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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SEVESO ΙΙ 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των Εκθέσεων Ασφάλειας (ΕΑ) περιλαμβάνει τα εξής δύο στάδια 

ελέγχων:  

  Α.   Έλεγχος πληρότητας στοιχείων των Εκθέσεων Ασφάλειας (ΕΑ), και  

  Β.   Έλεγχος αξιοπιστίας των ΕΑ στις παρακάτω θεματικές ενότητες 

1. Αναγνώριση και ανάλυση κινδύνων.  

2. Πληρότητα σεναρίων ατυχημάτων στον κρίσιμο εξοπλισμό.  

3. Ακρίβεια της εκτίμησης επιπτώσεων των δυσμενέστερων ατυχημάτων.  

4. Πληρότητα και επάρκεια των λαμβανομένων μέτρων πρόληψης & ελέγχου 

εκδήλωσης ατυχήματος. 

5. Πληρότητα και επάρκεια των λαμβανομένων μέτρων περιορισμού & καταστολής των 

συνεπειών και επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας μέσα στο 

χώρο της βιομηχανικής εγκατάστασης/μονάδας με συμμετοχή επικίνδυνων ουσιών. 

6. Πληρότητα και επάρκεια Πολιτικής Πρόληψης και Διαχειριστικού Συστήματος 

Ασφάλειας. 

 

Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν αναλυτικά τους παρακάτω βασικούς ελέγχους: 

 

A. Τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων της ΕΑ, τα οποία αποτελούν το κύριο περιεχόμενο της 

ΕΑ, συμπεριλαμβανομένων και των βασικών στοιχείων του Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας, για τα οποία αν δεν υπάρχει  πλήρης και επαρκής περιγραφή και αναφορά δεν 

είναι δυνατή η ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ΕΑ, 

B. Την αξιολόγηση των μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί και των αποτελεσμάτων που 

παρουσιάζονται στη ΕΑ σχετικά με την αναγνώριση των κινδύνων και τον καθορισμό των 
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αιτιών ατυχημάτων που είναι δυνατόν να προκύψουν από αστοχία ή παράκαμψη του 

κρίσιμου εξοπλισμού και την απώλεια περιεχομένου (LOSSOFCONTAINMENT, LOC) 

σημαντικής ποσότητας επικίνδυνης ουσίας, διαρροή της στο περιβάλλον, και εμπλοκή της 

στην εκδήλωση φαινόμενων με καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

C. Την αξιολόγηση των μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί και των αποτελεσμάτων που 

παρουσιάζονται στη ΕΑ σχετικά με τον προσδιορισμό και ανάλυση των σημαντικών 

ακολουθιών ατυχημάτων (σεναρίων ατυχημάτων) που οφείλονται σε καταστάσεις βλάβης του 

κρίσιμου εξοπλισμού. 

D. Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης των συνεπειών (αξιολόγηση συνεπειών)  

των σημαντικότερων σεναρίων  ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των 

δυσμενέστερων σεναρίων  (WorstCaseScenario, WCS).  

E. Την αξιολόγηση των λειτουργιών ασφάλειας και των συστημάτων ασφάλειας και υποστήριξης 

που περιγράφονται στη ΕΑ, και όλων των μέτρων που λειτουργούν στη μονάδα (με έμφαση 

τον κρίσιμο εξοπλισμό) για την πρόληψη και έλεγχο εκδήλωσης των ατυχημάτων μεγάλης 

κλίμακας.  

F. Την αξιολόγηση των λειτουργιών και διαδικασιών υποστήριξης που περιγράφονται στη ΕΑ, 

και όλων των μέτρων που λαμβάνονται από τη μονάδα / εγκατάσταση για τον περιορισμό και 

καταστολή των συνεπειών από τυχόν ατύχημα μεγάλης κλίμακας. 

G. Την αξιολόγηση της πληρότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

(ΣΔΑ) που περιλαμβάνει τον έλεγχο επάρκειας των διαδικασιών ελέγχου και ασφάλειας που 

προβλέπονται από τον διαχειριστή για τους τεχνικούς, οργανωτικούς και διαχειριστικούς 

ελέγχους και διασφαλίσεις της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του κρίσιμου εξοπλισμού 

και όλης της μονάδας όπως και την τεκμηρίωση εφαρμογής των διαδικασιών και ελέγχων του 

ΣΔΑ. 

 

Κάθε αξιολόγηση των ΕΑ που αναφέρεται σε ποσοτικοποιημένα κριτήρια και αναλύσεις 

επικινδυνότητας (QRA) πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον την εκτίμηση της επικινδυνότητας για κάθε 

σενάριο ατυχήματος όπως και κάθε κρίσιμο μέτρο πρόληψης και καταστολής. Τα μέρη αυτά της 

αξιολόγησης συνδέονται άρρηκτα με τα στάδια της παρούσας μεθοδολογίας αξιολόγησης αλλά τα 

ποσοτικοποιημένα κριτήρια σύνταξης και αξιολόγησης των ΕΑ δεν αποτελούν νομοθετημένη 

υποχρέωση ή εθνική πολιτική / πρακτική στην Κύπρο, και δεν αναφέρονται στην παρούσα 

μεθοδολογία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ποσοτικοποιημένα κριτήρια πρέπει να αντιμετωπίζονται και 

να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μειώνεται η αξία μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης 

βασισμένης σε ποιοτικά κριτήρια αλλά αντίθετα να αποτελούν προστιθέμενη αξία στην αξιολόγηση της 

επικινδυνότητας λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα όλων των επιμέρους θεματικών αξιολογήσεων 

της μελέτης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επανάληψη ορισμένων βημάτων στις διαδικασίες 
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αξιολόγησης πιθανόν να είναι απαραίτητη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένας ορθολογικότερος 

προσδιορισμός επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης και τελικά μια πληρέστερη αξιολόγηση.  

 

Μια αξιολόγηση για να είναι πλήρης και να αποφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα απαιτείται εμπειρία 

στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, εμπειρία στις δραστηριότητες και διεργασίες που περιλαμβάνει 

η μονάδα, πρόσβαση σε στοιχεία και πηγές πληροφορίας που διατηρεί ο υπεύθυνος της μονάδας και 

επιτόπιους ελέγχους και ενημέρωση, αν κριθεί αναγκαίο. 

 

Για την διεξαγωγή όλων των απαραίτητων επιμέρους ελέγχων η προτεινόμενη μεθοδολογία 

περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα όπως περιγράφονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι, ανάλογα με την 

υπό εξέταση περίπτωση, μπορεί κάποια βήματα να θεωρηθούν μικρότερης σημαντικότητας από άλλα 

ή/και να τροποποιηθεί η σειρά εφαρμογής τους ανάλογα με την έμφαση που δίδεται στις λειτουργίες 

και ελέγχους ασφάλειας του κρίσιμου εξοπλισμού, την φύση της δραστηριότητας της μονάδας και της 

εγκατάστασης όπως και του είδους των χρήσεων που βρίσκονται στο εγγύς περιβάλλον της μονάδας 

και της εγκατάστασης.  

 

Συνιστάται ο κάθε φορέας αξιολόγησης να ακολουθήσει όλα τα βήματα της μεθοδολογίας με την σειρά 

που προτείνονται σαν ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης όπως και να επαναλάβει ή/και να αναπτύξει 

περαιτέρω τα σημαντικότερα στάδια της μεθοδολογίας ανάλογα με την απαιτούμενη έκταση ελέγχων 

και την αρμοδιότητα αξιολόγησης των περιεχομένων και αξιοπιστίας της εξεταζόμενης ΕΑ.  Η έκταση 

του ελέγχου πρέπει να είναι ανάλογος του βαθμού επικινδυνότητας της μονάδας όπως αυτή είναι 

δυνατόν να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία.  

 

Η παρούσα μεθοδολογία περιλαμβάνει τα απαραίτητα βήματα για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 

ΕΑ όπως αυτά έχουν αναγνωριστεί σε βιομηχανικές πρακτικές και μεθοδολογίες και ακολουθούνται 

κατά περίπτωση από τους αρμόδιους φορείς αξιολόγησης σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για την σύνταξη της παρούσας μεθοδολογίας λήφθηκαν υπόψη οι αρχές των κατευθυντήριων γραμμών 

της ΕΕ για την σύνταξη των Εκθέσεων Ασφάλειας (mahbsrv.jrc.it)  και του Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας (ΣΔΑ) σύμφωνα με την Οδηγία 96/82/ΕΕ (SEVESOII) και των τροποποιήσεων της.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Η μεθοδολογία αποτελείται από δύο κύριες ενότητες: 

 

Α: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ της ΕΑ 

Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ των στοιχείων της ΕΑ σχετικά με τον εντοπισμό των κινδύνων στον 

κρίσιμο εξοπλισμό, τα σενάρια ατυχημάτων,  την εκτίμηση επιπτώσεων, των μέτρων πρόληψης και 

καταστολής συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών του ΣΔΑ.  

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

 

Περιλαμβάνει την χρήση λίστας ελέγχου με τα ελάχιστα κριτήρια πληρότητας. Παράδειγμα μίας  

τέτοιας λίστας παρατίθεται παρακάτω. Σε περίπτωση βασικών ελλείψεων, ενεργοποιείται διαδικασία 

εξεύρεσης συμπληρωματικών στοιχείων χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η  ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης της ΕΑ.  

 

Η ΕΑ μπορεί να θεωρηθεί αδύνατη προς αξιολόγηση εφόσον παραμένει ελλιπής, μετά από 

επανάληψη της διαδικασίας εξεύρεσης συμπληρωματικών στοιχείων, σε ένα ή περισσότερα 

θέματα περιεχομένων όπως ορίζονται στο παρακάτω βασικό ερωτηματολόγιο.    

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ) ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΑ)  

Επωνυμία Εταιρείας / Βιομηχανικής Μονάδας:  

Θέση Μονάδας / Γραφεία Διοίκηση:  

Η ΕΑ εξετάζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες 

ουσιών:   

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

                   Εύφλεκτες    

                   Εκρηκτικές ουσίες    

                   Τοξικές ουσίες    

Η ΕΑ έχει εκπονηθεί με πλήρη ή μερική υποστήριξη από εξωτερικούς συμβούλους ;   

 

ΤΕΕ_ΙΑΝ_2007    4 

 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SEVESO II 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΕ) 
_________

 
___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
ΤΕΕ_ΙΑΝ_2007    5 

 

Έλεγχος των περιεχομένων της Έκθεσης Ασφαλείας  
 

Περιγραφή ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλιπής 

Υπάρχει στη ΕΑ συνολικά μια πλήρης περιγραφή της μονάδας ;1    

Περιλαμβάνονται στη ΕΑ ευκρινή σχέδια των μονάδων; (τοπογραφικά, 

διαγράμματα κάλυψης, χάρτες περιοχής, κλπ.)2 

   

Επικίνδυνες Ουσίες ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλιπής 

Περιγράφονται οι θέσεις των επικίνδυνων ουσιών στη μονάδα;      

Παρουσιάζονται με ευκρίνεια και σε κατάλληλα σχέδια οι κρίσιμες 

περιοχές / θέσεις στις οποίες βρίσκονται οι ουσίες; 2 

 

 

 

 

 

 

Παρουσιάζεται με επαρκή στοιχεία ο κρίσιμος εξοπλισμός στον οποίο 

περιέχονται οι ουσίες;3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Αναφέρονται αναλυτικά σχόλια σχετικά με το σύνολο των επιμέρους ελέγχων 

 
2PLOTPLANS σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αναδεικνύονται τα απαραίτητα κρίσιμα σημεία και 

στοιχεία. Διαγράμματα κάλυψης κατάλληλης κλίμακας (τουλάχιστον 1:2000 ή 1:5000) που να 

περιλαμβάνουν την περιοχή γύρω από την μονάδα όπου θα αποτυπώνονται ευκρινώς οι 

σημαντικότερες γειτονικές χρήσεις της μονάδας (κρίσιμες εγκαταστάσεις και γειτονικές μονάδες) και ο 

κρίσιμος εξοπλισμός (σωληνογραμμές τροφοδοσίας εκτός ορίων της μονάδας, λιμενικές 

εγκαταστάσεις,  οδεύσεις, προσβάσεις, κλπ.) και οι διασυνδέσεις της μονάδας με γειτονικές μονάδες 

και οι εξυπηρετήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή μελέτης γύρω από την μονάδα ορίζεται γενικά 

από την ζώνη συνεπειών του δυσμενέστερου σεναρίου ατυχήματος.    

 
3 Στοιχεία κατασκευής και ελέγχων του κρίσιμου εξοπλισμού (δεξαμενές, δοχεία, σωληνώσεις, κλπ).  

