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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Σν πεηξέιαην απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ελέξγεηαο ηνπ θφζκνπ θαζψο ε-

πίζεο θαη  ηελ πξψηε χιε γηα ρηιηάδεο πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ ηελ θαζεκε-

ξηλφηεηα καο, (φπσο ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, ζπλζεηηθά πξντφληα φπσο ηα 

πιαζηηθά θαη ηα απνξξππαληηθά, θαζψο επίζεο θαη  νξηζκέλεο εθξεθηηθέο χιεο 

θ.ιπ.) θαη απνηειεί ηε βάζε ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο, αιιά θαη ηνλ ππιψ-

λα γηα ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ 

αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα. 

ηηο κέξεο καο, ην πεηξέιαην ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο ζηε δσή ηνπ αλ-

ζξψπνπ θαη ηεο πιήξεο εμάξηεζεο ηνπ απφ απηφ θαζίζηαηαη αηηία γηα πνιιέο 

δηακάρεο θαη ρξφληνπο αηκαηεξνχο πνιέκνπο κεηαμχ ησλ πςειά αλεπηπγκέ-

λσλ θξαηψλ θαη ησλ θξαηψλ πνπ θαηέρνπλ ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ. 

 Αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πηπρηαθήο απηήο, θαη ηεο αλαγ-

λψξηζεο ηεο δχλακεο ηνπ πεηξειαίνπ ζηάζεθε ε επθαηξία πνπ είρα λα εξγαζ-

ηψ ζηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ (ΔΛ.ΠΔ) ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Αζπξνπχξγνπ (Β.Δ.Α), ζην ηκήκα πληήξεζεο Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζ-

κνχ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο (SHUTDOWN) ηνπ 

δηπιηζηεξίνπ ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 4 ρξφληα. 

ηελ νιηγφκελε κνπ απηή εκπεηξία κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα γλσξίζσ 

θαη λα θαηαλνήζσ ηνλ ιεπηνκεξή ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο δηπιηζηεξίνπ (δηχιη-

ζε ηνπ πεηξειαίνπ), φπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ, αιιά θαη κε-

ραληθψλ πνπ εξγάδνληαλ εθεί θαηαλφεζα ην πψο δηπιίδεηαη ην αξγφ πεηξέιαην, 

θαη λα «απνβάισ» ηελ εηθφλα ελφο πνιχπινθνπ θαη ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ 

εξγνζηαζίνπ. 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία , αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ηνλ δξφκν 

πνπ αθνινπζεί ην αξγφ πεηξέιαην απφ ηελ άθημε ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ελφο 

δηπιηζηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Β.Δ.Α, θαη πνηεο δηεξγαζίεο ιακβάλνπλ 

κέξνο ψζηε λα παξαρζνχλ ηα ηειηθά πξντφληα. Σνλίδνληαη, σζηφζν, νη θηλδχ-

λνη πνπ δηαηξέρνπλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηφζν γηα ηελ 

πγεία φζν θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σαπηφρξνλα, αλαθέξνληαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηήξεζεο ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη ζα παξνπζηαζηεί ε ιίζηα 

ειέγρνπ γηα ην πφζν απηά ηα κέηξα ηεξνχληαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ 

θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρεη έλαο ηέηνηνπ είδνπο εξγαζηαθφο ρψξνο πςειήο επη-

θηλδπλφηεηαο 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Σν πεηξέιαην απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ελέξγεηαο ηνπ θφζκνπ θαζψο ε-

πίζεο απνηειεί ηε βάζε ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο, αιιά θαη ηνλ ππιψλα 

γηα ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ πνιηηηζκνχ απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ 

αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα κε δεδνκέλν φηη είλαη ε πξψηε χιε γηα ρηιηάδεο πξντ-

φληα πνπ θαιχπηνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, φπσο ησλ ιηπαζκάησλ, ησλ 

θπηνθαξκάθσλ, ησλ ζπλζεηηθψλ πξντφλησλ φπσο ησλ πιαζηηθψλ θαη ησλ 

απνξξππαληηθψλ, νξηζκέλσλ εθξεθηηθψλ πιψλ θ.ιπ.. 

ηηο κέξεο καο, ην πεηξέιαην ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο ζηε δσή ηνπ αλ-

ζξψπνπ θαη ηεο πιήξεο εμάξηεζεο ηνπ απφ απηφ, θαζίζηαηαη αηηία γηα πνιιέο 

δηακάρεο θαη ρξφληνπο αηκαηεξνχο πνιέκνπο κεηαμχ ησλ πςειά αλεπηπγκέ-

λσλ θξαηψλ θαη ησλ θξαηψλ πνπ θαηέρνπλ ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ. 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, ζα αλαιχζνπκε ηνλ δξφκν πνπ αθν-

ινπζεί ην αξγφ πεηξέιαην απφ ηελ άθημε ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ελφο δηπιη-

ζηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Β.Δ.Α, θαη πνηεο δηεξγαζίεο ιακβάλνπλ κέξνο 

ψζηε λα παξαρζνχλ ηα ηειηθά πξντφληα. Θα ηνλίζνπκε, σζηφζν, ηνπο θηλδχ-

λνπο πνπ δηαηξέρεη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηφζν γηα ηελ 

πγεία φζν θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σαπηφρξνλα, ζα αλαθεξζεί ε 

αλαγθαηφηεηα ηήξεζεο ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη ζα παξνπζηαζηεί ε ιίζηα 

ειέγρνπ γηα ην πφζν απηά ηα κέηξα ηεξνχληαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ 

θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρεη έλαο ηέηνηνπ είδνπο εξγαζηαθφο ρψξνο πςειήο επη-

θηλδπλφηεηαο 

Abstract 

Oil is the main source of the world energy as well as the basis of contempo-

rary life, but also the pillar for rapid development of the industrial civilization 

from the mid-20th century until today, based on the fact that it is the raw ma-

terial for thousands of products that cover our everyday life, such as fertilizers, 

pesticides, synthetic products like plastics and detergents, certain explosive 

material etc. 

Nowadays, oil due to its necessity in human life and its complete dependence 

on it, has become the cause for many conflicts and chronic bloody wars be-

tween highly developed countries and countries holding oil stocks. 

In the present thesis, we will briefly refer to what oil is from a chemical aspect, 

where it comes from, what are its properties, its methods of detection, as well 

as how a drilling for pumping oil takes place. To conclude, we will analyze the 

path that the crude oil follows upon arrival at the facilities of a refinery and, 

specifically, that of B.E.A, and what processes take place in order to produce 

the finished products. However, we would emphasize that the risks faced by 

the factory's working environment are both for health and for the safety of 

workers. At the same time, the need to observe the preventive measures will 
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be reported and a checklist will be presented as to whether these measures 

are being taken to avoid the risks faced by such a high risk of work. 

 

κοπόρ ηεο πηπρηαθήο: είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ, αμηνπνηψλ-

ηαο ζηνηρεία απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη απφ ηελ πξoζσπηθή εκπεηξία εξγαδνκέ-

λσλ ζην δηπιηζηήξην ηνπ Αζπξνπχξγνπ. 

Γομή : ην 1ν θεθάιαην, βιέπνπκε ην πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηχιηζε ζηα 

δηπιηζηήξηα, ζπλνπηηθά,  αιιά θαη πνηεο  θαηεγνξίεο δηπιηζηεξίσλ ππάξρνπλ. 

Γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηπιηζηεξίνπ 

ζηνλ Αζπξφππξγν, αιιά θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Σέινο γίλεηαη  αλάιπζε 

ησλ δηεξγαζηψλ φπνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο Αζ-

πξνπχξγνπ γηα ηελ δηχιηζε ηνπ πεηξειαίνπ. 

ην θεθάιαην 2ν γίλεηαη πεξηγξαθή γεληθψλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηπιηζηεξίσλ, θα-

ζψο θαη κία εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο δηεξγαζηψλ. Αλαθέ-

ξνληαη ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

θηλδχλσλ, ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο αζθαιείαο 

πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζην θιάδν ηεο δηχιηζεο πεηξειαίνπ. 

Σέινο ζην θεθάιαην 3ν πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ησλ Β.Δ.Α ζχκθσλα κε 

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν ζηνλ θιά-

δν πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ, αλαθέξνληαη νη πξνζπάζεηεο θαη επηηπρίεο 

ηνπ νκίινπ ΔΛΠΔ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε θαηαγξαθή ηεο πξνζσπηθήο 

κνπ εκπεηξίαο, σο εξγαδφκελνο ζηνλ φκηιν ΔΛΠΔ.  

 

Λέξειρ – Κλειδιά : 

Γηχιηζε πεηξειαίνπ, δηπιηζηήξην Αζπξνπχξγνπ, πεηξέιαην, ΔΛ.ΠΔ, αξγφ πεη-

ξέιαην, θιαζκαηηθή απφζηαμε, θίλδπλνη  θαηά ηελ δηχιηζε ηνπ πεηξειαίνπ, πγε-

ία θαη αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο δηπιηζηεξίνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΗ-
ΤΛΗΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

1.1 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΟ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ 
 

Γηα λα απνδνζνχλ εθκεηαιιεχζηκα πξντφληα, σο πξνο ηνλ άλζξσπν, 

απφ ην αξγφ ην πεηξέιαην, απαηηείηαη κηα ζεηξά πνιχπινθσλ θπζηθψλ θαη ρε-

κηθψλ δηεξγαζηψλ, φπνπ νλνκάδεηαη διύλιζη. Ζ δηαδηθαζία απηή αξρίδεη ζηα 

δηπιηζηήξηα έπεηηα απφ ηελ πξνκήζεηα απηψλ κε αξγφ πεηξέιαην. 

Με ηελ ζέξκαλζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, πνπ ζηελ ζπλέρεηα ππφ κνξ-

θή ζεξκνχ κίγκαηνο αεξίσλ θαη πγξψλ, δηνρεηεχεηαη ζηε ζηήιε αηκνζθαηξηθήο 

απφζηαμεο. Σα δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ δηαρσξίδνληαη 

αλάινγα κε ην ζεκείν βξαζκνχ ηνπο, ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε. Σα ειαθξά 

ζπζηαηηθά ή θιάζκαηα αλεβαίλνπλ πξνο ην πάλσ κέξνο ηεο ζηήιεο θαη ηα 

βαξχηεξα ζπγθεληξψλνληαη ζην θάησ. Σα δηάθνξα θιάζκαηα δηνρεηεχνληαη ζε 

άιιεο εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ψζηε λα παξαρ-

ζνχλ πξντφληα, θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξν-

δηαγξαθέο. Έηζη, απφ ηελ θνξπθή ηεο ζηήιεο ιακβάλεηαη ε λάθζα, ε νπνία 

απνηειεί ην ειαθξχηεξν θιάζκα ηεο αηκνζθαηξηθήο απφζηαμεο. Ζ λάθζα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε είηε γηα ηελ παξαγσγή πιαζηηθψλ είηε γηα ηελ 

παξαγσγή θαπζίκσλ. 

Έπεηηα ην ζείν δηαρσξίδεηαη απφ ηελ λάθζα κε ηελ κέζνδν ηεο πδξνγν-

λναπνζείσζεο φπνπ γίλεηαη ε αληίδξαζε ηνπ ζείνπ κε ην πδξνγφλν ζε πςειή 

πίεζε θαη ζεξκνθξαζία. ηε ζπλέρεηα, ην απνζεησκέλν ξεχκα νδεγείηαη ζηε 

κνλάδα αλακφξθσζεο, φπνπ εθεί ε λάθζα κεηαηξέπεηαη ζε βελδίλε κέζσ κηα 

θαηαιπηηθήο δηαδηθαζίαο φπνπ νη επζχγξακκεο αιπζίδεο ησλ πδξνγνλαλζξά-

θσλ ηεο θπθινπνηνχληαη, απμάλνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ νθηαλίσλ. 

Παξάγσγν ηεο δηαδηθαζίαο θπθινπνίεζεο είλαη ην πδξνγφλν. Πξντφλ 

απαξαίηεην ζε άιιεο δηαδηθαζίεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ. Σν πξψην πιεπξηθφ θιάζ-

κα είλαη ε θεξνδίλε, έλα ηδηαίηεξν εχθιεθην θαχζηκν. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησ-

ζεί ε πνηφηεηα ηεο, απνκαθξχλνληαη νη ζεηνχρεο ελψζεηο κέζσ έθπιπζεο κε 

πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ. Σν ηειηθφ πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα θαχζηκν 

αεξνπιάλσλ αιιά θαη σο θσηηζηηθφ πεηξέιαην. 

Αθνινπζνχλ βαξχηεξα θιάζκαηα, φπσο ην Diesel, πνπ κε ηελ δηαδηθα-

ζία ηεο απνζείσζεο κε ρξήζε πδξνγφλνπ, θαζαξίδεηαη απφ ελψζεηο ηνπ ζείνπ 

κε απνηέιεζκα λα παξάγεηαη έλα πνιχ θηιηθφηεξν πξνο ην πεξηβάιινλ θαχ-

ζηκν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη είηε ζαλ θαχζηκν θίλεζεο είηε ζαλ ζέξκαλζεο. 

Σν ζηεξεφ ζεηάθη πνπ παξάγεηαη απφ ηελ απνζείσζε ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ζηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ. 
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Σν βαξχηεξν πξντφλ ηεο αηκνζθαηξηθήο απφζηαμεο είλαη ην καδνχη, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζε πινία θαη ζηε βηνκεραλία. Γηα ηελ κεηαη-

ξνπή ηνπ ζε πξντφληα πςειήο αμίαο, δηαρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε βαξηά θαη 

ειαθξηά θιάζκαηα κε απφζηαμε ππφ θελφ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ η-

δηαίηεξα πςειέο ζεξκνθξαζίεο βξαζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλνληαη νη 

ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηεο παξαγσγήο θαη εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

πξντφλησλ. Απφ ηελ δηαδηθαζία απηή, παξάγεηαη βαξχ ληίδει θαη άζθαιηνο ή 

βαξχ καδνχη. Σν βαξχ ληίδει κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα αλαβαζκηζηεί ζε ληίδει 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ κέζσ ηεο πδξνγνλνππξφιπζεο, θαηά ηελ νπνία νη 

κεγάιεο αιπζίδεο άλζξαθα δηαζπψληαη ζε κηθξφηεξεο κε ηελ βνήζεηα πδξνγφ-

λνπ, ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία 

απνηειεί ε θαηαιπηηθή ππξφιπζε ξεπζηνζηεξεάο θιίλε ,ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

είλαη επηζπκεηή ε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο λάθζαο απφ ην βαξχ ληίδει. 

Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο παξάγνληαη θαη πγξαέξηα (πξνππιέλην, πξνπάλην, 

βνπηάλην) ηα νπνία αληηδξνχλ κε ην πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ, γηα ηελ απνκάθ-

ξπλζε ησλ ζεηνχρσλ ελψζεσλ. ηε ζπλέρεηα δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά απηφ-

λνκα είηε ζαλ ηειηθά πξντφληα είηε σο κίγκα πξνπαλίνπ-βνπηαλίνπ γηα ρξήζε 

ζε θηάιεο, ζεξκνθήπηα αιιά θαη σο θαχζηκν θίλεζεο. 

Σν βαξχηεξν θιάζκα ππφθεηηαη ζε ημσδφιπζε γηα κείσζε ηνπ ημψδνπο 

κε παξάιιειε κηθξή κεηαηξνπή ζε ειαθξχηεξα θιάζκαηα, ελαιιαθηηθά κπν-

ξεί λα ππνζηεί ζράζε παξνπζία θσθ, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη κεηαηξνπή ζε 

ειαθξχηεξα θιάζκαηα θαηά θχξην ιφγν θαχζεο θαη ληίδει. 

Αθφκε, κέζσ κηαο εηδηθήο θαηεξγαζίαο ηα βαξέα θιάζκαηα κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ πξψηεο χιεο γηα ιηπαληηθά θαη παξαθίλεο. 

 

1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΧΝ 
 

Γελ έρνπλ φια ηα δηπιηζηήξηα φιεο ηηο παξαπάλσ κνλάδεο. Ο βαζκφο 

πνιππινθφηεηαο θαζνξίδεη ηα παξαγφκελα πξντφληα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ηα δηπιηζηήξηα δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηα ηειηθά πξν-

τφληα πνπ παξάγνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

Γιςλιζηήπιο Καςζίμων: Γηπιηζηήξηα πνπ παξάγνπλ κφλν θαχζηκα 

Απλά διςλιζηήπια (Hydro skimming): Απνηεινχλ ηνλ απινχζηεξν ηχπν 

δηπιηζηεξίσλ θαη πεξηέρνπλ ηηο ηξεηο βαζηθέο κνλάδεο ελφο δηπιηζηεξίνπ νη 

νπνίεο είλαη απφζηαμεο, θαηεξγαζίαο (ήπηα αλαβάζκηζε πξντφλησλ), βνεζεηη-

θέο θαη πεξηβαιινληηθέο κνλάδεο πνπ απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ παξα-

γσγή βελδίλεο θαπζίκνπ αεξνπνξίαο (jet),ληίδει θαη καδνχη. Οη δηεξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα δηπιηζηήξηα απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε αηκνζθαηξηθή 

απφζηαμε, ε αλακφξθσζε ηεο λάθζαο θαη ε πδξνγνλνθαηεξγαζία. 

ύνθεηα (Complex) διςλιζηήπια: Πεξηιακβάλνπλ ηηο κνλάδεο ηνπ απινχ δη-

πιηζηεξίνπ φπνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαζψο επίζεο κνλάδεο κεηαηξνπήο, κε 

ζηφρν ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ «ιεπθψλ» πξντφλησλ ζε βάξνο ηνπ κα-

δνχη. 
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Οη επηπξφζζεηεο δηεξγαζίεο φπνπ ιακβάλνπλ κέξνο είλαη 

 Καηαιπηηθή ππξφιπζε 

 Τδξνγνλνππξφιπζε 

 Θεξκηθή ππξφιπζε ( Ημσδφιπζε, εμαλζξάθσζε ) 

 Ηζνκεξηζκφο 

 Αιθπιίσζε 

 

ύνθεηα διςλιζηήπια - Πλήπηρ μεηαηποπήρ(Full Conversion): 

Γηαζέηνπλ κεγάιε πνηθηιία κνλάδσλ κεηαηξνπήο θαη αλαβάζκηζεο ππνιείκκα-

ηνο κε ζηφρν ηνλ κεδεληζκφ ηεο παξαγσγήο καδνχη. 

Γιςλιζηήπιο Λιπανηικών – Υημικών :  

Σα δηπιηζηήξηα απηά παξάγνπλ απνθιεηζηηθά ιηπαληηθά θαη ρεκηθά, ή θαη κεκν-

λσκέλα είηε  ιηπαληηθά είηε ρεκηθά ( π.ρ. δηαιχηεο, πξψηεο χιεο γηα πεηξνρε-

κηθά ) 

 

1.3 ΌΜΗΛΟ ΔΛΠΔ - ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ  (1) 

 

Ο ηνκέαο δηχιηζεο απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ νκίινπ 

ΔΛ.ΠΔ, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ. Ο 

φκηινο ΔΛ.ΠΔ δηαζέηεη ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα δηπιηζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Διιάδα, θαηέρνληαο πεξίπνπ ην 65% ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ πεηξειαηνεηδψλ. 

Σα εγρψξηα δηπιηζηήξηα ηνπ νκίινπ, ζε Αζπξφππξγν, Διεπζίλα θαη 

Θεζζαινλίθε, θαιχπηνπλ ην 65% ηεο ζπλνιηθήο δηπιηζηηθήο δπλακηθφηεηαο 

ηεο ρψξαο.( βι. Πίλαθαο 1) 

Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο (παξάθηηα δηπιηζηήξηα αιιά θαη ηεο 

πςειήο ζπλζεηφηεηαο ηνπο, έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο 

αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο επεμεξγαζίαο φισλ ησλ ηχπσλ αξγνχ, πνπ είλαη 

δηαζέζηκα ζηελ πεξηνρή.  

Δπηπιένλ, νη ππνδνκέο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο παξέρνπλ ηε δπλαηφ-

ηεηα απνζήθεπζεο 6.65 εθαη. m3 αξγνχ θαη πξντφλησλ. 
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Σν δηπιηζηήξην ηνπ Αζπξνπχξγνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1958, είλαη ηχπνπ 

FCC θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπλζεηφηεηα. Δίλαη έλα απφ ηα πην ζχγ-

ρξνλα δηπιηζηήξηα ζηελ Δπξψπε θαζψο έρεη ππνζηεί κηα ζεηξά αλαβαζκίζε-

σλ, φπνπ  νη ζεκαληηθφηεξεο είλαη: 

 

 1986: έξγν κεηαηξνπήο ππνιεηκκάησλ κε ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

FCC,πδξνγνλνππξφιπζε ( mild hydrocracker ),ημσδφιπζε( vibreaker ) 

θαη αλακφξθσζε ( CCR ), 

 1999: αχμεζε ηεο δηπιηζηηθήο δπλακηθφηεηαο ζηα 148 kbpd  

 2004: ζεκαληηθή αλαβάζκηζε κε εθηεηακέλεο βειηηψζεηο ησλ κνλάδσλ 

κεηαηξνπήο 

 

Σν δηπιηζηήξην δηαζέηεη ζεκαληηθφ αξηζκφ θπξίσλ κνλάδσλ απφζηαμεο θαη 

κεηαγελέζηεξσλ κνλάδσλ κεηαηξνπήο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Μνλάδα θαηαιπηηθήο ππξφιπζεο FCC 

 Μνλάδα απφζηαμεο ππφ θελφ (vacuum distillation unit) 

 Μνλάδα πδξνγνλνππξφιπζεο ( mild hydrocracker ) 

 Μνλάδα ημσδφιπζεο ( visbreaker ) γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνιεηκκά-

ησλ αηκνζθαηξηθήο απφζηαμεο. 

 Έρεη ζεκαληηθή δπλακηθφηεηα παξαγσγήο βελδίλεο κέζσ ησλ κνλάδσλ 

ηζνκεξηζκνχ θαη αλακφξθσζεο CCR 

Δίλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο ηειεπηαίεο πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο 

θαη ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη παξάγεη πξντφληα πεηξειαίνπ ζχκθσλα κε 

ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γηαζέηεη ζεκαληηθή επειημία σο πξνο ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε 

θαη ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, θαηά ζπλέπεηα ε παξαγσγή βελδίλεο ή ληίδει 

κπνξεί λα κεγηζηνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Σν δηπιηζηήξην 

ηνπ Αζπξνπχξγνπ πεξηιακβάλεη κεγάιν ηδησηηθφ ιηκάλη θαη δίθηπν αγσγψλ 

αξγνχ πνπ ην ζπλδέεη κε ηελ εγθαηάζηαζε εθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο αξ-

γνχ ζηελ πάρε Μεγάξσλ, θαζψο θαη αγσγφ γηα ηειηθά θαη εκηηειή πξντφληα 

πνπ ζπλδέεηαη κε ην δηπιηζηήξην ηεο Διεπζίλαο. Δπηπιένλ έρεη ηελ θχξηα επ-

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΨΝ ΟΜΙΛΟΤ ΕΛΠΕ (1) 
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ζχλε παξνρήο αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διε-

πζέξηνο Βεληδέινο». Καηά ην 2014 νινθιεξψζεθε ε ζχλδεζεο ηνπ δηπιηζηεξί-

νπ κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ. Σν έξγν απηφ αλακέλεηαη λα απνδψζεη ζε-

καληηθά θέξδε, θαζψο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ καδνχη 

ηδηνθαηαλάισζεο κε θπζηθφ αέξην, φηαλ ε ηηκή ηνπ βξίζθεηαη ζε πην αληαγσ-

ληζηηθά επίπεδα. Δπίζεο , πεξηβαιινληηθά νθέιε πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ 

κείσζε εθπνκπψλ CO2 , ιφγσ ηεο ρξήζεο θπζηθνχ αεξίνπ, σο θαζαξφηεξν 

θαχζηκν. 

 

1.4 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ  

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ   [ΔΗΚΟΝΑ 1] 

 

1.4.1 ΓΟΥΔΗΑ ΓΗΔΡΓΑΗΧΝ (2) 
 

 εκαληηθφ ξφιν ζηελ δηχιηζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, έρνπλ ηα δνρεία 

δηεξγαζηψλ, θαζψο απηά, πξνεγνχληαη θαη έπνληαη απφ θάζε δηεξγαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δηπιηζηήξηα. 

 Πχξγνη, δηαρσξηζηέο, αληηδξαζηήξεο, βνεζνχλ ελεξγά ζηε δηχιηζε ηνπ 

πεηξειαίνπ, ην θαζέλα κε ην ξφιν ηνπ. 

Πχξγνη [βι. Δηθφλα 2].: Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο απνζηάμεηο ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ αιιά θαη ζε άιιεο δηεξγαζίεο φπνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Απηφ πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ είλαη, λα δηαρσξίζνπλ ηελ ηξνθνδνζία ζε 

¨θιάζκαηα¨, αλαιφγσο ηεο πηεηηθφηεηαο ηνπο. 

   Δικ.1.12: Γιςλιζηήπιο Αζπποπύπγος ΕΙΚΟΝΑ 1 : ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ (8) 
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ΕΙΚΟΝΑ 2: ΑΝΑΛΤΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΤΡΓΟΤ  

Αληηδξαζηήξεο [βι Δηθφλα 3]: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ¨κεηαηξνπή¨ ηνπ αξ-

γνχ πεηξειαίνπ κε ηε βνήζεηα θαηαιχηε, ππφ ειεγρφκελε πίεζε θαη ζεξκνθ-

ξαζία, (δηαθνξεηηθφο θαηαιχηεο θαη ζπλζήθεο  αλάινγα ηελ επεμεξγαζία πνπ 

ιακβάλεη κέξνο) ζε επηζπκεηφ πξντφλ. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3 :ΣΟΜΗ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΑ (2) 

Γηαρσξηζηέο: Σα δνρεία δηαρσξηζηψλ δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Αηκφο ή αέξηα κε πγξά [βι. Δηθφλα 4]:  Βξίζθνπλ νξηδφληηα αιιά θαη θάζεηε 

εθαξκνγή θαη θαινχληαη λα δηαρσξίζνπλ ηελ πγξή απφ ηελ αέξηα θάζε. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4 : ΔΙΑΦΨΡΙΣΕ ΑΣΜΟΤ-ΑΕΡΙΑ ΜΕ ΤΓΡΑ (2) 

 Τγξά κε πγξά [βι. Δηθφλα 5]: Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κίγκαηνο πγξψλ, φ-

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ¨βνήζεηα¨ ηεο δηαθνξεηηθήο ππθλφηεηαο 

ηνπο. 
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ΕΙΚΟΝΑ 5: ΔΙΑΦΨΡΙΣΗ ΤΓΡΑ-ΤΓΡΑ (2) 

 Τγξά-Τγξά-Αέξηα [βι. Εικόνα 6]: Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο κεηά 

απφ ηελ θιαζκαηηθή απφζηαμε, ζην ξεχκα θνξπθήο, θαη ρξεζηκνπνηεί-

ηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πγξψλ αιιά θαη ησλ αεξίσλ. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6: ΔΙΑΦΨΡΙΣΗ ΤΓΡΑ-ΤΓΡΑ-ΑΕΡΙΑ (2) 

1.4.2 ΑΦΑΛΑΣΧΖ  [ΔΗΚΟΝΑ 7] ,[ (2), (3)] 
 

Ύζηεξα απφ ηελ έιεπζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο επε-

μεξγαζίαο ηνπ Αζπξνπχξγνπ, ην αξγφ πεηξέιαην νδεγείηαη ζηηο δεμακελέο 

απνζήθεπζεο. Ζ αξρή γηα ηελ δηχιηζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ πξαγκαηνπνηεί-

ηαη κε ηελ είζνδν ηνπ ζηνπο ελαιιάθηεο φπνπ ζθνπφο είλαη ε αχμεζε ηεο ζεξ-

κνθξαζίαο ηνπ ζηνπο 120 νC. Απηφ ζπκβαίλεη ψζηε ην αξγφ πεηξέιαην λα έρεη 

ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ψζηε λα μεθηλήζεη ε πξψηε δηεξγαζία, ε αθαιά-

ησζή ηνπ. Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη ην αξγφ πεηξέιαην πεξηέρεη λεξφ θαη 

δηάθνξα αλφξγαλα άιαηα. Έηζη ε αθαιάησζε έρεη σο ζθνπφ ηελ απνκάθξπλ-
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ζε ησλ αιάησλ ( ρισξηνχρν λάηξην, ζεηνχρα άιαηα, θ.α. ), ηα νπνία βξίζθνλ-

ηαη δηαιπκέλα ζηα θαηάινηπα ηνπ λεξνχ, ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ ηελ κνξθή 

κηθξψλ ζηαγνληδίσλ κέζα ζηε κάδα ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Δθηφο ησλ άιισλ 

ην αξγφ εκπεξηέρεη δηάθνξα πνζά ζηεξεψλ πιψλ φπσο ιάζπε, άκκν, νμείδηα 

ζηδήξνπ θ.ιπ., φπνπ ε απνκάθξπλζε ηνπο πξέπεη λα είλαη 60% ή θαιχηεξε 

γηα ηα ζσκαηίδηα πνπ έρνπλ δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 0,8 κm. Δλψ γηα ηα ππφ-

ινηπα ζσκαηίδηα ε απνκάθξπλζε πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο ηάμεσο ηνπ 

80 %. Ο ιφγνο ηεο απνκαθξχλζεσο ησλ αιάησλ θαη ησλ μέλσλ πξνζκίμεσλ 

είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο, θαζψο ε απνηπρία απνκαθξχλζεσο απηψλ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβξψζεσο κε απνηέιεζκα λα πεξηνξί-

ζεη ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφθιεζε ζνβαξψλ βιαβψλ, φπσο ηελ δηάβξσζε ή 

ελαπφζεζε άιαηνο ζηνπο αγσγνχο, ζηηο αληιίεο, ζηηο βάλεο, ζηνπο απινχο 

ησλ θνχξλσλ, ζηνπο ελαιιάμηε ζεξκφηεηαο, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ κε 

επηζπκεηή ζεξκνθξαζία θαη κεηαθνξά απηήο.  

