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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό έχει σαν σκοπό να εισάγει την έννοια της συντήρησης, 

να δώσει τον ορισµό της συντήρησης και να αναλύσει τα οικονοµικά της. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µόνο µε το θεωρητικό κοµµάτι της 

συντήρησης. 

 

Ενότητα 1.1. Βασικές έννοιες και τα οικονοµικά της. 

1.1.1. Ορισµός της συντήρησης 

Με τον όρο συντήρηση εννοούµε: 

Το σύνολο των ενεργειών που έχουν ως σκοπό τη διατήρηση του 

εξοπλισµού των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων σε «ικανοποιητική1» 
1κατάσταση λειτουργίας. 

Τα τελευταία χρόνια στον όρο συντήρηση συµπεριλαµβάνεται το σύνολο 

των ενεργειών και των προγραµµάτων που µπορούν να ανακαλύπτουν την 

έναρξη βλαβών στον εξοπλισµό και που βοηθούν στη διατήρηση την καλής 

λειτουργίας του εξοπλισµού, στην ελαχιστοποίηση της εκτός λειτουργίας 

παραµονής του εξοπλισµού και στην αύξηση της αξιοπιστίας και της 

διαθεσιµότητας του εξοπλισµού. Τέλος, µε τον όρο συντήρηση αναφερόµαστε 

στο προσωπικό και γενικά στις υπηρεσίες της βιοµηχανίας που έχουν ως 

σκοπό τη συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισµού. 

 

1.1.2. Σκοποί της Συντήρησης. 

Σήµερα, απαιτείται από τον εξοπλισµό να ανταποκρίνεται σε υψηλότερα 

επίπεδα αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας, πάντοτε, δε µε όσο το δυνατό 

χαµηλότερο κόστος. 

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει: 

                                                 
1 Με τον όρο «ικανοποιητική» εννοούµε την κατάσταση λειτουργίας όπου ο εξοπλισµός 
µπορεί να επιτελέσει την αποστολή του. 
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1. Η συντήρηση να διατηρεί τον εξοπλισµό στην απαιτούµενη στάθµη 

αξιοπιστίας και λειτουργίας. 

2. Η διάρκεια της συντήρησης να είναι η συντοµότερη δυνατή, ώστε    η 

διαθεσιµότητα του εξοπλισµού να είναι µεγαλύτερη. 

3. Το κόστος της συντήρησης να είναι το µικρότερο δυνατό. Για αυτό 

αποφεύγεται η αντικατάσταση εξαρτηµάτων αν αυτή δεν είναι 

αναγκαία. 

4. Η συντήρηση να περιορίζει τη φθορά του εξοπλισµού, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται επιµήκυνση του χρόνου ζωής αυτού. 

Ειδικότερα, στόχος της συντήρησης είναι να επαναφέρει τη σωστή 

λειτουργία του εξοπλισµού και συγχρόνως να απαλείφει τα αίτια των 

αποτυχιών.  

Η συντήρηση επικουρείται από στατικές µεθόδους, υπολογισµούς 

αξιοπιστίας και γενικά τεχνικές έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης και 

προληπτικής θεραπείας κάθε αιτίας βλάβης. 

 

1.1.3. Οικονοµικές Συνέπειες Ακινησίας. 

Την ανικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί συνεχώς, είτε αυτή 

οφείλεται σε φθορά, είτε σε βλάβη, είτε και στα δύο, προσπαθούµε να 

αντιµετωπίσουµε µε την κατάλληλη συντήρηση, επιδιόρθωση ή 

αντικατάστασή του. 

Οι συνέπειες της ανικανότητας, µερικής ή ολικής, ενός τεχνολογικού 

συστήµατος, δηλαδή ενός µηχανήµατος, µιας συσκευής, κ.λ.π., να προσφέρει 

τις υπηρεσίες για τις οποίες αγοράστηκε ποικίλουν από πολύ σοβαρές 

(απώλεια ζωής ή τραυµατισµός), µέχρι νοµικές (ευθύνη καταστροφών, 

περιβαντολογικών επιπτώσεων) και τέλος οικονοµικές.  

Οι κυριότερες από τις οικονοµικές συνέπειες, είναι οι εξής: 

• Οι δαπάνες που χρειάζονται για την αποκατάσταση του συστήµατος 

(επισκευές, συντήρηση, κ.λ.π.). 

• Οι δαπάνες του προσωπικού, που άµεσα ή έµµεσα, συνδέεται µε τον 

συγκεκριµένο εξοπλισµό, στην περίοδο της αχρηστίας του. 
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• Το κέρδος που διαφεύγει από τη µείωση της παραγωγής εξ’ αιτίας της 

ακινησίας του και από τη κακή ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων 

εξ’ αιτίας της φθοράς του. 

Τις οικονοµικές συνέπειες που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να 

καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για τις ελαττώσουµε, εφόσον δεν 

µπορούµε να τις αποφύγουµε τελείως. 

 

1.1.4. Καµπύλες Βέλτιστης Αξιοπιστίας – Λειτουργική Ανεξαρτησία 

Για οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστηµα, αλλά και για κάθε προϊόν, 

υπάρχει ορισµένη αξιοπιστία για την οποία το συνολικό κόστος του από την 

πλευρά του κατασκευαστή γίνεται ελάχιστο. Συγκεκριµένα το συνολικό κόστος 

για τον κατασκευαστή σε σχέση µε την αξιοπιστία του συστήµατος, 

αποτελείται από το κόστος πριν από την πώληση και από αυτό µετά την 

πώληση.  

Το κόστος του πριν την πώληση περιλαµβάνει το κόστος έρευνας και 

αναπτύξεως, εργατικών, υλικών, µεταφορικών, κ.λ.π. Το κόστος του 

συστήµατος µετά την πώληση περιλαµβάνει γενικά το κόστος της 

εγκατάστασης, της ενάρξεως της λειτουργίας, της εγγυήσεως και της φήµης 

του κατασκευαστή. Γίνεται, εύκολα κατανοητό ότι το κόστος πριν από την 

πώληση αυξάνει καθώς αυξάνει η αξιοπιστία του, γιατί για να υπάρχει 

µεγαλύτερη αξιοπιστία χρειάζεται περισσότερη έρευνα, εξαρτήµατα και γενικά 

υλικά καλύτερης ποιότητας, καλύτερες µηχανουργικές κατεργασίες, αυστηρός 

ποιοτικός έλεγχος, αυξηµένες προσπάθειες συσκευασίας, κ.λ.π. 

Το κόστος µετά τη πώληση µειώνεται καθώς αυξάνεται η αξιοπιστία γιατί 

όσο αυξάνει η αξιοπιστία τόσο ελαττώνονται οι βλάβες, τόσο αυξάνει η 

λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα, καθώς επίσης µειώνονται οι δαπάνες 

εγγύησης, συντήρησης και επισκευών. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το κόστος για τον κατασκευαστή πριν από την 

πώληση µεταβάλλεται όπως εκφράζει εποπτικά η καµπύλη (1), το κόστος του 

κατασκευαστή µετά από την πώληση η καµπύλη (2), οπότε το συνολικό 

κόστος εκφράζεται από την καµπύλη (3) του σχήµατος (1.1.), (Ψωινός 1983). 
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Στην καµπύλη (4) εκφράζουµε την τιµή πώλησης ενός συστήµατος (ενός 

προϊόντος) σε σχέση µε την αξιοπιστία του, θεωρώντας ότι η τιµή πώλησης 

είναι το άθροισµα του κόστους παραγωγής συν ένα σταθερό ποσό ή ποσοστό 

επί της τιµής πώλησης. Βλέπουµε η τιµή πώλησης γίνεται ελάχιστη για µια 

ορισµένη τιµή της αξιοπιστίας Αο, την οποία ονοµάζουµε βέλτιστη αξιοπιστία 

του συστήµατος για τον κατασκευαστή.  

Κόστος  

                                     (4) 

 (3) 

           (2) 

 

 

          (1) 
     

 Αο  Αξιοπιστία
           
Σχήµα 1.1: Καµπύλες Κόστους – Αξιοπιστίας για τον κατασκευαστή 

Από την άλλη πλευρά, το κόστος ενός συστήµατος για τον αγοραστή 

διαµορφώνεται από την αξία κτήσεως του και από το κόστος υποστηρίξεως 

του. Η αξία του, όπως είδαµε, µεταβάλλεται σύµφωνα µε την καµπύλη (4) του 

σχήµατος 1.1., που είναι ίδια µε την καµπύλη (2) του σχήµατος 1.2., (Ψωινός 

1983).  Το κόστος υποστηρίξεως του συστήµατος διαµορφώνεται από το 

κόστος της συντηρήσεως του και της αποκαταστάσεώς των βλαβών του, τις 

οικονοµικές απώλειες από τους χρόνους ακινησίας του, κ.λ.π. 

Κόστος 

            

           (3) 

           (2) 

 

 

           (1) 

 

 Αο   Αξιοπιστία       Αο΄ 

Σχήµα 1.2: Καµπύλες Κόστους – Αξιοπιστίας για τον αγοραστή. 
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Το κόστος υποστηρίξεως ελαττώνεται καθώς αυξάνει η αξιοπιστία του 

συστήµατος, γιατί όταν η αξιοπιστία του είναι µεγάλη παρουσιάζονται 

λιγότερες βλάβες οπότε τόσο το κόστος για την αποκατάσταση τους, όσο και 

οι απώλειες από τους νεκρούς χρόνους που προκαλούνται µειώνονται.  Έτσι 

το κόστος υποστηρίξεως θεωρούµε ότι µεταβάλλεται όπως εκφράζει η 

καµπύλη (1) στο σχήµα 1.2. Άρα η µεταβολή του συνολικού κόστους ενός 

συστήµατος για τον αγοραστή µεταβάλλεται σύµφωνα µε την καµπύλη (3) του 

ιδίου σχήµατος. Την αξιοπιστία Α΄ο που αντιστοιχεί στο ελάχιστο συνολικό 

κόστος για τον αγοραστή, τη λέµε βέλτιστη αξιοπιστία για τον αγοραστή και 

σπάνια συµπίπτει µε αυτή του κατασκευαστή. 

Από όσα αναφέραµε παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι είναι συµφέρον 

τόσο του κατασκευαστή όσο και του αγοραστή να παράγουν ή να αγοράζουν 

αντίστοιχα εξοπλισµό που για αυτούς έχει βέλτιστη αξιοπιστία. 

1.1.5. Χρόνος και Κόστος Ακινησίας. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ακόµα και αν επιτύχουµε ως ένα βαθµό την 

βέλτιστη αξιοπιστία του συστήµατος αυτό θα πάθει αργά ή γρήγορα βλάβες. 

Οι βλάβες αυτές θα προκαλέσουν την ακινησία του µε τις ανάλογες 

οικονοµικές συνέπειες. Στην περίπτωση της εµφάνισης κάποιας βλάβης της 

µηχανής η διαδικασία για να αντικατασταθεί η λειτουργία της, περιλαµβάνει τα 

παρακάτω στάδια: 

1. Προετοιµασία: Αναζήτηση συνεργείου και αποκατάσταση των 

συνθηκών που πρέπει να επικρατούν για να µπορεί να αρχίσει η 

διαδικασία της επισκευής. 

2. Πρόσβαση: Αφαίρεση προστατευτικών καλυµµάτων και πρόσβαση 

στα σηµεία ή κέντρα ελέγχου της µηχανής. 

3. Αναµονή: Αναπόφευκτη αν τα συνεργεία είναι απασχοληµένα µε 

επισκευές άλλων µηχανών. 

4. ∆ιάγνωση: Προθέρµανση και ρύθµιση οργάνων και εργαλείων, 

αποσυναρµολόγηση της µηχανής, διενέργεια µετρήσεων και ελέγχων, 

συγκέντρωση και επαλήθευση πληροφοριών και λήψη απόφασης που 

συχνά αναφέρεται στην ανάγκη αντικατάστασης κάποιου εξαρτήµατος 

της µηχανής µε ανταλλακτικό. 
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Η διαδικασία για την προµήθεια του ανταλλακτικού και µέχρι την τελική 

και αποτελεσµατική του εγκατάσταση στη µηχανή, αποτελείται από τα 

παρακάτω στάδια: 

• Αναµονή: Αναπόφευκτη αν, ώσπου να φθάσει το ανταλλακτικά από 

την αποθήκη, το συνεργείο κληθεί να προσφέρει της υπηρεσίες του σε 

άλλη µηχανή. 

• Αντικατάσταση: Αφαίρεση του φθαρµένου εξαρτήµατος, 

τοποθέτηση του ανταλλακτικού και συναρµολόγηση της µηχανής. 

• Έλεγχος: Επαλήθευση ότι το επιθυµητό σύµπτωµα έχει εκλείψει και 

ότι η µηχανή µπορεί να ανταποκριθεί στις επιθυµητές συνθήκες 

λειτουργίας της. 

• ∆οκιµαστική Παραγωγή: Προθέρµανση γης µηχανής και ρύθµισή της 

στις επιθυµητές συνθήκες λειτουργίας. 

Η αθροιστική διάρκεια όλων των παραπάνω σταδίων, καθορίζει τον 

χρόνο ακινησίας της µηχανής. 

 

 

 

 

Ο χρόνος αυτός εξ’ άλλου εξαρτάται τόσο από τον ρυθµό βλαβών του 

συστήµατος όσο και από το χρόνο ακινησίας του µετά από κάθε βλάβη. Έτσι, 

για να µειώσουµε το µέσο χρόνο ακινησίας ανά χρονική περίοδο και 

εποµένως και τις οικονοµικές συνέπειες της ακινησίας, µπορούµε είτε να 

µειώσουµε το µέσο ρυθµό βλαβών, είτε το µέσο χρόνο ακινησίας ανά βλάβη, 

είτε και τα δύο. Το πρώτο µπορούµε να το κάνουµε εµφανίζοντας κατάλληλη 

πολιτική συντηρήσεως (αυτές θα αναπτυχθούν διεξοδικά στο κεφάλαιο 2), 

ενώ το δεύτερο οργανώνοντας κατάλληλα το σύστηµα συντηρήσεως 

(επάνδρωση συνεργείων, εξοπλισµός, αποθέµατα ανταλλακτικών, κ.λ.π). Και 

οι δύο όµως προσπάθειες δηµιουργούν πρόσθετες δαπάνες. Οι δαπάνες 

αυτές που στην πραγµατικότητα αποτελούν το κόστος συντηρήσεως 

αυξάνουν όσο επιδιώκουµε µικρότερο µέσο χρόνο ακινησίας. 

Το κόστος ακινησίας, δηλαδή, οι οικονοµικές συνέπειες που 

δηµιουργούνται από το γεγονός ότι ένα σύστηµα δεν λειτουργεί, εξαρτάται 

κυρίως από τη διάρκεια του χρόνου που αυτό δεν λειτουργεί. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για µεγάλο µέσο χρόνο ακινησίας 

έχουµε µεγάλο κόστος ακινησίας (καµπύλη ΚΑ) και µικρό κόστος 

συντηρήσεως, ενώ για µικρό χρόνο ακινησίας έχουµε µικρό κόστος ακινησίας 

και µεγάλο κόστος συντηρήσεως. Είναι φανερό λοιπόν ότι για κάποιο µέσο 

χρόνο ακινησίας ανά µονάδα χρόνου, το συνολικό κόστος γίνεται ελάχιστο. Ο 

προσδιορισµός αυτής της τιµής του µέσου χρόνου ακινησίας, είναι το βασικό 

πρόβληµα της θεωρίας συντήρησης. Το πρόβληµα αυτό όµως είναι ιδιαίτερα 

πολύπλοκο και δεν είµαστε σε θέση να το αντιµετωπίζουµε ούτε αναλυτικά, 

ούτε συνολικά. Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το 

κόστος ακινησίας µεταβάλλεται ποιοτικά όπως εκφράζει η καµπύλη ΚΑ, το 

κόστος συντήρησης όπως εκφράζει η καµπύλη ΚΟΛ (όπου ΚΟΛ=ΚΑ+ΚΣ) στο 

παραπάνω σχήµα 1.3. 

 

 
 
            Κόστος  
 
        ΚΟΛ 
 
 
           ΚΣ 
 
 
 
 
 
    ΚΑ 
 
 

                                                 Μέσος χρόνος ακινησίας 
 
 
Σχήµα: 1.3: Καµπύλη Κόστους ως προς το Μέσο Χρόνο Ακινησίας. 
 
 

Ο χρόνος ακινησίας µπορεί να προέρχεται τόσο από 

προγραµµατισµένες ακινησίες για συντήρηση, όσο και απροσδόκητες βλάβες. 

Συνήθως οι δεύτερες προκαλούν µεγαλύτερες οικονοµικές συνέπειες για την 

ίδια διάρκεια και αυτό γιατί τις προγραµµατισµένες µπορούµε να τις 

ελέγχουµε. 
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Κάθε ακινησία τεχνολογικού συστήµατος, δηµιουργεί, όπως έχει 

παραπάνω αναφερθεί, δαπάνες για την αποκατάσταση βλαβών, δαπάνες του 

προσωπικού που ασχολείται άµεσα ή έµµεσα µε το σύστηµα και που εξ’ 

αιτίας της ακινησίας αυτής δεν παράγουν, καθώς και διαφυγή κέρδους από τη 

µείωση της παραγωγής σε τελικά προϊόντα. 

Για να µην προκληθεί µείωση της παραγωγής σε τελικά προϊόντα, οπότε 

και αντιµετωπίζουµε απώλεια κερδών, ενδέχεται να αποφασίσουµε να 

παράγουµε µε αυξηµένο κόστος κάνοντας υπερωρίες ή δίνοντας εργασία να 

εκτελεσθεί αλλού, ή αγοράζοντας ηµί-έτοιµα προϊόντα.  Άλλες δαπάνες που 

µπορεί να δηµιουργηθούν µπορεί να οφείλονται σε πρόσθετες καταναλώσεις 

καυσίµων, ενέργειας, κ.λ.π., αµέσως µετά την αποκατάσταση κάποιας 

βλάβης. Το σύνολο των παραπάνω δαπανών αποτελεί τις οικονοµικές 

συνέπειες λόγω ακινησίας του εξοπλισµού.  

  

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 

Στο κεφάλαιο αυτό δώσαµε τον ορισµό και τα βασικά χαρακτηριστικά της 

συντήρησης, καθώς και εξηγήσαµε γιατί η συντήρηση είναι σηµαντική. Αρχικά,  

αναλύσαµε τους σκοπούς της συντήρησης και τις δραστηριότητές της και στη 

συνέχεια αναπτύξαµε τις οικονοµικές συνέπειες και το κόστος της ακινησίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Εισαγωγή 
 

Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει τα διάφορα συστήµατα 

συντήρησης και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και να αναλύσει το σύστηµα 

της προληπτικής συντήρησης. Επίσης, σκοπό έχει να αναλύσει τα µοντέλα 

κόστους της προληπτικής συντήρησης, να υπολογιστεί το βέλτιστο χρονικό 

διάστηµα µεταξύ διαδοχικών ενεργειών προληπτικής συντήρησης και να 

συγκρίνει τις διάφορες σχεδιαστικές επιλογές για βελτίωση τις αξιοπιστίας ή 

της συντηρισιµότητας και την επίπτωσή τους στο κόστος. 

 

 

 

Ενότητα 2.1. Λειτουργικά Συστήµατα Συντήρησης 

Εισαγωγή 

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει τα κυριότερα λειτουργικά 
συστήµατα συντήρησης και τα χαρακτηριστικά τους. 

 

2.1.1. Γενικά 

Η επιλογή της τεχνοοικοµικά καταλληλότερης µεθόδου για την 

συντήρηση ενός εξαρτήµατος ή συσκευής είναι ένας από τους πρωταρχικούς 

στόχους της προσπάθειας οργάνωσης συστηµατικής συντήρησης. Στο σχήµα 

2.1., φαίνεται συνοπτικά η ιστορική εξέλιξη της συντήρησης και τα κυριότερα 

συστήµατα που συνήθως χρησιµοποιούνται. 
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Σχήµα 2.1.Η Ιστορική Εξέλιξη της Συντήρησης.

Ολική Παραγωγική Συντήρηση 
(Total Productive Maintenance) 

Προληπτική Συντήρηση 
(Preventive Maintenance) 

Σχεδιασµένη Συντήρηση 
(Βάση Προδιαγραφών) 
(Planned Maintenance) 

Οµοιόµορφη Προγραµµατισµένη Συντήρηση 
(Routine Maintenance) 

Συντήρηση Αποκατάστασης Βλαβών 
(Breakdown Maintenance) 

Πρώτη Γενιά: 
• Επιδιόρθωση όταν 

χαλάει. 
(1940-1950) 

∆εύτερη Γενιά: 
• Υψηλότερη διαθεσιµότητα 

µονάδας. 
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
• Χαµηλότερα κόστη. 
      (1960-1970) 

Τρίτη Γενιά: 
• Μεγαλύτερη διαθεσιµότητα και 

αξιοπιστία µονάδας. 
• Μεγαλύτερη ασφάλεια. 
• Καλύτερη ποιότητα προϊόντων. 
• Προστασία περιβάλλοντος. 
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
• Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα 

εξόδων. 
(1980-1990) 
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2.1.2 Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών. 
 
