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ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1996 ΔΧ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2015 

____________________ 

Καλνληζκνί κε βάζε ηνπ άξζξν 38 θαη ηηο παξαγξάθνπο 1, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 θαη 20 ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ 
ΜΔΡΟ  Η 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
1.πλνπηηθφο ηίηινο. 
2.Δξκελεία. 
3.θνπφο θαη πεδίν εθαξκνγήο. 
4.Αξκφδηα αξρή. 
5.Λεηηνπξγία ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
6.Σερληθή Δπηηξνπή Τπεξάθηησλ Δξγαζηψλ Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

 
ΜΔΡΟ  ΗΗ 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΟΒΑΡΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΡΓΑΗΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 
ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

 
7.Γεληθέο αξρέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζε ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 
8.Εεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηηο άδεηεο εθηέιεζεο ππεξάθηησλ εξγαζηψλ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 
9.πκκεηνρή ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο πξνγξακκαηηζκέλσλ ππεξάθηησλ εξγαζηψλ εμεξεχλεζεο 

θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζην πεξηβάιινλ. 
10. Τπεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ εληφο πεξηνρψλ αδεηνδφηεζεο. 
11. Σξηκεξήο δηαβνχιεπζε θαη πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Τπεξάθηησλ Δξγαζηψλ. 

 
 

ΜΔΡΟ  ΗΗΗ 
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΠΔΡΑΚΣΗΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 
 

12. Έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ εθηέιεζε ππεξάθηησλ εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 
13. Καηαβνιή ηειψλ απφ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηδηνθηήηε. 
14. Έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ αθνξά παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε. 
15. Έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ αθνξά κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε. 
16. Δζσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 



17. Κνηλνπνίεζε θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εξγαζίεο γεψηξεζεο. 
18. Κνηλνπνίεζε ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ. 
19. Αλεμάξηεηε επαιήζεπζε. 

ΜΔΡΟ   ΗV 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ 

 
20. Αξκνδηφηεηεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ζε ζρέζε κε εξγαζίεο επί ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 

          ΜΔΡΟ  V 
        ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ 

 
21. Πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ απφ θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ηδηνθηήηεο. 
22. Τπεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηεμάγνληαη εθηφο ηεο Έλσζεο. 
23. Γηαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ. 
24. Δκπηζηεπηηθή αλαθνξά αλεζπρηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. 
 

       ΜΔΡΟ  VΗ 
         ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

 
25. Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 
26. Γηαθάλεηα. 
27. Έθζεζε γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ. 
28. Γηεξεχλεζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο. 

ΜΔΡΟ  VΗΗ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

 
29. πλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. 

ΜΔΡΟ  VΗΗΗ 
ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ 

 
30. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα εζσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 
31. Δμσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 
32. Αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 

ΜΔΡΟ  ΗX 
ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ 

 
33. Γηαζπλνξηαθή εηνηκφηεηα θαη αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 
 

ΜΔΡΟ  Υ 
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

34. Αδηθήκαηα θαη πνηλέο. 
35. Ηεξαξρηθή πξνζθπγή ελαληίνλ ησλ απνθάζεσλ ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
36. Έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα Η — Γηαηάμεηο γηα ηνλ δηνξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αξκφδηαο αξρήο. 

Παξάξηεκα ΗΗ — Πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα αξρή. 

Παξάξηεκα ΗΗΗ — Δθζέζεηο εξγαζηψλ γεψηξεζεο. 

Παξάξηεκα IV — Δπηινγή ηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα επαιήζεπζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ κεραληζκψλ αλεμάξηεηεο 
επαιήζεπζεο. 

Παξάξηεκα V — Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο γηα ηελ πξφιεςε 
ζνβαξψλ αηπρεκάησλ. 

Παξάξηεκα VI — Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη 
ηδηνθηεηψλ θαη αξκφδησλ αξρψλ. 

Παξάξηεκα VΗI — Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δηαθάλεηα. 
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Απιθμόρ 424 

 

Οι πεπί Αζθάλειαρ και Υγείαρ ζηην Δπγαζία (Αζθάλεια ηων Υπεπάκηιων Δπγαζιών Πεηπελαίος και Φςζικού 

Αεπίος) Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 38 και 

ηων παπαγπάθων 1, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 και 20 ηος Ππώηος Πίνακα ηων πεπί Αζθάλειαρ και Υγείαρ ζηην 

Δπγαζία Νόμων ηος 1996 έωρ (Απ. 2) ηος 2015, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και 

εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη  Δθημεπίδα ηηρ  Γημοκπαηίαρ  ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) 

ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με 

Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 

2010). 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1996 ΔΧ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2015 
____________________ 

Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 38 θαη ηηο παξαγξάθνπο 1, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 θαη 
20 ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα  

 
Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν - 
  
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ηεο  
Δ.Δ.: L 178, 
28.06.2013,    
ζ. 66. 

«Οδεγία 2013/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 2013 
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξάθηησλ εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2004/35/ΔΚ». 

  
   

  89(Η) ηνπ 1996 
158(Η) ηνπ 2001 
  25(Η) ηνπ 2002 
  41(Η) ηνπ 2003 

99(Η) ηνπ 2003 
  33(Η) ηνπ 2011 

170(Η) ηνπ 2015. 

Σν  Τπνπξγηθφ  πκβνχιην,  αζθψληαο ηηο  εμνπζίεο  πνπ παξέρνληαη ζ‘ απηφ δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 38 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 θαη 20 ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα ησλ 
πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκσλ ηνπ 1996 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015, εθδίδεη ηνπο 
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:  

ΜΔΡΟ  Η 
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

 1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Αζθάιεηα ησλ Τπεξάθηησλ Δξγαζηψλ Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 2015. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 
  

 
4(Η) ηνπ 2007 

126(Η) ηνπ 2013 
 29(Η) ηνπ 2014. 

«άδεηα» ζεκαίλεη ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο γηα ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 
ζχκθσλα κε ηoπο πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νφκνπο ηνπ 
2007 έσο 2014 θαη ηνπο δπλάκεη απηνχο εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο,   φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

  
 
 
  

«αδεηνδνηνχζα αξρή» ζεκαίλεη ηε δεκφζηα αξρή ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε ρνξήγεζε 
αδεηψλ ή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο αδεηψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηoπο πεξί 
Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νφκνπο ηνπ 2007 έσο 2015, φπσο 
απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

  
 «αλεμάξηεηε επαιήζεπζε» ζεκαίλεη ηελ εθηίκεζε θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο εγθπξφηεηαο 

ζπγθεθξηκέλσλ γξαπηψλ δειψζεσλ νληφηεηαο ή νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο 
ή ηνπ ηδηνθηήηε πνπ δελ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ή ζηελ επηξξνή ηεο νληφηεηαο ή ηεο νξγαλσηηθήο 
δνκήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ελ ιφγσ δειψζεηο· 

  
 «απνδεθηφο», φζνλ αθνξά έλαλ θίλδπλν, ζεκαίλεη ην επίπεδν θηλδχλνπ γηα ην νπνίν ν ρξφλνο, 

ην θφζηνο ή ε πξνζπάζεηα λα κεησζεί πεξαηηέξσ ζα ήηαλ θαηάθσξα δπζαλάινγε κε νθέιε απφ 
ηέηνηα κείσζε. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζνλ ν ρξφλνο, ην θφζηνο ή ε πξνζπάζεηα ζα ήηαλ 
θαηάθσξα δπζαλάινγε ηνπ νθέινπο απφ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ, ιακβάλνληαη 
ππφςε νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηα επίπεδα θηλδχλνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε 
δξαζηεξηφηεηα· 

  
 «απνδνρή», φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, ζεκαίλεη ηε γξαπηή επηθνηλσλία εθ 

κέξνπο ηεο αξκφδηαο αξρήο ζην θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνλ ηδηνθηήηε φηη ε έθζεζε, εάλ 
εθαξκνζηεί φπσο νξίδεηαη ζηελ ίδηα, ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. Ζ 
απνδνρή δελ ζπλεπάγεηαη θακία κεηαβίβαζε επζχλεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ θηλδχλσλ 
ζηελ αξκφδηα αξρή· 
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 «απνηειεζκαηηθφηεηα αληηκεηψπηζεο πεηξειαηνθειίδαο» ζεκαίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ησλ ζπζηεκάησλ αληηκεηψπηζεο δηαξξνήο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε πεηξειαηνθειίδαο, κε βάζε 
ηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
ζπλζεθψλ πνπ ζα θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Ζ εθηίκεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο αληηκεηψπηζεο πεηξειαηνθειίδαο πξέπεη λα εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ 
ρξφλνπ πνπ δελ πθίζηαληαη ηέηνηεο ζπλζήθεο θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο σο απνηέιεζκα ηεο ελ 
ιφγσ εθηίκεζεο· 

  
 «αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ˙ 
  
 «εγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη κηα αθίλεηε, ζηαζεξή ή θηλεηή εγθαηάζηαζε ή ην ζπλδπαζκφ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κφληκα κεηαμχ ηνπο κε γέθπξεο ή άιιεο θαηαζθεπέο, ε νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ή ζπλδέεηαη κε ηηο 
εξγαζίεο απηέο. Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ππεξάθηηεο θηλεηέο κνλάδεο αλφξπμεο 
γεψηξεζεο κφλν εθφζνλ ηνπνζεηεζνχλ ζε ππεξάθηηα χδαηα κε ζηφρν ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
αλφξπμεο γεψηξεζεο, εξγαζηψλ παξαγσγήο ή άιισλ εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ππεξάθηηεο 
εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ· 

  
 «έλαξμε ησλ εξγαζηψλ» ζεκαίλεη ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν ε εγθαηάζηαζε ή ε 

ζπλδεδεκέλε ππνδνκή ζπκκεηέρεη γηα πξψηε θνξά ζηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη 
ζρεδηαζκέλε· 

  
 «εμεξεχλεζε» ζεκαίλεη ηελ αλφξπμε γεψηξεζεο ζε πεξηνρή αλαδήηεζεο θαη φιεο ηηο 

ζπλαθείο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πξηλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή· 

  
 «εμσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο» ζεκαίλεη ηνπηθή, εζληθή ή 

πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξφιεςε ηεο θιηκάθσζεο ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ 
ζνβαξνχ αηπρήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κε 
αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζην θνξέα εθκεηάιιεπζεο πφξσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 
ζρεηηθφ εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηπρφλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηε Γεκνθξαηία· 

  
 «Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή· 
  
 «εξγαζίεο γεψηξεζεο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή κε γεψηξεζε εξγαζία, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη αθνχζηα εθξνή πιηθψλ θαη ε νπνία είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε 
ζνβαξφ αηχρεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλφξπμεο γεψηξεζεο, ηεο επηζθεπήο ή ηεο 
ηξνπνπνίεζεο γεψηξεζεο, ηεο αλαζηνιήο ησλ εξγαζηψλ γεψηξεζεο θαη ηεο νξηζηηθήο 
εγθαηάιεηςεο γεψηξεζεο· 

  
 «εξγνιάβνο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε νληφηεηα ζηελ νπνία ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ή ν 

ηδηνθηήηεο αλαζέηεη κε ζχκβαζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ ηδηνθηήηε· 

  
 «εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο» ζεκαίλεη ζρέδην ην νπνίν 

εθπνλνχλ νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ή νη ηδηνθηήηεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο θιηκάθσζεο ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
ζπλεπεηψλ ζνβαξνχ αηπρήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 
αεξίνπ· 

  
 
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
17.7.2013. 

«δψλε αζθαιείαο» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή εληφο απφζηαζεο 500 κέηξσλ απφ νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο, ε νπνία θεξχζζεηαη σο ηέηνηα κε δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Εσλψλ Αζθαιείαο 
Καλνληζκνχο ηνπ 2013, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

 «ηδηνθηήηεο» ζεκαίλεη νληφηεηα λνκηθά εμνπζηνδνηεκέλε λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία κε 
παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο· 

  
 «θαηάιιεινο» ζεκαίλεη ζσζηφο ή απνιχησο ελδεδεηγκέλνο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο 

αλαινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ θφζηνπο, γηα ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ή θαηάζηαζε, ν νπνίνο 
βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία θαη απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή αλάιπζε, ζχγθξηζε κε 
θαηάιιεια πξφηππα ή άιιεο ιχζεηο εθαξκνδφκελεο ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο απφ άιιεο αξρέο 
ή άιιν θιάδν· 

  
 «θάηνρνο άδεηαο» ζεκαίλεη ην δηθαηνχρν ή ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο άδεηαο· 
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«θίλδπλνο» ζεκαίλεη ην ζπλδπαζκφ ηεο πηζαλφηεηαο ελφο ζπκβάληνο θαη ησλ επηπηψζεσλ 
ηνπ ελ ιφγσ ζπκβάληνο· 

  
 «θιάδνο» ζεκαίλεη ηηο νληφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζε ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο ή ησλ νπνίσλ νη 
δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο· 

  
 «θνηλφ» ζεκαίλεη έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ηηο ελψζεηο 

πξνζψπσλ, νξγαλψζεηο ή νκάδεο απηψλ· 
  
 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θάζε θξάηνο πνπ είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 
  
 «θξίζηκα ζηνηρεία αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο» ζεκαίλεη ηα κέξε κηαο εγθαηάζηαζεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ, ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη λα 
απνηξέςνπλ έλα ζνβαξφ αηχρεκα ή λα πεξηνξίζνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ή ε αζηνρία ησλ νπνίσλ 
ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζνβαξφ αηχρεκα ή λα ζπληειέζεη θαηά ηξφπν νπζηαζηηθφ ζηελ 
πξφθιεζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο· 

  
 «κεγάινο θίλδπλνο» ζεκαίλεη θαηάζηαζε ε νπνία πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε ζνβαξφ αηχρεκα· 
  
 «κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη εγθαηάζηαζε άιιε απφ παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε· 
  
  «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκνπο ηνπ 1996 έσο (Αξ. 

2) ηνπ 2015, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 
  
 «νληφηεηα» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νπνηαδήπνηε νκάδα ηέηνησλ 

πξνζψπσλ· 
 «νπζηαζηηθή αιιαγή» ζεκαίλεη - 

(α) ζηελ πεξίπησζε έθζεζεο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, αιιαγή ζηε βάζε επί ηεο νπνίαο 
έγηλε δεθηή ε αξρηθή έθζεζε, πεξηιακβαλνκέλσλ πιηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, 
δηαζεζηκφηεηαο λέσλ γλψζεσλ ή λέαο ηερλνινγίαο θαη αιιαγψλ ζηελ επηρεηξεζηαθή 
δηαρείξηζε· ή 

 

(β) ζηελ πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο εξγαζηψλ γεψηξεζεο ή ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ, 
αιιαγή ζηε βάζε ηεο νπνίαο ππνβιήζεθε ε αξρηθή θνηλνπνίεζε, πεξηιακβαλνκέλσλ 
πιηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, αληηθαηάζηαζεο κηαο εγθαηάζηαζεο κε άιιε, δηαζεζηκφηεηαο 
λέσλ γλψζεσλ ή λέαο ηερλνινγίαο θαη αιιαγψλ ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε· 

  
 «παξαγσγή» ζεκαίλεη ηελ ππεξάθηηα εμφξπμε πεηξειαίνπ ή θαη θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα 

ππφγεηα ζηξψκαηα ηεο πεξηνρήο αδεηνδφηεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξάθηηαο επεμεξγαζίαο 
πεηξειαίνπ ή θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ κέζσ ζπλδεδεκέλεο ππνδνκήο· 

  
 «παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή· 
  
 «πεξηνρή αδεηνδφηεζεο» ζεκαίλεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ άδεηα· 
  
 «ζνβαξφ αηχρεκα» ζεκαίλεη, φζνλ αθνξά εγθαηάζηαζε ή ζπλδεδεκέλε ππνδνκή - 

  
 (α) πεξηζηαηηθφ πνπ πεξηιακβάλεη έθξεμε, ππξθαγηά, απψιεηα ειέγρνπ ηεο γεψηξεζεο ή 

απειεπζέξσζε πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ ή επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ ζπλνδεχεηαη 
απφ ή είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιέζεη βίαην ζάλαην ή ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ 
αλζξψπσλ· 

 
 (β) πεξηζηαηηθφ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ζνβαξή δεκία ζηελ εγθαηάζηαζε ή ηε 

ζπλδεδεκέλε ππνδνκή θαη ζπλνδεχεηαη απφ ή είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιέζεη βίαην 
ζάλαην ή ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ αλζξψπσλ· 

  
 (γ) νπνηνδήπνηε άιιν πεξηζηαηηθφ επηθέξεη βίαην ζάλαην ή ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ πέληε ή 

πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη επί ηεο ππεξάθηηαο εγθαηάζηαζεο, απφ 
ηελ νπνία πεγάδεη ε πεγή ηνπ θηλδχλνπ ή ηα νπνία αζρνινχληαη κε ππεξάθηηα εξγαζία 
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ζπλδεδεκέλε 
ππνδνκή· ή 

  
 (δ)  νπνηνδήπνηε ζνβαξφ πεξηβαιινληηθφ πεξηζηαηηθφ πξνθχπηεη απφ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία (α), (β) θαη (γ): 
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Ννείηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο δηαπίζησζεο εάλ έλα πεξηζηαηηθφ ζπληζηά ζνβαξφ αηχρεκα 
θαηά ηα ζηνηρεία (α), (β) ή (δ), εγθαηάζηαζε πνπ ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη 
επαλδξσκέλε αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα ήηαλ επαλδξσκέλε· 

 
189(Η) ηνπ 2007 
  33(Η) ηνπ 2014 
50(Η) ηνπ 2014. 

