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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της µε αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) και
ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής ανακοινώνεται ότι:
Η Αυτοτελής ∆/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής διαβίβασε µε το µε αρ.
πρωτ. οικ.82841/24-4-17 έγγραφό της στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής το Ειδικό
Σχέδιο Αντιµετώπισης Τεχνολογικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της
Περιφέρειας Αττικής µε τα παραρτήµατα του στo οποίo περιλαµβάνεται το ειδικό ΣΑΤΑΜΕ
της ∆ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. που λειτουργεί σε ζώνη άσκησης βιοµηχανικών – βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων του ∆ήµου Ασπροπύργου και συγκεκριµένα στη συµβολή της λεωφόρου
Μεγαρίδος και της οδού Χίου στο ∆ήµο Ασπροπύργου, ώστε το ενδιαφερόµενο κοινό να
ενηµερωθεί και να συµµετέχει στη δηµόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.
Η δραστηριότητα της µονάδας συνίσταται στην αποθήκευση και διακίνηση συσκευασµένων
µη τοξικών προϊόντων οικιακής και επαγγελµατικής φροντίδας για λογαριασµό τρίτων (3rd
Party LOGISTICS). Ορισµένα εκ των προϊόντων ταξινοµούνται ως επικίνδυνα ποσοστό
περίπου 10,00% του συνόλου) λόγω των ιδιοτήτων τους, χαρακτηρίζονται ως : α) Εύφλεκτα
αερολύµατα περιέχουν έυφλεκτα αέρια ή υγρά, κατ. 1 ή 2 : κυρίως τα «αεροζόλ» τα οποία
περιέχουν ως προωθητικό αέριο µίγµα προπανίου – βουτανίου, β) Οξειδωτικά : προϊόντα
καθαρισµού επιφανειών και σωληνώσεων γ)Επικίνδυνα για το περιβάλλον: ταµπλέτες
εντοµοκτόνων και αποσµητικών εσωτερικού χώρου και δ) ∆ιαβρωτικά καθαριστικά
επιφανειών όπως χλωρίνη κτλ Η εγκατάσταση της ∆ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ στον Ασπρόπυργο,
είναι εγκατάσταση κατώτερης βαθµίδας σύµφωνα µε τη ΚΥΑ172058/2016.
Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της δηµόσιας διαβούλευσης είναι από 25-4-17 έως και 145-17 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Περιφερειακού
Συµβουλίου ή στην Αυτοτελή ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής επί της
Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα (τηλ. 2132063534-536 και 2132063692-663-659 αντίστοιχα) και
να καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά (e-mail: ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους.
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής
(www.patt.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον
πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.
Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα ‘’Θριάσιο’’ στις 25-4-2017.