Κατασκευαστικά πρότυπα, επιθεωρήσεις, στοιχεία τεκμηρίωσης δοκιμών, πιστοποιητικά ελέγχων, κλπ. 
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Έλεγχος των περιεχομένων της Έκθεσης Ασφαλείας  
 

Επικίνδυνες Ουσίες ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλιπής 

Αναφέρονται οι ποσότητες ουσιών που διακινούνται και αποθηκεύονται 

στην μονάδα; 

 

 

 

 

 

 

Τα χαρακτηριστικά των ουσιών βασίζονται σε Φύλλα Ασφαλούς 

Χειρισμού MSDS ή σε άλλα πρότυπα φύλλα χειρισμού;4 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει αναγραφή:  

- της ταυτότητας τους: χημική ονομασία, αριθμός CAS, κλπ.;4 

 

 

 

 

 

 

- της μέγιστης ποσότητας της ουσίας ή των ουσιών που υπάρχουν ή που 

ενδέχεται να υπάρχουν σε κάθε εγκατάσταση;5 

   

Διεργασίες    

Περιγράφονται οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη μονάδα;    

Για την περιγραφή των διεργασιών δίδονται διαγράμματα ροής ;6    

 

 

 

 

 
                                                            
4 Επίσημα MSDS των προμηθευτριών εταιριών για όλες τις επικίνδυνες ουσίες και τα προϊόντα που 

διακινούνται και των ουσιών που είναι δυνατόν να σχηματισθούν κατά την διάρκεια ατυχήματος όπως, 

SO2, NOx, CO, κλπ. .  
5 Χωρητικότητες κρίσιμων δεξαμενών και δοχείων, μέγιστες ποσότητες στον κρίσιμο εξοπλισμό και τα 

κυκλώματα (criticalequipmentinventories), μέγιστες ποσότητες των επικίνδυνων αερίων που είναι 

δυνατόν να δημιουργηθούν κατά την κλιμάκωση ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.   
6 Flow Charts, Process Diagrams, P&Ids (piping and instrumentation diagrams), κλπ.. 
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Έλεγχος των περιεχομένων της Έκθεσης Ασφαλείας  

Αιτίες Ατυχημάτων ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλιπής 

Περιγράφονται στη ΕΑ γεγονότα υπό ανώμαλες ή μη κανονικές 

καταστάσεις που είναι δυνατόν να αποτελέσουν αιτίες ατυχημάτων;      

 

 

 

 

 

 

Περιγράφονται στη ΕΑ γεγονότα υπό μη κανονικές συνθήκες με 

επιπτώσεις στο περιβάλλον της μονάδας;7 

 

 

 

 

 

 

Μέτρα πρόληψης και καταστολής ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλιπής 

Περιγράφονται τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται ή τουλάχιστον για 

την ελαχιστοποίηση της  εκδήλωσης τέτοιων καταστάσεων;8 

   

Περιγράφονται τα κατασταλτικά μέτρα που λαμβάνονται για τον 

περιορισμό των επιπτώσεων  τέτοιων γεγονότων; 

   

                                                            
7 Διαρροές επικίνδυνων ουσιών με επιπτώσεις (θάνατος, βαρύς τραυματισμός, ελαφρύς τραυματισμός 
πολίτη) από θερμική ακτινοβολία (37.5, 15, 6 και 3 KW/m2), ωστικό κύμα (700, 350, 140, 50 mbar) ή 
τοξικές συγκεντρώσεις (LC50, LC1, IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations 

)) π.χ. από διασπορά νέφους SO2  , ΝΟx ,CO, εκτός των ορίων της μονάδας και με περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από αλληλουχίες σεναρίων (Domino) και οι πιθανές 

επιπτώσεις τους. Αναφορά σε ευάλωτες γειτονικές χρήσεις.        
8 Και σχέδια βελτίωσης των υφιστάμενων μέτρων     
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Έλεγχος των περιεχομένων της Έκθεσης Ασφαλείας  
 

Σενάρια ατυχημάτων  ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλιπής 

Περιγράφονται στη ΕΑ σενάρια ατυχημάτων που λαμβάνονται υπόψη για 

τις μη κανονικές καταστάσεις και συμβάντα; 9 

   

Έχουν χρησιμοποιηθεί δενδρογράμματα γεγονότων για την  περιγραφή 

και την παρουσίαση των σεναρίων ατυχημάτων;10 

   

                                                            
9 Η ελάχιστη λίστα σεναρίων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σενάρια για τον κρίσιμο εξοπλισμό:   
 α.  Καταστροφική θραύση δοχείων, δεξαμενών και σωληνώσεων (FullBoreRupture, FBR) και 

ακαριαία διαφυγή της μέγιστης ποσότητας του περιεχομένου τους (φαινόμενα BLEVE 
(boilingliquidexpandingvapourexplosion), PoolFire, FlashFire, UVCE (UnconfinedVaporCloudExplosion), 
ToxicCloudsDispersion). 

β.  Μερική θραύση (Ρήγμα) δοχείων, δεξαμενών (διάμετρος ανοίγματος = μέγιστη διάμετρο της 

μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνωσης που συνδέεται με το δοχείο) και ρήγμα σωληνώσεων (διάμετρος 

ανοίγματος = 20% διαμέτρου της σωλήνωσης) και συνεχούς ή ημι-συνεχούς διαφυγής της μέγιστης 

ποσότητας του περιεχομένου τους (JetFire, PoolFire, FlashFire, UVCE,ToxicCloudsDispersion).  

γ. Μικρή διαρροή από μικρό ρήγμα σε δοχεία, δεξαμενές (διάμετρος ανοίγματος = διάμετρο μικρής  

σωλήνωσης που συνδέεται με το δοχείο) και μικρό ρήγμα σε σωληνώσεις (διάμετρος ανοίγματος = 25 

mm, 50mm, ανάλογα με τη διάμετρο της σωλήνωσης) και συνεχούς ή ημι-συνεχούς διαφυγής της 

μέγιστης ποσότητας του περιεχομένου τους (JetFire, FlashFire, UVCE, ToxicCloudsDispersion).  

 

Τα σενάρια πρέπει να ακολουθούνται από επαρκή τεκμηρίωση  

- της μέγιστης ποσότητας που είναι δυνατόν να διαρρεύσει από τον κρίσιμο εξοπλισμό,  

- του ρυθμού διαρροής σε κάθε περίπτωση και του ρυθμού εξάτμισης υγρού από πιθανή λίμνη,  

- της μέγιστης έκτασης της λίμνης εύφλεκτων υγρών  σε μη περιορισμένο χώρο,  
- τη μέγιστη διασπορά εκρηκτικού νέφους (μέτωπο συγκέντρωσης LFL (LowerFlammableLimit), 1/2 
LFL) σε μη περιορισμένο χώρο πριν την ανάφλεξη και κέντρο έκρηξης το μέσο της απόστασης του 
σημείου διαρροής από το μέτωπο LFL, και 

- τη μέγιστη διασπορά τοξικού νέφους πριν την αραίωση του σε συγκεντρώσεις κάτω από τις οριακές 

(LC50, LC1, IDLH) για χρόνους διασποράς μεγαλύτερους από τους χρόνους στους οποίους ορίζονται 

τα όρια για την δόση των σχετικών συνεπειών (π.χ.  30 min για IDLH)     

 
10  Δενδρογράμματα των κορυφαίων γεγονότων αναφορικά στις άμεσες αιτίες ατυχημάτων και τα 

πιθανά φαινόμενα που συνδέονται με τα γεγονότα αυτά σε μορφή MasterLogicDiagramsMLD, Bow-

Ties, FaultTrees, κλπ. . Η ανάλυση ΗΑΖΟΡ περιλαμβάνει τεκμηρίωση των πιθανών αποκλίσεων από 

τα ασφαλή όρια λειτουργίας στις οποίες οφείλονται τα πιθανά άμεσα αίτια των κορυφαίων γεγονότων 

και τις συνέπειες των κορυφαίων γεγονότων όπως και τα μέτρα πρόληψης και μέτρα βελτίωσης.    
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Αναφέρονται οι επιπτώσεις κάθε πιθανού σεναρίου;11    

Αναφέρονται πιθανότητες για την εκδήλωση και τις επιπτώσεις κάθε 

σεναρίου ξεχωριστά;12 

   

                                                            
11 Για τα σενάρια που εξετάζονται βλ. σημειώσεις #7 και 9 
12 Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας σε μια ΕΑ η ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας και ο 

προσδιορισμός των πιθανοτήτων των αστοχιών και της εκδήλωσης των σεναρίων ατυχήματος δεν 

αποτελεί νομοθετική υποχρέωση ούτε  και αναγκαία προϋπόθεση. Τα δυσμενέστερα σενάρια ορίζονται 

είτε σαν τα σενάρια με την μεγαλύτερη έκταση των ζωνών επιπτώσεων (ντετερμινιστική προσέγγιση) 

Είναι δυνατόν τα σενάρια με την υψηλότερη επικινδυνότητα να θεωρούνται τα σημαντικότερα. Στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται συνδυασμός πιθανότητας σεναρίου και έκτασης επιπτώσεων.       
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Έλεγχος των περιεχομένων της Έκθεσης Ασφαλείας  
 

Πολιτική Πρόληψης και Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλιπής 

Υπάρχει περιγραφή της Πολιτικής Πρόληψης Ατυχήματος Μεγάλης 

Κλίμακας (ΠΠΑΜΚ) με τους στόχους της εταιρίας για την ασφάλεια;13 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας ΣΔΑ που 

εφαρμόζει την ΠΠΑΜΚ στην εταιρία; 14 

 

 

 

 

 

 

Είναι τα περιεχόμενα του ΣΔΑ πλήρη σύμφωνα με τις νομοθετικές 

απαιτήσεις;15 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13 Αναφέρονται ποσοτικοποιημένοι στόχοι της πολιτικής πρόληψης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας;  Η 

πολιτική έχει εγκριθεί από την εταιρία; Τεκμηριώνεται η εφαρμογή της;    
14 Περιγράφονται όλα τα κεφάλαια του ΣΔΑ; Τεκμηριώνεται η εμπειρία εφαρμογής του από την εταιρία;     
15Τα περιεχόμενα του ΣΔΑ είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κυπριακής νομοθεσίας; 

Τεκμηριώνεται η εμπειρία εφαρμογής τους από το προσωπικό της εταιρίας; 
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Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ των στοιχείων της ΕΑ σχετικά με τον εντοπισμό των κινδύνων στον κρίσιμο 

εξοπλισμό, τα  σενάρια ατυχημάτων,  την εκτίμηση επιπτώσεων, των μέτρων πρόληψης και 

καταστολής και  των διαδικασιών του ΣΔΑ περιλαμβάνει  ελέγχους αξιοπιστίας στις παρακάτω 

θεματικές ενότητες: 

 

1. Περιγραφή μονάδας (τοποθεσία, περιβάλλον, εγκαταστάσεις, διαδικασίες, ουσίες, ποσότητες, 
συνθήκες λειτουργίας, οργάνωση κλπ.). 

2. Εντοπισμός εστιών κινδύνου (ουσίες και φαινόμενα που μπορεί να προκληθούν) - Αναγνώριση και 
ανάλυση κινδύνων. 

3. Καθορισμός αιτίων ατυχημάτων (γεγονότα, εσωτερικά ή εξωτερικά της μονάδας που μπορεί να 
προκαλέσουν ακολουθίες γεγονότων που καταλήγουν σε ατυχήματα). 

4. Πληρότητα σεναρίων ατυχημάτων στον κρίσιμο εξοπλισμό - Προσδιορισμός ακολουθιών 
ατυχημάτων (σενάρια). Προσδιορισμός ακολουθιών γεγονότων που οδηγούν σε έκλυση επικινδύνων 
ουσιών στο περιβάλλον ή σε άλλα φαινόμενα με ανεπιθύμητες συνέπειες. 

5. Ακρίβεια της εκτίμησης επιπτώσεων των δυσμενέστερων ατυχημάτων. 
6. Πληρότητα και επάρκεια των λαμβανομένων μέτρων πρόληψης & ελέγχου εκδήλωσης ατυχήματος- 

Περιγραφή λειτουργιών και συστημάτων ασφαλείας και υποστήριξης που αποσκοπούν στην 
πρόληψη.  

7. Πληρότητα και επάρκεια των λαμβανομένων μέτρων περιορισμού & καταστολής των συνεπειών και 
επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας μέσα στο χώρο της βιομηχανικής 
εγκατάστασης/μονάδας με συμμετοχή επικίνδυνων ουσιών - Περιγραφή λειτουργιών και 
συστημάτων ασφαλείας και υποστήριξης που αποσκοπούν στην καταστολή.  

8. Πληρότητα και επάρκεια Πολιτικής Πρόληψης και Διαχειριστικού Συστήματος Ασφάλειας. 
 

 

1. Περιγραφή μονάδας 

 

Η περιγραφή της μονάδας πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που κατά περίπτωση απαιτούνται για 

την πλήρη αξιολόγηση της ΕΑ σύμφωνα και με τις επίσημες Κυπριακές και Ευρωπαϊκές 

κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης των εκθέσεων αυτών. Μία συνοπτική λίστα αναφέρεται παραπάνω 

στα πλαίσια του ερωτηματολογίου ελέγχου πληρότητας της ΕΑ. Για την αξιολόγηση των ΕΑ μπορεί να 

απαιτείται διαφορετικός βαθμός ανάλυσης και λεπτομέρειας στην περιγραφή και παρουσίαση των 

στοιχείων. Μια ενδεικτική λίστα θεμάτων για τον έλεγχο της πληρότητας της περιγραφής δίδεται 

παρακάτω. 

1.1 Τοποθεσία  

Στην περιγραφή της τοποθεσίας, πρέπει να περιλαμβάνονται ευκρινή τοπογραφικά διαγράμματα, 

διαγράμματα κάλυψης και χάρτες κατάλληλης κλίμακας για τον εντοπισμό όλων των κρίσιμων 

περιοχών και του εξοπλισμού (δεξαμενές, σωληνώσεις κτλ.). Στους χάρτες πρέπει να παρουσιάζονται 
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οι γειτονικές μονάδες αλλά και να αποτυπώνονται ο κρίσιμος εξοπλισμός, οι σημαντικές υποδομές και 

χρήσεις γης, καθώς και η θέση των πιο ευαίσθητων (ευάλωτων) χρήσεων και κτιρίων (σχολεία, οδικά 

δίκτυα).  

Στην περιγραφή της μονάδας πρέπει να περιλαμβάνονται οι προσβάσεις και οι δίοδοι διαφυγής από 

τη μονάδα όπως και οι βασικές υπηρεσίες υποστήριξης και τα σημεία ελέγχου όπως επίσης και τα 

κυκλοφοριακά δίκτυα που είναι σημαντικά κατά τη διάσωση και τη  διαχείριση κρίσης.  

Πρέπει να υπάρχει αναλυτική αναφορά στα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής, ανά μήνα την 

τελευταία δεκαετία με αναφορά σε μέσες θερμοκρασίες, ταχύτητες ανέμου, δείκτες υγρασίας, 

ηλιοφάνειας, κλπ.  

Πρέπει να υπάρχει αναφορά σε σεισμολογικά στοιχεία, γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογραφικά 

δεδομένα. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι μια κατάλληλη πηγή πληροφορίας (σύμφωνα 

με την Κυπριακή νομοθεσία). Η κατασκευή (π.χ. ελάσματα, θεμελιώσεις) του κρίσιμου εξοπλισμού 

πρέπει να τεκμηριώνεται σε επίσημες αδειοδοτήσεις ή ελέγχους από εξωτερικούς φορείς σύμφωνα με 

τα σχετικά πρότυπα. Δεν είναι απαραίτητη η αναφορά / υποβολή των στοιχείων των παραπάνω 

μελετών. Οι μελέτες όμως αυτές καλύπτουν διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς και δημιουργούν μια 

πληρέστερη εικόνα της περιγραφής της μονάδας.   