Πρόκειται για το απλοϊκότερο σύστηµα συντήρησης που εφαρµόζεται στη 

πράξη, όλο και περιορισµένα. Σε µεγάλη κλίµακα εφαρµόστηκε µέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1950 και συνιστάται στην επιδιόρθωση ενός 

στοιχείου του εξοπλισµού µόνο στην περίπτωση που αυτό δεν θα µπορεί 

πλέον να λειτουργήσει οµαλά. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του συστήµατος αυτού το οποίο 

δηµιουργεί προβλήµατα στη λειτουργία και στο ρυθµό παραγωγής έχοντας ως 

αποτέλεσµα βαρύτατες οικονοµικές συνέπειες στην εκάστοτε επιχείρηση, 

είναι: 

1. Η επέµβαση του τµήµατος συντήρησης γίνεται κάθε φορά που 

εκδηλώνεται µια βλάβη και η προσπάθεια αποσκοπεί στο να 

επαναλειτουργήσει η µονάδα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η απόδοση του συστήµατος να εξαρτάται κυρίως από την 

ποιότητα και τον αριθµό του προσωπικού το οποίο πρέπει να εργαστεί 

βιαστικά για να επισκευάσει τη βλάβη. 

2. Ο χρονικός προγραµµατισµός της παραγωγής αδύνατος γιατί οι 

απροσδόκητες βλάβες αναγκάζουν το προσωπικό να τρέχει από τη µια 

εργασία στην άλλη χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα επισκευής. 

3. Βασικό επίσης µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η αύξηση της 

πιθανότητας πρόκλήσης εργατικού ατυχήµατος. 

4. Τέλος, το σύστηµα δηµιουργεί καταστάσεις που µπορεί να επηρεάσουν 

την λειτουργία της βιοµηχανίας για πολλά χρόνια (π.χ. θέσεις 

ιεραρχίας, κλιµάκια αµοιβών, ειδικότητες). 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες θα 

µπορούσε να προτιµηθεί η συντήρηση µετά από βλάβη, όπως π.χ., ένα 

µεγάλο κόστος διακοπής λειτουργίας ενός µηχανήµατος, για λόγους 

περιοδικής συντήρησης ή ένα πολύ υψηλό κόστος ανταλλακτικών, οι οποίες 

επιβάλλουν την επέµβαση µόνο σε περιπτώσεις βλάβης. Αυτό όµως θα 

µπορούσε να προβλέπεται από το σχεδιασµό του εργοστασίου, όπως µε την 

εγκατάσταση εφεδρικών συστηµάτων. Για παράδειγµα αν για την λειτουργία 
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µιας µονάδας χρειάζονται δύο αντλίες, η µονάδα σχεδιάζεται µε τρεις αντλίες, 

χρησιµοποιώντας την τρίτη ως εφεδρική. Όταν για οποιανδήποτε λόγο 

παρουσιάσει βλάβη η µια αντλία, τότε αντικαθίσταται από την εφεδρική. 

2.1.3 Οµοιόµορφη Συντήρηση 

Η οµοιόµορφη συντήρηση αποτελεί ακόµα και σήµερα ένα από τα πλέον 

συνηθισµένα συστήµατα συντήρησης. 

Έτσι, για παράδειγµα µια προκαθορισµένη ηµέρα της εβδοµάδας 

συντηρούνται ορισµένα µηχανήµατα που δουλεύουν όλη την υπόλοιπη 

εβδοµάδα ή συντηρούνται ορισµένες αντλίες µετά από κάθε 1000 ώρες 

λειτουργίας τους. 

Σε κάθε περίοδο συντήρησης υπάρχουν κάποιες προκαθορισµένες 

εργασίες συντήρησης. Ελέγχονται και επισκευάζονται σηµεία της µηχανής για 

τα οποία υπάρχει ένδειξη βλάβης από την προηγούµενη συντήρηση. Ακόµα, 

όταν ανοίγει η µηχανή για κάποια συγκεκριµένη εργασία, γίνονται µια σειρά 

επιθεωρήσεων και σε µέρη που δεν έχουν παρουσιάσει πρόβληµα και 

ανάλογα µε τις παρατηρήσεις, γίνονται και άλλες εργασίες ή 

προγραµµατίζονται για την επόµενη φορά. 

Το σύστηµα αυτό είναι απλό στην οργάνωση και εφαρµογή του, απαιτεί 

ελάχιστη υποστηρικτική γραφική εργασία και – το σηµαντικότερο – 

επιτυγχάνει ένα υψηλό βαθµό προσληπτικότητας γιατί ανακαλύπτει και 

εντοπίζει τις επικείµενες βλάβες. Στο σύστηµα αυτό δίνουµε έµφαση στην 

έκδοση απλών οδηγιών µε εύκολη εφαρµογή, οι οποίες καλύπτουν το 

µεγαλύτερο µέρος των µηχανηµάτων του εργοστασίου, θυσιάζοντας τις ειδικές 

λεπτοµέρειες και απαιτήσεις για χάρη της οµοιοµορφίας. 

Κύρια πλεονεκτήµατα: 

� Το σύστηµα είναι απλό στην οργάνωση. 

� Απαιτεί ελάχιστη βοηθητική εργασία. 

� Επιτυγχάνει αρκετή πρόληψη. 

 

Κύρια µειονεκτήµατα: 

� ∆εν είναι κατάλληλη για µεγάλες µονάδες. 
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� ∆εν δίνει αξιόλογα στοιχεία συµπεριφοράς του µηχανολογικού 

εξοπλισµού. 

 

2.1.4. Συντήρηση Βάση Προδιαγραφών. 

Από το 1950 κάποιες οµάδες Αµερικανών µηχανικών δοκίµασαν να 

υιοθετήσουν µια διαφορετική αντιµετώπιση του προβλήµατος της συντήρησης 

η οποία οδήγησε στη δηµιουργία του συστήµατος της συντήρησης βάση 

προδιαγραφών. 

Με το σύστηµα αυτό αποδίδεται εξαιρετική σηµασία στις πραγµατικές 

ανάγκες συντήρησης του συγκεκριµένου στοιχείου του εξοπλισµού. 

Λαµβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν οι οδηγίες του κατασκευαστή, οι συνθήκες 

εκµετάλλευσης, οι συνθήκες περιβάλλοντος και γενικά όλοι οι παράγοντες 

που µπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία και τη φθορά της µηχανής. 

Το σύστηµα προϋποθέτει την έκδοση λεπτοµερών οδηγιών και 

προσεκτικό χρονικό προγραµµατισµό των συντηρήσεών που, µε την 

ευρύτερη έννοια, περιλαµβάνουν περιοδικές επιθεωρήσεις και ρυθµίσεις. Η 

πείρα από προηγούµενες συντηρήσεις καθώς και η καταγραφή των στοιχείων 

που προκύπτουν, αναλύονται και αξιοποιούνται για την αύξηση ή µείωση των 

περιόδων συντήρησης, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται όσο γίνεται πιο 

ορθολογικά. 

Το κόστος συγκρότησης και λειτουργίας, ενός τέτοιου συστήµατος είναι 

σηµαντικό και θα πρέπει να δικαιολογείται απόλυτα από το κόστος κτήσης της 

µηχανής στην οποία εφαρµόζεται ή από τον σοβαρό ρόλο στην παραγωγική 

δραστηριότητα. 

 

2.1.5. Η Εξέλιξη της Συντήρησης (Τα Μη Συµβατικά Συστήµατα). 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έχει ήδη ξεπεραστεί (κυρίως από 

τους Ιάπωνες µηχανικούς), η θετική άποψη για την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος της συντήρησης βάσει προδιαγραφών και οι περισσότερες 

βιοµηχανίες της χώρας αρχίζουν να εφαρµόζουν µια νέα πολιτική 

συντήρησης, που εισήγαγαν από τις Η.Π.Α. και που ονοµάζεται Προληπτική 

Συντήρηση (ενότητα 2.2.). 
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Κατά τη δεκαετία του 1960 όµως και καθώς οι ανάγκες έχουν µεταβληθεί 

σηµαντικά, εµφανίζεται στην Ιαπωνική βιοµηχανία, η νέα άποψη για τη 

συντήρηση µε τον όρο Παραγωγική Συντήρηση. Το σύστηµα αυτό προδικάζει 

µια πιο επαγγελµατική αντιµετώπιση, καθώς σε όλο το προσωπικό που 

εµπλέκεται µε την συντήρηση, ανατίθενται και σηµαντικότερες ευθύνες που 

έχουν να κάνουν µε την αξιοπιστία και τον σχεδιασµό ολόκληρου του 

εξοπλισµού. Το σύστηµα αυτό απαιτεί από το προσωπικό της συντήρησης 

µια βαθύτερη κατανόηση της αξιοπιστίας κάθε στοιχείου των µηχανηµάτων, 

αλλά και του συνόλου των εγκαταστάσεων.  

Μια δεκαετία αργότερα, η παγκοσµιοποίηση της αγοράς δηµιουργεί νέες 

πιο ισχυρές ανάγκες για την επίτευξη της τελειότητας σε όλες τις 

δραστηριότητες. Οι παγκόσµιες απαιτήσεις για τα επίπεδα της συντήρησης 

του εξοπλισµού, κατανοούνται καλύτερα από την Ιαπωνική βιοµηχανία και 

αυτό έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός νέου δυναµικού συστήµατος.  

Η Ολική Παραγωγή Συντήρηση, όπως ονοµάζεται η νέα αυτή 

αντιµετώπιση, αποτελεί αυτή τη στιγµή ένα ταχέως εξελισσόµενο και 

βελτιούµενο σύστηµα συντήρησης που λόγω της µεγάλης σηµασίας που 

πλέον έχει στην σύγχρονη παραγωγική µονάδα, την αναπτύσσουµε διεξοδικά 

στο κεφάλαιο 3, βάση µιας πραγµατικής µονάδας των Ε.Λ.Π.Ε. 

 

Ενότητα 2.2: Προληπτική Συντήρηση 

Εισαγωγή 

Η ενότητα αυτή έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη του συστήµατος της 

προληπτικής συντήρησης και των αρχών του. Επιπλέον, έχει σαν σκοπό τον 

υπολογισµό του κόστους της προληπτικής συντήρησης και την αναφορά των 

πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της. Τέλος, έχει σκοπό να 

αναφερθεί στην προβλεπτική συντήρηση και να εξετάσει την αξιοπιστία και 

την συντηρησιµότητα συστηµάτων. 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα 

Όταν θα έχετε µελετήσει την ενότητα αυτή, θα µπορείτε να: 

• Περιγράψετε το σύστηµα της προληπτικής συντήρησης, 
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• Αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της προληπτικής 

συντήρησης, 

• Υπολογίσετε το κόστος της προληπτικής συντήρησης,  

• Συγκρίνετε τις σχεδιαστικές επιλογές για την αύξηση της αξιοπιστίας ή 

της συντηρησιµότητας ενός εξαρτήµατος. 

 

2.2.1 Γενικά 

Στη δεκαετία του 1960 αφού πλέον έχει γίνει από όλους αποδεκτό ότι τα 

υπάρχοντα συστήµατα συντήρησης δεν είναι αποδοτικά, δηµιουργείται η 

ανάγκη ενός συστήµατος το οποίο να έχει την δυνατότητα να προβλέπει µε 

µεγάλη ακρίβεια µια επικείµενη βλάβη. Έτσι, αναπτύσσεται η προληπτική 

συντήρηση η οποία στη συνέχεια βρίσκει αρκετά µεγάλη ανταπόκριση στη 

βιοµηχανία. 

 

Για τον σκοπό αυτό, η προληπτική συντήρηση βασίζεται σε ένα 

προσεκτικά καταστρωµένο δίκτυο επιθεωρήσεων και ρυθµίσεων, µε τις 

οποίες διαπιστώνεται, κατά το δυνατό, η λειτουργική πληρότητα του 

εξοπλισµού και εντοπίζονται οι πιθανές αδυναµίες για περισσότερη ή λιγότερη 

άµεση επέµβαση. 

Το σύστηµα αυτό αποτελεί τη βάση της οργάνωσης της λειτουργίας της 

συντήρησης. Στηρίζεται σε µια λεπτοµερειακή περιγραφή περιοδικών 

επιθεωρήσεων και ρυθµίσεων που σαν σκοπό έχουν την εξεύρεση και 

αποκατάσταση της λειτουργίας συστηµάτων ή µηχανηµάτων. Κύριο 

χαρακτηριστικό του συστήµατος αυτού είναι η εφαρµογή της προληπτικής 

συντήρησης σε σταθερά χρονικά διαστήµατα. 

Η προληπτική συντήρηση (Π.Σ.) είναι µια φιλοσοφία και όχι απλά ένας 

τεχνικός όρος. Αποτελεί την εξέλιξη οποιουδήποτε συστήµατος συντήρησης 

Η εφαρµογή της προληπτικής συντήρησης αποβλέπει στην 

αποκατάσταση της λειτουργικής πληρότητας της συγκεκριµένης µηχανής µε 

την εύρεση και αποκατάσταση των φθαρµένων – πραγµατικά ή «στατιστικά» 

εξαρτηµάτων – που θα έθεταν σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία της. 
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που ακολουθείται ειδικά κάτω από τις ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας 

που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία. 

∆εν είναι µια εύκολη αλλαγή. Προϊστάµενοι και προσωπικό δεν αλλάζουν 

εύκολα συνήθειες και τρόπο σκέψης. Παρ’ όλα αυτά η Π.Σ., πρέπει να γίνει 

µέρος του ευρύτερου προγράµµατος λειτουργίας της βιοµηχανίας, µιας και το 

κόστος της εξαρτάται άµεσα από αυτό της συντήρησης. 

Το λειτουργικό κόστος µιας βιοµηχανίας επηρεάζεται άµεσα από τον 

ωφέλιµο χρόνο παραγωγής, ο οποίος µε τη σειρά του επηρεάζεται από την 

αξιοπιστία του εξοπλισµού. Η αξιοπιστία όµως εξαρτάται από τον βαθµό 

συντήρησης.  

 

Α. Χρονικός Προγραµµατισµός Ελέγχων και Κόστους Προληπτικής 

Συντήρησης. 

Με τη βοήθεια της γνωστής καµπύλης µορφής λεκάνης ή µπανιέρας 

αξιοπιστίας, διαπιστώνουµε ότι στην αρχική περίοδο λειτουργίας (start – up 

period), ο ρυθµός βλαβών είναι αρκετά υψηλός. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 

κανονική λειτουργική περίοδος, όπου ο ρυθµός βλαβών είναι χαµηλός, ενώ 

στη τρίτη περίοδο αυξάνει, οπότε λαµβάνεται η απόφαση της γενικής 

επισκευής και βελτίωσης ή της αποκατάστασης. Είναι λοιπόν, σηµαντικό να 

συντονίσουµε χρονικά την προγραµµατισµένη Προληπτική Συντήρηση 

(Π.Π.Σ) σύµφωνα µε την καµπύλη λεκάνης. 

Ο χρονισµός εξ’ άλλου της Π.Π.Σ, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2. που 

ακολουθεί, χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

• Χαµηλό επίπεδο προληπτικής συντήρησης. 

• Μέτριο επίπεδο προληπτικής συντήρησης. 

• Υψηλό επίπεδο προληπτικής συντήρησης 
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Κόστος 

Συντήρησης 

 

 

 

 

Σχήµα 2.2.Μεταβολή του Κόστους Συντήρησης σε Σχέση µε το Επίπεδο 

Συντήρησης. 

 

Έτσι, αν βρισκόµαστε στην περιοχή 1, παρατηρούµε ότι έχουµε υψηλό 

κόστος συντήρησης, υψηλό κόστος επισκευών και υψηλό κόστος λόγω 

µείωσης της παραγωγής, εξ’ αιτίας πολλών βλαβών. Στην περιοχή 3, έχουµε 

από την άλλη µεριά, υψηλό κόστος συντήρησης, χαµηλό κόστος επισκευών 

και χαµηλό κόστος µείωσης παραγωγής, λόγω βλαβών. Αλλά το επίπεδο εδώ 

ανήκει στην υπέρ-συντήρηση, το οποίο είναι πολύ δαπανηρό, τόσο, που 

µπορεί να είναι απαγορευτικό. 

Ένα βασικό στοιχείο στη λήψη απόφασης για την εφαρµογή του 

προγράµµατος συντήρησης είναι το κόστος σε σύγκριση µε εκείνο του 

εξοπλισµού. Ένα κριτήριο που µπορεί να προσδιορίσει αν είναι οικονοµικά 

παραδεκτή η υπαγωγή µηχανήµατος ή συγκροτήµατος σε ένα πρόγραµµα 

Π.Σ είναι και ο Συντελεστής Συντήρησης (Σ.Σ). Γενικά ο δείκτης αυτός δίνεται 

από τον τύπο: 

 

Κόστος 

µείωσης 

Κόστος 
επισκευών 

Κόστος Π.Π.Σ 

1 

2 3 
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Σχέση (2.1) 

Όπου Κ = αριθµός βλαβών ανά έτος. 

Όπου Α = κόστος επισκευής ανά βλάβη. 

Όπου Β = κόστος χαµένης παραγωγής. 

Όπου Γ = κόστος επισκευής εξαρτηµάτων που επηρεάστηκαν από τη βλάβη. 

Όπου ∆ = κόστος προληπτικής συντήρησης. 

Όπου Ε = αριθµός προληπτικών ελέγχων ανά έτος. 

Τα όρια του Σ.Σ. καθορίζονται µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία που 

θέτουµε και διαφέρουν ανάλογα µε την εφαρµογή. 

Ειδικότερα, ο καθορισµός των διαστηµάτων στα οποία γίνεται 

προληπτική συντήρηση είναι ιδιαίτερα σηµαντικός από οικονοµική άποψη. 

Πολύ συχνά το κόστος επισκευής των µηχανών και το κόστος από την 

«χαµένη» παραγωγή, που συνεπάγεται η καθήλωση των µηχανών, αποτελεί 

σηµαντικό ποσοστό του κόστους παραγωγής. Το κόστος αυτό µπορεί να 

συµπυκνωθεί σηµαντικά αν ακολουθεί ένα πρόγραµµα πολιτικής συντήρησης. 

Ο καθορισµός της συχνότητας προληπτικής συντήρησης µπορεί να γίνει 

συγκρίνοντας το κόστος των µη προγραµµατισµένων συντηρήσεων µε το 

κόστος και τα οφέλη της προληπτικής συντήρησης. 

Το µοντέλο που ακολουθεί προσδιορίζει το σταθερό χρόνο µεταξύ δύο 

διαδοχικών ενεργειών προληπτικής συντήρησης που θα έχουν ως 

αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας του συστήµατος. 

Θεωρείται ότι, η προληπτική συντήρηση επαναφέρει το σύστηµα σε τέλεια 

λειτουργική κατάσταση (όπως όταν ήταν καινούργιο) και ότι η επισκευή µιας 

µονάδας που έχει αποτύχει επαναφέρει το σύστηµα στην κατάσταση που 

ήταν ακριβώς πριν την αποτυχία. Το ίδιο µοντέλο ισχύει και στην περίπτωση, 

 
Σ.Σ. =         Κ*(Α +Β + Γ)/∆* Ε 
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όπου πρέπει να παρθεί µια απόφαση καθορισµού του χρονικού σηµείου 

εκείνου στο οποίο πρέπει να αντικατασταθεί το εξάρτηµα. 

Ορίζουµε: 

Cn = το κόστος της προγραµµατισµένης επισκευής. 

Ef = το κόστος απρογραµµάτιστης επισκευής. 

t = ο χρόνος σε ώρες µεταξύ δραστηριοτήτων προληπτικής συντήρησης ή ο 

χρόνος αντικατάστασης. 

p (t) = η συνάρτηση πυκνότητας, πιθανότητας του χρόνου µεταξύ διαδοχικών 

αποτυχιών.  

Θεωρούµε την ειδική περίπτωση συντήρησης πυκνότητας p(t) = abt b-1, 

o<t<T(a, b) όπου T(a, b) είναι ένα άνω όριο ή ακριβής έκφραση του οποίου 

ως προς τις παραµέτρους a και b µπορεί να βρεθεί από την εξίσωση: 

T (a b) 

P(t) Ø t = 1. Μπορεί να αποδειχθεί (Ebeling E. Charles, (1997)), ότι 

η τιµή του t που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος ανά µονάδα χρόνου, 

δίνεται από την σχέση: 

t*  = [      Cu        ] 1/b 

  Cfa (b-1)   Σχέση (2.2) 

Το t * ορίζεται για b>1. 

Β. Επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήµατος. 

Το πρωταρχικό κριτήριο για να αποφασίσει κανείς να αντικαταστήσει αντί 

να επισκευάσει ένα εξάρτηµα είναι ένα οικονοµικό κριτήριο. Το µοντέλο που 

παρουσιάζεται στη συνέχεια είναι ένα απλό µοντέλο κόστους. Όµως κάθε 

περίπτωση έχει τα δικά της µοναδικά στοιχεία κόστους και συντήρησης που 

πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν όταν χρησιµοποιούµε το µοντέλο. 