«ζνβαξφ πεξηβαιινληηθφ πεξηζηαηηθφ» ζεκαίλεη πεξηζηαηηθφ πνπ πξνθαιεί ή είλαη πηζαλφ λα 
πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί ηεο 
Πεξηβαιινληηθήο Δπζχλεο φζνλ αθνξά ηελ Πξφιεςε θαη Απνθαηάζηαζε Πεξηβαιινληηθήο Εεκηάο 
Νφκνπο ηνπ 2007 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014· 

  
 «ζπλδεδεκέλε ππνδνκή» ζεκαίλεη, εληφο ηεο δψλεο αζθαιείαο ή εληφο γεηηνληθήο δψλεο ζε 

κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηελ εγθαηάζηαζε, θαη’ επηινγή ηεο αξκφδηαο αξρήο - 
  
 (α) νπνηαδήπνηε γεψηξεζε θαη ζρεηηθέο θαηαζθεπέο, ζπκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο θαη 

ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε· 
  
 (β) νπνηαδήπνηε κεραλήκαηα ή θαηαζθεπέο βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ή είλαη ζηεξεσκέλα 

ζηελ θχξηα θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο· 
  
 (γ) νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλα κεραλήκαηα ή θαηαζθεπέο αγσγνχ· 
  
 «ζπλδπαζκέλεο εξγαζίεο» ζεκαίλεη ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ εγθαηάζηαζε απφ 

θνηλνχ κε άιιε εγθαηάζηαζε ή εγθαηαζηάζεηο γηα ζθνπνχο ζπλαθείο κε ηελ άιιε εγθαηάζηαζε ή 
εγθαηαζηάζεηο θαη επεξεάδνπλ νπζησδψο ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα πξνζψπσλ ή ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε κηα ή ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο· 

  
 «Σερληθή Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Σερληθή Δπηηξνπή Τπεξάθηησλ Δξγαζηψλ Πεηξειαίνπ θαη 

Φπζηθνχ Αεξίνπ, ε νπνία θαζηδξχεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 6· 
  
 «ηξηκεξήο δηαβνχιεπζε» ζεκαίλεη επίζεκε δηεπζέηεζε πνπ θαζηζηά δπλαηφ ην δηάινγν θαη ηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ αξκφδηα αξρή, ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο, θαζψο 
θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ· 

  
 «ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ» ζεκαίλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε εγθαηάζηαζε ή ζπλδεδεκέλε ππνδνκή, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ παξνπιηζκνχ ηεο, νη νπνίεο  
ζρεηίδνληαη  κε  ηελ  εμεξεχλεζε  ή/θαη  ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ ή/θαη θπζηθνχ αεξίνπ, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο φκσο ηεο κεηαθνξάο πεηξειαίνπ ή/θαη θπζηθνχ αεξίνπ απφ κία αθηή ζε 
άιιε· 

  
 

 
203 ηνπ 1998. 

«ππεξάθηηνο» ζεκαίλεη επξηζθφκελνο ζηα ρσξηθά χδαηα, ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε 
ή ζηελ πθαινθξεπίδα θξάηνπο θαηά ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 
Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ηνπ 1982, ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ πεξί ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (Κπξσηηθφ) Νφκν ηνπ 1988· 

  
 «θνξέαο εθκεηάιιεπζεο» ζεκαίλεη ηελ νληφηεηα πνπ έρεη δηνξίζεη ν θάηνρνο άδεηαο ή ε 

αδεηνδνηνχζα αξρή γηα λα δηεμάγεη ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ γεψηξεζεο ή ηεο 
δηαρείξηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο. 

  
     (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη 

δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν.  
  

θνπφο θαη πεδίν 
εθαξκνγήο. 

3.-(1) θνπφο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη ε ζέζπηζε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 
πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ππεξάθηησλ εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 
αεξίνπ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ ηέηνησλ αηπρεκάησλ. 

  
   

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
5.4.2002. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
7.6.2002. 

(2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ φζνλ αθνξά ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία, ηδίσο ηνπ Νφκνπ, ησλ πεξί Γηαρείξηζεο 
Θεκάησλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκψλ ηνπ 2002 θαη ησλ πεξί Διάρηζησλ 
Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Δμνξπθηηθέο δηά Γεσηξήζεσλ Βηνκεραλίεο) 
Καλνληζκψλ ηνπ 2002, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
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102(Η) ηνπ 2005. 
119(Η) ηνπ 2004. 
140(Η) ηνπ 2005 

42(Η) ηνπ 2007 
47(Η) ηνπ 2008 
80(Η) ηνπ 2009 

137(Η) ηνπ 2012 
51(Η) ηνπ 2014 

169(Η) ηνπ 2014. 
184(Η) ηνπ 2013. 

(3) Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ 
(Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νφκσλ ηνπ 2007 έσο 2014, ηνπ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ 
Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα ρέδηα θαη/ή Πξνγξάκκαηα Νφκνπ ηνπ 2005, ηνπ 
πεξί ηεο Πξφζβαζεο ηνπ Κνηλνχ ζε Πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ρεηηθέο κε ην Πεξηβάιινλ Νφκνπ 
ηνπ 2004, ησλ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα 
Νφκσλ ηνπ 2005 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014 θαη ηνπ πεξί Βηνκεραληθψλ Δθπνκπψλ (Οινθιεξσκέλε 
Πξφιεςε θαη Έιεγρνο ηεο Ρχπαλζεο) Νφκνπ ηνπ 2013, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη. 

  
Αξκφδηα αξρή. 4.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή  είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ θαη θπξίσο αζθεί ηηο αθφινπζεο ξπζκηζηηθέο ιεηηνπξγίεο: 
 (α) Δθηίκεζε θαη απνδνρή εθζέζεσλ πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, εθηίκεζε θνηλνπνηήζεσλ 

κειέηεο θαη εθηίκεζε θνηλνπνηήζεσλ εξγαζηψλ γεψηξεζεο ή ζπλδπαζκέλσλ 
εξγαζηψλ, θαζψο θαη άιισλ παξφκνησλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ· 

  
 (β)  επίβιεςε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ κε ηνπο 

παξφληεο Καλνληζκνχο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, ησλ εξεπλψλ θαη 
ησλ κέηξσλ επηβνιήο· 

  
 (γ) παξνρή ζπκβνπιψλ ζε άιιεο αξρέο ή θνξείο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αδεηνδνηνχζαο 

αξρήο· 

  
 (δ)  θαηάξηηζε εηήζησλ ζρεδίσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 23· 

  
 (ε)  θαηάξηηζε εθζέζεσλ· 

  
   (ζη) ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ή κε ηα ζεκεία  επαθήο ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ 29. 
  
 (2) Ζ αξκφδηα αξρή ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζήο ηεο, 

αλαθέξνληαο επίζεο γηα πνην ιφγν αθνινπζείηαη απηφο ν ηξφπνο νξγάλσζεο, θαζψο επίζεο θαη 
κε πνηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε άζθεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (1). 

  
 (3) Ο Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38Α ηνπ Νφκνπ, θαζνξίδεη ηέιε, ψζηε ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο 
αξκφδηαο αξρήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο, λα αλαθηάηαη απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο, ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ή ηνπο 
ηδηνθηήηεο. 

  
 (4) Ζ αξκφδηα αξρή αλαζεσξεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1). 

  
Λεηηνπξγία ηεο 
αξκφδηαο αξρήο. 

 

5.  Καηά ηελ ελάζθεζε ησλ δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ 
ηεο, ε αξκφδηα αξρή - 

  
 (α) δξα αλεμάξηεηα απφ πνιηηηθέο, θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ή άιινπο παξάγνληεο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληά ηεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

  
 (β) θαζηζηά ζαθή ηελ έθηαζε ησλ επζπλψλ ηεο θαη ησλ επζπλψλ ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο 

θαη ηνπ ηδηνθηήηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο πηζαλφηεηαο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ δπλάκεη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

  
 (γ) ζεζπίδεη πνιηηηθή, κέζνδν θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελδειερή εθηίκεζε ησλ εθζέζεσλ πεξί 

κεγάισλ θηλδχλσλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
12,  θαζψο  θαη  γηα  ηελ  επίβιεςε   ζπκκφξθσζεο   πξνο   ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ δξάζεσλ επηζεψξεζεο, 
δηεξεχλεζεο θαη επηβνιήο· 
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 (δ) ελεκεξψλεη ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή, ηε 
κέζνδν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (γ) θαη ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ 
θνηλνχ ζπλνπηηθέο παξνπζηάζεηο ηνπο· 

  
 (ε)  ζεζπίδεη θαη εθαξκφδεη, φπνπ θξίλεη απαξαίηεην, ζπληνληζκέλεο ή θνηλέο δηαδηθαζίεο κε 

άιιεο αξρέο ζηε Γεκνθξαηία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· θαη 

  
 
Παξάξηεκα Η. 

 (ζη) βαζίδεη ηελ πνιηηηθή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζηηο αξρέο 
πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I. 

  
Σερληθή Δπηηξνπή 
Τπεξάθηησλ 
Δξγαζηψλ 
Πεηξειαίνπ θαη 
Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

6.-(1)(α) Καζηδξχεηαη Σερληθή Δπηηξνπή Τπεξάθηησλ Δξγαζηψλ Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ 
Αεξίνπ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ – 

 
(i)  ηελ αξκφδηα αξρή ή εθπξφζσπφ ηεο, σο πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο· 
(ii) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο· 
(iii) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Τδξνγνλαλζξάθσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ· 
(iv)  έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ· θαη 
(v)  έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ 

Δξεπλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 
  
  (β)  Σφζν ν πξφεδξνο φζν θαη ηα κέιε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα 

ζπλνδεχνληαη ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 
ιεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο/Τπεξεζίαο ηνπο.  

  
 (2) Ζ Σερληθή Δπηηξνπή έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 
  
 (α)  πκβνπιεχεη ηελ αξκφδηα αξρή γηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ζηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ· 
  
 (β) αλαπηχζζεη, δηαδίδεη θαη δηαηεξεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ή ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία ζηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο απφ ηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ· 

  
 (γ)  ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή πξνηάζεηο ή εηζεγήζεηο γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη θαη ηηο θαιχηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο εξγαζίαο πνπ 
πξέπεη λα αθνινπζνχληαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο πξφιεςεο ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ 
ζηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ· θαη 

  
 (δ)  ζπκβνπιεχεη ηελ αξκφδηα αξρή αλαθνξηθά κε ηε ζχληαμε ή ηελ αλαζεψξεζε θεηκέλσλ 

λνκνζεζηψλ θαη θπξίσο νδεγηψλ γηα ηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 
αεξίνπ, ππφ ην θσο ηεο γλψζεο θαη πείξαο πνπ απνθηήζεθε απφ ηε κειέηε ησλ 
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. 

  
 (3) Ζ Σερληθή Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, νπνηεδήπνηε απηή ην θξίλεη 

αλαγθαίν. 
  
 (4) Ζ Σερληθή Δπηηξνπή έρεη ηελ εμνπζία λα θαιεί ελψπηφλ ηεο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ δεκφζηνπ 

ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα λα ηε βνεζνχλ ζην έξγν ηεο. 
  

ΜΔΡΟ  ΗΗ 
 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΟΒΑΡΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔ ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΡΓΑΗΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 
ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

  
Γεληθέο αξρέο 
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 
ζε ππεξάθηηεο 
εξγαζίεο πεηξειαίνπ 
θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

7.-(1) Κάζε θνξέαο εθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια θαη 
επαξθή κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ζνβαξψλ αηπρεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ππεξάθηηεο 
εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 (2) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δελ απαιιάζζνληαη απφ ηα θαζήθνληά ηνπο, δπλάκεη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ νδήγεζαλ ή 
ζπλέβαιαλ ζε ζνβαξά αηπρήκαηα εθηειέζηεθαλ απφ εξγνιάβνπο. 
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 (3) ε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια 
ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζην 
πεξηβάιινλ. 

  
 (4) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο νθείινπλ λα  δηαζθαιίδνπλ φηη νη ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ εθηεινχληαη βάζεη ζπζηεκαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, θαηά ηξφπνλ, ψζηε νη 
ελαπνκείλαληεο θίλδπλνη ζνβαξψλ αηπρεκάησλ γηα ηνπο αλζξψπνπο, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 
ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο λα είλαη απνδεθηνί. 

  
Εεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηελ 
αζθάιεηα θαη ην 
πεξηβάιινλ ζε ζρέζε 
κε ηηο άδεηεο 
εθηέιεζεο 
ππεξάθηησλ 
εξγαζηψλ πεηξειαίνπ 
θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

8.  Σα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε ή 
κεηαβίβαζε αδεηψλ εθηέιεζεο ππεξάθηησλ εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ξπζκίδνληαη 
δπλάκεη ησλ πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νφκσλ ηνπ 2007 
έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

  
πκκεηνρή ηνπ 
θνηλνχ φζνλ αθνξά 
ηηο επηπηψζεηο 
πξνγξακκαηη-ζκέλσλ 
ππεξάθηησλ 
εξγαζηψλ 
εμεξεχλεζεο  

9.-(1) Ζ αλφξπμε γεψηξεζεο εμεξεχλεζεο απφ κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε δελ μεθηλά 
κέρξηο φηνπ ε αξκφδηα αξρή δηαζθαιίζεη φηη ην θνηλφ ζπκκεηέρεη, ζε αξρηθφ ζηάδην θαη κε 
νπζηαζηηθφ ηξφπν, ζηελ εμέηαζε ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ππεξάθηησλ 
εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε άιιεο  λνκνζεηηθέο  
πξάμεηο  ηεο  Γεκνθξαηίαο,  θπξίσο,  θαηά πεξίπησζε, ηνλ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ 
ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα ρέδηα θαη/ή Πξνγξάκκαηα Νφκν ηνπ 2005 ή ηνπο πεξί ηεο 
Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνπο ηνπ 2005 έσο (Αξ. 2) 
ηνπ 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. θνηηαζκάησλ 

πεηξειαίνπ θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ ζην 
πεξηβάιινλ. 

  
 (2) ε πεξίπησζε πνπ ην θνηλφ δελ  ζπκκεηάζρεη ζηε  δηαδηθαζία  ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν (1), ε αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη ηζρχνπλ νη αθφινπζεο ξπζκίζεηο: 
  
 (α) Σν θνηλφ ελεκεξψλεηαη είηε κε δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο είηε κε άιια θαηάιιεια κέζα, 

φπσο ηα ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο, ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία φπνπ ζρεδηάδεηαη 
λα επηηξαπνχλ εξγαζίεο εμεξεχλεζεο· 

  
 (β)  πξνζδηνξίδεηαη ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνηλνχ πνπ πιήηηεηαη 

ή είλαη πηζαλφ λα πιεγεί απφ ηελ απφθαζε λα επηηξαπνχλ εξγαζίεο εμεξεχλεζεο ή 
πνπ έρεη ζπκθέξνλ απ’ απηήλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ 
νξγαλψζεσλ, φπσο εθείλεο πνπ πξνσζνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
άιισλ ζρεηηθψλ νξγαλψζεσλ· 

  
 (γ) νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηέηνηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, πεξηιακβαλνκέλσλ κεηαμχ άιισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 
ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνλ παξαιήπηε 
ελδερφκελσλ παξαηεξήζεσλ ή εξσηήζεσλ· 

  
 (δ) ην θνηλφ έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηππψλεη παξαηεξήζεηο θαη γλψκεο φηαλ φιεο νη 

επηινγέο είλαη αθφκε αλνηθηέο, πξνηνχ ιεθζεί ε απφθαζε λα επηηξαπεί ε εμεξεχλεζε· 
  
 (ε)  θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ), ιακβάλνληαη δεφλησο 

ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ· θαη 
  
 (ζη)  ε αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ην θνηλφ, αθνχ εμεηάζεη ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη γλψκεο πνπ δηαηππψζεθαλ, ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο πνπ 
ιήθζεθαλ θαη ηνπο ιφγνπο ηνπο, θαζψο θαη εθηηκήζεηο επί ησλ νπνίσλ βαζίζηεθαλ 
νη ελ ιφγσ απνθάζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε 
δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ. 