1.2  Επικίνδυνες Ουσίες 

Στη ΕΑ  πρέπει να περιγράφονται ο τύπος και οι ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που διακινούνται 

και αποθηκεύονται σε κάθε εγκατάσταση της μονάδας. Τα χαρακτηριστικά των ουσιών πρέπει να 

βασίζονται σε επίσημα Δελτία Ασφαλούς Χειρισμού Ουσιών (MSDS) από τις προμηθεύτριες εταιρίες.   

1.3  Διεργασίες 

Στη ΕΑ πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή όλων των βασικών διεργασιών και λειτουργιών στις 

κρίσιμες περιοχές και τον εξοπλισμό των εν λόγω εγκαταστάσεων και να αναφέρονται τα διαγράμματα 

ροής των στοιχείων του κρίσιμου εξοπλισμού και των σωληνώσεων.  

Πρέπει να αναφέρονται οι χωρητικότητες του κρίσιμου εξοπλισμού και οι μέγιστες ποσότητες των 

επικίνδυνων ουσιών στον κρίσιμο εξοπλισμό και τα κυκλώματα (criticalequipmentinventories) όπως και 

οι μέγιστες ποσότητες των επικίνδυνων αερίων που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κατά την 

κλιμάκωση ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας.   

1.4   Παροχές- Υπηρεσίες 

Πρέπει να αναφέρονται οι βασικές και εφεδρικές τροφοδοσίες / παροχές για τον κρίσιμο εξοπλισμό και 

τις λειτουργίες ασφάλειας (π.χ. διευθετήσεις τροφοδοσίας, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κτλ.), οι 

σημαντικές υπηρεσίες και τα συστήματα πυρόσβεσης, έκτακτης ανάγκης, συντήρησης,  επεξεργασίας 

αποβλήτων καθώς και τα συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας πρόσβασης.  

__________________________________________________________________________________ 
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Μια αναλυτική λίστα αξιολόγησης της περιγραφής της μονάδας δίδεται στο παρακάτω 

ερωτηματολόγιο. 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιγραφής εγκατάστασης 

 ΝΑΙ ΟΧΙ Ελλιπής 

Γενικά    
Είναι η γενική περιγραφή της μονάδας επαρκής για μια σαφή εικόνα του 
σκοπού, του τύπου και της έκτασης των δραστηριοτήτων, όπως και του 
μεγέθους της μονάδας;  

   

Σε περίπτωση πολλών διαφορετικών εγκαταστάσεων στη μονάδα, 
περιγράφονται οι λειτουργικές αλληλοεξαρτήσεις αυτών και οι κοινές 
υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης στη μονάδα;   

   

Τοποθεσία     
Συνοδεύεται η ΕΑ από ευκρινή τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα 
κάλυψης, PLOTPLANS και χάρτες κατάλληλης κλίμακας για τον εντοπισμό 
των κρίσιμων περιοχών και εξοπλισμού, όπως επίσης και των υποδομών  
γύρω από την μονάδα;   

   

Παρουσιάζονται οι σημαντικές υποδομές και χρήσεις γης στους χάρτες π.χ. 
κατοικημένες περιοχές, ευαίσθητα κτίρια, βιομηχανία, συγκοινωνία; 

   

Παρουσιάζονται οι προσβάσεις στη μονάδα και στις επιμέρους 
εγκαταστάσεις όπως και οι δίοδοι διαφυγής από αυτές; 

   

Παρουσιάζονται, σε διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας, ο κρίσιμος 
εξοπλισμός και οι κρίσιμες περιοχές π.χ. αποθηκευτικοί χώροι, διεργασίες, 
κλπ.; 

   

Περιλαμβάνονται οι βασικές υπηρεσίες υποστήριξης και σημεία ελέγχου;    
Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής;    
Περιλαμβάνονται επαρκή στοιχεία  για τους φυσικούς κινδύνους της 
περιοχής; 

   

Περιλαμβάνονται επαρκή στοιχεία για το περιβάλλον ;    
Επικίνδυνες ουσίες     
Αναφέρονται οι ποσότητες ουσιών που διακινούνται και αποθηκεύονται στη 
μονάδα; 

   

Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των ουσιών /μιγμάτων /διαλυμάτων;     
Τα χαρακτηριστικά των ουσιών βασίζονται σε Φύλλα Ασφαλούς Χειρισμού 
MSDS ή σε άλλα πρότυπα φύλλα χειρισμού; 

   

Διεργασίες     
Αναφέρονται οι βασικές διεργασίες και λειτουργίες στις κρίσιμες περιοχές 
και εξοπλισμό; 

   

Αναφέρονται οι συνθήκες, δεδομένα και άλλα χαρακτηριστικά για τις 
κρίσιμες διεργασίες και λειτουργίες; 

   

Συνοδεύεται η ΕΑ από τα απαραίτητα διαγράμματα ροής, στοιχεία κρίσιμου 
εξοπλισμού και σωληνώσεων;     

   

Παροχές - Υπηρεσίες    
Αναφέρονται οι βασικές και εφεδρικές τροφοδοσίες / παροχές για τον 
κρίσιμο εξοπλισμό και τις λειτουργίες ασφάλειας;  

   

Αναφέρονται οι σημαντικές υπηρεσίες και συστήματα πυρόσβεσης, 
έκτακτης ανάγκης, συντήρησης και επεξεργασίας αποβλήτων;   

   

Αναφέρονται οι σημαντικές υπηρεσίες και συστήματα ανίχνευσης,    
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παρακολούθησης και ασφάλειας πρόσβασης;  
 
 
2. Εντοπισμός εστιών κινδύνου 
 
2.1. Εντοπισμός κρίσιμου εξοπλισμού 
 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ ¨μια προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου πρέπει να 

εντοπίζει τα τμήματα της μονάδας που σχετίζονται με την ασφάλεια. Τα τμήματα αυτά χαρακτηρίζονται 

από την ποσότητα και τις εγγενείς ιδιότητες των επικινδύνων ουσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτά 

ή/και από τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα και αποτελούν τα μέρη της μονάδας για τα οποία 

απαιτείται πιο λεπτομερής και εκτενής ανάλυση κινδύνου. Ο εντοπισμός των τμημάτων μπορεί να  

πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους και κριτήρια .... Τα κριτήρια αυτά πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις φυσικές και χημικές ιδιότητες κάθε ουσίας καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις ατυχήματος 

υπό τις συνθήκες που λαμβάνουν χώρα οι διάφορες διεργασίες... ”. 

 

Οι επικίνδυνες ουσίες συμμετέχουν συνήθως σε διάφορες διεργασίες μέσα σε μια μονάδα. Η επιλογή 

των κρίσιμων περιοχών ή εξοπλισμού της μονάδας (εγκαταστάσεων, τμημάτων, υποσυστημάτων) είναι 

σημαντικό βήμα διότι συνήθως μόνο αυτός ο εξοπλισμός εξετάζεται στη ΕΑ.  Η επιλογή γίνεται 

συνήθως με κριτήρια ποσότητας των ουσιών αλλά και την χωρική και λειτουργική τους αυτοτέλεια.  

 

Ο έλεγχος της επιλογής αυτών των κρίσιμων περιοχών / εξοπλισμού λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 

επιλογής που προτείνει η ΕΑ αλλά και κριτήρια σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας των διεργασιών 

που εξετάζονται και την απόσταση των εγκαταστάσεων από τα όρια της μονάδας. Εάν επικίνδυνες 

ουσίες περιέχονται σε μεγάλες ποσότητες σε περισσότερα από ένα τμήματα (περιοχές, εξοπλισμό) 

προτείνεται η επιλογή εξοπλισμού (περιοχών) με βάση τα παρακάτω κριτήρια (αναφορά 

PurpleBookQRA):   

Η μεθοδολογία επιλογής αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: 

1. Προσδιορίζεται η απόσταση ( L ) μεταξύ της θέσης του εξοπλισμού ή του κυκλώματος που 

συμμετέχει η ουσία και του εξωτερικού συνόρου (γεωγραφικού ορίου) της μονάδας. Αυτό 

επαναλαμβάνεται για όλα τα όρια του γηπέδου  της μονάδας. 

2. Υπολογίζεται ο χαρακτηριστικός παράγοντας (A) για κάθε εξοπλισμό της μονάδας:   

Α = Q σ / ψ 

Q = η μέγιστη ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας στον εξοπλισμό (εξοπλισμός μπορεί να 

θεωρηθεί είναι δοχείο, μια σωλήνωση, ένα κύκλωμα ή και ένα λειτουργικό τμήμα της 

μονάδας) 

σ = παράγοντας συνθηκών (υπολογίζεται με βάση τις ιδιότητες της ουσίας, την  θερμοκρασία 

και πίεση της διεργασίας)  

ψ = οριακή ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας σύμφωνα με την νομοθεσία 

3. Υπολογίζεται η συνάρτηση ( Acorr) σύμφωνα με: 
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ΤΕΕ_ΙΑΝ_2007    14 

 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SEVESOII_ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΕ) ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
____________________________________________________________________________________________ 

 Αcorr = (100/L)2A       για τοξικές ουσίες 

 Αcorr= (100/L)3A        για εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες 

 

Για κάθε εξοπλισμό και κάθε χαρακτηριστική απόσταση από τα όρια της μονάδας υπολογίζονται οι 

παράγοντες Αcorr  και συγκρίνονται με τους αντίστοιχους παράγοντες του υπόλοιπου εξοπλισμού που 

εξετάζεται για το ίδιο εξωτερικό όριο: 

Για κάθε εξοπλισμό ( Ii , i=1, ν ) και κάθε σημείο ( Pj , j=1, 4 ) στα πλευρικά όρια του γηπέδου (το σημείο 

ορίζεται ως ο πόδας της καθέτου απόστασης του εξοπλισμού από το πλευρικό όριο) υπολογίζεται ο 

παράγων  Acorr(Ii , Pj)  

και ο  μέγιστος   

max {Acorr, j=const } = max { Acorr(Ii , Pj)}          για  i=1, ν 

 

Επιλέγονται οι εγκαταστάσεις εκείνες για τις οποίες ικανοποιείται το κριτήριο 

Acorr > 0.5 max {Acorr, j=const }               για  i=1, ν 

Λαμβάνοντας υπόψη τις μέγιστες ποσότητες των ουσιών που είναι δυνατόν να διαρρεύσουν σε κάθε 

υπό εξέταση εξοπλισμό. Τα αποτελέσματα της μεθόδου μπορεί να συγκριθούν με τα συμπεράσματα 

άλλων μεθόδων π.χ. δεικτών κινδύνου.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής της μεθοδολογίας για  ένα 

παράδειγμα με 4 διακριτούς εξοπλισμούς:  Ι1 , Ι2 ,Ι3 , Ι4 
 

Ιι ΧΠ  Σημεία ορίων γηπέδου της εγκατάστασης Pj 

   P1 P2 P3 P4 Επιλογή  

 Ai Κατηγορία  L1 Acorr L2 Acorr L3 Acorr L4 Acorr  

I1 100 τοξικό 75 100* 189 28 195 26 138 53 ΝΑΙ 

I2 150 εύφλεκτο 165 34 180 26 90 150* 66 150* ΝΑΙ 

I3 300 τοξικό 126 189* 99 300* 108 250* 150 132* ΝΑΙ 

I2 100 εύφλεκτο 195 14 69 100 111 74 210 52 ΟΧΙ 

            

ΧΠ.: Χαρακτηριστικός Παράγοντας  Α 

Ο εξοπλισμός που επιλέγεται είναι ο εξοπλισμός που παρουσιάζει τιμές Αcorr μεγαλύτερες του 50% της 

μέγιστης της τιμής, max {Acorr, j=const } για κάθε στήλη Pj. Στο παράδειγμα, στη στήλη  P1 η μέγιστη τιμή 

max {Acorr, j=1 } είναι 189, και οι μονάδες που παρουσιάζουν τιμές Αcorr μεγαλύτερες του 50% της 

μέγιστης αυτής τιμής είναι οι Ι1 και Ι3. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα όρια  Pjκαι επιλέγεται 

όλος ο εξοπλισμός που ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια.   

Η αξιολόγηση των κρίσιμων περιοχών ή κρίσιμου εξοπλισμού γίνεται μετά από σύγκριση των 

περιοχών που εντοπίζονται από εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου και των κρίσιμων περιοχών που 

αναφέρει η ΕΑ. Συνήθως ο κρίσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες δεξαμενές 

αποθήκευσης, τα σημαντικότερα δοχεία με τις μεγαλύτερες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, τους 
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σταθμούς τροφοδοσίας και φόρτωσης, τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες σωληνώσεις και τις 

σημαντικότερες διεργασίες. 

 

2.2. Κατηγορίες εκλύσεων  
 

Ελέγχονται οι κατηγορίες εκλύσεων στη ΕΑ με βάση λίστα αναφοράς. Μία ενδεικτική λίστα (όχι 

εξαντλητική) για διαρροή ουσιών δίνεται παρακάτω. 

 

- Για αποθήκευση υγρού ή αερίου σε δοχεία υπό πίεση:  

α. Στιγμιαία διαφυγή (καταστροφική ρήξη δοχείου). 

β. Συνεχής διαρροή (ρήγμα σε δοχείο). 

γ. Συνεχής διαρροή στις συνδέσεις του δοχείου. 

- Αγωγός (υπέργειος ή υπόγειος): 

α. Διαφυγή από καταστροφική ρήξη. 

β. Διαρροή (οπή διαρροής < διάμετρο αγωγού). 

- Μετάγγιση από/σε βυτιοφόρο: 

α. Διαρροή σε σωλήνα σύνδεσης. 

β. Στιγμιαία διαφυγή (καταστροφική ρήξη δοχείου). 

γ. Συνεχής διαρροή (ρήγμα σε βυτιοφόρο). 

 

Για προϊόντα καύσης (καυσαέρια) εξετάζεται η διασπορά στην ατμόσφαιρα σε διάφορες καταστάσεις 
ευστάθειας (ενδεικτικά D 5 m/s (Neutral - 5 m/s), F 2 m/s (Moderatelystable - 2 m/s)).  

Η αξιολόγηση των κατηγοριών εκλύσεων γίνεται μετά από σύγκριση των κατηγοριών εκλύσεων που 

εντοπίζονται από εφαρμογή της παραπάνω λίστας και των κατηγοριών εκλύσεων που αναφέρει η ΕΑ. 

