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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
Nνκνζεζία SEVESO γηα ηελ Πξόιεςε ησλ Κηλδύλσλ από Βηνκεραληθά Αηπρήκαηα   
 
1. Η  Οδεγία SEVESO  

 
Οη αξρέο γηα ηε ζύγρξνλε επξσπατθή λνκνζεζία αληηκεηώπηζεο βηνκεραληθώλ αηπρεκάησλ ηέζεθαλ κε ηελ Οδεγία 
ηνπ 1967 γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο (Directive 67/548/EEC). Σν 1976 ε Δπξσπατθή Κνηλόηεηα ρξεκαηνδόηεζε ηε 
κειέηε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επηθίλδπλεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο. Η κειέηε απηή απνθάιπςε όηη νη 
πεξηζζόηεξνη πθηζηάκελνη λόκνη θαη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηηο επηθίλδπλεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο 
απεπζύλνληαλ θπξίσο ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ 
πξντόλησλ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ξύπαλζεο, αιιά κόλν θάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηβεβαίσζε ην γεγνλόο όηη δελ ππήξρε λνκνζεηηθή θάιπςε γηα ηελ 
πεξίπησζε κε θαλνληθώλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο κηαο εγθαηάζηαζεο, αλεμάξηεηα από ην γελεζηνπξγό ηνπο αίηην.  
 
Η Δπξσπατθή Έλσζε ιακβάλνληαο ππόςε ηε βηνκεραληθή θαη νηθηζηηθή αλάπηπμε, ηα βηνκεραληθά αηπρήκαηα 
κεγάιεο έθηαζεο πνπ ζπλέβεζαλ όπσο ε έθξεμε ζην Flixbourgh (Ηλσκέλν Βαζίιεην 1974) θαη ε δηαξξνή 
πξνππιελίνπ ζην Beek (Οιιαλδία 1975), ηελ πνιππινθόηεηα ησλ λέσλ βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ 
αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνρώξεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο Οδεγίαο 82/501/EC γλσζηή θαη σο 
SEVESO (24/6/1982) γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδύλσλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο, πνπ πεξηθιείνπλ νξηζκέλεο 
βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο (EC 82/501 Directive SEVESO). Ολνκάζηεθε έηζη κε αθνξκή ην αηύρεκα ζηελ 
νκώλπκε πόιε ηεο Β. Ιηαιίαο ην 1976, ην νπνίν πξνθάιεζε ηε δηαθπγή ζηελ αηκόζθαηξα κηαο εμαηξεηηθά ηνμηθήο 
νπζίαο. Η Οδεγία απηή ηέζεθε ζε ηζρύ ζηηο 8/1/1984 θαη θαζόξηδε έλα ζύζηεκα αλαγλώξηζεο εθείλσλ ησλ 
βηνκεραληθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ βηνκεραληθό αηύρεκα κεγάιεο έθηαζεο (δηαζπνξά 
ηνμηθήο νπζίαο, κεγάιε θσηηά ή έθξεμε). θνπόο ηεο Οδεγίαο ήηαλ λα δηαζθαιίζεη όηη όια ηα θξάηε κέιε εηζάγνπλ 
λνκνζεζία γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν κεγάισλ αηπρεκάησλ ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο παξνύζαο Οδεγίαο 
θαζώο θαη όηη νη αξκόδηεο αξρέο θαζηεξώλνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ. Οη ιεπηνκεξείο 
απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο πεξηειάκβαλαλ κέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ γηα 
ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη γηα ην πεξηβάιινλ εληόο θαη εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ν θαηάινγνο ησλ 
επηθίλδπλσλ νπζηώλ πνπ πεξηειάκβαλε ε Οδεγία ήηαλ νλνκαζηηθόο, κε απνηέιεζκα νη επηθίλδπλεο νπζίεο γηα ηηο 
νπνίεο ίζρπε ε Οδεγία λα πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο κε βάζε ην όλνκά ηνπο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό κε βάζε ηελ 
θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθε ε θάζε νπζία.  
 
Οη ζεκαληηθόηεξεο απαηηήζεηο ηεο SEVESO ήηαλ νη εμήο : 

 Κάζε Κξάηνο Μέινο πξέπεη λα δηνξίδεη κία αξκόδηα αξρή. 

 Ο αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο ππνρξενύηαη λα κπνξεί λα απνδεηθλύεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή 
ζηελ αξκόδηα αξρή όηη έρνπλ αλαγλσξηζηεί όινη νη κεγάινη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
όηη εθαξκόδνληαη επαξθή κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξόιεςε ησλ αηπρεκάησλ. 

 Οη εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο ζε πνζόηεηεο κεγαιύηεξεο από ζπγθεθξηκέλεο 
νξηαθέο ηηκέο-θαηώθιηα είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα αξρή Γξαπηή Κνηλνπνίεζε 
Αζθάιεηαο ή Μειέηε (Έθζεζε) Αζθάιεηαο, λα ζπληάζζνπλ εζσηεξηθό ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα 
παξέρνπλ ζηελ αξκόδηα αξρή όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εμσηεξηθνύ ζρεδίνπ 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

 ε πεξίπησζε κεγάισλ ηξνπνπνηήζεσλ κηαο εγθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ε αξκόδηα αξρή. 

 Η αξκόδηα αξρή ππνρξενύηαη λα πξνεηνηκάδεη ηνλ εμσηεξηθό ζρεδηαζκό εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 Σα Κξάηε Μέιε ππνρξενύληαη λα δηαζθαιίδνπλ όηη ν πιεζπζκόο πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί από έλα αηύρεκα, 
ελεκεξώλεηαη γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ζε πεξίπησζε ηνπ αηπρήκαηνο. 

 ε πεξίπησζε κεγάινπ αηπρήκαηνο, ν αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηελ αξκόδηα αξρή, 
ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξέπεη λα ελεκεξώλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 
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 Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαηάινγν κε ηα αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί, έηζη ώζηε ηα 
Κξάηε Μέιε λα ιακβάλνπλ ηε γλώζε θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίζηεθαλ από ηα αηπρήκαηα απηά γηα ηελ 
πξόιεςε κειινληηθώλ αηπρεκάησλ.  
 

Μία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ήηαλ ε ππνβνιή “Μειέηεο Αζθάιεηαο” (Safety Report) ζηελ 
αξκόδηα αξρή. Η κειέηε απηή έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο 
πνπ δηαρεηξίδεηαη, ηα πηζαλά αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ θαη ηα κέηξα πνπ εθαξκόδεη γηα ηελ πξόιεςε, ηνλ 
έιεγρν θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ επηπηώζεσλ από ηα αηπρήκαηα απηά. Έηζη, νη εγθαηαζηάζεηο έπξεπε λα εθαξκόδνπλ 
κεζόδνπο αλάιπζεο θηλδύλνπ θαη αζθάιεηαο θαη λα απνδεηθλύνπλ όηη νη εξγαδόκελνη ήηαλ θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλνη θαη ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο θηλδύλνπο. Δπίζεο, νη εγθαηαζηάζεηο έπξεπε λα απνδεηθλύνπλ όηη 
εθαξκόδνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ησλ πηζαλώλ αηπρεκάησλ ζηα 
νπνία εκπιέθνληαη επηθίλδπλεο νπζίεο. 
 
Η SEVESO ήηαλ ην πξώην παξάδεηγκα κηαο δηεζλνύο λνκνζεηηθήο πξάμεο, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηηο αξρέο γηα κία 
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο. 
 
 
2. Η  Οδεγία SEVESO ΙΙ 

 
ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ από ην 1982 έσο ην 1992, παξόιν πνπ ε SEVESO απνδείρηεθε επηηπρήο ηδηαίηεξα 
ζηα ηερληθά ζέκαηα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε κεγάισλ αηπρεκάησλ, ζηελ Δπξώπε ζπλέβεζαλ 
πεξηζζόηεξα από 130 αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο. Σν γεγνλόο απηό έδεημε ηελ αλάγθε γηα ηε βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ όζνλ αθνξά ηελ πξόιεςε ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ. 
 
Δπίζεο, ηα Κξάηε Μέιε πξνρσξνύζαλ κε αξθεηά δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο ζηνλ ελαξκνληζκό ησλ εζληθώλ 
λνκνζεηηθώλ πιαηζίσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο SEVESO, ελώ δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί άξρηζαλ 
λα εθδειώλνληαη ζρεηηθά κε ην εύξνο, ηελ εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Οδεγίαο απηήο. 
 
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 άξρηζαλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο Οδεγίαο, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα 
ζέκαηα όπσο ηε δηεύξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο, ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ νλνκαζηηθνύ θαηαιόγνπ ησλ 
επηθίλδπλσλ νπζηώλ δίλνληαο πεξηζζόηεξν βάξνο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ζρεηηθώλ θξηηεξίσλ, ηελ νπζηαζηηθόηεξε 
αληηκεηώπηζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ρξήζεσλ γεο, ηελ αύμεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ αξκόδησλ αξρώλ όζνλ αθνξά ηηο 
επηζεσξήζεηο ησλ επηθίλδπλσλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ domino, ηελ 
ελζσκάησζε ησλ εκπεηξηώλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε άιιε ρώξα, θ.α.  
 