Ζ αθαιάησζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε πεξίπνπ 3 έσο 5% 

λεξφ ζην αθαηέξγαζην πεηξέιαην, πεξλψληαο ην κείγκα κέζσ κηαο βαιβίδαο 

αλάκημεο γηα λα ζρεκαηηζηεί έλα γαιάθησκα. ηε ζπλέρεηα, ζην δνρείν αθαιά-

ησζεο εθαξκφδεηαη ελαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ πεδίν ( 4 kV ) πνπ δηαρσξίδεη 

κε ηε βνήζεηα ηνπ απνγαιαθησκαηνπνηεηή (ηππηθά πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην 

αλά 1000 βαξέιηα αξγνχ) ην γαιάθησκα  πεηξειαίνπ θαη αικπξνχ λεξνχ, κε 

ζπλέλσζε ησλ ζηαγνληδίσλ λεξνχ θαη  ην δηαρσξηζκφ ηνπ λεξνχ απφ ην πεη-

ξέιαην ιφγσ βαξχηεηαο. Πεξίπνπ ην 70% ηνπ λεξνχ πξνζηίζεηαη ιίγν πξηλ 

απφ ηε βαιβίδα αλάκημεο. Γηα λα απνθεπρζεί ε θαζίδεζε αιαηηνχ ζηνπο ελαι-

ιάθηεο πξηλ απφ ηελ αθαιάησζε, ην ππφινηπν πεγαίλεη ζηελ αλαξξφθεζε 

ηεο αληιίαο παξνρήο. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 7: ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΥΑΛΑΣΨΣΗ (3) 
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Ζ πίεζε ζηνλ αθαιαησηή πξέπεη είλαη πεξίπνπ 10-12 kg/cm2 ή 1,5 

kg/cm2  πςειφηεξε ηεο ηάζεσο αηκψλ ηνπ αξγνχ, ψζηε λα εκπνδίζεη ηελ ε-

μάηκηζε. Ζ άικε, πνπ πεξηέρεη ην θαηαθαζνχκελν άιαο ζηνλ αθαιαησηή, α-

πνζχξεηαη ζε κηα δεμακελή offsite. Σν αθαηέξγαζην επηζηξέθεη ζηελ θαηεξγα-

ζία θαη ε άικε πεγαίλεη ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θα-

ηεξγαζίαο ιπκάησλ (WVTP). Έηζη ην άιαο ζην αθαηέξγαζην ηππηθά κεηψλεηαη 

απφ έσο θαη 200 ιίβξεο αλά ρίιηα βαξέιηα (ΡΣΒ), ζε ιηγφηεξν απφ 3 ιίβξεο 

ΡΣΒ. 

 

1.4.3 ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΑΠΟΣΑΞΖ ( U-2000 ),[ (2), (3)] 
 

Έπεηηα ηελ αθαιάησζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ζεηξά έρεη ε αηκνζθαη-

ξηθή απφζηαμε. Μηα δηεξγαζία πνιχ ζεκαληηθή γηα θάζε δηπιηζηήξην θαζψο 

απνηειεί ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί επίζεο 

πσο κε ηελ αηκνζθαηξηθή απφζηαμε πξαγκαηνπνηείηαη ε δηχιηζε ηνπ αξγνχ, 

αθνχ κε απηήλ ηελ δηεξγαζία επηηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζε δηάθνξα 

θιάζκαηα φπνπ ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία βξαζκνχ ησλ 

πεξηερνκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Έηζη ηα θιάζκαηα πξψηεο δηχιηζεο ξπζκί-

δνληαη, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαηά πξνζέγγηζε  ζηα ραξαθηεξηζηηθά πηεηη-

θφηεηαο ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ, πνπ παξάγεη ην δηπιηζηήξην. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αηκνζθαηξηθήο απφζηαμεο (βι. ΔΗΚΟΝΑ 8) πξαγκαην-

πνηείηαη ζε δχν πχξγνπο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε ίδηα κε κφλε δηαθνξά 

φηη ζηνλ πξψην πχξγν ην αξγφ εηζέξρεηαη ζε ζεξκνθξαζία 175 o C θαη ν πχξ-

γνο έρεη ειεγρφκελε πίεζε κφλν 1,7 barg ψζηε λα αθαηξεζεί ην ειαθξχηεξν 

θιάζκα.  

ΕΙΚΟΝΑ 8: ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΗ ΣΗΛΗ (10) 
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Απηφ έρεη σο ζθνπφ λα κεησζνχλ νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαη λα α-

πνθιείζεη ελδερφκελε ππεξθφξησζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πχξγνπ. Δθφζνλ 

ζπιιερζεί ην ειαθξχηεξν θιάζκα, ην ππφινηπν αθαηέξγαζην αξγφ πεηξέιαην, 

δηεξρφκελν απφ κηα ζεηξά ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο εηζέξρεηαη ζηνλ αηκνζθαη-

ξηθφ θιίβαλν κε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 257νC. Δθεί ην αθαηέξγαζην θζάλεη ζε 

ζεξκνθξαζία  365 o C κηα ζεξκνθξαζία πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβεί, γηαηί ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα παξαρζνχλ αλεπηζχκεηα πξντφληα, φπσο δεκηνπξγία 

θνθ, ην νπνίν ζα ραιάζεη ηνπο ζσιήλεο ηνπ θιηβάλνπ. Έπεηηα ην αθαηέξγαζην 

εηζέξρεηαη ζηνλ αηκνζθαηξηθφ πχξγν. Δθεί, ε πίεζε απειεπζεξψλεηαη θαη έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο κεηαηξέπεηαη ζε αηκφ. Ζ ζεξκνθξαζία πέθηεη πεξίπνπ ζην-

πο 350°C (670ºF). Σν πγξφ πνπ απνκέλεη πέθηεη ζηνλ θνξπθαίν απφ ηνπο έμη 

δίζθνπο ηνπ ηκήκαηνο απνγχκλσζεο θαη ξέεη πξνο ηα θάησ, δίζθνο πξνο δίζ-

θν, ζηνλ ππζκέλα. ε θάζε δίζθν, απηφ αλακηγλχεηαη κε θαη απεκπιέθεηαη απφ 

ππέξζεξκν αηκφ, ν νπνίνο εηζάγεηαη κέζα ζηνλ ππζκέλα ηνπ πχξγνπ φπνπ 

θηλείηαη πξνο ηα πάλσ κέζα απφ ηνπο δίζθνπο [Εικόνα 9].  

 
ΕΙΚΟΝΑ 9: ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΙΚΟΤ ΑΠΟΣΑΚΣΙΚΗ ΣΗΛΗ (2) 

Ο αηκφο ρξεζηκεχεη γηα λα άξεη ηα πεξηζζφηεξα πηεηηθά ζπζηαηηθά απφ 

ην πγξφ, κεηψλνληαο ηε κεξηθή πίεζε πδξνγνλαλζξάθσλ. Ζ δξάζε απηή νλν-

κάδεηαη stripping (απνγχκλσζε) κε αηκφ.  

Ζ επαθή κεηαμχ ηνπ πγξνχ θαη ηνπ πδξαηκνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

πνιινχο ηξφπνπο, αιιά ν ζπκβαηηθφο ηξφπνο είλαη κε έλα θάιπκκα bubble 

caps (βι. Εικόνα 10) Σν πγξφ ξέεη θαηά κήθνο ηνπ δίζθνπ θαη πάλσ απφ έλα 

ξπζκηζηηθφ θξάγκα, ζε έλα αγσγφ θαζφδνπ. Σν θξάγκα δηαηεξεί έλα επίπεδν 

πγξνχ ζην δίζθν. Ο αγσγφο θαζφδνπ παξαδίδεη ην πγξφ ζηνλ απφ θάησ δίζ-

θν. Οη αηκνί πεξλνχλ πξνο ηα θάησ κέζσ νπψλ ζην δίζθν, νη νπνίεο είλαη π-

πεξπςσκέλεο, έηζη ψζηε λα θξαηνχλ ην πγξφ έμσ απφ ηηο ηξχπεο.  

Πάλσ απφ ηηο ηξχπεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαιχκκαηα ζε κνξθή θακπά-

λαο φπνπ θαιχπηνπλ ηηο νπέο θαη εμαλαγθάδνπλ ηνπο πδξαηκνχο λα “θηλεζν-

χλ” πξνο ηα θάησ  δηακέζνπ ηνπ πγξνχ πνπ ππάξρεη ζην δίζθν. 
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πγθεθξηκέλα, ν αηκνζθαηξηθφο απνζηαθηηθφο πχξγνο ηνπ Αζπξνπχξ-

γνπ έρεη 48 δίζθνπο θαη θάζε δίζθνο έρεη πεξίπνπ 400 θαιχκκαηα ηχπνπ θακ-

πάλαο.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 10: (Α) ΔΙΚΟ  ΑΣΜ.ΣΗΛΗ                     ( Β )ΣΤΠΟ ΒΑΛΒΙΓΑ ΓΙΚΟΤ ΑΠΟΣΑΞΗ (3) 

Όζν αλεβαίλνπκε ζηνλ πχξγν πξνο ηα πάλσ, νη δίζθνη είλαη ςπρξφηε-

ξνη. Με απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, πεξηέρνληαη πεξηζζφηεξα πιηθά κε ρακειφηεξν 

ζεκείν βξαζκνχ. Σα πιηθά απηά δηαρσξίδνληα ζε πέληε δηαθνξεηηθά πιεπξηθά 

ξεχκαηα φπνπ ην θαζέλα θαηαιήγεη ζε έλα εμσιέκβην πχξγν απνγχκλσζεο, 

πνπ αλήθνπλ φκσο ζηνλ θπξίσο πχξγν, φπνπ ν θαζέλαο απφ απηνχο έρεη 

ηέζζεξηο δίζθνπο. Απφ εθεί κε ηελ ρξήζε ππέξζεξκνπ αηκνχ δηαρσξίδνληαη ηα 

ειαθξχηεξα ζπζηαηηθά ηα νπνία επηζηξέθνληαη ζηνλ πξψην δίζθν ηνπ θπξίσο 

πχξγνπ κεηά απφ αθαίξεζε ζεξκφηεηαο, θπξίσο απφ ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ 

αηκνχ κέζσ ελαιιαθηψλ. Ζ δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ θπξίσο πχξγνπ 

νλνκάδεηαη ελαέξηα παιηλδξφκεζε. Σα ππφινηπα ζπζηαηηθά ησλ εμσιέκβησλ 

πχξγσλ πεξλάλε απφ ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο θαη ςχθηεο ψζηε λα θηάζνπλ 

ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

Έηζη έρνπκε έλαλ “θπζηθφ” δηαρσξηζκφ ησλ πξντφλησλ αλάινγα κε ην 

ζεκείν βξαζκνχ ηνπο θαη απηφο ν δηαρσξηζκφο έρεη σο εμήο [Εικόνα 11]:  

ΕΙΚΟΝΑ 11: ΔΙΑΦΨΡΙΜΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ Ε ΚΛΑΜΑΣΑ (3) 
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1.4.4 ΑΠΟΘΔΗΧΖ ΝΑΦΘΑ ( U-2200 , U-3200, ΔΗΚΟΝΑ 12), (2) 
 

Σν ειαθξχηεξν πξντφλ ην νπνίν ιακβάλεηαη απφ ηελ αηκνζθαηξηθή α-

πφζηαμε είλαη ε λάθζα. Ζ λάθζα ππφθεηηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, κε ζθνπφ 

ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειφηεξεο αμίαο αιιά θαη εθκεηαιιεχζηκα απφ 

ηνλ άλζξσπν. Ζ λάθζα πθίζηαηαη πδξνγνλναπνζείσζε κε ζθνπφ ηελ δηάζ-

παζε ησλ ζεηνχρσλ θαη αδσηνχρσλ ελψζεσλ ηεο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπο 

κε κνξθή πδξφζεηνπ ( H2S ) θαη ακκσλίαο ( NH3 ) αληίζηνηρα. Απηφ ζπκβαίλεη 

θαζψο ην ηειηθφ πξντφλ δελ πξέπεη λα πεξηέρεη κεγάιν πεξηεθηηθφηεηα ζείνπ , 

θαζψο απηφ είλαη δειεηεξηψδεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο ε 

απνκάθξπλζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη θπξίσο ηνπ ζείνπ είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαιχηε ζηε κνλάδα θαηαιπηηθήο αλακφξθσζεο ( U-

3300). 

H δηαδηθαζία απηή μεθηλάεη κε ηε ζπγθέληξσζε ηεο λάθζαο ζε έλα δνρε-

ίν ηξνθνδνζίαο. Δθεί ε λάθζα εκπινπηίδεηαη κε θξέζθν πδξνγφλν θαη αθνχ 

πεξάζεη απφ κηα ζεηξά ελαιιαθηψλ δηέξρεηαη ζην θνχξλν κε ζθνπφ ηελ ζέξ-

καλζή ηεο  ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 425 oC, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνη-

εζεί ε ππξφιπζή ηεο. Ζ ζπλεζέζηεξε ζεξκνθξαζία εμφδνπο ηεο σζηφζν, είλαη 

370 o C.  

ηε ζπλέρεηα εηζέξρεηαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ αληηδξαζηήξα ζηνλ νπν-

ίν πεξηέρεηαη θαηαιχηεο Κνβαιηίνπ- Μνιπβδαηλίνπ κε θνξέα αινπκίλα. Σππη-

θέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληηδξαζηήξα είλαη ζεξκνθξαζία 300 oC θαη πί-

εζε 30 atm. Δθεί παξνπζία ηνπ θαηαιχηε ην πδξνγφλν αληηδξά κε ηελ λάθζα 

ΕΙΚΟΝΑ 12: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΟ ΑΠΟΘΕΙΨΗ ΝΑΥΘΑ (2) 
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πξνο παξαγσγή πδξφζεηνπ, ακκσλίαο, θνξεζκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη 

ειεχζεξσλ κεηάιισλ. Σα κέηαιια παξακέλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαηαιχηε 

θαη ηα ππφινηπα πξντφληα εγθαηαιείπνπλ ηνλ αληηδξαζηήξα κε ην θχξην ξεχκα 

πδξνγφλνπ-πδξνγνλαλζξάθσλ. Σν πξντφλ ηνπ αληηδξαζηήξα ςχρεηαη θαη νδε-

γείηαη ζ‟ έλα δηαρσξηζηή πςειήο πίεζεο.  

Απφ εθεί φζε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο έρεη πγξνπνηεζεί ζπκπηέδεηαη 

θαη αλαθπθιψλεηαη ζηελ ηξνθνδνζία, ελψ φζε πνζφηεηα δελ έρεη πγξνπνηεζεί 

νδεγείηαη ζηνλ δηαρσξηζηή ρακειήο πίεζεο φπνπ εθεί δηαρσξίδεηαη ην πδξφζε-

ην, ην νπνίν νδεγείηαη ζηε κνλάδα θαζαξηζκνχ αεξίνπ LPG ( U-2500) , απφ ην 

ππφινηπν αέξην ην νπνίν κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζε κηα ζεηξά ελαιιαθηψλ θαηα-

ιήγεη ζηνλ απνεμαλησηή ή αιιηψο πχξγν δηαρσξηζκνχ ειαθξψλ αεξίσλ. Δθεί 

δηαρσξίδεηαη ε επεμεξγαζκέλε λάθζα, ε νπνία νδεγείηαη ζηε κνλάδα ζπλερήο 

θαηαιπηηθήο αλακφξθσζεο ( U-3300 ), κε ηα πγξαέξηα θαη ηελ ειαθξηά λάθζα 

( LCR ) ηα νπνία πθίζηαλην πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ ζην δνρείν θνξπθήο, φπνπ 

εθεί απνκαθξχλεηαη ην πδξφζεην. Ζ ελαπνκείλαληα λάθζα νδεγείηαη ζηνλ α-

πνβνπηαλησηή γηα πεξηζζφηεξε θιαζκάησζε κε ηειηθά πξντφληα ηελ ειαθξηά 

λάθζα, ε νπνία νδεγείηαη ζηε κνλάδα νιηθνχ ηζνκεξηζκνχ ( U-4600 ), θαη ην 

LPG πνπ θαηεπζχλεηαη ζηε κνλάδα αλάθηεζεο ηνπ, αθνχ αθαηξεζεί ην πδξφ-

ζεην ζην δνρείν θνξπθήο, ην νπνίν φπσο πξναλαθέξζεθε θαηαιήγεη ζηελ κν-

λάδα θαζαξηζκνχ αεξίσλ θαη LPG ( U-2500). 

 

1.4.5 ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΝΑΦΘΑ ( U-3300, ΔΗΚΟΝΑ 14 ),[ (2), (4) ] 
 

Ύζηεξα ηελ επηηπρή απνζείσζε ηεο λάθζαο (δηεξγαζία πξναπαηηνχκε-

λε, θαζψο ππνιείκκαηα ζείνπ, αδψηνπ θαη άιισλ κεηάιισλ νδεγνχλ ζηελ α-

πελεξγνπνίεζε ηνπ θαηαιχηε) θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο ζε ειαθξηά θαη 

¨βαξηά¨, ε βαξηά λάθζα θαηεπζχλεηαη ζηε κνλάδα ζπλερνχο θαηαιπηηθήο αλα-

κφξθσζεο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νθηαλίσλ, κε ρεκηθέο αλ-

ηηδξάζεηο, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο λάθζαο ζε αξσκαηη-

θά πνπ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νθηαλίσλ ηνπ ηειηθνχ πξντφλ-

ηνο, ηεο βελδίλεο. 

Οη αληηδξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αλακφξθσζε είλαη: 

Α) Αθπδξνγφλσζε ησλ λαθζελίσλ θαη ησλ παξαθηλψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ 

αξσκαηηθψλ 

Β) Ηζνκεξηζκφ παξαθηλψλ πξνο ηζνπαξαθίλεο  

Γ) Παξαγσγή πδξνγφλνπ, σο παξαπξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κνλάδεο 

πδξνγνλνθαηεξγαζίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηδξάζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηξείο αληηδξαζ-

ηήξεο, φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

εληαία. Ο θαηαιχηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπλερήο θαηαιπηηθή αλακφξ-

θσζε είλαη ιεπθφρξπζνο ζε θνξέα ρισξησκέλεο αινπκίλα, ν νπνίνο ιεπθφρ-

ξπζνο ρξεζηκεχεη γηα ηηο αληηδξάζεηο πδξνγφλσζεο θαη αθπδξνγφλσζεο, ελψ 

ε  ρισξησκέλε αινπκίλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αληηδξάζεηο ηζνκεξηζκνχ. 
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Πξηλ ηελ εκβάζπλζε ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ζα πξέπεη λα αλα-

θεξζεί, φηη ε κνλάδα έρεη ζρεδηαζηεί, έηζη ψζηε λα είλαη επηηξεπηή ε αθαίξεζε 

θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηαιχηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Καηά 

ζπλέπεηα, ν θαηαιχηεο κπνξεί λα αλαγελλεζεί ζπλερψο θαη λα δηαηεξεζεί ζε 

πςειή δξαζηηθφηεηα, θαζψο ε απμεκέλε απφζεζε θνθ θαη νη ζεξκνδπλακηθέο 

ηζνξξνπίεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ηεο αλακφξθσζεο επλννχληαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ζε ρακειέο πηέζεηο. 

Ζ αλαγέλλεζε ηνπ θαηαιχηε επηηπγράλεηαη σο εμήο [Εικόνα 13]: Ο ρξε-

ζηκνπνηεκέλνο θαηαιχηεο απνκαθξχλεηαη ζηαδηαθά απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ θά-

ησ αληηδξαζηήξα θαη απνζηέιιεηαη ζε εμσηεξηθφ αλαγελλεηή φπνπ ην θνθ θαί-

γεηαη απφ ηνλ θαηαιχηε, θαη ν θαηαιχηεο αλάγεηαη θαη νμηλίδεηαη πξηλ επηζηξέ-

ςεη ζηνλ επάλσ αληηδξαζηήξα. Ο πξφζθαηα αλαγελλεκέλνο θαηαιχηεο εηζά-

γεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ επάλσ αληηδξαζηήξα κεηαμχ δχν νκφθεληξσλ δηάηξε-

ησλ θπιίλδξσλ ( θίιηξα Johnson ) θαη ξέεη ιφγσ βαξχηεηαο πξνο ηα θάησ. Ζ 

ηξνθνδνζία εηζάγεηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ εμσηεξηθνχ θπιίλδξνπ θαη 

ξέεη αθηηληθά κέζσ ηνπ θαηαιχηε πξνο ην θέληξν ηνπ εζσηεξηθνχ θπιίλδξνπ.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αλακφξθσζε, ε πξνεπεμεξγαζκέλε βαξηά λάθζα εηζέξρεηαη ζηελ κνλάδα 

ζπλερήο θαηαιπηηθήο αλακφξθσζεο, εκπινπηίδεηαη κε ην πδξνγφλν αλαθπθ-

ινθνξίαο ηεο κνλάδνο θαη νδεγείηαη ζηνπο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο, φπνπ 

πξνζεξκαίλεηαη πξηλ ηελ είζνδν ηεο ζην θνχξλν. Δθεί ην κίγκα ζεξκαίλεηαη ζε 

ζεξκνθξαζία 500-525 oC. Έπεηηα νδεγείηαη ζηνλ πξψην αληηδξαζηήξα, φπνπ 

ιακβάλεη κέξνο ε ζεκαληηθφηεξε αληίδξαζε ζε πίεζε 28 atm, ε νπνία είλαη ε 

αθπδξνγφλσζε ησλ λαθζελίσλ πξνο αξσκαηηθά.  

ΕΙΚΟΝΑ 13: ΣΤΠΙΚΟ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΑ ΚΑΣΑΛΤΣΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ ΣΑΘΕΡΗ ΚΛΙΝΗ 

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΡΟΗ (4) 
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ΕΙΚΟΝΑ 14:  ΚΑΣΑΛΤΣΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ ΤΝΕΦΟΤ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΚΑΣΑΛΤΣΗ (4) 

Ζ αληίδξαζε απηή είλαη αξθεηά έληνλα ελδφζεξκε, κε απνηέιεζκα λα 

εκθαλίδεηαη κεγάιε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα λα δηαηεξεζεί ν ξπζκφο 

αληίδξαζεο, ην κίγκα ζεξκαίλεηαη εθ λένπ ζηνλ θνχξλν πξηλ νδεγεζεί ζηνλ 

δεχηεξν αληηδξαζηήξα. Καζψο ην κίγκα αληηδξψλησλ-πξντφλησλ δηέξρεηαη 

κέζσ ησλ αληηδξαζηήξσλ, ν ξπζκφο αληίδξαζεο κεηψλεηαη, ν φγθνο ησλ αλ-

ηηδξαζηήξσλ κεγαιψλεη θαη ε απαίηεζε γηα επηπιένλ ζέξκαλζε κεηψλεηαη. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηξείο αληηδξαζηήξεο γηα λα θέξνπλ ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ 

κεηαηξνπήο κε πξνζέξκαλζε ζην θνχξλν πξηλ απφ θάζε αληηδξαζηήξα , έηζη 

ψζηε λα θέξνπλ ην κίγκα ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο. Σν κίγκα αλ-

ηίδξαζεο απφ ηνλ ηειεπηαίν αληηδξαζηήξα ςχρεηαη θαη ηα πγξά πξντφληα 

ζπκππθλψλνληαη. Σα πινχζηα ζε πδξνγφλν αέξηα δηαρσξίδνληαη απφ ηελ πγξή 

θάζε ζ‟ έλα δνρείν δηαρσξηζκνχ, θαη ην πγξφ απφ ηνλ δηαρσξηζηή απνζηέιιε-

ηαη ζε ζηήιε θιαζκάησζεο ( Stabilizer ) γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο αλακνξθσκέ-

λεο λάθζαο κε ηα αέξηα, ηα νπνία κεηέπεηηα απνζηέιινληαη ζηελ κνλάδα αλα-

κίμεσο( U-8650 ) θαη κνλάδα απνζείσζεο αεξίσλ ( U-3500 ). Σν πινχζην ζε 

πδξνγφλν αέξην ξεχκα δηαρσξίδεηαη ζε πδξνγφλν αλαθχθισζεο θαη σο ξεχκα 

θαζαξνχ πδξνγφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κνλάδεο πδξνγνλνθαηεξγαζίαο ή 

πδξνγνλνππξφιπζεο. 
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1.4.6 ΓΛΤΚΑΝΖ ΑΔΡΗΧΝ ΜΔ ΜΔΑ (ΜΟΝΟΑΗΘΑΝΟΛΑΜΗΝΖ)  

( U-3500,ΔΗΚΟΝΑ 15), (2) 
 

  Ζ κνλάδα απηή ηξνθνδνηείηαη κε ηα φμηλα αέξηα πνπ παξάγνληαη απφ 

ηηο κνλάδεο θαη έρεη σο ζθνπφ ηε „„γιχθαλζε ηνπο‟‟ , δειαδή ηελ κείσζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε H2S θαη CO2 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

αλ ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο έρνπκε, φπσο πξνείπακε, ηα φμηλα αέξηα 

πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ ηηο άιιεο κνλάδεο αιιά θαη κνλναηζαλνιακίλε πνπ 

παξάγεηαη θαηά ηελ απνζείσζε ησλ θιαζκάησλ. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 15: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΜΟΝΑΔΟ ΓΛΤΚΑΝΗ ΑΕΡΙΨΝ (2) 

 

Έηζη έλα κέξνο ηεο κνλναηζαλνιακίλεο αιιά θαη ηα φμηλα αέξηα εηζέξ-

ρνληαη ζηνλ δηαρσξηζηή. Δθεί δηαρσξίδεηαη κεηά ηελ αληίδξαζεο ηνπο ην FUEL 

GAS ( FG ) φπνπ θαη εμάγεηαη απφ ηελ κνλάδα, θαη ην ππφινηπν κίγκα αθνχ 

εκπινπηηζηεί κε κνλναηζαλνιακίλε ( ΜΔΑ ) εηζέξρεηαη ζε κία ζεηξά ελαιιαθ-

ηψλ ψζηε λα ζεξκαλζεί θαη λα νδεγεζεί ζηνπο πχξγνπο απνξξφθεζεο.  