Για το λόγο αυτό συμπληρώνονται συγκριτικοί πίνακες (βλ. παράδειγμα παρακάτω).  Σοβαρές 

ελλείψεις θεωρούνται η απουσία των εκλύσεων από καταστροφική ρήξη δοχείου ή σωλήνωσης.  
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Κατηγορίες εκλύσεων για την αποθήκευση εύφλεκτων σε δεξαμενές  

Εξοπλισμός Στιγμιαία διαφυγή 

(καταστροφική ρήξη 

δεξαμενής) 

Συνεχής διαρροή 

(ρήγμα στη δεξαμενή) 

Συνεχής διαρροή στις 

συνδέσεις της δεξαμενής 

Δεξαμενές  

αποθήκευσης 

ή  

Βυτιοφόρα σε 

σταθμό 

φόρτωσης 

Για όλες τις δεξαμενές 

πρέπει να  αναγνωρίζεται 

Πρέπει να αναγνωρίζεται η 

έκλυση του περιεχόμενου 

των δεξαμενών σε 

αντίστοιχες λεκάνες 

συλλογής 

Για τα βυτιοφόρα πρέπει να 

αναγνωρίζεται 

Για όλες τις δεξαμενές 

πρέπει να  

αναγνωρίζεται 

Πρέπει να αναγνωρίζεται 

η έκλυση του 

περιεχόμενου των 

δεξαμενών σε 

αντίστοιχες λεκάνες 

συλλογής 

Για τα βυτιοφόρα πρέπει 

να αναγνωρίζεται 

Για όλες τις δεξαμενές πρέπει 

να  αναγνωρίζεται 

Πρέπει να αναγνωρίζεται η 

έκλυση του περιεχόμενου των 

δεξαμενών σε αντίστοιχες 

λεκάνες συλλογής 

Για τα βυτιοφόρα πρέπει να 

αναγνωρίζεται σε ανοίγματα 

διαμέτρου συνδετηρίων 

σωληνώσεων 

 

Κατηγορίες εκλύσεων για αγωγούς- σωληνώσεις  

Εξοπλισμός Διαφυγή από καταστροφική 

ρήξη 

Διαρροή (οπή διαρροής < 

διάμετρος αγωγού) 

Σωληνώσεις παραλαβής 

μεγάλης διαμέτρου Πρέπει να αναγνωρίζεται 100% 

FBR 

Πρέπει να αναγνωρίζεται  

οπή διαρροής 20% της 

διαμέτρου 

Σωληνώσεις μικρότερης 

διαμέτρου  4 ΄΄ έως  10 ΄΄ 

Πρέπει να αναγνωρίζεται 100% 

FBR 

Πρέπει να αναγνωρίζεται  

οπή διαρροής 20% της 

διαμέτρου (για μικρές 

σωληνώσεις μπορεί να μην 

ληφθεί υπόψη εφόσον έχουν 

εξετασθεί για μεγαλύτερες 

διαμέτρους) 

 

 

2.3. Παρελθόντα ατυχήματα   
 

Απαιτείται κατάλογος και στοιχεία παρελθόντων σχετικών ατυχημάτων στη μονάδα και αναφορά σε 

σημαντικά ατυχήματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για τις ουσίες και τον εξοπλισμό που 

εξετάζονται. Η αναζήτηση σχετικής πληροφορίας από βάσεις δεδομένων ατυχημάτων δεν πρέπει να 
__________________________________________________________________________________ 
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περιορίζεται στην γενική περιγραφή των συμβάντων αλλά και στις αιτίες και στα μέτρα που 

ελήφθησαν. Προτείνεται η ενημέρωση να βασίζεται σε περισσότερες από μία διεθνώς αναγνωρισμένες 

βάσεις δεδομένων ατυχημάτων.   

 
3. Καθορισμός αιτίων ατυχημάτων 
 

Με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις περιγραφές περιστατικών παρελθόντων 

ατυχημάτων, στις μεθόδους ανάλυσης κινδύνων (π.χ. ΗΑΖΟΡ, What-if?), στα δεδομένα για τις εστίες 

κινδύνων που περιλαμβάνονται στη ΕΑ  και την εμπειρία, αναπτύσσεται ένας πίνακας άμεσων αιτιών 

γεγονότων (εναρκτήριων γεγονότων) για τον κρίσιμο εξοπλισμό της μονάδας. Τέτοιοι πίνακες πρέπει 

να συμπληρώνονται από τον διαχειριστή και να ελέγχονται από τον αξιολογητή. Στις περιπτώσεις που 

οι ΕΑ δεν περιέχουν τέτοιους πίνακες οι αξιολογητές προτείνουν  ενδεικτικό πίνακα συμπληρωμένο με 

πιθανά εναρκτήρια γεγονότα όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που περιέχονται στην EΑ.  

 

Ο κρίσιμος εξοπλισμός που περιέχει μεγάλες ποσότητες ουσιών, αστοχία του οποίου μπορεί να 

προκαλέσει ατύχημα με εκτεταμένες επιπτώσεις, αναμένεται να έχει εξετασθεί με μια συστηματική 

μέθοδο προσδιορισμού κινδύνου π.χ. ΗΑΖΟΡ, What-if ?. Οι συστηματικές μέθοδοι δίνουν μεγαλύτερη 

δυνατότητα ελέγχου των πηγών κινδύνου που συνδέονται με την λειτουργία, εποπτεία στις 

αλληλουχίες γεγονότων που εξετάζονται και στις ενέργειες και λειτουργίες ασφαλείας που 

λαμβάνονται. Σε αυτές τις ενέργειες και λειτουργίες ασφάλειας η συμμετοχή του ανθρώπινου 

παράγοντα και η επάρκεια και αξιοπιστία των συστημάτων ασφάλειας μπορεί να ελεγχθεί με 

μεγαλύτερη ευχέρεια. 

 

Για τον κρίσιμο εξοπλισμό και κυρίως για τον εξοπλισμό με εύφλεκτες ουσίες προτείνεται έλεγχος του 

βαθμού κινδύνου με εφαρμογή των δεικτών κινδύνου DowIndex (F&Ε Index). Σε περίπτωση που ο 

δείκτης F&Ε Index είναι υψηλότερος από 90 επιβάλλεται η εφαρμογή συστηματικών μεθόδων 

ανάλυσης κινδύνου π.χ. ΗΑΖΟΡ.   

 

Στις άμεσες αιτίες γεγονότων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και εξωτερικά γεγονότα,  μη 

εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις από τρίτους ή άλλες αιτίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την 

κατασκευή και την ασφαλή διαχείριση.  Δεν είναι πάντοτε  δυνατός ο έλεγχος αυτών των αιτιών με 

εφαρμογή κάποιας συστηματικής  μεθόδου και όλα τα εμπειρικά δεδομένα είναι χρήσιμα στην 

εκτίμηση της πιθανότητας εκδήλωσης ατυχήματος από εξωτερικά αίτια και στο προσδιορισμό των 

επιδράσεων που αυτά προκαλούν.  

Για να ελεγχθούν οι κίνδυνοι από εξωτερικές δραστηριότητες και χρήσεις, η ΕΑ θα πρέπει να 

περιλαμβάνει πληροφορίες για : 
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 βιομηχανικές δραστηριότητες στον εξωτερικό χώρο της μονάδας (π.χ. είδος και απόσταση ανάμεσα  

στις βιομηχανικές μονάδες, περιορισμοί που επιβάλλονται από άλλες μονάδες, κ.λπ). 

 συγκοινωνιακό δίκτυο και κομβικά σημεία συγκοινωνίας (π.χ. δρόμοι, θαλάσσιοι οδοί, λιμάνια, 

αεροδρόμια). 

Για να ελεγχθούν οι κίνδυνοι από το φυσικό περιβάλλον της μονάδας θα πρέπει να περιγράφονται οι 

σχετικοί με τον κίνδυνο περιβαλλοντικοί  παράγοντες. Γενικά, οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν 

μετεωρολογικά δεδομένα, και γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογραφικά δεδομένα της περιοχής. 

 

Ο έλεγχος των άμεσων αιτιών ατυχημάτων γίνεται με έλεγχο από εξαντλητική λίστα όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Οι πίνακες άμεσων αιτιών (εναρκτήριων) γεγονότων συμπληρώνονται όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις περιγραφές περιστατικών 

παρελθόντων ατυχημάτων, τη μεθοδολογία Ανάλυσης Κινδύνου HAZOP, καθώς και τα δεδομένα για 

τις εστίες κινδύνων που περιλαμβάνονται στη ΕΑ για τον κρίσιμο εξοπλισμό της μονάδας.  

Στις άμεσες αιτίες γεγονότων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πρέπει να ελέγχονται αν έχουν ληφθεί 

υπόψη εκτός από τους λειτουργικούς κινδύνους και εξωτερικά γεγονότα, μη εξουσιοδοτημένες 

παρεμβάσεις από τρίτους ή άλλες αιτίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την 

ασφαλή διαχείριση του κρίσιμου εξοπλισμού.  

Για την συστηματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αναπτύσσονται οι παρακάτω 

πίνακες ανά αιτία και εξοπλισμό. Ένα παράδειγμα τέτοιου πίνακα δίδεται στον πίνακα 3.1.  

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η εξέταση των αντίστοιχων αιτιών δεν έχει νόημα για το συγκεκριμένο 

εξοπλισμό, χρησιμοποιείται η φράση «Δεν εφαρμόζεται/ Δεν αφορά» και η αιτία συμπληρώνεται με 

κίτρινο χρώμα. Το γεγονός αυτό είναι σύνηθες, καθώς οι περισσότερες ΕΑ εξετάζουν πολλές αιτίες 

ατυχημάτων, αλλά για ορισμένες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δε μπορεί να οδηγήσουν σε 

ατύχημα μεγάλης κλίμακας.  

Οι άμεσες αιτίες που αναγνωρίζονται, προσδιορίζονται και αναλύονται επαρκώς στην ΕΑ 

σημειώνονται με πράσινο χρώμα.  

Στην περίπτωση που μία άμεση αιτία αναγνωρίζεται αλλά δεν αναλύεται επαρκώς στην ΕΑ 

σημειώνεται με πορτοκαλί χρώμα.  

Τέλος, οι άμεσες αιτίες οι οποίες θεωρούνται σημαντικές και δεν αναγνωρίζονται στη ΕΑ σημειώνονται 

με κόκκινο χρώμα. 

 

Η αιτία δεν εφαρμόζεται/ δεν αφορά τον συγκεκριμένο εξοπλισμό   
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Η αιτία αναγνωρίζεται και προσδιορίζεται/ αναλύεται επαρκώς στην ΕΑ   

Η αιτία αναγνωρίζεται αλλά δεν προσδιορίζεται/ δεν αναλύεται επαρκώς στην ΕΑ  

Η αιτία δεν αναγνωρίζεται ΕΑ  

 

Πίνακας 3.1: Άμεσες αιτίες ατυχημάτων στη μονάδα ΧΨΩ  

 

ΜΟΝΑΔΑ ΧΨΩ  

Άμεσες αιτίες  

γεγονότων 
Σχόλια 

Διάβρωση  Δεν αφορά  

Γήρανση, Αποσάθρωση  Αναφορά στο Κεφ. # σελ. # 

 Εξωτερική φόρτιση/ 
μηχανική καταπόνηση 

  

Κρούση 

(Κτύπημα) 

  

Πίεση (Υψηλή/ 

Χαμηλή) 

  

Στάθμη (Υψηλή/ 

Χαμηλή) 

  

Δονήσεις/ κραδασμοί    

Θερμοκρασία 

(Υψηλή/Χαμηλή) 

  

 

Εσφαλμένη τοποθέτηση 
εξοπλισμού 

  

Δεν γίνεται επαρκής αναφορά στους κινδύνους και διαδικασίες …. 

Σφάλμα χειρισμού 

 

 Δεν γίνεται επαρκής αναφορά στην εμπειρία και εκπαίδευση …. 

Φαινόμενα Αλληλουχίας 
Συνεπειών (από άλλα 

σημεία) 

  

 

 Σεισμός Άλλη αιτία 

 Κεραυνός 
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 Πλημμύρα 

 Ισχυροί άνεμοι  

 

 

 

4. Πληρότητα σεναρίων ατυχημάτων στον κρίσιμο εξοπλισμό - Προσδιορισμός 

ακολουθιών ατυχημάτων (σενάρια). Προσδιορισμός ακολουθιών γεγονότων που 

οδηγούν σε έκλυση επικινδύνων ουσιών στο περιβάλλον ή σε άλλα φαινόμενα με 

ανεπιθύμητες συνέπειες. 

 
Για όλες τις κατηγορίες εκλύσεων εξετάζονται τα δυσμενέστερα σενάρια ατυχημάτων που αντιστοιχούν 

στις  διαρροές ουσιών. Οι ελάχιστες κατηγορίες εκλύσεων που εξετάζονται ενδεικτικά είναι: 

 

- Για αποθήκευση υγρού ή αερίου σε δοχεία υπό πίεση:  

α. Στιγμιαία διαφυγή (καταστροφική ρήξη δοχείου). 

β. Συνεχής διαρροή (ρήγμα σε δοχείο). 

γ. Συνεχής διαρροή στις συνδέσεις του δοχείου. 

- Για Αγωγό (υπέργειο ή υπόγειο): 

α. Διαφυγή από καταστροφική ρήξη. 

β. Διαρροή (οπή διαρροής < διάμετρο αγωγού). 

- Για Μετάγγιση από/σε βυτιοφόρο: 

α. Διαρροή σε σωλήνα σύνδεσης. 

β. Στιγμιαία διαφυγή (καταστροφική ρήξη δοχείου). 

γ. Συνεχής διαρροή (ρήγμα σε βυτιοφόρο). 

 
Η ελάχιστη λίστα σεναρίων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα σενάρια για τον κρίσιμο εξοπλισμό:  

 

 α.  Καταστροφική θραύση δοχείων, δεξαμενών και σωληνώσεων (FullBoreRupture, FBR) και ακαριαία 

διαφυγή της μέγιστης ποσότητας του περιεχομένου τους (φαινόμενα BLEVE, PoolFire, FlashFire, 

UVCE, ToxicCloudsDispersion). 

β.  Μερική θραύση (Ρήγμα) δοχείων, δεξαμενών (διάμετρος ανοίγματος = μέγιστη διάμετρο της 

μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνωσης που συνδέεται με το δοχείο) και ρήγμα σωληνώσεων (διάμετρος 

ανοίγματος = 20% διαμέτρου της σωλήνωσης) και συνεχούς ή ημι-συνεχούς διαφυγής της μέγιστης 

ποσότητας του περιεχομένου τους (JetFire, PoolFire, FlashFire, UVCE,ToxicCloudsDispersion).  