  
  (3) Ζ αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη παξέρνληαη εχινγα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ πξνβιέπνπλ 

επαξθή ρξφλν γηα θαζέλα απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ. 
  
  (4)   Ο παξψλ Καλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο είρε 

ρνξεγεζεί άδεηα πξηλ απφ ηηο 18 Ηνπιίνπ 2013. 
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Τπεξάθηηεο εξγαζίεο 
πεηξειαίνπ θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ εληφο 
πεξηνρψλ 
αδεηνδφηεζεο. 

10.-(1)  Όηαλ ε αξκφδηα αξρή θξίλεη φηη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο δελ έρεη πιένλ ηελ 
ηθαλφηεηα λα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ελεκεξψλεη ην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 

  (2) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο νθείινπλ λα  δηαζθαιίδνπλ φηη νη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
παξαγσγηθέο θαη κε παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο δελ μεθηλνχλ ή δελ ζπλερίδνληαη κέρξηο φηνπ ε 
έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ γίλεη απνδεθηή απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ηνπο 
παξφληεο Καλνληζκνχο. 

  
 (3)  Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο νθείινπλ λα  δηαζθαιίδνπλ φηη νη εξγαζίεο γεψηξεζεο ή νη 

ζπλδπαζκέλεο εξγαζίεο δελ μεθηλνχλ ή δελ ζπλερίδνληαη κέρξηο φηνπ ε έθζεζε πεξί κεγάισλ 
θηλδχλσλ γηα ηηο εκπιεθφκελεο εγθαηαζηάζεηο έρεη γίλεη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο·  

  
 (4) Οη εξγαζίεο γεψηξεζεο ή νη ζπλδπαζκέλεο εξγαζίεο δελ επηηξέπεηαη λα αξρίδνπλ ή λα 

ζπλερίδνληαη εάλ - 
  
 (α)  δελ ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ αξκφδηα αξρή θνηλνπνίεζε εξγαζηψλ γεψηξεζεο 

ή θνηλνπνίεζε ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (ε) ή (ζ), 
αληίζηνηρα, ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12· 

 (β) ε αξκφδηα αξρή έρεη εθθξάζεη αληηξξήζεηο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 
θνηλνπνίεζεο· 

  
  (5) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Εσλψλ Αζθαιείαο Καλνληζκψλ ηνπ 2013, φπσο 

απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (6), ν 
Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ θπξήηηεη δψλε αζθαιείαο γχξσ απφ κηα 
εγθαηάζηαζε θαη δηαζθαιίδεη φηη απαγνξεχεηαη ζηα ζθάθε λα εηζέξρνληαη ή λα παξακέλνπλ ζε 
απηήλ ηε δψλε. 

  
 (6) Ζ απαγφξεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (5) δελ ηζρχεη γηα ζθάθε πνπ εηζέξρνληαη 

ή παξακέλνπλ ζηε δψλε αζθαιείαο - 
  
 (α)  κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ επηζεψξεζε, ηε δνθηκή, ηελ επηζθεπή, ηε ζπληήξεζε, 

ηε κεηαηξνπή, ηελ αλαλέσζε ή ηελ αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε ππνβξχρηνπ θαισδίνπ ή 
αγσγνχ πνπ βξίζθεηαη κέζα ή θνληά ζηελ ελ ιφγσ δψλε αζθαιείαο· 

  
 (β) πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο ζε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ζπλδεδεκέλε 

ππνδνκή ζηελ ελ ιφγσ δψλε αζθαιείαο ή λα κεηαθέξνπλ πξφζσπα ή αγαζά πξνο ή 
απφ απηήλ· 

  
 (γ)  πξνθεηκέλνπ λα επηζεσξήζνπλ νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ζηελ ελ ιφγσ δψλε 

αζθαιείαο ππφ ηελ επζχλε ηεο Γεκνθξαηίαο· 
  
 (δ)  κε ζθνπφ ηε δηάζσζε ή ηελ πξνζπάζεηα δηάζσζεο αλζξψπηλσλ δσψλ ή πεξηνπζίαο· 

 
 (ε)  ιφγσ επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ· 
  
 (ζη) φηαλ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν·  
  
  (δ)  φηαλ ζπλαηλεί ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο, ν ηδηνθηήηεο ή ν Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ, 

Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 
  

Σξηκεξή δηαβνχιεπζε 
θαη πκβνπιεπηηθή 
Δπηηξνπή 
Τπεξάθηησλ 
Δξγαζηψλ. 

11.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζε ηξηκεξή δηαβνχιεπζε κεηαμχ 
ηεο αξκνδίαο αξρήο, ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ, θαζψο θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, κε ζέκα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ 
πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ. 

  
 (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (1), ε αξκφδηα αξρή θαζηδξχεη πκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή Τπεξάθηησλ Δξγαζηψλ Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ. 
  
 (3) Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή πνπ θαζηδξχεηαη, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (2), ηειεί ππφ ηελ 

πξνεδξία ηεο αξκφδηαο αξρήο, ε νπνία νξίδεη ηα κέιε ηεο, θαζψο θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 
ηνπο: 

  
         Ννείηαη φηη ε αξκφδηα αξρή έρεη ηελ εμνπζία λα δηνξίζεη ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

άιιν κέινο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνο αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο 
ηεο  πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν παξαηηείηαη απφ ηε ζέζε ηνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο 
ζεηείαο ηνπ. 

  

2520



 (4) Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 
  
 (α)  Παξέρεη έλα θφξνπκ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε θαη 

βειηίσζε ησλ πξνηχπσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ 
θαη θπζηθνχ αεξίνπ

.
 

  
 (β)  εμεηάδεη θαη ζπκβνπιεχεη ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ ζηελ 

εξγαζία απφ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
εξγαζία ηνπο ζηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη 
γηα άιια ζπλαθή ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά ηα πξφζσπα απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή

.
 

  
 (γ) ελζαξξχλεη ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εξγαζία απφ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα 
θαη ηελ πγεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 
αεξίνπ

.
 

  
 (δ) ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

έξεπλαο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ

. 
θαη 

  
   (ε) δηαζέηεη ζηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πξφηππα θαιψλ θαη 

θαθψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαη αλαπηχζζεη απμεκέλε 
ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ζηηο 
ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

  
 

ΜΔΡΟ  ΗΗΗ 
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΠΔΡΑΚΣΗΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ 

ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 
  

Έγγξαθα πνπ  
ππνβάιινληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ππεξάθηησλ 
εξγαζηψλ πεηξειαίνπ 
θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

12.-(1) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη ν ηδηνθηήηεο, έρνπλ έθαζηνο ηελ ππνρξέσζε λα 
ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα αξρή ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

 

  
 (α) Σελ εηαηξηθή πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ ή επαξθή πεξηγξαθή 

ηεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (6) ηνπ Καλνληζκνχ 21· 
  
 (β) ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο, πνπ ηζρχεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ή επαξθή πεξηγξαθή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο (3) θαη (6) ηνπ Καλνληζκνχ 
21· 

  
 

Παξάξηεκα ΗΗ. 
(γ) ζε πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλεο παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο, θνηλνπνίεζε 

ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο IΗ· 
  
 (δ) πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 19· 
  
 (ε) έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 14 θαη 15· 
  
 (ζη) ζε πεξίπησζε νπζηαζηηθήο αιιαγήο ή απνμήισζεο εγθαηάζηαζεο, ηξνπνπνηεκέλε 

έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 14 θαη 15· 
  
 (δ) ην εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο ή επαξθή 

πεξηγξαθή ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 16 θαη 30· 
  
 (ε) ζε πεξίπησζε εξγαζηψλ γεψηξεζεο, θνηλνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ γεψηξεζεο 

θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο γεψηξεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ 17· 

  
 (ζ) ζε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ, θνηλνπνίεζε ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 18· 
  
 
 

Παξάξηεκα ΗΗ. 

(η) ζε πεξίπησζε πθηζηάκελεο παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζεί 
ζε λέα ηνπνζεζία παξαγσγήο φπνπ θαη ζα ιεηηνπξγεί, θνηλνπνίεζε κεηεγθαηάζηαζεο, 
ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Μέξνο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗI· 

  
  (ηα)νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν δεηά ε αξκφδηα αξρή. 
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 (2) Σα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (α), (β), (δ) θαη (δ) ηεο 
παξαγξάθνπ (1), πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ δεηείηαη δπλάκεη ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1)·  

  
 (3) Ζ εηαηξηθή πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο 

γεψηξεζεο πεξηιακβάλεηαη, φηαλ δελ έρεη πξνεγνπκέλσο ππνβιεζεί, ζηελ θνηλνπνίεζε 
εξγαζηψλ  γεψηξεζεο, ε  νπνία ππνβάιιεηαη  δπλάκεη ηεο  ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο 
παξαγξάθνπ (1). 

  
 (4)(α) Ζ θνηλνπνίεζε ζρεδηαζκνχ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ ππνπαξάγξαθν (γ) ηεο 

παξαγξάθνπ (1), ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή, εληφο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ε 
αξκφδηα αξρή πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έθζεζεο πεξί 
κεγάισλ θηλδχλσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία. 

  
 (β) Ζ αξκφδηα αξρή αληαπνθξίλεηαη ζηελ θνηλνπνίεζε κειέηεο κε ζρφιηα πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε ζηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ. 
  
 (5) ε πεξίπησζε πνπ πθηζηάκελε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε πξφθεηηαη λα εηζέιζεη ζηα 

ππεξάθηηα χδαηα ηεο Γεκνθξαηίαο ή λα απνκαθξπλζεί απφ απηά, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο 
ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή εγγξάθσο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε 
παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε πξφθεηηαη λα εηζέιζεη ζηα ππεξάθηηα χδαηα ηεο Γεκνθξαηίαο ή λα 
απνκαθξπλζεί απφ απηά. 

  
 (6) Ζ θνηλνπνίεζε κεηεγθαηάζηαζεο πνπ απαηηείηαη δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (η) ηεο 

παξαγξάθνπ (1) ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ζε αξθνχλησο πξψηκν ζηάδην ηεο 
πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο, ψζηε ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη ππφςε ηνπ 
φια ηα ζέκαηα πνπ εγείξεη ε αξκφδηα αξρή θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο έθζεζεο πεξί κεγάισλ 
θηλδχλσλ. 

  
 (7) ε πεξίπησζε νπζηαζηηθήο αιιαγήο πνπ επεξεάδεη ηελ θνηλνπνίεζε κειέηεο ή ηελ 

θνηλνπνίεζε κεηεγθαηάζηαζεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, ε 
αξκφδηα αξρή ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ελ ιφγσ αιιαγή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

  
 (8) Ζ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ε) ηεο 

παξαγξάθνπ (1) ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή εληφο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεη ε αξκφδηα αξρή 
θαη ε νπνία ιήγεη πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

  
Καηαβνιή ηειψλ απφ 
θνξέα 
εθκεηάιιεπζεο ή 
ηδηνθηήηε. 

13.-(1) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ν ηδηνθηήηεο, ππνρξενχληαη φπσο καδί κε ηελ ππνβνιή 
νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 12 θαη γηα ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί 
ηέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 4, λα θαηαβάινπλ ην ηέινο πνπ έρεη 
θαζνξηζηεί. 

  
    (2) Ζ αξκφδηα αξρή δελ εμεηάδεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 

12 θαη γηα ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί ηέινο κε βάζε ηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 4, εθηφο 
αλ ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ή ν ηδηνθηήηεο έρεη θαηαβάιεη ην ηέινο πνπ έρεη θαζνξηζηεί. 

  
Έθζεζε πεξί 
κεγάισλ θηλδχλσλ 
πνπ αθνξά 
παξαγσγηθή 
εγθαηάζηαζε. 

14.-(1)(α) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα θαηαξηίδεη έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ 
αθνξά παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε. 

  
 (β) Ζ έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) -  
 (i) ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ε) ηεο 

παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12, 
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(ii) πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα Μέξε 2 θαη 5 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗI θαη 

 (iii) επηθαηξνπνηείηαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην ή φηαλ ην δεηά ε αξκφδηα αξρή. 
  
 
 
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(2) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα δηαβνπιεχεηαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
εξγνδνηνπκέλσλ, ζηα θαηάιιεια ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο έθζεζεο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ 
πνπ αθνξά παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε θαη γηα ην ζθνπφ απηφ παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο 
απνδείμεηο ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην ζεκείν 3 ηνπ Μέξνπο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗI. 

  
 (3) Ζ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ αθνξά παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε κπνξεί λα 

θαηαξηίδεηαη γηα νκάδα εγθαηαζηάζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αξκφδηα αξρή δίδεη ηελ 
έγθξηζε. 
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 (4) ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή θξίλεη φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, πξνηνχ 
θάλεη δεθηή κηα έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, δεηά ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θαη ν θνξέαο 
εθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, θαζψο θαη λα ππνβάιιεη φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ ππνβιεζείζα έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, πνπ δεηνχληαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή. 

  
 
 
 
 

Παξάξηεκα ΗΗ. 

(5) ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε πνπ 
ζπλεπάγνληαη νπζηαζηηθή αιιαγή ή ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα απνμεισζεί ζηαζεξή 
παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα θαηαξηίζεη ηξνπνπνηεκέλε 
έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Μέξνο 6 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο IΗ, ε νπνία ππνβάιιεηαη δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (1) 
ηνπ Καλνληζκνχ 12, εληφο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεη ε αξκφδηα αξρή.  

  
 (6) Απαγνξεχεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν νη πξνβιεπφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ή λα μεθηλήζεη ε απνμήισζε, πξνηνχ ε αξκφδηα αξρή θάλεη δεθηή ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ αθνξά ηελ παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε. 

  
 (7)(α) Ζ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ αθνξά παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε ππφθεηηαη ζε 

ελδειερή πεξηνδηθή επαλεμέηαζε απφ ην θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπιάρηζηνλ αλά 
πεληαεηία ή λσξίηεξα, φηαλ ην δεηήζεη ε αξκφδηα αξρή· 

  
 (β) ηα απνηειέζκαηα ηεο επαλεμέηαζεο ηεο έθζεζεο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ αθνξά 

παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε θνηλνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα αξρή. 
  

Έθζεζε πεξί 
κεγάισλ θηλδχλσλ 
πνπ αθνξά κε 
παξαγσγηθή 
εγθαηάζηαζε. 

15.-(1)(α) Ο ηδηνθηήηεο νθείιεη λα θαηαξηίδεη έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ αθνξά κε 
παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε. 

 (β) Ζ έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) -  
  
 (i)     ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ε) ηεο 

παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12, 
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(ii)    πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα Μέξε 3 θαη 5 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗI θαη 

 (iii)   επηθαηξνπνηείηαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην ή φηαλ ην δεηήζεη ε αξκφδηα αξρή. 
  
 
 
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(2) Ο ηδηνθηήηεο νθείιεη λα δηαβνπιεχεηαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, ζηα 
θαηάιιεια ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο έθζεζεο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ αθνξά κε 
παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε θαη γηα ην ζθνπφ απηφ παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο απνδείμεηο, ζχκθσλα 
κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην ζεκείν 2 ηνπ Μέξνπο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗI. 

  
 (3) ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή θξίλεη φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο πξνηνχ 

θάλεη δεθηή κηα έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ γηα κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε, δεηά ηηο ελ 
ιφγσ πιεξνθνξίεο θαη ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, θαζψο θαη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ ππνβιεζείζα έθζεζε πεξί κεγάισλ 
θηλδχλσλ, νη νπνίεο δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

  
 
 
 
 

Παξάξηεκα ΗΗ. 

(4) ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηε κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε 
πνπ ζπλεπάγνληαη νπζηαζηηθή αιιαγή ή ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα απνμεισζεί κηα 
ζηαζεξή κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε, ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα θαηαξηίζεη ηξνπνπνηεκέλε έθζεζε 
πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηα ζεκεία 1, 2 θαη 3 ηνπ Μέξνπο 6 
ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗI, ε νπνία ππνβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ζη) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεη ε αξκφδηα αξρή. 

