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Πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 

(ΦΕΚ 354/Β’/17-02-2016) SEVESO III 

Πληροφορίες για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας 
Όλες οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Οδηγία SEVESO) –

«Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης 

έκτασης σε εγκαταστάσεις λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» πρέπει να υποβάλουν 

στην Αδειοδοτούσα Αρχή,  Φάκελο Κοινοποίησης που να περιλαμβάνει μια μη-τεχνική 

περίληψη. Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εγκατάστασής τους, τον 

κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 

172058/2016 (ΦΕΚ354/Β’/17-02-2016), πληροφορίες  για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης 

και πηγές πρόσθετων σχετικών πληροφοριών (Παράρτημα V της ανωτέρω ΚΥΑ). 

Γενικές υποχρεώσεις  για  τους  υπεύθυνους της εγκατάστασης 
Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση να αναγνωρίσουν όλους τους 

κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων στην εγκατάστασή τους, να λάβουν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και να περιορίσουν τις συνέπειες των 

επιπτώσεων αυτών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

 Πληροφορίες προς δημοσίευση  για μια εγκατάσταση 

κατώτερης βαθμίδας 
Αυτή η εγκατάσταση υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β’/17-02-2016) (Οδηγία 

SEVESO) και έχει προσκομίσει φάκελο Κοινοποίησης στην Αδειοδοτούσα Αρχή. 

Οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες έχουν εξαχθεί από το φάκελο Κοινοποίησης, 

πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της ανωτέρου ΚΥΑ. 

Η ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης SEVESO μπορεί επίσης να βρεθεί στους 

παρακάτω πίνακες. 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=548&language=el-GR


2 
 

 

Ιστορικό 

 

Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 13 της 

προαναφερθείσας ΚΥΑ 

Όνομα Εγκατάστασης 

Καταχωρισμένο όνομα  
«ΑΡΚΑΣ Α.Ε.» 

Εμπορική ονομασία  
«ΑΡΚΑΣ Α.Ε.» 

Διεύθυνση 
Εγκατάστασης 

Διεύθυνση  
-- 

Περιοχή, Τ.Κ.  
Δημητσάνα Αρκαδίας Τ.Κ 22 007 

E-mail  
xomata@otenet.gr 

Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας  
Δεν υπάρχει καθώς η εταιρεία τελεί υπό 
αναστολή λειτουργίας. 

Πληροφορίες 
φακέλου 

Κοινοποίησης 

 
Δραστηριότητα 

 
Εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης 
και διακίνησης εκρηκτικών υλών (Από τον 

3/2015 η εγκατάσταση τελεί υπό αναστολή 
λειτουργίας) 

 

Πληροφορίες 
επικίνδυνων ουσιών 

Κατηγορίες κινδύνου/ 
Κατονομαζόμενες ουσίες 

Στην επιχείρηση: 

Α. Μπορούν να παράγονται: 

1. Μαύρη Πυρίτιδα Υπονόμων με 
εμπορική ονομασία ARKAMIN, η 
οποία κατατάσσεται κατά ADR στην 
ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. 

2. Μαύρη Πυρίτιδα Κυνηγίου με 
εμπορική ονομασία ARKAHUNT, η 
οποία κατατάσσεται κατά ADR στην 
ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D.  

3. Αμμωνίτης με εμπορική ονομασία 
ARKAMON, ο οποίος κατατάσσεται 
κατά ADR στην ομάδα 
επικινδυνότητας 1.1.D. 

4. ANFO με εμπορική ονομασία ELVIAN 

Έκδοση Αιτία Ημερομηνία 

 Κατάθεση Φακέλου Κοινοποίησης 10-10-2016 

 Ενημέρωση Φακέλου Μετά την παρέλευση 
πενταετίας 

 ….  

 Τελευταία Θεώρηση Φακέλου 25-1-2017 
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Prille 7a ARKANFO, το οποίο 
κατατάσσεται κατά ADR στην ομάδα 
επικινδυνότητας 1.1.D. 