γ. Μικρή διαρροή από μικρό ρήγμα σε δοχεία, δεξαμενές (διάμετρος ανοίγματος = διάμετρο μικρής  

σωλήνωσης που συνδέεται με το δοχείο) και μικρό ρήγμα σε σωληνώσεις (διάμετρος ανοίγματος = 25 
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mm, 50mm, ανάλογα με τη διάμετρο της σωλήνωσης) και συνεχούς ή ημι-συνεχούς διαφυγής της 

μέγιστης ποσότητας του περιεχομένου τους (JetFire, FlashFire, UVCE, ToxicCloudsDispersion).  

 

Τα σενάρια πρέπει να ακολουθούνται από επαρκή τεκμηρίωση  

- της μέγιστης ποσότητας που είναι δυνατόν να διαρρεύσει από τον κρίσιμο εξοπλισμό,  

- του ρυθμού διαρροής σε κάθε περίπτωση και του ρυθμού εξάτμισης υγρού από πιθανή λίμνη,  

- της μέγιστης έκτασης της λίμνης εύφλεκτων υγρών  σε μη περιορισμένο χώρο,  

- τη μέγιστη διασπορά εκρηκτικού νέφους (μέτωπο συγκέντρωσης LFL, 1/2 LFL) σε μη περιορισμένο 

χώρο πριν την ανάφλεξη και κέντρο έκρηξης το μέσο της απόστασης του σημείου διαρροής από το 

μέτωπο LFL, και  

- τη μέγιστη διασπορά τοξικού νέφους πριν την αραίωση του σε συγκεντρώσεις κάτω από τις οριακές 

(LC50, LC1, IDLH) για χρόνους διασποράς μεγαλύτερους από τους χρόνους στους οποίους ορίζονται 

τα όρια για τη δόση των σχετικών συνεπειών (π.χ.  30 min για IDLH).     

 

ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ : YELLOWBOOK, GREENBOOK, PURPLEBOOK.  

 

5. Ακρίβεια της εκτίμησης επιπτώσεων των δυσμενέστερων ατυχημάτων 
 

Η επιλογή των σεναρίων ατυχημάτων που γίνεται στην ΕΑ πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα της 

ανάλυσης κινδύνου (π.χ. μελέτης HAZOP), σε πληροφορίες από τη βιβλιογραφία για σχετικά 

ατυχήματα παγκοσμίως και στην κρίση των μελετητών της ΕΑ.  

Στην ανάλυση των σεναρίων πρέπει να εξετάζονται οι σημαντικές πιθανές καταστάσεις βλάβης όπως:  

 PoolFire - Φωτιά λίμνης (περιορισμένου χώρου π.χ. στα αναχώματα, και μη περιορισμένου 

χώρου).  

 TankFire - Φωτιά δεξαμενής (οροφής ή λίμνης περιορισμένου χώρου εντός της δεξαμενής). 

 Jetfire - μερική ρήξη κελύφους των δοχείων ή των σωληνώσεων, δημιουργία Jet αερίου ή υγρού 

καυσίμου, άμεση ανάφλεξη και ανάπτυξη γλώσσας φωτιάς (Jetfire). 

 FlammableCloudDispersion (Neutral - GaussDispersion, HeavyGasDispersion) 

Διασποράνέφουςεύφλεκτουαερίου. 

 Flash-fire (κατάκαυση) αερίου νέφους μετά από καθυστερημένη ανάφλεξη.  
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 UVCE - Έκρηξη αερίου νέφους σε μη περιορισμένο χώρο μετά από καθυστερημένη ανάφλεξη. 

 ToxicCloudDispersion - Διασπορά τοξικών αερίων ή καυσαερίων. 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων, που αναμένονται από τα εξεταζόμενα σενάρια ατυχημάτων, πρέπει να  

αναφέρεται σε όλες τις πιθανές επιπτώσεις των σεναρίων και πρέπει να καλύπτει :   

 Θερμική ακτινοβολία,  

 Ωστικό κύμα (υπερπίεση) μετά από έκρηξη, και   

 Υψηλές συγκεντρώσεις από διασπορά τοξικών καυσαερίων στην ατμόσφαιρα  

 

ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ : YELLOWBOOK, GREENBOOK, PURPLEBOOK.   

Τα σενάρια που εξετάζονται στην ΕΑ, οι κατηγορίες εκλύσεων και οι αντίστοιχες ζώνες επιπτώσεων 

αξιολογούνται μετά από σύγκριση με τα αποτελέσματα εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων και 

παρουσιάζονται αναλυτικά σε κατάλληλους πίνακες. Σχολιασμός για τις τυχόν παραλήψεις, ελλείψεις 

και διαφορές στις εκτιμήσεις μεταξύ της ΕΑ και της αξιολόγησης παρατίθενται αναλυτικά ανά 

περίπτωση.  

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση για τις πιθανές καταστάσεις βλάβης που μπορεί να 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις, για κάθε κατηγορία έκλυσης, την πληρότητα των σεναρίων ατυχημάτων 

που εξετάζονται στη ΕΑ και την αξιολόγηση στις εκτιμήσεις των σημαντικότερων ζωνών επιπτώσεων 

ανά σενάριο.  

Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τεκμηριώνεται εάν απαιτείται να επανεξετασθούν οι παραδοχές 

που έχουν γίνει για την εκτίμηση των επιπτώσεων και να επανεκτιμηθούν κάποιες ζώνες επιπτώσεων 

σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές στις εκτιμήσεις έκτασης ζωνών.      

Εξετάζεται επίσης εάν υπάρχει και κατά πόσο είναι επαρκής η ανάλυση του φαινόμενου DOMINO. Εάν 

τα πρωτογενή σενάρια που πρέπει να εξετάζονται στην ΕΑ μελετώνται για πρόκληση 

πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων (DOMINO).  

Πρέπει να γίνεται συστηματική αναφορά στις ζώνες (έκταση ζώνης) επιπτώσεων DOMINO (37.5 

kW/m2 και 700 mbar) για όλα τα σενάρια και πρέπει να προσδιορίζεται ο εξοπλισμός που βρίσκεται 

μέσα στις ζώνες και στην ενεργοποίηση δευτερογενών σεναρίων.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι δυνατόν να αναφέρονται σε πιθανή:  
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α. επανεξέταση των σεναρίων για μεγαλύτερους ρυθμούς διαρροής οι οποίοι μπορούν να 

τεκμηριωθούν από τις συνθήκες λειτουργίας του κυκλώματος ή και καταστροφικές θραύσεις 

εξοπλισμού, 

β. εξέταση δυσμενέστερων σεναρίων φωτιάς λίμνης για λίμνες με μεγαλύτερη έκταση (ισοδύναμη 

διάμετρο) η οποία μπορεί να τεκμηριωθεί από διασπορά υγρού σε μη περιορισμένο χώρο (εκτός 

λεκάνης συλλογής) και καθυστερημένη ανάφλεξη, 

γ. εξέταση δυσμενέστερων σεναρίων flashfire και UVCE μετά από διασπορά αερίου νέφους που 

δημιουργείται με μεγαλύτερους ρυθμούς εξάτμισης εύφλεκτου πτητικού υγρού και για μεγαλύτερο 

χρόνο διασποράς οι οποίοι μπορούν να τεκμηριωθούν από λίμνες μεγαλύτερης έκτασης και σε 

δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες,  

δ.  εξέταση δυσμενέστερων σεναρίων UVCE (ισχυρές εκρήξεις σε μη περιορισμένο χώρο < 90%) με 

μεγαλύτερες εκρηκτικές ποσότητες οι οποίες μπορούν να τεκμηριωθούν από ημι-συνεχή διαρροή και 

απότομη εξάτμιση όπως και από δυσμενέστερες συνθήκες διασποράς του αερίου νέφους,  

ε. υπολογισμό ζωνών υπερπίεσης ωστικού κύματος λαμβάνοντας υπόψη πιθανά σημεία έκρηξης 

μακριά από τη διαρροή (π.χ. όρια της μονάδας),  

στ. εξέταση των επιπτώσεων από γλώσσα φωτιάς κυρίως μετά από καταστροφική ρήξη  ή θραύση 

σωλήνωσης μεγάλων διαμέτρων,  

ζ.  εξέταση διασποράς καυσαερίων από μεγαλύτερης έκτασης λίμνες από αυτές στις λεκάνες συλλογής 

και για τις μέγιστες ποσότητες καυσίμου που μπορεί να εμπλακεί σε ατύχημα μεγάλης κλίμακας,  

η. πιθανές επιπτώσεις domino από υπερθέρμανση του κρίσιμου εξοπλισμού. 
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6 & 7.  Πληρότητα και επάρκεια των λαμβανομένων μέτρων πρόληψης & ελέγχου εκδήλωσης 

ατυχήματος και μέτρων περιορισμού & καταστολής των συνεπειών και επιπτώσεων σε 

περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας μέσα στο χώρο της βιομηχανικής 

εγκατάστασης/μονάδας με συμμετοχή επικίνδυνων ουσιών - Περιγραφή λειτουργιών και 

συστημάτων ασφαλείας και υποστήριξης που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταστολή 

 

Η ασφάλεια της μονάδας πρέπει να διασφαλίζεται από την εταιρεία με μια σειρά προληπτικών μέτρων 

και μέτρων ελέγχου για την μείωση τόσο των κινδύνων ατυχήματος μεγάλης κλίμακας όσο και της 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας αστοχίας όπως επίσης και τον περιορισμό των επιπτώσεων μετά από 

διαρροή και ενδεχόμενη ανάφλεξη.  

Οι λειτουργίες ασφαλείας εγγυώνται την αποφυγή της εκτροπής της λειτουργίας των διεργασιών από το 

εύρος των συνθηκών ομαλής λειτουργίας,  τον έλεγχο των αναπόφευκτων εκτροπών και την επαναφορά 

των διεργασιών στην κανονική τους λειτουργία. Τα συστήματα ασφαλείας που εξυπηρετούν τις 

λειτουργίες ασφαλείας είναι είτε πρώτης γραμμής είτε βοηθητικά.  

 

Οι αρχές που διέπουν την αναγνώριση των λειτουργιών ασφαλείας αναφέρονται στις κατευθυντήριες 

οδηγίες και αναφέρονται σε βασικές αρχές της αντικατάστασης, απομόνωσης και διαχωρισμού. 

 

Η αξιολόγηση εξετάζει εάν στην ΕΑ γίνεται περιγραφή των προληπτικών μέτρων και συστημάτων 

ασφάλειας και υποστήριξης της μονάδας και των επιμέρους εγκαταστάσεων. 

Τα συστήματα ασφαλείας (πρώτης γραμμής ή βοηθητικά) που εξυπηρετούν τις λειτουργίες ασφαλείας 

πρέπει να ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και την επάρκεια τους. Για κάθε ανεπιθύμητο γεγονός 

ελέγχεται η αλληλουχία γεγονότων που οδηγεί σ΄αυτό και εντοπίζονται για κάθε επιμέρους αστοχία οι 

ενέργειες (αυτόματες ή με τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα) που πρέπει να ληφθούν για την 

αποφυγή τους. Οι συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου συνήθως περιέχουν πληροφορίες σχετικές 

με τις απαραίτητες ενέργειες για κάθε αλληλουχία γεγονότων που εξετάζουν.  

 

Σημαντικά συστήματα υποστήριξης είναι συνήθως το πυροσβεστικό, της εναλλακτικής τροφοδοσίας 

ηλεκτρικού ρεύματος και τα συστήματα ψύξης και έκτακτης άντλησης. Εξετάζεται εάν ο κύριος εξοπλισμός 

είναι εγκεκριμένος και κατάλληλος (π.χ.  πετρελαιοκίνητες και ηλεκτροκίνητες αντλίες, μόνιμα συστήματα 

ψύξης, μόνιμα αφροποιητικά συστήματα, κανόνια αφρού, γεννήτρια και μόνιμο σύστημα καταιονισμού 

αφρού, ανιχνευτές, πυροσβεστικό όχημα και φορητά συστήματα). Εξετάζεται εάν ελέγχονται τακτικά σε 
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δοκιμαστική λειτουργία από την Πυροσβεστική υπηρεσία και εάν γίνεται αναφορά στην τεκμηρίωση 

διεξαγωγής των τακτικών αυτών ελέγχων και συντήρησης. 

Επιπλέον εξετάζεται εάν στην Ανάλυση Κινδύνου της ΕΑ γίνεται αναφορά στα μέτρα ασφάλειας που 

έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν αναφορικά σε συγκεκριμένες αποκλίσεις από τις ασφαλείς 

συνθήκες και όρια λειτουργίας.  Εάν υπάρχει ΗΑΖΟΡ όλες οι λειτουργικές αποκλίσεις και τα μέτρα 

πρόληψης και περιορισμού συνεπειών πρέπει να αναφέρονται για κάθε απόκλιση.   

Τέλος, εξετάζεται εάν στην ΕΑ παρουσιάζεται κατάλογος κορυφαίων γεγονότων και ανάλυση των 

γεγονότων αυτών σε αρχικά γεγονότα και τελικές καταστάσεις βλάβης με επιπτώσεις στον άνθρωπο και 

το περιβάλλον. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τη βοήθεια λογικών διαγραμμάτων ή «bowtie» ή 

Faulttrees κλπ, και σε κάθε κλάδο αλληλουχίας γεγονότων (σενάριο ατυχήματος) πρέπει να 

προσδιορίζονται τα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία για να αποτρέψει την εμφάνιση τους ή να περιορίσει 

τις επιπτώσεις τους.  

Οι διαδικασίες επέμβασης για τα επιλεγόμενα σενάρια και τα διαχειριστικά και οργανωτικά μέτρα 

ελέγχου πρέπει να περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και στο Σχέδιο Επείγουσας 

Ανάγκης. 

Πρέπει να γίνεται αναφορά σε όλες τις νομοθετικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Διαχειριστικού 

Συστήματος Ασφάλειας (ΔΣΑ) π.χ. αρμοδιότητες προσωπικού, έλεγχος λειτουργίας, αδειοδότηση 

εργασιών, επιθεωρήσεις, συντήρηση, εσωτερικοί έλεγχοι, κανονισμοί και πρότυπα, διαχείριση αλλαγών, 

σχεδιασμός καταστάσεων επείγουσας ανάγκης και παρακολούθηση επιδόσεων.  