ηνπο πχξγνπο απηνχο μεθηλάεη ε δηάιπζε θπξίσο ηνπ H2S αιιά θαη ηνπ 

CO2 , ηα νπνία νδεγνχληαη ζηε κνλάδα αλάθηεζεο ζείνπ ( U-2750 ). Σν ππφ-

ινηπν κίγκα ( θησρφ ζε ακίλε ) ζεξκαίλεηαη εθ λένπ θαη νδεγείηαη ζην πξψην 

θίιηξν γηα ηελ απνβνιή ησλ ζηεξεψλ νπζηψλ, φπσο ζθφλε, ζεηνχρν ζίδεξν, 

ζηαγνλίδηα πγξνχ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ακίλεο. Ζ θαζαξή ακίλε απνκαθξχ-

λεηαη απφ ηε κνλάδα ελψ ηα ελαπνκείλαλ αέξηα ςχρνληαη θαη εηζέξρνληαη ζην 

δεχηεξν θίιηξν, ψζηε λα εηζαρζνχλ μαλά ζηνλ αξρηθφ δηαρσξηζηή θαη λα επα-

λαιεθζεί ε δηαδηθαζία. 
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1.4.7 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΗΟΤ – ΜΟΝΑΓΑ CLAUS ( U-2750, ΔΗΚΟΝΑ 16), (2) 
 

Μία  κνλάδα  αλάθηεζεο ζείνπ  ηχπνπ  Claus,  αλαθηά  ζηνηρεηαθφ  ζείν  

απφ  ξεχκαηα  ηα  νπνία πεξηέρνπλ  πςειέο  ζπγθεληξψζεηο  πδξφζεηνπ  

(H2S). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αλάθηεζε απηή, είλαη γηα λα κελ εθιπ-

ζνχλ ζην πεξηβάιινλ ελψζεηο πνπ είλαη επηβιαβέο γηα απηφ. ηε  κνλάδα,  ε  

ηξνθνδνζία  απηή θαίγεηαη  κε  νμπγφλν  ζε  κηα  αληίδξαζε  πνπ  γίλεηαη  ζε  

δχν  ζηάδηα,  θαζψο  φιε  ε  πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ ( ζε αξρηθφ ζηάδην ) αλ-

ηηδξά κε ην  1/3 ηνπ H2S. 

 

𝟏
𝟑  H2S + 𝟏 𝟐  Ο2 —>  𝟏/𝟑 SO2 +  Η2Ο  (  1  ) 

 

Σν  δηνμείδην  ηνπ  ζείνπ  (  SO2)  πνπ  παξάγεηαη,  αληηδξά  κε ην  ελα-

πνκέλνλ  πδξφζεην γηα  ηνλ ζρεκαηηζκφ ζηνηρεηαθνχ ζείνπ : 

 

𝟐/𝟑 H2S +  𝟏/𝟑 S02---> 𝟏 𝟐  S2 + 𝟐/𝟑 Η2Ο (  2  ) 

 

Ζ ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο μεθηλάεη κε ηελ δηνρέηεπζε ησλ φμηλσλ αε-

ξίσλ αιιά θαη αέξα ζηνπο θαπζηήξεο ηνπ θιηβάλνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε έλα 

ζχζηεκα απηφκαηνπ ειέγρνπ πνπ ξπζκίδεη ηελ αλαινγία αέξα θαη φμηλσλ αε-

ξίσλ. Ζ αθξηβήο ξχζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ αέξα επηηπγράλεηαη κ‟ έλα αλαιπηή 

Ζ2S / SO2 , ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηε γξακκή ηνπ απαεξίνπ ηεο κνλάδαο. Ο 

αλαιπηήο πξνζδηνξίδεη ην Ζ2S θαη ην SO2 θαη δηνξζψλεη ηελ παξνρή αέξα 

πξνο ηνλ θαπζηήξα, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν βέιηηζηνο ιφγνο Ζ2S / SO2 

(2:1) ζην απαέξην θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε κεηαηξνπή ζε ζείν. Σα πξντφληα 

θαχζεο, παξακέλνπλ ζην θνχξλν αληίδξαζεο, ζε ζεξκνθξαζία γχξσ ζηνπο 

1390 ν C, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηεο παξαγσγήο ηνπ ζείνπ. 

Τπάξρνπλ  αξθεηέο  αληηδξάζεηο  πνχ  παξνπζηάδνληαη  ζηνλ  θνχξλν  

νπνχ  παξάγνληαη ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ελεξγεηαθέο 

ηζνξξνπίεο, ελψ είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζην λα γίλνπλ αθξηβείο πξνβιέςεηο 

ζε φιεο ηηο αλαινγίεο πνπ αληηδξνχλ. 
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ΕΙΚΟΝΑ 16: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΟ CLAUS (2) 

 

Μεηά  ηελ θαχζε,  ηα ζεξκά αέξηα πεξλάλε απφ ελαιιάθηε  θαη ζπκ-

ππθλσηή ζείνπ,  νη νπνίνη θαη  νη  δχν παξάγνπλ αηκφ.  Σν ζπκππθλσκέλν 

ζεηάθη ζπιιέγεηαη σο πγξφ πξντφλ. Μεηά  ην πξψην πέξαζκα απφ ηνλ ζπκ-

ππθλσηή,  ην αέξην επαλαζεξκαίλεηαη  θαη  πεξλά  απφ έλαλ θαηαιπηηθφ αληηδ-

ξαζηήξα,  φπνπ  ε εμίζσζε ( 2 ) νδεγείηαη  μαλά ζε  ηζνξξνπία  ππφ ηελ πα-

ξνπζία  ελφο  θαηαιχηε  ηχπνπ  alumina. 

Μεηά  ηνλ  θαηαιπηηθφ  αληηδξαζηήξα,  ην  αέξην  πεξλά  μαλά  απφ  έ-

λαλ  ζπκππθλσηή  ζείνπ, φπνπ  εδψ  γίλεηαη  αλάθηεζε  επηπξφζζεηνπ  ζεηα-

θηνχ.  Σα ζηάδηα επαλαζέξκαλζεο-αληίδξαζεο θαη ζπκπχθλσζεο,  επαλα-

ιακβάλνληαη  ζε έλαλ δεχηεξν  θαη  κεξηθέο θνξέο ηξίην αληηδξαζηήξα.   

Ζ  ζπλνιηθή  απφδνζε  ηεο  κνλάδαο  έρνληαο  δχν  αληηδξαζηήξεο,  

αλέξρεηαη ζην 95 %.Σν  αλαθηψκελν  ζεηάθη  είλαη  πςειήο  θαζαξφηεηαο  θαη  

κπνξεί λα  κεηαπσιεζεί ζε  δηάθνξεο βηνκεραλίεο ζηελ πγξή ηνπ κνξθή. Με-

ηά  ηελ  ηειηθή  ζπκπχθλσζε,  ην  απαέξην  θαίγεηαη  ζηνλ  απνηεθξσηή  γηα  

ηε  κεηαηξνπή φινπ  ηνπ  ελαπνκείλαληνο  ζείνπ  κε  ηε  κνξθή  δηαθφξσλ  

ελψζεσλ,  (  H2S,  SO2  θαη  COS  ή CS2  πνπ  ζρεκαηίδνληαη  απφ  παξάπ-

ιεπξεο  αληηδξάζεηο  )  ζε  SO2  θαη  ζηε  ζπλέρεηα  ην απνηεθξσκέλν απαέ-

ξην δηαρέεηαη ζηελ αηκφζθαηξα κέζσ κηαο πςειήο θακηλάδαο. 
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1.4.8 ΗΟΜΔΡΗΜΟ( U-4600 ) [ΔΗΚΟΝΑ 17, (2)] 
 

ηελ κνλάδα ηζνκεξηζκνχ φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη εηζέξρεηαη ε α-

πνζεησκέλε ειαθξηά λάθζα κε παξνπζία πδξνγφλνπ κε ζθνπφ λα κεηαηξα-

πνχλ νη θαλνληθέο παξαθίλεο ζε ηζνπαξαθίλεο πςεινχ αξηζκνχ νθηαλίνπ. Ο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ειαθξηά λάθζα επεμεξγάδεηαη ζηελ κνλάδα ηζνκεξηζ-

κνχ είλαη επεηδή αλ επεμεξγαδφηαλ ζηελ κνλάδα αλακφξθσζεο, ιφγσ ηεο 

πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο πνπ έρεη, ε ειαθξηά λάθζα ππφθεηηαη ζε 

ππξφιπζε.. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο είλαη φκνηνο κε ηνλ ηξφπν ιεη-

ηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαηαιπηηθήο αλακφξθσζεο κε ειάρηζηεο δηαθνξέο.  

Ζ απνζεησκέλε ειαθξηά λάθζα εηζέξρεηαη ζηελ κνλάδα θαη αθνχ πξν-

ζεξκαλζεί εηζέξρεηαη ζηνπο αληηδξαζηήξεο ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

αληηδξάζεηο (πνπ ήδε έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ κνλάδα θαηαιπηηθήο αλακφξθσ-

ζεο) :  

 Α) Αθπδξνγφλσζε ησλ λαθζελίσλ θαη ησλ παξαθηλψλ, πξνο ζρεκα-

ηηζκφ αξσκαηηθψλ 

Β) Ηζνκεξηζκφ παξαθηλψλ πξνο ηζνπαξαθίλεο.  

Γ) Παξαγσγή πδξνγφλνπ, σο παξαπξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

κνλάδεο πδξνγνλνθαηεξγαζίαο. ( αληηδξάζεηο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ κνλάδα 

θαηαιπηηθήο αλακφξθσζεο).  

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 17: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΟ ΙΟΜΕΡΙΜΟΤ (2) 
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Μεηά ηελ έμνδν απφ ηνπο αληηδξαζηήξεο ην πξντφλ πξνζεξκαίλεηαη θαη 

αθνχ εκπινπηηζηεί κε πδξνγφλν, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αληηδξάζεηο 

νδεγείηαη ζε έλα δνρείν δηαρσξηζκνχ. Σα αέξηα ζπκπηέδνληαη θαη καδί κε ην 

ππφινηπν πξντφλ νδεγνχληαη ζε δνρείν δηαρσξηζκνχ. Απφ ην ηειεπηαίν δνρε-

ίν δηαρσξηζκνχ ην πξντφλ νδεγείηαη ζε κηα ζεηξά ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο φ-

πνπ πξνζεξκαίλεηαη γηα ηελ είζνδν ηνπ ζην θνχξλν. Έπεηηα νδεγείηαη ζην 

ηκήκα πξνζξφθεζεο-απνξξφθεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα κνξηαθά θφζθηλα 

πξνζξφθεζεο ησλ θαλνληθψλ παξαθηλψλ πνπ δελ έρνπλ αληηδξάζεη. Αθνχ 

απνξξνθεζνχλ νδεγνχληαη ζηνπο αληηδξαζηήξεο ψζηε λα έρνπκε επηηπρή  

αληίδξαζε. Όζεο παξαθίλεο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ηζνπαξαθίλεο, ςχρνληαη θαη 

νδεγνχληαη ζε κηα ζηήιε θιαζκάησζεο, φπνπ έρνπκε ζαλ ηειηθά πξντφληα ην 

L.P.G. , πνπ νδεγείηαη ζηελ κνλάδα παξαγσγήο πγξαεξίσλ (U-2600), θαη ηελ 

ηζνκεξηζκέλε – αλαβαζκηζκέλε λάθζα πνπ νδεγείηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζηε κν-

λάδα αλακίμεσο (U-8650). 

 

1.4.9 ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΓΡΑΔΡΗΧΝ ( U-2600 ) [ΔΗΚΟΝΑ 18, (2)] 
 

ε απηήλ ηελ κνλάδα έρνπκε σο ηξνθνδνζία ηα πγξαέξηα απφ ηελ κν-

λάδα απνζείσζεο ησλ αεξίσλ. Σν L.P.G ςχρεηαη ζε ελαιιάθηεο, ηφζν φζν ην 

αηζάλην λα πγξνπνηεζεί ( ζε ζεξκνθξαζία -100 ν C  πεξίπνπ ). ηε ζπλέρεηα ην 

L.P.G νδεγείηαη ζηνλ απναηζαλησηή, φπνπ παξάγεηαη Fuel Gas ( ειαθξχ C2 ), 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζηνπο θνχξλνπο, αιιά θαη βαξχηεξνη 

πδξνγνλάλζξαθεο νη νπνίνη πξνζεξκαίλνληαη θαη νδεγνχληαη γηα μήξαλζε. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 18: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΜΟΝΑΔΟ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΤΓΡΑΕΡΙΨΝ (2) 
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Δθεί επηηπγράλεηαη ε αηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ,πεξηέρνληαο ηνπ ηελ 

επηζπκεηή-θαηάιιειε ζεξκφηεηα, κεηαηξέπνληαο ην ηειηθά ζ‟ έλα μεξφ πξντ-

φλ.Ύζηεξα ηελ μήξαλζε ηνπ πξντφληνο, νδεγείηαη ζε ελαιιάθηεο ςχμεο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζε κηα απνζηαθηηθή ζηήιε γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ, δειαδή ην πξνπάλην θαη ην βνπηάλην. 

 

1.4.10     BLENDER GASOLINE (ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΑΜΗΞΔΧ) (U-8650), (2) 
 

Ζ αλακνξθσκέλε λάθζα ηξνθνδνηείηαη ζηελ κνλάδα αλακίμεσο  φπνπ 

αλακηγλχεηαη κε ηελ ειαθξηά λάθζα. θνπφο ηεο κνλάδαο απηήο είλαη λα ππν-

ινγηζηνχλ νη απαξαίηεηνη φγθνη ησλ ζπζηαηηθψλ, έηζη ψζηε λα παξαρζνχλ ηα 

πξντφληα  κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο κε φζν ην δπλαηφλ ρακειφ-

ηεξν θφζηνο ψζηε λα ππάξμεη κεγαιχηεξν θέξδνο.  

Οη φγθνη ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ αλακηγλχνληαη θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο απνζεθεχνληαη ζε ππνινγηζηή. Όηαλ θαζνξηζηεί έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο φγθνο ελφο δεδνκέλνπ πξντφληνο, ν ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηεί 

ινγηζκηθφ κε κνληέια γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάκημεο γηα λα επηιέμεη ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα λα παξάγεη 

ηνλ απαξαίηεην φγθν ηνπ πξντφληνο κε ρακειφηεξν θφζηνο. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα αλακεηρζέληα πξντφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζθεπέο αλάιπζεο ηδηνηήησλ 

ζπλδεδεκέλεο ζηνπο αγσγνχο, πνπ κεηξνχλ ηδηφηεηεο φπσο πεξηνρή βξαζκνχ 

,ππθλφηεηα, ηάζε αηκψλ, θαη αξηζκφ νθηαλίνπ γηα λα δψζνπλ ηελ απαηηνχκελε 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ πνζνηήησλ ζπζηαηηθψλ θαη πξφζζεησλ. 

Ζ αλάκημε ησλ ζπζηαηηθψλ κε ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη θξίζηκεο 

πξνδηαγξαθέο κε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν είλαη κηα δηαδηθαζία δνθηκήο θαη 

ζθάικαηνο πνπ είλαη εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή. Ο 

κεγάινο αξηζκφο κεηαβιεηψλ θαζηζηά πηζαλή ηελ χπαξμε δηαθφξσλ ηζνδχ-

λακσλ ιχζεσλ πνπ δίλνπλ θαηά πξνζέγγηζε  ηζνδχλακν ζπλνιηθφ θφζηνο ή 

θέξδνο. 

Σα πξνγξάκκαηα βειηηζηνπνίεζεο επηηξέπνπλ ζηνλ ππνινγηζηή λα 

ππνινγίζεη ην βέιηηζην κίγκα γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο θαη λα κεγηζ-

ηνπνηήζεη ην θέξδνο. Υξεζηκνπνηνχληαη θαη γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο ηερλη-

θέο πξνγξακκαηηζκνχ. Ο κε γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνηηκάηαη εάλ εί-

λαη δηαζέζηκα ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο εμηζψζεηο επεηδή 

νη ηδηφηεηεο ησλ ζπζηαηηθψλ αλακηγλχνληαη κε γξακκηθά θαη νη ηηκέο ηνπο είλαη 

ζπλαξηήζεηο ησλ πνζνηήησλ ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Σα ηειηθά πξντφληα κεηά ηελ επηηπρή αλάκημε είλαη: Unleaded, LRP, SUPER 

Plus, PREMIUM Gasoline. 
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1.4.11    ΜΟΝΑΓΑ ΓΛΤΚΑΝΖ ΚΖΡΟΕΗΝΖ (MEROX),[ΔΗΚΟΝΑ 19, (2)] 
 

Ζ κνλάδα γιχθαλζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ ηειηθνχ  

πξντφληνο ψζηε λα παξαρζνχλ θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αεξνπν-

ξία ή σο ζπζηαηηθφ αλάκεημεο ληίδει. ηφρνο απηήο ηεο κνλάδαο είλαη ε ειάη-

ησζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ κεξθαπηάλσλ (RSH).Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

κεηαηξνπή ησλ κεξθαπηάλσλ ζε αληίζηνηρα δηζνπιθίδηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

θεξνδίλε πξνζεξκαίλεηαη ζε έλαλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο κε ηελ βνήζεηα π-

πέξζεξκνπ αηκνχ θαη αθνχ αλακηρηεί κε θαπζηηθή ζφδα έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ πεξίζζηνπ ζείνπ. Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηαρσξηζηή α-

πνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κίγκαηνο κε αέξα. 

 Καηφπηλ, ην κίγκα νδεχεη πξνο ηνλ αληηδξαζηήξα κε θαηαιχηε 

MEROX, ν νπνίνο έρεη ζαλ ζπζηαηηθφ ηνλ ελεξγφ άλζξαθα. Ο ελεξγφο άλζξα-

θαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαηείλεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ θαηαιχηε απνξ-

ξνθψληαο θαηλφιεο, λαθζεληθά νμέα θαη άιιεο επηβιαβήο πξνζκίμεηο. Ζ έθζε-

ζε ηνπ κίγκαηνο ζηνλ θαηαιχηε κεηαηξέπεη άκεζα ηηο κεξθαπηάλεο ζε δηζνπι-

θίδηα. Έπεηηα, ην κίγκα νδεγείηαη ζην δηαρσξηζηή ζφδαο. ηε ζπλέρεηα, εηζέξ-

ρεηαη ζηνλ πχξγν πιχζεο κε λεξφ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο θαπζηηθήο ζφδαο. 

Σν κίγκα αθνχ πεξάζεη απφ έλα θίιηξν αιαηηνχ γηα αθαίξεζε ηπρφλ ππνιεηκ-

καηηθήο πγξαζίαο δηέξρεηαη ζε έλα θίιηξν πεηνλίηε γηα ηελ απνκάθξπλζε επη-

θαλεηνδξαζηηθψλ νπζηψλ, αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαη άιινπο ξχπνπο απφ ην 

ηειηθφ πξντφλ. Σν πξντφλ είλαη έηνηκν αθνχ γίλεη θαηαθξάηεζε ησλ ζηεξεψλ 

ζσκαηηδίσλ ζην θίιηξν εμφδνπ κνλάδαο. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 19: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΟ ΓΛΤΚΑΝΗ ΚΗΡΟΖΙΝΗ (MEROX) (2) 
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1.4.12 ΜΟΝΑΓΑ ΑΠΟΘΔΗΧΖ DIESEL HDTS ( U-2400, U-3400 ) 
[ΔΗΚΟΝΑ 20, (2)] 

 

Ζ κνλάδα απνζείσζεο diesel έρεη παξφκνηα ιεηηνπξγία θαη δηαδηθαζία 

κε ηελ κνλάδα απνζείσζεο ηεο λάθζαο ( U-2200, U-3200 ). 

 
ΕΙΚΟΝΑ 20: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΟ ΑΠΟΘΕΙΨΗ DIESEL (2) 

ε απηή ηε κνλάδα ινηπφλ, δηαζπψληαη νη ελψζεηο ηνπ ζείνπ, θαη έρνπκε ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ ππφ κνξθή ηνπ πδξφζεηνπ. Ζ δηάζπαζε απηή πξαγκαην-

πνηείηαη ζηνλ αληηδξαζηήξα πνπ πεξηέρεη θαηαιχηε Κνβαιηίνπ-Μνιπβδαηλίνπ 

ζε θνξέα αινπκίλα, κε ηππηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ζεξκνθξαζίαο 370νC θαη 

πίεζεο 30  atm. Ζ απνζείσζε πνπ επηηπγράλεηαη είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 80-

90%. 

Ζ κνλάδα ηξνθνδνηείηαη κε HGO( Heavy Gas Oil ), LGO (Light Gas Oil) θαη 

KERO( θεξνδίλε ) απφ ηελ απνζηαθηηθή ζηήιε, LCCO (Light Catalytic Cycle 

Oil), HCN (Heavy Catalytic Naphtha) απφ ηελ κνλάδα FCC θαη VBGasoil πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ κνλάδα ημσδφιπζεο (U-3900). Ύζηεξα απφ ηελ νινθιή-

ξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ηεο κνλάδαο έρνπκε ζαλ πξντφληα, ηελ Wild naphtha 

( πνπ πεξηέρεη κέζα ειάρηζην ζείν) απνζεησκέλν gasoil, ηα νπνία νδεγνχληαη 

ζηε κνλάδα αλάκεημεο diesel, θαη αέξηα, ηα νπνία νδεγνχληαη ζηελ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζηε κνλάδα απνζείσζεο αεξίσλ. 
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1.4.13 BLENDER DIESEL (U-8450 HEAT, U8460 AUTO), (2) 
 

 θνπφο ηεο κνλάδαο είλαη ε αλάκεημε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηεο κν-

λάδαο απνζείσζεο diesel θαη ηεο KERO ( θεξνδίλε ), ε νπνία πξνέξρεηαη απφ 

ηελ κνλάδα απνζείσζεο ηεο λάθζαο U-3200 κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πεξηγξά-

θεθε ζηε κνλάδα Blender gasoil U-8650. Σειηθφο ζηφρνο είλαη λα παξαρζνχλ 

ηα ηειηθά diesel, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, δειαδή Diesel Heat ( πεηξέ-

ιαην ζέξκαλζεο ) θαη Diesel Auto (πεηξέιαην θίλεζεο ). 

1.4.14 ΑΠΟΣΑΞΖ ΤΠΟ ΚΔΝΟ( U-2050, U-3100 ),[ΔΗΚΟΝΑ 21, (2)] 
 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο αξγνχ πεηξειαίνπ έλα κεγάιν πνζνζηφ 

εγθαηαιείπεη ηελ αηκνζθαηξηθή απφζηαμε σο ππφιεηκκα – καδνχη ,ην νπνίν 

νδεγείηαη ζηελ ζηήιε απφζηαμεο ππφ θελφ. Ζ κεηαθνξά απηή ηνπ αξγνχ πεη-

ξειαίνπ ζηελ ζηήιε απφζηαμεο ππφ θελφ, έρεη σο ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ππνιείκκαηνο ζε πξντφληα πςειφηεξεο αμίαο. 

Ο ιφγνο πνπ δελ ζπλερίδεηαη ε αηκνζθαηξηθή απφζηαμε ζε πςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο είλαη ε δηάζπαζε ησλ βαξχηεξσλ πδξνγνλαλζξάθσλ ιφγσ ππ-

ξφιπζεο φπνπ δίλεη αλεπηζχκεηα πξντφληα ή θαη αθφκα πξνβιήκαηα έκθξα-

μεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 21: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΟ ΑΠΟΣΑΞΗ ΤΠΟ ΚΕΝΟ (2) 

 

Απηή ε κνλάδα έρεη κηα ζπζθεπή γηα ηελ απνκάθξπλζε κε ζπκππθλσ-

κέλνπ αέξηνπ απφ ηνλ πχξγν, κεηψλνληαο έηζη ηελ απφιπηε πίεζε ζηελ θνξπ-

θή ηνπ πχξγνπ ζε πεξίπνπ 50mm Hg. Δπίζεο, απηφ έρεη κηα θάκηλν πνπ είλαη 
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ζε ζέζε λα ζεξκάλεη ην πεηξέιαην ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν αηκφο 

πξνζηίζεηαη ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ θιηβάλνπ γηα λα απμεζεί ε ηαρχηεηα θαη λα 

κεησζεί ν ρξφλνο παξακνλήο. ηνλ εθθελσηήξα , ε παξνρή πεγαίλεη θαηεπζε-

ίαλ απφ ηελ αληιία ζηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πχξγνπ κέζα ζηελ είζν-

δν ηνπ θιηβάλνπ θελνχ, ζηνπο πεξίπνπ 340°C (650°F). Πξνζηίζεηαη αηκφο θαη 

ην πεηξέιαην ζεξκαίλεηαη ζηνπο πεξίπνπ 430°C (810ºF) ζηνλ θιίβαλν. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε ίδηα κε ηεο αηκνζθαηξηθήο απφζ-

ηαμεο, κε κφλεο δηαθνξέο φηη ππάξρνπλ κφλν ηξία πιεπξηθά ξεχκαηα, έλα εθ 

ηνλ νπνίσλ θαηαιήγεη ζε πχξγν απνγχκλσζεο. Δπίζεο, ε απνζηαθηηθή ζηήιε 

έρεη 24 δίζθνπο. ηελ απφζηαμε ππφ θελφ ρξεζηκνπνηνχληαη δίζθνη πνπ αληί 

γηα θάςεο έρνπλ θαπάθηα ηα νπνία αλαζεθψλνληαη απφ ηελ πίεζε ησλ αηκψλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηα λα απνθεπρζεί ε κεγάιε πηψζε πίεζεο ζε θάζε δίζθν. 

Λφγσ ηνπ πςεινχ ημψδνπο ηνπ πγξνχ θαη ηνπ κηθξνχ χςνπο ηνπ πγξνχ πάλσ 

απφ ην δίζθν, ν βαζκφο απφδνζεο ησλ δίζθσλ ηεο απφζηαμεο ππφ θελφ, είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ δίζθσλ ηεο αηκνζθαηξηθήο α-

πφζηαμεο. 

1.4.15 ΗΞΧΓΟΛΤΖ ( U-3900 ), [ΔΗΚΟΝΑ 22, (5)] 
 

Μνλάδα ήπηαο ζεξκηθήο δηάζπαζεο ηνπ ππνιείκκαηνο ηνπ πχξγνπ 

απφζηαμεο ππφ θελφ κε ζθνπφ ηελ ειιάησζε ηνπ ημψδνπο θαη ηνπ ζεκείνπ 

ξνεο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο καδνχη ρσξίο λα απαηηεζεί 

πξνζζήθε κεγάιεο πνζφηεηαο ειαθξνχ ζπζηαηηθνχ (gasoil) .Έηζη 

επηηπγράλεηαη ε κείσζε παξαγσγήο βαξένο καδνχη θαηά 20-35% θαη ε 

απαίηεζε ζε ειαθξά θιάζκαηα γηα ηελ κείσζε ηνπ ημψδνπο θαηά 20-30%. 

Ζ αηηία πνπ ε ηξνθνδνζία (ππφιεηκκα) έρεη πςειφ ημψδεο θαη πςειφ 

ζεκείν ξνήο νθείιεηαη ζηηο καθξέο παξαθηληθέο αιπζίδεο πνπ ελψλνληαη ζε 

αξσκαηηθνχο δαθηπιίνπο. Ζ ζεξκηθή ππξφιπζε κεηψλεη ην ημψδεο ηεο 

αζθάιηνπ, δηαζπψληαο ηθαλφ αξηζκφ ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ. Απφ ηελ 

αληίδξαζε απηή παξάγνληαη παξαθίλεο κηθξφηεξνπ κνξηαθνχ βάξνπο, θαζψο 

θαη ειαθξέο ελψζεηο (αέξηα, L.P.G., λάθζα θαη gasoil), αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ. 

Όκσο ν βαζκφο ππξφιπζεο πεξηνξίδεηαη επεηδή αλ ε δηεξγαζία είλαη 

πνιχ έληνλε, ην πξντφλ ζα είλαη αζηαζέο θαη ζα ζρεκαηίδεη πξντφληα 

πνιπκεξηζκνχ θαηά ηελ απνζήθεπζε πνπ πξνθαινχλ έκθξαμε θίιηξσλ θαη 

ζρεκαηηζκφ ηιχνο. 

Ζ ηξνθνδνζία εηζέξρεηαη ζην θνχξλν θαη ζεξκαίλεηαη ζηελ επηζπκεηή 

ζεξκνθξαζία. Καζψο εμέξρεηαη απφ ηνλ θνχξλν κε ζεξκνθξαζία 427-443νC 

δηέξρεηαη κέζσ ηνπ δνρείνπ παξακνλήο φπνπ δίλεηαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο 

αληίδξαζεο θαη έπεηηα νδεγείηαη ζηελ ζηήιε θιαζκάησζεο. ηελ ζηήιε 

θιαζκάησζεο πξνζηήζεηαη αηκφο φπνπ βνεζά ζηελ ζσζηή θαηαλνκή ησλ 

ξεπκάησλ. 
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ΕΙΚΟΝΑ 22: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΟ ΙΞΨΔΟΛΤΗ (5) 

 

αλ ξεχκα θνξπθήο έρνπκε ηα ειαθξηά θιάζκαηα ηα νπνία 

ζπκπηθλφλνληαη θαη ςχρνληαη πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζ‟ έλα ζηαζεξνπνηεηή. 