Έτσι αν,  

F = αριθµός αποτυχιών των υλικών στη διάρκεια ζωής του συστήµατος, 

C = κόστος µονάδας υλικού, 
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Qr = σταθερό κόστος επισκευής (όπως το κόστος απόκτησης και συντήρησης 

των συσκευών ελέγχου και υποστήριξης, άλλων ευκολιών, τεχνικών 

εγχειριδίων εκπαίδευσης, αρχικά αποθέµατα). 

Qd = κόστος αντικατάστασης (όπως διαχείρισης αποθήκης, εγκατάσταση 

αποθηκών, κόστος διαχείρισης αποθεµάτων) – θεωρού µε Qd < Qr. 

Br = κόστος επισκευής αποτυχίας (π.χ. εργατοώρες x µέγεθος συνεργείου 

συντήρησης * MTTR). 

Bd = κόστος αντικατάστασης υλικών (π.χ. εργατοώρες x µέγεθος συνεργείου 

x χρόνος αφαιροτοποθέτησης) – θεωρούµε bd < br. 

K = η αναλογία των µονάδων του υλικού που έχουν αποτύχει και δεν 

µπορούν να επισκευαστούν και πρέπει να αντικατασταθεί, Ο ≤ Κ < 1. 

Μπορεί να αποδειχθεί (βιβλιογραφική αναφορά 2. Ebeling) ότι το κόστος 

επισκευής είναι ίσο µε το κόστος αντικατάστασης όταν ισχύει η σχέση: 

C = Qr  - ad  +  br – bd   Σχέση (2.3)  

    F(1 – K)      1 – K 

        C 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 F 
 

Σχήµα 2.3: Η Καµπύλη trade-off της επισκευής αντικατάστασης. 
 
Η καµπύλη του σχήµατος (2.3) απεικονίζει την σχέση 2.3 και έχει σχήµα 

µιας υπερβολής. Η αντικατάσταση του εξαρτήµατος προτιµάται για όλους τους 

συνδυασµούς (f,c) των σηµείων που βρίσκονται κάτω από την καµπύλη. 

Καθώς ο αριθµός f των αποτυχιών αυξάνει το c τείνει στο (br – bd)/(1-Κ). 

Όταν το κόστος της µονάδας του υλικού είναι µικρότερο από τη διαφορά 

(br – bd) 
(1 – K) Αντικατάσταση 

Επισκευή 
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µεταξύ του κόστους επισκευής του και του κόστους αντικατάστασής του (c<br- 

bd), τότε είναι οικονοµικότερο να γίνει αντικατάσταση, γιατί τότε το c θα είναι 

µικρότερο από την τιµή του δεξιού µέρους της σχέσης 2.3. Για σταθερό 

κόστος µονάδας, καθώς η αξιοπιστία της µονάδας αυξάνεται (κατά συνέπεια 

το f µειώνεται), η επισκευή γίνεται ολοένα και λιγότερο συµφέρουσα.  

Το αντίθετο συµβαίνει στην περίπτωση που θεωρώντας σταθερό ρυθµό 

αποτυχιών, το κόστος της µονάδας αυξάνει. Ωστόσο, οι παραπάνω 

θεωρήσεις είναι περισσότερο διαισθητικές και για την επιλογή της κατάλληλης 

απόφασης είναι απαραίτητη µια ποσοτική ανάλυση. 

 

2.2.1Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της Προληπτικής Συντήρησης. 

Για την καλύτερη και οµαλότερη εφαρµογή της προληπτικής συντήρησης 

σε ένα βιοµηχανικό περιβάλλον είναι θεµιτό να είναι γνωστά τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που θα προκύψουν, δίνοντας έµφαση 

στην ανάπτυξη των θετικών στοιχείων και προσοχή στην επίπτωση των 

αρνητικών. Φυσικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η επίδραση τους στη 

λειτουργία της επιχείρησης είναι ανάλογα µε το είδος της προληπτικής 

συντήρησης που εφαρµόζεται. 

Α. Πλεονεκτήµατα: 

1. Μείωση του Κόστους: Η εφαρµογή της προληπτικής συντήρησης 

µπορεί να εξασφαλίσει σαφώς καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα 

κυρίως γιατί το κόστος για µια προγραµµατισµένη αντίσταση είναι 

µικρότερο από µια απρογραµµάτιστη.  

2. ∆ιοικητικοί Έλεγχοι: Η προληπτική συντήρηση έχει τη δυνατότητα να 

οργανωθεί από πριν και αυτό σηµαίνει διοίκηση πρόβλεψης ανά 

διοίκηση αντίδρασης. Το φορείο εργασίας µπορεί να προγραµµατιστεί 

ώστε ο εξοπλισµός να είναι διαθέσιµος για προληπτική συντήρηση σε 

λογικούς χρόνους. 

3. Υπερωρία: Η υπερωρία µπορεί να µειωθεί ή να εξαλειφθεί λόγω της 

µείωσης των ξαφνικών γεγονότων. 
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4. Φορτίο Εργασίας: Το φορτίο εργασίας µπορεί να εξισορροπηθεί είτε 

ρυθµίζοντας τη ζήτηση ανάλογα µε τα διατιθέµενα µέσα, είτε 

χρησιµοποιώντας εξωτερικούς συνεργάτες και εξοπλισµό για να 

αντιµετωπισθεί η ζήτηση. 

5. ∆ιαθεσιµότητα του Εξοπλισµού: Είναι βέβαιο ότι µε την προληπτική 

συντήρηση ο εξοπλισµός θα συµπεριφέρεται καλύτερα και θα 

παρουσιάζει µεγαλύτερη διαθεσιµότητα και αξιοπιστία όταν αυτό 

χρειαστεί. 

6. Παραγωγή: Η επέµβαση στον εξοπλισµό συνήθως περιορίζεται σε 

συγκεκριµένους χρόνους που επιβάλλονται από τις απαιτήσεις της 

παραγωγής. Η προληπτική συντήρηση βοηθάει στο να εξασφαλίσει την 

καλύτερη αξιοποίηση των οικονοµικά αποδοτικών λειτουργιών. 

7. Τυποποίηση: Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης είναι από τη 

φύση τους επαναλαµβανόµενες και εποµένως είναι δυνατό να 

βελτιωθεί η µέθοδος και να αναπτυχθεί η επιδεξιότητα. Είναι δυνατόν 

να µελετηθεί η διαδικασία εκτέλεσης εργασίας και να επιτευχθούν 

συγκεκριµένοι χρονικοί στόχοι. 

8. Αποθέµατα Ανταλλακτικών: Αφού η προληπτική συντήρηση 

επιτρέπει τον προγραµµατισµό ανταλλακτικών υλικών, οι απαιτήσεις 

για τα υλικά αυτά µπορεί να προγραµµατισθούν ούτως ώστε να είναι 

διαθέσιµα όταν ακριβώς θα χρειαστούν. 

9. Εφεδρικοί Εξοπλισµοί: Παρά το ότι και µε την προληπτική 

συντήρηση είναι ανάγκη να υπάρχουν εφεδρείες γενικά η ανάγκη αυτή 

και η επένδυση σε εφεδρικό εξοπλισµό είναι µικρότερη. 

10. Ασφάλεια και Μόλυνση του Περιβάλλοντος: Έχοντας πρόγραµµα 

προληπτικών επιθεωρήσεων ενσωµατωµένο ή σύστηµα 

παρακολούθησης της κατάστασης, ο εξοπλισµός µπορεί να είναι 

ασφαλής και να µη δηµιουργεί µόλυνση. 

11. Ποιότητα: Για τους ίδιους γενικούς λόγους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, η σωστή εφαρµογή της προληπτικής συντήρησης βοηθάει 

να εξασφαλιστεί παραγωγή καλής ποιότητας. 
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12. Υποστήριξη των Χρηστών: Με κατάλληλη δηµοσιοποίηση η 

προληπτική συντήρηση βοηθάει στο να επιδειχθεί στους χειριστές του 

παραγωγικού εξοπλισµού, στη διεύθυνση παραγωγής και σε άλλους 

χρήστες του παραγωγικού εξοπλισµού ότι µε την λειτουργία της 

συντήρησης επιδιώκεται η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 

υποστήριξης. 

Β. Μειονεκτήµατα. 

1. ∆υνατότητα Ζηµίας:  Κάθε φορά που γίνεται επέµβαση τον 

εξοπλισµό υπάρχει ο φόβος να γίνει ζηµιά λόγω αδιαφορίας, άγνοιας, 

παραβίασης ή εφαρµογής λανθασµένης διαδικασίας. 

2. Παιδική Θνησιµότητα: Τα καινούργια ανταλλακτικά έχουν 

µεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ελαττωµατικά ή να παρουσιάσουν 

πρόβληµα από ότι τα εξαρτήµατα και υλικά που είναι ήδη σε χρήση. 

3. Χρησιµοποίηση Ανταλλακτικών: Η προληπτική αντικατάσταση 

ανταλλακτικών στην προληπτική συντήρηση προφανώς αχρηστεύει 

την εναποµένουσα ζωή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η προληπτική 

συντήρηση να έχει µεγαλύτερο κόστος ανταλλακτικών από άλλα 

συστήµατα συντήρησης. 

4. Αρχικό Κόστος: Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την διαχρονική αξία του 

χρήµατος και τον πληθωρισµό, τότε πρέπει να αναγνωρισθεί ότι κατά 

την επένδυση της προληπτικής συντήρησης, διατηρούµε το 

επενδυµένο κεφάλαιο σε ανταλλακτικά για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα. 

5. Πρόσβαση στον Εξοπλισµό:Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα, 

όταν οι µηχανές λειτουργούν µε προγράµµατα υψηλών ρυθµών 

παραγωγής, είναι η δυνατότητα πρόσβασης της υπηρεσίας 

συντήρησης στον εξοπλισµό για την εκτέλεση προληπτικής 

συντήρησης. 

2.2.2. Προβλεπτική Συντήρηση 

 Παρ’ όλο που η προβλεπτική συντήρηση µπορεί να µειώσει την 

συχνότητα των αποτυχιών, συχνά είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί το 
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κατάλληλο διάστηµα συντήρησης και το περιεχόµενο του προγράµµατος 

προληπτικής συντήρησης. Η µεγάλη συχνότητα πραγµατοποίησης 

προληπτικής συντήρησης µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της 

διαθεσιµότητας. 

Μια εναλλακτική προσέγγιση της Π.Σ. είναι η προβλεπτική συντήρηση. 

Στην προβλεπτική, συντήρηση συσκευές ή και εξαρτήµατα παρακολουθούνται 

και γίνεται εκτίµηση της κατάστασής τους µε σκοπό την πρόβλεψη του 

χρονικού σηµείου που πρόκειται να συµβεί µια αποτυχία. Αποφεύγονται 

αποτυχίες, µειώνεται η ζηµιά και η καταπόνηση της συσκευής και κατά 

συνέπεια επεκτείνεται ο χρόνος ζωής της. Η συντήρηση αυτή µπορεί να 

προγραµµατιστεί µε τέτοιο τρόπο (όπως και στην περίπτωση της 

προληπτικής συντήρησης), ώστε να ελαχιστοποιηθεί το αποτέλεσµα της µη 

διαθεσιµότητας της συσκευής. Συχνά είναι δυνατό να προσδιοριστεί και η 

φύση της επερχόµενης αποτυχίας. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατό να 

εξασφαλιστούν τα κατάλληλα εργαλεία, οι συσκευές ελέγχου, τα εγχειρίδια και 

τα εφεδρικά υλικά, έτσι ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµα κατά την έναρξη της 

συντήρησης. Το αποτέλεσµα είναι η σηµαντική µείωση του χρόνου επισκευής.  

Χαρακτηριστικό επίσης µιας διαγνωστικής συντήρησης είναι 

δειγµατοληψία λαδιού από µια µηχανή µε σκοπό να ελεγχθεί η κατάσταση 

του, παρά η αντικατάστασή του σε περιοδική βάση. 

Η προβλεπτική συντήρηση να εφαρµοστεί σε µηχανές και συσκευές στις 

οποίες οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι µετρήσιµες και επιπλέον είναι 

δυνατόν να παρακολουθούνται µε το χρόνο. Όταν αυτές οι συνθήκες 

αποκλίνουν, τότε είναι αποτέλεσµα κάποιου προβλήµατος που ενδεχοµένως 

θα οδηγήσει σε αποτυχία. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιοριστεί η 

φύση και η λύση του προβλήµατος. 

Οι τεχνικές προβλεπτικής συντήρησης περιλαµβάνουν θερµογραφική 

παρακολούθηση, µη καταστροφικό έλεγχο, ανάλυση δονήσεων. Για 

παράδειγµα, η ανάλυση λαδιού αεροκινητήρων είναι πιθανόν να εντοπίσει 

µικρές ποσότητες από µεταλλικά σωµατίδια ως ένδειξη κάποιας φθοράς. 

Μετρώντας την ποσότητα των σωµατιδίων αυτών θα µπορούσαν να 

προγραµµατιστούν ανάλογα οι γενικές επιθεωρήσεις. Επίσης, ενδείκτες των 
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φρένων αυτοκινήτων µετρούν το υπόλοιπο του pad wear, επιτρέποντας τον 

υπολογισµό της χρήσιµης ζωής που αποµένει, µέχρι την αναγκαστική 

αντικατάστασή του. 

Η µέθοδος αυτή θεωρείται σήµερα µια φιλοσοφία συντήρησης η οποία 

στηριζόµενη σε µια ουσιαστική εκτίµηση της πραγµατικής φυσικής 

κατάστασης του εξοπλισµού, στοχεύει στη σταδιακή µετατόπιση των 

εργασιών συντήρησης από εργασίες αποκατάστασης – επισκευής βλαβών, σε 

διαδικασίες πρόληψης – πρόβλεψης. 

Σύµφωνα µε σχετικές διεθνείς έρευνες, από την προκαταρκτική 

υλοποίηση προγραµµάτων προβλεπτικής συντήρησης σε 500 βιοµηχανίες 

(Η.Π.Α, Καναδάς, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Αυστραλία, κ.λ.π), προέκυψαν 

σηµαντικά οφέλη, που συνοψίζονται είτε σε µείωση του κόστους συντήρησης, 

των καταστροφών µηχανών, των αποθεµάτων ανταλλακτικών, του νεκρού 

χρόνου των µηχανών, του κόστους υπερωριών, είτε σε αύξηση της διάρκειας 

ζωής των µηχανών, της παραγωγικότητας και των κερδών. 

Οι µεταβολές που παρατηρήθηκαν στα παραπάνω µεγέθη κυµαίνονται 

από 10-70% (µεγάλες µεταβολές παρατηρήθηκαν σε βιοµηχανίες όπου η 

λειτουργία της συντήρησης ήταν υποβαθµισµένη). 

Ένα σύνολο κατάλληλων µετρητικών τεχνικών και διαγνωστικών 

µεθοδολογιών, είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, οι 

οποίες επιγραµµατικά είναι οι: 

1. Μετρητικές Τεχνικές, όπως: Μέτρηση κραδασµών – Θορύβων, 

Τριβολογική ανάλυση, Υπέρηχοι, Θερµογραφία, Λοιπές µέθοδοι µη 

καταστροφικών ελέγχων (Μέθοδοι ∆ινορευµάτων, ∆ιεισδυτικών – 

Μαγνητικών Υγρών, Ραδιογραφήµατα, Μέτρηση ακουστικής εκποµπής, 

κλπ). ∆ιαγνωστικές µέθοδοι ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και  

2. Μεθοδολογίες ∆ιάγνωσης, όπως: Παρακολούθηση Λειτουργικών 

Παραµέτρων (parameter Trending), Μέθοδοι Επεξεργασίας Σήµατος 

(Digital Signal Processing). «Αυτόµατες» µέθοδοι ∆ιάγνωσης 

(Automated Diagnosis). 
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2.2.3.Αξιοπιστία και Συντηρησιµότητα. 

Βασιζόµενοι στη σχέση: 

 

Και καθώς ο Μέσος Χρόνος Επισκευής (Mean Time to Repair, MTTR) 

του συστήµατος είναι η σταθµισµένη µέση τιµή των MTTR των 

υποσυστηµάτων του συστήµατος µε τους συντελεστές βαρύτητας να 

εξαρτώνται του αντίστοιχου αριθµού των αποτυχιών του κάθε 

υποσυστήµατος, µπορούµε να σχεδιάσουµε ένα σύστηµα µε σχεδιαστικό 

στόχο µέσου χρόνου επισκευής MTTR s παίρνοντας: 

 
 

 Σχέση (2.4.) 
 
όπου qi είναι η ποσότητα ι-οστού υποσυστήµατος στο σύστηµα και Fi ο 

αναµενόµενος αριθµός των αποτυχιών για το  ι-οστό υποσύστηµα κατά τη 

διάρκεια της ζωής του συστήµατος. Τα υποσυστήµατα εκείνα που αναµένεται 

να έχουν τις περισσότερες βλάβες είναι αυτά που θα θέλαµε να έχουν και τους 

µικρότερους µέσους χρόνους επισκευής. Ωστόσο εάν ο αριθµός των 

αποτυχιών διαφέρει σηµαντικά, τότε η µέθοδος αυτή µπορεί να παράγει ένα 

µεγάλο εύρος χρόνων επισκευής.  

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 

 
 
Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύχθηκαν τα συστήµατα συντήρησης. Αρχικά, 

παρουσιάστηκαν τα διάφορα συστήµατα και πως αυτά εξελίχθηκαν χρονικά 

και στη συνέχεια αναλύθηκαν τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους.  

 
 

MTTR s =  i =1  Σ
n q i F i MTTR I  
Σn q i F I 

 
 

MTTR i =   MTTR s  Σn q i F i 
I = 1 

n q i F i 
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Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του κεφαλαίου περιελάµβανε το σύστηµα 

της προληπτικής συντήρησης, ενώ µελετήθηκαν διεξοδικά τα πλεονεκτήµατα 

και τα µειονεκτήµατά του. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα µοντέλα κόστους της 

προληπτικής συντήρησης και υπολογίστηκε το βέλτιστο σηµείο 

αντικατάστασης. Τέλος, έγινε σύγκριση των σχεδιαστικών επιλογών για 

βελτίωση της αξιοπιστίας ή της συντηρησιµότητας ενός εξαρτήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ιστορική Αναδροµή 

Εισαγωγή 

Τον Μάιο του 1956, η τότε Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε την ίδρυση 

του ∆ιυλιστηρίου Ασπροπύργου για να καλύψει τις Ανάγκες τις χώρας σε 

πετρελαιοειδή (βενζίνη, καύσιµο αεριωθούµενων, φωτιστικό πετρέλαιο, ντίζελ, 

µαζούτ και άσφαλτο). Σχεδόν 50 χρόνια µετά το ∆ιυλιστήριο Ασπροπύργου 

αποτελεί το µεγαλύτερο κρίκο µιας από τις πιο µεγάλες βιοµηχανίες της 

χώρας µας των Ελληνικών Πετρελαίων. 

Ο όµιλος Ελληνικά Πετρέλαιο προήλθε από την µετονοµασία της 

∆ηµόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου του 1998, ΕΛ.ΠΕ Α.Ε., µε τη συγχώνευση 

των ∆ιυλιστηρίων Ασπροπύργου – ΕΚΟ και ∆ΕΠ – ΕΚΥ και πρόσφατα το 

2003 µε απόφαση της Πετρόλα Ελλάς ΑΒΕΕ. Στη ζωή του ∆ιυλιστηρίου 

Ασπροπύργου, διακρίνονται τέσσερις περίοδοι. 

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1956-1970 
 

Η αρχική δυναµικότητα του ∆ιυλιστηρίου από κατασκευή του, ήταν για 

30.000 βαρέλια αργού ηµερησίως, που αντιστοιχεί σε 1.300.000 τόνους 

περίπου το χρόνο. Το 1958 το Ελληνικό ∆ηµόσιο µισθώνει για µια δεκαετία 

µετά από διεθνή διαγωνισµό και αναθέτει την λειτουργία του στην εταιρεία 

Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου Α.Ε., που συστήθηκε για τον σκοπό 

αυτό. Στην εταιρεία συµµετέχουν ο όµιλος Νιάρχου µε ποσοστό 86%, η 

Εθνική Τράπεζα µε ποσοστό 12%, και η ∆. Καραπάνος µε ποσοστό 2%. 