Έηζη ζηηο 26/1/1994, ε Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε κηαο πξόηαζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο SEVESO από 
κία λέα Οδεγία ε νπνία πεξηειάκβαλε όιεο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πξνεγνύκελεο Οδεγίαο, ελώ παξάιιεια 
ελζσκάησλε επηπξόζζεηα κέηξα θαιήο πξαθηηθήο ηεο δηαρείξηζεο επηθηλδπλόηεηαο, θαζώο θαη δηαηάμεηο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο εθαξκνγήο ηεο. 
 
Η πξόηαζε απηή, κεηά από ηξνπνπνηήζεηο είρε σο απνηέιεζκα ην Γεθέκβξην ηνπ 1996 λα εθδνζεί θαη από ηνλ 
Φεβξνπάξην ηνπ 1997 λα ηεζεί ζε ηζρύ ε λέα Οδεγία 96/82/EC πνπ είλαη γλσζηή σο SEVESO ΙΙ γηα ηελ πξόιεςε 
ησλ θηλδύλσλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ζηα νπνία εκπιέθνληαη επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ 
ζπλεπεηώλ ηνπο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ (EC 96/82 Directive SEVESO II). Οη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε λέα 
Οδεγία ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ήηαλ ζεκαληηθέο, ελώ ηα Κξάηε Μέιε έπξεπε λα ελαξκνληζηνύλ κε ηηο λέεο 
δηαηάμεηο ηεο SEVESO ΙΙ κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1999. 
 
Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο SEVESO ΙΙ πνπ ηελ δηαθνξνπνηνύλ από ηελ πξνεγνύκελε Οδεγία είλαη ηα εμήο : 

 Πνιηηηθή Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο (Major Accident Prevention Policy - MAPP): Οη 
εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο ζε πνζόηεηεο ίζεο ή κεγαιύηεξεο από ζπγθεθξηκέλεο 
νξηαθέο ηηκέο-θαηώθιηα είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπληάζζνπλ κία Πνιηηηθή Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο 
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Έθηαζεο. Σν ζεκαληηθόηεξν πιενλέθηεκα ηεο πνιηηηθήο απηήο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ νξγαληζκνύ κε ηελ 
πηζαλόηεηα ελόο κεγάινπ αηπρήκαηνο θαη ε παξαθίλεζε ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ θαη ζηόρσλ γηα ηελ 
πξόιεςε αλεπηζύκεησλ γεγνλόησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιν αηύρεκα.  

 Πνιιαπιαζηαζηηθά Απνηειέζκαηα (Domino Effect): Οη αξκόδηεο αξρέο, βαζηδόκελεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
παξέρεη ν αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ή νκάδεο 
εγθαηαζηάζεσλ, όπνπ ε πηζαλόηεηα ελόο κεγάινπ αηπρήκαηνο κπνξεί λα απμάλεηαη ιόγσ ηεο ζέζεο θαη ηεο 
εγγύηεηαο απηώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο (Safety Management System - SMS): Η κειέηε αζθάιεηαο πξέπεη λα 
θαηαδεηθλύεη όηη εθαξκόδεηαη έλα θαηάιιειν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο (ΓΑ) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
Πνιηηηθήο Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο. Σν ΓΑ απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, ιακβάλνληαο ππόςε 
δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε νξγάλσζε ηνπ νξγαληζκνύ, ε αλαγλώξηζε θηλδύλσλ θαη ε εθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο, ν 
έιεγρνο ιεηηνπξγηώλ, ε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ, ε δηαρείξηζε κεηαηξνπώλ, ν ζρεδηαζκόο εθηάθηνπ αλάγθεο, ν 
έιεγρνο θαη ε παξαθνινύζεζε επηδόζεσλ.   

 Σρεδηαζκόο Χξήζεσλ Γεο (Land Use Planning): Σα Κξάηε Μέιε πξέπεη λα αλαπηύζζνπλ πνιηηηθέο γηα ην 
ζρεδηαζκό ρξήζεσλ γεο ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο ζηόρνπο ηεο πξόιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ θαη ηνπ 
πεξηνξηζκνύ ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. Παξάιιεια πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αληαιιαγή όισλ ησλ απαξαίηεησλ 
πιεξνθνξηώλ αλάκεζα ζηηο ζρεηηθέο αξρέο γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ πνιηηηθώλ απηώλ. 

 Γηαηάμεηο Πιεξνθόξεζεο (Information Provisions): Σν θνηλό κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζηε κειέηε αζθάιεηαο. 
Δπίζεο, ην θνηλό κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζέζπηζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκό 
ρξήζεσλ γεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ. 

 Καηεγνξίεο Δπηθίλδπλσλ Οπζηώλ (Categories of Substances): Ο νλνκαζηηθόο θαηάινγνο ησλ επηθίλδπλσλ 
νπζηώλ έρεη απινπνηεζεί θαη πεξηνξηζηεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε Οδεγία. Δπίζεο, ε λέα Οδεγία 
πεξηιακβάλεη επηθίλδπλεο νπζίεο κε ηε κνξθή γεληθώλ θαηεγνξηώλ (π.ρ. ηνμηθέο, πνιύ εύθιεθηεο, επηθίλδπλεο 
γηα ην πεξηβάιινλ), ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνύκελε Οδεγία ε νπνία αλαθεξόηαλ κόλν ζε νλνκαζηηθνύο 
θαηαιόγνπο επηθίλδπλσλ νπζηώλ ή βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο. Έηζη, όιεο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ 
απνζεθεύνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο ζε επαξθείο πνζόηεηεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θίλδπλν κεγάινπ αηπρήκαηνο 
πεξηιακβάλνληαη ζηε SEVESO ΙΙ, ζε αληίζεζε κε ηε SEVESO ε νπνία αλαθεξόηαλ ζε νξηζκέλεο βηνκεραληθέο 
δξαζηεξηόηεηεο1. Οη εμαηξέζεηο ηεο Οδεγίαο αθνξνύλ πεξηνρέο όπνπ νη πθηζηάκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο είλαη 
ηζνδύλακεο κε ηελ παξνύζα Οδεγία ή βηνκεραλίεο-εγθαηαζηάζεηο κε εηδηθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο 
αλαθνξηθά ζηνλ έιεγρν κεγάισλ αηπρεκάησλ (π.ρ. κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηώλ κέζσ αγσγώλ, κεηαθνξέο κε 
άιια κέζα). 

 
Δπίζεο έλα θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο λέαο Οδεγίαο, όπσο θαη ηεο πξνεγνύκελεο, είλαη ε ζύληαμε από ηηο 
κεγαιύηεξεο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαιύπηνληαη από ηελ Οδεγία, κίαο Μειέηεο Αζθάιεηαο θαη ε ππνβνιή ηεο ζηηο 
αξκόδηεο αξρέο. ύκθσλα κε ηε λέα Οδεγία, ε Μειέηε απηή ζα πξέπεη επηπιένλ λα πεξηιακβάλεη εμέηαζε ησλ 
δηαρεηξηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
Η λέα Οδεγία εζηηάδεη πεξηζζόηεξν ζηα θνηλσληθν-νξγαλσηηθά ζέκαηα ηεο πνιηηηθήο ειέγρνπ. Η απαίηεζε ηεο 
Οδεγίαο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο Πνιηηηθήο Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο κέζσ ελόο απνηειεζκαηηθνύ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο (ΓΑ), δεκηνύξγεζε κηα λέα πεξίνδν γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθηίκεζε ησλ 
δηαρεηξηζηηθώλ, νξγαλσηηθώλ θαη ηερληθώλ ζεκάησλ αζθάιεηαο. ην παξειζόλ κε ηελ Οδεγία SEVESO, είρε δνζεί 
έκθαζε κόλν ζηε βειηίσζε ησλ ηερληθώλ ζπζηεκάησλ ρσξίο λα γίλεηαη επαξθήο αλαθνξά ζε ζέκαηα δηαρεηξηζηηθώλ 
θαη αλζξώπηλσλ παξαγόλησλ. Η αλάιπζε ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή, είρε δείμεη όηη ηα γελεζηνπξγά αίηηα ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ αηπρεκάησλ απηώλ αλάγνληαη θπξίσο ζε ζέκαηα 
δηαρείξηζεο αζθάιεηαο (π.ρ. αλεπαξθήο εθπαίδεπζε, ειιείςεηο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, αλζξώπηλα ζθάικαηα, θιπ.).  
 

                                                 
1 ύκθσλα κε κειέηεο ηεο Δπηηξνπήο κόλν ην 47% ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ ήηαλ θαηαγεγγξακέλεο ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο 

Οδεγίαο 82/501/EC ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηηο βηνκεραλίεο πνπ θαιύπηνληαλ από ηε ζπγθεθξηκέλε Οδεγία. 
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Η SEVESO ΙΙ εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο (industrial establishment), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από 
ηελ παξνπζία επηθίλδπλσλ νπζηώλ. Η Οδεγία ρσξίδεη ηηο κνλάδεο ζε δύν θαηεγνξίεο, γηα θάζε κία από ηηο νπνίεο 
ζέηεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο: ηηο κνλάδεο θνηλνπνίεζεο (lower tier establishments) θαη ηηο κνλάδεο έθζεζεο 
(κειέηεο) αζθάιεηαο (upper tier establishments). Οη κνλάδεο θνηλνπνίεζεο πξέπεη λα ζπληάζζνπλ κία Πνιηηηθή 
Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο, ε νπνία ζα απνβιέπεη ζε πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ αλζξώπνπ 
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηα θαηάιιεια κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηάιιεισλ δηαρεηξηζηηθώλ ζπζηεκάησλ 
(άξζξα 6, 7 θαη Παξάξηεκα ΙΙΙ). Οη κνλάδεο έθζεζεο αζθάιεηαο πξέπεη λα θαηαδεηθλύνπλ ζηε έθζεζε αζθάιεηαο όηη 
εθαξκόδεηαη κία Πνιηηηθή Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο θαη έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο (ΓΑ) 
πξνο πινπνίεζήο ηεο (άξζξν 9 θαη Παξάξηεκα ΙΙΙ). 
 