Λαμβάνοντας σαν βάση τις παραπάνω αναφορές και μετά την αναγνώριση και παράθεση των άμεσων 

αιτιών ατυχημάτων πραγματοποιείται η αναγνώριση και αξιολόγηση των μέτρων και κρίνεται κατά πόσο 

είναι πλήρη και επαρκή  για την πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων. Αναπτύσσεται κατάλογος 

ελλείψεων και παρατηρήσεων με υπογράμμιση των σημαντικότερων.  

Σημειώνονται τα σημαντικά μέτρα που κρίνονται επαρκή και αναφέρονται στη EΑ, τα σημαντικά μέτρα 

που αναφέρονται αλλά με ελλιπή τεκμηρίωση, και τέλος αυτά που δεν αναφέρονται ή είναι ανεπαρκή.   

 
8. Πληρότητα και επάρκεια Πολιτικής Πρόληψης και Διαχειριστικού Συστήματος 

Ασφάλειας (ΣΔΑ) 

Για τον έλεγχο του ΣΔΑ χρήσιμη κρίνεται η συμπλήρωση κατάλληλα επεξεργασμένου ερωτηματολογίου 

με εξαντλητικό θεματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αυτό (ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΔΑ) βασίζεται στις 

απαιτήσεις των κατευθυντήριων οδηγιών επιθεωρήσεων SEVESOII (mahbsrv.jrc.it) και αποτελεί τις 

κατευθυντήριες γραμμές για επιθεώρηση των ΣΔΑ σε εγκαταστάσεις SEVESOII (παρουσιάζεται στο 

τέλος του κεφαλαίου).    
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Το ΣΔΑ που περιγράφεται στην ΕΑ εξετάζεται εάν καλύπτει όλες τις βασικές πλευρές που απαιτούνται 

από την εθνική νομοθεσία.  

Ειδικότερα, για κάθε περιοχή του ΣΔΑ γίνονται σχόλια. Ένα παράδειγμα λίστας κριτηρίων σε σημαντικές 

περιοχές παρουσιάζεται παρακάτω:  

Πολιτική Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας 

Η Πολιτική Πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας εξετάζεται εάν υπογράφεται από το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και εάν δεσμεύει την εταιρεία και όλο το προσωπικό για την εφαρμογή της αντίστοιχης 

νομοθεσίας. Εξετάζεται εάν τεκμηριώνεται η εφαρμογή της πολιτικής αυτής με καθορισμένους στόχους 

(ποσοτικοποιημένους) σε περιόδους προγενέστερους της σύνταξης της ΕΑ και να προκύπτει εμπειρία 

εφαρμογής της πολιτικής στην εταιρία.   

Οργάνωση Προσωπικού 

Γραπτή περιγραφή των ρόλων, κατανομή καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού.   

Επάρκεια Προσωπικού & Μέσων 

Η επάρκεια προσωπικού και μέσων για κάθε φάση της λειτουργίας της μονάδας προκύπτει από την 

οργανωτική δομή του προσωπικού και από την περιγραφή του  απαραίτητου εξοπλισμού. Εξετάζεται εάν 

προβλέπεται προσωπικό για την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και εάν τηρούνται αρχεία 

εκπαίδευσης του προσωπικού και εάν αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Εξετάζεται εάν 

υπάρχουν ενδεικτικά στοιχεία εφαρμογής των παραπάνω διαδικασιών.  

Γραπτές διαδικασίες 

Γραπτές διαδικασίες που αφορούν τις ενέργειες του προσωπικού πρέπει να υπάρχουν για τα 

σημαντικότερα θέματα του ΣΔΑ. Εξετάζεται η λίστα των υφισταμένων διαδικασιών π.χ. Προσωπικό και 

εκπαίδευση,  Έλεγχοι, Πρότυπα, Νομοθετικές απαιτήσεις, Έλεγχος λειτουργίας, Συντήρηση, κλπ  

Υπεργολάβοι 

Εξετάζεται η διαδικασία επιλογής υπεργολάβων, τα κριτήρια του συστήματος αξιολόγησης, η παροχή  

εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας, οι επιδόσεις κλπ.  

Επικοινωνία Προσωπικού 

Εξετάζεται κυρίως η δυνατότητα εφαρμογής των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και των αναφορών των 

ατυχημάτων.  

Εξετάζεται αν αναφέρονται ασκήσεις εφαρμογής ΣΕΑ.  
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Τέλος,  εξετάζεται εάν αναφέρονται στοιχεία διεπαφής προσωπικού με τον τεχνολογικό εξοπλισμό και 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό της μονάδας για εργονομική 

λειτουργία και ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων λαθών. 

Σύνδεση ΣΔΑ µε αναγνώριση κινδύνων  

Εξετάζεται εάν αναφέρεται μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας και συστηματικού προσδιορισμού και 

ανάλυσης των κινδύνων με την αποδεκτή μέθοδο (π.χ. ΗΑΖΟΡ), και εάν αναλύονται όλες οι πιθανές 

αποκλίσεις του συστήματος από την κανονική και αναμενόμενη λειτουργία.  

Εξετάζεται εάν αναφέρονται στοιχεία εφαρμογής της μεθοδολογίας και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων 

στο προσωπικό.  

Έλεγχος λειτουργίας 

Εξετάζεται ποιος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή γραπτών διαδικασιών και εάν 

εφαρμόζονται οι σημαντικές διαδικασίες αρμοδιοτήτων, υλοποίησης και ελέγχου, αδειοδότησης 

εργασιών και συντήρησης, διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης του κρίσιμου εξοπλισμού 

βασισμένων σε διεθνή πρότυπα και καλές βιομηχανικές πρακτικές.  

Διαχείριση Αλλαγών 

Εξετάζεται εάν αναφέρονται αρμοδιότητες για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές και γραπτές διαδικασίες 

διαχείρισης αλλαγών κρίσιμων για την επικινδυνότητα του εξοπλισμού και του ΔΣΑ. 

Σχεδιασμός καταστάσεων επείγουσας ανάγκης 

Εξετάζεται εάν αναφέρονται αρμοδιότητες για την εφαρμογή του ΣΕΑ, στοιχεία εφαρμογής του ΣΕΑ και 

επικοινωνίας των αποτελεσμάτων στο προσωπικό, στοιχεία τεκμηρίωσης εσωτερικών ασκήσεων ή 

ασκήσεων με την συμμετοχή της Πυροσβεστικής και εάν υπάρχει εμπειρία εφαρμογής των προβλέψεων 

και διαδικασιών που περιλαμβάνει. 

Παρακολούθηση επιδόσεων 

Εξετάζεται εάν αναφέρονται αρμοδιότητες και μέθοδοι παρακολούθησης επιδόσεων με KPIs 
(KeyPerformanceIndicators) και εάν υπάρχει εμπειρία εφαρμογής των δεικτών επίδοσης και συνεπώς του 
σχεδιασμού και εφαρμογής σχετικών βελτιωτικών δράσεων.  

Επιθεωρήσεις  

Εξετάζεται εάν αναφέρονται διαδικασίες επιθεωρήσεων ασφάλειας και εάν αναφέρονται στοιχεία 

τεκμηρίωσης διεξαγωγής επιθεωρήσεων ασφάλειας από εξωτερικούς φορείς. 

Αναφορά ατυχημάτων  
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Εξετάζεται εάν αναφέρονται γενικές διαδικασίες κοινοποίησης και στοιχεία τεκμηρίωσης κοινοποιημένων 

συμβάντων ή παραλίγο ατυχημάτων που αναλύθηκαν από την εταιρία.     
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Έλεγχος και επανεξέταση 

Εξετάζεται εάν αναφέρονται οι διαδικασίες και μέθοδοι για τον έλεγχο του ΣΔΑ, και στοιχεία που να 

τεκμηριώνουν την εφαρμογή των διαδικασιών και να τεκμηριώνουν την πληρότητα των περιεχομένων των 

διαδικασιών.     
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΣΔΑ 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

Ι Θέματα Οργάνωσης και Προσωπικού ΝΑΙ ΟΧΙ Αξιολόγηση -
Παρατηρήσεις 

Υπάρχουν στην επιχείρηση οργανογραμματικές δομές που 
αποτελούν πηγή υποστήριξης σε θέματα ασφάλειας; 

   1 

 

Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των μονάδων της χώρας με σκοπό 
την αλληλουποστήριξη σε θέματα ασφάλειας; 

   2 

 

Υπάρχει ανάγκη συνεργασίας της μονάδας με ειδικούς 
συμβούλους που έχουν την δυνατότητα να παρέχουν υποστήριξη 
σε θέματα ασφάλειας; 

   3 

 

Υπάρχουν Εγχειρίδια Ασφάλειας ή / και Εγχειρίδια Διαχείρισης 
θεμάτων ασφαλείας; 

   4 

 

Ποιες οργανωτικές δομές δραστηριοποιούνται στο έργο της 
ασφάλειας; 

   5 

 

Είναι καθορισμένες οι αρμοδιότητες του κρίσιμου προσωπικού 
που διαχειρίζεται ή εκτελεί εργασίες ή έργα που επηρεάζουν την 
ασφάλεια; 

   6 

 

Τα στελέχη ασκούν εποπτεία στη μονάδα για την τήρηση των 
κανονισμών και των πρακτικών ασφαλείας από το προσωπικό; 

   7 

 

Τα στελέχη ενημερώνονται για τους νέους κανονισμούς και 
κώδικες ασφαλούς πρακτικής; Ποια υπηρεσία της μονάδας είναι 
υπεύθυνη για την ενημέρωση των στελεχών γενικά στις 
διαδικασίες και πρακτικές ασφαλείας; 

   8 

 

Υπάρχει Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης ή Διαχείρισης Κρίσεων 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας όπου  καθορίζονται οι ρόλοι / 
αρμοδιότητες του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση 
των κινδύνων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης; 

   9 
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Υπάρχουν επιχειρησιακά κέντρα στην επιχείρηση για την 
διαχείριση της κρίσης; Αν ΝΑΙ, πως αυτά είναι εφοδιασμένα με 
κατάλληλα δεδομένα και στοιχεία και ποια είναι αυτά τα 
στοιχεία; 

   10 

 

Επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της διαχείρισης κρίσεων; 

   11 

 

Υπάρχει πρόβλεψη υποστήριξης της επιχείρησης από 
εξωτερικούς φορείς ή λοιπές μονάδες για την αντιμετώπιση και 
διαχείριση κρίσεων; 

   12 

 

Υπάρχει διαδικασία ανάκλησης προσωπικού σε περίπτωση 
Έκτακτης Ανάγκης; 

   13 

 

Έχουν προσδιοριστεί όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη 
διαχείριση των μεγάλων κινδύνων και τους έχουν ανατεθεί 
συγκεκριμένοι ρόλοι και υπευθυνότητες; 

   14 

 

Λαμβάνει η εταιρία υπόψη τις ικανότητες που απαιτούνται στην 
εκπλήρωση των καθηκόντων του (κρίσιμου) προσωπικού; 

   15 

 

Το προσωπικό Ασφαλείας δίνει αναφορά και σε ποιόν;    16 
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Είναι καθορισμένες οι αρμοδιότητες του προσωπικού που 
είναι υπεύθυνο για:  

α.  την παροχή των πόρων (υλικών και ανθρώπινων)  για 
την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης 
Ασφάλειας; 

β.  την ενημέρωση του προσωπικού για τους κινδύνους 
που πηγάζουν από την λειτουργία της μονάδας; 

γ. την συμμόρφωση του προσωπικού με τις πολιτικές 
ασφαλείας της μονάδας;   

δ.  την καταγραφή των διορθωτικών ενεργειών όπως 
προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις ασφαλείας και τις 
διερευνήσεις των συμβάντων; 

ε. την παρακολούθηση της υλοποίησης των διορθωτικών 
ενεργειών; 

στ. την ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών της 
μονάδας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης; 

ζ. τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του 
προσωπικού; 

η. την παροχή και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης στο 
προσωπικό; 

        θ. την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης    
Ασφάλειας; 

   17 

 

Πως αποδεικνύεται ότι το προσωπικό αυτό πέραν των τυπικών 
προσόντων τους (έτη υπηρεσίας σε συγκεκριμένες θέσεις 
εργασίας) περνά και από συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις 
(εσωτερικές ή εξωτερικές); 

   18 

 

Πως αποδεικνύεται η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση; π. χ. 
στον εξοπλισμό διαχείρισης κρίσης;    

   19 

 

Υπάρχει καθορισμένο και μόνιμο προσωπικό που αναλαμβάνει 
την πυρασφάλεια; 

   20 

 

Η εταιρία διαθέτει Επιτροπές Ασφάλειας και εμπλέκονται στην 
ανάπτυξη και συντονισμό προγραμμάτων; 

   21 

 

Η απόδοση στην ασφάλεια αντικατοπτρίζεται στην ετήσια 
αποτίμηση της επίδοσης του προσωπικού; 

   22 

 

23 Στο σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων του προσωπικού 
περιλαμβάνονται και θέματα ασφάλειας ; 
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Υπάρχουν προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε 
θέματα ασφαλείας; 

   24 

 

Υπάρχουν καθιερωμένοι δείκτες που να μετρούν ή να εκφράζουν 
ποιοτικά την απόδοση στην ασφάλεια (βαρύτητας – συχνότητας, 
κλπ.); 

   25 

 

Υπάρχουν προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας ατυχημάτων;    26 

 

Πραγματοποιούνται διερευνήσεις αιτίων διαφόρων περιστατικών 
και με ποιο τρόπο; 

   27 

 

Παρακολουθείται η εξέλιξη υλοποίησης προτάσεων 
σχετιζόμενων με την ασφάλεια και βάσει ποιου οργανωτικού 
μηχανισμού; 

   28 

 

Υπάρχουν διαδικασίες που να εμπλέκουν όλο το προσωπικό 
στον προσδιορισμό θεμάτων / υποδείξεων ασφαλείας; 

   29 

 

Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης 
των υποδείξεων ασφαλείας του προσωπικού της μονάδας; 

   30 

 

Συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι (μέσω κάποιου σχήματος) στη 
διαμόρφωση των προγραμμάτων ενεργειών της εταιρίας για 
θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τους στόχους της 
Πολιτικής Πρόληψης Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας;   

   31 

 

Πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού της μονάδας 
στην αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας; 

   32 

 

Υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία που να αποδεικνύουν την 
εκπαίδευση του προσωπικού; 

   33 

 