Η συµµετοχή στα καθαρά κέρδη του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε ποσοστό 

90,5% και της κοινοπραξίας 9,5%. Παράλληλα, από το 1959 µε 

τροποποιήσεις και προσθήκες αυξήθηκε σε 40.000 βαρέλια ηµερησίως που 

αντιστοιχεί σε 1.800.000 τόνους αργού το χρόνο. Η µίσθωση µετά τη λήξη της 

δεκαετίας παρατάθηκε για ένα ακόµη χρόνο και τον Απρίλιο του 1969  το 

∆εκέµβριο του 1970 την εκµετάλλευση του ∆ιυλιστηρίου ανέλαβε ο όµιλος 

Ωνάση (Ωµέγα εταιρεία) χωρίς συµµετοχή στα κέρδη.  
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1971-1976 

Τον Ιανουάριο του 1971, ο όµιλος Νιάρχου ανέλαβε και πάλι την 

εκµετάλλευση και συγχρόνως την υποχρέωση να επεκτείνει και εκσυγχρονίσει 

το ∆ιυλιστήριο. Τα καθαρά κέρδη της εκµετάλλευσης ανέρχονται στα ίδια 

επίπεδα 90,5% ∆ηµόσιο, 9,5% όµιλος Νιάρχου. 

Σύµφωνα µε την σύµβαση η δυναµικότητα του ∆ιυλιστηρίου αυξήθηκε σε 

4.500.000 τόνους αργού πετρελαίου το χρόνο. Η µελέτη και κατασκευή ων 

επεκτάσεων ανατέθηκε σε Αµερικάνικες και Γερµανικές εταιρείες και η 

επένδυση στοίχισε 35 εκατοµµύρια δολάρια. Κατασκευάστηκαν νέες µονάδες, 

όπως καταλυτική αναµόρφωση νάφθας, αποθείωση ντίζελ και κηροζίνης, 

ανακτήσεις υγραερίων, ανάκτηση θείου και καθορισµός αποβλήτων. Μετά το 

πέρας των έργων, όπως προέβλεπε η σύµβαση η ιδιοκτησία ανήκει κατά το 

1/3 στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και κατά τα 2/3 στον όµιλο Νιάρχου. 

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1977-1983 
 

Αρχίζει µε την εξαγορά του συνόλου των µετόχων της εταιρείας από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το ∆ηµόσιο δαπάνησε περίπου 12.500.000 εκατοµµύρια 

δολάρια για την εξαγορά. Η συµφωνία κυρώθηκε µε νόµο του ∆εκεµβρίου του 

1976. Το ∆ιυλιστήριο εξακολουθεί να λειτουργεί µε καθεστώς Α.Ε., αλλά οι 

µετοχές ανήκουν εξ ολοκλήρου στο ∆ηµόσιο. 

 Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από µια γενική και ριζική 

αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του ∆ιυλιστηρίου, καθώς 

και από µια σειρά σηµαντικών έργων βελτίωσης της παραγωγικότητας του. 

Ένα από τα σηµαντικότερα έργα ήταν το έργο εξοικονόµησης ενέργειας στις 

εγκαταστάσεις, ύψους επένδυσης 7.500.000 εκατοµµύρια δολάρια, που 

ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1979. 

Με το έργο αυτό µειώθηκε η ιδιοκατανάλωση, καθώς και οι εκποµπές 

διοξειδίου του θείου στην ατµόσφαιρά. Παράλληλα, µε διάφορες 

τροποποιήσεις και προσθήκες αυξήθηκε η δυναµικότητα του ∆ιυλιστηρίου 

κατά 20% περίπου. Σηµαντικό έργο της περιόδου, η κατασκευή µονάδας 

παραγωγής αερίου πόλης. Το έργο αυτό έθεσε τέλος στην αναχρονιστική 

παραγωγή φωταερίου της ∆ΕΦΑ και ανέβαλε στην αναβάθµιση της περιοχής 

και στη µείωση της ρύπανσης. Η µονάδα λειτούργησε τον Απρίλιο του 1984 
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και παραπλήσθηκε οριστικά το 1999, µε την άφιξη του φυσικού αερίου στην 

Ελλάδα. Άλλα σηµαντικά έργα της περιόδου αυτής ήταν η κατασκευή 

προβλήτας της Πάχης Μεγάρων, που είναι από τις µεγαλύτερες της 

Μεσογείου (δέχεται πλοία µέχρι 600.000 τόνους), καθώς επίσης και η 

δηµιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανοµής καυσίµων στο 

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, µε τις οποίες τα ΕΛ.∆Α απόκτησαν πρόσβαση στην 

αγορά της Βορείου Ελλάδος. 

 
 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1984-1998 
 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τα µεγάλα έργα εκσυγχρονισµού 

και αναβάθµισης των εγκαταστάσεων του ∆ιυλιστηρίου Ασπροπύργου, που 

κύριο στόχο είχαν την κατασκευή µονάδων στάσης των βαρέων  αργού 

πετρελαίου, µετατροπή δηλαδή µαζούτ σε ελαφρότερα προϊόντα, κυρίως 

βενζίνη, ντίζελ και υγραέριο. Τα έργα αυτά, ύψους 600.000.000 εκατοµµυρίων 

δολαρίων, µετέβαλαν την παραγωγική φυσιογνωµία των ΕΛ.∆Α µε την 

υλοποίηση µιας από τις µεγαλύτερες βιοµηχανικές επενδύσεις των τελευταίων 

χρόνων στη χώρα µας. Οι αλλεπάλληλες πετρελαϊκές κρίσεις στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, δηµιούργησαν δυσµενές επιχειρηµατικό κλίµα για τα 

∆ιυλιστήρια πετρελαίου.  

Η ανοδική πορεία του αργού, η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση προϊόντων 

και η επιτακτική ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος, ήταν οι βασικοί 

παράγοντες που χαρακτηρίζουν την πορεία της εξέλιξης της αγοράς στο χώρο 

της παραγωγής και της διύλισης του πετρελαίου.  Τα ΕΛ.∆Α αναγνωρίζοντας 

έγκαιρα τις ανάγκες αυτές, προχώρησαν στον εκσυγχρονισµό των 

εγκαταστάσεων τους, µε αποτέλεσµα να είναι σήµερα το ∆ιυλιστήριο 

Ασπροπύργου το µεγαλύτερο πλέον σύγχρονο ∆ιυλιστήριο πετρελαίου στην 

Ελλάδα και το πλέον σύγχρονα αναπτυγµένο τεχνολογικά στην Ευρώπη. 

Συγχρόνως µε τα έργα τα ΕΛ.∆Α συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 

τεχνογνωσίας στη χώρα. Στις αρχές του 1983 τα ΕΛ.∆Α  ίδρυσαν την 

µελετητική εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΩΣ στην οποία συµµετείχαν µε ποσοστό 51%. 

Το υπόλοιπο 49% κατείχε η Ιταλική εταιρεία FOSTER WHEELER ITALIAN. 
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Σήµερα, η ΑΣΠΡΟΦΩΣ ανήκει 100% στα ΕΛ.∆Α και αποτελεί θυγατρική 

εταιρεία της. Οι νέες υπερσύγχρονες µονάδες που κατασκευάσθηκαν ήταν η 

απόσταξη στο κενό, η αποθείωση / υδρογονοδιάσπαση VGO, η καταλυτική 

διάσπαση FCC, η γλύκανση υγραερίων, η παραγωγή ΜΤΒΕ, που 

αντικατέστησε το µόλυβδο στις βενζίνες, η παραγωγή υδρογόνου, η 

αφαλάτωση θαλασσινού νερού και η παραγωγή αζώτου.  

Στην περίοδο αυτή, ιδρύθηκε επίσης η εµπορική εταιρεία ΕΛ.∆Α – Ε που 

αργότερα συγχωνεύθηκε µε την ΕΚΟ, µετά τη συγχώνευση του ∆ιυλιστηρίου 

της ΕΚΟ µε το ∆ιυλιστήριο Ασπροπύργου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. 

ΠΕΜΠΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1998-2011 
 

Η ∆ΕΠ Α.Ε. µετονοµάστηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και εισήχθη 

στα  Χρηµατιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Κατά τα επόµενα χρόνια, 

προχώρησε σε συστάσεις και εξαγορές θυγατρικών εταιρειών, όπως η 

ΕΛ.ΠΕ.Τ.- ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., µέσω της οποίας απέκτησε το πλειοψηφικό 

πακέτο του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ των Σκοπίων, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η HELLENIC PETROLEUM CYPRUS, η 

ΕΚΟ SERBIA AD και η EKO BULGARIA  για την επέκταση των εµπορικών 

δραστηριοτήτων του Οµίλου στην Κύπρο, Σερβία και Βουλγαρία αντίστοιχα. 

Συγχωνεύθηκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. η εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΑ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., µέσω της οποίας ο Όµιλος απέκτησε το διυλιστήριο 

Ελευσίνας. Κατά την επόµενη τριετία, ακολούθησαν συστάσεις θυγατρικών 

εταιρειών, όπως η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., µε σκοπό τη 

δραστηριοποίηση του Οµίλου στον τοµέα παραγωγής και εµπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω της κατασκευής και λειτουργίας εργοστασίου 

ισχύος 395 MW στη Θεσσαλονίκη, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., µε σκοπό την παραγωγή, διάθεση και εµπορία 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Αναπτύχθηκε κοινοπραξία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (20%) µε 

τις εταιρείες WOODSIDE ENERGY της Αυστραλίας (45%) και REPSOL YPF 

της Ισπανίας (35%), για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε περιοχές 

της Λιβύης.  
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Για την περαιτέρω ισχυροποίηση στον τοµέα παραγωγής και εµπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας σηµαντικό βήµα αποτέλεσε η υπογραφή Μνηµονίου 

Συνεργασίας µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε και της  Ιταλικής 

EDISON.  

Με στόχο την ενδυνάµωση του Οµίλου στην εγχώρια λιανική αγορά 

πετρελαιοειδών και την περαιτέρω ανάπτυξη της εµπορίας, η BP HELLAS 

µεταβίβασε τα εµπορικά δικαιώµατά της στην Ελλάδα στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., συµπεριλαµβανοµένων του δικτύου πρατηρίων καυσίµων, 

αποθηκευτικών χώρων, καθώς και εµπορικών και βιοµηχανικών πελατών.  

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε επιτυχής έναρξη εµπορικής λειτουργίας των 

νέων µονάδων του διυλιστηρίου   Θεσσαλονίκης, µετά την αναβάθµισή του.  

Συνέχιση των εργασιών αναβάθµισης διυλιστηρίου Ελευσίνας, το οποίο 

έφτασε σε βαθµό ολοκλήρωσης 96%, µε αναµενόµενη έναρξη λειτουργίας το 

2012.Αποχώρηση από την αγορά της Γεωργίας, µε την πώληση του συνόλου 

της συµµετοχής στην  HELLENIC PETROLEUM GEORGIA Ltd. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ 

Εισαγωγή 

Η µονάδα κλασµατικής απόσταξης ή µονάδα ατµοσφαιρικής είναι η κύρια 

µονάδα του ∆ιυλιστηρίου. Το ∆ιυλιστήριο Ασπροπύργου διαθέτει δύο τέτοιες 

µονάδες. Στην µονάδα αυτή το αργό πετρέλαιο µε τη µέθοδο του βρασµού 

διαχωρίζεται σε διάφορα κλάσµατα µέσα στον πύργο κλασµατικής 

απόσταξης. 

Πριν την είσοδό του στον πύργο, το αργό πετρέλαιο ατµοποιείται σε 

ποσοστό 80% σε κλίβανο στην θερµοκρασία των 365ο C περίπου. Με τη 

µέθοδο αυτή γίνεται ο διαχωρισµός σε διάφορα κλάσµατα τα οποία 

λαµβάνονται σαν πλευρικά προϊόντα από τον πύργο για περαιτέρω 

επεξεργασία, ενώ το µαζούτ εξέρχεται από τον πυθµένα του πύργου. Από την 

κορυφή του πύργου εξέρχονται αέρια κλάσµατα από τα οποία ανακτάται το 

υγραέριο. Οι µονάδες κλασµατικής απόσταξης θεωρούνται οι µητρικές 

µονάδες των ∆ιυλιστηρίων. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1 Παρουσίαση της Μονάδας 

4.1.1. Εισαγωγή 

Η µονάδα κλασµατικής απόσταξης 2.100 είναι µια από τις 2 µονάδες 

κλασµατικής απόσταξης του ∆ιυλιστηρίου δυναµικότητας 90.000 βαρελιών 

αργού ηµερησίως. Η µονάδα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και παράγει τα εξής 

προϊόντα: 

• Ηµικατεργασµένη βενζίνη (νάφθα), 

• Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), 

• Ελαφρύ ντίζελ (Light Gas Oil). 

• Βαρύ ντίζελ (Heavy Gas Oil), 

• Κατάλοιπο απόσταξης αργού (µαζούτ). 
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Τα προϊόντα που παράγονται δεν µπορούν να διοχετευθούν απευθείας 

στην κατανάλωση διότι χρειάζονται περαιτέρω κατεργασίες σε άλλες µονάδες 

του ∆ιυλιστηρίου και στη συνέχεια διατίθενται ως τελικά προϊόντα στην αγορά. 

4.1.2 Μηχανολογικός Εξοπλισµός 

Η µονάδα αποτελείται: 

• από ένα πύργο κλασµατικής απόσταξης,  

 

   Φωτογραφία Νο 1 
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• από τρεις πύργους σταθεροποίησης προϊόντων, 

 
 
   Φωτογραφία Νο 2 

        
 
• από δύο κλιβάνους εξάτµισης προϊόντων µε 7 διαδροµές (πάσσα), 
 

        
 
   Φωτογραφία Νο 3 
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• σειρά εναλλακτών θερµότητας, 

    
    Φωτογραφία Νο 4 

• σειρά αερόψυκτων ψυγείων , 

 

   Φωτογραφία Νο 5 
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• σειρά αντλιών (τροφοδοτικές και προϊόντων),  

 

       Φωτογραφία Νο 6 
 

• ηλεκτροστατικό διαχωριστή (Desaulter), 

 

                                   Φωτογραφία Νο 7  
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• δοχείο συλλογής προϊόντων, 

 

    Φωτογραφία Νο 8 

• αυτόµατες βάνες ροής, πιέσεως θερµοκρασίας,  

 

     Φωτογραφία Νο 9 

• σωληνώσεις µεταφοράς προϊόντων. 
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  Φωτογραφία Νο 10 

 
4.1.3. Αναλυτική Αναφορά Εξοπλισµού Μονάδας 
 

• Ο πύργος κλασµατικής απόσταξης είναι ένα µεγάλο δοχείο ύψους 

45 µέτρων το οποίο χωρίζεται σε διαµερίσµατα µε δίσκους επάλληλους 

και λεκάνες απόληψης προϊόντων (Down Camers). Το µερικό 

εξατµισµένο αργό εισέρχεται στον πυθµένα του πύργου σε 

θερµοκρασία 365ο C και µε την βοήθεια ατµού γίνεται η κλασµατική 

απόσταξη. Η θερµοκρασίες στον πύργο απόσταξης είναι διαφορετικές 

µε την βοήθεια παγίων ρευµάτων και έτσι από τις λεκάνες απόληψης 

λαµβάνονται τα κλάσµατα αργού, (φωτογραφία Νο 1). 

• Ο Κλίβανος Εξάτµισης αποτελείται από δύο χώρους (BOX) που 

καθένας έχει 24 καυστήρες. Οι καυστήρες αυτοί λειτουργούν µε Fuel 

Oil και αέριο και παράγουν την θερµοκρασία που απαιτείται για την 

µερική εξάτµιση του αργού που περνάει από τους αυλούς (τούµπα). Οι 

αυλοί έχουν 6 ανεξάρτητες διαδροµές (3 ανά BOX) και η τελική τους 

έξοδος δίνει θερµοκρασία 365ο C. Οι αυλοί έχουν κοινή έξοδο και 

οδηγούνται στον πυθµένα του πύργου για απόσταξη, (φωτογραφία 3). 
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• Εναλλάκτες Θερµότητας, είναι δοχεία 2 διαδροµών στα οποία γίνεται 

αξιοποίηση της θερµότητας που παράγεται κατά τη διαδικασία της 

λειτουργίας της µονάδας. Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία Νο 4, η 

διέλευση των προϊόντων µέσα από ένα εναλλάκτη έχει ως σκοπό την 

ανταλλαγή θερµότητας. Έτσι όταν ένα προϊόν ψύχεται, ταυτόχρονα 

θερµαίνει το άλλο ρεύµα που  χρειάζεται προθέρµανση. Αυτό γίνεται 

για την επίτευξη της θερµοκρασίας των 365ο C που απαιτείται για την 

απόσταξη. 

• Αερόψυκτα Ψυγεία: Είναι ένα είδος εναλλάκτη θερµότητας, µόνο που 

το προϊόν που διέρχεται µέσα από αυτόν ψύχεται µε τη βοήθεια 

ανεµιστήρων, (φωτογραφία Νο 5). Χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 

ψύξη προϊόντων και η θερµότητα που παράγεται διαχέεται στην 

ατµόσφαιρα. 

• Αντλίες: είναι τα µηχανήµατα που µεταφέρουν τα διάφορα ρεύµατα. 

Αποτελούνται από το µηχανικό µέρος και το ηλεκτρικό (κινητήρας). 

Μεταξύ τους συνδέονται µε τον άξονα της αντλίας. Οι αντλίες είναι 

πάντα διπλές. Για λόγους ευνόητους, η δεύτερη πάντα αντλία βρίσκεται 

σε ετοιµότητα, ούτως ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα στην οµαλή 

λειτουργία της µονάδας, όταν βρίσκεται η άλλη αντλία σε επισκευή ή 

συντήρηση (φωτογραφία Νο 6). 

• Ηλεκτρικός ∆ιαχωριστής, είναι το δοχείο όπου το αργό εισερχόµενο 

µε τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος υφίσταται, µε τη προσθήκη 

κατάλληλου χηµικού, ένα διαχωρισµό καταλοίπων και νερού που 

συµπεριέχονται στο αργό που τροφοδοτεί τη µονάδα (φωτογραφία Νο 

7). 

• ∆οχεία Συλλογής Προϊόντων, είναι τα διάφορα δοχεία όπου 

συγκεντρώνονται τα ενδιάµεσα προϊόντα της απόσταξης πριν 

µεταφερθούν µε κατάλληλες αντλίες προς άλλους προορισµούς. Τα 

δοχεία έχουν υγρή και αέρια φάση που βρίσκονται σε ισορροπία µε 

κατάλληλες βάνες (φωτογραφία Νο 8). 

• Αυτόµατες Βάνες, είναι ο εξοπλισµός που επιτρέπει να κρατάµε σε 

έλεγχο πιέσεις, ροές και θερµοκρασίες καθώς και σταθµές. Μέσω 
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αυτού του εξοπλισµού ελέγχεται και µπορεί να µεταβληθεί η λειτουργία 

της µονάδας. Οι βάνες χωρίζονται σε βάνες ροής, πιέσεως και 

θερµοκρασίας (φωτογραφία Νο 9). 

• Σωληνώσεις Μεταφοράς,  είναι οι σωλήνες διαφόρων διατοµών από 

2΄΄ έως και 18΄΄ που διακινούν τα διάφορα ρεύµατα από και προς τη 

µονάδα (φωτογραφία Νο 10). 

4.1.4. Εργατοτεχνικό ∆υναµικό 

Σε αυτή τη µονάδα εργάζονται σε 5 βάρδιες, 20 άτοµα εξειδικευµένα, 

µε γραµµατικές γνώσεις τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου ή Τεχνικής 

σχολής. Επικεφαλής αυτών των ανθρώπων είναι ο εργοδηγός βάρδιας του 

∆ιυλιστηρίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας υπάρχει τεχνική υποστήριξη 

από ειδικότητες ηλεκτρολόγων, µηχανικών, ηλεκτρονικών, 

ηλεκτροσυγκολλητών και διαφόρων άλλων ειδικοτήτων για την αντιµετώπιση 

καθηµερινών προβληµάτων. Επίσης, υπάρχει το τµήµα του Χηµείου που µε 

καθηµερινές αναλύσεις και ελέγχους εξασφαλίζει την σωστή ποιότητα των 

προϊόντων που παράγονται από τη µονάδα. Όλο το παραπάνω εργατοτεχνικό 

προσωπικό καθοδηγείται από έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό: ∆ιευθυντή, 

Τµηµατάρχη και Μηχανικό, όλοι µε πτυχίο Χηµικού Μηχανικού. 

 

Ενότητα 4.2 Προγραµµατισµένο Σταµάτηµα Συντήρησης Μονάδας 

4.2.1. Εισαγωγή 

Η µονάδα αυτή όπως και οι υπόλοιπες µονάδες του ∆ιυλιστηρίου, 

προγραµµατίζονται για συντήρηση κάθε πέντε χρόνια για έλεγχο και τυχόν 

επισκευές σε αναµενόµενες φθορές του εξοπλισµού. Στην γλώσσα των 

ΕΛ.ΠΕ αυτό ονοµάζεται General Shut Down. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν 

µπορεί να παραστεί ανάγκη σταµατήµατος και νωρίτερα της πενταετίας για να 

αντιµετωπισθούν συνηθισµένα προβλήµατα, όπως συνάντησα και εγώ κατά 

τη διάρκεια της πρακτικής µου εξασκήσεως στο ΕΛ.ΠΕ. 