Οπζηαζηηθά, νη απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηηο πνιηηηθέο θαη ηα δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα ησλ κνλάδσλ 
θνηλνπνίεζεο είλαη παλνκνηόηππεο κε απηέο γηα ηηο κνλάδεο κειέηεο αζθάιεηαο, κε εμαίξεζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Η Οδεγία αλαθέξεη όηη νη απαηηήζεηο πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε ηνπο θηλδύλνπο κεγάισλ αηπρεκάησλ πνπ 
εκθαλίδεη ε εγθαηάζηαζε. 

 Γελ είλαη απαξαίηεηε ε πξνεηνηκαζία ιεπηνκεξήο αλαθνξάο ζηελ νπνία λα θαηαδεηθλύεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ 
νπνίν ιεηηνπξγεί ην ΓΑ. 

 Σν έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηελ Πνιηηηθή Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν 
ζην θνηλό, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή ηνπ ζηηο αξκόδηεο αξρέο. 

 
Μεηά ηα βηνκεραληθά αηπρήκαηα πνπ ζεκεηώζεθαλ ζηελ Baia Mare ηεο Ρνπκαλίαο, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2000 
(απόξξηςε θπαλίνπ ζηνλ Tisza), ζην Enschede, ζηηο Κάησ Υώξεο, ηνλ Μάην ηνπ 2000 (έθξεμε ζε απνζήθε 
ππξνηερλεκάησλ) θαη ζηελ Σνπινύδε ηεο Γαιιίαο ην επηέκβξην ηνπ 2001 (έθξεμε ζε εξγνζηάζην ιηπαζκάησλ), ην 
Κνηλνβνύιην θαη ην πκβνύιην εμέδσζαλ ηελ Οδεγία 2003/105/EC ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2003 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Η Οδεγία απηή ηξνπνπνηεί 
ηελ νδεγία «Seveso II» κε ζηόρν : 

 Να δηεπξπλζεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο «Seveso II» κε απνηέιεζκα λα πεξηιακβάλνληαη ζε απηό νη 
δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ εμνξπζζόκελσλ κεηαιιεπκάησλ, εθόζνλ αλάινγεο 
δξαζηεξηόηεηεο ζπλεπάγνληαη ηελ παξνπζία επηθηλδύλσλ νπζηώλ, θαζώο θαη ε θάιπςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
εμάιεηςεο ησλ κε εθκεηαιιεύζηκσλ πνζνηήησλ ρώκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο σο άλσ δηαδηθαζίεο. 

 Να βειηησζεί ν νξηζκόο ησλ ππξνηερληθώλ πξντόλησλ θαη ησλ εθξεθηηθώλ πξντόλησλ. 

 Να ζπκπεξηιεθζνύλ ηα πιηθά πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ή επηζηξέθνληαη ζηνλ 
θαηαζθεπαζηή (πιηθά «off-specs» - εθηόο πξνδηαγξαθώλ) ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ληηξηθνύ ακκσλίνπ θαη ησλ 
ιηπαζκάησλ κε βάζε ην ληηξηθό ακκώλην πνπ θαιύπηνληαη από ηελ νδεγία «Seveso II». 

 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε SEVESO ΙΙ (Οδεγία 96/82/EC θαη ε ηξνπνπνίεζή ηεο 2003/105/EC) νξίδεη ηηο 
απαξαίηεηεο δηαηάμεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζε Κνηλνηηθό επίπεδν, σζηόζν ε επηινγή 
ησλ κέζσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γίλεηαη από ηηο ζρεηηθέο αξρέο ησλ Κξαηώλ Μειώλ. Έηζη ε εθαξκνγή 
θαη δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο γίλεηαη ζε εζληθό ή ηνπηθό επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ην ύζηεκα 
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο (ΓΑ), ε κειέηε αζθάιεηαο θαη ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζρεδηάδνληαη από ηνπο 
νξγαληζκνύο θαη αμηνινγνύληαη από ηηο αξκόδηεο θξαηηθέο αξρέο, ελώ ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ είλαη αξκνδηόηεηα 
ησλ ηνπηθώλ αξρώλ. 
 
εκεηώλεηαη όηη εθηόο από ηελ Οδεγία SEVESO ΙΙ ππάξρεη ε Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο επηπηώζεηο 
ησλ βηνκεραληθώλ αηπρεκάησλ ηνπ ΟΗΔ πνπ ππνγξάθεθε ην 1992 ζην Διζίλθη, θαη έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ L326/3.12.98. θνπόο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ αλζξώπνπ 
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο  από βηνκεραληθά αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαζπλνξηαθέο επηπηώζεηο. Η 
Διιάδα έρεη ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηελ ελ ιόγσ ύκβαζε. 
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Σν ζπλερέο ελδηαθέξνλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ εθθξάδεηαη κέζσ ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλεδξηάζεσλ, θάζε δύν ρξόληα, ηεο Δπηηξνπήο Αξκόδησλ Αξρώλ (Committee of Competent 
Authorities) γηα ηελ αλαζθόπεζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ Κξαηώλ Μειώλ. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή έρεη δεκηνπξγήζεη 
ηερληθέο νκάδεο εξγαζίαο (Technical Working Group - TWG) γηα ηελ αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ζηα θύξηα 
ζέκαηα ηεο Οδεγίαο, όπσο είλαη ην ζύζηεκα επηζεώξεζεο, νη κειέηεο αζθάιεηαο, ηα δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα, ν 
ζρεδηαζκόο ρξήζεσλ γεο, νη επηθίλδπλεο νπζίεο γηα ην πεξηβάιινλ, θ.α. ηηο νκάδεο απηέο ζπκκεηέρνπλ 
εθπξόζσπνη από ηηο δηάθνξεο αξκόδηεο αξρέο θαη ηε βηνκεραλία.  
 

 
3. Ελαξκόληζε ηεο Ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία SEVESO II 

 
Η Διιάδα ελαξκόληζε ην εζληθό ηεο δίθαην κε ηελ Οδεγία 96/82/EC (SEVESO ΙΙ) κε ηελ απόθαζε ΚΥΑ 5697/590 
(ΦΔΚ 405/Β/29.03.2000) πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ από 
αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο ιόγσ ηεο ύπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ. Η εθαξκνγή ηεο 
λνκνζεζίαο αθνξά ηόζν ζε λέεο όζν θαη ζε πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ είλαη δπλαηό λα 
πεξηθιείνπλ θηλδύλνπο βηνκεραληθώλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηνλ άλζξσπν θαη ην 
πεξηβάιινλ. 
 
ήκεξα ε αλαζεσξεκέλε Οδεγία SEVESO ΙΙ εθαξκόδεηαη κε ηελ ΚΥΑ 12044/613/ΦΔΚ 376Β΄-19.3.2007 θαη ηηο 
δηνξζώζεηο απηήο ΦΔΚ 2259 Β’ – 27.11.2007 «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ 
από αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο ιόγσ ηεο ύπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ» ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/105/ΔΚ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2003. Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’αξηζκόλ 5697/590/2000 Κνηλήο 
Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β’ 405/29.3.2000). Η  ΚΤΑ 12044/613/2007 θαη νη δηνξζώζεηο απηήο απνηεινύλ ην ηζρύνλ 
λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αληηκεηώπηζε κεγάισλ αηπρεκάησλ. 
 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε νδηθή, ζηδεξνδξνκηθή, ζαιάζζηα ή αεξνπνξηθή κεηαθνξά θαη ελδηάκεζε πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θόξησζεο, εθθόξησζεο θαη κεηαθόξησζεο από θαη 
πξνο άιιν κεηαθνξηθό κέζν ζηηο απνβάζξεο, πξνβιήηεο θαη ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο δηαινγήο, εμαηξνύληαη από 
ηελ παξνύζα ΚΤΑ εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα απόθαζε. Δπηπιένλ εμαηξείηαη ε 
κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηώλ κέζσ αγσγώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαζκώλ άληιεζεο, εθηόο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα απόθαζε.  
 
 
4. Πεξηερόκελα ηεο Οδεγίαο SEVESO II θαη λνκνζεηηθέο ππνρξεώζεηο ρξεζηώλ 
 
Σα βαζηθόηεξα ζέκαηα πνπ θαιύπηεη ε Οδεγία SEVESO II (Οδεγία 96/82/EC θαη ε ηξνπνπνίεζή ηεο 2003/105/EC) 
ζηα νπνία αλαγλσξίδνληαη νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο ησλ βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ 
Οδεγία, όπσο θαη ησλ εκπιεθόκελσλ αξκόδησλ αξρώλ, πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη : 
 
Άξζξα 1 θαη 2 : 
ηα άξζξα απηά νξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ζηόρνη. Η Οδεγία SEVESO II 
εθαξκόδεηαη ζε όιεο ηηο κνλάδεο όπνπ ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Ι ζε 
πνζόηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ πξνδηαγεγξακκέλεο νξηαθέο ηηκέο. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο κηθξόηεξεο κνλάδεο (κνλάδεο 
θνηλνπνίεζεο) αθνξνύλ ηηο κνλάδεο όπνπ ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο ζε πνζόηεηεο ίζεο ή αλώηεξεο από ηηο 
αλαθεξόκελεο ζην παξάξηεκα I κέξε 1 θαη 2 ζηήιε 2, ελώ νη απαηηήζεηο γηα ηηο κεγαιύηεξεο κνλάδεο (βι. 
παξαθάησ άξζξα 9, 11 θαη 13) αθνξνύλ κνλάδεο όπνπ ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο ζε πνζόηεηεο ίζεο ή 
αλώηεξεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζηε ζηήιε 3, κέξε 1 θαη 2 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι.  
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Άξζξν 3 
ην άξζξν απηό δίλνληαη νη βαζηθνί νξηζκνί ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν, ηελ επηθηλδπλόηεηα, ηελ κνλάδα, ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ην κεγάιν αηύρεκα. 
 