Υπάρχει γραπτή διαδικασία για τον προγραμματισμό και την 
εκτέλεση της εκπαίδευσης;  

   34 

 

Υπάρχουν διαδικασίες επιλογής των εργολάβων;    35 
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Υφίσταται το προσωπικό των εργολάβων εκπαίδευσης ώστε να 
αποκτήσει επίγνωση των κινδύνων που υπάρχουν στη μονάδα; 

   36 

 

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της συμπεριφοράς των 
εργολάβων μέσα στη μονάδα ως προς την ασφάλεια; 

   37 

 

Αν ΝΑΙ ποιες υπηρεσίες της μονάδας αξιολογούν τον εργολάβο;    38 

 

Υπάρχει διαδικασία δήλωσης και καταγραφής των ατυχημάτων 
στη μονάδα; 

   39 

 

Υπάρχει διαδικασία καταγραφής και υλοποίησης των 
διορθωτικών ενεργειών που προκύπτουν από την έρευνα των 
ατυχημάτων ; 

   40 

 

Διαχέονται οι πληροφορίες και τα διδάγματα από τα ατυχήματα 
στο προσωπικό της μονάδας και με ποιό τρόπο; 

   41 

 

Υπάρχει αρχείο δεδομένων σχετικά με την τεχνογνωσία που 
αποκτήθηκε κατά την λειτουργία της μονάδας; 

   42 

 

Υπάρχει αρχείο δεδομένων για όλα τα τεχνικά έργα που έγιναν 
κατά την λειτουργία της μονάδας; 

   43 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΣΔΑ 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

ΙΙ Προσδιορισμός και εκτίμηση των κινδύνων ατυχήματος μεγάλης 
κλίμακας 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ Αξιολόγηση -
Παρατηρήσεις 

 Για τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων της μονάδας στις 
οποίες μπορεί να εκδηλωθεί ατύχημα μεγάλης κλίμακας και 
τις οποίες έχει επιλέξει ο επιθεωρητής ο διαχειριστής μπορεί: 

   

Να καθορίσει τον κρίσιμο εξοπλισμό από πλευράς ασφάλειας και 
τα συστήματα ασφάλειας που τον συνοδεύουν (π.χ. alarms, 
EmergencyShutDown). 

   1 

 

Να προσδιορίσει τους κινδύνους από ατύχημα μεγάλης κλίμακας;      2 

 

Να προσδιορίσει τα προβλέψιμα γεγονότα που οδηγούν στην  
εκδήλωση σεναρίων ατυχήματος μεγάλης κλίμακας; 

   3 

 

Να βεβαιώσει ότι έχει γίνει ανάλυση κινδύνων στον κρίσιμο 
εξοπλισμό; (π.χ. What if ?, ΗΑΖΟΡ). 

   4 

 

Να εκτιμήσει την έκταση των επιπτώσεων των σεναρίων 
ατυχήματος . 

   5 

 

Να παρουσιάσει τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης που 
λαμβάνονται σε περίπτωση εκδήλωσης των σεναρίων. 

   6 

 

 Τα μέτρα πρόληψης & αντιμετώπισης που λαμβάνονται σε 
περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας: 

   

Καθορίζονται με σαφήνεια οι ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας;    7 

 

Περιλαμβάνουν συστήματα αντιμετώπισης υπερβάσεων των 
κανονικών ορίων λειτουργίας; 

   8 

 

9 Περιλαμβάνουν συστήματα ανίχνευσης διαρροών τοξικών ή 
εύφλεκτων ουσιών από τον  εξοπλισμό; 
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Περιλαμβάνουν συστήματα πρόληψης και περιορισμού/ 
συγκράτησης διαρροών επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον; 

   10 

 

Περιλαμβάνουν αξιόπιστες και διαθέσιμες βοηθητικές παροχές 
(ρεύμα, νερό, ατμός) που υποστηρίζουν τα κρίσιμα συστήματα 
ασφάλειας του εξοπλισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; 

   11 

 

Όταν η εφαρμογή των μέτρων προϋποθέτει και ανθρώπινη 
επέμβαση, μπορεί να καταδειχθεί ότι ο σχεδιασμός βασίζεται 
στη λογικά αναμενόμενη αντίδραση του προσωπικού της 
μονάδας (π.χ. αντιμετώπιση πολλαπλών alarms); 

   12 

 

Περιλαμβάνουν περιοδικό έλεγχο της αξιοπιστίας των κρίσιμων 
συστημάτων ασφάλειας σύμφωνα τις οδηγίες των 
κατασκευαστών, την εμπειρία λειτουργίας, κλπ.; 

   13 

 

Αιτιολογούνται τα μέτρα για την καταλληλότητα τους, σύμφωνα με 
την Κυπριακή και διεθνή πρακτική; 

   14 

 

Η χωροθέτηση του εξοπλισμού είναι σύμφωνη προς τις 
αποστάσεις ασφαλείας που επιβάλλει η Κυπριακή νομοθεσία; 

   15 

 

Όπου αυτό απαιτείται, είναι οι θάλαμοι ελέγχου και άλλα κτίρια 
ανθεκτικά σε ωστικό κύμα και θερμική ακτινοβολία; 

   16 

 

Πιστοποιείται η εφαρμογή των κωδίκων σχεδιασμού από 
ανεξάρτητους αναγνωρισμένους φορείς; 

   17 

 

Έχει εφαρμόσει η εταιρία κριτήρια αξιολόγησης της 
καταλληλότητας των μέτρων (π.χ. από εμπειρία λειτουργίας) 
πέραν από τα σχεδιαστικά πρότυπα και προδιαγραφές;  

   18 

 

Λαμβάνονται μέτρα αποφυγής επανάληψης ατυχημάτων και 
παρ΄ ολίγον ατυχημάτων, ιδιαίτερα αν τα αίτια θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε ατυχήματα μεγάλης κλίμακας; 

   19 

 

Γίνεται έλεγχος του σχεδιασμού νέου εξοπλισμού ή των αλλαγών 
από τους αρμόδιους  Παραγωγής και Ασφάλειας της μονάδας; 

   20 
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Ποιος καθορίζει τις αρχές τους γενικούς κανόνες ασφάλειας και 
τα μέτρα προστασίας, όταν εκτελούνται εργασίες από 
εργολάβους στη μονάδα;   

   21 

 

Στο πλάνο ενεργειών της εταιρίας έχουν ληφθεί υπόψη οι 
μελέτες/ αναλύσεις:  

Α. αναγνώρισης κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας;   

Β. εκτίμησης επιπτώσεων από Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας; 

Γ. λήψης επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης Ατυχημάτων 
Μεγάλης Κλίμακας και περιορισμού των επιπτώσεων τους ; 

   22 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΔΑ 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΙΙΙ Θέματα Ελέγχου της Λειτουργίας συμπεριλαμβανομένης 

της Συντήρησης 
ΝΑΙ ΟΧΙ Αξιολόγηση -

Παρατηρήσεις 

 Στον εξοπλισμό της μονάδας που μπορεί να εκδηλωθεί 
ατύχημα μεγάλης κλίμακας και έχει επιλέξει ο επιθεωρητής 
μπορεί ο διαχειριστής:    

   

Να παρουσιάσει σύστημα αδειών εργασίας, για κάθε εργασία 
που εκτελείται εντός του χώρου; 

   1 

 

Γίνεται στη διαδικασία αυτή διάκριση ανάμεσα στα διάφορα είδη 
εργασιών ( π.χ. θερμή ψυχρή, κλειστού χώρου, κτλ.);   

   2 

 

Το σύστημα αδειών εργασίας στην μονάδα είναι 
καταγεγραμμένο; 

   3 

 

Προβλέπονται σε αυτό οι περιπτώσεις εκείνες που ευλόγως 
μπορεί να προβλεφθούν; 

   4 

 

Είναι σαφείς και διακριτοί οι ρόλοι αυτών που εμπλέκονται στην 
έκδοση άδειας εργασίας; 

   5 

 

Υπάρχουν διαδικασίες για τον τρόπο επιθεώρησης του 
εξοπλισμού; 

   6 

 

Υπάρχουν διαδικασίες για τον τρόπο ασφαλούς ξεκινήματος και 
σταματήματος των εγκαταστάσεων; 

   7 

 

Υπάρχουν διαδικασίες για τον τρόπο που ελέγχονται οι 
διατάξεις ασφαλείας του εξοπλισμού (ασφαλιστικές βαλβίδες , 
interlocks κτλ); 

   8 

 

Μπορούν να καταδειχθούν οι τρόποι που μπορεί 
αποτελεσματικά να αποφευχθούν παρεκκλίσεις από την συνήθη 
και ομαλή λειτουργία και φαινόμενα όπως υπερπίεση, 
υπερπλήρωση, μεγάλη ροή, κλπ.; 

   9 

 

10 Υπάρχει σύστημα καταγραφής των λειτουργικών στοιχείων ;    
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Πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το σύστημα;    11 

 

Μπορεί μέσω του συστήματος καταγραφής να διερευνηθεί η 
κάθε παρέκκλιση και ποια ήταν τα αίτια που την προκάλεσαν; 

   12 

 

Μπορεί να παρουσιαστούν παραδείγματα κρίσιμων ρυθμιστικών 
βρόχων; 

   13 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να καταδείξετε τον τρόπο 
αντιμετώπισης αποκλίσεων κάτω από συνήθεις λειτουργικές 
συνθήκες ; 

   14 

 

Εάν οι λειτουργικές συνθήκες, στα ίδια παραδείγματα, βγουν 
εκτός των επιτρεπόμενων ορίων, και ο controlman ή ο χειριστής 
της  μονάδος δεν προλάβουν ή δε μπορέσουν  να το 
αντιμετωπίσουν, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες φέρουν το 
σύστημα σε ασφαλή κατάσταση; 

   15 

 

Γίνεται επιλογή και καταγραφή των κρισίμων τμημάτων 
εξοπλισμού που θα απαιτούσαν προληπτική συντήρηση; 

   16 

 

Υπάρχει διαδικασία προληπτικής συντήρησης του 
προεπιλεγμένου εξοπλισμού ; 

   17 

 

Υπάρχει κατηγοριοποίηση των περιοχών, ανάλογα με την 
επικινδυνότητα τους ως προς την ύπαρξη εύφλεκτων και 
εκρηκτικών  αερίων; 

   18 

 

Υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης εύφλεκτων και τοξικών αερίων;    19 

 

Υπάρχει διαδικασία ελέγχου καλής λειτουργίας των ανιχνευτών;    20 

 

Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης κρίσιμων λειτουργικών 
παραμέτρων, ως προς την χρήση και κατανάλωση βοηθητικών 
παροχών; 

   21 

 

22 Μπορούν να καταδειχθούν οι εφεδρείες που θα 
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση λειτουργικής ανωμαλίας σε 
κάποια από αυτές; 
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Ο σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία, επιθεώρηση και 
συντήρηση ασφαλιστικών βαλβίδων ακολουθεί αναγνωρισμένα 
διεθνή πρότυπα; (ΑΡΙ) 

   23 

 

Υπάρχει πρόβλεψη για κατεργασία και ασφαλή διαχείριση 
αυξημένης παραγωγής εύφλεκτων ή / και τοξικών ουσιών; 

   24 

 

Υπάρχει μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την  ανίχνευση 
διαρροών από δεξαμενές (στους περιοδικούς ελέγχους); 

   25 

 

Είναι χαρακτηρισμένος ο εξοπλισμός ανάλογα με την 
επικινδυνότητά του και την κρισιμότητα στην παραγωγική 
διαδικασία; 

   26 

 

Υπάρχει σύστημα καταγραφής, διερεύνησης και αξιολόγησης 
περιστατικών αστοχίας; 

   27 

 

Υλοποιούνται οι διορθωτικές ενέργειες που θα απαιτηθούν;    28 

 

Υπάρχει ανάλυση (στατιστική) των ευρημάτων από την 
περιοδική συντήρηση και αξιολογούνται συγκεντρωτικά 
συμπεράσματα; 

   29 

 

Υπάρχουν αναφορές σε επικίνδυνες καταστάσεις που 
οδήγησαν, ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς 
συνθήκες εργασίας; 

   30 

 

Ακολουθεί διερεύνηση, προτάσεις, υλοποίηση αυτών;    31 

 

Τα στατιστικά μεγέθη αξιολογούνται από την διοίκηση και 
λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα; 

   32 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΔΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
ΙV Θέματα Διαχείρισης των Αλλαγών ΝΑΙ ΟΧΙ Αξιολόγηση -

Παρατηρήσεις 

Για κάθε μονάδα της εγκατάστασης είναι σαφείς οι κώδικες και τα 
πρότυπα βάσει των οποίων έχει κατασκευασθεί; 

   1 

 

Υπάρχει διαδικασία που αναφέρεται στην ακολουθούμενη 
πολιτική μεταβολών του εξοπλισμού; 

   2 

 

Στη διαδικασία περιγράφεται με σαφήνεια τι ορίζεται ως αλλαγή;    3 

 

Στη διαδικασία περιλαμβάνονται αλλαγές που σχετίζονται 

άμεσα με την εξέλιξη ενός Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας και 

αναφέρονται σε  

- α. εξοπλισμό, διεργασίες και συστήματα, 
- β. συνθήκες λειτουργίας, 
- γ. τεχνικά μέτρα ασφάλειας , 
- δ. υλικά και επικίνδυνες ουσίες, 
- ε. σχεδιασμό και κατασκευή νέων μονάδων, διεργασιών, 

κλπ., 
- ζ. γειτονικές μονάδες και παράγοντες σχετικούς με το άμεσο 

περιβάλλον των μονάδων. 