Δθεί γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ δειαδή λάθζαο θαη αεξίσλ. 

Άιια θιάζκαηα, φπνπ κπήθαλ ζηνλ ζηαζεξνπνηεηή αιιά δελ αλήθνπλ ζηα 

ηειηθά πξντφληα νδεγνχληαη πίζσ ζηελ θιαζκαηηθή ζηήιε ψζηε λα γίλεη 

ζπλεηά ε θαηαλνκή ηνπο. 

Πιεπξηθφ θιάζκα απφ ηελ θιαζκαηηθή ζηήιε είλαη ην gasoil φπνπ 

πξψηα απνγπκλψλεηαη κε ηελ βνήζεηα αηκνχ Κη χζηεξα νδεγείηαη ζε έλαλ 

ζπκπηθλσηή θαη χζηεξα ζε έλαλ ελαιιάθηε έηζη ψζηε λα ςπρζεί. Κιάζκα ην 

νπνίν δελ είλαη πιεπξηθφ (δειαδή ηα ειαθξχηεξα ή βαξχηεξα) νδεγείηαη μαλά 

ζηελ ζηήιε θιαζκάησζεο. Απφ ηνλ ππζκέλα ηεο ζηήιεο έρνπκε ην ππφιεηκκα 

φπνπ κε ηελ βνήζεηα αηκνχ νδεγείηαη ζηελ κνλάδα F.O Blenter (U-8400) γηα 

πεξαηηέξσεπεμεξγαζία. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο απαηηείηαη ε 

ρξήζε δχν boiler γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ θαζψο ην πξντφλ έρεη πςειφ 

ημψδεο θαη πςειφ ζεκείν ξνήο. Σα ηειηθά πξντφληα ηεο κνλάδαο είλαη L.P.G., 

gasoil, λάθζα, θαζψο θαη ην ππφιεηκκα. 
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 1.4.16 ΜΟΝΑΓΑ ΖΠΗΑ ΤΓΡΟΓΟΝΟΠΤΡΟΛΤΖ MHC ( U-4000 ) 
 

θνπφο ηεο κνλάδαο είλαη ε πδξνγνλναπνζείσζε ( VGO ) ησλ 

κνλάδσλ απφζηαμεηο ππν θελνχ θαη ημσδφιπζεο, γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο FCC 

ψζηε λα κεησζεί ε ξχπαλζε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ  FCC. Με ηελ 

πδξνγνλναπνζείσζε επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ VGO ζε 

ζείν ( θαηά 95% ) αιια θαη άδσην. 

Δπίζεο ζηε κνλάδα πξαγκαηνπνηείηαη πδξνγνλνππξφιπζε κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ παξαγσγή ειαθξχηεξσλ πξντφλησλ κεγαιχηεξεο αμίαο. Ζ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν ηνπ πξντνληνο πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 135 ppm 

γηα λα παξαρζεί κηα ηειηθή βελδίλε κε αλάκεημε ησλ δηαθφξσλ δηαζέζηκσλ 

πξντφλησλ κε ζείν θάησ απφ 50 ppm θαη πεξηζζφηεξν απφ 40 ppm γηα ηελ 

παξαγσγή ηειηθήο βελδίλεο κε ιηγφηεξν απφ 10 ppm πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο μεθηλάεη κε ηελ είζνδν ηεο ηξνθνδνζίαο 

ζηνπο ελαιιάθηεο γηα πξνζέξκαλζε. Καηφπηλ εηζέξρεηαη ζηνλ πξψην 

αληηδξαζηήξα ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζείσζε θαη ν θνξεζκφο ησλ 

αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Αθνινχζσο ,εηζέξρεηαη ζηνλ δεχηεξν αληηδξαζηήξα 

φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέξνο ηεο πδξνγνλνππξφιπζεο-κεηαηξνπήο. Σν 

πξντφλ κεηα απφ ηελ ςχμε θαη ηελ εθηφλσζε ηνπ νδεγείηαη ζην δηαρσξηζηή 

πςειήο πίεζεο φπνπ γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ πδξνγφλνπ απφ ην ππφινηπν 

πξντφλ. Σν πδξνγφλν απηφ, καδί κε αλάκεημε θξέζθνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ςχμε ηεο κνλάδαο αιια θαη γηα ηελ πδξνγνλνεπεμεξγαζία 

(πδξνγνλναπνζείσζε) θαη ηελ πδξνγνλνππξφιπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 

απηή. Σν ππφινηπν πξντφλ θαηεπζχλεηαη ζην δηαρσξηζηή ρακειήο πίεζεο 

φπνπ δηαρσξίδνληαη ηα ζεηνχρα αέξηα, ηα νπνία νδεγνπληαη γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ζηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο αεξίσλ-απνζείσζεο ( U-3500 ) απφ 

ην ππφινηπν πξντφλ ην νπνίν νδεχεη ζηελ ζηήιε θιαζκάησζεο. 

ηελ ζηήιε θιαζκάησζεο δηαρσξίδνληαη ηα πξντφληα, ηα νπνία δελ 

έρνπλ ππνζηεί πδξνγνλνππξφιπζε θαη επαλαιακβάλνπλ ηελ δηαδηαθαζία κε 

ηελ είζνδφ ηνπο, ζηνλ ηξίην αληηδξαζηήξα, απφ απηά πνπ έρνπλ ππνζηεί, 

φπνπ θιαζκαηνπνηνχληαη θαη εμάγνληαη ζαλ ηειηθά πξντφληα ηεο κνλάδαο. 

Χο ηειηθά πξντφληα ηεο κνλάδαο , έρνπκε ηα αέξηα, ηελ λάθζα ε νπνία 

πεξηέρεη ζείν, JET ( θαχζηκν αεξησζνχκελσλ ) θαη diesel. 

 

1.4.17 ΜΟΝΑΓΑ FCC (FLUID CATALYTIC CRACKING) U-4100, U-4200, 
U-3600 (2) 

 

Ζ κνλάδα FCC (Fluid Catalytic Cracking), απνηειεί έλα ζπγθξφηεκα 

κνλάδσλ πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ θαηαιπηηθή δηάζπαζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

απφζηαμεο ελ θελφ ( δειαδή ηελ δηάζπαζε ησλ κεγαιχηεξσλ αλζξαθηθψλ 

αιπζίδσλ ζε κηθξφηεξεο κε ηε βνήζεηα θαηαιχηε, φπνπ ζηε πξνθείκελε πε-

ξίπησζε γίλεηαη ρξήζε θαηαιχηε δεφιηζνπ ), έηζη ψζηε λα παξαρζνχλ ειαθξχ-

ηεξα πξντφληα κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο αμίαο αιιά θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο. 

Ζ FCC απνηειεί ηε βαζηθή δηεξγαζία κεηαηξνπήο ζηα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα 
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δηπιηζηήξηα, θαη παξάγεη ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ ρξεζη-

κνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή βελδίλεο. 

Οη κνλάδεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ FCC είλαη : 

i. Μνλάδα θαηαιπηηθήο δηάζπαζεο U 4100  

ii. Μνλάδα ζπγθέληξσζεο αεξίσλ – Γηαρσξηζκφο πγξαεξίσλ 

απφ ην ζεηνχρν αέξην θαχζηκν ή αιιηψο κνλάδα αλάθηεζεο 

αεξίσλ U 4200 

iii.  Μνλάδα LPG Merox – Μνλάδα γιχθαλζεο αεξίσλ U 3600 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ παξαπάλσ κνλάδσλ: 

 

I) ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΠΑΖ ( U-4100 )  

[ΦΑΛΜΑ! ΣΟ ΑΡΥΔΙΟ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΝ 

ΒΡΔΘΗΚΔ., (2) (6) ] 
 

Ζ ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο πξνζεξκαίλεηαη ζε κηα ζεηξά ελαιιαθηψλ 

ζεξκφηεηαο, έηζη ψζηε απηή λα θζάζεη ζε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 240 νC - 260 

νC , φπνπ εθεί γίλεηαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηνπ ιφγνπ θαηαιχηε-ηξνθνδνζίαο. Ο 

έιεγρνο ηνπ ιφγνπ ηεο αλαινγίαο είλαη αλαγθαζηηθφο, θαζψο απνηειεί ζεκαλ-

ηηθή κεηαβιεηή ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Έπεηηα ηελ πξνζέξκαλζε ηεο ηξν-

θνδνζίαο, εθείλε εηζέξρεηαη ζηνλ αληηδξαζηήξα απφ ηξία ζηφκηα, ηα  νπνία 

βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ αλπςσηή, φπνπ εθεί έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

δεζηφ θαη αλαγελλεκέλν θαηαιχηε 

Ο ρξφλνο αληίδξαζεο, πξηλ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ θαηαιχηε απφ ηελ 

ηξνθνδνζία, είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 2-3 sec . Ζ ζεξκφηεηα πνπ έρεη απνξξνθή-

ζεη ν θαηαιχηε θαηά ηελ θαχζε ηνπ άλζξαθα, ν νπνίνο ήηαλ πξνζθνιιεκέλνο 

πάλσ ηνπ, ζηνλ αλαγελλεηή (ζεξκνθξαζία θαηαιχηε πεξίπνπ 720 νC), ρξεζη-

κνπνηείηαη γηα λα ζεξκάλεη/ εμαηκίζεη ηελ ηξνθνδνζία θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε ππξφιπζε.  

Οη θαηαιπηηθέο αληηδξάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ αέξηα θάζε, ακέζσο 

κφιηο εμαηκηζηεί ε ηξνθνδνζία. Ο φγθνο ησλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη, απμάλε-

ηαη κε απνηέιεζκα ν θαηαιχηεο λα κεηαθέξεηαη πξνο ηα πάλσ.  

ηελ έμνδν ηνπ αλπςσηή, είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα ζχζηεκα δηαρσξηζ-

κνχ ηνπ θαηαιχηε (ζηξνβηιψδεο ζχζηεκα) κε ηα πξντφληα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρσξηζηνχλ γξήγνξα θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αληηδξάζεηο ζεξκηθήο ππ-

ξφιπζεο. ηε ζπλέρεηα ην κίγκα θαηαιχηε/αεξίσλ εηζάγεηαη ζην θπξίσο δνρείν 

ηνπ αληηδξαζηήξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηέζζεξηο θπθιψλεο γηα ηνλ δηα-

ρσξηζκφ ησλ ππφινηπσλ ζσκαηηδίσλ θαηαιχηε απφ ηνπο αηκνχο ησλ πξντφλ-

ησλ.  

Απφ ην πάλσ κέξνο ησλ θπθιψλσλ εμάγνληαη νη αηκνί ησλ πξντφλησλ, 

φπνπ νδεγνχληαη ζε ζηήιε απφζηαμεο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο. Οη θπθιψλεο 

επίζεο ζπιιέγνπλ θαη ζηέιλνπλ ηνλ θαηαιχηε ζηνλ απνγπκλσηή. Δθεί κε ηε 

βνήζεηα ηνπ αηκνχ απνγχκλσζεο, απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θαηαιχηε, θνθ θαη 
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πδξνγνλάλζξαθεο, νη νπνίνη είηε είραλ απνξξνθεζεί είηε παξαζπξζεί απφ απ-

ηφλ. 

ηνλ απνγπκλσηή ν θαηαιχηεο πέθηεη πξνο ηα θάησ πεξλψληαο πάλσ 

απφ δηαθξάγκαηα, ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα ελαιιάμ, έηζη ψζηε λα επηηπγ-

ράλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ αηκνχ απνγχκλσζεο κέζα απφ θαηάιιειεο ν-

πέο. Ύζηεξα ν θαηαιχηεο νδεγείηαη ζηνλ αλαγελλεηή κέζσ κηαο ζπξηαξσηήο 

βάλαο. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 23: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΛΤΣΙΚΗ ΠΤΡΟΛΤΗ (6) 

Ο ξφινο ηνπ αλαγελλεηή (βι. Δηθόλα 23) είλαη δηπιφο, θαζψο «αλαγελ-

λά» ηνλ θαηαιχηε αιιά θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ζεξκφηεηα γηα ηελ ππξφ-

ιπζε ηεο ηξνθνδνζίαο. ηνλ αλαγελλεηή αλακηγλχεηαη ν θαηαιχηεο κε αέξα 

κέζσ θπζεηήξσλ, νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην δαθηχιην αέξα θαχζεο. 

Μεηά ηελ αλάκημε αέξα-θαηαιχηε, ζηνλ αλπςσηή κίμεο ην κίγκα εηζέξρεηαη 

ζηνλ θαπζηήξα, φπνπ αξρίδεη ε θαχζε ηνπ θνθ. Απφ ηνλ θάησ αλαγελλεηή ( 

1νπ ζηαδίνπ ) ν θαηαιχηεο θαη ηα θαπζαέξηα αλέξρνληαη θαη εηζέξρνληαη ζην 

δεχηεξν ζηάδην θπθιψλσλ ζηελ θνξπθή ηνπ αλαγελλεηή. Ο δηαρσξηζκέλνο 

θαηαιχηεο επηζηξέθεη ζηε βάζε ηνπ πάλσ αλαγελλεηή (2νπ ζηαδίνπ), ελψ ηα 

θαπζαέξηα νδεγνχληαη πξνο ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θαπζαεξίσλ. Σέινο ν 

αλαγελλεκέλνο θαηαιχηεο ξέεη πξνο ηνλ αληηδξαζηήξα κέζσ κηαο ζσιήλαο 

θαζφδνπ, καδί κε αξθεηή πνζφηεηα θαπζαεξίσλ, έηζη ψζηε λα ηνλ δηαηεξεί ζε 

ξεπζηνπνηεκέλε θαηάζηαζε. 

Έπεηηα ηελ επηηπρή ( θαηαιπηηθή ) δηάζπαζε, ην κίγκα εηζέξρεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηεο ζηήιεο θιαζκάησζεο, ε νπνία έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ ςχμε ησλ 

αηκψλ, θαζψο θαη λα δηαρσξίζεη ηα δηάθνξα πξντφληα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζηή-

ιεο απηήο είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο ζηήιεο θιαζκάησζεο κε κφλε δηαθνξά 

ηελ ςχμε ηεο ηξνθνδνζίαο πξνηνχ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ρσξηζκνχ. Έηζη ην 
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κίγκα εηζέξρεηαη ζε ζεξκνθξαζία 530-540 νC θαη θαηά ηελ άλνδν ηνπ ζηνπο 

αλψηεξνπο δίζθνπο ςχρεηαη θαη δηαρσξίδεηαη αλαιφγσο, ζηα επηκέξνπο ξεχ-

καηα. Σν πξντφλ ηνπ ππζκέλα έηζη ζπκπαξαζχξεηαη κε ηελ ηξνθνδνζία θαη 

αλέξρεηαη. Χζηφζν ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο πηεηηθφηεηαο ηνπ, ην πξντφλ ππζ-

κέλα δηαρσξίδεηαη απφ ηα ειαθξχηεξα πξντφληα θαη μεθηλάεη ηελ θάζνδν ηνπ. 

Καηά ηελ θάζνδν ηνπ αθνχ έρεη ςπρζεί, απνγπκλψλεη ηνλ αλεξρφκελν αηκφ 

απφ ηα ζσκαηίδηα θαηαιχηε πνπ απηφο ζπκπαξαζχξεη ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ 

ςχρεη γηα λα πξνθχςεη ν δηαρσξηζκφο ηνπ. Πξνθεηκέλνπ  ε  ζεξκνθξαζία  ηνπ  

ππζκέλα  ηεο  ζηήιεο  λα δηαηεξείηαη  θάησ  απφ  ηε  ζεξκνθξαζία  ζρεκαηηζ-

κνχ  θνθ,  έλα  κέξνο  ηεο  "θξπσκέλεο" αλαθπθινθνξίαο ππζκέλα απνζηέι-

ιεηαη θαη' επζείαλ ζηνλ ππζκέλα ζαλ ξεχκα ςχμεσο. Σν ιακβαλφκελν πξντφλ 

ππζκέλα απνζεθεχεηαη ζε δεμακελή, πξηλ απνζεθεπηεί πεξλά απφ θίιηξα 

δηαρσξηζκνχ, πνπ θαηαθξαηνχλ ηα αλεπηζχκεηα ζσκαηίδηα.  

Καηφπηλ, αθνχ πεξάζεη απφ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο γηα ηελ ςχμε, απν-

γπκλψλεηαη κε ηελ βνήζεηα αηκνχ, μαλαςχρεηαη θαη έλα κέξνο ηνπ κίγκαηνο 

νδεχεη μαλά ζηελ ζηήιε θιαζκάησζεο ελψ ην ππφινηπν ζπκπηέδεηαη θαη εμέξ-

ρεηαη ζαλ ηειηθφ πξντφλ, ην νπνίν νλνκάδεηαη Clarified oil ην νπνίν είλαη ην 

ππφιεηκκα ηεο ζηήιεο.  

ΕΙΚΟΝΑ 24: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΜΟΝΑΔΟ ΚΑΣΑΛΤΣΙΚΗ ΠΤΡΟΛΤΗ (6) 

αλ πξντφλ θνξπθήο έρνπκε ηελ αζηαζήο λάθζα καδί κε ειαθξά αέξηα, 

ηα νπνία πεξλνχλ απφ ηελ θνξπθή ηεο ζηήιεο ζαλ  αηκνί.  Οη  αηκνί  απηνί  

ςχρνληαη  θαη  ζπκππθλψλνληαη  ελ  κέξεη  ζηα  αεξφςπθηα  ηεο θνξπθήο  θαη  

ηειηθά  θαηαιήγνπλ  ζην  δνρείν  θνξπθήο  πνπ  ιεηηνπξγεί  ζε  πεξίπνπ αη-

κνζθαηξηθή πίεζε. ην δνρείν δηαρσξίδνληαη αέξηνη θαη πγξνί πδξνγνλάλζξα-

θεο θαζψο θαη λεξφ. Οη πγξνί πδξνγνλάλζξαθεο ρσξίδνληαη ζε δχν ξεχκαηα ην 

έλα επηζηξέθεη ζηε ζηήιε ζαλ επαλαθπθινθνξία θαη ην άιιν (λάθζα θαη ε-
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ιαθξχηεξα)  νδεγνχληαη  ζηελ  Μνλάδα  ειαθξψλ  αεξίσλ  γηα πεξαηηέξσ δη-

αρσξηζκφ. 

Σν πιεπξηθφ ξεχκα πνπ ιακβάλνπκε απφ ηελ ζηήιε θιαζκάησζεο, χζ-

ηεξα απφ απνγχκλσζε, ζπκπχθλσζε θαη ςχμε ηνπ κίγκαηνο, είλαη ην Light 

Catalytic Cycle Oil (LCCO) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζπζηαηηθφ αλάκημεο, 

βαξηά λάθζα(LCN-Light catalytic naphtha, HCN-Heavy catalytic naphtha), ηα 

νπνία νδεγνχληαη ζηε κνλάδα  U-8400  

Σέινο ζαλ πξντφλ ππζκέλα-ππφιεηκκα έρνπκε ην Slurry ην νπνίν είλαη άζθαι-

ηνο. 

 

II) ΜΟΝΑΓΑ ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΔΡΗΧΝ ( U-4200 ), (2) 
 

ηε κνλάδα απηή, ζπγθεληξψλνληαη ηα αέξηα πξντφληα ηεο θαηαιπηηθήο 

ππξφιπζεο U 4100, καδί κε ηα αέξηα πξντφληα ησλ κνλάδσλ U 3900 θαη               

U 4000. 

Ο ζθνπφο ηεο κνλάδαο είλαη, ν δηαρσξηζκφο ηνπ πγξαεξίνπ απφ ην ζεη-

νχρν αέξην θαχζηκν. 

ηελ είζνδν ηεο κνλάδαο ρξεζηκνπνηείηαη έλα δνρείν παξακνλήο, φπνπ 

απφ εθεί πξνζεξκαίλνληαη θαη νδεγνχληαη ζ‟ έλαλ απναηζαλησηή, ν νπνίνο 

επηηπγράλεη ην δηαρσξηζκφ ηνπ πγξαεξίνπ κε ην ζεηνχρν αέξην θαχζηκν. Σν 

ηειεπηαίν ( ζεηνχρν αέξην ) ζηέιλεηαη ζηε κνλάδα απφ ζείσζεο αεξίσλ U 3500 

γηα ηελ δέζκεπζε ηνπ πδξφζεηνπ κε κνλναηζαλνιακίλε (ΜΔΑ), ελψ ην πγξαέ-

ξην νδεγείηαη ζηελ κνλάδα LPG MEROX γηα ηελ γιχθαλζε ηνπο. 

 

1. ΜΟΝΑΓΑ ΓΛΤΚΑΝΖ ΤΓΡΑΔΡΗΧΝ ( U-3600 ),[ΔΗΚΟΝΑ 25, (2)] 
 

αλ ηξνθνδνζία, ε κνλάδα ιακβάλεη ηα πγξαέξηα απφ ηελ κνλάδα U 

4200 θαη απνζθνπεί ζηελ θαηεξγαζία ηνπο , ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη απνκεί-

λαληεο ελψζεηο ζείνπ, αιιά θαη ηελ γιχθαλζε ηνπο. Ζ δηεξγαζία απηή πξαγκα-

ηνπνηείηαη ζε δπν ζηάδηα (Οη δηεξγαζίεο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί κε κφλε δηαθν-

ξά ζηηο ηξνθνδνζίεο). 

 ην πξψην ζηάδην γίλεηαη ε απνξξφθεζε ηνπ πδξφζεηνπ κε ΜΔΑ φπσο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηελ κνλάδα U 3500. Γειαδή, έλα κέξνο ηεο κνλναηζα-

λνιακίλεο αιιά θαη ηα φμηλα αέξηα εηζέξρνληαη ζηνλ δηαρσξηζηή. Δθεί δηαρσξί-

δεηαη κεηά ηελ αληίδξαζεο ηνπο ην FUEL GAS ( FG ) φπνπ θαη εμάγεηαη απφ 

ηελ κνλάδα, θαη ην ππφινηπν κίγκα αθνχ εκπινπηηζηεί κε κνλναηζαλνιακίλε ( 

ΜΔΑ ) εηζέξρεηαη ζε κία ζεηξά ελαιιαθηψλ ψζηε λα ζεξκαλζεί θαη λα νδεγεζεί 

ζηνπο πχξγνπο απνξξφθεζεο.  
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ΕΙΚΟΝΑ 25: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΟ ΓΛΤΚΑΝΗ ΤΓΡΑΕΡΙΨΝ (2) 

ηνπο πχξγνπο απηνχο μεθηλάεη ε δηάιπζε θπξίσο ηνπ H2S αιιά θαη ηνπ 

CO2.Σν ππφινηπν κίγκα ( θησρφ ζε ακίλε ) ζεξκαίλεηαη εθ λένπ θαη νδεγείηαη 

ζην πξψην θίιηξν γηα ηελ απνβνιή ησλ ζηεξεψλ νπζηψλ, φπσο ζθφλε, ζεηνχ-

ρν ζίδεξν, ζηαγνλίδηα πγξνχ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ακίλεο. Ζ θαζαξή ακίλε 

απνκαθξχλεηαη απφ ηε κνλάδα ελψ ηα ελαπνκείλαλ αέξηα ςχρνληαη θαη εηζέξ-

ρνληαη ζην δεχηεξν θίιηξν, ψζηε λα εηζαρζνχλ μαλά ζηνλ αξρηθφ δηαρσξηζηή 

θαη λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία. 

ην δεχηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε απφζπαζε ησλ κεξθαπηαλψλ, 

απφ ην πγξαέξην κε θαπζηηθή ζφδα, έηζη ψζηε λα νμεηδσζνχλ ζε δηζνπιθίδηα. 

Ζ κεηαηξνπή απηή γίλεηαη σο εμήο. Ζ ηξνθνδνζία πξνζεξκαίλεηαη ζε έλαλ 

ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο κε ηελ βνήζεηα ππέξζεξκνπ αηκνχ θαη αθνχ αλακηρζεί 

κε θαπζηηθή ζφδα έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πεξίζζηνπ ζείνπ. Ζ 

ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηαρσξηζηή απνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κίγκαηνο 

κε αέξα. Καηφπηλ, ην κίγκα νδεχεη πξνο ηνλ αληηδξαζηήξα κε θαηαιχηε ME-

ROX, ν νπνίνο έρεη ζαλ ζπζηαηηθφ ηνλ ελεξγφ άλζξαθα. Ο ελεξγφο άλζξαθαο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαηείλεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ θαηαιχηε απνξξν-

θψληαο θαηλφιεο, λαθζεληθά νμέα θαη άιιεο επηβιαβήο πξνζκίμεηο. Ζ έθζεζε 

ηνπ κίγκαηνο ζηνλ θαηαιχηε κεηαηξέπεη άκεζα ηηο κεξθαπηάλεο ζε δηζνπιθί-

δηα. Έπεηηα, ην κίγκα νδεγείηαη ζην δηαρσξηζηή ζφδαο. ηε ζπλέρεηα, εηζέξρε-

ηαη ζηνλ πχξγν πιχζεο κε λεξφ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο θαπζηηθήο ζφδαο. 

Σν κίγκα αθνχ πεξάζεη απφ έλα θίιηξν αιαηηνχ γηα αθαίξεζε ηπρφλ ππνιεηκ-

καηηθήο πγξαζίαο δηέξρεηαη ζε έλα θίιηξν πεηνλίηε γηα ηελ απνκάθξπλζε επη-

θαλεηνδξαζηηθψλ νπζηψλ, αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαη άιινπο ξχπνπο απφ ην 

ηειηθφ πξντφλ. Σν πξντφλ είλαη έηνηκν αθνχ γίλεη θαηαθξάηεζε ησλ ζηεξεψλ 

ζσκαηηδίσλ ζην θίιηξν εμφδνπ κνλάδαο. 
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1.4.18 ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΑΜΔ ( U-4900 ),[ΔΗΚΟΝΑ 26, (2)] 
 

Ζ κνλάδα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηξηηνηαγνχο ακπιν-

κεζπιαηζέξα (ΣΑΜΔ). Σν ΣΑΜΔ φπσο θαη ην ζπζηαηηθφ αλάκημεο βελδίλεο ( 

Raffinate ) είλαη έλα άρξσκν πγξφ κε ραξαθηεξηζηηθή νζκή θαη ζρεηηθά δηαιπ-

ηφ ζην λεξφ. Απηά ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο ζπζηαηηθά ηεο βελδίλεο γηα 

ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νθηαλίσλ αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή θαζαξφηε-

ξσλ θαπζίκσλ, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ νμπγφλνπ ζην κφξην 

ηνπο, φπνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξππαληψλ κε απνηέιεζκα 

ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα. Δπίζεο ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ΣΑΜΔ 

λα είλαη, ζρεηηθά δηαιπηφ ζην λεξφ, δίλεηε ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

θαη γηα αζθάιεηα ζηελ αλάκημε ηνπ κε βελδίλε, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε ππξ-

θαγηάο λα είλαη επθνιφηεξε ε αληηκεηψπηζή ηεο. 

 Ζ κνλάδα απηή, ηξνθνδνηείηαη κε θαηαιπηηθή λάθζα, πξνεξρφκελε απφ 

ηελ κνλάδα θαηαιπηηθήο δηάζπαζεο ( FCC ) θαη εηζέξρεηαη ζε ζηήιε θιαζκά-

ησζεο φπνπ πξνζηίζεηαη θαη πδξνγφλν ( H2 ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

αληηδξάζεσλ απνζείσζεο. Απφ ηνλ ππζκέλα ηεο ζηήιεο απηήο εμέξρεηαη ην 

βαξχηεξν θιάζκα ηεο λάθζαο, φπνπ απνζηέιιεηαη ζηε κνλάδα απνζείσζεο 

λάθζαο ( U 9200 ). Σν ειαθξχηεξν θιάζκα νδεγείηαη ζε έλαλ πχξγν πιχζεο 

λεξνχ ψζηε ην κίγκα λα έξζεη ζηελ θαηάιιειε ππφζηαζε γηα ηελ επεμεξγαζία 

ηνπ.  