ύκθσλα κε ηελ Οδεγία: 
«Μνλάδα», είλαη ε ππό έιεγρν αζθνύληνο ηελ εθκεηάιιεπζε ζπλνιηθή δώλε ζηελ νπνία ππάξρνπλ επηθίλδπλεο 
νπζίεο, ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εγθαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλώλ ή ζπλαθώλ ππνδνκώλ ή 
δξαζηεξηνηήησλ. ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκό, ε κνλάδα πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή πεξηνρή ηνπ αζθνύληνο 
ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ εθαξκόδεηαη ε Οδεγία. Πεξηιακβάλεη εθηόο από ηηο κνλάδεο θαη ηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο 
όπνπ ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο, όιεο ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηε κνλάδα. Απηό 
είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο, θαζώο αλαγλσξίδεηαη όηη όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο κηαο 
κνλάδαο κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ ή λα επεξεάζνπλ έλα κεγάιν αηύρεκα.  
 
«Δγθαηάζηαζε», είλαη έλα ηερληθό ππνζύλνιν κηαο κνλάδαο όπνπ γίλεηαη παξαγσγή, ρξεζηκνπνίεζε, ρεηξηζκόο ή 
απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ. Πεξηιακβάλεηαη όινο ν εμνπιηζκόο, νη θαηαζθεπέο, νη αγσγνί, νη κεραλέο, ηα 
εξγαιεία, νη ηδησηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο δηαθιαδώζεηο θαη νη απνβάζξεο θνξηνεθθόξησζεο πνπ εμππεξεηνύλ ηελ 
εγθαηάζηαζε, νη πξνβιήηεο, νη απνζήθεο ή παξόκνηεο θαηαζθεπέο, πισηέο ή κε, αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. 
ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό, ε εγθαηάζηαζε απνηειεί ηελ πεξηνρή ηεο κνλάδαο όπνπ είλαη πηζαλό λα ζπκβεί κεγάιν 
αηύρεκα, γηα ην ιόγν απηό ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο (αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε) ζα πξέπεη λα παξέρεη επαξθείο 
πιεξνθνξίεο. 
 
«Απνζήθεπζε», είλαη ε παξνπζία κηαο πνζόηεηαο επηθίλδπλσλ νπζηώλ κε ζθνπό ηελ ελαπνζήθεπζε, ηελ παξάδνζε 
πξνο αζθαιή θύιαμε ή ηελ απνζεκαηνπνίεζε. 
 
«Αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε» είλαη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ εθκεηαιιεύεηαη ή θαηέρεη ηε κνλάδα ή ηελ 
εγθαηάζηαζε, ή, αλ πξνβιέπεηαη από ηελ εζληθή λνκνζεζία, ζην νπνίν εθρσξήζεθε απνθαζηζηηθή νηθνλνκηθή 
εμνπζία επί ηεο ηερληθήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Ο αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε επνκέλσο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε 
ζπκκόξθσζε ηεο κνλάδαο ή ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηελ Οδεγία SEVESO II. 
 
«Δπηθίλδπλεο νπζίεο», είλαη νη νπζίεο, κείγκαηα ή παξαζθεπάζκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο I κέξνο 1, ή ηα νπνία 
πιεξνύλ ηα θαζνξηδόκελα ζην παξάξηεκα I κέξνο 2 θξηηήξηα, ππό κνξθή πξώηεο ύιεο, πξντόλησλ, 
παξαπξντόλησλ, θαηαινίπσλ ή ελδηάκεζσλ πξντόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ επιόγσο 
αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 
 
“Μεγάιν αηύρεκα είλαη έλα ζπκβάλ, όπσο κεγάιε δηαξξνή, ππξθαγηά ή έθξεμε πνπ πξνθύπηεη από αλεμέιεγθηεο 
εμειίμεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο θαιππηνκέλεο από ηελ παξνύζα νδεγία, ην νπνίν 
πξνθαιεί κεγάινπο θηλδύλνπο, άκεζνπο ή απώηεξνπο, γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία, εληόο ή εθηόο ηεο εγθαηάζηαζεο, ή/ 
θαη γηα ην πεξηβάιινλ, θαη ζρεηίδεηαη κε κία ή πεξηζζόηεξεο επηθίλδπλεο  νπζίεο”. 
 
«Κίλδπλνο», είλαη ε εγγελήο ηδηόηεηα κηαο επηθίλδπλεο νπζίαο ή θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ ελδέρεηαη λα βιάςεη ηελ 
αλζξώπηλε πγεία ή/θαη ην πεξηβάιινλ. 
 
«Δπηθηλδπλόηεηα», είλαη ε πηζαλόηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο επίπησζεο εληόο δεδνκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ή ππό 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 
 
Άξζξν 4 
Σν άξζξν 4 πξνζδηνξίδεη ηηο εμαηξέζεηο ηεο Οδεγίαο:  

 ηξαηησηηθέο κνλάδεο, εγθαηαζηάζεηο ή απνζήθεο 

 Κίλδπλνη από ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία 

 Οδηθή, ζηδεξνδξνκηθή, εζσηεξηθή πισηή, ζαιάζζηα ή αεξνπνξηθή κεηαθνξά θαη ελδηάκεζε πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θόξησζεο, εθθόξησζεο θαη κεηαθόξησζεο από 
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θαη πξνο άιιν κεηαθνξηθό κέζν ζηηο απνβάζξεο, πξνβιήηεο θαη ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο δηαινγήο, εθηόο 
ησλ κνλάδσλ πνπ θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα νδεγία. 

 Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηώλ κέζσ αγσγώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαζκώλ άληιεζεο, εθηόο ησλ 
κνλάδσλ πνπ θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα νδεγία. 

 Δθκεηάιιεπζε (αλίρλεπζε, εμόξπμε θαη επεμεξγαζία) νξπθηώλ ζε νξπρεία, ιαηνκεία, ή κέζσ γεσηξήζεσλ, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ εξγαζηώλ ρεκηθήο θαη ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηεο απνζήθεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 
εξγαζίεο απηέο, ζηηο νπνίεο ππεηζέξρνληαη επηθίλδπλεο νπζίεο, όπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα Ι. 

 Αλαδήηεζε θαη εθκεηάιιεπζε νξπθηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ζηε ζάιαζζα. 

 Υώξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ, πιελ ησλ ελ ελεξγεία εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο ππνιεηκκάησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεθαλώλ ή θξαγκάησλ ζπγθξάηεζεο ππνιεηκκάησλ, νη νπνίνη πεξηέρνπλ 
επηθίλδπλεο νπζίεο όπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα Ι, ηδίσο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρεκηθή 
θαη ζεξκηθή επεμεξγαζία νξπθηώλ. 

Οη παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηώλ δελ εκπίπηνπλ εύθνια ζην πιαίζην ηεο 
παξνύζαο Οδεγίαο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ή ηνπο εηδηθνύο θηλδύλνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο 
παξόιν πνπ ππάξρεη ην ελδερόκελν κεγάινπ αηπρήκαηνο.  
 

Άξζξν 5 
Σν άξζξν 5 θαζνξίδεη ηηο γεληθέο ππνρξεώζεηο ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπο κε ηελ Οδεγία. 
Δηδηθόηεξα, ν αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε πξέπεη λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ κεγάισλ 
αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ θαη λα απνδεηθλύεη αλά 
πάζα ζηηγκή ζηελ αξκόδηα αξρή όηη έρεη ιάβεη όια ηα αλαγθαία κέηξα πνπ πξνβιέπεη ε νδεγία (ηδίσο γηα ηνπο 
ζθνπνύο ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ ηνπ άξζξνπ 18).  
 
Άξζξν 6 
Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο ζε πνζόηεηεο ίζεο ή αλώηεξεο 
από ηηο αλαθεξόκελεο ζην παξάξηεκα I κέξε 1 θαη 2 ζηήιε 2 ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ θνηλνπνίεζε ζηελ 
αξκόδηα αξρή πεξηέρνληαο βαζηθέο πιεξνθνξίεο όπσο όλνκα θαη δηεύζπλζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο, πνζόηεηα 
θαη θπζηθή κνξθή ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ, δξαζηεξηόηεηα ηεο κνλάδαο, άκεζν πεξηβάιινλ ηεο κνλάδαο, θιπ. Οη 
θνηλνπνηήζεηο βνεζνύλ ηηο αξκόδηεο αξρέο λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα ηα πξνγξάκκαηα ησλ 
επηζεσξήζεσλ, λα αλαγλσξίδνπλ ηα πηζαλά πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα (θαηλόκελν domino) θαη λα 
παξαθνινπζνύλ ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο από ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο. 
 