   4 

 

Είναι σαφή τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν και ποιος 
είναι υπεύθυνος να τα υλοποιήσει από την αρχική σύλληψη της 
ιδέας μέχρι την υλοποίηση της; 

   5 

 

Τα πρότυπα και οι κώδικες που θα απαιτηθούν κατά την 
διάρκεια ενός έργου είναι προσβάσιμα και τελικά διαθέσιμα 
στους μελετητές του έργου ; 

   6 

 

Σε περίπτωση ανάγκης απόκλισης από πρότυπα και κώδικες 
κατασκευής είναι καθορισμένο το ποιος είναι υπεύθυνος να 
εγκρίνει αυτή την απόκλιση ; 

   7 
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Η εκτίμηση επιπτώσεων ασφάλειας περιλαμβάνεται στην φάση 
σχεδιασμού του έργου; 

   8 

 

Κατά το βασικό σχεδιασμό υπάρχει συνεργασία μεταξύ 
μελετητή και λειτουργού του έργου; 

   9 

 

Ο σχεδιασμός του έργου τυγχάνει σχολιασμού των αρμοδίων 
Υπηρεσιών Ασφάλειας της μονάδας; 

   10 

 

Κάθε φάση σχεδιασμού του έργου συνοδεύεται από πλήρη και 
αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση (documentation) έτσι 
ώστε οι αρμόδιοι υλοποίησης της κάθε φάσης να είναι πλήρως 
ενημερωμένοι για όλα τα προηγούμενα στάδια ; 

   11 

 

Εάν οι υλοποιούμενες αλλαγές δημιουργούν νέα στοιχεία στο 
Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας, επικαιροποιούνται 
ανάλογα οι σχετικές διαδικασίες ώστε να συμπεριλάβουν τα νέα 
δεδομένα; 

   12 

 

Είναι σαφώς καθορισμένο με ποιο τρόπο  υλοποιείται μια αλλαγή 
σε διαδικασία οσάκις παραστεί η σχετική ανάγκη; Αυτή καλύπτει 
προσωρινές, μόνιμες και αλλαγές έκτακτης ανάγκης;   

   13 

 

Οι προτεινόμενες αλλαγές σε διαδικασίες σχολιάζονται από τους 
καθ’ ύλην αρμόδιους κάθε φορά; 

   14 

 

Είναι σαφώς καθορισμένος ο υπεύθυνος που συλλέγει, 
αξιολογεί, ενσωματώνει τα σχόλια και στη συνέχεια ενημερώνει 
για την αλλαγή και για το επικαιροποιημένο κείμενο της 
διαδικασίας; 

   15 

 

Γίνονται εσωτερικές επιθεωρήσεις οι οποίες διερευνούν το κατά 
πόσον ακολουθούνται οι υφιστάμενες επικαιροποιημένες 
διαδικασίες; 

   16 

 

Τα πορίσματα των εσωτερικών ελέγχων κοινοποιούνται και 
λαμβάνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που έχουν 
προταθεί; 

   17 

 

Σε περιπτώσεις που οι αλλαγές αυτές διαφοροποιούν την 
Έκθεση Ασφάλειας, επικαιροποιείται αναλόγως; 

   18 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΔΑ 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

V Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης ΝΑΙ ΟΧΙ Αξιολόγηση -
Παρατηρήσεις 

 Μπορεί ο διαχειριστής να παρέχει όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες και να τεκμηριώσει τις απαραίτητες 
προβλέψεις αναφορικά με τα περιεχόμενα και την 
καταλληλότητα των διαδικασιών διαχείρισης κρίσης στη 
μονάδα, όπως περιγράφεται παρακάτω:      

   

Να περιγράψει γενικά την οργάνωση των ενεργειών έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας και 
καταδείξει με  στοιχεία ότι τα απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί στη 
μονάδα; 

   1 

 

Υπάρχει έγγραφο εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και 
περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης για όλα τα πιθανά σενάρια ατυχημάτων μεγάλης 
κλίμακας που έχουν εξετασθεί (π.χ. στην ΕΑ); Ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Παρατήματος VI της Κ.Δ.Π. 507/2001;   

   2 

 

Περιλαμβάνονται τα μέτρα για τον συντονισμό και την 
επικοινωνία κατά τη διάρκεια των ενεργειών έκτακτης ανάγκης; 
Περιλαμβάνονται προβλέψεις και κτίρια που έχουν επιλεγεί για 
επιχειρησιακά κέντρα;  

   3 

 

Περιλαμβάνονται οι διευθετήσεις για τις εφεδρικές (εναλλακτικές) 
υπηρεσίες και παροχές σε περίπτωση διακοπής (αστοχίας) των 
κανονικών συστημάτων έκτακτου ανάγκης; 

   4 

 

Περιλαμβάνονται οι εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες 
παρέμβασης και τα μέσα που μπορούν να κινητοποιηθούν από 
την επιχείρηση ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες ενός 
ατυχήματος μεγάλης κλίμακας για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον; 

   5 

 

Έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις  των ενεργειών έκτακτης 
ανάγκης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό 
αντίκτυπο του ατυχήματος στον άνθρωπο και το περιβάλλον; 

   6 
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Υπάρχει ομάδα (προσωπικό) εκτάκτου ανάγκης; Είναι επαρκές 
και μπορεί να είναι διαθέσιμο έγκαιρα (στον κατάλληλο χρόνο) 
για να φέρει σε πέρας με εφικτές ενέργειεςτο έργο του 
περιορισμού των επιπτώσεων όπως προβλέπεται από τα 
εσωτερικά σχέδια εκτάκτου ανάγκης; 

   7 

 

Υπάρχει εξοπλισμός που μπορεί να κινητοποιηθεί για τον 
περιορισμό των συνεπειών ενός ατυχήματος μεγάλης κλίμακας; 
Είναι αυτός αξιόπιστος και άμεσα διαθέσιμος να 
χρησιμοποιηθεί όταν απαιτηθεί; 

   8 

 

Υπάρχουν τα απαραίτητα ΜΑΠ;  Επαρκούν, είναι κατάλληλα και 
άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας; 

   9 

 

Τα μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας επαρκούν,  είναι 
κατάλληλα και μπορούν άμεσα να κινητοποιηθούν σε περίπτωση 
ατυχήματος μεγάλης κλίμακας; 

   10 

 

Έχουν ληφθεί προβλέψεις και υπάρχουν  μέσα που μπορούν να 
κινητοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση των εκλύσεων 
επικίνδυνων ουσιών, και τον περιορισμό των επιπτώσεων από 
τις εκλύσεις τοξικών και εύφλεκτων ουσιών στον αέρα σε 
περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας; 

   11 

 

Έχουν ληφθεί προβλέψεις και υπάρχουν μέσα για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων έξω από τη μονάδα από 
διαρροή επικίνδυνης ουσίας στο έδαφος και τα επιφανειακά 
νερά; 

   12 

 

Έχει ληφθεί μέριμνα για την  παρακολούθηση της ταχύτητας και 
διεύθυνσης του ανέμου, και άλλων περιβαλλοντικών 
παραγόντων, όπου αυτό κρίνεται  απαραίτητο, σε περίπτωση 
ατυχήματος; μεγάλης κλίμακας; 

   13 

 

Η εταιρία έχει τα μέσα για να συμβάλλει στην αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος μετά από Ατύχημα Μεγάλης κλίμακας; 

   14 

 

Υπάρχουν μονάδες πρώτων βοηθειών και ιατρικών υπηρεσιών;    15 
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Είναι οι μονάδες αυτές κατάλληλες - επαρκείς και μπορούν να 
κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ενεργειών έκτακτης 
ανάγκης; 

   16 

 

Έχει ληφθεί μέριμνα για την κινητοποίηση βοηθητικού 
εξοπλισμού, που ενδεχομένως να είναι απαραίτητος κατά τη 
διάρκεια των ενεργειών έκτακτης  ανάγκης; 

   17 

 

Υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες και εκτελούνται οι 
κατάλληλες ενέργειες για την συντήρηση, επιθεώρηση, έλεγχο 
και δοκιμές όλων των μέσων και του εξοπλισμού που απαιτείται 
να κινητοποιηθεί και να τεθεί σε χρήση σε έκτακτη ανάγκη; 

   18 

 

Υπάρχουν διευθετήσεις και προγράμματα εκπαίδευσης του 
προσωπικού της εταιρίας στο χώρο της μονάδας για τη 
διαχείριση και αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης; 

   19 

 

Υπάρχουν διαδικασίες για τις δοκιμές και τους επανελέγχους 
των σχεδίων εκτάκτου ανάγκης; 

   20 

 

Γίνονται ασκήσεις εφαρμογής των σχεδίων έκτακτης ανάγκης;    21 

 

Έχουν δοθεί στις κατάλληλες υπηρεσίες και φορείς όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες για παροχή εξωτερικής υποστήριξης 
και για τη σύνταξη, ενεργοποίηση και αποτελεσματική εφαρμογή 
του Εξωτερικού Σχεδίου Επείγουσας Ανάγκης της περιοχής ή 
άλλων εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης; 

   22 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΔΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

VΙ Παρακολούθηση της Απόδοσης ΝΑΙ ΟΧΙ Αξιολόγηση -
Παρατηρήσεις 

 Μπορεί ο διαχειριστής να αποδείξει ότι παρακολουθεί την 
απόδοση της υλοποίησης της Πολιτικής Πρόληψης 
Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας και του Συστήματος 
Διαχείρισης της Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρία 
λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις  παρακάτω αναφορές;     

   

Τις απαιτήσεις και τα κριτήρια της Κ.Δ.Π. 507/2001;    1 

 

Έχουν καθοριστεί οι θεματικοί τομείς (δραστηριότητες) εκείνοι 
που θεωρούνται κρίσιμοι για την υλοποίηση της Πολιτικής 
Πρόληψης Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας και την εφαρμογή του 
Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας; 

   2 

 

Οι τομείς αυτοί αναφέρονται σε όλες τις θεματικές ενότητες του  
Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας; 

   3 

 

4 Οι τομείς αναφέρονται κατ΄ ελάχιστον στα παρακάτω: 
(ενδεικτικός κατάλογος) 

   

ΔΙΚΤΥΑ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  

- Επάρκεια; 

- Αξιοπιστία; 

- Επιθεωρήσεις; 

   4α 

 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ;    4β 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 

- Επάρκεια 

- Αξιοπιστία 

- Επιθεωρήσεις 

   4γ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (προσωπικού θεωρητική + πρακτική)    4δ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  

- Δοκιμές 

- Ασκήσεις 

   4ε 

 

Υπάρχουν Διοικητικές παρεμβάσεις για την εκπλήρωση των 
στόχων του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας; 

   5 

 

Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες να διασφαλίζουν  τις 
παρακάτω ενέργειες μετά από κάθε ατύχημα ή  παρ’ ολίγον 
ατύχημα:    

α. Αναγνώριση 

β.- Αναφορά 

γ.  Διερεύνηση 

δ. Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών; 

   6 

 

7 Έχει καθοριστεί ανά περίπτωση υπεύθυνος με σαφείς 
αρμοδιότητες  που θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μετά 
από κάθε  περιστατικό: 

    α. Αναγνώριση 

    β. Αναφορά 

    γ. Διερεύνηση 

δ. Έκθεση διορθωτικών ενεργειών 

   

Tα ανωτέρω περιστατικά (ατυχήματα) έχουν αναγνωριστεί ως 
κρίσιμοι δείκτες απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης της 
Ασφάλειας; 

   8 

 

Αν ΝΑΙ αυτό ισχύει και για τα  παρ΄ ολίγο ατυχήματα;    9 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΔΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

VΙΙ Έλεγχος και Επανεξέταση  (Συστήματος Διαχείρισης της 
Ασφάλειας - ΣΔΑ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ Αξιολόγηση -
Παρατηρήσεις 

 Μπορεί ο διαχειριστής να αποδείξει ότι εκτελούνται  
Εσωτερικοί Έλεγχοι με θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών 
για περιοδική και συστηματική αξιολόγηση της Πολιτικής 
Πρόληψης Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας και της 
αποτελεσματικότητας / καταλληλότητας του ΣΔΑ που 
εφαρμόζει η εταιρία λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις  παρακάτω 
αναφορές; 

   

Πραγματοποιείται τεκμηριωμένα και σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ανασκόπηση των θεμάτων Ασφάλειας από τη Διοίκηση; Αν ΝΑΙ, 
κάθε πότε; 

   1 

 

Η ανασκόπηση από τη Διοίκηση στοχεύει σε: 

α) επαναπροσδιορισμό της Πολιτικής και των στόχων 
Ασφάλειας;  

β) επανεκτίμηση των διαθέσιμων προβλέψεων; 

γ) βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας; 

   2 

 

Πραγματοποιούνται στην εταιρεία  Εσωτερικές  Επιθεωρήσεις  
Ασφάλειας; 

   3 

 

Στη διαδικασία εσωτερικών επιθεωρήσεων καταγράφονται οι 
στόχοι που πρέπει να κατακτηθούν; 

   4 

 

Υπάρχει πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων;    5 

 

Οι επιθεωρήσεις αυτές γίνονται στα πλαίσια των σκοπών που 
ορίζονται στην Κ.Δ.Π. 507/2001; 

   6 

 

Έχουν εντοπισθεί οι τομείς του Συστήματος Διαχείρισης 
Ασφάλειας που θεωρούνται κρίσιμοι;   

   7 

 

8 Το προσωπικό που εκτελεί τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 
Ασφάλειας έχει την ανάλογη εμπειρία και εκπαίδευση που 
χρειάζεται; 
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Είναι το προσωπικό αυτό ανεξάρτητο από τις ελεγχόμενες 
δραστηριότητες;    

   9 

 

Υπάρχουν λίστες ελέγχου επιθεωρήσεων-checklists;    10 

 

Κατά την Εσωτερική Επιθεώρηση εξετάζονται: 

α) οι νομοθετικές υποχρεώσεις της εταιρίας σχετικά με την 
ασφάλεια (αναθεώρηση Έκθεσης Ασφάλειας, Σχ. Έκτακτης 
Ανάγκης, πιστοποιητικά, βιβλία αναφοράς); 

β) η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (οδηγίες 
λειτουργίας, χρήση ΜΑΠ, σχέδια  έκτακτης ανάγκης, τήρηση 
προδιαγραφών); 

γ) η τήρηση  προγράμματος  μετρήσεων Ασφάλειας  που   
σχετίζονται με ατυχήματα μεγάλης κλίμακας; 

   11 

 

Κατά την επιθεώρηση λαμβάνονται υπόψη: 

α) τα ευρήματα από προηγούμενες επιθεωρήσεις;      

β) οι μετρήσεις ασφάλειας που έχουν λάβει χώρα;    

   12 

 

Τα ευρήματα της επιθεώρησης : 

α) καταγράφονται (έκθεση); 

β) κοινοποιούνται στους αρμόδιους για την λήψη μέτρων 
διορθωτικών ενεργειών; 

   13 

 

14 Πραγματοποιείται ανασκόπηση των επιθεωρήσεων με στόχο την 
παρακολούθηση λήψης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών; 

   

 
 

 

 