  
 (5) Απαγνξεχεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν νη πξνβιεπφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ή λα μεθηλήζεη ε απνμήισζε γηα ζηαζεξή κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε, πξνηνχ ε 
αξκφδηα αξρή θάλεη δεθηή ηελ ηξνπνπνηεκέλε έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ γηα ηε ζηαζεξή κε 
παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε. 

  
 (6) Απαγνξεχεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν νη πξνβιεπφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο γηα θηλεηή κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε, πξνηνχ ε αξκφδηα αξρή θάλεη δεθηή ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ γηα ηελ θηλεηή κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε. 

  
 (7) (α) Ζ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ γηα κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε ππφθεηηαη ζε 

ελδειερή πεξηνδηθή επαλεμέηαζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπιάρηζηνλ αλά πεληαεηία ή 
λσξίηεξα φηαλ ην δεηά ε αξκφδηα αξρή· 

  
 (β) Σα απνηειέζκαηα ηεο επαλεμέηαζεο ηεο έθζεζεο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ γηα κε 

παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε θνηλνπνηνχληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηελ αξκφδηα αξρή. 
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Δζσηεξηθά ζρέδηα 
αληηκεηψπηζεο 
θαηαζηάζεσλ 
εθηάθηνπ αλάγθεο. 

16.-(1) (α) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ή, θαηά πεξίπησζε, νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ 
εζσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 

  
 (β) Σα εζσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) -  
  
 (i) ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 

Καλνληζκνχ 12, 
 (ii) θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 30, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ ζνβαξνχ αηπρήκαηνο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά 
ηελ θαηάξηηζε ηεο πιένλ πξφζθαηεο έθζεζεο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ θαη 

 (iii)πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αληηκεηψπηζεο 
πεηξειαηνθειίδαο. 

  
 (2)(α) ε πεξίπησζε πνπ θηλεηή κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ γεψηξεζεο, ην εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο 
θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ιακβάλεη ππφςε ηελ εθηίκεζε 
θηλδχλνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο θνηλνπνίεζεο εξγαζηψλ 
γεψηξεζεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ε) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12. 

  
 (β) ε πεξίπησζε πνπ ην εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ 

αλάγθεο πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο 
γεψηξεζεο, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεψηξεζεο νθείιεη λα ππνβάιιεη ην 
ηξνπνπνηεκέλν εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο ή 
επαξθή πεξηγξαθή ηνπ, ζηελ αξκφδηα αξρή σο ζπκπιήξσκα ηεο ζρεηηθήο 
θνηλνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ γεψηξεζεο. 

  
 (3) ε πεξίπησζε πνπ κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εθηέιεζε ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ, ην εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ 
αλάγθεο ηξνπνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεη ηηο ζπλδπαζκέλεο εξγαζίεο θαη ππνβάιιεηαη 
ζηελ αξκφδηα αξρή σο ζπκπιήξσκα ηεο ζρεηηθήο θνηλνπνίεζεο ησλ ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ. 

  
Κνηλνπνίεζε θαη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε εξγαζίεο 
γεψηξεζεο. 

17.-(1) (α) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο γεψηξεζεο νθείιεη λα θαηαξηίζεη ηελ θνηλνπνίεζε πνπ 
ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
Καλνληζκνχ 12, εληφο πξνζεζκίαο νξηζζείζαο θαη θνηλνπνηεζείζαο ζε απηφλ απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γεψηξεζεο· 

  
 
 
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(β) Ζ θνηλνπνίεζε εξγαζηψλ γεψηξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο 
παξαγξάθνπ (1)  παξνπζηάδεη ιεπηνκεξψο ην ζρεδηαζκφ ηεο γεψηξεζεο θαη ηηο 
πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο γεψηξεζεο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Μέξνο 4 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο IΗ θαη πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αληηκεηψπηζεο 
πεηξειαηνθειίδαο. 

  
 
 

(2) Ζ αξκφδηα αξρή εμεηάδεη ηελ θνηλνπνίεζε θαη, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, ιακβάλεη ηα 
δένληα κέηξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γεψηξεζεο, ηα νπνία δπλαηφ λα 
πεξηιακβάλνπλ απαγφξεπζε  ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ. 

  
 (3)(α) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεψηξεζεο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αλεμάξηεην 

θνξέα επαιήζεπζεο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία νπζηαζηηθήο αιιαγήο 
ζηελ ππνβιεζείζα θνηλνπνίεζε εξγαζηψλ γεψηξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
ππνπαξάγξαθν (β) ηεο  παξαγξάθνπ (4) ηνπ Καλνληζκνχ 19, θαη λα ελεκεξψλεη, 
ακειιεηί, ηελ αξκφδηα αξρή γηα θάζε νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ ππνβιεζείζα 
θνηλνπνίεζε εξγαζηψλ γεψηξεζεο·  

  
 (β) Ζ αξκφδηα αξρή εμεηάδεη ηηο αιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο 

παξαγξάθνπ (3) θαη, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, ιακβάλεη ηα δένληα κέηξα. 
  

 
 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 

(4) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεψηξεζεο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε εβδνκαδηαία βάζε 
εθζέζεηο γηα εξγαζίεο γεψηξεζεο ζηελ αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο IΗI, μεθηλψληαο απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ γεψηξεζεο ή αλά 
δηαζηήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

  
Κνηλνπνίεζε 
ζπλδπαζκέλσλ 
εξγαζηψλ. 
 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

18.-(1)(α) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλδπαζκέλεο 
εξγαζίεο νθείινπλ λα θαηαξηίζνπλ απφ θνηλνχ ηελ θνηλνπνίεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ζ) ηεο  παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 θαη 
πεξηιακβάλεη ηηο  πιεξνθνξίεο  πνπ πξνζδηνξίδνληαη  ζην  Μέξνο 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο 
ΗI· 
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 (β) Έλαο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο νθείιεη λα ππνβάιιεη ηελ 
θνηλνπνίεζε ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 
ηεο παξαγξάθνπ (1) ζηελ αξκφδηα αξρή, εληφο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ. 

  
 (2) Ζ αξκφδηα αξρή εμεηάδεη ηελ θνηλνπνίεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 

ηεο παξαγξάθνπ (1) θαη, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, ιακβάλεη ηα δένληα κέηξα πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ, ηα νπνία δπλαηφ λα πεξηιακβάλνπλ  απαγφξεπζε ηεο 
έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ. 

  
 (3)(α) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο πνπ ππέβαιε ηελ θνηλνπνίεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1), ελεκεξψλεη, ακειιεηί, ηελ αξκφδηα αξρή γηα 
θάζε νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ ππνβιεζείζα θνηλνπνίεζε. 

  
 (β) Ζ αξκφδηα αξρή εμεηάδεη ηηο σο άλσ αιιαγέο θαη, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, ιακβάλεη ηα 

δένληα κέηξα. 
  

Αλεμάξηεηε 
επαιήζεπζε. 

19.-(1)(α) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ κεραληζκνχο 
αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο θαη λα εηνηκάδνπλ ηελ πεξηγξαθή ηνπο.  

  
 (β) Ζ πεξηγξαθή ησλ κεραληζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο 

παξαγξάθνπ (1) - 
  
 (i)     ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο  

παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12, 
 (ii)      πεξηιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη 

πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο  
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 θαη 

Παξάξηεκα ΗΗ. (iii)   πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ  πξνζδηνξίδνληαη  ζην Μέξνο 5 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗI. 

  
 (2) Σα απνηειέζκαηα ηεο αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο δελ ζίγνπλ ηελ επζχλε ηνπ θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ ηδηνθηήηε γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζε επαιήζεπζε. 

  
 

Παξάξηεκα ΗV. 
(3) Ζ επηινγή ηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα επαιήζεπζεο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ κεραληζκψλ 

αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗV. 
  
     (4) Οη κεραληζκνί αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο, νη νπνίνη  πξνβιέπνληαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ζεζπίδνληαη - 
  
 (α) φζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο, κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεηαη κε αλεμαξηεζία ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ 
θηλδχλσλ, θαζψο επίζεο λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα εμέηαζεο θαη δνθηκήο 
ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο είλαη θαηάιιειν, 
επηθαηξνπνηεκέλν θαη εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο· 

  
 (β) φζνλ αθνξά ηηο θνηλνπνηήζεηο εξγαζηψλ γεψηξεζεο, κε ζηφρν λα δηαζθαιίδεηαη κε 

αλεμαξηεζία φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο γεψηξεζεο θαη ηα κέηξα ειέγρνπ ηεο γεψηξεζεο 
είλαη θαηάιιεια γηα ηηο αλακελφκελεο ζπλζήθεο γεψηξεζεο αλά πάζα ζηηγκή. 

  
 (5) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα αληηδξνχλ θαη λα ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα, ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα επαιήζεπζεο. 
  
 (6) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη 

γλσκνδνηήζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ αλεμάξηεην θνξέα επαιήζεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (4) θαη ε θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ γλσκνδνηήζεηο -  

  
 (α) θνηλνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα αξρή· θαη  
  
 (β) δηαηεξνχληαη ηφζν απφ ην θνξέα εθκεηάιιεπζεο φζν θαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε γηα πεξίνδν 

έμη κελψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξάθηησλ εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 
αεξίνπ κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη. 

  
 (7) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο γεψηξεζεο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηαπηζηψζεηο θαη νη 

παξαηεξήζεηο ηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα επαιήζεπζεο, βάζεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο 
παξαγξάθνπ (1), θαζψο θαη νη δξάζεηο πνπ δίλνπλ ζπλέρεηα ζηηο ελ ιφγσ δηαπηζηψζεηο θαη 
παξαηεξήζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ θνηλνπνίεζε εξγαζηψλ γεψηξεζεο, ε νπνία θαηαξηίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 17. 
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 (8) Ο κεραληζκφο επαιήζεπζεο εγθαζίζηαηαη - 
  
    (α)  ζε πεξίπησζε παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ· 
  
  (β) ζε πεξίπησζε κε παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζηα 

ππεξάθηηα χδαηα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 

ΜΔΡΟ   ΗV 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ 

Αξκνδηφηεηεο ηεο 
αξκφδηαο αξρήο ζε 
ζρέζε κε εξγαζίεο 
επί ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

20.  Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε αξκφδηα αξρή αζθεί ηηο 
αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 (α) Απαγνξεχεη ηε ιεηηνπξγία ή ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζε θάζε εγθαηάζηαζε ή θάζε 
ζπλδεδεκέλε ππνδνκή, ζε πεξίπησζε πνπ ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζηελ έθζεζε 
πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ γηα ηελ πξφιεςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζνβαξψλ 
αηπρεκάησλ ή νη θνηλνπνηήζεηο εξγαζηψλ γεψηξεζεο ή ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ πνπ 
ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (ε) ή (ζ), αληίζηνηρα, ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ 

  Καλνληζκνχ 12 θξίλνληαη αλεπαξθή ή αθαηάιιεια γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

  

 (β) ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη εθφζνλ θξίλεη φηη δελ δηαθπβεχνληαη ε αζθάιεηα θαη ε 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κεηψλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κεηαμχ 
ηεο ππνβνιήο ηεο έθζεζεο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ πξέπεη 
λα ππνβιεζνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 12 θαη ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ· 

  

 (γ) απαηηεί απφ ην θνξέα εθκεηάιιεπζεο λα ιάβεη ηα αλάινγα κέηξα, ηα νπνία ε αξκφδηα 
αξρή ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7· 

  

 (δ) ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνχ 10, ιακβάλεη 
επαξθή κέηξα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο αζθάιεηα ησλ εξγαζηψλ· 

  

   (ε)  απαηηεί βειηηψζεηο θαη απαγνξεχεη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηε ζπλέρηζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο θάζε εγθαηάζηαζεο ή ηκήκαηνο απηήο ή ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ 
ππνδνκήο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα επηζεψξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 10, πεξηνδηθήο αλαζεψξεζεο ηεο έθζεζεο πεξί 
κεγάισλ θηλδχλσλ, ε νπνία ππνβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ε) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 ή αιιαγψλ ζηηο θνηλνπνηήζεηο πνπ 
ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 12, θαηαδεηθλχνπλ φηη νη απαηηήζεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ ηθαλνπνηνχληαη ή φηη πθίζηαληαη εχινγεο αλεζπρίεο γηα 
ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξάθηησλ εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ή 
εγθαηαζηάζεσλ. 

ΜΔΡΟ  V 
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ 

  

Πξφιεςε ζνβαξψλ 
αηπρεκάησλ απφ 
θνξείο 
εθκεηάιιεπζεο θαη 
ηδηνθηήηεο. 

21.-(1) (α) Ζ αξκφδηα αξρή απαηηεί απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο φπσο 
θαηαξηίδνπλ έγγξαθν ζην νπνίν εθζέηνπλ ηελ εηαηξηθή ηνπο πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε 
ζνβαξψλ αηπρεκάησλ. 

 (β)  Σν έγγξαθν εηαηξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) - 

  

 (i)     ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12· θαη 

 
Παξάξηεκα ΗΗ. 

(ii)    πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Μέξνο 8 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗI. 
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 (2) Ζ εηαηξηθή πνιηηηθή πξφιεςεο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ ζπλεθηηκά ηελ πξσηαξρηθή επζχλε 
ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο κεηαμχ άιισλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πηζαλφηεηαο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο 
ζπλεπεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο αλά πάζα ζηηγκή. 

  

      (3) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 
εηαηξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ ζε φιεο ηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο 
ηνπο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κεηαμχ άιισλ ιακβάλνληαο θαηάιιεια θαη επαξθή κέηξα 
παξαθνινχζεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο. 

  
 (4) (α) Ζ αξκφδηα αξρή απαηηεί απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

φπσο θαηαξηίδνπλ έγγξαθν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 
θαη πεξηβάιινληνο. 

       (β) Σν έγγξαθν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) - 
  
 (i)     ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγαθν (β) ηεο 

παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12, θαη 
 

Παξάξηεκα ΗΗ.  
(ii)    πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Μέξνο 9 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ αθνινχζσλ: 
  
 (α) Σσλ νξγαλσηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζεζπίδνπλ γηα ηνλ έιεγρν κεγάισλ 

θηλδχλσλ ˙ 
  
 (β) ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ πεξί 

κεγάισλ θηλδχλσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε 
ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο ˙ θαη 

  
 (γ) ησλ κεραληζκψλ αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο,  ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ 19. 
  
 (5)(α) Ζ αξκφδηα αξρή παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ζηνπο 

ηδηνθηήηεο λα ζπκβάινπλ ζηνπο κεραληζκνχο απνηειεζκαηηθήο ηξηκεξνχο 
δηαβνχιεπζεο πνπ ζεζπίδνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 11. 

  
 (β)  Δθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ε δέζκεπζε θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη 

ηδηνθηήηε γηα ζπκκεηνρή ζε ηέηνην κεραληζκφ κπνξεί λα πεξηγξάθεηαη ζηελ εηαηξηθή 
πνιηηηθή πξφιεςεο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ. 

  
 
 

Παξάξηεκα ΗΗ 
Παξάξηεκα V. 

(6) Ζ εηαηξηθή πνιηηηθή πξφιεςεο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 
αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο θαηαξηίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηα Μέξε 8 θαη 
9 ηνπ Παξαξηήκαηνο IΗ, θαζψο θαη ην Παξάξηεκα V, ηεξνπκέλσλ ησλ αθφινπζσλ 
πξνυπνζέζεσλ: 

  
 (α) Ζ εηαηξηθή πνιηηηθή πξφιεςεο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ ζεζπίδεηαη γξαπηψο θαη 

πξνζδηνξίδεη ηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο θαη ξπζκίζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πηζαλφηεηαο 
ζνβαξνχ αηπρήκαηνο, παξάιιεια κε ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ θαη 
εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ ξπζκίζεσλ ζε εηαηξηθφ επίπεδν· 

  
 (β) ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο ελζσκαηψλεηαη ζην γεληθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ ηδηνθηήηε θαη πεξηιακβάλεη 
νξγαλσηηθή δνκή, αξκνδηφηεηεο, πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο, κεζφδνπο θαη πφξνπο γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εηαηξηθήο πνιηηηθήο πξφιεςεο ζνβαξψλ 
αηπρεκάησλ. 

  
 (7) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα θαηαξηίζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ 

πιήξε θαηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ αθνξά 
ηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο ηνπο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη λα ππνβάιινπλ ηνλ θαηάινγν 
απηφ ζηελ αξκφδηα αξρή. 

  
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα VΗ. 