Άξζξν 7 
Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ κνλάδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9) ππνρξενύληαη λα 
ζπληάζζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηηο αξκόδηεο αξρέο έθζεζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε Πνιηηηθή Πξόιεςεο 
Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο, θαζώο θαη νη όξνη θαη νη κέζνδνη δηαζθάιηζεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο. 
 

Άξζξν 8 
Σν άξζξν απηό αθνξά ηα απνθαινύκελα πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα (θαηλόκελν Domino). Η αξκόδηα αξρή 
βαζηδόκελε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε (κε βάζε ηελ θνηλνπνίεζε θαη ηε κειέηε 
αζθάιεηαο) πξέπεη λα θαζνξίδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ή νκάδεο εγθαηαζηάζεσλ, όπνπ ε πηζαλόηεηα θαη ε δπλαηόηεηα 
ή νη ζπλέπεηεο κεγάινπ αηπρήκαηνο κπνξεί λα απμάλνληαη ιόγσ ηεο ζέζεο θαη ηεο εγγύηεηαο απηώλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εηδώλ θαη πνζνηήησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ πνπ δηαζέηνπλ.  
 
Δπηπιένλ νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο αλώηεξεο βαζκίδαο (κνλάδεο ηνπ άξζξνπ 9) πξέπεη λα αληαιιάζνπλ 
πιεξνθνξίεο κε ηηο γεηηνληθέο κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθηηκνύλ ηε θύζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ 
κεγάινπ αηπρήκαηνο. 
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Άξζξν 9 
ην άξζξν απηό δηαηεξείηαη ε βαζηθή απαίηεζε λα θαηαξηίδεηαη έθζεζε (κειέηε) αζθαιείαο πνπ πεξηιακβαλόηαλ 
πξνεγνπκέλσο ζην άξζξν 5 ηεο νδεγίαο 82/501/EC. Δηδηθόηεξα όιεο νη κνλάδεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ επηθίλδπλεο 
νπζίεο ζε πνζόηεηεο ίζεο ή αλώηεξεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζηε ζηήιε 3, κέξε 1 θαη 2 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι πξέπεη 
λα ππνβάιινπλ έθζεζε αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 9. Ο ζθνπόο ηεο έθζεζεο αζθάιεηαο θαζνξίδεηαη ζην 
παξόλ άξζξν, ελώ κεγάιε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ δηαρεηξηζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο έθζεζεο αζθάιεηαο.  
 
Σν πεξηερόκελν ηεο έθζεζεο αζθαιείαο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ζην παξάξηεκα II ηεο Οδεγίαο θαη παξακέλεη ζε 
κεγάιν βαζκό ακεηάβιεην ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε Οδεγία 82/501/EC, κε ζεκαληηθή αιιαγή ηελ εηζαγσγή 
ησλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη νξγαλσηηθώλ παξαγόλησλ.  
 
Η αλαζθόπεζε από ηε δηνίθεζε ελζαξξύλεηαη κε ηελ απαίηεζε γηα δηεμαγσγή εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ 
αζθάιεηαο θαη πεξηνδηθή επηθαηξνπνίεζε ηεο έθζεζεο αζθάιεηαο ηνπιάρηζηνλ θάζε 5 ρξόληα. Δπηπιένλ επηηξέπεηαη 
λα ζπλδπάδνληαη δηάθνξεο εθζέζεηο αζθαιείαο, κέξε εθζέζεσλ, ή άιιεο ηζνδύλακεο εθζέζεηο ζπληαζζόκελεο θαηά 
άιιε λνκνζεζία, ζε κηα εληαία έθζεζε αζθαιείαο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, όηαλ έηζη απνθεύγεηαη 
πεξηηηή επαλάιεςε πιεξνθνξηώλ θαη επηθάιπςε ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη από ηνλ αζθνύληα ηελ 
εθκεηάιιεπζε ή ηελ αξκόδηα αξρή.  
 
Άξζξν 10 
Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο απαηηείηαη λα επηθαηξνπνηνύλ ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη, ηδίσο, ηελ 
έθζεζε Πνιηηηθήο Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο (ΠΠΜΑ) θαη ηελ έθζεζε αζθαιείαο ζε πεξίπησζε 
ζεκαληηθώλ κεηαηξνπώλ εληόο ηεο κνλάδαο ηνπο. 
 
Άξζξν 11 
Σν άξζξν 11 πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό έθηαθηεο αλάγθεο ζύκθσλα κε ην νπνίν νη θνξείο 
εθκεηάιιεπζεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε ζύληαμε ησλ εζσηεξηθώλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο (ΔΑ), ελώ νη αξρέο πνπ 
νξίδνληαη από ην θξάηνο κέινο είλαη ππεύζπλεο γηα ηε ζύληαμε ησλ εμσηεξηθώλ ΔΑ. Δηδηθόηεξα, νη θνξείο 
εθκεηάιιεπζεο κνλάδσλ αλώηεξεο βαζκίδαο (κνλάδεο ηνπ άξζξνπ 9) ππνρξενύληαη λα θαηαξηίδνπλ εζσηεξηθό 
ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα παξέρνπλ ζηηο αξκόδηεο αξρέο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ώζηε λα κπνξνύλ λα 
θαηαξηίδνπλ ην εμσηεξηθό ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο. 
 
ην παξάξηεκα IV πξνβιέπνληαη ιεπηνκεξώο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα εζσηεξηθά θαη 
εμσηεξηθά ΔΑ.  
 
Σα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ΔΑ επαλεμεηάδνληαη, δνθηκάδνληαη θαη αλαζεσξνύληαη από ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο 
θαη ηηο νξηδόκελεο αξρέο, αλά ελδεδεηγκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα όρη κεγαιύηεξα ησλ ηξηώλ εηώλ. Η επαλεμέηαζε 
απηή ιακβάλεη ππόςε ηηο κεηαηξνπέο ζηηο ζρεηηθέο κνλάδεο, ζηηο νηθείεο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, ηηο λέεο 
ηερληθέο γλώζεηο θαη ηηο γλώζεηο όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηώπηζε κεγάισλ αηπρεκάησλ. 
 
Άξζξν 12 
Σν άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό ρξήζεσλ γεο. Αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά 
ζηελ Οδεγία SEVESO II όηη ηα θξάηε κέιε κεξηκλνύλ ώζηε νη ζηόρνη ηεο πξόιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ θαη ηνπ 
πεξηνξηζκνύ ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηηο πνιηηηθέο ρξήζεο γεο ή/θαη ηηο άιιεο ζρεηηθέο 
πνιηηηθέο. 
 
Η πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε επηθεληξώλεηαη ζηα νπζηώδε ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πνιηηηθήο ρσξνζέηεζεο 
θαη ζρεδηαζκνύ ρξήζεσλ γεο ζε θνηλνηηθό επίπεδν, θαη ηδηαίηεξα ζηηο ππνρξεώζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ λα 
παξάγνπλ επηκέξνπο πνιηηηθέο, ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ αξκόδησλ αξρώλ θαη ζηε δπλαηόηεηα λα 
δεκηνπξγεζνύλ ελαξκνληζκέλεο θνηλνηηθέο απαηηήζεηο. 
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Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ όηη ε πνιηηηθή ηνπο πεξί ηεο ρξήζεσο γεο ή/θαη νη άιιεο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη 
δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ απηώλ ιακβάλνπλ ππόςε ηελ αλάγθε λα επηηεπρζεί καθξνπξόζεζκνο 
δηαρσξηζκόο κεηαμύ ησλ κνλάδσλ πνπ θαιύπηνληαη από ηελ νδεγία θαη ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ, ησλ θηηξίσλ θαη 
ησλ δσλώλ δεκόζηαο ρξήζεο θαζώο θαη ησλ πεξηνρώλ κε ηδηαίηεξα επαίζζεην θπζηθό πεξηβάιινλ ή κε ηδηαίηεξν 
ελδηαθέξνλ. 
 
Άξζξν 13 
Σν άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο ηζρύνπζεο απαηηήζεηο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα 
αζθάιεηαο πξέπεη λα παξέρνληαη από ηα θξάηε κέιε ρσξίο λα δεηνύληαη ζηα άηνκα πνπ είλαη πηζαλό λα πιεγνύλ 
από κεγάιν αηύρεκα ζε κνλάδα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9 θαη, επηπιένλ λα είλαη δηαξθώο δηαζέζηκεο. Η 
πνιηηηθή γηα ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο μεθίλεζε κε ηελ Οδεγία 90/313/ΔΔC θαη ζπλερίζηεθε κε ηε 
δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο αζθάιεηαο θαη κε ηε δπλαηόηεηα ζην θνηλό λα εθθξάδεη ηε γλώκε ηνπ ζρεηηθά κε ην 
ζρεδηαζκό ρξήζεσλ γεο θαη ρσξνζέηεζε λέσλ κνλάδσλ, ηε κεηαηξνπή πθηζηάκελσλ κνλάδσλ όπσο θαη κε ηηο 
πνιηηηθέο ειέγρνπ κεγάισλ αηπρεκάησλ ησλ θξαηώλ κειώλ γεληθόηεξα. Η εκπηζηεπηηθόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο 
δηαζθαιίδεηαη, όπνπ είλαη αλαγθαίν θαη ζπγθεθξηκέλα ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο κπνξεί λα δεηήζεη από ηελ αξκόδηα 
αξρή λα κελ δεκνζηνπνηεζνύλ νξηζκέλα κέξε ηεο έθζεζεο γηα ιόγνπο βηνκεραληθνύ, εκπνξηθνύ ή πξνζσπηθνύ 
απνξξήηνπ, δεκόζηαο αζθαιείαο ή εζληθήο άκπλαο. 
 