4.2.2. Χρονοδιάγραµµα Σταµατήµατος 

Η µονάδα για να παραδοθεί στην συντήρηση προς επισκευή ακολουθεί 

το εξής χρονοδιάγραµµα: 
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• Μείωση σταδιακά της τροφοδοσίας από 90.000 σε 55.000 (διάρκεια 

14). 

• Σταδιακή µείωση της θερµοκρασίας από 365ο  C σε 240ο C (διάρκεια 

34). 

• Ανακυκλοφορία αργού στη µονάδα, σβήσιµο κλιβάνου για ψύξη και 

καθαρισµό κυκλωµάτων (διάρκεια 34). 

• Άδειασµα κυκλωµάτων σε δεξαµενή slop και πρώτη άτµιση των 

κυκλωµάτων (διάρκεια 84). 

• Τοποθέτηση τυφλών, αποµόνωση της µονάδας από τις άλλες µονάδες 

και γενικά βοηθητικά κυκλώµατα (διάρκεια 104). 

• Τελική άτµιση των κυκλωµάτων για πλήρη αποµάκρυνση 

υπολειµµάτων προϊόντων (διάρκεια 104). 

• Άνοιγµα εξοπλισµού και παράδοση της µονάδας για επισκευές και 

συντήρηση. 

4.2.3. Συντήρηση και Επισκευή Εξοπλισµού 

Οι επισκευές και η συντήρηση που γίνονται στη µονάδα σε ένα τέτοιο 

σταµάτηµα, είναι οι ακόλουθες: 

• Επισκευή πυρίµαχων που φθείρονται στον κλίβανο εξάτµισης, (στις 

φωτογραφίες 11 και 12 βλέπουµε την κατάσταση πριν και µετά την 

συντήρηση – επισκευή). 

 

 
                       Φωτογραφία Νο 11    Φωτογραφία Νο 12 
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• Αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων αυλών και στηριγµάτων που 

παρουσιάζουν αποµείωση πάχους ή έχουν προγραµµατισθεί από 

προηγούµενο σταµάτηµα, (βλέπουµε στις φωτογραφίες 13 και 14 

αυλούς πριν και µετά το Shut Down). 

  ΠΡΙΝ                     ΜΕΤΑ 

 

  
                 Φωτογραφία Νο 13   Φωτογραφία Νο 14 
 

• Έλεγχος και επισκευή καυστήρων για σωστή λειτουργία κλιβάνου, (στη 

φωτογραφία Νο 16 βλέπουµε συνολικά τον κλίβανο και τους 

επισκευασµένους καυστήρες ενώ στη φωτογραφία Νο 15, βλέπουµε 

τον κλίβανο πριν επισκευαστεί). 

           ΠΡΙΝ     ΜΕΤΑ        

 

            Φωτογραφία Νο 15    Φωτογραφία Νο 16 
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• Έλεγχος, καθαρισµός και πιθανή αντικατάσταση δίσκων στον πύργο 

απόσταξης, (στις φωτογραφίες Νο 18 και Νο 19 βλέπουµε δίσκους 

πριν και µετά το Shut Down). 

                

      

                 ΠΡΙΝ      ΜΕΤΑ 

  

Φωτογραφία Νο 18    Φωτογραφία Νο 19 

• Έλεγχος βανών αυτόµατων και αντικατάσταση χειροκίνητων, όπου 

χρειαστεί 

 

. ΠΡΙΝ        ΜΕΤΑ 
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• καθαρισµός εναλλακτών λόγω αποθέσεων.  

 

 

 

ΠΡΙΝ           ΜΕΤΑ 

                     



50 
 

 

• Έλεγχος κινητών αντλιών, επισκευή.  

  

  ΠΡΙΝ      ΜΕΤΑ 

   

 

 

• Ηλεκτρολογικός έλεγχος αφαλατωτή. 

 

 

• Έλεγχος – επισκευή όλων των ασφαλιστικών βαλβίδων για την 

ασφάλεια της λειτουργίας 
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• Έλεγχος – καθαρισµός αυλών αεροψυγείων. 

ΠΡΙΝ      ΜΕΤΑ 
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• Μερική ή ολική αντικατάσταση σωληνώσεων που παρουσιάζουν 

αποµείωση πάχους. 

         ΠΡΙΝ         ΜΕΤΑ 

                            
 

Όλες αυτές οι εργασίες έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

της µονάδας και πολλές από αυτές έχουν αντιµετωπισθεί µε πρόχειρες 

επισκευές. Η τακτική επιθεώρηση και ο προληπτικός έλεγχος που 

πραγµατοποιείται σε συνεχή βάση, από το τµήµα της προληπτικής 
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συντήρησης και το τµήµα επιθεώρησης, αποτελούν την έκθεση επισκευών – 

συντήρησης της µονάδας. 

 

 

4.2.4 Προβλήµατα κατά τη Συντήρηση.  

Τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την διάρκεια ενός τέτοιου 

σταµατήµατος είναι κυρίως η αστοχία υλικών και πολύ σπάνια οι κακός 

προγραµµατισµός και η µη έγκυρη προµήθεια υλικών. Σε µια τέτοια 

περίπτωση η επίπτωση είναι οικονοµική γιατί επιµηκύνεται η διάρκεια του 

σταµατήµατος της µονάδας. Κατά τη διάρκεια ζωής του ∆ιυλιστηρίου δεν 

έχουν παρατηρηθεί άλλου είδους προβλήµατα κατά τη συντήρηση των 

µονάδων του. 

 

4.2.5.Ξεκίνηµα της Μονάδας. 

Μετά το πέρας της συντήρησης και των επισκευών, ακολουθείται η 

αντίστροφη πορεία για το ξεκίνηµα της µονάδας. 

• Κλείσιµο εξοπλισµού. 

• Αφαίρεση των τυφλών αποµόνωσης. 

• Άτµιση εξοπλισµού για εκδίωξη του αέρα. 

• Πρεσάρισµα της µονάδας µε άζωτο για έλεγχο διαρροών. 

• Γέµισµα της µονάδας µε αργό και ανά κυκλοφορία. 

• Σταδιακή αύξηση θερµοκρασιών µε ρυθµό 30ο C την ώρα και αύξηση 

τροφοδοσίας στα 60.000 βαρέλια. 

• Σταδιακή αποστολή προϊόντων σε δεξαµενές µετά από ποιοτικό 

έλεγχο στο χηµείο. 

• Αποκατάσταση λειτουργίας µονάδας µε κανονική τροφοδοσία. 

4.2.6. Χρόνος και Κόστος Σταµατήµατος. 
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Ο συνολικός χρόνος του σταµατήµατος της µονάδας κυµαίνεται κατά 

µέσο όρο στις 20 ηµέρες. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται βέβαια από το µέγεθος 

των επισκευών που θα πραγµατοποιηθούν. Τα περισσότερα χρονοβόρα 

σταµατήµατα αφορούν την αντικατάσταση αυλών κλιβάνων και αερόψυκτων, 

επισκευές που µπορούν να ανεβάσουν το κόστος της συντήρησης. 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε καταρχάς η ιστορία των Ελληνικών 

πετρελαίων Ασπροπύργου και στη συνέχεια αναλύθηκε η µονάδα 

κλασµατικής απόσταξης, η οποία είναι η κύρια µονάδα του ∆ιυλυστηρίου. 

Έγινε αναφορά ανθρώπινο δυναµικό το οποίο απασχολεί και στον εξοπλισµό 

τον οποίο περιλαµβάνει, ενώ χρησιµοποιήθηκε και φωτογραφικό υλικό. Τέλός, 

παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες συντήρησης και επισκευής της µονάδας, 

καθώς και το κόστος τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Εισαγωγή  

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει την εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού 

σε θέµατα υγιεινής και ασφαλείας, όπως είναι η πυρασφάλεια και τα Μέσα 

Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να τηρηθούν καθ΄ όλη την διάρκεια που 

βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του διυλιστηρίου. 

 

Ενότητα  5.1.1. Γενικά 

 

Ένα από τα βασικά θέµατα για τον όµιλο ΕΛ.ΠΕ. αποτελούν η υγεία και 

η ασφάλεια των εργαζοµένων όσο και των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, 

κοντά στις οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του. Η συνεχής βελτίωση του 

επιπέδου ασφαλείας του προσωπικού και των εγκαταστάσεων είναι µια από 

τις κυριότερες προτεραιότητες για τα ΕΛ.ΠΕ. Η ανάγκη για ένα κοινό σύστηµα 

διαχείρισης ασφάλειας στα διυλιστήρια νότου, οι αναθεωρήσεις των 

διαδικασιών ασφάλειας, η έκδοση νέων πολιτικών ασφάλειας και ο 

εµπλουτισµός των ασφαλών πρακτικών εργασίας, συνέβαλλαν στην ανάγκη 

της έκδοσης ενός κοινού εγχειριδίου ασφαλείας. Κάθε εργασία κρίνεται µε 

βάση την πιθανότητα και την σοβαρότητα των συνεπειών, που µπορεί να έχει 

στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στον εξοπλισµό. Ανάλογα µε τη βαρύτητα 

της κάθε εργασίας, πιθανόν να απαιτούνται πρόσθετες προφυλάξεις και ειδικά 

µέτρα που δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στην παρούσα συνοπτική 

διαδικασία.  

Η αξιολόγηση της βαρύτητας µιας εργασίας πραγµατοποιείται µε χρήση 

του πίνακα εκτίµησης επικινδυνότητας σύµφωνα µε την διαδικασία ΕΥΑΠΟ-Α-

02.02 της ∆.Υ.Α.Π.Ο. Η εκτίµηση και η αξιολόγηση των κινδύνων µιας 
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εργασίας είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη 

εφαρµογή διορθωτικών και προστατευτικών µέτρων εκεί όπου κρίνεται 

περισσότερο αναγκαίο. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει συγκεκριµένος πίνακας 

εκτίµησης της επικινδυνότητας. 

 

Ο πίνακας εκτίµησης επικινδυνότητας, είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για 

τη σωστή και γρήγορη εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας, λαµβάνοντας 

υπόψη την πιθανότητα εµφάνισης ενός περιστατικού και τη σοβαρότητα των 

επιπτώσεών του στους ανθρώπους, στον εξοπλισµό, στο περιβάλλον και 

στη φήµη της εταιρείας. 

5.1.2. Εκπαίδευση προσωπικού  

Η προσέγγιση για την εκπαίδευση εστιάζεται κυρίως στη δηµιουργία ενός 

ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, που θα περιέχει το στοιχείο της 

πρόκλησης και θα δίνει την ευκαιρία στο ανθρώπινο δυναµικό να αναπτύξει 

τις ικανότητες και τις τεχνικές του, ώστε να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις 

σύγχρονες απαιτήσεις και στους στρατηγικούς στόχους της βιοµηχανίας. 

Ο Όµιλος έχει θεσπίσει πολιτικές για συνεχή εκπαίδευση, που 

καλύπτουν συµµετοχή των εργαζοµένων σε σεµινάρια και συνέδρια εντός και 

εκτός Ελλάδος, φοίτηση υπαλλήλων στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και σε 
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Μεταπτυχιακά Προγράµµατα, εκµάθηση ξένης γλώσσας, αγορά βιβλίων, 

συνδροµές σε εφηµερίδες – περιοδικά και επαγγελµατικούς συλλόγους. 

Ειδικότερα, στα ∆ιυλιστήρια, µέσω του Προγράµµατος ∆ΙΑΣ, 

εφαρµόζονται εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενίσχυση της 

τεχνικής αλλά και διοικητικής επάρκειας των εργαζοµένων. 

Το 2011 έγιναν σηµαντικές επενδύσεις στην εκπαίδευση. Ενδεικτικά, τα 

εκπαιδευτικά και τα επιµορφωτικά προγράµµατα ήταν σχετικά µε: 

• Νέες τεχνολογίες (διύλισης, συντήρησης, κλπ.) 

• Ασφάλεια 

• Εργασιακά και ασφαλιστικά 

• ∆ιοικητικές ικανότητες (management και marketing) 

• Εµπορικά και οικονοµικά θέµατα 

• ∆ιαχείριση Ποιότητας – Υγείας – Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 

• Νοµικά για µη Νοµικούς 

• Οικονοµικά για µη Οικονοµικούς 

• Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων 

• Εξειδικευµένα θέµατα πληροφορικής – on the job training 

• Εκµάθηση Αγγλικής – Γερµανικής γλώσσας 

• ∆ιαχείριση Έργων 

• Επικοινωνία και Τεχνική Παρουσιάσεων 

• Εκπαίδευση Επιθεωρητών – Πωλητών 

 

Η συνολική δαπάνη του Οµίλου στα παραπάνω θέµατα, για το 2011, 

ανήλθε σε € 1.227.000, ενώ ο συνολικός αριθµός ωρών εκπαίδευσης ήταν 

94.133.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι διεξήχθησαν ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια 

Υγιεινής, Ασφάλειας και Πυρασφάλειας µε 1.220 εργαζοµένους (4.582 

συµµετοχές σε 8.553 ώρες) και διάφορα σεµινάρια εκπαίδευσης στη 

λειτουργία µονάδων των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου, 

Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας (547 εργαζόµενοι µε 2.059 συµµετοχές σε 

48.460 ώρες). 

Ο Όµιλος στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το 2011 επένδυσε 

σε: 

1. Εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών. 
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2. Συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά και εφηµερίδες. 

3. Συνδροµές σε διάφορους επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς 

συλλόγους. 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τα σεµινάρια τα οποία γενικά 

εντάσσονται στη συνεχιζόµενη κατάρτιση των εργαζοµένων, βασίζονται στις 

ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού, οι οποίες προκύπτουν από τους 

στρατηγικούς στόχους του Οµίλου και τα συστήµατα ανθρώπινου δυναµικού 

που εφαρµόζονται στον Όµιλο. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας είναι 

πολύπλευρη και περιλαµβάνει τα εξής θέµατα: 

• Πυρασφάλεια – χρήση πυροσβεστικών µέσων. 

• Πρώτες βοήθειες – αντιµετώπιση εγκαυµάτων. 

• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (αναπνευστικές συσκευές, 

µάσκες,κ.λπ.). 

• Παρουσιάσεις διεθνών ατυχηµάτων (αιτίες – συµπεράσµατα). 

• Περιοδική επανάληψη – υπενθύµιση σηµαντικών διαδικασιών 

ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης. 

• Συµµετοχή σε ασκήσεις. 

• ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφάλειας. 

Η εκπαίδευση επεκτείνεται εκτός των εργαζοµένων και σε εργολάβους, 

πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Οι 

επισκέπτες ενηµερώνονται µέσω έντυπου υλικού για τις οδηγίες ασφαλείας 

των εγκαταστάσεων. 

Ειδικά για την εκπαίδευση των εργολάβων, ξεκίνησε από το 2008 η 

συστηµατική εκπαίδευση Ασφάλειας όλων των επικεφαλής των εργολαβικών 

συνεργείων, αλλά και απλών µελών των συνεργείων, που εκτελούν εργασίες 

στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Η εκπαίδευση βασίζεται σε εκτενή 

εκπαιδευτική ύλη, που διατίθεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στις 

εργολαβικές εταιρείες. Οι εκπαιδευόµενοι προσέρχονται σε γραπτές εξετάσεις 

και µόνο στους επιτυχόντες χορηγείται κάρτα εισόδου στις εγκαταστάσεις για 

εργασία. 

 

5.1.3 ∆ιασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων 
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Κάθε βιοµηχανική εγκατάσταση έχει το δικό της ιατρείο, το οποίο 

λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Τα ιατρεία είναι στελεχωµένα µε ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό. ∆ιαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό για την 

αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης και µπορούν να παρέχουν 

άµεση ιατρική βοήθεια στους εργαζόµενους. Επίσης διενεργούνται 

εµβολιασµοί (π.χ. αντιτετανικός). Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν ιδιόκτητα 

ασθενοφόρα οχήµατα για περιπτώσεις, που κρίνεται αναγκαία η άµεση 

µεταφορά εργαζοµένων σε νοσοκοµείο. 

Οι εργαζόµενοι συµµετέχουν, δωρεάν, σε προγράµµατα προληπτικού 

ιατρικού ελέγχου και στις απαιτούµενες εργαστηριακές εξετάσεις. Τα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα 

µε µοναδικό στόχο την προστασία της υγείας και αξιολογούνται µόνο από 

τους ιατρούς εργασίας των εγκαταστάσεων, πάντα στην κατεύθυνση 

προστασίας της υγείας των εργαζοµένων.Επιπλέον, ανεξάρτητα εργαστήρια 

πραγµατοποιούν περιοδικές προληπτικές αναλύσεις του πόσιµου νερού. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συµβαδίζοντας µε όλες τις νοµοθετικές 

απαιτήσεις, πραγµατοποιεί µετρήσεις βλαπτικών παραγόντων στο εργασιακό 

περιβάλλον για την επιβεβαίωση της µη έκθεσης των εργαζοµένων σε 

επίπεδα ικανά να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία, σύµφωνα µε κοινό βασικό 

πρόγραµµα µετρήσεων, που ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις. 

Ως τελευταία γραµµή άµυνας στην προσπάθεια διασφάλισης της υγείας 

χορηγούνται στους εργαζόµενους Μέσα Ατοµικής Προστασίας, τα οποία 

πληρούν σύγχρονες ενιαίες προδιαγραφές για όλες τις εγκαταστάσεις και 

ικανοποιούν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

καθιερώθηκε στην τελευταία πενταετία η χορήγηση ειδικών πυράντοχων 

στολών εργασίας σε όλο το προσωπικό των µονάδων παραγωγής, 

αποθήκευσης και διακίνησης καυσίµων µε αντιστατικά χαρακτηριστικά, 

σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας ΑΤΕΧ. 

 

5.1.4 Στόχοι και ∆είκτες Yγείας & Aσφάλειας 

Κάθε βιοµηχανική εγκατάσταση θέτει µετρήσιµους στόχους για τη 

βελτίωση της επίδοσής της, στον τοµέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Η 

επίδοση έναντι των στόχων εξετάζεται σε ετήσια βάση και παρουσιάζεται 

σχετική έκθεση. 
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Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συµµετέχει στην ετήσια έρευνα και 

στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήµατα τα που διεξάγει ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός CONCAWE και συνεργάζεται µε αυτόν, παρακολουθώντας τις 

διεθνείς εξελίξεις για τη θέσπιση και πρόσθετων δεικτών µέτρησης της 

επίδοσης στην ασφάλεια. 

Το 2011 στις εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σηµειώθηκε 

ένα θανατηφόρο και 26 ατυχήµατα απουσίας από την εργασία. Τα ατυχήµατα 

απουσίας ισοδυναµούν µε 4,7 ατυχήµατα απουσίας από την εργασία ανά 

εκατοµµύριο ανθρωποώρες (δείκτης LWIF). ∆εν καταγράφηκε καµία 

περίπτωση επαγγελµατικής ασθένειας στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του 

Οµίλου. Στην ΕΚΟ καταγράφηκαν 17,6 περιπτώσεις βαρηκοΐας ανά 1.000.000 

εργατοώρες. 

 

5.1.5 Βελτίωση συµπεριφοράς για µείωση ατυχηµάτων 

Το εργατικό δυναµικό πρέπει να τηρεί τους 10 κανόνες που επιβάλει 

αυστηρά η εταιρεία, που έχουν ως σκοπό την µείωση των ατυχηµάτων. 

Παρουσιάζονται επιγραµµατικά οι βασικότεροι γενικοί κανόνες ασφάλειας, 

που πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους εργαζόµενους στις 

εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης της βιοµηχανίας , 

για την προστασία της ζωής τους αλλά και των συναδέλφων τους. 

 

1. Ο επικεφαλής κάθε οµάδας πρέπει πρώτα να πάρει τη σχετική γραπτή 

άδεια εργασίας (όπου απαιτείται), αφού ξεκινήσει την εργασία. 
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2. Πρέπει να γίνετε έλεγχος  για την ύπαρξη αερίων, από τους ελεγκτές 

αερίων, όταν και όπως επιβάλλεται από την Άδεια εργασίας. 

Οι ελεγκτές αερίων πρέπει να: 

� Μελετούν προσεκτικά ποιους ελέγχους απαιτεί η Άδεια Εργασίας και 

πόσο συχνά. 

� Χρησιµοποιούν όργανα σωστά βαθµονοµηµένα και καλοσυντηρηµένα, 

όπως επιβάλλουν οι διαδικασίες ελέγχου και συντήρησης. 

Εκείνοι που πραγµατοποιούν την εργασία πρέπει να: 

� Βεβαιωθούν ότι έχουν γίνει οι µετρήσεις αερίων που απαιτούσε η Άδεια 

Εργασίας - πρέπει να αναγράφονται στην Άδεια οι τιµές και η ώρα 

µέτρησης, µαζί µε την υπογραφή του ελεγκτή. 

� Σταµατούν την εργασία, αν αντιληφθούν οσµή κάποιου αερίου. 

