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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.82841/24-4-2017 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 AIR LIQUIDE HELLAS AEBA που βρίσκεται στην περιοχή του ∆ήµου Ασπροπύργου,
στη θέση Στεφάνι, ώστε το ενδιαφερόµενο κοινό να ενηµερωθεί και να συµµετέχει στη
δηµόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.
Οι επικίνδυνες ουσίες στην εγκατάσταση είναι: αέριο υδρογόνο, υγρό οξυγόνο υπό
κατάψυξη, οξυγόνο πεπιεσµένο, ακετυλένιο διαλυµένο, προπάνιο, ακετόνη, υποξείδιο του
αζώτου, υποξείδιο του αζώτου υγρό υπό κατάψυξη, υδρόθειο, διοξείδιο του θείου, νιτρικό
οξείδιο πεπιεσµένο, διοξείδιο του αζώτου, µονοξείδιο του άνθρακα πεπιεσµένο, άνυδρη
αµµωνία, βουτάνιο, µεθάνιο και αιθυλένιο πεπιεσµένα και αργόν. Η εγκατάσταση υπάγεται
στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) λόγω της αποθήκευσης επικινδύνων
ουσιών και εντάσσεται στην κατηγορία εγκαταστάσεων κατώτερης βαθµίδας. Τα σηµαντικά
ατυχήµατα που µπορούν να συµβούν στην εγκατάσταση είναι: α) Πυρκαγιά, β) Έκρηξη και
γ) ∆ιασπορά τοξικών αερίων.
Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της δηµόσιας διαβούλευσης είναι από 25-4-201 έως και
14-5-2017. 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 ‘’Επικαιρότητα’’ στις 25-42017.