Δπηπιένλ, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζηα γεηηνληθά θξάηε κέιε ηα νπνία 
ελδέρεηαη λα ππνζηνύλ ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλέπεηεο κεγάινπ αηπρήκαηνο ζε κνλάδα αλαθεξόκελε ζην άξζξν 9.   
 
Μία επηπιένλ απαίηεζε από ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 9 είλαη λα ζπληάζζνπλ 
θαηάινγν κε ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε κνλάδα ζε πνζόηεηεο αλώηεξεο από ηηο αλαθεξόκελεο ζηε 
ζηήιε 3, κέξε 1 θαη 2 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι, λα ηνλ ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα αξρή θαη λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ 
θνηλνύ. 
 
Άξζξν 14 θαη 15 
Απηά ηα δύν άξζξα αθνξνύλ ηελ ππνβνιή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα κεγάια αηπρήκαηα, αληίζηνηρα, από ηνπο 
θνξείο εθκεηάιιεπζεο (άξζξν 14) θαη ηηο αξκόδηεο αξρέο (άξζξν 15).  
 
Η εμέηαζε ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 εηώλ εθαξκνγήο 
ηεο πξνεγνύκελεο Οδεγίαο 82/501/EEC θαηέδεημε όηη νη ειιείςεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζρεηίδνληαλ κε ηελ 
έιιεηςε ελαξκνληζκέλσλ θξηηεξίσλ θνηλνπνίεζεο αηπρεκάησλ θαη ηηο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο γηα ηελ αλαθνίλσζε 
ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα από ηα θξάηε κέιε. Οη παξαπάλσ ειιείςεηο αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ 
Οδεγία SEVESO II κε ηελ αλάπηπμε θξηηεξίσλ θνηλνπνίεζεο αηπρήκαηνο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ζπζηήκαηνο 
αλαθνξάο αηπρεκάησλ δύν ζηαδίσλ θαη ζύληαμεο από ηελ Δπηηξνπή ελόο εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ζπιινγή όισλ 
ησλ απαηηνύκελσλ πιεξνθνξίσλ γηα ηα αηπρήκαηα.  
 
ύκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 15 ηζρύνπλ ηα θάησζη. Μεηά από κεγάιν αηύρεκα, ν αζθώλ ηελ εθκεηάιιεπζε 
ππνρξενύηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό λα ελεκεξώλεη ηηο αξκόδηεο αξρέο θαη λα ηνπο παξέρεη ηηο δηαζέζηκεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αηύρεκα ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο. Η αξκόδηα αξρή θάζε θξάηνπο κέινπο 
εμαζθαιίδεη ηε ιήςε κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ζπιιέγεη κέζσ επηζεσξήζεσλ θαη εξεπλώλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ αηπρήκαηνο, πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο, ώζηε λα εμαζθαιίδεη όηη ν αζθώλ ηελ 
εθκεηάιιεπζε ιακβάλεη ηα απαηηνύκελα ζεξαπεπηηθά κέηξα θαη δηαηππώλεη ζπζηάζεηο γηα κειινληηθά πξνιεπηηθά 
κέηξα. 
 
Γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ επηπηώζεσλ ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ, ηα θξάηε κέιε (ζηελ πεξίπησζε 
ηεο Διιάδαο ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ) ελεκεξώλνπλ ηελ Δπηηξνπή, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ζρεηηθά κε ηα 
κεγάια αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην έδαθόο ηνπο θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο VI (πεξηγξαθή ηνπ 
αηπρήκαηνο, ησλ επηπηώζεσλ, ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ησλ πξνθπιάμεσλ γηα ηελ απνθπγή 
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επαλάιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο). ην πιαίζην απηό έρεη αλαπηπρζεί ε βάζε δεδνκέλσλ MARS (Major Accident 
Reporting System) ζην ζρεηηθό νξγαληζκό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο. 
 
Μεηά ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14, ηα θξάηε κέιε (ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ε 
αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ) ελεκεξώλνπλ ηελ Δπηηξνπή γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζήο ηνπο θαη 
δηαηππώλνπλ ζπζηάζεηο, ρξεζηκνπνηώληαο ην εηδηθό έληππν ηεο Δπηηξνπήο. 
 
Άξζξα 16, 17 θαη 18 
Σα άξζξα απηά πεξηγξάθνπλ ην ξόιν θαη ηηο επζύλεο ησλ αξκόδησλ αξρώλ γηα ηε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο 
εθαξκνγήο θαη επηβνιήο.  
ύκθσλα κε ην άξζξν 16 θάζε θξάηνο κέινο ζπγθξνηεί ή νξίδεη ηελ ή ηηο αξκόδηεο αξρέο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ θαζνξίδεη ε νδεγία θαη, ελδερνκέλσο, ηνπο νξγαληζκνύο πνπ επηθνπξνύλ ηηο 
αξκόδηεο αξρέο ζε ηερληθό επίπεδν. 
 
ην άξζξν 17 αλαθέξνληαη νη απαγνξεύζεηο ιεηηνπξγίαο ή έλαξμεο ιεηηνπξγίαο κηαο κνλάδαο ή εγθαηάζηαζεο από 
ηα θξάηε κέιε ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο. 
 
ην άξζξν 18 αλαθέξνληαη νη πθηζηάκελεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο επηζεσξήζεηο. Οη αξκόδηεο αξρέο 
νξγαλώλνπλ ζύζηεκα επηζεσξήζεσλ ή άιισλ κέηξσλ ειέγρνπ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο εγθαηάζηαζεο κε ζηόρν 
ηελ νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ ηερληθώλ, νξγαλσηηθώλ θαη δηαρεηξηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο. Οη απαηηήζεηο επηζεώξεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Οδεγία έρνπλ ζηόρν ηε βειηίσζε 
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επηζεσξήζεσλ θαη ηεο παξνρήο επαξθνύο πιεξνθνξίαο γηα λα δηαζθαιηζηεί 
ελαξκνληζκέλε εθαξκνγή ζε πξαθηηθό επίπεδν.   
 
Άξζξα 19 θαη 20 
Σν άξζξν 19 αθνξά ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο κνλάδεο θαη ηα ζνβαξά αηπρήκαηα ηηο 
νπνίεο δηαηεξεί ε Δπηηξνπή.  
 
Η πην ζεκαληηθή δξάζε ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 10 εηώλ εθαξκνγήο ηεο πξνεγνύκελεο Οδεγίαο 
82/501/EEC ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ Community Documentation Centre on 
Industrial Risk (CDCIR) θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ MARS (Major Accident Reporting System). Απηέο νη 
δξαζηεξηόηεηεο δείρλνπλ ην βαζηθό ξόιν ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ 
αηπρεκάησλ. 
 
Ο ξόινο ηεο Δπηηξνπήο πξνβιέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ελαξκνληζκέλε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο, κε ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηώλ από ηα θξάηε κέιε θαη ηε ιήςε εθζέζεσλ κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ 
ιακβάλνπλ.  
 
ύκθσλα κε ην άξζξν 19 ηα θξάηε κέιε (ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ην ΤΠΔΚΑ) παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζηελ Οδεγία SEVESO II. Η Δπηηξνπή δεκηνπξγεί θαη ηεξεί 
ελήκεξε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία πεξηέρνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε πξνζβάζηκε 
από ηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ θξαηώλ κειώλ.  
 
Η Δπηηξνπή θαηαξηίδεη θαη ηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ θξαηώλ κειώλ κεηξών θαη ζύζηεκα πιεξνθόξεζεο πνπ 
πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα κεγάια αηπρήκαηα ηα νπνία ζπλέβεζαλ ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ (π.ρ. 
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε, αλάιπζε αηηηώλ αηπρεκάησλ, δηδάγκαηα πνπ απνθνκίζζεθαλ, 
πξνιεπηηθά κέηξα). 
 
Σα θξάηε κέιε ππνβάιινπλ θάζε ηξία ρξόληα ζηελ Δπηηξνπή έθζεζε γηα ηηο κνλάδεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 
6 θαη 8, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 
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ηππνπνίεζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ εθζέζεσλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ θνηλνηηθώλ νδεγηώλ γηα 
ην πεξηβάιινλ. 
 
ην άξζξν 20 θαζνξίδνληαη νη θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ νη 
αξκόδηεο αξρέο θαη ε Δπηηξνπή πξνβιέπνληαο παξάιιεια ηε κε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ ζε δεόλησο 
αηηηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη εκπηζηεπηηθόηεηα, όπσο γηα παξάδεηγκα γηα ιόγνπο δεκόζηαο 
αζθάιεηαο. 
 
Άξζξα 21 θαη 22 
Σα άξζξα απηά πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξαξηεκάησλ ζηελ ηερληθή πξόνδν θαη ηελ 
αλάπηπμε ησλ ελαξκνληζκέλσλ θνηλνηηθώλ απαηηήζεσλ. 
 
Άξζξα 23 έσο 25 
Σα άξζξα απηά αθνξνύλ ηε ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ θξαηώλ κειώλ, ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηεο λέαο νδεγίαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 82/501/EEC όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί. 
 