(8) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο, έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ αξκφδηα αξρή 
θαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο αληαιιαγήο γλψζεσλ, πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξίαο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 29, νθείινπλ λα ζεζπίζνπλ θαη λα 
αλαζεσξνχλ πξφηππα θαη θαηεπζχλζεηο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ 
κεγάισλ θηλδχλσλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ρξφλνπ δσήο 
ππεξάθηησλ εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη λα ηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα 
πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα VI. 
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 (9) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην έγγξαθν γηα 
ηελ εηαηξηθή ηνπο πνιηηηθή γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (1) θαιχπηεη θαη ηηο παξαγσγηθέο θαη κε παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο εθηφο 
ηεο Έλσζεο. 

  
  
 (10)(α)ε πεξίπησζε πνπ ε δξαζηεξηφηεηα θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηδηνθηήηε ζπληζηά άκεζν 

θίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ή απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ζνβαξνχ 
αηπρήκαηνο, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ν ηδηνθηήηεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε, λα 
ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, ζηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη, εθφζνλ θξίλεηαη 
απαξαίηεην, ε αλαζηνιή ηεο ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέρξηο φηνπ ν θίλδπλνο ή ε 
πηζαλφηεηα ηεζεί ππφ επαξθή έιεγρν· 

  
  (β) ηελ πεξίπησζε πνπ ιακβάλνληαη ηα σο άλσ κέηξα, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ή ν 

ηδηνθηήηεο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα  ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή, 
ακειιεηί θαη ην αξγφηεξν εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ιήςε ησλ ελ 
ιφγσ κέηξσλ. 

  
 (11) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα ελδεδεηγκέλα 

κέηξα γηα ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ κέζσλ ή δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ 
ηελ αμηνπηζηία ηεο ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ, λα απνηξέπνπλ πηζαλή 
παξαπνίεζή ηνπο θαη λα ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα αξρή, φηαλ απηή ην δεηήζεη. 

  

Τπεξάθηηεο εξγαζίεο 
πεηξειαίνπ θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 
δηεμάγνληαη εθηφο ηεο 
Έλσζεο. 

22.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηηο εγγεγξακκέλεο ζηε Γεκνθξαηία εηαηξείεο 
πνπ δηεμάγνπλ, νη ίδηεο ή κέζσ ζπγαηξηθψλ, ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 
αεξίνπ εθηφο ηεο Έλσζεο, σο θάηνρνη άδεηαο ή σο θνξείο εθκεηάιιεπζεο, λα  ππνβάιινπλ 
αλαθνξά, ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο νπνηνπδήπνηε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο ζην νπνίν έρνπλ 
εκπιαθεί. 

  
 (2) ην αίηεκα γηα ππνβνιή αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, ε αξκφδηα αξρή δηεπθξηλίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ αηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ.  
  
 (3) Οη αλαθνξέο πνπ ππνβάιινληαη, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1), αληαιιάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 29. 
  

Γηαζθάιηζε 
ζπκκφξθσζεο κε ην 
ξπζκηζηηθφ πιαίζην 
γηα ηελ πξφιεςε 
ζνβαξψλ 
αηπρεκάησλ. 

23.-(1) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα 
πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ θαη ζηα ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
θνηλνπνίεζε εξγαζηψλ γεψηξεζεο θαη ζηελ θνηλνπνίεζε ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ, ηα νπνία 
ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (ε), (ε) θαη (ζ), αληίζηνηρα, ηεο παξαγξάθνπ 
(1) ηνπ Καλνληζκνχ 12. 

  
 (2) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ ηε κεηαθνξά ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ή νπνησλδήπνηε άιισλ πξνζψπσλ ελεξγνχλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο 
αξκφδηαο αξρήο, πξνο θαη απφ εγθαηάζηαζε ή πινίν πνπ ζρεηίδεηαη κε εξγαζίεο πεηξειαίνπ 
θαη θπζηθνχ αεξίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο, ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη λα πξνζθέξνπλ ζηέγαζε, γεχκαηα θαη άιια κέζα ζπληήξεζεο ζην 
πιαίζην επηζθέςεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επνπηεία απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, ησλ εξεπλψλ θαη ηεο επηβνιήο ηεο 
ζπκκφξθσζεο κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

  
    (3) Ζ αξκφδηα αξρή θαηαξηίδεη εηήζηα ζρέδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία κεηαμχ 

άιισλ θαη κέζσ επηζεσξήζεσλ ησλ κεγάισλ θηλδχλσλ, βάζεη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη 
ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ θαη 
ινηπψλ εγγξάθσλ, πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 12· 

  
    (4) Ζ αξκφδηα αξρή επαλεμεηάδεη ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρεδίσλ θαη 

ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε βειηίσζή ηνπο. 
  

Δκπηζηεπηηθή 
αλαθνξά αλεζπρηψλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ αζθάιεηα. 

24.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή ζεζπίδεη κεραληζκνχο ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα: 

 

 (α) Γηα ηελ εκπηζηεπηηθή αλαθνξά αλεζπρηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ην 
πεξηβάιινλ, φζνλ αθνξά ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ απφ 
θάζε πεγή· θαη 
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  (β) γηα ηε δηεξεχλεζε ηέηνησλ αλαθνξψλ, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ αλσλπκία ησλ 
αηφκσλ πνπ ππνβάιινπλ ηέηνηα αλαθνξά. 

  

 (2) Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα θνηλνπνηνχλ ζηνπο 
εξγνδνηνχκελνχο ηνπο θαη ζηνπο νηθείνπο εξγνιάβνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη ηνπο 
εξγνδνηνχκελνχο ηνπο, ιεπηνκέξεηεο ησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) θαη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ζηηο ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο 
θαηαξηίζεηο θαη αλαθνηλψζεηο γίλεηαη κλεία ζε αλψλπκεο αλαθνξέο. 

  

ΜΔΡΟ  VΗ 
ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

  
Αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ. 
Παξάξηεκα VII. 

25. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπιάρηζηνλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα VII. 

  

Γηαθάλεηα. 
Παξάξηεκα VII. 

26. Ζ αξκφδηα αξρή δεκνζηνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα VII. 

  

Έθζεζε γηα ηηο 
επηπηψζεηο ζηελ 
αζθάιεηα θαη ην 
πεξηβάιινλ. 
Παξάξηεκα VII. 

27. Ζ αξκφδηα αξρή ππνβάιιεη εηήζηα έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή ζηελ νπνία πεξηέρνληαη νη 
πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VII. 

  

Γηεξεχλεζε ζνβαξνχ 
αηπρήκαηνο. 

28.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή δηεξεπλά δηεμνδηθά θάζε ζνβαξφ αηχρεκα πνπ ζπκβαίλεη ζηε 
Γεκνθξαηία. 

  

 (2)(α) Ζ αξκφδηα αξρή θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή ζχλνςε ησλ πνξηζκάησλ ηεο δηεξεχλεζεο, 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1), είηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεξεχλεζεο είηε κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαηά πεξίπησζε.  

  
 (β) Ζ αξκφδηα αξρή δεκνζηνπνηεί ζε κε εκπηζηεπηηθή κνξθή ηα πνξίζκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (2). 

  
 (3) Ζ αξκφδηα αξρή, κεηά ηε δηεξεχλεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (1), εθαξκφδεη 

φιεο ηηο ζπζηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

ΜΔΡΟ  VΗΗ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

πλεξγαζία  
κεηαμχ  
θξαηψλ κειψλ. 

29.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή αληαιιάζζεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη 
εκπεηξίεο κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο Οκάδαο Αξρψλ ζηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ Τπεξάθηηα Δθκεηάιιεπζε Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ 
(EUOAG) θαη ζπκκεηέρεη ζε δηαβνπιεχζεηο κε ζέκα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ εζληθνχ θαη 
ελσζηαθνχ δηθαίνπ κε ηνλ θιάδν, ηνπο ινηπνχο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ηελ Δπηηξνπή. 

 (2) Οη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) αληαιιαζζφκελεο γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη 
εκπεηξίεο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, 
πξφιεςεο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ, επαιήζεπζεο ζπκκφξθσζεο θαη αληηκεηψπηζεο 
θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
φπνπ απαηηείηαη. 

 (3) Ζ αξκφδηα αξρή ζπκκεηέρεη ζηνλ θαζνξηζκφ ζαθψλ θνηλψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ 
θαηάξηηζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε πξνηχπσλ θαη θαηεπζχλζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί 
θαη λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή θαη ε ζπλεπήο εθηέιεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαηά ηηο 
ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 
ΜΔΡΟ  VΗΗΗ 

ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ 

Απαηηήζεηο ζρεηηθά 
κε ηα εζσηεξηθά 
ζρέδηα 
αληηκεηψπηζεο 
θαηαζηάζεσλ 
εθηάθηνπ αλάγθεο. 

30.-(1) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ν ηδηνθηήηεο, έρνπλ ππνρξεψζε λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα 
εζσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, ηα νπνία θαηαξηίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 16 θαη ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 - 
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 (α)  ηίζεληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε εθαξκνγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξνχ 
αηπρήκαηνο ή θαηάζηαζεο πνπ ελέρεη άκεζν θίλδπλν ζνβαξνχ αηπρήκαηνο· θαη 

  
 (β)  ζπλάδνπλ κε ην εμσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 31. 
 (2) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ν ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ 

εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ απαηηνχληαη γηα ην εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ 
εθηάθηνπ αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο θαη εκπεηξνγλσκνζχλε λα είλαη 
δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή θαη λα είλαη δηαζέζηκα, φπνηε είλαη αλαγθαίν, ζηηο αξρέο πνπ είλαη 
ππεχζπλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ 
αλάγθεο. 

  
 
Παξάξηεκα II. 

(3)(α) Σν εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαηαξηίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην Μέξνο 10 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗI· 

 (β) Σν εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο επηθαηξνπνηείηαη 
κεηά απφ θάζε νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ ή ζηηο 
θνηλνπνηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 12· 

 (γ) Κάζε επηθαηξνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ 
αλάγθεο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 θαη θνηλνπνηείηαη ζηε ζρεηηθή αξρή ή ηηο ζρεηηθέο 
αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο 
θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 

 (4) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ν ηδηνθηήηεο νθείινπλ λα ελαξκνλίδνπλ ην εζσηεξηθφ ζρέδην 
αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο κε άιια κέηξα πξνζηαζίαο θαη δηάζσζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ απφ ηελ πιεγείζα εγθαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη επνίσλεο 
πξννπηηθέο αηνκηθήο αζθάιεηαο θαη επηβίσζεο. 

Δμσηεξηθά ζρέδηα 
αληηκεηψπηζεο 
θαηαζηάζεσλ 
εθηάθηνπ αλάγθεο θαη 
εηνηκφηεηα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε 
θαηαζηάζεσλ 
εθηάθηνπ αλάγθεο. 

31. ε ζρέζε κε ηα εμσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη 
εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο ηελ αξκνδηφηεηα έρεη ν 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 

Αληηκεηψπηζε 
θαηαζηάζεσλ 
εθηάθηνπ  
αλάγθεο. 

32.-(1)(α) Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ή, θαηά πεξίπησζε, ν ηδηνθηήηεο νθείιεη λα εηδνπνηεί 
ακειιεηί ηηο ζρεηηθέο αξρέο ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο ή θαηάζηαζεο φπνπ 
ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο. 

 (β) ηελ εηδνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) 
πεξηγξάθνληαη νη ζπλζήθεο, πεξηιακβαλνκέλσλ, φπνηε είλαη δπλαηφλ, ηεο 
πξνέιεπζεο, ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ησλ πηζαλψλ ζνβαξψλ 
ζπλεπεηψλ. 

 (2)(α) ε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ή ν ηδηνθηήηεο 
νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηεο 
θιηκάθσζήο ηνπ θαη γηα ην κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεψλ ηνπ. 

 (β) ε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο, νη ζρεηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ην 
θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνλ ηδηνθηήηε κεηαμχ άιισλ κε ηελ παξνρή πξφζζεησλ 
πφξσλ. 

 (3) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηκεηψπηζεο εθηάθηνπ αλάγθεο, ε αξκφδηα αξρή ζπιιέγεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεμνδηθή δηεξεχλεζε ηνπ αηπρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 28.  

 
ΜΔΡΟ  ΗX 

ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ 
Γηαζπλνξηαθή 
εηνηκφηεηα θαη 
αληηκεηψπηζε 
θαηαζηάζεσλ 
εθηάθηνπ  
αλάγθεο.  

33.-(1)(α) ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή εθηηκά φηη έλαο κεγάινο θίλδπλνο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ πξφθεηηαη λα 
δηεμαρζνχλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο Γεκνθξαηίαο, ελδέρεηαη λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο 
ζην πεξηβάιινλ άιινπ θξάηνπο κέινπο, δηαβηβάδεη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ, ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην θξάηνο κέινο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί 
θαη επηρεηξεί, απφ θνηλνχ κε ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο, λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ 
απνηξνπή ηεο δεκίαο. 

 (β) Σα ελ ιφγσ θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εθηηκνχλ απφ θνηλνχ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ησλ κέηξσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επζχλεο ζρεηηθά κε ηηο ξπζκηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 
αξκφδηαο αξρήο κε δηθαηνδνζία γηα ηελ νηθεία εξγαζία δπλάκεη ησλ ππνπαξαγξάθσλ 
(α), (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 4. 
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 (2) Οη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ δηαπηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1) ιακβάλνληαη 
ππφςε ζηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε απφ θνηλνχ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ζνβαξνχ 
αηπρήκαηνο. 

  

 (3) Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο νξαηψλ δηαζπλνξηαθψλ επηπηψζεσλ ζε ηξίηεο ρψξεο απφ 
ζνβαξά αηπρήκαηα, ε αξκφδηα αξρή παξέρεη πιεξνθνξίεο, ζε ακνηβαία βάζε, ζηηο ηξίηεο 
ρψξεο. 

 (4) Σα θξάηε κέιε ζπληνλίδνπλ κεηαμχ ηνπο κέηξα πνπ αθνξνχλ πεξηνρέο εθηφο ηεο 
Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ππεξάθηηεο 
εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

 (5) Σα θξάηε κέιε ειέγρνπλ ηαθηηθά ηελ εηνηκφηεηά ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ, 
ηνπο ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο θαη, ζε ακνηβαία βάζε, κε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ. 

 (6) ε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο ή επηθείκελεο απεηιήο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο πνπ 
έρεη ή κπνξεί λα έρεη δηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο, ην θξάηνο κέινο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ 
ιακβάλεη ρψξα ην γεγνλφο, εηδνπνηεί ακειιεηί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε ή ηξίηεο ρψξεο 
πνπ ελδερνκέλσο ζα επεξεαζηνχλ απφ ην ζνβαξφ αηχρεκα θαη παξέρεη ζπλερψο ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 

ΜΔΡΟ  Υ 
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Αδηθήκαηα θαη 
πνηλέο. 

34. Πξφζσπν, ην νπνίν παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζηηο πνηλέο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 53 ηνπ Νφκνπ. 

Ηεξαξρηθή 
πξνζθπγή 
ελαληίνλ ησλ 
απνθάζεσλ ηεο 
αξκφδηαο αξρήο. 

35.-(1) Οη απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο, νη νπνίεο εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ππφθεηληαη ζε ηεξαξρηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ, εληφο πξνζεζκίαο 
είθνζη νθηψ (28) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ιακβάλεη γλψζε 
ηεο απφθαζεο. 

    (2) Ο Τπνπξγφο εμεηάδεη ηελ ηεξαξρηθή πξνζθπγή θαη δχλαηαη λα- 

  (α)  επηθπξψζεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε· 

 (β) αθπξψζεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε θαη λα δηαηάμεη ηελ επαλεμέηαζή ηεο απφ 
ηελ αξκφδηα αξρή· 

 (γ)  ηξνπνπνηήζεη ηελ πξνζβιεζείζα απφθαζε· 

  (δ) πξνβεί ζε έθδνζε λέαο απφθαζεο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζβιεζείζαο 
απφθαζεο. 

Έλαξμε ηεο ηζρχνο 
ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ θαη 
κεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο. 

36.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3) πην θάησ, νη παξφληεο 
Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο.    
 
  (2) Όζνλ αθνξά ηδηνθηήηεο, θνξείο εθκεηάιιεπζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ 

παξαγσγήο θαη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ πξνγξακκαηίδνπλ ή εθηεινχλ εξγαζίεο γεψηξεζεο, 
νη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηηο 19 Ηνπιίνπ 2016. 

