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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μυτιλήνη, 05-07-2019
Αριθ. Πρωτ.: 43017/841

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός
κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή
μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για
την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την
τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376),
όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
2. Το με αρ. πρωτ. οικ. 806/Φ14.314 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
με θέμα: «Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΒΑ περί θεώρησης φακέλου Κοινοποίησης Στοιχείων
Ασφαλείας - ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ
172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β/17-02-2016) για την εγκατάσταση της ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε. με αντικείμενο την αποθήκευση εκρηκτικών στη θέση «Γεφυρέλια» δημοτικής κοινότητας Κεραμειών,
δημοτικής ενότητας Ευεργέτουλα Δήμου Λέσβου.
3. Τη με αριθμό πρωτ. 835/Φ14.314/15-07-2019 απάντηση – επιβεβαίωση του τμήματος Τεχνικών
Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη δυνατότητα δημοσίευσης των κατωτέρω πληροφοριών.
4. Την από 18/07/2019 απάντηση – επιβεβαίωση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΒΑ
για τη δυνατότητα δημοσίευσης των κατωτέρω πληροφοριών.
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6,
Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν στην κατωτέρω
εγκατάσταση που βρίσκεται στο 15ο ΧΛΜ Ε.Ο. Μυτιλήνης – Καλλονής της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου:
ΜΕΡΟΣ 1
1. Στοιχεία εγκατάστασης/Φορέας Εκμετάλλευσης
Εμπορική Επωνυμία Εγκατάστασης : Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Είδος Επιχείρησης: Εγκατάσταση αποθήκευσης χημικών προϊόντων, που χρησιμοποιούνται σαν
εκρηκτικά. Οι ουσίες βρίσκονται στις εγκαταστάσεις υπό μορφή έτοιμων προϊόντων (μετά το πέρας της
συσκευασίας).
Έδρα Επιχείρησης: 15ο ΧΛΜ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Καλλονής
Δ.Δ. Κεραμείων του Δήμου Ευεργετούλα Λέσβου . Θέση «Γεφυρέλια».
Τηλέφωνο Έδρας: 6977656591, 2251093777, FAX Έδρας: 22510 42464 / 2251093777.
Τόπος Εγκατάστασης: 15ο ΧΛΜ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Καλλονής
Δ.Δ. Κεραμείων του Δήμου Ευεργετούλα Λέσβου . Θέση «Γεφυρέλια», Τηλέφωνο Εγκατάστασης: 6977656591, 2251093777
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Θεοδοσίου Βασίλειος,
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
energodynamiki@gmail.com, Τηλέφωνο: 6977656591,
2251093777
2. Υπαγωγή εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016
Η εγκατάσταση : «Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ», υπάγεται στις διατάξεις της
ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης
έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών
εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει
υποβάλει στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή : Δ/νση Βιομηχανίας , Ενέργειας & Φυσικών Πόρων
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων

Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης:
23-11-2018 & 21-01-2019.
3. Δραστηριότητες εγκατάστασης
Η εγκατάσταση εμπορίας και αποθήκευσης χημικών προϊόντων, που χρησιμοποιούνται σαν εκρηκτικά με
την επωνυμία : «Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ», βρίσκεται στη θέση
«Γεφυρέλια», 15ο ΧΛΜ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Καλλονής Δ.Δ. Κεραμείων του Δήμου Ευεργετούλα – Λέσβου,
σε κάθετη απόσταση 750 μέτρων από το πλησιέστερο σημείο της Δ.Κ. Κεραμείων. Απέχει 3060 μ. από
τη θάλασσα και 145 μ. από την εθνική οδό Μυτιλήνης- Καλλονής, με την οποία συνδέεται ανατολικά με
αγροτικό δρόμο (χωματόδρομο) πλάτους 60 μ. και μήκους 200 περίπου μέτρων. Η εγκατάσταση
βρίσκεται σε οικόπεδο επιφάνειας 7.255,30 m2.Στην εγκατάσταση πραγματοποιείται εμπορία και
αποθήκευση χημικών προϊόντων, που χρησιμοποιούνται σαν εκρηκτικά. σε δύο ξεχωριστές Αποθήκες
εκρηκτικών υλών όπως : ΑΝFO (Πετραμμωνίτης), Ζελατινοδυναμίτιδα, Αμμωνίτης, Κοινοί- Ηλεκτρικοί και
Μη Ηλεκτρικοί Πυροκροτητές καθώς και ακαριαία ή/και βραδύκαυστη θρυαλλίδα. Οι ουσίες βρίσκονται
στις εγκαταστάσεις υπό μορφή έτοιμων προϊόντων (μετά το πέρας της συσκευασίας). Η εγκατάσταση :
ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε., σήμερα εξυπηρετεί τις κύριες δραστηριότητες και
ανάγκες αποθήκευσης και διακίνησης εκρηκτικών, που χρησιμοποιούνται για ανατινάξεις τόσο από
λατομεία για την παραγωγή αδρανών υλικών, όσο και για την εκτέλεση δημόσιων έργων (κατασκευές
δρόμων, σηράγγων κ.λπ.). Τα εκρηκτικά αυτά προϊόντα προορίζονται προς πώληση για την κάλυψη των
αναγκών αποκλειστικά και μόνο του νησιού της Λέσβου (κάτω από αυστηρότατο πλαίσιο του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης). Κατά τις δευτερεύουσες διαδικασίες μεταφοράς και εκφόρτωσης των ετοίμων
προϊόντων στις αποθήκες καθώς και της φόρτωσης των υλικών αυτών σε φορτηγά και την απομάκρυνσή
τους από τη μονάδα, οι διαδικασίες γίνονται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση πιστοποιημένων κατά
ADR φορτηγών οχημάτων, οδηγούμενα από το εκπαιδευμένο, με την αντίστοιχη κατά ADR πιστοποίηση,
προσωπικό της επιχείρησης.
4. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας
Ακολούθως παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες
σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές
κατηγορίες επικινδυνότητας.
Κοινή ή Γενική Ονομασία: Πετραμμωνίτης (ΑΝ-ΦΟ), Αμμωνίτης, Zελατινοδυναμίτιδα, Βραδύκαυστη
Θρυαλλίδα, Ακαριαία Θρυαλλίδα, Κοινοί Πυροκροτητές Νο 8, Ηλεκτρικοί Πυροκροτητές, Μη Ηλεκτρικοί
Πυροκροτητές.
Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά:
Κατηγορίες κινδύνου H201, H204, H272, H300+H330, H302, H310, H312, H315, H319, H332, H360,
H373, H400, H410, H412
Εκρηκτικό· κίνδυνος μαζικής έκρηξης, οδηγία 1.1, Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης, οδηγία 1.4, Μπορεί
να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό, κατηγορία 2, 3, Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και
εισπνοής, κατηγορία 1, 2., Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, κατηγορία 4, Θανατηφόρο σε επαφή με
το δέρμα, κατηγορία 1, 2, Τοξικό σε επαφή με το δέρμα, κατηγορία 4, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος,
κατηγορία 2, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό, κατηγορία 2, Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής,
κατηγορία 4, Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο, κατηγορία 1Α, 1B, Μπορεί να προκαλέσει
βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση, κατηγορία 2., Πολύ τοξικό για
τους υδρόβιους οργανισμούς, κατηγορία 1, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις, κατηγορία1, Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις, κατηγορία 3.
5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016: Δεν υπάρχουν.
6. Περαιτέρω πληροφορίες
Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της εγκατάστασης: 14/03/2019
Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης
της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δ/νση
Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών πόρων ΠΒΑ.
7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016
(παραδείγματα)
Εντός ακτίνας 1 χλμ περιμετρικά των εγκαταστάσεων είναι εγκατεστημένο ένα πρατήριο υγρών
καυσίμων, ένα ελαιοτριβείο καθώς και θερμοκήπια. Δεν υφίστανται γειτονικές εγκαταστάσεις που
ενδέχεται να προξενήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Στην περιοχή δεν ασκούνται άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες.
7.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην
«Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ»
Εντός ακτίνας 1 χλμ περιμετρικά των εγκαταστάσεων είναι εγκατεστημένο ένα πρατήριο υγρών
καυσίμων, ένα ελαιοτριβείο καθώς και θερμοκήπια. Δεν υφίστανται γειτονικές εγκαταστάσεις που

ενδέχεται να προξενήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στην περιοχή δεν ασκούνται άλλες
βιομηχανικές δραστηριότητες.
7.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην εγκατάσταση : «Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» λόγω ατυχήματος σε γειτονική εγκατάσταση. Στην άμεσα γειτονική περιοχή της
εγκατάστασης των αποθηκών δεν υπάρχουν άλλες μονάδες. Εντός ακτίνας 1 χλμ περιμετρικά των
εγκαταστάσεων είναι εγκατεστημένο ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, ένα ελαιοτριβείο καθώς και
θερμοκήπια. Δεν υφίστανται γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προξενήσουν πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα. Στην περιοχή δεν ασκούνται άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, κίνδυνοι εξωτερικοί
κατά συνέπεια, που σχετίζονται με τη λειτουργία γειτονικών εγκαταστάσεων δεν υφίστανται. Επί πλέον
η περιοχή περιμετρικά της εγκατάστασης είναι αποψιλωμένη, ώστε να μην είναι δυνατή η μετάδοση
εξωτερικών φαινομένων (φωτιά από τη γειτονική δασική περιοχή κ.λπ.) Δεδομένα για μεγάλα ατυχήματα
στην περιοχή δεν υπάρχουν.
Για την ως άνω εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη
ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε. είναι εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας και δεν απαιτείται η σύνταξη ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑΜΕ.
Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του
παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (http://www.pvaigaiou.gov.gr/), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω
πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την
επιφύλαξη της παρ. 3 (περ. α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη 81100,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση
περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη
των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές
πληροφορίες) είναι το Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Ταχ. Δ/νση: Ανδρομέδας 15, Μυτιλήνη 81100,
Τηλ.: 22513 53302, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που
κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός
βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr στο θέμα Πολιτική Προστασία / Οδηγίες Προστασίας / Τεχνολογικά
Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr / Τεχνολογικά Ατυχήματα).
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» στις 25-07-2019.
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