 

3. Πρέπει να γίνετε έλεγχος από την οµάδας ,ώστε να έχει γίνει σωστά η 

ηλεκτρική αποµόνωση του εξοπλισµού πριν αρχίσει η εργασία και ότι 

έχουν χρησιµοποιηθεί τα προβλεπόµενα µέτρα.  
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Πρέπει να: 

� Κατανοούν ότι η ηλεκτρική αποµόνωση εξοπλισµού τους 

προστατεύει από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

� Βεβαιώνονται ότι έχει γίνει ασφαλής ηλεκτρική αποµόνωση 

σύµφωνα µε τη διαδικασία και να έχουν πάρει πινακίδα 

αποµόνωσης (tag out). 

� Βεβαιώνονται ότι έχει εκδοθεί γραπτή άδεια για την εργασία 

στον αποµονωµένο εξοπλισµό. 

� Επιβεβαιώνονται και από µόνοι τους, πριν αρχίσουν την 

εργασία, πατώντας το τοπικό µπουτόν εκκίνησης του 

εξοπλισµού. 

 

4. Μην εισέρχονται σε κλειστό εξοπλισµό χωρίς γραπτή Άδεια Εισόδου. 
 

Πρέπει να: 

� Γνωρίζουν ότι απαιτείται γραπτή  Άδεια έστω και για πλησίασµα 

ή µερική είσοδο του κεφαλιού σε άνοιγµα του κλειστού 

εξοπλισµού για µικρή χρονική διάρκεια. 

� Γνωρίζουν ότι έχει οριστεί από την Άδεια κατάλληλο άτοµο ως 

παρατηρητής και βρίσκεται έξω από τον κλειστό εξοπλισµό, 

γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει και να είναι  έτοιµος να σας 
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προσφέρει βοήθεια. 

 

Ο παρατηρητής πρέπει να: 

� Είναι εφοδιασµένος µε τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη δική του 

προστασία και για τη διάσωση των εργαζοµένων (π.χ. 

αναπνευστική συσκευή, σκοινί ή τρίποδο διάσωσης). 

� Έχει σύστηµα διαρκούς επικοινωνίας ή οπτική επαφή µε τα 

άτοµα µέσα στον κλειστό εξοπλισµό. 

5. Μην παρακάµπτουν ή απενεργοποιούν κρίσιµο εξοπλισµό ασφαλείας 

χωρίς άδεια. 

Πρέπει να: 

• Ακλουθούν τη διαδικασία της εγκατάστασης για να θέτουν εκτός 

λειτουργίας κρίσιµο εξοπλισµό ασφαλείας, λαµβάνοντας 

παράλληλα εναλλακτικά µέτρα προστασίας. 

• Πάρουν έγκριση από τον αρµόδιο Προϊστάµενο της 

περιοχής πριν κάνουν by-pass ή απενεργοποιήσουν 

κρίσιµο για την ασφάλεια εξοπλισµό. 

 

6. Προστατευεται από πτώση, όταν εργάζεται σε ύψος. 
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Πρέπει να: 

• Προµηθεύονται ζώνη ασφαλείας πολλαπλών σηµείων, 

όταν εργάζονται σε ύψος και δεν υπάρχουν άλλα µέτρα 

προστασίας, όπως όταν εργάζονται έξω από πατάρι ή 

σκαλωσιά. 

• Ελέγχουν οπτικά την κατάσταση της ζώνης και το 

µηχανισµό αγκίστρωσης πριν τη χρησιµοποιήσουν. 

7. Μην περπατούν ή εργάζονται κάτω από αιωρούµενα φορτία. 

Πρέπει να: 

� Ενηµερώσουν και να λάβουν την έγκριση του υπευθύνου 

ανύψωσης, για να εισέλθουν σε περιοχή που έχει αποµονωθεί 

για την ανύψωση φορτίου 

� Ακλουθούν πάντα τις οδηγίες του υπευθύνου για την εκτέλεση 

της ανύψωσης και µετακίνησης του φορτίου. 

Ο υπεύθυνος της εργασίας ανύψωσης πρέπει: 

� Να απαγορεύσει την κίνηση ατόµων στην περιοχή ανύψωσης, 

περιφράσσοντάς την. 

� Να βεβαιωθεί ότι το φορτίο έχει προσδεθεί ασφαλώς και ότι ο 

εξοπλισµός ανύψωσης είναι κατάλληλος. 

� Να ελέγχει ότι κανείς δε θα βρεθεί κάτω από το αιωρούµενο 

φορτίο. 

8. Να µην καπνίζουν. Το κάπνισµα γενικά απαγορεύεται. Επιτρέπεται 

µόνο σε ειδικά καπνιστήρια. 
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Πρέπει να: 

� Γνωρίζουν τους προδιαγεγραµµένους χώρους στους 

οποίους επιτρέπεται το κάπνισµα. 

� Επεµβαίνει οποιοσδήποτε εργαζόµενος, όταν δεί κάποιον 

να καπνίζει σε χώρο όπου απαγορεύεται. 

� Μη µεταφέρουν οποιαδήποτε άλλη πηγή ανάφλεξης µέσα σε 

ηλεκτρολογικά διαβαθµισµένη περιοχή, χωρίς άδεια θερµής 

εργασίας.  

9. Να φοράνε πάντα τα απαραίτητα και κατάλληλα Μέσα Ατοµικής 

Προστασίας. 

 

Πρέπει να: 

� Εισέρχονται για εργασία στο χώρο των µονάδων παραγωγής, 

αποθήκευσης και διακίνησης φορώντας πάντα τα βασικά 

ΜΑΠ, που προβλέπουν οι διαδικασίες. 

� Χρησιµοποιούν πρόσθετα ΜΑΠ, σύµφωνα µε την Άδεια 

εργασίας, ειδικές διαδικασίες ή τις πινακίδες σήµανσης 

ασφάλειας (αναπνευστικές συσκευές, γάντια, προσωπίδες 
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κ.α.). 

10. Μη µιλάνε στο κινητό, όταν οδηγούν µέσα στο διυλιστήριο και µην 

ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας. 

 

Όταν οδηγούν πρέπει να: 

� Μη χρησιµοποιούν το κινητό τηλέφωνο, µη στέλνουν ή 

διαβάζουν µηνύµατα. 

� Μην ξεπερνάνε τα όρια ταχύτητας. 

� Μην ξεχνούν να φορέσουν τη ζώνη ασφαλείας. 

� Zητούν τη χρήση της ζώνης από τους συνεπιβάτες. 

� Προσαρµόζουν την ταχύτητα στις συνθήκες που επικρατούν. 

� Μην µεταφέρουν περισσότερους επιβάτες από όσους 

επιτρέπει η άδεια του οχήµατος. 

� Μην οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. 

� Αφήστε το κινητό στο γραφείο σας, όταν µεταβαίνετε σε 

ηλεκτρολογικά διαβαθµισµένες περιοχές. 

 

Οι 10 κανόνες που αναφέρθηκαν σώζουν ζωές και πρέπει να τηρούνται 

αυστηρά. 

Αν οι εργαζόµενοι επιλέξουν να τους παραβούν: 

α) βάζουν τη ζωή τους και τη ζωή των συναδέλφων τους σε κίνδυνο και 

β) παραβαίνουν τη σύµβαση εργασίας τους και υπάρχουν οι ανάλογες 

κυρώσεις. 

 

5.1.6 Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιάς 

 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΩΤΙΑΣ 
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Το εργατικό δυναµικό εκπαιδεύεται κάθε χρόνο µε κατάλληλα σεµινάρια 

για την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιάς και για τα απαραίτητα µετρά που 

πρέπει να τηρούν καθ΄ ολη την διάρκεια που βρίσκονται στο περιβάλλοντα 

χώρο του διυλιστηρίου. 

 

Για την πρόληψη πρέπει να: 

1. Μην καπνίζουν  σε όλους τους κλειστούς χώρους των κτηριακών 

εγκαταστάσεων καθώς και στους ανοικτούς χώρους των 

εγκαταστάσεων. Επιτρέπεται το κάπνισµα µόνο στους ειδικούς χώρους 

που έχουν οριστεί και έχουν την απαιτούµενη αδειοδότηση και 

σήµανση. Να σβήνουν τα αποτσίγαρα µέσα στα µεταλλικά δοχεία που 

έχουν άµµο ή νερό. 

2. Γνωρίζουν που βρίσκονται οι πυροσβεστήρες, πως λειτουργούν και τι 

είδους φωτιές σβήνουν. 

3. Ενηµερώνονται που βρίσκονται και πως χρησιµοποιούνται οι 

κουβέρτες πυρκαγιάς και τα κουµπιά συναγερµού. 

 ΒΕΑ 

ΕΝΑΡΞΗ Τρείς Βραχείς Συριγµοί 

ΛΗΞΗ Ένας Μακρύς Συριγµός 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ Έξι Βραχείς Συριγµοί 

4. Μην έχουν στην κατοχή τους σπίρτα και αναπτήρες µέσα στο χώρο 

των εγκαταστάσεων του ∆ιυλιστηρίου. Απαγορεύεται να εισάγονται 

εντός του χώρου του ∆ιυλιστηρίου υλικά υποκείµενα σε πυρκαγιά, 

έκρηξη κτλ., άνευ της εκ των προτέρων έγκρισης της εγκατάστασης. 
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5. Ρίχνουν όλα τα ποτισµένα µε εύφλεκτα υγρά στουπιά, πανιά και άλλα 

σκουπίδια µέσα στα µεταλλικά βαρέλια που είναι τοποθετηµένα γι' αυτό 

το σκοπό και είναι σκεπασµένα. 

6. Ειδοποιούν αµέσως τον προϊστάµενο ή το τµήµα πυρασφαλείας του 

∆ιυλιστηρίου αν αναληφθούν διαρροή πετρελαίου ή αερίου. 

7. Χρησιµοποιούν φακούς αντιεκρηκτικού τύπου, στις περιπτώσεις που 

απαιτείται φωτισµός. 

8. Γνωρίζουν ότι απαγορεύεται αυστηρά η µεταφορά ή αποθήκευση 

βενζίνης ή άλλων πτητικών προϊόντων µε ανοικτά δοχεία. 

9. Γνωρίζουν ότι ο πυροφορικός σίδηρος που συχνά περιέχεται στις 

αποθέσεις εναλλακτών και δοχείων θα πρέπει να διατηρείται 

βρεγµένος και να φυλάσσεται σε βαρέλια µε την ένδειξη: "ΠΡΟΣΟΧΗ! 

ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΣ" και να αποµακρύνεται από τις 

εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ∆ιυλιστηρίου. 

10. Φροντίζουν να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια 

για να αποµακρυνθείτε σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 

Για την καταστολή πρέπει να : 

1. Γνωρίζουν και να εφαρµόζουν όλα τα σχέδια αντιµετώπισης έκτακτων 

καταστάσεων. 

Ειδοποιήσουν µε τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο, όταν αντιληφθούν 

φωτιά: 

� Με το τηλέφωνο: Να τηλεφωνήσουν από το πιο κοντινό τηλέφωνο στο 

τµήµα Πυρασφάλειας για να σηµάνουν συναγερµό και να αναφέρουν 

το όνοµά τους, το τµήµα τους, το είδος και την ακριβή θέση της 

πυρκαγιάς. 

� Με το φορητό ασύρµατο: Αν διαθέτουν ασύρµατο, να ειδοποιούν 

αµέσως στο κανάλι έκτακτης ανάγκης (1 για τις ΒΕΑ) και να αναφέρουν 

όπως προηγουµένως την ακριβή θέση και το είδος πυρκαγιάς. 

� Με το σύστηµα συναγερµού: Αν στην περιοχή υπάρχουν κοµβία  

συναγερµού να σπάσουν το προστατευτικό γυαλί και να πιέσουν το 

κοµβίο συναγερµού. Στη συνέχεια να τηλεφωνήσουν στο τµήµα 
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Πυρασφάλειας και να αναφέρουν όπως παραπάνω την ακριβή θέση 

και το είδος πυρκαγιάς. 

2. Σταµατούν κάθε άλλη χρήση νερού από το δίκτυο πυρασφαλείας που 

δεν συµβάλλει στην καταστολή του περιστατικού σε περίπτωση 

πυρκαγιάς. 

3. Μην επεµβαίνουν στην καταπολέµηση πυρκαγιάς. Την καταπολέµηση 

της πυρκαγιάς αναλαµβάνει η ειδική οµάδα που έχει ειδικά εκπαιδευτεί 

για το σκοπό αυτό ( Άγηµα Πυρασφάλειας), η οποία στην αρχή κάθε 

βάρδιας είναι καθορισµένη. 

4. Μεταφέρουν στο συνεργείο του σταθµού πυρασφάλειας κάθε 

πυροσβεστήρα αµέσως µετά την χρησιµοποίησή του, για επιθεώρηση 

και ξαναγέµισµα. 

5. Αποµακρύνουν αµέσως από την περιοχή της πυρκαγιάς φιάλες αερίου, 

βαρέλια υγρών καυσίµων, εκρηκτικά υλικά και οτιδήποτε µπορεί να 

αναφλεγεί ή εκραγεί. 

6. Μην χρησιµοποιούν, οταν σηµάνει συναγερµός, κάθε είδους συνοµιλία 

στο κανάλι εκτάκτου ανάγκης του φορητού ασυρµάτου εκτός εάν 

σχετίζεται µε το συµβάν. 

5.1.7 Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π) 

Το προσωπικό είναι υποχρεωµένο να τηρεί τους κανόνες των Μ.Α.Π. και 

πρέπει να φέρει µαζί του, σε κάθε εργασία µέσα στο διυλιστήριο, τα 

παρακάτω: 

1. Για την προστασία της κεφαλής πρέπει να φορούν πάντα το κράνος, 

στους χώρους των εγκαταστάσεων και των συνεργείων που απαιτείται 

σύµφωνα µε την ισχύουσα πολιτική Μ.Α.Π. του ∆ιυλιστηρίου. 

Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία εντός των χώρων χωρίς αυτό. 

� Εάν το κράνος είναι ραγισµένο ή φθαρµένο πρέπει να 

αντικαθίσταται µε καινούργιο. 

� Απαγορεύεται το άνοιγµα οπών µε το δικαιολογητικό να αερίζεται 

το κεφάλι. Τα όποια ανοίγµατα µειώνουν την ανθεκτικότητά του. 

� Το κράνος θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό κατά CE και να 

ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 397. 

          Το εργατικό δυναµικό πρέπει να γνωρίζει ότι: 
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� Η προστασία της κεφαλής είναι αποτελεσµατική µόνο όταν το 

κράνος είναι σωστά ρυθµισµένο για το µέγεθος της κεφαλής. 

� Το κεφάλι πρέπει να εφάπτεται πλήρως µε το εσωτερικό σαµάρι 

του κράνους και όχι µε το εξωτερικό κέλυφός του. 

� Το κράνος προστατεύει µόνο όταν το φοράτε στο κεφάλι. 

2. Για την προστασία των µατιών πρέπει να φορούν τα κατάλληλα γυαλιά 

εργασίας. Τα γυαλιά πρέπει να έχουν πιστοποίηση CE και να 

ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ - 166. 

Ανάλογα µε την εργασία τους πρέπει να προµηθεύονται και τα 

κατάλληλα γυαλιά που απαιτεί η εργασία, δηλαδή: 

• Γυαλιά Ασφαλείας Επισκεπτών. 

Τα εν λόγω γυαλιά θα φέρουν διάφανους φακούς και θα 

µπορούν να φορεθούν πάνω από τα γυαλιά µυωπίας ή 

πρεσβυωπίας. 

• Γυαλιά Ασφαλείας µε κανονικούς φακούς. 

Τα γυαλιά προορίζονται για το προσωπικό που δεν έχει κανένα 

πρόβληµα στην όρασή του. Υπάρχουν σκελετοί µε διάφανους και 

σκούρους φακούς. 

• Γυαλιά Ασφαλείας µε ειδικούς φακούς. 

Τα εν λόγω γυαλιά χρησιµοποιούνται από το προσωπικό που 

έχει προβλήµατα όρασης και είναι αναγκασµένο να φορά γυαλιά 

σε όλες τις δραστηριότητές του στο χώρο της εργασίας του. 

• Γυαλιά Ασφαλείας (τύπος εφαρµοστού). 

Για εργασίες που έχουν τρόχισµα, λείανση, µατσακόνισµα, 

κοπίδισµα, διάτρηση, πριονισµό, σπάσιµο µπετού και γενικά 

όπου υπάρχει κίνδυνος από εκτοξευόµενα µικρά κοµµάτια. 

• Γυαλιά ασφαλείας οξυγονοκολλητών. 

Για εργασίες οξυγονοκόλλησης και φλογοκοπής. 

• ∆ιάφανες ασπίδες προσώπου (χρήση µε το χέρι). 

Για επιθεώρηση φλογοθαλάµων των φούρνων των Μονάδων 

Ατµοσφαιρικής Απόσταξης. 

• ∆ιάφανες ασπίδες προσώπου (προσαρµογή στο κράνος 

ασφαλείας). 
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Για εργασίες καθαρισµού εξοπλισµού µε υδροβολή. Για τον 

έλεγχο των υγρών των συσσωρευτών από τους ηλεκτρολόγους. 

Για εργασίες κοπής χόρτων µε την χρήση κοπτικού µηχανήµατος. 

• Μάσκες ολοκλήρου προσώπου για τους αµµοβολιστές. 

3. Προστασία αναπνοής. 

Αν η εργασία το απαιτεί ,πρέπει να χρησιµοποιούν αναπνευστική 

συσκευή, η οποία δίνει καθαρό αέρα µέσα από φιάλες παροχής αέρα. 

Αν η εργασία είναι µέσα σε δεξαµενές, υπονόµους, δοχεία και γενικά 

µέσα σε χώρους όπου υπάρχουν τοξικοί ή εύφλεκτοι αέριοι 

υδρογονάνθρακες και ανεπάρκεια οξυγόνου, πρέπει να χρησιµοποιούν 

την αναπνευστική συσκευή, η οποία θα πρέπει να τροφοδοτείται µε 

καθαρό αέρα από αεροσυµπιεστή βρισκόµενο σε απόσταση 

ασφαλείας. Αν η εργασία είναι σε ανοικτούς χώρους, όπου η 

συγκέντρωση αερίων είναι µικρότερη από το 1% αλλά υπάρχει αρκετή 

ποσότητα οξυγόνου για την αναπνοή, πρέπει να έρθουν σε επαφή µε 

τον τεχνικό ασφαλείας για το αν µπορούν να χρησιµοποιήσουν αντί 

φιάλης αέρα, αναπνευστική συσκευή καθαρισµού αέρα µε το 

κατάλληλο χηµικό φίλτρο. 

Για παράδειγµα, στις περιοχές όπου υπάρχει υδρόθειο το οποίο 

είναι πολύ τοξικό και επικίνδυνο αέριο, ανεξάρτητα από την ποσότητα 

οξυγόνου, δεν πρέπει να χρησιµοποιούν χηµικό φίλτρο αλλά συσκευή 

παροχής καθαρού αέρα. 

Για τον παραπάνω λόγο ,πριν την χρήση οποιουδήποτε φίλτρου για 

προστασία της αναπνοής επιβάλλεται: 

� Η µέτρηση οξυγόνου. 

� Ο προσδιορισµός των τοξικών ουσιών στον αναπνεύσιµο αέρα. 

� Το ποσοστό συγκέντρωσης των εύφλεκτων ουσιών στον 

αναπνεύσιµο αέρα. 

� Η επιλογή του ανά περίπτωση κατάλληλου φίλτρου που γίνεται 

από τον τεχνικό ασφαλείας (είδος, τύπος, κλάση). 

� Ο έλεγχος της ηµεροµηνίας αποσφράγισης του φίλτρου. 

� Ο έλεγχος της ηµεροµηνίας παραγωγής ή λήξεως του φίλτρου. 
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4. Προστασία σώµατος. 

Όλο το προσωπικό πρέπει να φοράει ολόσωµες φόρµες εργασίας 

τύπου ΝΟΜΕΧ στους χώρους των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα πολιτική Μ.Α.Π. του ∆ιυλιστηρίου. 

� Απαγορεύεται ρητά η εργασία χωρίς φόρµα και πάντα  η 

εργασία να γίνετε µε µακριά µανίκια. 

� Η φόρµα εργασίας πρέπει να είναι καθαρή χωρίς λάδια, 

πετρέλαια κλπ και να είναι στο µέγεθός του εργαζοµένου. 

� Μην έχουν µέσα στις τσέπες κοφτερά ή µυτερά εργαλεία, γιατί 

υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού. 

� Μη έχουν µέσα στις τσέπες εύφλεκτα υγρά. 

� Μη χρησιµοποιούν σχισµένες φόρµες ,να αντικαθίσταται 

αµέσως, γιατί υπάρχει κίνδυνος πιασίµατος και τραυµατισµού. 

� Να προµηθεύονται ποδιές από δέρµα όταν κάνουν 

συγκολλήσεις. 

� Να υπάρχουν φόρµες µιας χρήσης οι οποίες είναι ανθεκτικές 

στις χηµικές ουσίες, όταν εργάζονται σε καυστικές ουσίες, οξέα 

διαλυτικά κτλ.. 

� Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχουν κατάλληλες πυρίµαχες 

φόρµες. 