 (3) Όζνλ αθνξά ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, νη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ 
απφ ηελ εκέξα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο θαλνληζηηθήο αλαζεψξεζεο ησλ εγγξάθσλ εθηίκεζεο 
θηλδχλνπ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηηο 19 Ηνπιίνπ 2018. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Η 

(Καλνληζκνί 4 θαη 5) 

Γηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αξκφδηαο αξρήο 

1. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηνξηζκνχ αξκφδηαο αξρήο ππεχζπλεο γηα ηα θαζήθνληα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 4, ν 
Τπνπξγφο πξνβαίλεη ηνπιάρηζηνλ ζηα αθφινπζα: 

(α) Θεζπίδεη νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ 
αλαζέηνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή νη παξφληεο Καλνληζκνί, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηε ξχζκηζε 
ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηζφηηκν ηξφπν, 

(β) θαηαξηίδεη δήισζε αξρήο πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο ηεο επνπηείαο θαη επηβνιήο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ επίηεπμε δηαθάλεηαο, ζπλνρήο, αλαινγηθφηεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο θαηά ηε 
ξχζκηζε ησλ ππεξάθηησλ εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

2. Ο Τπνπξγφο ζεζπίδεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
- 

(α) ρξεκαηνδφηεζε επαξθνχο εκπεηξνγλσκνζχλεο απφ εηδηθνχο, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε εζσηεξηθά ή παξέρεηαη 
κέζσ επίζεκσλ ζπκθσληψλ κε ηξίηνπο ή θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, ψζηε ε αξκφδηα αξρή λα κπνξεί λα 
επηζεσξεί θαη λα δηεξεπλά εξγαζίεο, λα ιακβάλεη κέηξα επηβνιήο θαη λα ρεηξίδεηαη εθζέζεηο πεξί κεγάισλ 
θηλδχλσλ θαη θνηλνπνηήζεηο, 

(β)  φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθέο πεγέο εκπεηξνγλσκνζχλεο, ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηάξηηζεο επαξθψλ 
γξαπηψλ θαηεπζχλζεσλ θαη επνπηείαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή σο πξνο ηε 
ρξεζηκνπνηνχκελε πξνζέγγηζε θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε θαηά ην λφκν δηνξηζζείζα αξκφδηα αξρή δηαηεξεί 
ηελ πιήξε επζχλε βάζεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 

(γ)  ρξεκαηνδφηεζε βαζηθήο εθπαίδεπζεο, επηθνηλσλίαο, πξφζβαζεο ζε ηερλνινγία, εμφδσλ ηαμηδηνχ θαη 
δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηε δηεπθφιπλζε 
ηεο ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 29, 

(δ)  θαηά πεξίπησζε, απαίηεζε απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ή ηνπο ηδηνθηήηεο λα απνδεκηψλνπλ ηελ 
αξκφδηα αξρή γηα ην θφζηνο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 

(ε)  ρξεκαηνδφηεζε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο βάζεη ησλ θαζεθφλησλ ηεο αξκφδηαο αξρήο δπλάκεη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, 

(ζη)  παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο γηα εθζέζεηο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

2. ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΑΡΜΟΓΗΑ ΑΡΥΖ 

1.  Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 5, ε αξκφδηα αξρή ζεζπίδεη: 

(α) γξαπηή ζηξαηεγηθή πνπ πεξηγξάθεη ηα θαζήθνληά ηεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεο ηεο, π.ρ. ζηε κειέηε θαη 
ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηελ εηνηκφηεηα θαη αληηκεηψπηζε 
θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζήο ηεο, 

(β) επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αξκφδηα αξρή ζα επηζεσξεί θαη ζα 
επηβάιιεη ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε 
ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα ρεηξίδεηαη, ζα εθηηκά θαη ζα 
απνδέρεηαη εθζέζεηο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα ρεηξίδεηαη θνηλνπνηήζεηο εξγαζηψλ 
γεψηξεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ε ζπρλφηεηα επηζεσξήζεσλ ησλ κέηξσλ ειέγρνπ 
ηεο πηζαλφηεηαο κεγάισλ θηλδχλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ) γηα δεδνκέλε εγθαηάζηαζε ή 
δξαζηεξηφηεηα, 

(γ) δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ ινηπψλ αξκνδηνηήησλ ηεο, 
ιφγνπ ράξε φζνλ αθνξά ηηο ρεξζαίεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ξπζκίζεηο δπλάκεη ησλ 
πεξί Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Δμνξπθηηθέο δηά Γεσηξήζεσλ 
Βηνκεραλίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2002, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 

2.  Οη ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ εθζέζεσλ πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ απαηηνχλ απφ ην θνξέα 
εθκεηάιιεπζεο ή ηνλ ηδηνθηήηε ηελ παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη 
άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. Ζ αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη 
ηνπιάρηζηνλ φηη θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζε θαηεπζχλζεηο πξνο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ηδηνθηήηεο νη απαηηήζεηο 
γηα ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

(α) Έρνπλ εληνπηζηεί φινη νη πξνβιέςηκνη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ αηχρεκα, κεηαμχ 
άιισλ θαη ζην πεξηβάιινλ, έρνπλ αμηνινγεζεί νη θίλδπλνη θαη έρνπλ εληνπηζηεί κέηξα ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, 

(β) πεξηγξάθεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο, ψζηε λα 
απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, 

(γ) έρνπλ πεξηγξαθεί νη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα αλεμάξηεηε επαιήζεπζε θαη ινγηζηηθφ έιεγρν απφ ην θνξέα 
εθκεηάιιεπζεο ή ηνλ ηδηνθηήηε. 

3. Καηά ηε δηελέξγεηα δηεμνδηθήο εθηίκεζεο ησλ εθζέζεσλ πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, ε αξκφδηα αξρή εμαζθαιίδεη ηα 
αθφινπζα: 

(α) Όηη παξέρνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, 
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(β) φηη ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ή ν ηδηνθηήηεο έρεη εληνπίζεη φινπο ηνπο επιφγσο πξνβιέςηκνπο θηλδχλνπο 
ζνβαξψλ αηπρεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, θαζψο θαη ηα πηζαλά 
γελεζηνπξγά αίηηά ηνπο θαη φηη επεμεγνχληαη ζαθψο ε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ 
εθαξκφδνληαη γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζνβαξνχ αηπρήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληειεζηψλ 
αβεβαηφηεηαο ζηελ αλάιπζε, 

(γ) φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ιακβάλεη ππφςε φια ηα ζηάδηα ζηνλ θχθιν δσήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνβιέπεη 
φιεο ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ- 

(i)  κε πνην ηξφπν νη απνθάζεηο φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ θνηλνπνίεζε 
κειέηεο ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελζσκάησζε εγγελψλ 
αξρψλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

(ii) κε πνην ηξφπν ζα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο γεψηξεζεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε φηαλ είλαη ζε 
ιεηηνπξγία, 

(iii) κε πνην ηξφπν νη εξγαζίεο γεψηξεζεο ζα εθηεινχληαη θαη ζα αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο απφ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο, 

(iv) κε πνην ηξφπν ζα εθηεινχληαη ζπλδπαζκέλεο εξγαζίεο κε άιιεο εγθαηαζηάζεηο, 

(v)  κε πνην ηξφπν ζα δηελεξγείηαη ν παξνπιηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

(δ) κε πνηνλ ηξφπν ζα εθαξκφδνληαη κέηξα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, εάλ 
απηφ απαηηείηαη γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζε απνδεθηφ επίπεδν, 

(ε)  θαηά πφζνλ, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε απνδεθηψλ επηπέδσλ 
θηλδχλνπ, ν θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ή ν ηδηνθηήηεο ηεθκεξίσζε κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
ειήθζεζαλ ππφςε ζπλαθείο νξζέο πξαθηηθέο θαη απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε νξζή κεραλνινγηθή 
πξαθηηθή, βέιηηζηεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη αξρέο πνπ ζπλδένληαη κε αλζξψπηλνπο θαη νξγαλσηηθνχο 
παξάγνληεο, 

(ζη) θαηά πφζνλ πξνζδηνξίδνληαη θαη αηηηνινγνχληαη κε ζαθήλεηα ηα κέηξα θαη νη ξπζκίζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 
ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, 

(δ) κε πνηνλ ηξφπν ηα κέηξα θαη νη κεραληζκνί δηαθπγήο, εθθέλσζεο θαη δηάζσζεο θαη ηα κέηξα γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο θιηκάθσζεο εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηε κείσζε ηνπ αληηθηχπνπ ηνπ ζην πεξηβάιινλ 
ζπλδπάδνληαη κε ινγηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηζαλέο ζπλζήθεο εθηάθηνπ 
αλάγθεο ππφ ηηο νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ, 

(ε) κε πνηνλ ηξφπν νη απαηηήζεηο ελζσκαηψλνληαη ζηα εζσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ 
αλάγθεο θαη εάλ έρεη ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα αξρή αληίγξαθν ή επαξθήο πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ 
ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, 

(ζ) θαηά πφζνλ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ έθζεζε πεξί 
κεγάισλ θηλδχλσλ επαξθεί γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ησλ κεγάισλ θηλδχλσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ 
θχθινπ δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο, δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο ζπλαθείο λνκηθέο δηαηάμεηο θαη 
πξνβιέπεη έιεγρν θαη εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ειέγρνπ θαη 

(η)  θαηά πφζνλ εμεγείηαη κε ζαθήλεηα ν κεραληζκφο αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   ΗΗ 

(Καλνληζκνί 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 θαη 30) 

Πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα αξρή 

1. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ Δ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Ή ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Ζ θνηλνπνίεζε ζρεδηαζκνχ θαη κεηεγθαηάζηαζεο γηα παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε πνπ  ππνβάιινληαη δπλάκεη ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (γ) θαη (η), αληίζηνηρα, ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12, πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο 
θαησηέξσ πιεξνθνξίεο: 

1. Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

2. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο κειέηεο φζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, απφ ηελ αξρηθή ηδέα έσο 
ηελ ππνβιεζείζα κειέηε λέαο εγθαηάζηαζεο ή ηελ επηινγή πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκνχ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηε δηαδηθαζία. 

3. Πεξηγξαθή ηεο επηιεγείζαο βαζηθήο ηδέαο ηεο κειέηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζελάξηα πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο, θαζψο θαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ. 

4. ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη ε βαζηθή ηδέα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο κεγάισλ θηλδχλσλ ζε απνδεθηφ 
επίπεδν. 

5. Πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πξνβιεπφκελε ηνπνζεζία ηεο. 

6. Πεξηγξαθή θάζε πεξηβαιινληηθνχ, κεηεσξνινγηθνχ θαη νθεηιφκελνπ ζην ζαιάζζην ππζκέλα πεξηνξηζκνχ ηεο 
αζθάιεηαο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη κέηξα γηα ηνλ εληνπηζκφ θηλδχλσλ ιφγσ επηζθαιψλ ζηνηρείσλ ζην ζαιάζζην 
ππζκέλα θαη ηε ζάιαζζα, φπσο αγσγνί θαη αγθπξνβφιηα παξαθείκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

7. Πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ελέρνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο. 

8. Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο κε ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο πηζαλφηεηαο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο. 
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9. Πεξηγξαθή ησλ αλεμάξηεησλ κεραληζκψλ επαιήζεπζεο θαη αξρηθφ θαηάινγν ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ θαη ηεο απαηηνχκελεο απφδνζήο ηνπο. 

10. ηελ πεξίπησζε πνπ πθηζηάκελε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί ζε λέα ηνπνζεζία γηα ηελ 
εθηέιεζε δηαθνξεηηθήο παξαγσγηθήο εξγαζίαο, ηεθκεξίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ 
πξνηεηλφκελε παξαγσγηθή εξγαζία. 

11. Όηαλ κε παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε πξφθεηηαη λα κεηαηξαπεί ζε παξαγσγηθή, ηεθκεξίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο 
εγθαηάζηαζεο γηα ηελ ελ ιφγσ κεηαηξνπή. 

2. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑΗ Δ ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗ ΜΔΓΑΛΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Οη εθζέζεηο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ φζνλ αθνξά παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ  θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ 14 θαη ππνβάιινληαη δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12, 
πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο θαησηέξσ πιεξνθνξίεο: 

1.  Πεξηγξαθή ηεο ζπλεθηίκεζεο ηεο απάληεζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ζηελ θνηλνπνίεζε κειέηεο. 

2.  Σν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

3.  πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ελδερφκελεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο πεξί κεγάισλ 
θηλδχλσλ. 

4. Πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη θάζε ζχλδεζεο κε άιιεο εγθαηαζηάζεηο ή ζπλδεδεκέλεο ππνδνκέο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσηξήζεσλ. 

5.  ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη έρνπλ εληνπηζζεί φινη νη κεγάινη θίλδπλνη, έρεη εθηηκεζεί ε πηζαλφηεηά ηνπο θαη νη 
ζπλέπεηέο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλνπ θάζε πεξηβαιινληηθνχ, κεηεσξνινγηθνχ θαη νθεηιφκελνπ ζηνλ ζαιάζζην 
ππζκέλα πεξηνξηζκνχ ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη φηη ηα κέηξα ειέγρνπ απηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θξίζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ, είλαη θαηάιιεια γηα ηε κείσζε θηλδχλσλ ζνβαξνχ 
αηπρήκαηνο ζε απνδεθηφ επίπεδν· ζηελ ηεθκεξίσζε απηή πεξηιακβάλεηαη εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ 
αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε πεηξειαηνθειίδαο. 

6. Πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ελέρνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο, θαζψο θαη ην κέγηζην αξηζκφ 
πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε αλά πάζα ζηηγκή. 

7. Πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ηεο γεψηξεζεο, ηεο αζθάιεηαο ησλ 
δηαδηθαζηψλ, ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ηεο πξφιεςεο ππξθαγηάο θαη έθξεμεο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ απφ επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ αξρφκελν ζνβαξφ αηχρεκα. 

8. Πεξηγξαθή ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε απφ κεγάινπο 
θηλδχλνπο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο δηαθπγήο, εθθέλσζεο θαη δηάζσζήο ηνπο, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ 
ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηελ πξφιεςε 
δεκηψλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ην πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε εθθέλσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

9. ρεηηθνχο θψδηθεο, πξφηππα θαη θαηεπζχλζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 

10. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο, ην νπνίν 
αθνξά ηελ παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε. 

11. Δζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη επαξθή πεξηγξαθή ηνπ. 

12. Πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνχ αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο. 

13. Κάζε άιιε ζπλαθή ιεπηνκέξεηα, γηα παξάδεηγκα φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ιεηηνπξγνχλ 
ζπλδπαζκέλα, θαηά ηξφπν πνπ επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα κεγάινπ θηλδχλνπ ζε νπνηαδήπνηε ή ζε φιεο ηηο 
εγθαηαζηάζεηο. 

14. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ άιιεο απαηηήζεηο ζην πιαίζην ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ νη νπνίεο απνθηψληαη ζην 
πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ δπλάκεη ησλ πεξί Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθψλ 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Δμνξπθηηθέο δηά Γεσηξήζεσλ Βηνκεραλίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2002, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

15. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε, θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηελ 
πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ πνπ πξνθαινχλ εθηεηακέλεο ή ζνβαξέο δεκηέο ζην πεξηβάιινλ, ζρεηίδεηαη κε άιιεο 
απαηηήζεηο ζην πιαίζην ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη απνθηάηαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ 
Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνπο ηνπ 2005 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

16. Δθηίκεζε ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία 
ζπγθξάηεζεο ησλ ξχπσλ ιφγσ ζνβαξνχ αηπρήκαηνο θαη πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαη κε ηερληθψλ κέηξσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξφιεςε, ηε κείσζε ή ηελ αληηζηάζκηζε ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαθνινχζεζεο. 

3. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ Δ ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗ ΜΔΓΑΛΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Οη εθζέζεηο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ φζνλ αθνξά κε παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ  θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ 15 θαη ππνβάιινληαη δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 
πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο θαησηέξσ πιεξνθνξίεο: 

1. Σν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ηδηνθηήηε. 

2.  πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ελδερφκελεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο πεξί 
κεγάισλ θηλδχλσλ. 
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3.  Πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη, ζηελ πεξίπησζε θηλεηήο εγθαηάζηαζεο, πεξηγξαθή ησλ κέζσλ κεηαθίλεζήο ηεο 
απφ κηα ηνπνζεζία ζε άιιε θαη ην ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζήο ηεο. 

4.  Πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ελέρνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο θαη πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί ε 
εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη ην κέγηζην αξηζκφ πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε αλά πάζα 
ζηηγκή, 

5.  ηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη έρνπλ εληνπηζηεί φινη νη κεγάινη θίλδπλνη, φηη έρεη εθηηκεζεί ε πηζαλφηεηά ηνπο θαη νη 
ζπλέπεηέο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλνπ θάζε πεξηβαιινληηθνχ, κεηεσξνινγηθνχ θαη νθεηιφκελνπ ζηνλ ζαιάζζην 
ππζκέλα πεξηνξηζκνχ ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαζηψλ θαη φηη ηα κέηξα ειέγρνπ απηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
θξίζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ, είλαη θαηάιιεια γηα ηε κείσζε θηλδχλσλ ελφο ζνβαξνχ 
αηπρήκαηνο ζε απνδεθηφ επίπεδν· ζηελ ηεθκεξίσζε απηήλ πεξηιακβάλεηαη εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε πεηξειαηνθειίδαο. 