Παξάξηεκα Ι : Εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 
Σν παξάξηεκα Ι πξνζδηνξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ ηεο Οδεγίαο θαη θαιύπηεη όιεο ηηο ζρεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. εκεηώλεηαη όηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ απνζήθεπζε θαη ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ 
νπζηώλ δεδνκέλνπ όηη ε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο βαζίδεηαη ζην ελδερόκελν πξόθιεζεο κεγάινπ αηπρήκαηνο, όπνπ ν 
θίλδπλνο είλαη ν ίδηνο γηα ηελ ίδηα πνζόηεηα επηθίλδπλεο νπζίαο νπνπδήπνηε εκθαληζηεί. Η δηαθνξνπνίεζε ζηελ 
πηζαλόηεηα λα ζπκβεί έλα κεγάιν αηύρεκα (επηθηλδπλόηεηα) εμεηάδεηαη κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη από θάζε εγθαηάζηαζε κε απνηέιεζκα λα είλαη πξνηηκόηεξν λα εμεηάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 
ελδηαθέξνληνο όπσο είλαη ν ζρεδηαζκόο ρξήζεσλ γεο θαη νη εηδηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο.    
 
Σν Μέξνο 1 ηνπ παξαξηήκαηνο πεξηιακβάλεη νλνκαζηηθό θαηάινγν νπζηώλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ νδεγία κε ηηο  
νξηαθέο πνζόηεηεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ή ηνπ άξζξνπ 9. Ο 
νλνκαζηηθόο θαηάινγνο ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ ηνπ Μέξνπο 1 όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη ζεκαληηθά 
κηθξόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ θαηάινγν νπζηώλ ζηα παξαξηήκαηα ΙΙ θαη ΙΙΙ ηεο νδεγίαο 82/501/EEC δεδνκέλνπ όηη 
ζύκθσλα κε κειέηε ηεο Δπηηξνπήο ην 53% ησλ νπζηώλ πνπ ήηαλ θαηαγεγξακκέλεο ζηα παξαξηήκαηα απηά δελ 
ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηηο κνλάδεο πνπ ππάγνληαλ ζηελ νδεγία.  
 
Σν Μέξνο 2 ηνπ παξαξηήκαηνο πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ θαη παξαζθεπαζκάησλ γηα νπζίεο θαη 
παξαζθεπάζκαηα πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζην Μέξνο 1. Μία νπζία πνπ δελ εκπίπηεη ζην Μέξνο 1 
εληάζζεηαη ζε κία θαηεγνξία ηνπ Μέξνπο 2 όηαλ ηαμηλνκείηαη ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή νδεγία πνπ αλαθέξεηαη ζηε 
ζεκείσζε 1 ηνπ παξαξηήκαηνο. Δηδηθέο ζεκεηώζεηο γηα εθξεθηηθέο νπζίεο θαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο εύθιεθησλ 
νπζηώλ παξέρνπλ πξόζζεηεο ηερληθέο δηεπθξηλήζεηο κε βάζε ηνλ θίλδπλν κεγάινπ αηπρήκαηνο γηα θάζε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θηλδύλνπ.  
 
Δάλ ζε κηα κνλάδα δελ ππάξρεη επηκέξνπο νπζία ή παξαζθεύαζκα ζε πνζόηεηα ίζε ή κεγαιύηεξε ησλ αληίζηνηρσλ 
νξηαθώλ πνζνηήησλ, εθαξκόδεηαη έλαο θαλόλαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί θαηά πόζνλ ε κνλάδα θαιύπηεηαη 
από ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ο θαλόλαο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπλνιηθώλ 
θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνμηθόηεηα, ηελ αλαθιεμηκόηεηα θαη ηελ νηθνηνμηθόηεηα γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ 
έρνπλ κεγάιν αξηζκό δηαθνξεηηθώλ νπζηώλ θαη ππάξρεη ην ελδερόκελν θηλδύλνπ κεγάινπ αηπρήκαηνο. 
 
Παξάξηεκα ΙΙ: Σηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα εμεηάδνληαη ζηελ πξνβιεπόκελε ζην 
άξζξν 9 έθζεζε αζθάιεηαο 
Σν παξάξηεκα ΙΙ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε έθζεζε αζθαιείαο ε νπνία απαηηείηαη θαηά ην 
άξζξν 9 (Μέξνο 1: πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ηεο κνλάδαο γηα ηελ πξόιεςε 
ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ, Μέξνο 2: παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο κνλάδαο, Μέξνο 3: πεξηγξαθή ηεο 
εγθαηάζηαζεο, Μέξνο 4: αλαγλώξηζε θαη αλάιπζε ησλ θηλδύλσλ αηπρήκαηνο θαη πξνιεπηηθά κέζα, Μέξνο 5: κέηξα 
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πξνζηαζίαο θαη επέκβαζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζπλεπεηώλ ελόο αηπρήκαηνο). Σν Μέξνο 5 ηνπ παξαξηήκαηνο 
απνηειεί ην λέν ηκήκα ηεο Οδεγίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε Οδεγία 82/501/EEC θαη αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ 
δηαρεηξηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ νξγαλσηηθώλ παξαγόλησλ. Η έληαμε απηώλ ησλ ζεκάησλ ζηελ έθζεζε 
αζθάιεηαο ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη ζην 95% ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ηα δηαρεηξηζηηθά ζθάικαηα απνηεινύλ 
ηηο ππνβόζθνπζεο αηηίεο ησλ αηπρεκάησλ.  
 
Παξάξηεκα ΙΙΙ: Αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 θαη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 
ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο κνλάδαο όζνλ αθνξά ηελ πξόιεςε ησλ κεγάισλ 
αηπρεκάησλ 
Σν παξάξηεκα III αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ηνπο νξγαλσηηθνύο παξάγνληεο 
πνπ πξέπεη λα θαιύπηεη ε έθζεζε αζθαιείαο. 
 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο θαη ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο 
Αζθάιεηαο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 
Α. Η Πνιηηηθή Πξόιεςεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο ζα πξέπεη λα δηαηππώλεηαη εγγξάθσο θαη λα πεξηιακβάλεη 
ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο θαη αξρέο δξάζεο πνπ θαζνξίδεη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδύλσλ 
κεγάισλ αηπρεκάησλ. 
Β. Σν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηθηλδπλόηεηαο (ΓΔ) ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλεη ην ηκήκα ηνπ γεληθνύ δηαρεηξηζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηηο αξκνδηόηεηεο, ηηο πξαθηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο 
δηεξγαζίεο θαη ηνπο πόξνπο γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Πξόιεςεο Μεγάισλ Αηπρεκάησλ. 
 
Σα θύξηα θεθάιαηα ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο ζύκθσλα κε ηελ νδεγία SEVESO II πεξηιακβάλνπλ ηα 
θάησζη: 
1. Οξγάλσζε θαη πξνζσπηθό 
2. Πξνζδηνξηζκόο θαη αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ κεγάινπ αηπρήκαηνο 
3. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε 
4. Γηαρείξηζε αιιαγώλ 
5. Πξόγξακκα αληηκεηώπηζεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο  
6. Παξαθνινύζεζε επηδόζεσλ 
7. Έιεγρνη θαη επαλεμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

 
Παξάξηεκα ΙV: Σηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 
ην παξάξηεκα IV θαζνξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα εζσηεξηθά θαη ζηα 
εμσηεξηθά ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 11. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηα εζσηεξηθά ΔΑ ηνλίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο δηνίθεζεο ηεο κνλάδαο/ εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ππεξεζίσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο. Η αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα κε πηζαλέο δηαζπλνξηαθέο επηπηώζεηο 
θαιύπηεηαη κέζα από ηα πεξηερόκελα ησλ εμσηεξηθώλ ΔΑ. 
 
Παξάξηεκα V: Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη ζην θνηλό θαη’ εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 1 
ην παξάξηεκα V απαξηζκνύληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζην θνηλό ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 
όπσο νλνκαζίεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε κνλάδα θαη νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα πξνμελήζνπλ 
κεγάιν αηύρεκα, γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θύζε ησλ θηλδύλσλ κεγάινπ αηπρήκαηνο θαη ησλ ελδερνκέλσλ 
επηπηώζεσλ επί ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξόπνπο πξνεηδνπνίεζεο 
θαη ελεκέξσζεο ηνπ ζρεηηθνύ πιεζπζκνύ θαη ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε κεγάινπ αηπρήκαηνο, θιπ. 
 
Παξάξηεκα VI: Κξηηήξηα γηα ηελ πξνβιεπόκελε ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 1 Κνηλνπνίεζε αηπρήκαηνο 
πξνο ηελ Επηηξνπή 
Σν παξάξηεκα VI απαξηζκεί ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαθνξά αηπρεκάησλ ζύκθσλα κε ηα νπνία ε έληαμε ελόο 
αηπρήκαηνο ζην ζύζηεκα γλσζηνπνίεζεο γίλεηαη όηαλ ε πνζόηεηα ησλ εκπιεθόκελσλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ είλαη 
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ίζε πξνο 5% ηεο νξηαθήο πνζόηεηαο ηεο θαηεγνξίαο αλώηεξεο βαζκίδαο (ζηήιε 3 παξάξηεκα Ι) ή έρεη ηνπιάρηζηνλ 
κία από ηηο ζπλέπεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ παξαξηήκαηνο VI.  
 