ηελ ζπλέρεηα ε ηξνθνδνζία αλακηγλχεηαη κε κεζαλφιε, ζπκπηέδεηαη 

θαη ςχρεηαη ψζηε λα γίλεη πγξφ κίγκα θαη λα εηζαρζεί ζηνλ αληηδξαζηήξα πξψ-

ηνπ ζηαδίνπ. 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 26: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΟ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΣΑΜΕ (2) 

Ο αληηδξαζηήξαο απηφο πεξηέρεη θαηαιχηε ελαιιαθηηθήο ξεηίλεο ν ν-

πνίνο ζεξκαίλεη ηελ ηξνθνδνζία ππφ ειεγρφκελε πίεζε θαη ζεξκνθξαζία, ψζ-
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ηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θιαζκαηνπνίεζε ζηελ θαηαιπηηθή ζηήιε απφζηαμεο. 

Σν ηκήκα ηνπ θαηαιχηε βξίζθεηαη επάλσ απφ ηελ είζνδν ηεο ηξνθνδνζίαο, 

είλαη δηαηεηαγκέλν πιεξσηηθφ πιηθφ θαη πεξηέρεη ζπκβαηηθφ θαηαιχηε ξεηίλεο 

παξαγσγήο. Οη C5 νιεθίλεο έρνπλ πνιχ πςειή ηάζε αηκψλ θαη είλαη πξνβιε-

καηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ ηειηθή βελδίλε.  

Μεηά ηελ αληίδξαζε ην ΣΑΜΔ σο πξντφλ ππζκέλα απνκαθξχλεηαη ελψ 

νη αηκνί ηζνακπιελίσλ κε κεζαλφιε νδεγνχληαη ζ‟ έλαλ ηειηθφ αληηδξαζηήξα 

ψζηε λα νινθιεξσζεί ε αληίδξαζε ηνπο. Αθνχ ππνζηνχλ απηή ηελ αληίδξαζε 

ην νκνγελνπνηεκέλν κίγκα εηζέξρεηαη ζην δηαρσξηζηή κεζαλφιεο φπνπ κε ηελ 

επαθή ηνπ κε ην λεξφ, εθρπιίδεηαη ε πεξίζζεηα κεζαλφιεο θαη δηαρσξίδεηαη 

απφ ην ζπζηαηηθφ αλάκημεο βελδηλψλ. Ζ πεξίζζεηα κεζαλφιεο εηζέξρεηαη ζηελ 

ζηήιε κεζαλφιεο, φπνπ δηαρσξίδεηαη ην λεξφ απφ ηελ κεζαλφιε, φπνπ ε ηε-

ιεπηαία επαλαιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία εηζεξρφκελε ζηνλ πξψην αληηδξαζηή-

ξα. Έηζη ηειεηψλεη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ΣΑΜΔ θαη ηνπ ζπζηαηηθνχ α-

λάκημεο βελδίλεο ( raffinate ). 

  

1.4.19 ΑΠΟΘΔΗΧΖ ΝΑΦΘΑ FCC ( FCCN HDS ) ( U-9200 )  

[ΔΗΚΟΝΑ 27, (2)] 
Ζ κνλάδα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζείσζε ηεο λάθζαο θαηαιπηηθήο 

ππξφιπζεο. H κνλάδα απηή αθνινπζεί ηελ ηνλ ίδην ηξφπν επεμεξγαζίαο φπνπ 

εθαξκφδεηαη ζηελ κνλάδα απνζείσζεο ηεο λάθζαο. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 27:ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΟ ΑΠΟΘΕΨΗ ΝΑΥΘΑ (2) 
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Ζ λάθζα θαηαιπηηθήο ππξφιπζεο ηζνκεξηζκνχ είλαη ην ζπζηαηηθφ ηεο 

βελδίλεο κε ηελ πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν. Με ηελ δηαδηθαζία απηή 

παξάγεηαη ζπζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπζηαηηθφ αλάκημεο 

γηα ηελ παξαγσγή βελδίλεο πνιχ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν. Ζ κνλάδα 

απηή ηξνθνδνηείηαη απφ λάθζα θαηαιπηηθήο ππξφιπζεο θαη αθνχ επεμεξγαζ-

ηεί, ε κνλάδα έρεη ζαλ ηειηθφ πξντφλ ηελ λάθζα θαηαιπηηθήο ππξφιπζεο κε 

ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζείνπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζπζηαηηθφ αλάκημεο 

diesel. 

1.4.20 F.O BLENDER (FUEL OIL= ΜΑΕΟΤΣ) (2) 
 

 Απηή ε κνλάδα, φπσο θαη νη πξναλαθεξφκελεο κνλάδεο blender, αθν-

ινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία αλάκημεο. 

Κχξηα δηαθνξά κε ηηο άιιεο κνλάδεο είλαη ζηελ ηξνθνδνζία, θαζψο εδψ έρνπ-

κε σο ζπζηαηηθά πξνο αλάκημε, Kero (θεξνδίλε)  , LGO( Light Gas Oil ), HGO( 

High Gas Oil ) απφ ηελ αηκνζθαηξηθή απφζηαμε, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα «βνεζήζνπλ» ζηελ αλάκημε ησλ βαξχηεξσλ θιαζκάησλ. Άιια ζπζηαηηθά 

πξνο αλάκημε είλαη ην VGO ( Vacuum Gas Oil ) απφ ηελ κνλάδα U 4400, HCN 

( Heavy Catalytic Naphtha ) θαη  LCCO ( Light Catalytic Cycle Oil ) απφ ηελ 

κνλάδα FCC ( U-4100 ), ππφιεηκκα απφ ηελ κνλάδα ημσδφιπζεο VB res θαη 

Slurry ( ππφιεηκκα ) απφ ηελ κνλάδα FCC. 

 Χο ηειηθφ πξντφλ, χζηεξα ηελ αλάκημε ησλ ζπζηαηηθψλ, είλαη ην Fuel Oil 

(καδνχη) ην νπνίν θαηεπζχλεηαη ζε δεμακελέο νη νπνίεο είλαη γηα άκεζε ρξήζε 

(FO INT USE U  2070) απφ ην δηπιηζηήξην σο θαχζηκν ή ζε δεμακελέο απν-

ζήθεπζεο απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ν αλεθνδηαζκφο ησλ πινίσλ ηεο 

εηαηξείαο, αιιά θαη άιισλ εκπνξηθψλ πινίσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο 

 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ – ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ (7) 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Σν πεηξέιαην, θαη ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηχιηζή ηνπ έρν-

πλ επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο. Όηαλ νη ηερλνινγηθνί θαλνληζκνί θαη ηα κέηξα αζθά-

ιεηαο δελ ηεξνχληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηχιηζήο ηνπ, κπν-

ξεί λα πξνθιεζνχλ ζνβαξά αηπρήκαηα πνπ ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία 

θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κνλάδεο απηέο. Δπίζεο, ζε εγθαηαζηάζεηο 

δηπιηζηεξίσλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο 

κεγάιεο έθηαζεο κε επηπηψζεηο θαη εθηφο ησλ νξίσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο εγ-

θαηάζηαζεο (ζπλέπεηεο ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηεο πεξηνρήο, ζηνπο θαηνίθν-

πο, ζην πεξηβάιινλ θ.ιπ.). 

ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο ζα γίλεη κηα ζχλνςε ησλ θηλδχλσλ θαη αη-

ηηψλ πξφθιεζεο επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ ζηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο πνπ εθ-

ηεινχληαη θαηά ηε δηχιηζε θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ελφο δηπιηζηεξίνπ. εκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία κηαο εγθαηάζηαζεο έρεη ε ζέζπηζε θαη ε απζηε-

ξή ηήξεζε ησλ νδεγηψλ αζθαινχο εξγαζίαο. 

Ο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο απηήο έρεη απφ ηε θχζε ηνπ λα αληηκεησπίζεη 

πνιχ πην πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο απφ πιεπξάο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζε 

ζρέζε κε άιιεο βηνκεραλίεο. Οη θίλδπλνη δελ είλαη πάληα νξαηνί θαη δε γίλνληαη 

πάληα εχθνια αληηιεπηνί, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ελφο κεραλνπξγείνπ. Ο 

λένο εξγαδφκελνο πξέπεη λα εθπαηδεπηεί κε πξνζνρή θαη λα ελεκεξσζεί γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπζηψλ πνπ ζα ρεηξίδεηαη. Καζψο νη πεξηζζφηεξεο δη-

εξγαζίεο είλαη «θιεηζηνχ» ηχπνπ, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πιήξσο ηηο δηεξγαζί-

εο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ π.ρ. ελφο αληηδξαζηήξα έηζη ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζεη θαη αμηνινγήζεη ηα «κελχκαηα» πνπ ιακβάλεη 

απφ ηα φξγαλα ειέγρνπ. Θα πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη πάληα φηη νπνηαδήπνηε 

παξαβίαζε θαλνληζκψλ αζθαιείαο απφ ηε κεξηά ηνπ κπνξεί λα έρεη απξφβ-

ιεπηεο / θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο φρη κφλν γηα ηνλ ίδην αιιά θαη γηα ηνπο ζπ-

λαδέιθνπο ηνπ. Κάζε εξγαδφκελνο ινηπφλ, εθηφο απφ ηελ άξηζηε γλψζε γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη 

θαη κηα γεληθφηεξε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, ππξνπξνζηαζίαο θαη 

ρεηξηζκνχ επηθίλδπλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία νπζηψλ (εχθιεθησλ, εθξεθ-

ηηθψλ, ηνμηθψλ, δηαβξσηηθψλ θ.ιπ.). Βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηε κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζζνχλ εμαξηάηαη απφ 

δχν βαζηθά ζηνηρεία: ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηθνηλσλία. Σαθηηθέο ζπλαληή-

ζεηο κεηαμχ ησλ ηερληθψλ αζθάιεηαο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επηηξνπήο 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέξνο γηα λα ππάξρεη επίζεκε 

ελεκέξσζε γηα ηξέρνληα ζέκαηα θαζψο θαη γηα λα γίλνληαη πξνηάζεηο γηα δη-

νξζσηηθέο θηλήζεηο. 
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Οη θίλδπλνη πνπ ζπλαληψληαη ζηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο ζηε βηνκεραλία 

δηχιηζεο πεηξειαίνπ κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε «πξψηνπ» θαη «δεχηεξνπ 

βαζκνχ» θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη «πξψηνπ βαζκνχ» είλαη απηνί πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα λα ππάξμεη κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε. 

Οη θίλδπλνη απηνί απνηεινχλ ηε βάζε γηα λα πξνθχςνπλ επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο φπσο ηξαπκαηηζκφο, ππξθαγηά, έθξεμε θ.ιπ. 

Οη θίλδπλνη «πξψηνπ βαζκνχ» πεξηιακβάλνπλ: 

 παξνπζία εχθιεθησλ θαη εθξεθηηθψλ νπζηψλ 

 παξνπζία ζεξκφηεηαο 

 χπαξμε πεγψλ αλάθιεμεο (γπκλέο θιφγεο, ζπηλζήξεο θ.ιπ.) 

 παξνπζία νμπγφλνπ 

 χπαξμε νπζηψλ/εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 

 παξνπζία ηνμηθψλ / δηαβξσηηθψλ νπζηψλ 

 πηζαλφηεηα κεραληθήο βιάβεο 

 κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (πξνγξακκαηηζκέλε ή έθηαθηε) 

 κεησκέλε νξαηφηεηα (απφ αηκνχο, λέθε, ρσξνηαμηθή δηάηαμε, κέγεζνο 

εγθαηαζηάζεσλ) 

Όηαλ νη παξαπάλσ θίλδπλνη βξεζνχλ «εθηφο ειέγρνπ», ην απνηέιεζκα είλαη 

ζπλήζσο νη θίλδπλνη «δεχηεξνπ βαζκνχ»: 

 θσηηά 

 έθξεμε 

 δηαξξνή ηνμηθψλ νπζηψλ 

 νιίζζεζε, πηψζε απφ χςνο 

εγθισβηζκφο / ζχγθξνπζε / πηψζε αληηθεηκέλσλ. 

Κχξην κέιεκα ινηπφλ είλαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο (εμνπιηζκνχ, ρσ-

ξνηαμηθφο, δηεξγαζηψλ θ.ιπ.) έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη νη επηθίλδπλεο θα-

ηαζηάζεηο (θίλδπλνη «πξψηνπ βαζκνχ»). 

ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνχλ θίλδπλνη «δεχηεξνπ βαζκνχ», ηφηε ην θχξην 

κέιεκα είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ κε θαηάιιειεο ελέξγεηεο 

(πξνιεπηηθά κέηξα θαη ελέξγεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε). Σέινο, πξέπεη 

λα ππάξρεη θαηάιιειε βνήζεηα θαη πεξίζαιςε ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ 

ζχκαηα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε βηνκεραλία δηχιηζεο πεηξειαίνπ ππάξρνπλ θαη νη 

θίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπλαληψληαη θαη ζε 

άιινπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. 

Αλαθεξφκαζηε ζηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα (θίλδπλνη αηπρήκαηνο) φ-

πσο, γηα παξάδεηγκα, νη θίλδπλνη απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ζηνπο θηλδχλνπο 

γηα ηελ πγεία (νμεία ή καθξνρξφληα έθζεζε ζε ρεκηθνχο, θπζηθνχο, βηνινγηθν-

χο βιαπηηθνχο παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο κε πηζαλφηεηα 

πξφθιεζεο επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ). εκαληηθνί είλαη, επίζεο, 

νη ςπρνθνηλσληθνί θαη εξγνλνκηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα νδε-

γήζνπλ ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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 2.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΔΝΗΚΧΝ ΓΤΝΖΣΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ Τ-
ΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ  

 

2.2.1 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΤΡΚΑΓΗΑ 
 

Σν πεηξέιαην θαη ηα πξντφληα ηνπ είλαη εχθιεθηα πιηθά θαη αθφκε ζε-

καληηθφηεξν κπνξνχλ λα απηναλαθιεγνχλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο. ε κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο αιιά θαη ζε άιιεο δεπ-

ηεξεχνπζεο, ηα ζπζηαηηθά πνπ ππφθεηληαη ζε απηέο ζεξκαίλνληαη ζε ζεξκνθ-

ξαζίεο πνιχ θνληά ή θαη πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή ππάξρνπλ πεγέο αλνηρηήο θιφγαο ζε δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

απηψλ. Ο θίλδπλνο ππξθαγηάο είλαη ινηπφλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηνλ 

θιάδν ηεο βηνκεραλίαο δηχιηζεο πεηξειαίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ νη πξνζπάζεηεο 

πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη θαη ζε δηαδηθαζίεο πξφιεςεο γηα εθδήισζε ππξ-

θαγηάο αιιά θαη ζε δηαδηθαζίεο θαηαζηνιήο. ε κνλάδεο απνζήθεπζεο ε θα-

ηάζβεζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη ζθνπφο εδψ είλαη ε κε επέθηαζε ζε 

παξαθείκελεο κνλάδεο. Σα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ έλαξμε θσηηάο είλαη : καύ-

ζιμο, οξειδωηικό, πηγή ανάθλεξηρ θαη καηάλληλη θεπμοκπαζία. Δάλ θά-

πνην απφ ηα παξαπάλσ απνπζηάδεη ηφηε δελ είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζεί θσηη-

ά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη απηαλάθιεμε (ρσξίο 

εμσηεξηθή πεγή αλάθιεμεο). Έηζη ζπλάγνληαη θαη νη ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θσηηάο. Να ζηακαηήζεη ε ηξνθν-

δνζία κε θαχζηκν ή λα απνκαθξπλζεί ζεξκφηεηα (π.ρ. κε λεξφ) ή λα εκπνδηζ-

ηεί ε επαθή θαπζίκνπ-νμπγφλνπ (π.ρ. κε αθξφ, αδξαλέο αέξην θ.ιπ.). Μηα θσ-

ηηά πνιιέο θνξέο αθνινπζείηαη απφ έθξεμε ή δηαθπγή ηνμηθψλ νπζηψλ. Σα 

ζπλήζε θαχζηκα, νμεηδσηηθά θαη πεγέο αλάθιεμεο πεξηιακβάλνπλ: 

Καύζιμα 

 πγξά: βελδίλε, αθεηφλε, αηζέξαο, πεληάλην θ.ά. 

 ζηεξεά: πιαζηηθά, ζθφλεο / ίλεο / ζσκαηίδηα κεηάιισλ θ.ά. 

 αέξηα: αθεηπιέλην, πξνπάλην, κνλνμείδην άλζξαθα, πδξνγφλν θ.ά. 

Οξειδωηικά 

 αέξηα: νμπγφλν, θζφξην, ριψξην 

 πγξά: ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ, ληηξηθφ νμχ, ππεξρισξηθφ νμχ 

 ζηεξεά: ππεξνμείδηα κεηάιισλ, ληηξηθφ ακκψλην 

Πηγέρ θεπμόηηηαρ - ανάθλεξηρ 

 ζπηλζήξεο, θιφγεο, ζηαηηθφο ειεθηξηζκφο, ζέξκαλζε θ.ά. 

Πξνηνχ ζπκβεί θάπνηα έθξεμε ή θσηηά ζα πξέπεη λα επηθξαηνχλ ζπγθεθ-

ξηκέλεο ζπλζήθεο. Πξψηα απ‟ φια ζα πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ νη θίλδπλνη νη 

νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε έθξεμε ή θσηηά. Γειαδή ζα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ νπζίεο, εχθιεθηεο, εθξεθηηθέο, αληηδξαζηηθέο ή νη ζπλζήθεο ηεο 

δηεξγαζίαο λα είλαη αληίζηνηρεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη θάπνην αξρηθφ 
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γεγνλφο πνπ ζα πξνθαιέζεη ηελ έλαξμε, πνπ ζπλήζσο είλαη ή αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο ή βιάβε ζηνλ εμνπιηζκφ. Σξίηνλ, ζα πξέπεη λα ζπκβνχλ θαη ελ-

δηάκεζα γεγνλφηα πνπ ζα επηηξέςνπλ ζην λα εμειηρζεί ην θαηλφκελν (έθξεμε 

ή θσηηά). Σα ελδηάκεζα απηά γεγνλφηα κπνξνχλ είηε λα δηεπθνιχλνπλ είηε λα 

εκπνδίζνπλ ηελ εθδήισζε ηνπ γεγνλφηνο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη θσηηάο πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ αλάινγα κε 

ηα γεγνλφηα πνπ ζα ζπκβνχλ (αξρηθφ, ελδηάκεζα) κε αληίζηνηρα δηαθνξεηηθέο 

ζπλέπεηεο. Οη ηχπνη θσηηάο απηνί κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ θα-

ηεγνξίεο: 

 

Pool fire (θωηιά λίμνηρ) [Δηθφλα 28]Εικόνα 28: Υωτογραφύεσ από pool fire: Γε-

κηνπξγείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε νπζία πνπ έρεη δηαξξεχζεη εμαηκίδεηαη κε αξ-

γφ ξπζκφ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη «ιίκλε» ζην ζεκείν ηεο δηαξξνήο. ε πεξίπ-

ησζε αλάθιεμεο πξαγκαηνπνηείηαη θαχζε ηνπ εχθιεθηνπ πγξνχ ζηελ επηθά-

λεηα ηεο «ιίκλεο». Ζ ζεξκφηεηα απφ ηε θσηηά επηηαρχλεη ηελ εμάηκηζε ηνπ πγ-

ξνχ παξαηείλνληαο έηζη ηελ θαχζε. Οη βιάβεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηέηνηνπ 

είδνπο θσηηέο είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλεο ζε έθηαζε θαη νθείινληαη ζηε 

ζεξκφηεηα πνπ εθπέκπεηαη θαη ηελ επαθή κε ηηο θιφγεο. 

  

ΕΙΚΟΝΑ 28: ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΑΠΟ POOL FIRE (7) 
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Jet fire (θωηιά πςπζού) [Δηθφλα 29]: Γεκηνπξγείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη εθδήισζε ππξθαγηάο αθξηβψο ζην ζεκείν ηεο δηαξξνήο θαη ην ζχζ-

ηεκα βξίζθεηαη ππφ πίεζε. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε πςειέο ηαρχηεηεο ηφηε 

ν αέξαο δελ κπνξεί λα «ζηξεβιψζεη» ηε δέζκε θσηηάο. ε ρακειέο ηαρχηεηεο 

jet ε δέζκε θσηηάο κπνξεί εχθνια λα αιιάμεη θαηεχζπλζε κε ηνλ αέξα. ε πε-

ξηπηψζεηο πνπ ζπλππάξρνπλ δχν θάζεηο ηφηε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θσηηά 

ιίκλεο απφ ην “ζηάμηκν” ηεο κηαο εθ ησλ δχν ζην έδαθνο. Ζ θιφγα (πνπ κπν-

ξεί λα θηάλεη θαη αξθεηά κέηξα καθξηά) απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ κπνξεί λα βξεζνχλ ζρεηηθά θνληά, αιιά ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο είλαη γηα 

ηπρφλ γεηηνληθά δνρεία πνπ πεξηέρνπλ εχθιεθηα πιηθά. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 29:ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΑΠΟ JET FIRE (7) 

 

Flash fire (καηάκαςζη αεπίος νέθοςρ) [Δηθφλα 29]: ε πεξίπησζε πνπ ε 

δηαξξνή δεκηνπξγήζεη αηκφ ν νπνίνο αλακηγλχεηαη κε αέξα γηα λα δεκηνπξγή-

ζεη εχθιεθην κίγκα θαη θαηά ηελ αλάθιεμε δελ ππάξρεη αξθεηή ηχξβε ή πεξην-

ξηζκφο έηζη ψζηε λα επηηαρπλζεί ε θιφγα θαη λα δεκηνπξγεζεί απφηνκε εθηφ-

λσζε (έθξεμε). Οη βιάβεο πξνθαινχληαη απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ εθπέκπεηαη 

θαη ηελ επαθή κε ηε θιφγα. Άηνκα, πιηθά θαη εμνπιηζκφο κέζα ζην λέθνο θαη 

θνληά ζε απηφ, εθηίζεληαη ζε πςειά επίπεδα ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 30: ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΑΠΟ FLASH FIRE (7) 

  



 

  47 
 

Fireball (Πύπινη ζθαίπα) [Δηθφλα 31]: ε πεξίπησζε πνπ γίλεη αλάθιεμε 

ελφο κίγκαηνο πινχζηνπ ζε θαχζηκν ηφηε έρνπκε δεκηνπξγία θσηηάο ηχπνπ 

θιεγφκελεο ζθαίξαο. Ζ θαχζε ζα ζπκβεί πξψηα ζηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ 

πινχζηνπ ζε θαχζηκν λέθνπο. Καζψο ε πιεπζηφηεηα ησλ ζεξκψλ αεξίσλ απ-

μάλεη ην θαηγφκελν λέθνο αλέξρεηαη, δηνγθψλεηαη θαη απνθηά ζθαηξηθφ ζρήκα. 

Οη βιάβεο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνέξρνληαη απφ ηελ απ‟ επζείαο επα-

θή κε ηηο θιφγεο αιιά θαη απφ ηελ αθηηλνβνινχκελε ζεξκφηεηα. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 31:ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΑΠΟ FIREBALL (7) 

 

ε θάζε δηπιηζηήξην πξέπεη λα ππάξρεη νξηζκέλε νκάδα ππξνπξνζηαζίαο θαη 

ηα κέιε ηεο κπνξεί λα είλαη εξγαδφκελνη κε άιιεο αξκνδηφηεηεο νη νπνίνη είλαη 

εθπαηδεπκέλνη γηα πεξηνδηθνχο ειέγρνπο θαη δξάζε ζε πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ 

αλάγθεο ή εξγαδφκελνη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ζ νκάδα απηή ζα πξέ-

πεη λα εθπαηδεχεηαη θαη λα εμαζθείηαη ζπρλά έηζη ψζηε λα είλαη ζε επηρεηξεζη-

αθή εηνηκφηεηα φηαλ ρξεηαζηεί.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηάθνξνη ηχπνη πδξνγνλαλζξάθσλ ρξεηά-

δνληαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε φζνλ αθνξά ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηάο θαη 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο γλψζε γηα ην ζσζηφ ηξφπν θαηάζβεζεο. ε 

θσηηέο πδξνγνλαλζξάθσλ βαζηθφ πξσηαξρηθφ κέιεκα είλαη ε δηαθνπή ηεο 

παξνρήο ηνπ εχθιεθηνπ πιηθνχ θαη ε πξνζπάζεηα λα εκπνδηζηεί ε εμάπισζε 

ζε παξαθείκελεο κνλάδεο. Οη θσηηέο απηέο ζπλήζσο ζηακαηνχλ φηαλ θαεί φιε 

ε ελαπνκέλνπζα πνζφηεηα. ε θσηηέο πνπ αθνξνχλ βαξέα ππνιείκκαηα πνπ 

θπιάζζνληαη ζε κεγάιεο δεμακελέο αθνινπζνχληαη εηδηθέο ηερληθέο πνπ ζθν-

πφ έρνπλ λα εκπνδίζνπλ ηελ πηζαλφηεηα έθξεμεο θαη ππεξρείιηζεο ησλ εχθ-

ιεθησλ νπζηψλ. Ζ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ πνπ αθνξά δνρεία ππφ πίεζε απαη-

ηεί ηδηαίηεξνπο ρεηξηζκνχο θαη εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ θαηαιχηεο 

θαη άιια επηθίλδπλα ρεκηθά. 
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2.2.2 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΔΚΡΖΞΖ 
 

Ζ έθξεμε είλαη πην ζπάληα απφ ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο αιιά φηαλ ζπκβεί 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα ειεγρζεί θαη ε πξφθιεζε δεκηψλ είλαη ζπλήζσο κεγα-

ιχηεξε. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ έθξεμε ζαλ βίαηε απνδέζκεπζε ελέξγεη-

αο. Ζ έληαζε ηεο έθξεμεο εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ έθιπζεο ηεο ελέξγεηαο. Α-

λάινγα κε ην είδνο ηεο εθιπφκελεο ελέξγεηαο κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ηελ 

έθξεμε ζε κεραληθήο ελέξγεηαο (π.ρ. δηάξξεμε δνρείνπ πςειήο πίεζεο ή απφ-

ηνκε εμάηκηζε πγξνχ) θαη ρεκηθήο ελέξγεηαο. Ζ δεχηεξε είλαη θαη ε πην επηθίλ-

δπλε γηαηί ηα πνζά ελέξγεηαο πνπ εθιχνληαη είλαη κεγαιχηεξα. πλήζσο δεκη-

νπξγείηαη θξνπζηηθφ θχκα ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη κε ελέξγεηα απφ θχκα θαχ-

ζεο πνπ θζάλεη ζε ηαρχηεηεο 2000-3000 m/s. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έθξεμεο 

δηαθέξνπλ φηαλ είλαη πεξηνξηζκέλε (ζε ζπζθεπή ή θηήξην) θαη φηαλ είλαη ειεχ-

ζεξε. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ κπνξεί λα δεκη-

νπξγήζεη εθξεθηηθά κίγκαηα κε ηνλ αέξα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη ζπλήζσο 

κέζα ζε ζπζθεπέο ή ζε θιεηζηνχο ρψξνπο. πλήζσο πξνέξρεηαη απφ ηελ α-

λάθιεμε ειαθξψλ πηεηηθψλ θιαζκάησλ φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο πίεζεο θαη δεκηνπξγήζνπλ εθξεθηηθφ κίγκα κε ηνλ αέξα. Με ηελ 

παξνπζία πεγήο αλάθιεμεο επαθνινπζεί έθξεμε. Ζ πεγή αλάθιεμεο κπνξεί 

λα πξνέξρεηαη απφ: 

 ζθάικα ζε θάπνην ειεθηξνινγηθφ εμάξηεκα (π.ρ. ζπηλζήξαο βξαρπ-

θχθισζεο) 

 αλνηρηή θιφγα (π.ρ. απφ παξαθείκελεο ζεξκέο εξγαζίεο) 

 ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ 

 αηκνζθαηξηθή ειεθηξηθή εθθέλσζε (θεξαπλφο) 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληη-

θά ηε ζπκπεξηθνξά κηαο έθξεμεο. 

1. πλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο 

2. πλζήθεο πίεζεο πεξηβάιινληνο 

3. χλζεζε ηεο εθξεθηηθήο νπζίαο 

4. Φπζηθέο ηδηφηεηεο ηεο εθξεθηηθήο νπζίαο 

5. Φχζε ηεο πεγήο αλάθιεμεο (ηχπνο, ελέξγεηα, δηάξθεηα) 

6. Γεσκεηξία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (θιεηζηφο ή φρη) 

7. Πνζφηεηα ηεο εθξεθηηθήο νπζίαο 

8. Αλαηάξαμε (ηχξβε) ηεο εθξεθηηθήο νπζίαο 

9. Υξφλνο πξηλ απφ ηελ αλάθιεμε 

10. Ρπζκφο απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ θαχζε 

Γηα πεξηπηψζεηο απνθπγήο έθξεμεο πξέπεη λα ππάξρνπλ, ζε φιεο ηηο 

ζπζθεπέο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο, εηδηθά αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα 

πνπ λα ξπζκίδνπλ απηφκαηα ηηο ζπλζήθεο. Οξηζκέλα εμαεξηζηηθά ζπζηή-

καηα ησλ δεμακελψλ είλαη ζπλδεδεκέλα κέζσ αγσγνχ κε ππξζφ θαχζεο, 

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αζθαιήο θαχζε ηνπο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη έθξεμεο πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ αλάιν-

γα κε ηα γεγνλφηα πνπ ζα ζπκβνχλ (αξρηθφ, ελδηάκεζα φπσο απηά αλα-

θέξνληαη ζηελ παξάγξαθν θηλδχλσλ απφ θσηηά) κε αληίζηνηρα δηαθνξε-
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ηηθέο ζπλέπεηεο. Αληίζηνηρα, ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζνχλ εθξεθηηθέο ζπλζήθεο ή ρεκηθέο αληηδξάζεηο εθηφο ε-

ιέγρνπ, αθφκε θαη αλ νη νπζίεο δελ είλαη εχθιεθηεο. Οξηζκέλεο απφ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

 

Έκπηξη αέπιος νέθοςρ ζε ελεύθεπο σώπο (Unconfined Vapour 

Cloud Explosion, UVCE). [Δηθφλα 32] 

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαξξνή δεκηνπξγήζεη λέθνο αηκνχ, ην νπνίν α-

λακηρζεί κε ηνλ αέξα (πξνηνχ γίλεη ε αλάθιεμε) θαη κε ηαπηφρξνλε δεκην-

πξγία ηχξβεο, ηφηε ε ηαρχηεηα ηεο θιφγαο κπνξεί λα επηηαρπλζεί ηφζν 

πνπ λα δεκηνπξγήζεη απφηνκε εθηφλσζε (έθξεμε). Δπηπξφζζεηα ηνπ θα-

ηλφκελνπ ηεο απφηνκεο εθηφλσζεο, έρνπκε επίζεο έθιπζε ζεξκφηεηαο 

θαη δεκηνπξγία θιφγαο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο ζνβαξφηεξνπο θηλδχλνπο γηα 

ηηο βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο νπζηψλ. Σν πξφβιεκα κε 

ηηο εθξήμεηο ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ είλαη φρη κφλν νη θαηαζηξεπηηθέο επηπ-

ηψζεηο ηνπο, αιιά επίζεο ην γεγνλφο φηη ε αλάθιεμε κπνξεί λα ζπκβεί ζε 

θάπνηα απφζηαζε απφ ηελ πεγή έθιπζεο, κε απνηέιεζκα λα απεηιήζεη 

αξθεηά κεγαιχηεξε πεξηνρή. Οη επηπηψζεηο απφ κηα ηέηνηα έθξεμε κπνξεί 

λα είλαη πνηθίισλ κνξθψλ: 

 ζπάζηκν ηδακηψλ 

 θαηαζηξνθή θηεξίσλ 

 βιάβε ζε αλζξψπνπο (π.ρ. ζπάζηκν ηπκπάλσλ απηηψλ, πλεπ-

κνληθή αηκνξξαγία θ.α.) 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 32: ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΑΕΡΙΟΤ ΝΕΥΟΤ ΣΟ FLIXBOROUGH (7) 
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BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) [Δηθφλα 33]: 

 Γεκηνπξγείηαη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ζξαχζε δνρείνπ πνπ πεξηέρεη πγξφ 

ζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ζεκείνπ δέζεσο ηνπ πγξνχ (π.ρ. 

πξφθιεζε θσηηάο γχξσ απφ κηα ζθαηξηθή δεμακελή απνζήθεπζεο πγξαεξίν-

π). Γηα λα ζπκβεί ην θαηλφκελν απηφ ε θσηηά πξέπεη λα δηαξθέζεη ζπλήζσο γηα 

πεξηζζφηεξν απφ κηζή ψξα ψζηε κε ηελ ππεξζέξκαλζε λα πξνθιεζεί εμαζ-

ζέλεζε ηνπ κεηαιιηθνχ θειχθνπο ηεο δεμακελήο κε ηαπηφρξνλε άλνδν ηεο 

πίεζεο ηεο εχθιεθηεο νπζίαο. Απνηέιεζκα ηεο ζπλδπαζκέλεο απηήο αχμεζεο 

ησλ ηάζεσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο αληνρήο ηεο δεμακελήο, είλαη ε αζηνρία ηεο 

θαη ε δεκηνπξγία ξήγκαηνο ζην θέιπθνο. Μφιηο ζπκβεί απηφ ε εχθιεθηε νπζία 

απειεπζεξψλεηαη βίαηα ζην πεξηβάιινλ (έθξεμε κε ζξαχζκαηα), αλαθιέγεηαη 

θαη δεκηνπξγεί κηα κεγάιε πχξηλε ζθαίξα (Fireball), ε αθηηλνβνιία ηεο νπνίαο 

θηάλεη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Σν κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηε 

κάδα ηνπ πγξνχ (π.ρ. πγξαεξίνπ) πνπ εκπιέθεηαη ζην θαηλφκελν. 

  

ΕΙΚΟΝΑ 33: ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΠΟΤ BLEVE (7) 
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Υημικέρ ανηιδπάζειρ εκηόρ ελέγσος: (π.σ. πολςμεπιζμόρ) [Δηθφλα 34]:  

ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχλ λα απειεπζεξσζνχλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο 

ηα νπνία είλαη ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ αζηνρία ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ νπνίν 

βξίζθνληαη πεξηνξηζκέλα κε απνηέιεζκα έθξεμε κε ζξαχζκαηα. 

PV rupture: Ολνκάδεηαη ε θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ απφηνκε εθηφ-

λσζε αεξίνπ ή αηκνχ ππφ πίεζε. Σν απνηέιεζκα είλαη έθξεμε κε ζξαχζκαηα 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην αέξην ή ν αηκφο είλαη εχθιεθην ηφηε κπνξεί λα 

πξνθιεζεί θαη θσηηά ηχπνπ «θιεγφκελεο ζθαίξαο»(fireball). 

Rapid phase transition explosion (Έκπηξη από απόηομη αλλαγή θά-

ζηρ): Ζ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγείηαη φηαλ έρνπκε θαηλφκελα απφηνκεο ε-

μάηκηζεο ελφο πγξνχ απφ επαθή κε θάπνην πιηθφ ζε αξθεηά πςειφηεξε ζεξ-

κνθξαζία (π.ρ. πξνζζήθε λεξνχ ζε δνρείν κε θαπηφ ιάδη / πεηξέιαην). Σν α-

πνηέιεζκα είλαη έθξεμε κε πηζαλά ζξαχζκαηα. 

Condensed phase explosion: Ζ πεξίπησζε απηή αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν 

θαηά ην νπνίν νξηζκέλεο νπζίεο απειεπζεξψλνπλ ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο 

θαηά ηε δηάζπαζή ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη έθξεμε κε ζξαχζκαηα. 

Confined explosion (Έκπηξη ζε κλειζηό σώπο): Ολνκάδεηαη ε θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία έρνπκε απφηνκε αλάθιεμε θαπζίκνπ / νμεηδσηηθνχ ζε θιεηζηφ 

ρψξν (π.ρ. δνρείν, αγσγφ, θηήξην), ε νπνία δεκηνπξγεί ηθαλή πίεζε γηα λα 

πξνθαιέζεη ζξαχζε ηνπ θιεηζηνχ απηνχ ρψξνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη έθξεμε 

(π.ρ. έθξεμε απφ ζθφλε ή δηαξξνή αεξίσλ ζε θηήξην, δεμακελή, εμνπιηζκφ). 

  

ΕΙΚΟΝΑ 34: ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΟΠΟΤ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨΘΗΚΑΝ ΜΕΓΑΛΑ 

ΠΟΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (7) 
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2.2.3 ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ – ΔΚΡΖΞΔΧΝ 
 

Ζ βαζηθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ελ δπλάκεη θαηαζηξνθψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ θσηηέο θαη εθξήμεηο έρεη δχν ζθέιε: 

 πξφβιεςε γηα απνηξνπή έλαξμεο θσηηάο ή έθξεμεο 

 ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ κεηά ηελ έλαξμε θσηη-

άο ή έθξεμεο. 

Ζ θχξηα κέξηκλα δίλεηαη ζε ηνκείο φπσο: 

 αδξαλνπνίεζε αηκφζθαηξαο 

 έιεγρνο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ 

 αεξηζκφο 

 ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ 

 ρξήζε ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο θαηαηνληζκνχ θαη άιισλ ηερληθψλ 

πνπ απνηξέπνπλ έλαξμε θσηηάο / έθξεμεο. 

Γηάθνξεο ηερληθέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθαο 2 

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΛΗΧΗ ΑΣΤΦΗΜΑΣΨΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

Πξνγξάκκαηα ζπληήξεζεο 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα απνηξαπεί ε θσηηά ή έθ-
ξεμε είλαη λα ζηακαηήζεη ε δηαξξνή εχθιεθησλ νπζη-
ψλ. Πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζρεδηά-
δνληαη ψζηε λα βειηηψλνληαη θαη επηδηνξζψλνληαη ηα 
ζπζηήκαηα ζπλερψο, πξνηνχ ππάξμεη αηπρέο ζπκ-
βάλ. Ο εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο ζα πξέπεη λα ζπλ-
ηεξείηαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε έηζη ψζηε λα είλαη ζε 
άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (έιεγρνη πίεζεο δηθηχ-
νπ, ξνήο, καλνκεηξηθψλ ησλ αληιηψλ, πίεζεο ππξνζ-
βεζηήξσλ, ζηεγαλφηεηα θιαληδψλ, χπαξμε εξγαιεί-
σλ θ.ιπ.). 

Ππξνπξνζηαζία 

Μφλσζε δνρείσλ ζσιελψζεσλ θαη θαηαζθεπψλ έηζη 
ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκηέο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ μεζπάζεη θσηηά. Πξνζζήθε απηφκαησλ ζπζηε-
κάησλ ππξφζβεζεο θαηαηνληζκνχ κε λεξφ, αθξφ ή 
μεξή ζθφλε ζε θξίζηκεο δηεξγαζίεο, πάλσ απφ αληιί-
εο, πάλσ απφ ζπκπηεζηέο, πάλσ απφ δεμακελέο α-
πνζήθεπζεο θ.ιπ. 
Υξήζε αηκνχ γηα θαηάζβεζε (snuffing steam) ζε εηδη-
θέο πεξηπηψζεηο. 
Ππξφζβεζε κε CO2 ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Αίζνπζεο ειέγρνπ 
Πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα λα αληέρνπλ ζε εθξήμεηο 
(π.ρ. χπαξμε πξνζηαηεπηηθνχ ηνηρίνπ). 
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Παξνρή λεξνχ 

Ζ παξνρή πξέπεη λα επαξθεί γηα κέγηζηε δήηεζε π-
πνινγίδνληαο φηη πνιιά ζπζηήκαηα θαηαλάισζεο ζα 
ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα (π.ρ. ζπζηήκαηα θαηαηνληζ-
κνχ ζε πεξίπησζε θσηηάο). Πξέπεη λα ππάξρνπλ ε-
θεδξηθέο αληιίεο πεηξειαηνθίλεηεο πνπ λα κπνξνχλ 
λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε ζε πεξίπησζε αλάγ-
θεο. Δλαιιαθηηθά ε πίεζε απηή κπνξεί λα παξέρεηαη 
κε ηε βνήζεηα ηεο βαξχηεηαο (δεμακελέο ζε χςνο). 

Βαιβίδεο ειέγρνπ ζπζηε-
κάησλ θαηαηνληζκνχ 

Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη καθξηά απφ ηα 
ζεκεία πνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη δηεξγαζίεο. 
Μεξηθέο απφ απηέο κπνξεί λα πξέπεη λα είλαη αλζεθ-
ηηθέο ζε θσηηά. 

Υεηξνθίλεηα ζπζηήκαηα 
ππξφζβεζεο 

Θα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα (ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, 
ππξνζβεζηήξεο) ζε δηάθνξα ζεκεία αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο, ην κέγεζνο θαη ην είδνο ηεο δηεξγαζίαο. 
Πξέπεη λα έρεη γίλεη ζρεδηαζκφο γηα ηελ απνξξνή ησλ 
πδάησλ ζε θαηάιιειν απνρεηεπηηθφ δίθηπν. 

Γηαρσξηζκφο κνλάδσλ 

Οη δηάθνξεο κνλάδεο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα κέζα 
ζε απηέο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θάπνηα απφζ-
ηαζε κεηαμχ ηνπο θαη ε πξφζβαζε ζε απηά λα κπνξεί 
λα γίλεη απφ δχν κεξηέο. ε δηεξγαζίεο πνπ ζεσξνχλ-
ηαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ 
ηνηρία γηα πξνζηαζία απφ έθξεμε. 

Λεηηνπξγίεο 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο λεξνχ, αη-
κνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αέξα λα είλαη ηέηνηνο έηζη 
ψζηε λα ππάξρεη επάξθεηα αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο 
εθηάθηνπ αλάγθεο. Οη ππνζηαζκνί γηα θάζε κηα απφ 
ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη λα είλαη καθξηά 
απφ ηηο πεξηνρέο δηεξγαζηψλ. 

Υψξνη παξνπζίαο εξγαδν-
κέλσλ 

Θα πξέπεη λα βξίζθνληαη καθξηά απφ θάζε πεξηνρή 
δηεξγαζηψλ ή πεξηνρή απνζήθεπζεο. 

Οκαδνπνίεζε κνλάδσλ 

Ζ νκαδνπνίεζε κεραλεκάησλ, ηκεκάησλ ή κνλάδσλ 
ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζεηξά. Ο ζρεδηαζκφο ζα 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα επηηξέπεη εχθνιε 
πξφζβαζε γηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. Δίλαη επη-
ζπκεηφ λα γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ησλ 
επηθίλδπλσλ δηεξγαζηψλ ζε κηα πεξηνρή. Οη απνζηά-
ζεηο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα επηηξέπεηαη ε εθ-
ηέιεζε ζεξκψλ εξγαζηψλ ζε κηα κνλάδα ελψ ε παξα-
θείκελε λα κπνξεί λα είλαη ζε ιεηηνπξγία. 

Βαιβίδεο απνκφλσζεο 

Πξέπεη λα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο βαιβίδεο απν-
κφλσζεο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθφ λα ηνπνζεηνχληαη 
ζε αζθαιή θαη πξνζβάζηκα ζεκεία ζηα άθξα κηαο 
κνλάδαο ή κηαο νκάδαο εγθαηαζηάζεσλ. 

ηδεξνδξνκηθέο γξακκέο / 
νδηθέο αξηεξίεο θαη ππξζνί 

θαχζεο 
Πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε μερσξηζηά ζεκεία. 
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πκπηεζηέο 
Ζ ηνπνζέηεζε λα γίλεηαη ζε ζεκεία κε θαιφ αεξηζκφ 
θαη καθξηά απφ ζεκεία πνπ ππάξρνπλ ζεξκαληήξεο. 

Σάθξνη 

Οη ηάθξνη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα 
κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ πηζαλή δηαξξνή, ρσξίο φκσο 
ηνλ θίλδπλν λα ιηκλάδνπλ νη δηαξξένπζεο νπζίεο γχ-
ξσ απφ δεμακελέο. εκαληηθφ είλαη λα ππάξρνπλ θαη 
ππξάληνρα ηνηρία κεηαμχ ησλ ηάθξσλ θαη ησλ δεμα-
κελψλ. Σα ζεκεία ζπγθέληξσζεο ζα πξέπεη λα βξίζ-
θνληαη πεξηθεξεηαθά ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο. 
Υξήζε ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ δηνγθνχκελνπ αθξνχ 

Βαιβίδεο δηαθνπήο 

Απηφκαηεο βαιβίδεο δηαθνπήο ζα πξέπεη λα ππάξρν-
πλ εγθαηεζηεκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ειέγμν-
πλ/ζηακαηήζνπλ ηε δηεξγαζία ζε πεξίπησζε αλάγ-
θεο. 

πζθεπέο ειέγρνπ 

Πξνζζήθε ζπζθεπψλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ δηεξγα-
ζηψλ. 
Σνπνζέηεζε αληρλεπηψλ θαπλνχ ζε φια ηα θηήξηα, 
απνζήθεο, δσκάηηα ειέγρνπ, εμνπιηζκφ. 
Σνπνζέηεζε αληρλεπηψλ ζεξκφηεηαο ζε δεμακελέο 
απνζήθεπζεο, αληιίεο, ζηήιεο θ.ιπ. 
Σνπνζέηεζε αληρλεπηψλ θιφγαο ζε ζεκεία πςειήο 
επηθηλδπλφηεηαο. 
Σνπνζέηεζε αληρλεπηψλ εθξεθηηθψλ αεξίσλ ζε ζεκε-
ία πνπ ππάξρεη θίλδπλνο δηαξξνήο. 

Αλαιπηέο 

Υξήζε κεζφδσλ αλάιπζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηεξ-
γαζηψλ, εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ ζην αξρηθφ ζηάδην 
θαη επίιπζή ηνπο πξηλ μεθηλήζνπλ νη παξαγσγηθέο 
δηαδηθαζίεο. 

ρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ 
«αζθαινχο βιάβεο» 

Όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδη-
αζκέλα έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο λα νδεγνχλ 
ζε αζθαιή θαηάζηαζε. 

 

2.2.4 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΔΧΝ 
 

ηε βηνκεραλία δηχιηζεο πεηξειαίνπ αιιά θαη ηε ρεκηθή βηνκεραλία γε-

ληθφηεξα, εθηεινχληαη πιήζνο απφ ρεκηθέο δηεξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είλαη πιήξσο θαηαλνεηνί νη κε-

ραληζκνί ησλ αληηδξάζεσλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα νξηζζνχλ νη ζπλζήθεο 

ηεο εθάζηνηε δηεξγαζίαο γηα λα απνθεχγνληαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

εμψζεξκεο αληηδξάζεηο, αληηδξάζεηο εθηφο ειέγρνπ, εθξεθηηθέο αλακίμεηο 

θ.ιπ.). ηνλ παξαθάησ Πίλαθαο 3 αθνινπζεί κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληηδ-

ξάζεσλ απηψλ θαζψο θαη νξηζκέλσλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, πνπ 

αθνξά θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. 
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ΠΙΝΑΚΑ 3: ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΤΣΨΝ 

Α/Α Αληίδξαζε Κίλδπλνη / Υαξαθηεξηζηηθά 

1 Καχζε 

Παξαγσγή ζεξκφηεηαο. 
Σαρείεο αληηδξάζεηο αιιά ζπλήζσο ειεγρφ-
κελεο. 
πλήζσο ρξεηάδεηαη πεγή αλάθιεμεο αιιά 
φρη απαξαίηεηα 

2 Ομείδσζε 

Ηζρπξά εμψζεξκεο αληηδξάζεηο. 
Γηα ηελ αζθάιεηα απαηηνχληαη κηθξέο ζπγ-
θεληξψζεηο νμεηδσηηθψλ παξαγφλησλ, κηθ-
ξέο ζπγθεληξψζεηο θαπζίκνπ θαη ρακειέο 
ζεξκνθξαζίεο. 

3 Δμνπδεηέξσζε Έθιπζε ζεξκφηεηαο / ρακειφο θίλδπλνο. 

4 Ζιεθηξφιπζε 
Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία απφ ηα θπαλίδηα (δε-
ιεηήξηα), κηθξφο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο 
(ζε κεγάιεο εληάζεηο ξεχκαηνο). 

5 Γηπιή απνηθνδφκεζε 
ρεηηθά ρακειή έθιπζε ζεξκφηεηαο / Διά-
ρηζηνη θίλδπλνη. 

6 

Φξχμε νξπθηψλ: 
Θέξκαλζε ππφ νμεηδσηη-
θέο ζπλζήθεο 
(Calcination) 

Δλδφζεξκε ειεγρφκελε αληίδξαζε. 

7 Νίηξσζε (Nitration) 

Κίλδπλνο απφ ηελ εθξεθηηθή θχζε ησλ ηειη-
θψλ πξντφλησλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ρξε-
ζηκνπνηνχληαη ηζρπξά νμεηδσηηθνί παξάγνλ-
ηεο. 

8 Δζηεξνπνίεζε 
Αξγέο αληηδξάζεηο. 
Κίλδπλνο απφ ρξήζε θαηαιπηψλ. 

9 Reduction (Αλαγσγή) 
Κίλδπλνο απφ ην ρεηξηζκφ ησλ αληηδξαζηη-
θψλ αλαγσγηθψλ παξαγφλησλ. 

10 
Amination by 
Ammonolysis (Ακίλσζε 
κε Ακκσλφιπζε) 

Δμψζεξκεο αληηδξάζεηο, φρη ηζρπξέο. 

11 
Αινγφλσζε (Υισξίσζε, 
θζνξίσζε θ.ιπ.) 

Ηζρπξά εμψζεξκεο αληηδξάζεηο. 
Πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηάβξσζεο. 

12 
(Sulfonation) 
νπιθνχξσζε 

Ήπηα εμψζεξκε αληίδξαζε εχθνια ειέγμηκε. 

13 Τδξφιπζε 
Αξγέο, ήπηα εμψζεξκεο αληηδξάζεηο. 
Απαξαίηεηεο πςειέο πηέζεηο/ζεξκνθξαζίεο 
γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

14 Τδξνγφλσζε 

Κίλδπλνο απφ ηε ρξήζε πδξνγφλνπ ππφ 
πςειή πίεζε.  
Δμψζεξκεο αληηδξάζεηο παξνπζία θαηαιχ-
ηε. 
Πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηελ επηθάλεηα 
ηνπ θαηαιχηε. 

15 πκπχθλσζε Διάρηζηνη θίλδπλνη. 
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16 Πνιπκεξηζκφο 
Κίλδπλνο απφ ηα ζεξκηθά θαηλφκελα απφ 
μαθληθή κε ειεγρφκελε αληίδξαζε. 

17 
Γηαδψησζε θαη ζχδεπμε 
(Diazotization and 
coupling) 

Κίλδπλνο απφ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (ππφ 
ηνπ κεδελφο). 

18 Εχκσζε 
Κίλδπλνο απφ έθιπζε αεξίσλ / θίλδπλνο 
έθξεμεο 

19 Ππξφιπζε 

Κίλδπλνο απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο / πηέζε-
ηο. 
Δλδνζεξκηθέο αληηδξάζεηο παξνπζία θαηα-
ιχηε. 
Κίλδπλνο απφ ππεξζέξκαλζε ηνπ θαηαιχηε. 

20 
Αξσκαηνπνίεζε θαη 
Ηζνκεξίσζε 

Κίλδπλνο απφ πςειέο πηέζεηο / ζεξκνθξαζί-
εο θαη παξνπζία πδξνγφλνπ θαη θαηαιχηε. 

 

Οη αληηδξάζεηο ζε ζπλερή αληηδξαζηήξηα ζεσξνχληαη αζθαιέζηεξεο 

απφ απηέο πνπ γίλνληαη ζε μερσξηζηέο θάζεηο, θαζφηη νη πξψηνη αληηδξαζηή-

ξεο είλαη επθνιφηεξν λα ειεγρζνχλ θαη ππάξρεη κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε επη-

θίλδπλσλ νπζηψλ ηδηαίηεξα θαηά ην μεθίλεκα.  

ηνπο αληηδξαζηήξεο πγξήο ή ζηεξεάο θάζεο πεξηέρνληαη κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ απ‟ φηη ζε αληηδξαζηήξεο θάζεο αηκνχ θαη 

έηζη ππάξρεη κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο απνζεθεπκέλεο 

ελέξγεηαο.  

Όζν θαιχηεξεο πνηφηεηαο είλαη νη πξψηεο χιεο, ηφζν ιηγφηεξα είλαη ηα 

απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη έηζη επηηπγράλεηαη ειαρηζηνπνίεζε έθζε-

ζεο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο.  

Δίλαη ζθφπηκν εθφζνλ δεκηνπξγνχληαη επηθίλδπλα πξντφληα ζε κηα δη-

εξγαζία απηά λα «θαηαλαιψλνληαη» / εμνπδεηεξψλνληαη ζην ίδην ζεκείν έηζη 

ψζηε λα κελ ππάξρεη αλάγθε γηα κεηαθνξά ηνπο. 

 Οη αληηδξαζηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα αληέρνπλ 

ζηελ πςειφηεξε πίεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη φπσο π.ρ. ζε πεξίπ-

ησζε αλεμέιεγθηεο αληίδξαζεο. 
 

2.2.5 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ 
 

ηα δηπιηζηήξηα γίλεηαη παξαγσγή θαη ρξήζε δηαθφξσλ ρεκηθψλ ηα 

νπνία είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη έηζη ππάξρεη πάληα ν 

θίλδπλνο έθζεζεο ζε απηά. Οη ρεκηθέο νπζίεο κπνξνχλ λα απνζεθεπζνχλ,  

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ρεηξηζηνχλ κε αζθάιεηα εθφζνλ νη θπζηθέο, ρεκηθέο θαη 

ηπρφλ επηθίλδπλεο ηδηφηεηέο ηνπο έρνπλ θαηαλνεζεί πιήξσο θαη εθφζνλ έρνπλ 

ιεθζεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηή-

ξεζεο ησλ αζθαιψλ δηαδηθαζηψλ, ρξήζεο θαηάιιεισλ κέζσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο θαη εμνπιηζκνχ. 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθαο 4 παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη δξάζεο ησλ ρεκη-

θψλ ζηνλ νξγαληζκφ θαζψο θαη νξηζκέλα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο απηήο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 4: ΜΟΡΥΗ ΦΗΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕ ΟΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΘΡΨΠΟ 

Κίλδπλνη απφ ρξήζε 
ρεκηθψλ 

Σξφπνο δξάζεο / 
εηζφδνπ ζηνλ 

νξγαληζκφ 

Απνηειέζκαηα / βιάβεο ζε 
φξγαλα 

 πγξά 

 αηκνί 

 ζθφλεο 

 αλαζπκηάζε-
ηο/θαπλνί 

 εηζπλνή/θαηάπνζε 

 απνξξφθεζε 
 ( δέξκα/κάηηα ) 

 έγρπζε 

 πλεχκνλεο 

 κάηηα 

 απηηά 

 ζπθψηη 

 θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

 θπθινθνξηθφ 

 δέξκα 

 φξγαλα αλαπαξαγσγήο 

 άιια φξγαλα (λεθξά, θ.ιπ.) 

 

πλνπηηθά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθήο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

γηα ηα παξαθάησ: 

Γεκηνπξγία ιίζηαο νπζηψλ πνπ ζεσξνχληαη: 

 εχθιεθηεο 

 εθξεθηηθέο 

 δηαβξσηηθέο 

 ηνμηθέο (αλαθέξαηε ηηο επηδξάζεηο) 

 βιαπηηθέο (αλαθέξαηε ζρεηηθνχο θηλδχλνπο). 

Αλαθνξά γηα ην εάλ νη νπζίεο απηέο είλαη: 

 πξψηεο χιεο 

 ελδηάκεζα πξντφληα 

 ηειηθά πξντφληα 

 παξαπξντφληα. 

 

Αλαθνξά ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη νη νπζίεο απηέο κε 

επηζήκαλζε ζηηο: 

 δηεξγαζίεο ή εηδηθφ κέξνο ησλ δηεξγαζηψλ 

 κνλάδα ή κέξνο ηεο κνλάδαο. 

Αλαθνξά ησλ ζεκαληηθψλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ νπζηψλ απηψλ: 

 αζπκβαηφηεηα κε άιιεο ρεκηθέο νπζίεο 

 ξπζκφο αληίδξαζεο 

 ζπλζήθεο ρεκηθήο αζηάζεηαο 

 άιιεο ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο 
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2.2.6 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Δ «ΚΛΔΗΣΟ ΥΧΡΟ» 
 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε εγθαηαζηά-

ζεηο δηπιηζηεξίσλ πξνέξρεηαη απφ εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε θιεηζηφ ρψξν. 

