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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                            Αριθ. πρωτ.: 52532/881 
 
      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των αρθ. 6 παρ. 4 και 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. 937/06-04-2022 έγγραφο της Γ.Δ. Ανάπτυξης, Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα χορήγησης 
Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π. Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Το με αρ. πρωτ. 22601/931/20-02-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης πολιτικής Προστασίας με θέμα: 
«Παροχή πληροφόρησης για κατάλληλη συμπεριφορά κοινού σε μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 / ΦΕΚ 354/Β/ 17-02-2016, SEVESO III”. 
 

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 Επικαιροποιημένη 
Μελέτη Ασφαλείας εγκατάστασης, που βρίσκεται στα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων. 
 

• Φορέας εκμετάλλευσης της επιχείρησης είναι η εταιρεία: «OVERGAS AEBEY». 

• Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, εμφιάλωση και διανομή υγραερίου. 

• Η έδρα της επιχείρησης είναι στην οδό 11 , ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500,  Ροδοτόπι- Ζωοδόχο, 
Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου 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 του αρθ. 13  παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.. 
 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 η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων - Τμήμα 
χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π. Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου  
(Δ/νση: (Πλατεία Πύρρου 1 –Ιωάννινα, γρ. 145, τηλ. Επικοινωνίας, 2651364145), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες). 
 Εκκρεμεί η έκδοση ειδικού ΣΑΤΑΜΕ, σύμφωνα με το άρθ. 11μέρος Β.2. ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, παρ. 1 της της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016). 
 
 Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, www. 
php.gov.gr/Ενημέρωση/ Νέα-Ανακοινώσεις/ Ανακοινώσεις. 
 

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στις  09 Απριλίου  
2022.                                                                      

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Π. Σ. 
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