Υπάρχουν σύνθετες ζώνες ασφαλείας, για εργασία σε µέρη ψηλά 

(άνω των 0,75 µέτρων) χωρίς πλευρική προστασία και υπάρχει 

κίνδυνος πτώσης. Πριν την χρησιµοποίηση της ζώνης να εξασφαλίζεται 

η πρόσδεσή της από σηµείο που είναι υψηλότερα από τη θέση 

εργασίας. 

 

5. Προστασία χεριών και ποδιών. 

Το εργατικό δυναµικό πρέπει να φέρει τα κατάλληλα ατοµικά µέσα 

προστασίας, για να την προστασία των χεριών και ποδιών, ανάλογα µε 

την εργασία που το απαιτεί. 

• Γάντια πλαστικά, για την προστασία από λάδια, νάφθα, 

διαλυτικά οξέα. Υποχρεωτικά για τους χειριστές των Μονάδων 

Παραγωγής και ∆ιακίνησης που χειρίζονται χηµικές ουσίες. 
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• Γάντια ειδικά λαστιχένια για τους ηλεκτρολόγους σε εργασίες σε 

εξοπλισµό µε υψηλή τάση. 

• Γάντια δερµατοπάνινα, για την προστασία από κοφτερά ή 

αιχµηρά αντικείµενα. Υποχρεωτικά για το Προσωπικό 

Συντήρησης, Μηχανολόγοι, Τεχνίτες Οργάνων, Ηλεκτρολόγοι, 

Χειριστές κτλ..Ειδικά για τους τεχνίτες συντήρησης, οργάνων και 

µονωτές που εκτελούν ειδικές εργασίες απαιτούνται λεπτά 

γάντια που προσφέρουν την ίδια προστασία µε τα 

δερµατοπάνινα. 

• Ειδικά γάντια, για την προστασία από εγκαύµατα, για θερµά 

αντικείµενα. 

• Υποδήµατα ασφαλείας µε εσωτερική µεταλλική επένδυση 

προστασίας δακτύλων, αντιολισθητικά, αντιστατικά, 

αντιδιαβρωτικά και µε εσωτερική µεταλλική σόλα, τα οποία 

προστατεύουν τα δάκτυλα των ποδιών από πτώσεις βαρέων 

αντικειµένων και προσκρούσεις. 

• Οι εργαζόµενοι πρέπει να προµηθεύονται το σωστό νούµερο 

των υποδηµάτων και όχι µεγαλύτερο για την καλύτερη 

προστασία τους. Επίσης πρέπει να έχουν δεµένα τα κορδόνια 

των υποδηµάτων γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού.  

 

6. Προστασία από το θόρυβο 

Υπάρχουν 3 βασικά είδη Μ.Α.Π. για την προστασία κατά του θορύβου 

και η σωστή επιλογή τους γίνετε ανάλογα µε το είδος της εργασίας και 

τον θόρυβο στη θέση εργασίας. 

1. Οι ωτοασπίδες: είναι βαριά σκεπάσµατα που καλύπτουν 

ολόκληρα τα αυτιά και τα κλείνουν ερµητικά µε παρέµβυσµα 

τύπου µαξιλαριού. Υπάρχουν δύο τύποι. Ο τύπος µε υγρό 

σκέπαστρο που το παρέµβυσµα είναι σωληνίσκος γεµάτος 

υγρό (γλυκερίνη). Είναι καλό σκέπαστρο αλλά καταστρέφεται 

εύκολα. Ο τύπος µε παρέµβυσµα γεµάτο µε αφρώδες υλικό 

όπου οι ωτοασπίδες είναι πιο γερές αλλά χρειάζονται 

µεγαλύτερη πίεση για σωστή εφαρµογή στα αυτιά. Στις 
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ωτοασπίδες θα πρέπει να γίνονται έλεγχος σωστής εφαρµογής 

στο κεφάλι για να καλύπτουν τελείως τα αυτιά. 

2. Ωτοβύσµατα: Υπάρχουν τρία είδη. Επαναχρησιµοποιούµενα 

ωτοβύσµατα τα οποία είναι ελαστικά ή πλαστικά και 

εφαρµόζουν µέσα στον ακουστικό πόρο. Απαιτούν τακτικό 

πλύσιµο για να είναι καθαρά. Ωτοβύσµατα µιας χρήσης τα 

οποία είναι από ακουστικό µαλλί ή ορυκτό χνούδι ή κερωµένο 

βαµβάκι. Παρέχουν προστασία ισοδύναµη µε τα καλής 

ποιότητας µόνιµα ωτοβύσµατα. Τα ωτοβύσµατα µε κερωµένο 

βαµβάκι πρέπει να φορµάρονται µε τα δάκτυλα πριν µπουν στο 

αυτί. ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιείται υδρόφιλο βαµβάκι διότι 

δεν παρέχει προστασία. Τέλος, συµπιεζόµενα αφρώδη 

πλαστικά ωτοβύσµατα τα οποία είναι από αφρώδες πλαστικό 

υλικό. Παρέχουν καλή ηχοπροστασία στις χαµηλές συχνότητες. 

Απαιτούν ιδιαίτερη καθαριότητα. 

3. Ωτοπώµατα: Είναι πώµατα από µαλακό ελαστικό, 

προσαρµοσµένα σε κεφαλόδεσµο που τα πιέζει στα ανοίγµατα 

των ακουστικών πόρων. Είναι ελαφρά και συνδεδεµένα µεταξύ 

τους, άρα είναι δύσκολο να χαθούν. 
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Πίνακας 5.1 Ελάχιστες Απαιτήσεις Μ.Α.Π. ανά περιοχή Εργασίας 

5.1.8 Σήµατα ασφάλειας 

Τα σήµατα ασφαλείας έχουν σκοπό να προειδοποιήσουν ή να 

υπενθυµίσουν συγκεκριµένες οδηγίες, κατά κανένα τρόπο όµως δεν 

υποκαθιστούν και δεν πρέπει να περιορίζουν τα αναγκαία προληπτικά µέτρα. 

Η σήµανση στον εργασιακό χώρο γίνεται µε πινακίδες ή χρώµα ασφαλείας. Το 

προσωπικό πρέπει να αναγνωρίζει τα σήµατα ασφαλείας και να τα τηρεί, γιατί 

υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος. Σε περίπτωση µη τήρησης των σηµάτων 

ασφαλείας προβλέπονται ποινές. 

 

• Τα σήµατα Απαγόρευσης δηλώνουν απαγόρευση να εκτελεστεί κάποια 

ενέργεια και συµβολίζονται µε κόκκινη κυκλική πινακίδα. 
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• Τα σήµατα Προειδοποίησης δηλώνουν προειδοποίηση για ένα 

υπαρκτό ή πιθανό κίνδυνο και συµβολίζονται µε κίτρινη τριγωνική 

πινακίδα. 

 

• Τα σήµατα Υποχρέωσης υποδεικνύουν µια συγκεκριµένη συµπεριφορά 

και συµβολίζονται µε µπλε κυκλική πινακίδα. 
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• Τα σήµατα ∆ιάσωσης ή Βοήθειας υποδεικνύουν τις οδούς διαφυγής, τις 

εξόδους κινδύνου και τα µέσα βοήθειας ή διάσωσης µε πράσινες 

τετράγωνες πινακίδες. 

 

• Η επισήµανση των εµποδίων ή επικίνδυνων σηµείων µέσα στον 

εργασιακό χώρο γίνετε µέσα στην έγχρωµη κορδέλα η οποία έχει 

λωρίδες κίτρινες και µαύρες ή κόκκινες και άσπρες. Οι λωρίδες αυτές 

είναι ισοµεγέθεις και έχουν κλίση 45°. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την εκπαίδευση του 

προσωπικού σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων. 

Παρουσιάστηκαν τα απαραίτητα µέσα που χρειάζονται για το ξεκίνηµα µιας 

οποιασδήποτε εργασίας µέσα στο διυλιστήριο. Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά 

στα Μ.Α.Π. και την εφαρµογή τους στην βιοµηχανία. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Εισαγωγή 
 

Ζούµε σε µια εποχή όπου τα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν πάψει 

να είναι πιθανά σενάρια του µακρινού µέλλοντος αλλά είναι ορατοί κίνδυνοι 

που απειλούν τον πλανήτη µας και απαιτούν άµεση αντιµετώπιση. 

Η εταιρεια ΕΛ.ΠΕ. αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει για την προστασία 

του περιβάλλοντος και φροντίζει για την συνεχή βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της, υιοθετώντας τις 

βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές και την διαχείριση των περιβαλλοντικών 

θεµάτων της, έχοντας ως στόχο την υπερκάλυψη της ισχύουσας νοµοθεσίας 

και κανονισµών. 
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Στο ∆ιυλιστήριο των Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.” αναπτύχθηκε και εφαρµόζεται Σύστηµα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) µε βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού 

Κανονισµού ΕΚ αριθ. 761/2001 EMAS «Eco Management and Audit Scheme 

- Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου». Το ΣΠ∆ 

επιτηρείται συνεχώς από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης. 

6.1.Αναπτυξη και εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Το Σ∆Π διασφαλίζει την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 

απόδοσης του ∆ιυλιστηρίου µέσω: 

• Της καθιέρωσης πολιτικής για το περιβάλλον. 

• Της υιοθέτησης περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. 

• Της παρακολούθησης και ελέγχου της περιβαλλοντικής επίδοσης του 

∆ιυλιστηρίου και της επίτευξης των στόχων µέσω των δεικτών 

επίδοσης. 

• Της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού που 

διαχειρίζεται, εκτελεί και επιβεβαιώνει δραστηριότητες, οι οποίες 

εµφανίζουν σηµαντική επίπτωση στο περιβάλλον. 

• Του καθορισµού των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων των θέσεων 

εργασίας και κοινοποίησης τους στα καθ’ ύλη αρµόδια άτοµα. 

• Της επικοινωνίας µε τρίτα µέρη. 

• Των Προγραµµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ικανοποίηση 

των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. 

• Των εσωτερικών Επιθεωρήσεων της αποτελεσµατικής υιοθέτησης των 

περιβαλλοντικών πρακτικών και διαδικασιών από το προσωπικό. 

• Της επένδυσης σε εξοπλισµό για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των 

περιβαλλοντικών πτυχών του ∆ιυλιστηρίου και την διαφύλαξη της 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Της τεκµηρίωσης των πρακτικών και διαδικασιών του ∆ιυλιστηρίου που 

συµµετέχουν στην ανάπτυξη του Σ∆Π. 
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Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης του ∆ιυλιστηρίου είναι 

προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του κοινοτικού συστήµατος οικολογικής 

διαχείρισης και ελέγχου EMAS. Είναι επίσης προσαρµοσµένο στη δοµή του 

∆ιυλιστηρίου και έχει αναπτυχθεί µε βάση την πολυπλοκότητα των 

χρησιµοποιούµενων διεργασιών και διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται η 

πρόληψη και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. 

Το Σύστηµα υποστηρίζεται από την πλήρη δέσµευση της ∆ιοίκησης στις 

αρχές οι οποίες εκφράζονται µέσω της πολιτικής και όλοι οι Υπεύθυνοι των 

Τµηµάτων φροντίζουν και ενεργούν για την πιστή εφαρµογή και 

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και τεχνικών οδηγιών στις οποίες 

εµπλέκονται. 

6.2.Τοµείς παραγωγικής διαδικασίας 

Το ∆ιυλιστήριο περιέχει τις παρακάτω ρυπογόνες µονάδες: 

 

6.2.1 Μονάδες παραγωγής ρύπων 

Οι κυριότερες ρυπογόνες πηγές στο ∆ιυλιστήριο είναι οι µονάδες 

παραγωγής, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

1. Μονάδες ∆ιύλισης Αργού Πετρελαίου (CDU3, CDU4) 

Στις µονάδες αυτές επιτυγχάνεται η απόσταξη του αργού πετρελαίου σε 

προϊόντα άµεσης διάθεσης στην αγορά και προϊόντα που χρίζουν 

περεταίρω επεξεργασίας πριν την τελική διάθεσή τους ή αποτελούν 

πρώτη ύλη άλλων διεργασιών. 

 

2. Μονάδα Ανάκτησης και διαχωρισµού υνραερίων 

Στην µονάδα αυτή επιτυγχάνεται η ανάκτηση και ο διαχωρισµός 

υγραερίων που προέρχονται από τις µονάδες ατµοσφαιρικής απόσταξης. 

 

3. Μονάδα Γλύκανσης Κηροζίνης (BENDER) 

Στην µονάδα αυτή γίνεται η γλύκανση της κηροζίνης προς παραγωγή 

καυσίµου αεροπορίας JP-1. 

 

4. Μονάδα Υδροαποθείωσης Gas Oil (HDS 100) 
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Στην µονάδα αυτή επιτυγχάνεται η µείωση του περιεχόµενου θείου του 

προερχόµενου από τις µονάδες ατµοσφαιρικής απόσταξης, Gas Oil µε 

ειδική υδρογονοκατεργασία. 

 

5. Μονάδα παρανωνής Υδρονόνου (HDS 200) 

Στη µονάδα αυτή παράγεται το απαιτούµενο υδρογόνο για την 

υδροαποθείωση του Gas Oil, µέσω καταλυτικών µετατροπών υγρού 

βουτανίου µε υδρογόνο και µε προσθήκη ατµού. 

 

6.2.2.Μονάδες για την προστασία του περιβάλλοντος 

Για την µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις µονάδες 

παραγωγής, το ∆ιυλιστήριο διαθέτει τις ακόλουθες µονάδες: 

1. Μονάδα Αµίνης (HDS 300) 

Στην µονάδα αυτή επιτυγχάνεται η αναγέννηση της χρησιµοποιούµενης 

ΜΕΑ. 

 

2. Μονάδα Ανάκτησης του θείου (και µονάδα καταλυτικής οξείδωσης όξινων 

αερίων) (HDS 500) 

Στην µονάδα αυτή επιτυγχάνεται η ανάκτηση του θείου από τα αέρια 

ρεύµατα υδρόθειου (H2S) που προέρχονται από τις διάφορες µονάδες 

του ∆ιυλιστηρίου. 

3. Πυρσός όξινου αερίου 

Ο πυρσός όξινου αερίου δέχεται τα όξινα αέρια (πλούσια σε υδρόθειο) 

από την µονάδα αµίνης και sour water. Υπό κανονικές συνθήκες 

λειτουργίας δεν υπάρχει ροή όξινων αερίων στον πυρσό παρά µόνο 

καύσιµο αέριο προς τους καυστήρες των πιλότων για τη διατήρηση 

µικρής φλόγα. Η κατανάλωση είναι µόνο 3 κιλά αερίου καυσίµου / ώρα. 

Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, τα όξινα αέρια διοχετεύονται αµέσως για 

καύση στον πυρσό. Για την διατήρηση της καύσης σε περίπτωση 

εκποµπής των παραπάνω αερίων διαβιβάζεται συγχρόνως αέριο 

καύσιµο µε ροή 1800 κιλά/ ώρα. 

 

6.2.3. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων του ∆ιϋλιστηρίου 

Το ∆ιυλιστήριο διαθέτει έναν κεντρικό περιβαλλοντικό σταθµό 

µετρήσεων ποιότητας της ατµόσφαιρας και τρεις περιφερειακούς 

περιβαλλοντικούς σταθµούς µέτρησης συγκεντρώσεων υδρόθειου στην 

ατµόσφαιρα. Στον κεντρικό περιβαλλοντικό σταθµό, υπάρχουν όργανα που 

παρακολουθούν και καταγράφουν όλους τους αέριους ρύπους και τις 

επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Με τα όργανα που διαθέτει ο 

κεντρικός περιβαλλοντικός σταθµός καθώς και µε τα όργανα 

παρακολούθησης και καταγραφής όλων των βασικών στοιχείων που 

επηρεάζουν τις εκποµπές των αέριων ρύπων είναι δυνατό να ελεγχθεί η 

λειτουργία και η αποτελεσµατικότητα των µέσων αντιρρύπανσης της 

ατµόσφαιρας από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή. Τυχόν υπερβάσεις στις 

εκποµπές των αέριων ρύπων γίνονται αµέσως αντιληπτές και λαµβάνονται 

µέτρα. 

6.2.4. Μονάδες επεξεργασίας Αποβλήτων 

Το ∆ιυλιστήριο φροντίζει για την µείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των παραγόµενων αποβλήτων και των εκπεµπόµενων ρύπων 

µε µια σειρά από µονάδες επεξεργασίας. 

1. Μονάδα ανάκτησης αερίων στο σταθµό φορτώσεως βυτιοφόρων 

οχηµάτων 

Κατά την διάρκεια φόρτωσης ενός βυτίου από τον πυθµένα, οι ατµοί 

των υδρογονανθράκων που υπάρχουν µέσα στις δεξαµενές του βυτίου 

εκτοπίζονται από τους υγρούς υδρογονάνθρακες. Σκοπός της εν λόγω 

µονάδας είναι η συγκέντρωση των πτητικών αυτών αερίων (VOC’S) 

που εκτοπίζονται κατά τις φορτώσεις των βυτιοφόρων οχηµάτων µε 

βενζίνη και η διοχέτευση τους πίσω στις δεξαµενές. 

 

2. SEPS 

Η εν λόγω µονάδα έχει σαν κύριο σκοπό της την επεξεργασία της 

ελαιώδους λάσπης, η οποία προέρχεται από διάφορους καθαρισµούς 

στις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε η περιεκτικότητα σε λάδι της 
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απορριπτόµενης στερεάς λάσπης να µην υπερβαίνει το 4%. Η 

δυναµικότητα της µονάδας είναι επεξεργασία 10 m3/hr ελαιώδους 

λάσπης. 

 

3. Μονάδα επεξεργασίας ξοδευµένης καυστικής σόδας 

Η καυστική σόδα (NaOH) χρησιµοποιείται για να πλένει ρεύµατα των 

ροών διεργασιών του LPG, της νάφθας και της κηροζίνης µε σκοπό να 

µειώνει τις ποσότητες του περιεχόµενου θείου. Αυτές οι λειτουργίες 

όµως παράγουν µεγάλα ποσά θειούχων ενώσεων, τα οποία 

καταστρέφουν την βιοµάζα του βιολογικού πύργου. Σκοπός της 

µονάδας επεξεργασίας ξοδευµένης καυστικής σόδας είναι η µετατροπή 

των θειούχων σε ακίνδυνες ενώσεις θειικών και θειοθειϊκών πριν την 

αποστολή των διαλυµάτων σόδας στην µονάδα επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων. 

 

4. Μονάδα Επεξεργασίας Υνρών αποβλήτων 

Τα απόβλητα του ∆ιυλιστηρίου υφίστανται πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια επεξεργασία. Η πρωτοβάθµια γίνεται σε δύο 

ελαιοδιαχωριστές τύπου API oil separators και η δευτεροβάθµια σε 

µονάδα βιολογικού καθαρισµού. Στους ελαιοδιαχωριστές διαχωρίζονται 

τα ελαιώδη απόβλητα από το λάδι και τα αιωρούµενα στερεά και στην 

συνέχεια οδηγούνται για δευτεροβάθµια επεξεργασία στην µονάδα 

βιολογικού καθαρισµού. Στον βιολογικό καθαρισµό οδηγούνται και τα 

αστικά λύµατα του προσωπικού. 

 

5. Μονάδα απογύµνωσης όξινου νερού (HDS 400) 

Το όξινο νερό που παράγεται από τις µονάδες διύλισης και την µονάδα 

υδροαποθείωσης οδηγείται στην µονάδα απογύµνωσης HDS 400, 

όπου απογυµνώνεται από το δεσµευµένο υδρόθειο και τις ενώσεις 

αµµωνίας που περιέχει. Το µεγαλύτερο µέρος των απογυµνωµένων 

νερών οδηγείται στον αφαλατωτή του αργού στις µονάδες διύλισης, 

ενώ ένα πολύ µικρό µέρος του, µέσω του δικτύου ελαιωδών στην 

µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Το αέριο ρεύµα του 

υδρόθειου και της αµµωνίας οδηγείται στην µονάδα ανάκτησης θείου. 
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6.2.5 Βοηθητικές Μονάδες 

Το ∆ιυλιστήριο διαθέτει επίσης, έναν αριθµό βοηθητικών µονάδων, οι 

οποίες δρουν υποστηρικτικά στις διεργασίες των κύριων µονάδων και είναι οι 

ακόλουθες: 

• Μονάδα αποσκλήρυνσης νερού Μονάδα Ατµοπαραγωγής. 

• Εφεδρικές Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (γεννήτριες diesel). 

• Πύργος ψύξης νερού. 

• Κατεργασία αφαλάτωσης θαλασσινού νερού Αντλιοστάσιο θαλάσσης 

Αποθήκευση Αζώτου Πυρσός γλυκού αερίου. 

6.3.Σηµαντικες περιβαλλοντικές πτυχές 

Η εκποµπή των ρύπων στην ατµόσφαιρα, η απόρριψη τους σε 

υδάτινους φορείς , καθώς και  η ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση των 

επικίνδυνων αποβλήτων αποτελούν αντικείµενο µελέτης της εταιρείας. 