 
5. Η  Οδεγία SEVESO ΙΙΙ 
 
Η νδεγία Seveso II, ε νπνία θαιύπηεη ζήκεξα πεξίπνπ 10.000 κνλάδεο εληόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπληέιεζε 
θαζνξηζηηθά ζηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο πξόθιεζεο ρεκηθώλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επηπηώζεώλ ηνπο. Η νδεγία 
έπξεπε λα ηξνπνπνηεζεί ιόγσ ησλ αιιαγώλ ζην ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ ηεο ΔΔ, ζην νπνίν 
παξαπέκπεη. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ην 2008 απνθαζίζηεθε λα μεθηλήζεη επξύηεξε επαλεμέηαζε, 
θαζώο ε βαζηθή δνκή ηεο νδεγίαο θαη νη βαζηθέο ηεο απαηηήζεηο είραλ νπζηαζηηθά παξακείλεη ακεηάβιεηεο αθόηνπ 
εθδόζεθε. Παξόιν πνπ ε επαλεμέηαζε θαηέδεημε όηη ζπλνιηθά νη πθηζηάκελεο δηαηάμεηο είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ 
ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη θαη όηη δελ απαηηνύληαη κείδνλεο αιιαγέο, εληνπίζηεθαλ νξηζκέλνη ηνκείο ζηνπο 
νπνίνπο ζα ήηαλ ζθόπηκεο πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηνύλ θαη λα 
επηθαηξνπνηεζνύλ νξηζκέλεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη γηα λα βειηησζεί ε εθαξκνγή θαη ε δπλαηόηεηα επηβνιήο, ελώ 
ηαπηόρξνλα λα δηαηεξεζεί ή λα αλαβαζκηζηεί ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
Ο θύξηνο ιόγνο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηεο νδεγίαο Seveso II είλαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ παξαξηήκαηνο Ι κε ηνλ 
θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 γηα ηελ ηαμηλόκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ 
θαη ησλ κεηγκάησλ (Καλνληζκόο CLP), γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 67/548/EΟΚ θαη 
1999/45/EΚ, ζηνλ νπνίν παξαπέκπεη ε Οδεγία Seveso II. Οη θαλόλεο CLP νξηζηηθνπνηνύληαη θαη ηίζεληαη ζε ηζρύ 
ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015. 
 
ηηο 21/12/2010, ε Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε κηαο πξόηαζεο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηεο Οδεγίαο SEVESO ΙΙ 
κε ζθνπό ηελ ελαξκόληζή ηεο κε ηνλ Καλνληζκό CLP, θαζώο θαη ηε δηαζαθήληζε, βειηίσζε ή πξνζζήθε νξηζκέλσλ 
δηαηάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί θαιύηεξε, ζπλεθηηθόηεξε εθαξκνγή θαη επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο, κε ζθνπό 
ηελ επίηεπμε πςεινύ επηπέδνπ πξνζηαζίαο, απινπζηεύνληαο όπνπ είλαη δπλαηόλ ηε λνκνζεζία θαη κεηώλνληαο ηνλ 
δηνηθεηηθό θόξην.  
 
Οη βαζηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηάζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη: 

 Αλαθνξηθά ζηελ ελαξκόληζε ηνπ παξαξηήκαηνο Ι, δελ είλαη δπλαηή κηα απιή αιιαγή ηεο παξαπνκπήο ή 
ακθηκνλνζήκαληε αληηζηνίρηζε ηνπ παιαηνύ ζπζηήκαηνο ηαμηλόκεζεο θαη ηνπ θαλνληζκνύ CLP, θπξίσο 
επεηδή, όζνλ αθνξά ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία, νη παιαηέο θαηεγνξίεο θηλδύλνπ «ηνμηθό» θαη «πνιύ ηνμηθό» 
δελ αληηζηνηρνύλ ζηε λέα ηαμηλόκεζε θαηά CLP «νμεία ηνμηθόηεηα», θαηεγνξίαο 1 έσο 3, νη νπνίεο ρσξίδνληαη 
επηπιένλ ζε δηαθνξεηηθέο νδνύο έθζεζεο (δηα ηνπ ζηόκαηνο, ηνπ δέξκαηνο, κέζσ εηζπλνήο). Η Δπηηξνπή 
πξνηείλεη ηελ επηινγή ε νπνία δηαηεξεί ην πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο, θαζώο πξνβιέπεη ηε ζπλεθηίκεζε ησλ 
πηζαλόηεξσλ θαη ζεκαληηθόηεξσλ νδώλ έθζεζεο ζε πεξίπησζε κεγάινπ αηπρήκαηνο. 

 Αλαθνξηθά ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ, πξνηείλεηαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ 
πιεξνθνξηώλ θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνύληαη ε ζπγθέληξσζε, δηαρείξηζε, δηάζεζε, 
επηθαηξνπνίεζε θαη θνηλνπνίεζή ηνπο κε απνηειεζκαηηθό θαη εθινγηθεπκέλν ηξόπν. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε 
νδεγία ζα ελαξκνληζηεί πεξηζζόηεξν κε ηε ζύκβαζε ηνπ Aarhus όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πξόζβαζε ζηε δηθαηνζύλε γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, 
ζα επηθαηξνπνηεζνύλ νη δηαδηθαζίεο ηεο γηα λα ιεθζνύλ ππόςε ε πξόνδνο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 
πιεξνθνξηώλ, όπσο ην Γηαδίθηπν, θαη νη ζπλερηδόκελεο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ, όπσο ε πξσηνβνπιία γηα ην Δληαίν ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ γηα 
ην Πεξηβάιινλ (SEIS) θαη ε νδεγία INSPIRE (2007/2/ΔΚ). 
 

Οη ινηπέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηάζεθαλ, απνηεινύλ ζρεηηθά ήζζνλεο ηερληθέο πξνζαξκνγέο ζε ηζρύνπζεο 
δηαηάμεηο.  
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Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ε λέα αλαζεσξεκέλε Οδεγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) ηνπ Επξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 4εο Ινπιίνπ 2012 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ κεγάισλ 
αηπρεκάησλ ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θαηάξγεζε 
ηεο νδεγίαο 96/82/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ ην αξγόηεξν έσο ηελ 31ε Μαΐνπ 2015, ελώ ε Οδεγία 
96/82/ΕΚ (SEVESO II) θαηαξγείηαη από ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015. 
 
Η πξνζέγγηζε ηεο SEVESO III είλαη ίδηα κε ηελ Οδεγία SEVESO II, αληηθείκελν ηεο νπνίαο είλαη ε ζέζπηζε 
θαλόλσλ γηα ηελ πξόιεςε κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδόκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ 
ζπλεπεηώλ ηνπο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ, κε ζηόρν λα δηαζθαιηζηεί πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο 
ζε όιε ηελ Έλσζε κε ζπλεπή θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν.  
 
Οη θπξηόηεξεο αιιαγέο ηεο SEVESO III ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε Οδεγία SEVESO II πεξηιακβάλνπλ ηηο 
θάησζη: 
 
 Γίλεηαη κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζε ζέκαηα όπσο: 

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ  
 Πξόζβαζε ζηε δηθαηνζύλε  
 Γεκόζηα δηαβνύιεπζε, ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ  
 Δπηζεσξήζεηο  

 Πξνζαξκόδεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ νπζηώλ θαη κεηγκάησλ ζηελ 
νπνία παξαπέκπεη, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Καλνληζκνύ (ΔΚ)1272/2008 (CLP). 

 Πεξηιακβάλεη ηερληθέο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα ιακβάλνληαη ππόςε νη αιιαγέο ζηελ ηαμηλόκεζε ρεκηθώλ νπζηώλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 2008, ην πκβνύιην θαη ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην εμέδσζε Καλνληζκό γηα ηελ 
ηαμηλόκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία (CLP) ησλ νπζηώλ θαη ησλ κεηγκάησλ, πξνζαξκόδνληαο ην 
ζύζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ην λέν δηεζλέο ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο ρεκηθώλ νπζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ 
Ηλσκέλσλ Δζλώλ (Globally Harmonized System - GHS). Απηό νδήγεζε ζηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο 
Οδεγίαο Seveso, θαζώο ε Οδεγία βαζίδεηαη ζε επξεηήξην επηθίλδπλσλ νπζηώλ, ησλ νπνίσλ νη θαηεγνξίεο 
θηλδύλνπ πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ησλ νδεγηώλ 67/548/ΕΟΚ θαη  1999/45/ΕΚ, oη νπνίεο θαηαξγνύληαη από 
ηελ 1ε Ινπλίνπ 2015 θαη αληηθαζίζηαληαη από ηνλ Καλνληζκό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP). 

 Βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ πνιηηώλ ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ησλ γεηηνληθώλ κνλάδσλ, θαζώο θαη κε ην πώο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο.  

 Πην απνηειεζκαηηθνί θαλόλεο γηα ηε ζπκκεηνρή, από ην ελδηαθεξόκελν θνηλό, ζηνλ ζρεδηαζκό ρξήζεο γεο 
ζρεηηθά κε εγθαηαζηάζεηο Seveso.  

 Πξόζβαζε ζηε δηθαηνζύλε γηα ηνπο πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ή 
ζπκκεηνρή.  

 Απζηεξόηεξα πξόηππα γηα ηηο επηζεσξήζεηο ησλ κνλάδσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 
ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο.  

 
Με ηελ ΚΤΑ 172058/2016 (ΦΔΚ 354/Β/17.2.2016) ελαξκνλίζηεθε ε Διιεληθή Ννκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2012/18/ΔΔ 
(Οδεγία SEVESO III) γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, 
ιόγσ ηεο ύπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηώλ (Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ. αξηζ. 2044/613/2007 ΚΤΑ (Β΄376), όπσο 
δηνξζώζεθε (Β΄2259/2007)).  
   
  