6.  Πεξηγξαθή ηεο κνλάδαο θαη ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ηεο γεψηξεζεο, ηεο αζθάιεηαο ησλ 
δηαδηθαζηψλ, ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ηεο πξφιεςεο ππξθαγηάο θαη έθξεμεο, ηεο πξνζηαζίαο 
ησλ εξγνδνηνπκέλσλ απφ επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ αξρφκελν ζνβαξφ 
αηχρεκα. 

7.  Πεξηγξαθή ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε απφ κεγάινπο 
θηλδχλνπο θαη ηε δηαζθάιηζεο ηεο αζθαινχο δηαθπγήο, εθθέλσζεο θαη δηάζσζήο ηνπο, θαζψο θαη ησλ ξπζκίζεσλ 
ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηελ πξφιεςε δεκηψλ 
ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ην πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε εθθέλσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

8.  ρεηηθνχο θψδηθεο, πξφηππα θαη θαηεπζχλζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 

9.   Απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη έρνπλ εληνπηζηεί φινη νη κεγάινη θίλδπλνη φζνλ αθνξά φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη ζε ζέζε 
λα εθηειεί ε εγθαηάζηαζε θαη φηη νη θίλδπλνη ζνβαξνχ αηπρήκαηνο έρνπλ κεησζεί ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

10. Πεξηγξαθή θάζε πεξηβαιινληηθνχ, κεηεσξνινγηθνχ θαη νθεηιφκελνπ ζηνλ ζαιάζζην ππζκέλα πεξηνξηζκνχ ηεο 
αζθάιεηαο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θηλδχλσλ ιφγσ επηζθαιψλ ζηνηρείσλ ζηνλ 
ζαιάζζην ππζκέλα θαη ηε ζάιαζζα, φπσο αγσγνί θαη αγθπξνβφιηα παξαθείκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

11. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε κε 
παξαγσγηθή εγθαηάζηαζε. 

12. Δζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο ή επαξθή πεξηγξαθή ηνπ. 

13. Πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνχ αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο. 

14. Κάζε άιιε ζπλαθή ιεπηνκέξεηα, γηα παξάδεηγκα φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ιεηηνπξγνχλ 
ζπλδπαζκέλα, θαηά ηξφπν πνπ επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο κεγάινπ θηλδχλνπ ζε νπνηαδήπνηε ή ζε φιεο 
ηηο εγθαηαζηάζεηο. 

15.  Όζνλ αθνξά εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε, θάζε πιεξνθνξία πνπ απνθηάηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκνπο ηνπ 2005 
έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ 
πνπ πξνθαινχλ εθηεηακέλεο ή ζνβαξέο δεκηέο ζην πεξηβάιινλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο ζην πιαίζην 
ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

16. Δθηίκεζε ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αδπλακία ζπγθξάηεζεο ησλ 
ξχπσλ ιφγσ ζνβαξνχ αηπρήκαηνο θαη πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ θαη κε ηερληθψλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
πξφιεςε, ηε κείσζε ή ηελ αληηζηάζκηζή ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαθνινχζεζεο. 

 

4. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ Δ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΔΧΣΡΖΖ 

Ζ θνηλνπνίεζε εξγαζηψλ γεψηξεζεο πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 17 θαη  ππνβάιιεηαη δπλάκεη ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο θαησηέξσ πιεξνθνξίεο: 

1.   Σν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο γεψηξεζεο. 

2.   Σελ νλνκαζία ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ηδηνθηήηε ή, ζε 
πεξίπησζε παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο, ηνπ εξγνιάβνπ πνπ αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο γεψηξεζεο. 

3.  Λεπηνκέξεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε γεψηξεζε θαη θάζε ζχλδεζή ηεο κε εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλδεδεκέλεο 
ππνδνκέο. 

4.  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα εξγαζηψλ ηεο γεψηξεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηεο, 
ιεπηνκέξεηεο θαη επαιήζεπζε ησλ θξαγκψλ θαηά ηεο απψιεηαο ειέγρνπ γεψηξεζεο (εμνπιηζκφο, ξεπζηά 
γεψηξεζεο θαη ηζηκέλην θ.ιπ.), ηνλ έιεγρν ηεο θαηεχζπλζεο ηεο δηαδξνκήο ηεο γεψηξεζεο, θαζψο θαη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

5.  ε πεξίπησζε πθηζηάκελεο γεψηξεζεο, πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ θαη ηελ θαηάζηαζή ηεο. 

6.  Κάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί αιιά δελ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ ππάξρνπζα έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 

7.  Δθηίκεζε θηλδχλνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή - 

(α) ησλ ηδηαίηεξσλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο γεψηξεζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θάζε πεξηβαιινληηθνχ, 
κεηεσξνινγηθνχ θαη νθεηιφκελνπ ζηνλ ζαιάζζην ππζκέλα πεξηνξηζκνχ ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαζηψλ, 

(β)   ησλ θηλδχλσλ ηνπ ππεδάθνπο, 

2535



(γ)   θάζε επηθαλεηαθήο ή ππνζαιάζζηαο εξγαζίαο πνπ ελέρεη πηζαλφηεηα επέιεπζεο ηαπηφρξνλσλ κεγάισλ 
θηλδχλσλ, 

(δ)   ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ειέγρνπ. 

8.  Πεξηγξαθή ηεο δηακφξθσζεο ηεο γεψηξεζεο θαηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, δειαδή κφληκε ή πξνζσξηλή 
εγθαηάιεηςε θαη εάλ ν εμνπιηζκφο παξαγσγήο έρεη ηνπνζεηεζεί εληφο ηεο γεψηξεζεο πξνο κειινληηθή ρξήζε. 

9.  ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ήδε ππνβιεζείζαο θνηλνπνίεζεο εξγαζηψλ γεψηξεζεο, επαξθείο ιεπηνκέξεηεο γηα 
ηελ πιήξε επηθαηξνπνίεζε ηεο θνηλνπνίεζεο. 

10. ε πεξίπησζε γεψηξεζεο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπληεξεζεί κέζσ κε 
παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο, παξέρνληαη νη θαησηέξσ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο: 

(α) Πεξηγξαθή θάζε πεξηβαιινληηθνχ, κεηεσξνινγηθνχ θαη νθεηιφκελνπ ζηνλ ζαιάζζην ππζκέλα πεξηνξηζκνχ 
ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ξπζκίζεηο εληνπηζκνχ θηλδχλσλ ιφγσ επηζθαιψλ ζηνηρείσλ ζηνλ 
ζαιάζζην ππζκέλα θαη ηε ζάιαζζα, φπσο αγσγνί θαη αγθπξνβφιηα παξαθείκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

(β) πεξηγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ ζπλεθηηκεζεί ζην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ζρεδίνπ 
αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

(γ) πεξηγξαθή ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ξπζκίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζε πεξηπηψζεηο πεξηβαιινληηθψλ πεξηζηαηηθψλ, νη νπνίεο δελ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ θαη 

(δ)  πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο 
γεψηξεζεο θαη ηνπ ηδηνθηήηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ κεγάισλ 
θηλδχλσλ αλά πάζα ζηηγκή. 

11. Έθζεζε κε ηα πνξίζκαηα ηεο αλεμάξηεηεο εμέηαζεο ηεο γεψηξεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο δήισζεο ηνπ θνξέα 
εθκεηάιιεπζεο ηεο γεψηξεζεο, κεηά ηελ εμέηαζε ηεο έθζεζεο θαη ησλ πνξηζκάησλ απφ ηελ αλεμάξηεηε εμέηαζε ηεο 
γεψηξεζεο απφ ηνλ αλεμάξηεην θνξέα επαιήζεπζεο, ε νπνία αλαθέξεη φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ην 
ζρεδηαζκφ ηεο γεψηξεζεο θαη ηα κέζα απνηξνπήο ηεο απψιεηαο ειέγρνπ είλαη θαηάιιεια γηα ην ζχλνιν ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζπλζεθψλ θαη πεξηζηάζεσλ. 

12. Πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη ιακβάλνληαη ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ γηα 
ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ δπλάκεη ησλ πεξί Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 
Δξγαζία (Δμνξπθηηθέο δηά Γεσηξήζεσλ Βηνκεραλίεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2002, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη 
ή αληηθαζίζηαληαη. 

13. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο γεψηξεζεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ, θάζε πιεξνθνξία γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ 
αηπρεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ εθηεηακέλεο ή ζνβαξέο δεκηέο ζην πεξηβάιινλ, ζπλαθή κε άιιεο 
απαηηήζεηο ζην πιαίζην ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε νπνία απνθηάηαη δπλάκεη ησλ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ 
Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκσλ ηνπ 2005 έσο 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

5. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ 

Οη πεξηγξαθέο πνπ ππνβάιινληαη δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 ζρεηηθά 
κε κεραληζκνχο αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο θαη θαηαξηίδνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 19 
πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

1.Γήισζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ ηδηνθηήηε κεηά απφ εμέηαζε ηεο έθζεζεο ηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα 
επαιήζεπζεο πνπ πηζηνπνηεί φηη ηα θξίζηκα ζηνηρεία αζθάιεηαο θαη ην ζχζηεκα ζπληήξεζήο ηνπο, φπσο 
νξίδνληαη ζηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ, είλαη ή ζα είλαη θαηάιιεια. 

2.Πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνχ επαιήζεπζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηινγήο αλεμάξηεησλ θνξέσλ επαιήζεπζεο 
θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επαιεζεχεηαη φηη ηα θξίζηκα ζηνηρεία αζθαιείαο θαη πεξηβάιινληνο 
θαη θάζε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα πνπ ππάγεηαη ζην κεραληζκφ δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

3.Πεξηγξαθή ησλ κέζσλ επαιήζεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν β) πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο φζνλ 
αθνξά ηηο αξρέο πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζην πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ θαη γηα ηε 
δηαξθή επαλεμέηαζε ηνπ κεραληζκνχ θαζ’ φιν ηνλ θχθιν δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ - 

(α) ηελ εμέηαζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο απφ 
αλεμάξηεηνπο θαη έκπεηξνπο θνξείο επαιήζεπζεο, 

(β) επαιήζεπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ησλ πξνηχπσλ, ηεο πηζηνπνίεζεο ή άιινπ ζπζηήκαηνο 
ζπκκφξθσζεο ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο, 

(γ)  επηζεψξεζε ησλ ελ εμειίμεη εξγαζηψλ, 

(δ) ππνβνιή αλαθνξάο γηα θάζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, 

(ε) ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ απφ ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνλ ηδηνθηήηε. 

6. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΤΗΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ Δ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, 
ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΣΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΣΑΘΔΡΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Όηαλ πξφθεηηαη λα γίλνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζε εγθαηάζηαζε φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (5) ηνπ 
Καλνληζκνχ 14 θαη ζηελ παξάγξαθν (4) ηνπ Καλνληζκνχ 15, ε ηξνπνπνηεκέλε έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ φπνπ 
ελζσκαηψλνληαη νη νπζηαζηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο ππνβάινληαη δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (1) 
ηνπ Καλνληζκνχ 12, πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα θαησηέξσ: 

1.  Σν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ ηδηνθηήηε. 
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2. πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ελδερφκελεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ζηελ θαηάξηηζε ηεο αλαζεσξεκέλεο 
έθζεζεο πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ. 

3. Δπαξθείο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πιήξεο επηθαηξνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο έθζεζεο πεξί 
κεγάισλ θηλδχλσλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ εζσηεξηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο θαη λα απνδεηρζεί φηη ε πηζαλφηεηα κεγάισλ θηλδχλσλ έρεη κεησζεί ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

4. ε πεξίπησζε παχζεο ηεο ρξήζεο ζηαζεξήο παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο - 

(α) ηα κέζα γηα ηελ απνκφλσζε φισλ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα γεσηξήζεηο ζπλδεδεκέλεο 
κε ηελ εγθαηάζηαζε, γηα ηε κφληκε ζθξάγηζε ησλ γεσηξήζεσλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ην πεξηβάιινλ, 

(β) πεξηγξαθή ηεο πηζαλφηεηαο κεγάισλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ παξνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο γηα 
ηνπο εξγνδνηνχκελνπο θαη ην πεξηβάιινλ, ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηζέκελνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ κέηξσλ ειέγρνπ 
ηεο επηθηλδπλφηεηαο, 

(γ) ηνπο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο 
εθθέλσζεο θαη δηάζσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ κε 
ζηφρν ηελ πξφιεςε ζνβαξνχ πεξηβαιινληηθνχ αηπρήκαηνο. 

7. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ Δ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΤΝΓΤΑΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Ζ θνηλνπνίεζε ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 18 θαη ππνβάιιεηαη δπλάκεη 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο θαησηέξσ πιεξνθνξίεο: 

1.  Σν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο πνπ ππνβάιιεη ηελ θνηλνπνίεζε. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ζηηο ζπλδπαζκέλεο εξγαζίεο εκπιέθνληαη θαη άιινη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ή ηδηνθηήηεο, ηα νλφκαηα 
θαη ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηβεβαίσζεο φηη ζπκθσλνχλ κε ην πεξηερφκελν ηεο θνηλνπνίεζεο. 

3.  Πεξηγξαθή, κε ηε κνξθή ελδηάκεζνπ εγγξάθνπ εγθεθξηκέλνπ απφ φια ηα κέξε πνπ ππνβάιινπλ ην έγγξαθν, ηνπ 
ηξφπνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλδπαζκέλεο 
εξγαζίεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζνβαξνχ αηπρήκαηνο ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

4.  Πεξηγξαθή θάζε εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ αιιά δελ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ ηξέρνπζα έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
ζπλδπαζκέλεο εξγαζίεο. 

5.  χλνςε ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ πνπ δηελεξγείηαη απφ φινπο ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλδπαζκέλεο εξγαζίεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη - 

(α) πεξηγξαθή θάζε εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ, ε νπνία ελδέρεηαη λα ελέρεη θηλδχλνπο 
πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ αηχρεκα ζηελ εγθαηάζηαζε ή ζε ζρέζε κε απηήλ, 

(β) πεξηγξαθή θάζε κέηξνπ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ πνπ ιακβάλεηαη σο απνηέιεζκα ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ. 

6. Πεξηγξαθή ησλ ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ θαη πξφγξακκα εξγαζηψλ. 

8. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΟΒΑΡΟΤ 
ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 

Ζ εηαηξηθή πνιηηηθή πξφιεςεο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ πνπ θαηαξηίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 
21 θαη ππνβάιιεηαη δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 πεξηιακβάλεη κεηαμχ 
άιισλ ηα αθφινπζα: 

1. Σελ επζχλε, ζε επίπεδν εηαηξηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε, ζε ζπλερή βάζε, φηη ε εηαηξηθή πνιηηηθή 
πξφιεςεο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ είλαη θαηάιιειε, εθαξκφδεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. 

2. Μέηξα γηα ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηζρπξήο αληίιεςεο πεξί αζθάιεηαο πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο ζπλερνχο 
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. 

3. Σελ έθηαζε θαη ηελ έληαζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηεξγαζηψλ. 

4. Μέηξα γηα ηελ αληακνηβή θαη ηελ αλαγλψξηζε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

5. Σελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

6. Μέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο σο βαζηθήο εηαηξηθήο αμίαο. 

7. Δπίζεκα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αλψηεξα 
δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο. 

8. Σνλ ηξφπν γηα ηελ εμαζθάιηζε επάξθεηαο ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

9. ε πνην βαζκφ ηα ζηνηρεία 1) - 8) εθαξκφδνληαη ζηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο εηαηξείαο 
πνπ εθηεινχληαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

9. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο πνπ πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (6) ηνπ 
Καλνληζκνχ 21 θαη λα ππνβάιιεηαη δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 
πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 

1.  Σελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνπο αηνκηθνχο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο. 

2.  Σνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεγάισλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ πηζαλφηεηά ηνπο θαη ηηο ελδερφκελεο 
ζπλέπεηεο. 

3.  Δλζσκάησζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αληηθηχπνπ ζηηο εθηηκήζεηο θηλδχλνπ ζνβαξνχ αηπρήκαηνο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ. 
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4.   Σνπο ειέγρνπο ησλ κεγάισλ θηλδχλσλ θαηά ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο. 

5.   Σε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ. 

6.   Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 

7.   Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο. 