Σα αηπρήκαηα απηά δελ αθνξνχλ κφλν εξγαδφκελνπο πνπ εθηεινχλ ηελ εξγα-

ζία αιιά θαη ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ (ρσξίο λα είλαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνη ή πξνεηνηκαζκέλνη / δελ θέξνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ) ζε 

πξνζπάζεηεο δηάζσζεο / απεγθισβηζκνχ. 

«Κιεηζηφο ρψξνο» νξίδεηαη σο ν νπνηνζδήπνηε ρψξνο ζηνλ νπνίν π-

πάξρεη θίλδπλνο ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζε απηφλ, ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία / αζ-

θάιεηα νπζηψλ θαη θαηαζηάζεσλ. Κάπνηνη θιεηζηνί ρψξνη είλαη εχθνιν λα α-

λαγλσξηζζνχλ, φπσο: δεμακελέο απνζήθεπζεο, ζηιφ, δνρεία αληηδξαζηήξσλ, 

αγσγνί απνρέηεπζεο ή δηαλνκήο θ.ιπ. Κάπνην άιινη ρψξνη δελ είλαη ηφζν εχ-

θνιν λα αλαγλσξηζζνχλ σο «θιεηζηνί», φπσο δεμακελέο ρσξίο νξνθή, βαξέ-

ιηα, ζάιακνη θαχζεο ζε θνχξλνπο, αεξαγσγνί, θαθψο αεξηδφκελεο αίζνπζεο 

θ.ιπ. Γελ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ιίζηαο «θιεηζηψλ ρψξσλ» θαζψο αιια-

γέο ζηηο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ κπνξεί λα κεηαηξέςεη θάπν-

ην ρψξν ζε «θιεηζηφ». 

 

Οη θίλδπλνη πνπ εκθαλίδνληαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ζρεηίδνληαη κε: 

 

❖ απνπζία νμπγφλνπ 

 ιφγσ αληίδξαζεο νπζηψλ κε ην νμπγφλν ζηνλ θιεηζηφ ρψξν 

 ιφγσ παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη αληίζηνηρα εθηφ-

πηζεο ηνπ αέξα 

 ιφγσ δεκηνπξγία ζθνπξηάο (νμείδσζε κεηάιισλ) ζην εζσηεξηθφ 

δεμακελψλ 

❖ δειεηεξηψδε αέξηα, αηκνχο, θαπλφ 

 απφ ζπζζψξεπζε ζε απνρεηεπηηθά δίθηπα, εμαγσγέο απφ ηηο 

δηάθνξεο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη 

 απφ είζνδφ ηνπο ζε δεμακελέο κέζσ ζσιελψζεσλ 

 απφ δηαξξνή ζε ηάθξνπο, ιάθθνπο θ.ιπ. 

❖ πγξά θαη ζηεξεά πνπ κπνξνχλ λα θαηαθιείζνπλ μαθληθά ην ρψξν ή 

λα δηαξξεχζνπλ αέξηα ζε απηφλ ιφγσ αλαηξνπήο ησλ ηζνξξνπηψλ 

 

❖ θσηηά θαη έθξεμε (ιφγσ εχθιεθησλ αηκψλ, πεξίζζεηαο νμπγφλνπ) 

 

❖ ππνιείκκαηα ζηνλ ππζκέλα δεμακελψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκην-

πξγήζνπλ αηκνχο, αέξηα 

 

❖ κεγάιε ζπγθέληξσζε ζθφλεο (π.ρ. ζε ζηιφ) 

 

❖ απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο ελ γέλεη 
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❖ άιινη θίλδπλνη (κεραληθνί, εξγνλνκηθνί, πηψζεο απφ χςνο, πηψζεο πιη-

θψλ, βηνινγηθνί θ.ά., αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο εξ-

γαζίαο). 

 

Κάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο κπνξεί λα ππάξρνπλ ήδε θαη 

θάπνηεο άιιεο λα εκθαληζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ ζηνλ “θιεηζηφ ρψ-

ξν” κε απνηέιεζκα λα απμήζνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα. Γηα παξάδεηγκα: 

 ε ρξήζε εξγαιείσλ φπσο ηξνρφο ρεηξφο κπνξεί λα απαηηεί ηδηαίηεξεο 

πξνθπιάμεηο φπσο απαγσγή ζθφλεο ηδηαίηεξα ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψ-

ξνπο 

 αέξηα, αηκνί θαη θαπλνί κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ εξγαζίεο ζπγθφι-

ιεζεο ή απφ ρξήζε πηεηηθψλ θαη ζπρλά εχθιεθησλ δηαιπηψλ φπσο 

θφιιεο, κνλσηηθά θ.ιπ. 

 ε είζνδνο ζηνλ θιεηζηφ ρψξν κπνξεί λα γίλεηαη απφ πεξηνξηζκέλε νπή 

(π.ρ. ζσιήλα) νπφηε ζε πεξίπησζε δηάζσζεο ή αλάγθεο εθθέλσζεο 

ηνπ ρψξνπ νη δπλαηφηεηεο δξάζεο κε ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα πεξηνξί-

δνληαη ζεκαληηθά. 

 

Γηα εξγαζία ζε “θιεηζηφ ρψξν” ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 

 θαζνξηζκφο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεζηεί 

 θαζνξηζκφο / έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ζα επηθξαηνχλ 

 επηινγή ησλ πιηθψλ / εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηινγή θα-

ηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

 πξφβιεςε / θαηάζηξσζε πιάλνπ δηάζσζεο / εθηάθηνπ αλάγθεο. 

 

Πξψηα απ‟ φια ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα λα απνθεπρζεί 

ε είζνδνο ζηνλ θιεηζηφ ρψξν (π.ρ. εξγαζία επηζθεπήο απφ εμσηεξηθή πιεπξά 

ή ρξήζε ηειερεηξηδφκελσλ εξγαιείσλ). 

Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ιίζηα κε ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειεζ-

ηνχλ έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο.  

 Καζνξηζκφο επηβιέπνληνο κε αξκνδηφηεηα λα ειέγρεη φηη ιακβάλνληαη 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο. 

 Καζνξηζκφο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο. Καιφ είλαη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιινη παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα πνπ ζα εξγαζζνχλ φπσο θιεηζηνθνβία, θπζηθή 

θαηάζηαζε, κέγεζνο θ.ιπ. 

 Μεραληθή (θπζηθή απνκφλσζε ζσιελψζεσλ θ.ιπ.) θαη ειεθηξηθή α-

πνκφλσζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ρψξν εξγα-

ζίαο. 

 Καζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ είζνδν ζε απηφλ. 

 Έιεγρνο δηαζηάζεσλ εηζφδνπ (π.ρ. κπνξεί θάπνηνο λα εηζέιζεη κε ηελ 

αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή, εξγαιεία ή άιια εμαξηήκαηα;). 
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 Παξνρή αεξηζκνχ κε θπζηθφ ή κεραληθφ ηξφπν. (Πξνζνρή ζηελ έθιπζε 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε πεξίπησζε ρξήζεο πεηξειαηνθίλεησλ κε-

ραληθψλ κέζσλ). 

 Έιεγρνο πνηφηεηαο αέξα θαη απφ πιεπξάο ηνμηθφηεηαο αιιά θαη απφ 

πιεπξάο επθιεθηφηεηαο. Οη ζπζθεπέο κέηξεζεο κπνξεί λα είλαη απαξα-

ίηεην λα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ. 

 Παξνρή θσηηζκνχ θαη θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξ-

γαζίαο. Ο θσηηζκφο αιιά θαη ηα εξγαιεία κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην 

λα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ. Μπνξεί επίζεο λα είλαη απαξαίηεην λα 

γίλεηαη ρξήζε εξγαιείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειή ηάζε ή ελαιιαθ-

ηηθά εξγαιείσλ αέξνο. 

 Παξνρή αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ. Ζ παξνρή νμπγφλνπ ζε “θιεηζηνχο 

ρψξνπο” κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ απφ πιεπξάο νμπγφλνπ 

κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο θσηηάο ή έθξε-

μεο. 

 Πξφβιεςε ζρεδίνπ δηάζσζεο θαη δηαθπγήο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φινο ν απαξαίηεηνο εμνπιηζ-

κφο γηα ηε δηάζσζε (π.ρ. αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο, ζρνηληά θαη ηκάληεο 

πξφζδεζεο, εμνπιηζκφο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο θ.ιπ.). Θα πξέπεη λα 

έρεη πξνεγεζεί θαηάιιειε εθπαίδεπζε σο πξνο ην ρεηξηζκφ ηνπ εμνπ-

ιηζκνχ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ζηελ πξάμε, φπσο ζε πεξηπ-

ηψζεηο άζθεζεο. Μπνξεί λα ππάξμεη αλάγθε άκεζεο δηαθνπήο ιεηηνπξ-

γίαο παξαθείκελσλ κνλάδσλ θαη ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη πξνεηδνπνίε-

ζε γηα ην ελδερφκελν απηφ. 

 Παξνρή κέζσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο 

ηνπ ρψξνπ θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη πάληα θάπνηνο πνπ επηβιέπεη άκεζα ην έξγν 

απφ εμσηεξηθή ζέζε γηα λα κπνξεί λα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησ-

ζε αλάγθεο. 

 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεην λα εθδίδεηαη εηδηθή 

άδεηα γηα εξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν, έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη φιεο νη α-

παξαίηεηεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο.  

 

2.2.7 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΠΗΔΖ 
 

Πνιιέο απφ ηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαηά ηε δηχιηζε πεηξειαίνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πςειή πίεζε. Τπάξρεη ινηπφλ θίλδπλνο έθξεμεο θαη 

ζξαχζεο ησλ ζσιελψζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ ε πίεζε μεπεξάζεη ηα επηη-

ξεπηά φξηα αζθαιείαο / αληνρήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο ππεξπίεζεο ζε θάπνηα δηεξγαζία ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβνχλ: 

 απφ απψιεηα λεξνχ ςχμεο, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε 

πηψζε πίεζεο ζηνπο ζπκππθλσηέο θαη αληίζηνηρε αχμεζε ζηελ πίεζε 

ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 
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 απφ απφηνκε εμάηκηζε θαη αχμεζε ηεο πίεζεο ιφγσ εθηφλσζεο θάπνη-

νπ πγξνχ κε ρακειφηεξν ζεκείν δέζεσο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ λεξνχ) ζε δνρείν πνπ ιεηηνπξγεί ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία 

 απφ εθηφλσζε αηκψλ ιφγσ ππεξζέξκαλζεο απφ βιάβε ζε θαπζηήξεο 

θαη ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο γεληθφηεξα 

 απφ βιάβε ζε ζπζηήκαηα απηφκαηνπ ειέγρνπ, κπινθάξηζκα αγσγψλ 

θαη βιάβε ζε ελαιιάθηεο 

 απφ εζσηεξηθή έθξεμε ιφγσ ρεκηθήο αληίδξαζεο, ζεξκηθή δηαζηνιή, 

ζπζζψξεπζε αεξίσλ θ.ιπ. 

 απφ απψιεηα επαλαξξνήο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο ζε 

πχξγνπο απφζηαμεο. 

 

Οη βαιβίδεο αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά θαζψο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα γίλεηαη πεξηνδηθφο έιεγρνο ηεο νξ-

ζήο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ρξήζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ (εθνχζηα ελεξγνπνίεζε 

αθνχ έρνπλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο φπσο δηαξξνή, πδξαπιηθέο δνθηκέο θ.ιπ.). πλήζεηο βιάβεο ζε 

βαιβίδεο πεξηιακβάλνπλ: 

 αδπλακία αλνίγκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλε πίεζε ιφγσ κπινθαξίζκαηνο 

ζηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή ιφγσ δηάβξσζεο 

 αδπλακία γηα επαλαθνξά ζηε βαζηθή ζέζε κεηά απφ θάπνηα κεηαβνιή 

ιφγσ αθαζαξζηψλ ή δηάβξσζεο θαη επηθαζήζεσλ ζηα θηλνχκελα κέξε 

 πξφσξν άλνηγκα ή ζπλερήο δηαδηθαζία αλνίγκαηνο - θιεηζίκαηνο ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε πίεζε ιεηηνπξγίαο είλαη πνιχ θνληά ζηα φξηα ιεη-

ηνπξγίαο ηηο βαιβίδαο. 

Με ζθνπφ ηελ απνθπγή επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ απφ ππεξπίεζε πξέ-

πεη λα ηνπνζεηνχληαη ζπζηήκαηα αλαθνχθηζεο πίεζεο ζηα δηάθνξα θξίζηκα 

ζεκεία ηνπ εμνπιηζκνχ. Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη θαηαγξαθή φισλ απ-

ηψλ ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ζηα νπνία γίλεηαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ αλα-

θνχθηζεο πίεζεο.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο γηα ηνπνζέ-

ηεζε ζπζηεκάησλ αλαθνχθηζεο πίεζεο. 

 

πζηήκαηα αλαθνχθηζεο πίεζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε: 

 φια ηα δνρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληηδξαζηεξίσλ, δεμακελψλ 

απνζήθεπζεο, πχξγνπο, ηχκπαλα, εθηφο απφ ηηο γελλήηξηεο παξα-

γσγήο αηκνχ 

 «ηπθιά» ηκήκαηα γξακκψλ ζσιελψζεσλ ζηηο νπνίεο ξέεη θξχν 

ξεπζηφ, νη νπνίεο εθηίζεληαη ζε πεγέο ζεξκφηεηαο (π.ρ. ήιηνο) ή 

ςχμε 

 ζε δνρεία φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ππεξπίεζεο απφ αηκφ (ζπζηήκα-

ηα ρακειήο πίεζεο αηκνχ) απφ ζθάικα ρεηξηζηή ή βιάβε ζην ξπζ-

κηζηηθφ. 
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ηηο αληιίεο ζεηηθήο κεηαηφπηζεο, ζηηο θπγνθεληξηθέο αληιίεο, ηνπο ζπκπη-

εζηέο θαη ηηο ηνπξκπίλεο 

ε ηνπνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ αλαθνχθηζεο πίεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζηελ πιεπξά ηεο εθηφλσζεο. 

Οη δεμακελέο απνζήθεπζεο ρξεηάδνληαη θαη ζπζηήκαηα αλαθνχθηζεο π-

πνπίεζεο γηα πξνζηαζία απφ δεκηνπξγία θελνχ απφ ζπκπχθλσζε. 

Οη βαιβίδεο νη νπνίεο ειέγρνπλ ηελ πίεζε / ξνή νπζηψλ νη νπνίεο είλαη ηδη-

αίηεξα εχθιεθηεο ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθέο ζε θσηηά φπσο θαη ε θαισδί-

σζε γηα ηελ παξνρή ηνπ ζήκαηνο ζε απηέο. 

 

2.2.8 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΓΗΑΒΡΧΖ 
 

Σν ςπρξφ αξγφ πεηξέιαην φπσο απηφ απνζεθεχεηαη πξηλ μεθηλήζνπλ νη 

δηεξγαζίεο δηχιηζήο ηνπ δελ είλαη δηαβξσηηθφ εθηφο απφ ην ζηξψκα λεξνχ πνπ 

ζπλήζσο θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο. Καηά ηε ζέξκαλζή ηνπ φ-

κσο, ηα λαθζεληθά νμέα ηνπ αληηδξνχλ κε ην ρισξηνχρν λάηξην (NaCl) θαη ην 

ρισξηνχρν καγγάλην (MgCl2) πνπ πεξηέρνληαη ζην λεξφ θαη ζρεκαηίδεηαη έηζη 

πδξνριψξην (HCl). Σν αέξην απηφ θηάλεη ζηνπο ζπκππθλσηέο θαη κε ηελ πα-

ξνπζία λεξνχ ζρεκαηίδεηαη πδξνρισξηθφ νμχ. Σν νμχ απηφ δηαβξψλεη ηνπο 

δίζθνπο ζην πάλσ κέξνο ηεο ζηήιεο θαη ηηο ζσιελψζεηο. Ο ηξφπνο αληηκεηψ-

πηζεο ηεο δηάβξσζεο ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ν απηφκαηνο έιεγρνο θαη ε ξχζ-

κηζε ηνπ pH ηνπ δηαιχκαηνο κε πξνζζήθε ζφδαο θαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχ-

ηεξνο βαζκφο εμπδάησζεο θαη αθαιάησζεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. 

Μεηά ηε δηεξγαζία αθαιάησζεο ζπλεζίδεηαη ε πξνζζήθε θαπζηηθήο ζφδαο 

γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ πδξνρισξίνπ (HCl) θαη ακκσλίαο, ε νπνία δεζκεχεη 

ην πδξφζεην (H2S) θαη ζρεκαηίδεη ζεηνχρν ακκψλην. 

ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηα λαθζεληθά νμέα πξνζβάινπλ ηηο ραιχβδηλεο 

επηθάλεηεο. ε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο ησλ 300°C νη ζεηνχρεο ελψζεηο ηνπ 

αξγνχ πξνζβάινπλ επίζεο ηηο ραιχβδηλεο επηθάλεηεο θαη ηδηαίηεξα ζε ζεκεία 

πνπ ππάξρεη ηαρεία ξνή πεηξειαίνπ. 

Σα δηαβξσηηθά ζπζηαηηθά ηνπ αξγνχ θαηαλέκνληαη ζε φια ηα πξντφληα 

απφζηαμεο θαη επεξεάδνπλ θαη άιιεο κνλάδεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νπζίεο πνπ δελ είλαη αξρηθά δηαβξσηηθέο θαζίζηαληαη δηαβξσηη-

θέο αθνχ ζεξκαλζνχλ, φπσο νη ελψζεηο ζείνπ. Με ηελ παξνπζία δηαιπκέλνπ 

νμπγφλνπ είλαη δπλαηφ λα ζρεκαηηζηνχλ δηάθνξα νμέα ηνπ ζείνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ εθηεινχληαη θάπνηεο δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο γίλεηαη δέζκεπζε ηνπ νμπγφ-

λνπ γηα λα κεησζεί ε δηάβξσζε. ηελ αθαιάησζε ηνπ πεηξειαίνπ γίλεηαη πιχ-

ζε κε λεξφ θαη θαηφπηλ εμπδάησζε έηζη ψζηε λα απνκαθξπλζεί φζν γίλεηαη ην 

ρισξηνχρν λάηξην. 

ε έλα δηπιηζηήξην γίλεηαη ρξήζε δηαθφξσλ ρεκηθψλ ελψζεσλ φπσο ζεηη-

θφ νμχ, πδξνθζνξηθφ νμχ, πδξνρισξηθφ νμχ, θαπζηηθή ζφδα, ακκσλία θ.ιπ. Οη 

νπζίεο απηέο είλαη δηαβξσηηθέο θαη πξνζβάινπλ δηάθνξα ηκήκαηα ησλ κνλά-

δσλ. 
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Κίλδπλνη ππάξρνπλ επίζεο απφ ηελ απνξξφθεζε πδξνγφλνπ απφ ηα κέ-

ηαιια, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη λα γίλνληαη ηα κέηαιια πην ςαζπξά θαη 

έηζη λα απμάλνληαη νη θίλδπλνη αζηνρίαο. 

Ζ ρξήζε αλνδίσλ είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα πξνζηαζία απφ 

δηάβξσζε κε επηιεθηηθή δηάβξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο θξακάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε «επηζεηηθφ» πεξη-

βάιινλ. 

ε ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηα νπνία είλαη επηθαιπκκέλα κε κφλσζε 

ζα πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή ζηε ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηεο κφλσζεο ζε 

θαιή θαηάζηαζε. Τπάξρεη πεξίπησζε ε κφλσζε λα βξαρεί θαη λα πξνθαιέζεη 

δηάβξσζε ιφγσ πγξαζίαο ζην ηκήκα ηνπ κεηάιινπ κε ην νπνίν έξρεηαη ζε 

επαθή ρσξίο εμσηεξηθά λα είλαη νξαηή ή βιάβε. Αθφκα θαη ηκήκαηα απφ αλν-

μείδσην ράιπβα κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ κεραληζκφ δηάβξσζεο απηνχ 

ηνπ ηχπνπ. Απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο απφ ζξαχζε ή 

δηαξξνή ηνπ δηαβξσκέλνπ απηνχ ηκήκαηνο.  

 

2.2.9 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΦΡΑΞΗΜΟ ΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ 
 

Σα πξντφληα ηεο δηάβξσζεο (ζπλήζσο ζεηνχρεο ελψζεηο ή ακκσληαθά 

άιαηα, εμαλζξάθσκα) ηα νπνία απνηίζεληαη ιφγσ ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ζσιελψζεσλ δεκηνπξγνχλ επηθαζήζεηο θαη κπνξνχλ λα 

θξάμνπλ ηηο ζσιελψζεηο θαη άιια εμαξηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. βαιβίδεο, 

βάλεο, θηεξσηέο θ.ιπ.). νβαξά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζηνπο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο φπνπ ε δεκηνπξγία ζηξψκαηνο επηθάζεζεο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ ζσιελψζεσλ ειαηηψλεη ην ξπζκφ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεη ζνβαξά ηελ απφδνζε ηνπ ελαιιάθηε. Ζ πιχζε κε 

δεζηφ λεξφ είλαη κηα πην ήπηα κέζνδνο θαζαξηζκνχ αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηψ-

ζεηο πνπ νη επηθαζήζεηο έρνπλ ζρεκαηίζεη ζθιεξφ ζηξψκα κπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε θαη ζθιεξνχ εξγαιείνπ γηα ηνλ απνρσξηζκφ. Γηα ηνλ θα-

ζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ησλ ζσιελψζεσλ γίλεηαη ζπλήζσο ρξήζε ηζρπξψλ 

νμέσλ, αιιά θαη ρξήζε άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ απνηξέπνπλ ηε δεκηνπξ-

γία επηθαζήζεσλ ζηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. 

 

2.2.10 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΓΗΑΡΡΟΖ 
 

Οη θίλδπλνη απφ δηαξξνή δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ επηδξάζεσλ ησλ νπ-

ζηψλ πνπ εθιχνληαη (εχθιεθηεο, εθξεθηηθέο, ηνμηθέο θ.ιπ.). Οη επηδξάζεηο απ-

ηέο εμαξηψληαη απφ ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηεο νπζίαο, αιιά θαη απφ ην 

ρξφλν έθζεζεο. Ζ έθιπζε ηνμηθψλ νπζηψλ κπνξεί λα. Έρεη πνιχ κεγαιχηεξεο 

επηπηψζεηο απφ ηελ πξφθιεζε έθξεμεο ή θσηηάο. Ζ έθηαζε ησλ δεκηψλ εμαξ-

ηάηαη, εθηφο απφ ην είδνο ηεο νπζίαο θαη ηελ πνζφηεηα πνπ δηαθεχγεη θαη απφ 

παξάγνληεο φπσο ε έληαζε θαη ε θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, ε ππθλφηεηα θαη ε 

θαηαλνκή πιεζπζκνχ ή ηα έθηαθηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη π.ρ. εθθέλσζε 

πεξηνρψλ. Θα πξέπεη λα μερσξίζνπκε εδψ ηνπο δχν ηχπνπο δξάζεο ησλ ην-
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μηθψλ νπζηψλ. Σε ζχληνκε έθζεζε ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηνμηθψλ νπζηψλ 

πνπ εθιχνληαη ζε έλα αηχρεκα θαη ηε καθξνρξφληα έθζεζε ζην ρψξν εξγαζί-

αο. 

Μία δηαξξνή κπνξεί λα εθδεισζεί κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 δηαξξνή απφ νπή 

 δηαξξνή απφ ξσγκή 

 δηαξξνή απφ ζπγθνιιεηή ή βηδσηή ζχλδεζε ή απφ ζχλδεζε κε θιάλ-

ηδα 

 δηαξξνή απφ βαιβίδα / αζθαιηζηηθφ (ζψκα ή θιάληδα). 

 

ρεκαηηθά απηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 35 πνπ αθνινπζεί:  

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 35: ΜΕΡΗ ΟΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΗΛΨΘΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ (7) 

 

Ζ αηκνζθαηξηθή δηαζπνξά κηαο επηθίλδπλεο νπζίαο (ηνμηθήο ή/θαη εχθ-

ιεθηεο) πνπ δηαθεχγεη ζην πεξηβάιινλ εμαξηάηαη απφ ην εάλ ε δηαθπγή είλαη 

ζηηγκηαία ή ζπλερήο θαη εάλ ην λέθνο ηεο επηθίλδπλεο νπζίαο ζα ζπκπεξηθεξ-

ζεί ζαλ αέξην βαξχηεξν ή ειαθξχηεξν ηνπ αέξα. 

Γηα παξάδεηγκα, ηνμηθέο νπζίεο (π.ρ. ακκσλία) ή εχθιεθηεο (π.ρ. πγξαέξην, αλ 

απηφ δελ αλαθιεγεί ακέζσο) φηαλ δηαθεχγνπλ απφ ην δνρείν πνπ ηηο πεξηθιεί-

εη, ζπκπεξηθέξνληαη σο πξνο ηελ αηκνζθαηξηθή δηαζπνξά ηνπ ζαλ αέξηα βα-

ξχηεξα ηνπ αέξα. Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα κνληέια γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

δηαζπνξάο πνπ είλαη αλαγθαίν λα δηαθξίλνπλ δχν θάζεηο: 

 ηε θάζε θαζίδεζεο ιφγσ βαξχηεηαο 

 ηε θάζε παζεηηθήο δηαζπνξάο. 

Ζ αηκνζθαηξηθή δηαζπνξά εμαξηάηαη θαη απφ κία άιιε νκάδα παξαγφλησλ: 

 πνζφηεηα επηθίλδπλεο νπζίαο πνπ δηαθεχγεη 

 ηαρχηεηα δηαθπγήο (γηα ζπλερή δηαθπγή) 

 κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο (αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία, αηκνζθαηξηθή 

ζηαζεξφηεηα, ηαρχηεηα αλέκνπ, δηεχζπλζε αλέκνπ). 
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Τπάξρνπλ δηάθνξα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε θαη 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ κηαο δηαξξνήο πνπ ιακβάλνπλ παξακέηξνπο 

φπσο νη παξαπάλσ. 

Βαζηθφ κέζν πξνζηαζίαο απνηεινχλ νη αληρλεπηέο πνπ πξνεηδνπνηνχλ ζε 

πεξίπησζε δηαξξνήο. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα θαηάιιεια κέζα 

θαη κέηξα πξνζηαζίαο κέρξη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. 

Οη κνλάδεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε εηδηθά αζθαιηζηηθά πνπ ζα δηα-

θφπηνπλ απηφκαηα ηελ παξνρή ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο (π.ρ. δηαξ-

ξνή). 

εκαληηθφ ξφιν επίζεο έρεη ε ζρεδίαζε ησλ θξαγκάησλ / απνρεηεπηηθψλ 

δηθηχσλ ζε πεξηπηψζεηο δηαξξνήο / ππξθαγηάο. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηνο έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε ζπζζψξεπζεο ηεο δηαξξέ-

νπζαο νπζίαο γχξσ απφ ηε δεμακελή. ηελ παξαθάησ εηθφλα [Δηθφλα 36] θαί-

λνληαη δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζρεδίαζεο θξαγκάησλ / απνρεηεπηηθψλ δηθ-

ηχσλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε (Η) ζε κηα πηζαλή δηαξξνή ε δηαξξένπζα νπζία 

ζα ζπζζσξεπηεί γχξσ απφ ηε δεμακελή θαη ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο ε θσηηά 

ζα ηξνθνδνηείηαη ζπλερψο απφ ηηο δεμακελέο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κε-

γάινο θίλδπλνο αλάθιεμεο ηεο ίδηαο ηεο δεμακελήο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε 

(ΗΗ) ν ζρεδηαζκφο είλαη θαιχηεξνο θαζψο ε δηαξξένπζα νπζία απνκαθξχλεηαη 

απφ ηε δεμακελή θαη αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο ε δεμακελή είλαη 

πξνζηαηεπκέλε απφ ηελ χπαξμε ηνπ ηνίρνπ ππξαζθάιεηαο. 