6.3.1. Εκποµπές στην ατµόσφαιρα 

Αέριες εκποµπές έχουµε κατά την παραγωγική διαδικασία, 

συµπεριλαµβανοµένων των: 1) µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 2) 

των σταθµών φόρτωσης βυτιοφόρων και 3) των λιµενικών εγκαταστάσεων 

φόρτωσης και εκφόρτωσης δεξαµενοπλοίων (κατά κύριο λόγο πτητικούς 

υδρογονάνθρακες, υδρόθειο, αέρια καύσης διοξείδιο του θείου, οξείδια του 

αζώτου, διοξείδιο του άνθρακα, σωµατίδια, αιθάλη) από διαφυγές (κυρίως 

πτητικοί υδρογονάνθρακες και υδρόθειο), και σαν αποτέλεσµα εκτάκτων 

καταστάσεων ή συµβάντων, όπου στα παραπάνω προστίθεται µονοξείδιο του 

άνθρακα και υπολείµµατα καύσης µιας µεγάλης ποικιλίας χηµικών ουσιών 

επικίνδυνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκπεµπόµενες ποσότητες των 

κύριων αέριων ρύπων του ∆ιυλιστηρίου: 

Αέριοι ρύποι Ετήσια τιµή (2011) Μονάδα 
µέτρησης 

Συνολική µάζα διοξειδίου του θείου και 
τριοξειδίου του θείου, εκφρασµένη ως 
διοξείδιο του θείου 

2.223 tn 
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Συνολική µάζα µονοξειδίου του αζώτου 
και διοξειδίου του αζώτου, εκφρασµένη 
ως διοξείδιο του αζώτου 

 
336 

tn 

Συνολική µάζα των πτητικών οργανικών 
ενώσεων, εκτός του µεθανίου (NMVOC) 

2.600 tn 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 238.000 tn 

Πίνακας 6.1 Αέριοι Ρύποι 

6.3.2. Απορρίψεις σε υδάτινους φορείς 

Τα υγρά απόβλητα του ∆ιυλιστηρίου χωρίζονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: 

• Αστικά λύµατα (από τις τουαλέτες, την κουζίνα, τα λουτρά και τον 

καθαρισµό των κτιρίων) 

• Βιοµηχανικά απόβλητα (από όλους τους υπόλοιπους χώρους). 

Τα βιοµηχανικά απόβλητα οδηγούνται µέσω του δικτύου ελαιωδών 

αποβλήτων σε ελαιοδιαχωριστές τύπου API oil separators (πρωτοβάθµια 

επεξεργασία) και στην συνέχεια σε µονάδα βιολογικού καθαρισµού 

(δευτεροβάθµια επεξεργασία). Τα αστικά λύµατα οδηγούνται µε βυτία 

κατευθείαν στην µονάδα βιολογικού καθαρισµού. 

 

 

 

 

Τα επεξεργασµένα απόβλητα (όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα) 

του βιολογικού καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον του Ασπροπύργου. 

Σύσταση αποβλήτων 
από τον βιολογικό 

Μέση ετήσια 
τιµή (2005) 

Μονάδα 
µέτρησης 

Όρια 

BOD 15,58 Mg/l 40 
COD 70,48 Mg/l 150 
Αιωρούµενα Σωµατίδια 20,71 Mg/l 40 
pH 7,90  6,0-9,0 
Φαινόλες 0,12 Mg/l 0.5 
Έλαια- 3,24 Mg/l 10 
Αµµωνία 0,83 Mg/l - 
Θειούχα 0,18 Mg/l 2 
Κυανιούχα <0,01 Mg/l 0.5 
Χρώµιο +3 0,01 Mg/l 2 
Χρώµιο +6 0,03 Mg/l 0.2 
Μόλυβδος <0,01 Mg/l 0.1 



86 
 

Πίνακας 6.2 Απόβλητα Βιολογικού 

6.3.3. Αποφυγή, ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση, µεταφορά και 

διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων 

Κατά την λειτουργία των µονάδων του ∆ιυλιστηρίου παράγεται ένας 

µεγάλος αριθµός στερεών και άλλων αποβλήτων µε διαφορετική σύσταση 

ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους. Το ∆ιυλιστήριο διαχειρίζεται ή 

συνεργάζεται µε εταιρείες διαχείρισης των αποβλήτων αυτών έτσι ώστε: 

• Να περιορίζεται η ποσότητα των αποβλήτων που οδηγούνται προς 

απόρριψη στον ΧΥΤΑ. 

• Να αποτρέπεται η απόρριψη τους και ιδιαίτερα των επικίνδυνων στο 

έδαφος ή σε υδάτινους φορείς. 

• Να ενισχύονται οι εναλλακτικές µορφές διαχείρισης (ανακύκλωση, 

ανάκτηση, κ.τ.λ.), οι οποίες είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον 

Η επιλογή της µεθόδου διαχείρισης εξαρτάται από την ταξινόµηση του 

αποβλήτου σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) αλλά 

και την σχετική Ελληνική Νοµοθεσία. Η βασική ταξινόµηση των παραγόµενων 

στερεών αποβλήτων γίνεται ανάλογα µε την επικινδυνότητά τους. Η 

ταξινόµηση αυτή περιλαµβάνει τρεις βασικές κατηγορίες: 

• Αδρανή (Α) 

• Επικίνδυνα (Ε) 

• Τοξικά (Τ) 

Τα στερεά απόβλητα παράγονται κυρίως από τις παρακάτω διεργασίες 

Υδρογονοαποθείωσης: 

� Παραγωγή υδρογόνου 

� Επεξεργασία κηροζίνης 

� Επεξεργασία νερού 

� Ανάκτηση θείου 

� Σύστηµα παροχής αέρα οργάνων 

� Κατεργασία υγρών αποβλήτων 

� Καθαρισµός δεξαµενών 

Οι τύποι των στερεών αποβλήτων που παράγονται από τις 

προαναφερθείσες διεργασίες µπορούν να ταξινοµηθούν σε κατηγορίες:  
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• Χρησιµοποιηµένοι καταλύτες 

• Χρησιµοποιηµένη αλουµίνα 

• Χρησιµοποιηµένα υλικά απορρόφησης (π.χ. ενεργός άνθρακας) 

• Χρησιµοποιηµένα µοριακά κόσκινα  

• Εξαντληµένες ιοντοεναλλακτικές ρητίνες, Πυροφορικά υλικά, Ελαιώδεις 

λάσπες, Χαλαζιακή άµµος από αµµόφιλτρα. 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Αστικά απόβλητα A ∆ιάθεση προς ΧΥΤΑ 

Άχρηστη ξυλεία A Πώληση 
Χαρτί A ∆ιάθεση προς εταιρεία ανακύκλωσης 
Άχρηστες µπαταρίες Ε ∆ιάθεση προς εταιρεία ανακύκλωσης 
Άχρηστα σιδερικά (scraps) A ∆ιάθεση προς εταιρεία ανακύκλωσης 
Παλαιά βαρέλια A Επαναχρησιµοποίηση 
Υπολείµµατα αµµοβολών Ε ∆ιαχείριση από καθ' ύλη αρµόδιο 

Υπεργολάβο Πλαστικά δοχεία Ε Επιστροφή στον Προµηθευτή ή αποθήκευση 
Χρησιµοποιηµένοι λαµπτήρες φθορισµού Ε ∆ιάθεση προς εξουσιοδοτηµένη εταιρεία 
Απόβλητα χηµείου Ε ∆ιάθεση προς εξουσιοδοτηµένη εταιρεία 

διαχείρισης Χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια Ε ∆ιάθεση προς εξουσιοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης Λάδι µετασχηµατιστών Ε ∆ιάθεση προς εξουσιοδοτηµένη εταιρεία 

∆οχεία από χρώµατα και διαλύτες Ε ∆ιαχείριση από καθ' ύλη αρµόδιο 
Υπεργολάβο Παλιοί υπολογιστές Ε ∆ιάθεση προς εξουσιοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης Υλικών µονώσεων A ∆ιαχείριση από καθ' ύλη αρµόδιο 
Υπεργολάβο Υλικά από αµίαντο Ε ∆ιάθεση προς εξουσιοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης Ξηρή σκόνη πυρόσβεσης A ∆ιάθεση προς εξουσιοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης 

Λάστιχα αυτοκινήτων A ∆ιαχείριση από Προµηθευτές ελαστικών του 
συστήµατος ανακύκλωσης 

Μέσα ατοµικής προστασίας A ∆ιάθεση προς εξουσιοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης 

Πίνακας 6.3. ∆ιαχείρηση Στερεών Αποβλήτων 

Aπό τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι παράγονται και µια σειρά άλλων 

στερεών αποβλήτων που δεν προέρχονται από τις διεργασίες, αλλά από την 

βιοµηχανική και ανθρώπινη δραστηριότητα. Στον Πίνακα παρουσιάζεται 

επίσης και η διαχείρησή τους. 

6.4. Καλή περιβαλλοντική πρακτική 

Το ∆ιυλιστήριο, στα πλαίσια ελέγχου και διαχείρισης των 

περιβαλλοντικών πτυχών που έχει εντοπίσει ότι µπορεί να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στο περιβάλλον, υιοθετεί και αναπτύσσει βέλτιστες πρακτικές και 

διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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6.4.1 Πίνακας περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αιτιών από την 

λειτουργία του εργοστασίου 

Παρατίθεται παραπάνω ο πίνακας ο οποίος εµπεριέχει τους παραγόµενους 

εργοστασιακούς ρύπους και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑ 

Φαινόµενο του θερµοκηπίου Από εκποµπή οξειδίων του άνθρακα (διοξείδιο) και 
υδρογονάνθρακες (αυτοκίνητα, καυστήρες παραγωγής) 

Τρύπα του όζοντος Από εκποµπή οξειδίων του αζώτου (καυστήρες παραγωγής) 

Όξινη βροχή Από εκποµπή θειούχων ενώσεων στην ατµόσφαιρα (διοξείδιο 
του θείου, υδρόθειο κ.τ.λ.) 

Υποβάθµιση εδάφους-Αλλοίωση τοπίου-
ακατάλληλο για καλλιέργεια 

Ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων 
(επικίνδυνων ή µη) 

∆έσµευση οξυγόνου του νερού Από απόρριψη υγρών αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον 
µε COD µεγαλύτερο από τα επιτρεπτά όρια 

Εξαφάνιση ειδών πανίδας & χλωρίδας Ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στο έδαφος ή 
στο θαλάσσιο περιβάλλον 

Εξάντληση φυσικών πόρων Υπερκατανάλωση πόσιµου νερού, ενέργειας, υγρών καυσίµων 

Υποβάθµιση ποιότητας ζωής Συνεχής Θόρυβος, υποβάθµιση της ποιότητας του 
εισπνεύσιµου αέρα, των υδάτων και του χώρου 

Φωτοχηµικό νέφος Από εκποµπή οξειδίων του αζώτου (καυστήρες) παραγωγής) 
Αιθαλοµίχλη Από εκποµπή θειούχων ενώσεων και σωµατιδίων στην 

ατµόσφαιρα (καυστήρες παραγωγής, αυτοκίνητα) 
Υποβάθµιση ποιότητας υδάτων Απόρριψη επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος (υπέδαφος- 

υπέργεια νερά) και στον θαλάσσιο χώρο (π.χ. 
υδρογονάθρακες) 

Κίνδυνος για την υγεία Απόρριψη επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος (υπέδαφος, 
υπέργεια νερά) και στον θαλάσσιο χώρο (π.χ. 
υδρογονάθρακες), εκποµπή επικίνδυνων για την υγεία αέριων 
ρύπων σε υψηλά επίπεδα (πτητικού υδρογονάνθρακες, 
υδρόθειο, µονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου και του 
θείου κτ.λ.), υψηλά επίπεδα θορύβου 

Πίνακας 6.4 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αίτια από την λειτουργία του 

εργοστασίου 

 

6.4.2. Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης των Φυσικών πόρων 

1. ∆ιαχείριση της ενέργειας 

• Η µονάδα CDU3 διαθέτει σύστηµα προθέρµανσης του αέρα για τον 

καυστήρα, για µείωση της κατανάλωσης της απαιτούµενης ενέργειας. 

• Γίνεται συστηµατική παρακολούθηση των παραµέτρων στις εστίες 

καύσης για έλεγχο και βελτιστοποίηση της απόδοσης τους. 

• Εκπόνηση ενεργειακών µελετών για τον υπολογισµό της 

καταναλισκόµενης ενέργειας στις µονάδες του ∆ιυλιστηρίου µε σκοπό 

την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους και την µείωση των 

αέριων ρύπων. 
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2. ∆ιαχείριση των υδατικών πόρων 

• Εφαρµόζεται σύστηµα ανακύκλωσης του νερού στις µονάδες CDU3, 

CDU4 και HDS 100, ενώ παράλληλα λειτουργεί σύστηµα ψύξης µε 

αέρα ( air cooling). 

• Στις µονάδες διύλισης γίνεται, ως επί το πλείστον, χρήση θαλασσινού 

νερού για µείωση της κατανάλωσης του γλυκού νερού της ΕΥ∆ΑΠ. 

Επίσης, θαλασσινό νερό χρησιµοποιείται και στον καθαρισµό των 

µονάδων και δεξαµενών, όπως και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Ακόµα υπάρχει µονάδα αφαλάτωσης υφάλµυρου νερού που 

αποτελείται από τρεις µονάδες αντίστροφης όσµωσης. 

• Ένα µεγάλο µέρος των απογυµνωµένων όξινων νερών ξαναγυρνάνε 

στον αφαλατωτή για ανακύκλωση. 

 

6.4.3. Μέτρα για την µείωση των εκποµπών στο ατµοσφαιρικό 

περιβάλλον 

1. Μέτρα για την µείωση των εκποµπών των οξειδίων του αζώτου και των 

σωµατιδίων. 

Έχει τοποθετηθεί στον φούρνο θέρµανσης του πετρελαίου στην 

µονάδα CDU3 (µε πρόβλεψη για µελλοντική τοποθέτηση στην CDU4 

και στην HDS100) καυστήρας που µειώνει τις ποσότητες οξειδίων του 

αζώτου (Low NOx Burner). 

 

2. Μέτρα για την µείωση των εκποµπών οξειδίων του θείου 

• Γίνεται χρήση υγρών καυσίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 

θειάφι. 

• Χρησιµοποιείται µονάδα ανάκτησης του θείου µε απόδοση 

µετατροπής υδρόθειου 99%. 

• Χρησιµοποιείται µονάδα αµίνης για αφαίρεση του 

προσροφηθέντος υδρόθειου (H2S) από την χρησιµοποιούµενη 

MEA. 

• Χρησιµοποιείται µονάδα υδρογονοαποθείωσης του diesel. 
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3. Μέτρα για την µείωση των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων 

(VOC’s). 

• Λειτουργεί µονάδα ανάκτησης πτητικών υδρογονανθράκων στον 

σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων 

• To ballast water αποθηκεύεται σε δεξαµενές πλωτής οροφής. 

• Γίνεται χρήση δεξαµενών πλωτής οροφής για την αποθήκευση του 

αργού, της νάφθας και των βενζινών. 

• Γίνεται χρήση διπλών φραγµών στις δεξαµενές πλωτής οροφής 

για ενίσχυση της στεγανότητας. 

• Όλες οι δεξαµενές βάφονται µε λευκό χρώµα. 

 

6.4.4. Μέτρα µείωσης των επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους 

1. Εφαρµόζεται σύστηµα καταγραφής των χηµικών που χρησιµοποιούνται 

στο ∆ιυλιστήριο και αντικατάστασης τους µε αντίστοιχα, τα οποία είναι 

πιο φιλικά προς το περιβάλλον. 

2. Το ∆ιυλιστήριο διαθέτει δύο συστήµατα συλλογής αποβλήτων: 

I. Το δίκτυο όµβριων, στο οποίο καταλήγουν τα όµβρια νερά από 

περιοχές όπου αποκλείεται η παρουσία πετρελαιοειδών. 

II. Το δίκτυο ελαιωδών, στο οποίο καταλήγουν όλα τα ελαιώδη και χηµικά 

απόβλητα του ∆ιυλιστηρίου. Τα απόβλητα αυτά οδηγούνται στη 

συνέχεια στη µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

3. Για µείωση της περιεκτικότητας των υγρών αποβλήτων σε έλαια, υπάρχει 

µονάδα ελαιοδιαχωρισµού (API Separator) στην οποία ένα µέρος των 

ελαίων διαχωρίζεται από το νερό και επιστρέφει στην παραγωγική 

διαδικασία για επαναδιύλιση. 

4. Για µείωση των πιθανοτήτων διαρροής, η προσθήκη της αµµωνίας στην 

παραγωγική διαδικασία γίνεται µέσω κλειστού συστήµατος. 

 

6.4.5. Μέτρα µείωσης των επιπτώσεων στο έδαφος και στο υπέδαφος 

1. Στις εγκαταστάσεις του ∆ιυλιστηρίου υπάρχει µονάδα επεξεργασίας της 

ελαιώδους ιλύος (SEPS) για µείωση της περιεκτικότητας της 

απορριπτόµενης στερεάς λάσπης σε λάδι. 
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2. Οι δεξαµενές είναι εγκατεστηµένες σε τσιµεντένιες λεκάνες για αποφυγή 

διαρροής υδρογονανθράκων στο έδαφος (και εν τέλει στο υπέδαφος) σε 

περίπτωση συµβάντος. 

3. Υπάρχει σύστηµα ανίχνευσης και ειδοποίησης σε περίπτωση 

υπερχείλισης των δεξαµενών. 

4. Συνεργάζεται µε εξουσιοδοτηµένους φορείς για την διαχείριση των 

στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων της. 

5. Έχει εγκατασταθεί και λειτούργει σύστηµα παρακολούθησης των 

υπογείων υδάτων. 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει τις µονάδες παραγωγής ρύπων του 

διυλιστηρίου, τους ρύπους οι όποιοι παράγονται και τις επιπτώσεις τους στο 

περιβάλλον, καθώς και τις µονάδες που είναι υπεύθυνες για την προστασία 

του περιβάλλοντος. Τέλος, αναλύονται τα µέτρα τα οποία εφαρµόζονται για 

την µείωση των εκποµπών των ρύπων στα διάφορα οικοσυστήµατα. 

 

 

 

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Όπως µπορεί να καταδειχθεί από τα προαναφερθέντα κεφάλαια, η 

συντήρηση του εξοπλισµού στην βιοµηχανία του πετρελαίου, όπως και σε 

κάθε άλλη βιοµηχανική µονάδα, είναι το άλφα και το ωµέγα για τη σωστή 

λειτουργία, τη µείωση του κόστους και κατά συνέπεια την ανταγωνιστικότητα 

των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Όσο πιο προσεκτικά και 

υπεύθυνα γίνεται, τόσο τα αποτελέσµατα της είναι πιο εµφανή. 



92 
 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής µου εξάσκησης στο ∆ιυλιστήριο του 

Ασπροπύργου, διαπίστωσα την άριστη τεχνική κατάρτιση του προσωπικού, 

που οφείλεται στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και στη προσαρµογή 

και παρακολούθηση των νέων τεχνικών και τεχνολογιών. 

Ο σωστός προγραµµατισµός και η άµεση επέµβαση όπου αυτή 

χρειάζεται µαζί µε το συνεχή προληπτικό έλεγχο, έχουν επιµηκύνει το 

προκαθορισµένο χρόνο γενικής συντήρησης των µονάδων κατά έναν 

ολόκληρο χρόνο. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα µαζί µε την συγκυρία των ανόδου των τιµών 

του αργού, η κερδοφορία της επιχείρησης να αυξηθεί κατά 67% από τη 

προηγούµενη χρονιά. 

Προτάσεις 

• Το ∆ιυλιστήριο Ασπροπύργου συνεργάζεται µε διεθνείς οίκους µε 

υψηλή τεχνολογία για συνεχείς βελτιώσεις και διορθώσεις που 

πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε το πολύ καλό επίπεδο συντήρησης 

του εργοστασίου να γίνει ακόµη καλύτερο. 

• Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης κυρίως στη µείωση της 

αστοχίας των υλικών του, είναι και η κυριότερη αιτία 

καθυστερήσεων. 

• Το σύστηµα πρόβλεψης – οργάνωσης και προµήθειας των 

απαραίτητων υλικών και ανταλλακτικών, θα πρέπει συνεχώς να 

είναι σε εγρήγορση, ούτως ώστε να µπορούν να αντιµετωπισθούν 

οποιεσδήποτε µικροεπισκευές και βλάβες που είναι πιθανό να 

µην υπάρχουν σε εξοπλισµό που καταπονείται 24 ώρες το 

24ωρο. 

Έχω την εντύπωση πως, στη περίπτωση του ∆ιυλιστηρίου 

Ασπροπύργου η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. 

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως στην Ευρωπαϊκή κατάταξη βρίσκεται µέσα στα 

καλύτερα ∆ιυλιστήρια. 
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