 

Β.  Μπορούν να αποθηκεύονται:   

1. στις αποθήκες Νο 13 και Νο 6, έως 
18 τόνοι και έως 14 τόνοι, 
αντίστοιχα, εκρηκτικές ύλες (ANFO, 
Αμμωνίτιδες, Ζελατοδυναμίτιδες, 
Εκρηκτικά Γαλακτώματα, ΤΝΤ, 
Πυρίτιδα Μαύρη), οι οποίες 
κατατάσσονται  κατά ADR στην 
ομάδα επικινδυνότητας 1.1.D. 

2. στην αποθήκη Νο 15 έως 200.000 
μέτρα Ακαριαία θρυαλλίδα η οποία 
κατατάσσεται κατά ADR στην ομάδα 
επικινδυνότητας 1.1.D. και έως 
100.000 μέτρα Βραδύκαυστη 
θρυαλλίδα η οποία κατατάσσεται 
κατά ADR στην ομάδα 
επικινδυνότητας 1.4.S 

3. στην αποθήκη Νο 14 έως 100.000 
τεμάχια καψύλλια, ηλεκτρικά ή 
NONEL, τα οποία κατατάσσονται 
κατά ADR στην ομάδα 
επικινδυνότητας 1.1.Β.  

4. Επίσης στην Αποθήκη Νο 10 
μπορούν να αποθηκεύονται έως 200 
τόνους Νιτρικού Αμμώνιου. 

 
 
 
 

Επικίνδυνα χαρακτηριστικά/ 
Επικινδυνότητα 
 

 
Όσον αφορά τους κινδύνους που 

εγκυμονεί η εγκατάσταση παραγωγής, 

αποθήκευσης και διακίνησης εκρηκτικών 

υλών, αυτοί είναι οι εξής : 

• Ατυχήματα φωτιάς / έκρηξης στα 

εργαστήρια παραγωγής 

• Ατυχήματα φωτιάς / έκρηξης 

προϊόντων στις αποθήκες. 
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Πληροφορίες 
έκτακτης ανάγκης 

Πως θα ειδοποιηθεί το κοινό 
σε περίπτωση ατυχήματος 

Ενέργειες ενημέρωσης άρθρου 15 της 
ΚΥΑ 172058/11-2-2016, δηλαδή άμεση 
ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής, 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, της Δ/νσης Σχεδιασμού 
και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
της ΓΓΠΠ, της αρμόδιας Υπηρεσίας της 
Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής του ΥΠΕΝ και το Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος/Διεύθυνση 
Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και το 
συντομότερο δυνατό να παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην ως 
άνω ΚΥΑ. 

Αντίδραση κοινού σε 
περίπτωση μεγάλου 
ατυχήματος 

Στην άμεση περιοχή της μονάδας δεν 

υπάρχουν κατοικίες ή επαγγελματικοί 

χώροι. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος 

βρεθεί στην περιοχή και ακούσει τη 

σειρήνα θα πρέπει να απομακρυνθεί από 

την εγκατάσταση και να υπακούσει στις 

υποδείξεις των ανδρών της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα 

αναλάβουν δράση. 

Επιθεώρηση 

Ημερομηνία πιο πρόσφατης 
επιθεώρησης 

17 Ιανουαρίου 2019 (επιβεβαιώθηκε ότι η 

εγκατάσταση τελεί υπό αναστολή 
λειτουργίας) 

Διαθέσιμες  πληροφορίες 
σχετικά με την επιθεώρηση  

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας 
Παναγιωτούρος Ιωάννης,  
τηλ. 2713610151 

Λοιπές Πληροφορίες 

Γειτονικές εγκαταστάσεις 
που ενδέχεται να έχουν 
πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα (τοποθεσία, 
διεύθυνση, Τ.Κ) 

Η μη εγγύτητα της εγκατάστασης με 

άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις κάνει 

αδύνατη την εκδήλωση 

πολλαπλασιαστικών φαινομένων 

(φαινόμενα domino). Τα πιθανά 

εσωτερικά πολλαπλασιαστικά 

φαινόμενα θα είναι μικρής έκτασης λόγω 

των σχετικά μικρών αποθηκευομένων 

ποσοτήτων και των μεγάλων 

αποστάσεων των κτιρίων μεταξύ τους. 

 

 