8.   Σελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ. 

9.   Σηο ξπζκίζεηο πεξί ειέγρνπ θαη επαλεμέηαζεο. 

10. Σα κέηξα πνπ ηζρχνπλ γηα ζπκκεηνρή ζε ηξηκεξείο δηαβνπιεχζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο ησλ επαθφινπζσλ 
ελεξγεηψλ. 

10. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ Δ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ 
ΑΝΑΓΚΖ 

Σα εζσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 16 θαη λα ππνβάιινληαη δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 12 
πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 

1. Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ηελ ηδηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα ελεξγνπνηνχλ δηαδηθαζίεο 
αληηκεηψπηζεο εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ηνπ πξνζψπνπ πνπ δηεπζχλεη ην εζσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ 
εθηάθηνπ αλάγθεο. 

2. Σν νλνκαηεπψλπκν ή ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο κε ηελ αξρή ή ηηο αξρέο πνπ είλαη 
ππεχζπλεο γηα ην εμσηεξηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 

3. Πεξηγξαθή φισλ ησλ πξνβιέςηκσλ ζπλζεθψλ ή ζπκβάλησλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ αηχρεκα, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε πεξί κεγάισλ θηλδχλσλ ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ην ζρέδην. 

4. Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ ή ζπκβάλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ αηχρεκα θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. 

5. Πεξηγξαθή ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, κεηαμχ άιισλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ελδερφκελεο 
πεηξειαηνθειίδαο. 

6. Ρπζκίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ην πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εηδνπνίεζεο θαη ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο 
πξέπεη λα πξνβνχλ ηα πξφζσπα κεηά ηελ εηδνπνίεζή ηνπο. 

7. ε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλσλ εξγαζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δηαθπγήο, ηεο εθθέλσζεο θαη ηεο 
δηάζσζεο κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε θαιψλ πξννπηηθψλ επηβίσζεο ησλ 
πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ζνβαξνχ αηπρήκαηνο. 

8. Δθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αληηκεηψπηζεο πεηξειαηνθειίδαο. Μεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 
πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη ζε απηήλ ηελ αλάιπζε αληίδξαζεο πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

(α)  Ο θαηξφο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλέκνπ, ηεο νξαηφηεηαο, ηεο βξνρφπησζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

(β)  ζπλζήθεο ηεο ζάιαζζαο, παιίξξνηεο θαη ξεχκαηα, 

(γ)  παξνπζία πάγνπ θαη ζξαπζκάησλ, 

(δ)  ψξεο θσηφο θαη 

(ε)  άιιεο γλσζηέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
εμνπιηζκνχ ή ηελ φιε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο πξνζπάζεηαο αληίδξαζεο. 

9.   Ρπζκίζεηο γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε, φζνλ αθνξά ην ζνβαξφ αηχρεκα, ηεο αξρήο ή ησλ αξρψλ πνπ είλαη 
ππεχζπλεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, ην είδνο 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ε αξρηθή εηδνπνίεζε θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξν 
εκπεξηζηαησκέλσλ πιεξνθνξηψλ κφιηο είλαη δηαζέζηκεο. 

10. Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα θαζήθνληα πνπ αλακέλεηαη λα εθηειεί θαη, φηαλ απηφ θξίλεηαη 
αλαγθαίν, γηα ην ζπληνληζκφ κε εμσηεξηθνχο θνξείο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 

11. Ρπζκίζεηο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο κε εμσηεξηθά 
ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. 

12. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο νησλδήπνηε ρεκηθψλ νπζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα 
δηαζπνξάο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζπλέπεηεο ζηε δεκφζηα πγεία θαη θάζε πξφθιεζε 
πεξαηηέξσ βιάβεο ζην πεξηβάιινλ. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III 
(Καλνληζκφο 17) 

Δθζέζεηο εξγαζηψλ γεψηξεζεο   

Οη εθζέζεηο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα αξρή, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (4) ηνπ Καλνληζκνχ 17 θαη πεξηιακβάλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

1.  Σν φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηεο γεψηξεζεο. 

2. Σελ νλνκαζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή ηνπ ηδηνθηήηε. 

3.  Λεπηνκέξεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε γεψηξεζε θαη θάζε ζχλδεζε κε εγθαηαζηάζεηο ή ζπλδεδεκέλε ππνδνκή. 

4.  χλνςε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή απφ ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε. 
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5.  Σε δηάκεηξν θαη ην πξαγκαηηθφ θαηαθφξπθν κεηξνχκελν βάζνο - 

(α) θάζε δηάηξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

(β) θάζε ζσιήλσζεο πνπ ηνπνζεηήζεθε. 

6. Σελ ππθλφηεηα ηνπ πγξνχ γεψηξεζεο ηε ζηηγκή ζχληαμεο ηεο έθζεζεο. 

7.  ε πεξίπησζε εξγαζηψλ ζε πθηζηάκελε γεψηξεζε, ηελ ηξέρνπζα ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 
(Καλνληζκφο 19) 

Δπηινγή ηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα επαιήζεπζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ κεραληζκψλ αλεμάξηεηεο 
επαιήζεπζεο   

1. Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ν ηδηνθηήηεο έρνπλ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θνξέα επαιήζεπζεο απφ ην θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη ηνλ 
ηδηνθηήηε: 

(α) Ζ ιεηηνπξγία δελ απαηηεί απφ ηνλ αλεμάξηεην θνξέα επαιήζεπζεο λα εμεηάζεη νπνηαδήπνηε πηπρή θξίζηκνπ 
ζηνηρείνπ αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο ή νπνηνδήπνηε κέξνο εγθαηάζηαζεο ή γεψηξεζεο ή ζρεδηαζκφ 
γεψηξεζεο κε ηελ νπνία είρε αζρνιεζεί ν θνξέαο επαιήζεπζεο ζην παξειζφλ πξηλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 
επαιήζεπζεο ή πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ, 

(β) ν θνξέαο επαιήζεπζεο είλαη επαξθψο αλεμάξηεηνο απφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ην νπνίν είλαη ή ήηαλ 
ππεχζπλν γηα νπνηνδήπνηε πηπρή ζπληζηψζαο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην κεραληζκφ γηα ηελ αλεμάξηεηε 
επαιήζεπζε ή επηζεψξεζε γεψηξεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ δπλάκεη ηνπ κεραληζκνχ. 

2.  Ο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο θαη ν ηδηνθηήηεο έρνπλ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ φηη, φζνλ αθνξά ηνλ κεραληζκφ 
αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο ζρεηηθά κε εγθαηάζηαζε ή γεψηξεζε, πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(α) Ο αλεμάξηεηνο θνξέαο επαιήζεπζεο δηαζέηεη θαηάιιειε ηερληθή ηθαλφηεηα κεηαμχ άιισλ, θαηά πεξίπησζε, 
επαξθή αξηζκφ πξνζσπηθνχ κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηε δένπζα πείξα πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, 

(β) νη αξκνδηφηεηεο δπλάκεη ηνπ κεραληζκνχ αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο είλαη θαηάιιεια θαηαλεκεκέλεο απφ ηνλ 
αλεμάξηεην θνξέα επαιήζεπζεο ζε πξνζσπηθφ πνπ έρεη ηα πξνζφληα γηα ηελ άζθεζή ηνπο, 

(γ)  ππάξρνπλ θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ή 
ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα επαιήζεπζεο, 

(δ)  ν θνξέαο επαιήζεπζεο έρεη ηελ απαξαίηεηε εμνπζία, ψζηε λα εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κε επάξθεηα. 

3. Οη νπζηαζηηθέο αιιαγέο αλαθέξνληαη ζηνλ αλεμάξηεην θνξέα επαιήζεπζεο γηα πεξαηηέξσ επαιήζεπζε ζχκθσλα κε 
ηνλ κεραληζκφ αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πεξαηηέξσ επαιήζεπζεο θνηλνπνηνχληαη, 
εθφζνλ δεηεζεί, ζηελ αξκφδηα αξρή. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

(Καλνληζκφο 21) 

Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ   

1. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο δηαζθαιίδνπλ ηα αθφινπζα: 

(α)  Γίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ αμηνπηζηίαο θαη αθεξαηφηεηαο φισλ ησλ 
θξίζηκσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ ζπζηεκάησλ θαη βαζίδνπλ ηα νηθεία ζπζηήκαηα επηζεψξεζεο 
θαη ζπληήξεζεο ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνχκελνπ επηπέδνπ αθεξαηφηεηαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο, 

(β) ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ, φζν απηφ είλαη επιφγσο δπλαηφλ, φηη δελ ππάξρεη 
απξφβιεπηε δηαθπγή επηθίλδπλσλ νπζηψλ απφ αγσγνχο, δνρεία θαη ζπζηήκαηα πξννξηδφκελα γηα ηνλ 
αζθαιή πεξηνξηζκφ ηνπο. Δπηπιένλ, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη νη ηδηνθηήηεο δηαζθαιίδνπλ φηη θακία 
βιάβε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ θξαγκνχ δελ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζεη ζνβαξφ αηχρεκα, 

(γ)  ζπληάζζνπλ θαηάινγν ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ νπνίν λα αλαθέξεηαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 
ηνπ, ε ζέζε ηνπ, ν ηξφπνο κεηαθνξάο θαη ν ηξφπνο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη θάζε 
νληφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ 
αλάγθεο. ηνλ θαηάινγν πξνζδηνξίδνληαη ηα πθηζηάκελα κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα, 

(δ) δηαζέηνπλ θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε φιεο ηηο ζρεηηθέο ξπζκηζηηθέο 
δηαηάμεηο, ελζσκαηψλνληαο ηα ξπζκηζηηθά ηνπο θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ 
θηλδχλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο ζπλήζεηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη 

(ε)  δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηζρπξήο αληίιεςεο πεξί αζθάιεηαο πνπ απμάλεη 
ηελ πηζαλφηεηα ζπλερνχο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο 
ησλ εξγνδνηνπκέλσλ κέζσ κεηαμχ άιισλ - 

(i) ζαθνχο δέζκεπζεο γηα ηξηκεξείο δηαβνπιεχζεηο θαη επαθφινπζεο ελέξγεηεο, 

(ii)  ελζάξξπλζεο θαη αληακνηβήο ηεο αλαθνξάο αηπρεκάησλ θαη παξ’ νιίγνλ αηπρεκάησλ, 

(iii) απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο γηα δεηήκαηα αζθάιεηαο, 

(iv)  πξνζηαζίαο ησλ θαηαγγειφλησλ. 

2. Ο θιάδνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ πηνζέηεζε θαη πινπνίεζε ζρεδίνπ πξνηεξαηφηεηαο γηα 
ηελ εθπφλεζε πξνηχπσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη θαλφλσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ σο 
πξνο ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ζνβαξψλ αηπρεκάησλ ζε πεξίπησζε 
πνπ παξ’ φια απηά ζπκβνχλ. 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 

(Καλνληζκφο 21) 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη ηδηνθηεηψλ θαη 
αξκφδησλ αξρψλ   

Σα δεηήκαηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε ζέζπηζε πξνηχπσλ θαη 
θαηεπζχλζεσλ δίλνπλ έκπξαθηε εθαξκνγή ζηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ 
ηνπο. Σα δεηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

1.  Βειηίσζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ γεσηξήζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ ησλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ 
πξνζηαηεπηηθψλ θξαγκψλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

2.    Βειηίσζε ηνπ βαζηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ θξαγκνχ. 

3.  Βειηίσζε ηνπ δεπηεξεχνληνο πξνζηαηεπηηθνχ θξαγκνχ πνπ αλαζηέιιεη ηελ θιηκάθσζε αξρφκελνπ κεγάινπ 
αηπρήκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθξήμεσλ γεσηξήζεσλ. 

4.    Αμηφπηζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

5.    Γηαρείξηζε θαη επνπηεία εξγαζηψλ πνπ ελέρνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο. 

6.    Δπάξθεηα φζσλ θαηέρνπλ λεπξαιγηθέο ζέζεηο. 

7.    Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

8.  Δθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο θξίζηκσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ ζπζηεκάησλ. 

9.   Κχξηνπο δείθηεο επηδφζεσλ. 

10. Απνηειεζκαηηθή ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο κεηαμχ θνξέσλ 
εθκεηάιιεπζεο θαη ηδηνθηεηψλ θαη άιισλ νληνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ππεξάθηηεο εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη 
αεξίνπ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII 

(Καλνληζκoί 25, 26 θαη 27) 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δηαθάλεηα 

1. Ζ θνηλή κνξθή αλαθνξάο δεδνκέλσλ γηα δείθηεο κεγάισλ θηλδχλσλ θαζηζηά δπλαηή ηε ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ απφ 
αξκφδηεο αξρέο θαη ηε ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ απφ θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ηδηνθηήηεο. 

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ 
αθνξνχλ ηα εμήο: 

(α) Σελ αθνχζηα εθξνή πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ ή άιισλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ, αλαθιεγκέλσλ ή κε, 

(β) ηελ απψιεηα ειέγρνπ γεψηξεζεο, πνπ απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ γεψηξεζεο, ή 
βιάβε πξνζηαηεπηηθνχ θξαγκνχ γεψηξεζεο πνπ ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή, 

(γ)  βιάβε θξίζηκνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ ζηνηρείνπ, 

(δ) ζεκαληηθή απψιεηα δνκηθήο αθεξαηφηεηαο ή απψιεηα πξνζηαζίαο απφ ηηο επηπηψζεηο ππξθαγηάο ή έθξεμεο 
ή απψιεηα ησλ κέζσλ ζηαζεξνπνίεζεο θηλεηήο εγθαηάζηαζεο, 

(ε) ζθάθε ζε πνξεία ζχγθξνπζεο θαη πξαγκαηηθέο ζπγθξνχζεηο ζθάθνπο κε ππεξάθηηα εγθαηάζηαζε, 

(ζη) αηπρήκαηα ειηθνπηέξσλ πάλσ ή θνληά ζε ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο, 

(δ) νπνηνδήπνηε ζαλαηεθφξν αηχρεκα, 

(ε) νπνηνλδήπνηε ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ πέληε ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ ζην ίδην αηχρεκα, 

(ζ) ελδερφκελε εθθέλσζε πξνζσπηθνχ, 

(η) ζνβαξφ πεξηβαιινληηθφ πεξηζηαηηθφ. 

3. Οη εηήζηεο εθζέζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 27 πεξηιακβάλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

(α)  Σνλ αξηζκφ, ηελ παιαηφηεηα θαη ηε ζέζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

(β) ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ επηζεσξήζεσλ θαη δηεξεπλήζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ, ελδερφκελα εθηειεζηηθά 
κέηξα ή θαηαδίθεο, 

(γ) ζηνηρεία γηα πεξηζηαηηθά ζχκθσλα κε ην θνηλφ ζχζηεκα αλαθνξψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 25, 

(δ) θάζε ζεκαληηθή αιιαγή ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ππεξάθηηεο εξγαζίεο, 

(ε) ηελ επίδνζε ππεξάθηησλ εξγαζηψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ 
αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ εθδεισζέλησλ ζνβαξψλ αηπρεκάησλ. 

4.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2 πεξηιακβάλνπλ ηφζν πιεξνθνξίεο γηα ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, 
φζν θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε εξγαζίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη είλαη ζαθείο.  Οη πιεξνθνξίεο θαη 
ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη πξέπεη λα θαζηζηνχλ εθηθηή ηε ζχγθξηζε ηεο δξάζεο ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ 
ηδηνθηεηψλ εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζψο θαη ηε ζχγθξηζε ηεο δξάζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θιάδνπ κεηαμχ θξαηψλ 
κειψλ. 

5.  Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαη ζπγθεληξψλνληαη ζχκθσλα κε ην ζεκείν 2 θαζηζηνχλ δπλαηή γηα ηε Γεκνθξαηία ηελ 
έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα πηζαλή επηδείλσζε θξίζηκσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ πξνζηαηεπηηθψλ 
θξαγκψλ, θαζψο θαη ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ απφ απηά. Οη πιεξνθνξίεο απηέο θαηαδεηθλχνπλ επίζεο ηε 
ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη 
ηδηνθηήηεο ρσξηζηά θαη απφ ηνλ θιάδν ζπλνιηθά, ηδίσο γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξψλ αηπρεκάησλ θαη γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

6.  Γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 26, εθπνλείηαη απινπζηεπκέλε κνξθή αλαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα 
δηεπθνιπλζεί ε δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 2 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη ε 
ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 27, κε ηξφπν ψζηε ηα δεδνκέλα λα είλαη εππξφζηηα ζην θνηλφ θαη 
λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαζπλνξηαθή ζπγθξηζηκφηεηά ηνπο. 
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