 
ΕΙΚΟΝΑ 36:ΣΡΟΠΟΙ ΦΕΔΙΑΗ ΥΡΑΓΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ (7) 
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2.2.11 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΠΣΧΖ 
 

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε χςνο απφ πηψζε ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη κε ρξήζε ζηαζεξψλ θηγθιηδσκάησλ ή κε ρξήζε θαηάι-

ιεινπ εμνπιηζκνχ (ζρνηληά, ηκάληεο, αζθάιεηεο) γηα θαηάιιειε αζθάιηζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ απφ ζηαζεξφ ζεκείν. Δπεηδή είλαη ζπρλή ε αλάγθε γηα αλεβνθα-

ηεβάζκαηα ζε δηάθνξα ηκήκαηα ησλ κνλάδσλ (γηα ειέγρνπο, δεηγκαηνιεςίεο 

θ.ιπ.) είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ φ-

πσο π.ρ. κε δηαζχλδεζε θάπνησλ γεηηνληθψλ κνλάδσλ κε παηάξηα / δηαδξφ-

κνπο ζε χςνο.[ βι. Δηθφλα 37] 

 
ΕΙΚΟΝΑ 37: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΣΕΛΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ (7) 

Μεγάινο είλαη ν θίλδπλνο θαηαπιάθσζεο εξγαδνκέλσλ απφ βαξηά αληηθεί-

κελα, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο λέσλ κνλάδσλ / θαηαζθεπέο. Θα 

πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί αζθάιεηαο θαηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ θαη 

ηδηαίηεξα θαηά ηελ πξνζσξηλή ζηήξημε αληηθεηκέλσλ (π.ρ. ζηήξημε ζσιελψ-

ζεσλ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο ηνπνζέηεζε γηα ζπγθφιιεζε). Όια ηα εμαξηήκαηα 

θαη κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηήξημε / αλχςσζε βαξεηψλ 

αληηθεηκέλσλ / θνξηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη κειεηεκέλα φ-

ζνλ αθνξά ηελ αληνρή θαη ηελ επζηάζεηά ηνπο. Οη ρεηξηζηέο απηψλ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηηο αλάινγεο άδεηεο θαη εκπεηξία γηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

Αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε (εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο) ζα πξέπεη λα πα-

ξέρεηαη θαηά ην ζηήζηκν ζθαισζηψλ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε χςνο. 

εκαληηθφο είλαη επίζεο ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάιιειεο εξ-

γαζίεο θαζ‟ χςνο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ. Οη θίλδπλνη ηξαπκαηηζκνχ ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε είλαη θπξίσο ζην θεθάιη απφ πηψζε αληηθεηκέλσλ. 
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Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί απφ εκπφ-

δηα θαη νη επηθάλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαθηλήζεηο θαζαξέο θαη α-

παιιαγκέλεο απφ νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ γιηζηξήκαηα (π.ρ. 

ιάδηα, λεξά θ.ιπ.). 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο δηπιη-

ζηεξίσλ πξνέξρεηαη απφ θαηαπιάθσζε εξγαδνκέλσλ ζε ζεκεία πνπ γίλνληαη 

εθζθαθέο ή πηψζεηο ζε αλνηρηά θξεάηηα, ιάθθνπο θαη αθνξά θπξίσο εμσηεξη-

θά ζπλεξγεία θαη εξγνιάβνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο ηέηνηνπ είδνπο 

εξγαζίεο. 

Οη ζπλέπεηεο απφ πηψζεηο κπνξεί λα είλαη ειαθξνί ηξαπκαηηζκνί, δηαζ-

ηξέκκαηα, θαηάγκαηα, κέρξη θαη ζάλαηνο. 

 

2.2.12 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΡΤΠΑΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

Χο απνηέιεζκα ησλ ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε έλα δηπιηζηή-

ξην, έρνπκε ηε δεκηνπξγία απνβιήησλ φπσο νη ζεηνχρεο ελψζεηο ζηα αέξηα 

ησλ θαπλνδφρσλ, δηάθνξεο νπζίεο πνπ εθρεηιίδνληαη, θαζψο θαη απφβιεηα 

πνπ εμέξρνληαη κε ηα απφλεξα. Ζ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

απηψλ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε 

έλα δηπιηζηήξην. Σα απφβιεηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ αθνχ πξψηα ππνζηνχλ θα-

ηάιιειε επεμεξγαζία βάζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, απνξξίπηνληαη ζην 

πεξηβάιινλ είηε κε ηε κνξθή αέξησλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα ή πγξψλ θαη 

ζηεξψλ απνβιήησλ. 

 

2.2.12.1 ΡΤΠΑΝΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ 
 

Οη επηθίλδπλεο νπζίεο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα εθιπζνχλ ζηελ 

αηκφζθαηξα θαηά ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο ζε δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ πεξηιακ-

βάλνπλ νπζίεο φπσο: πδξφζεην, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, νμείδηα ηνπ αδψηνπ, κνλν-

μείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, άθαπζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο, ακ-

κσλία, αησξνχκελα ζσκαηίδηα (αηζάιε), «ζεξκηθή κφιπλζε» θ.ιπ. 

Ζ ζπλήζεο ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα δηπιηζηήξην είλαη ε θαχζε 

ησλ αλεπηζχκεησλ πξντφλησλ ζε ςεινχο θαπλνδφρνπο. Ζ θαχζε απηή (αθφ-

κε θαη ησλ βαξχηεξσλ θαπζίκσλ) είλαη δπλαηφ λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα κελ εθιχεηαη θαπλφο. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο θχξηεο πεγέο κφιπλζεο είλαη: νη δεμακελέο απνζήθεπ-

ζεο, ηα ζεκεία θφξησζεο θαη εθθφξησζεο, ηα θπθιψκαηα αλαθχθισζεο λε-

ξνχ θαη νη ζηαζκνί θαζαξηζκνχ ηνπ, νη ζηήιεο θαχζεο / ππξζνί, νη βαιβίδεο 

αζθαιείαο, ηα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Με ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ βαζκνχ ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο πξνηείλνλ-

ηαη δηάθνξνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο: 

 νη δεμακελέο απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ζα 

πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε γξακκέο εμηζνξξφπεζεο έηζη ψζηε λα 

έρνπκε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο απφ εμάηκηζε 
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 νη δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο (θφξησζεο) ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνχ ηχ-

πνπ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο 

 λα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα δηνρέηεπζε φζν ιηγφηεξεο πνζφηεηαο ζηνπο 

ππξζνχο θαχζεο κε θαηάιιεινπο κεραληζκνχο αλαθχθισζεο 

 ζσζηή ξχζκηζε ησλ βαιβίδσλ αζθαιείαο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

άζθνπε ελεξγνπνίεζή ηνπο 

 ζσζηφο ζρεδηαζκφ ησλ θακηλάδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαιχηε-

ξε δηαζπνξά ησλ ξππαληψλ. 

 

2.2.12.2 ΡΤΠΑΝΖ ΤΓΑΣΧΝ 
 

Καηά ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα δηπιηζηήξηα ππάξρεη 

αλάγθε ρξήζεο κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ. Σα απφβιεηα κνιχλνπλ ζεκαληη-

θά ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα εάλ δελ ηεξεζνχλ νη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα 

ηνλ θαζαξηζκφ ησλ απνβιήησλ. Ζ κφιπλζε ησλ πδάησλ ζρεηίδεηαη κε πεηξε-

ιαηνθειίδεο, δηαζεζηκφηεηα λεξνχ, απφλεξα απφ ηνπο πχξγνπο ςχμεο, απφ 

ηελ παξαγσγή αηκνχ, φπνπ πεξηέρνληαη νξγαληθά πιηθά, αησξνχκελα ζηεξεά 

θαη βαξηά κέηαιια. Οη ρεκηθέο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηα απφβιεηα χδαηα δελ 

είλαη πάληα απηέο θαζ‟ απηέο ηνμηθέο, αιιά πνιιέο απφ απηέο νμεηδψλνληαη 

ηαρέσο θαηαλαιψλνληαο ην νμπγφλν κε απνηέιεζκα λα επέξρεηαη θαηαζηξν-

θή ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ. Ζ έιιεηςε νμπγφλνπ ζηακαηά επίζεο θαη ηε 

βαθηεξηνινγηθή νμείδσζε ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ ησλ απνβιήησλ (δηεξγαζία 

απηνθαζαξηζκνχ ). ηε ζπλέρεηα, κφιηο ζηακαηήζνπλ νη νμεηδσηηθέο αληηδξά-

ζεηο αξρίδεη κηα αλαεξφβηα δχκσζε απφ ηελ νπνία παξάγνληαη δχζνζκα πξν-

τφληα φπσο πδξφζεην θ.ιπ. 

Σα απφβιεηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ πξέπεη λα είλαη επίζεο ςπρξά δηφηη 

πξνθαινχλ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πδάησλ κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπε-

ηεο γηα ηνπ δψληεο νξγαληζκνχο. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θαζαξηζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη ππάξ-

ρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, φπσο: 

 ρξήζε αλαθχθισζεο ηνπ λεξνχ ζε φζν κεγαιχηεξν βαζκφ γίλεηαη 

 ςχμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε αέξα 

 ελδηάκεζνο θαζαξηζκφο ηνπ λεξνχ θαη επηζηξνθή ζην ζχζηεκα αλα-

θχθισζεο 

 απνθπγή ελαπφζεζεο ξππαληψλ καδηθά. 

 

2.2.12.3 ΡΤΠΑΝΖ ΔΓΑΦΧΝ 
 

Ζ ξχπαλζε ησλ εδαθψλ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε ρξήζε γεο γηα ηηο εγθαηαζ-

ηάζεηο, ζηεξεά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξα γαιαθηψκαηα ηνπ 

αξγνχ κε λεξφ, απφ θαζαξηζκφ ζεξκνελαιιαθηψλ , «ιάζπε» δηαρσξηζηήξσλ. 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιια ζηεξεά απφβιεηα πνπ δε ραξαθηεξίδνληαη σο ε-

πηβιαβή ή επηθίλδπλα φπσο: «ιάζπε» απφ ηνπο πχξγνπο ςχμεο, απφ αιια-
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γέο ησλ θαηαιπηψλ ζηα ξεπζηνπνηεκέλα θαηαιπηηθά ζπζηήκαηα ππξφιπζεο 

θαη πδξνγνλνππξφιπζεο. 

 

2.2.13 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ 
 

ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

γίλεηαη ρξήζε πνιιψλ θαη δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ (αθπγξαληέο, αλ-

ηιίεο θ.ιπ.) νπφηε ν θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο είλαη ππαξθηφο ζηα πεξηζζφηε-

ξα ηκήκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ αλζξψπηλν νξ-

γαληζκφ εμαξηψληαη απφ ηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο αιιά θαη απφ ηε θπζηνιν-

γία ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ (πγξαζία, ξνπρηζκφο 

θ.ιπ.). Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο έθζεζεο έρεη, επίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. 

ηνλ επφκελν πίλαθα (βι. [Πίλαθαο 5]) θαίλνληαη νη επηδξάζεηο ηνπ ε-

ιεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 

 
ΠΙΝΑΚΑ 5: ΕΠΙΔΡΑΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΡΕΤΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΨΠΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΗΝ ΕΝΣΑΗ 

(7) 

 
Οη δηάθνξνη ρψξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε 

ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ θαη ελδερνκέλσο λα πξέπεη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ηεζνχλ θαη πεξηνξηζκνί πξφζβαζεο. 

Έκκεζνη θίλδπλνη κπνξνχλ λα εκθαληζζνχλ ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο 

παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, φπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεραληζκφο 
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άκεζεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα λα απνθεπρζνχλ νη επη-

θίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Θα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ησλ παξαθάησ ζεκείσλ: 

 ζβήζηκν φισλ ησλ θαπζηήξσλ 

 θιείζηκν φισλ ησλ βαιβίδσλ παξνρήο ζηελ είζνδν ησλ γξακ-

κψλ δηαλνκήο 

 παξαθνινχζεζε ησλ καλνκέηξσλ πίεζεο ζηηο ζπζθεπέο 

 ζβήζηκν φισλ ησλ ειεθηξηθψλ κνηέξ γηα απνθπγή επαλέλαξμεο 

ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε επαλαθνξά ηεο ηζρχνο ζηελ εγθα-

ηάζηαζε. 

Μφιηο ππάξμεη επαλαθνξά ηζρχνο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νη νδε-

γίεο γηα ηε εθθίλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ αξρή. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαζαξά δηαηππσκέλεο βήκα-βήκα θαη λα ηεξνχληαη απζηεξά. 

εκαληηθνί είλαη επίζεο νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ πξφθιεζε 

ζπηλζήξα θαηά ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ. Θα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη 

γεηψζεηο θαη κνλψζεηο ησλ εξγαιείσλ ρεηξφο γηα λα απνθεχγνληαη ηέηνηα θαη-

λφκελα. 

 

2.2.14 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑ-

ΣΧΝ 
 

Ζ απμεκέλε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ 

έιεγρν δηεξγαζηψλ εγθαηαζηάζεσλ έρεη εηζάγεη λένπο θηλδχλνπο. Ζ ρξήζε 

πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ (distributed control systems, 

DCSs θαη programmable logic controllers, PLCs) ζαλ καχξα θνπηηά δελ αξθεί. 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά φηη απφ κειέηε πάλσ ζε αηπρήκαηα πνπ αθν-

ξνχλ πξνγξακκαηηδφκελα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δηαπηζηψζεθε φηη: 

 17% ησλ ζπκβάλησλ νθείιεηαη ζε ζθάικα ζην ινγηζκηθφ 

 15-20% νθείιεηαη ζε κε ζσζηή εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαηά ηε δηάξθε-

ηα ηεο ζπληήξεζεο 

 12% νθείιεηαη ζε βιάβεο νξγάλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξνγξακκα-

ηηδφκελα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

 12% νθείιεηαη ζε θαθή ζρεδίαζε ησλ νξγάλσλ επηθνηλσλίαο / αιιειε-

πίδξαζεο κεηαμχ κεραλήο θαη ρεηξηζηή 

 5% νθείιεηαη ζε βιάβε ηνπ ππνινγηζηή (hardware) 

 20% νθείιεηαη ζε εζθαικέλε αληίιεςε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππεη-

ζέξρνληαη απφ ηε ρξήζε πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκά-

ησλ. 

Δίλαη θαιή πξαθηηθή λα ππάξρνπλ ηξφπνη δηαζηαχξσζεο ησλ κεηξή-

ζεσλ πνπ γίλνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, έηζη ψζηε λα απνθιεηζζεί ε πεξίπ-

ησζε ιάζνπο απφ ηπρφλ βιάβε / απφθιηζε ζε θάπνην φξγαλν κέηξεζεο (π.ρ. 

κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ζε έλα ιέβεηα θαη αληίζηνηρνο έκκεζνο ππνινγηζκφο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ ζηνηρεία πίεζεο θαη ηάζεο αηκψλ ζην ιέβεηα).  

Σα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα γηα 

θάζε ηκήκα ηεο δηεξγαζίαο θαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ απφ α-

πφζηαζε κε ρεηξνθίλεηεο ή απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο. 
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Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη νη θαισδηψζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

κε ηηο αίζνπζεο ειέγρνπ (π.ρ. φξγαλα κέηξεζεο, βαιβίδεο ή άιια ηκήκαηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ ειέγρνληαη απφ απφζηαζε θ.ιπ.) λα είλαη πξνζηαηεπκέλα 

απφ θσηηά ή άιιε βιάβε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 

λα εθηειεζηνχλ νη ρεηξηζκνί απφ ηελ αίζνπζα ειέγρνπ. Απηφ ζπλήζσο επηηπγ-

ράλεηαη φηαλ ηα θαιψδηα απηά είλαη ηνπνζεηεκέλα θπξίσο ππφγεηα. 

 

2.2.15 ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΖ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΧΝ ΔΓΚΑ-

ΣΑΣΑΔΧΝ 
 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε δηάηαμε ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ ζην ρψ-

ξν. Οη κνλάδεο ζα πξέπεη λα είλαη φζν γίλεηαη πην δηαρσξηζκέλεο. Ζ δηάηαμε 

ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα νχησο ψζηε έλα ζπκβάλ ζε κηα κνλάδα λα κελ επε-

ξεάδεη ηηο ππφινηπεο. Δγθαηαζηάζεηο φπσο ππξζνί θαχζεο, ιέβεηεο, θνχξλνη 

ζα πξέπεη λα είλαη δηαηεηαγκέλνη εγθάξζηα ζηε δηεχζπλζε ησλ θπξίσλ αλέκσλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. Με απηφ ηνλ ηξφπν πηζαλή δηαξξνή απφ θάπν-

ηα απφ ηηο κνλάδεο απηέο δελ ζα ζπλαληήζεη πεγή θιφγαο ζηελ ακέζσο δηπ-

ιαλή κνλάδα. Οη δηάθνξεο κνλάδεο είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη δηαηεηαγκέλεο 

ζε γξακκή ή ζε κνξθή «L» αληί ζε κνξθή κπινθ. Ζ δηάηαμε ζα πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηα πνπ λα κελ απαηηείηαη ζπρλή κεηαθίλεζε νρεκάησλ δηακέζνπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. γηα θφξησζε / εθθφξησζε νρεκάησλ). Δίλαη, επίζεο, 

επηζπκεηφ λα ππάξρνπλ δχν μερσξηζηέο δίνδνη πξφζβαζεο ζε θάζε κνλάδα / 

εγθαηάζηαζε. 

Οη εγθαηαζηάζεηο γξαθείσλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη καθξηά απφ ηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο. 

Οη αίζνπζεο ειέγρνπ ζα πξέπεη, επίζεο, λα βξίζθνληαη καθξηά απφ ηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο θαη εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάι-

ιεια πξνζηαηεπκέλεο απφ εθξήμεηο / ππξθαγηέο (πξνζηαηεπηηθά ηνηρία, ππ-

ξάληνρε δνκή) θαη δηαξξνέο επηθίλδπλσλ νπζηψλ (δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

ζεηηθήο πίεζεο ζην εζσηεξηθφ). 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα ππάξρεη κηα ηαμηλφκεζε / θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πεξηνρψλ βάζε επηθηλδπλφηεηαο, έηζη ψζηε ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα λα επηθελ-

ηξψλνληαη θαη λα εληείλνληαη γχξσ απφ κνλάδεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο. 

Οη κεγάιεο δεμακελέο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κεγαιχ-

ηεξε ηεο κηαο δηακέηξνπ θαη ε πξφζβαζε ζε απηέο λα γίλεηαη απφ πεξηζζφηε-

ξεο απφ κία θαηεπζχλζεηο. 

Οη θαισδηψζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θπξίσο 

ππνγείσο γηα απνθπγή δηαθνπήο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο (θσηηά, δηαξξνή 

θ.ιπ.). 
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2.2.16 ΆΛΛΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
 

ε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε έλα δηπιηζηήξην ππεηζέξρνληαη 

θπζηθά θαη θίλδπλνη πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο βαζηθφηεξνπο απφ απηνχο, ρσξίο φκσο 

λα αλαιχνληαη ζε βάζνο. 

 Κίλδπλνη εξγνλνκηθνί νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλε-

ζε θνξηίσλ, θαθέο ζηάζεηο ζψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο (π.ρ. 

αλάγθε επηδηφξζσζεο εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε δπζπξφζηην ζεκε-

ίν, είζνδνο ζε θιεηζηφ ρψξν / ζηελφηεηα ρψξνπ θ.ιπ.), εξγαζία ζε νζφ-

λεο νπηηθήο απεηθφληζεο, ζηα ρεκηθά εξγαζηήξηα θ.ά. ηηο έθηαθηεο θα-

ηαζηάζεηο θαη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο νη κπνζθειεηηθέο θνξηίζεηο 

κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο. Όιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη ζέζεηο 

πςειήο επζχλεο, απμεκέλεο πξνζνρήο θαη ςπρηθήο έληαζεο. ηηο έθ-

ηαθηεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα ππάξρνπλ έληνλεο, αηζζεηεξηαθέο, λνε-

ηηθέο θαη ςπρηθέο θνξηίζεηο, ηαπηφρξνλα. Αξθεηέο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη 

κεκνλσκέλεο (απνκαθξπζκέλεο απφ ηελ νπηηθή επαθή άιισλ). ε-

καληηθνχο παξάγνληεο επηβαξχλζεσλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, απνηε-

ινχλ ηα ππνρξεσηηθά θπθιηθά σξάξηα, νη λπθηεξηλέο βάξδηεο θαη νη εξ-

γαζίεο θαηά ηηο αξγίεο θαη ηηο εμαηξέζηκεο. πρλά ππάξρνπλ ππεξσξίεο 

πνπ δελ είλαη πξνβιέςηκεο (π.ρ. επί βιαβψλ) ή ππάξρνπλ σξάξηα δη-

άξθεηαο πάλσ απφ 8 ψξεο. Ηδηαίηεξεο ςπρνλνεηηθέο θνξηίζεηο πξνέξ-

ρνληαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε απαζρφιεζε εξγνιαβηθψλ ζπλεξγείσλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ Γηπιηζηεξίσλ. Γπζκελείο επηπηψζεηο έρεη θαη ε ελ-

ηαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο (π.ρ. ιφγσ κείσζεο πξνζσπηθνχ θαη γελη-

θφηεξα αχμεζεο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο). Οη επηπηψζεηο απηψλ ησλ πα-

ξαγφλησλ κπνξεί λα είλαη πνιχ ζνβαξέο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία αλα-

θέξνληαη ζπλέπεηεο απφ ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία, φπσο κπνζθειεηηθεο 

δηαηαξαρέο θαη πξφσξνη ηνθεηνί. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Ηαπσλία, 

ην ζχλδξνκν Karoshi πεξηιακβάλεη ηνπο ζαλάηνπο ή ηε ζνβαξή αλα-

πεξία απφ θαξδηαγγεηαθά αίηηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιιέο ψξεο εξ-

γαζίαο. Άιιεο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη επξήκαηα γηα ζηαηηζηηθά ζεκαλ-

ηηθή αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εξγαδφληνπ-

ζαλ ππεξσξηαθά (overtime work) πάλσ απφ 5 ψξεο ηελ εβδνκάδα. ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία έρεη ηεθκεξησζεί φηη ηφζν ε δηαηαξαρή ησλ θηξθά-

δησλ ξπζκψλ, ε θφπσζε, νη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ, ε εξγαζηαθή αλαζ-

θάιεηα, ην ζηξεο θ.ιπ., νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκά-

ησλ. 

 Μεραληθνί θίλδπλνη απφ ρξήζε εξγαιείσλ ρεηξφο, θηλνχκελα αληηθείκε-

λα εμνπιηζκνχ φπσο εγθισβηζκφ άλσ / θάησ άθξσλ, θνςίκαηα, ηξπ-

πήκαηα θ.ιπ. Οη θίλδπλνη απηνί αθνξνχλ θπξίσο εξγαδφκελνπο ηεο κν-

λάδαο ζπληήξεζεο θαη θαηαζθεπψλ. 

 ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ βξίζθνληαη ζε αλνηρηφ ρψξν θαη 

έηζη νη εξγαδφκελνη είλαη πνιιέο θνξέο εθηεζεηκέλνη ζηα ζηνηρεία ηεο 

θχζεο (θξχν, δέζηε, βξνρή θ.ιπ.). 
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 Δπίζεο, ιφγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζε πιεζψξεο πεγέο ζνξχβνπ (π.ρ. αλ-

ηιίεο, ζπκπηεζηέο, ζεκεία εμαέξσζεο / εμπδάησζεο / εθηφλσζεο, αλε-

κηζηήξεο ςχμεο ζε κεηαθνξά αηκνχ, ζηξφβηινη, θνχξλνη θ.ιπ.) επεξεά-

δεηαη ζεκαληηθά ε αθνή ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Ζ ζεξκνθξαζία ζηνπο ρψξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο κπνξεί επίζεο λα ε-

πεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ χπαξμε εγθαηαζηάζεσλ φπσο θνχξλνη, 

ζσιήλεο παξνρήο αηκνχ, αληηδξαζηήξεο θ.ιπ., ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αλεβάδνπλ ηε κέζε ζεξκνθξαζία ζεκαληηθά. Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέ-

ζεη πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Δπηπιένλ, 

ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξ-

γαδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλζήθεο ζεξκνθξα-

ζίαο – πγξαζίαο πνπ επηθξαηνχλ εληφο ησλ αηζνπζψλ ειέγρνπ, ησλ εξ-

γαζηεξίσλ θ.ιπ. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε νη ζπλζήθεο 

κηθξνθιίκαηνο λα βξίζθνληαη ζε επίπεδα «ζεξκηθήο άλεζεο». 

 Ο θπζηθφο θσηηζκφο κπνξεί λα επεξεάδεηαη ζε ζεκεία πνπ ππάξρεη 

πιεζψξα ππεξθείκελσλ ζσιελψζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη λα απαη-

ηείηαη επηπξφζζεηνο ηερλεηφο θσηηζκφο. Καζψο ηα δηπιηζηήξηα ιεηηνπξ-

γνχλ ζε 24σξε βάζε (βι. Δηθφλα 38) ην πξφβιεκα ηνπ ειιηπνχο θσ-

ηηζκνχ κπνξεί λα επηδεηλψλεηαη θαηά ηηο βξαδηλέο βάξδηεο. Αληίζηνηρα, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη θσηηζκφο αζθαιείαο γηα πεξηπηψζεηο δηαθν-

πήο ξεχκαηνο, ηδηαίηεξα ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο θηεξίσλ. Οη θίλδπλνη 

πνπ ζρεηίδνληαη κε αλεπάξθεηα ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ αθνξνχλ θαη 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εξγάδνληαη ζε νζφλεο νπηηθήο απεηθφληζεο 

(νπηηθή θφπσζε, ζάκβσζε θ.ιπ.)  

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 38: ΝΤΦΣΕΡΙΝΟ ΥΨΣΙΜΟ ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΟΤ (7) 
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 Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε έθζεζε ζε δνλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηαο 

ρξεζηκνπνίεζεο δηαθφξσλ ηχπσλ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο. 

 Έθζεζε ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ (π.ρ. ζηνπο βηνινγηθνχο 

θαζαξηζκνχο, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ, ζε 

ξππαξνχο ρψξνπο απφ εξπεηά, ηξσθηηθά θ.ιπ.) 

 Καηά ηνλ ξαδηνγξαθηθφ έιεγρν δεμακελψλ θαη ζσιελψζεσλ, ππάξρεη 

έθζεζε ζε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία γ. Απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη γλσζηφ 

φηη θαηά ηελ εμφξπμε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθζεζεο 

ζε θπζηθά ξαδηελεξγά ηζφηνπα. 

 Πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ απφ δηεξρφκελα νρή-

καηα εληφο θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

κέηξα θαηάιιειεο δηεπζέηεζεο ησλ ρψξσλ θπθινθνξίαο (ερεηηθή θαη 

νπηηθή ζήκαλζε θ.ιπ.). 

 θφλε θαη ίλεο ππάξρνπλ ζε φια ηα ζπζηήκαηα κνλψζεσλ, πνπ φκσο 

αθνξνχλ θπξίσο φζνπο αζρνινχληαη κε ηηο ζπληεξήζεηο ησλ ζσιελψ-

ζεσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θνθ. 

 

2.3 ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ - ΟΡΓΑΝΧΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΤΑΔ 
 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο αηηίεο γηα ηελ πξφθιεζε θάπνηνπ αηπρήκαηνο. Έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο είλαη ε απνπζία ή ε ειιηπήο εθαξκνγή ησλ θα-

λφλσλ αζθάιεηαο. Ζ αζηνρία κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη επίζεο ζνβαξή 

αηηία γηα πξφθιεζε αηπρήκαηνο, απηή ε νπνία είλαη ζπλήζσο ζπλέπεηα ειιη-

πνχο ζπληήξεζεο ή κε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ε-

μνπιηζκνχ. Ζ ζπληήξεζε ζε δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπ ηχ-

πνπ ηεο «πξνδηαγεγξακκέλεο ζπληήξεζεο» ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έηζη 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απξφνπηε δηαθνπή θάπνηαο κνλάδαο, θαζψο πνιιέο 

απφ ηηο κνλάδεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο θαη ηα πξντφληα ηεο κηαο κνλάδαο 

κπνξεί λα απνηεινχλ πξψηε χιε γηα θάπνηα άιιε κνλάδα. Ζ απψιεηα βαζη-

θψλ ιεηηνπξγηψλ (πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε βιάβε ή αζηνρία κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ) φπσο π.ρ. δηαθνπήο παξνρήο ηζρχνο, θαπζίκνπ, αηκνχ, πξψηεο 

χιεο, λεξνχ ςχμεο θ.ιπ., κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη ζνβαξή αηηία πξφθιε-

ζεο αηπρήκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε πνιππινθφηεηα ζηε δηαζχλδεζε δηα-

θφξσλ κνλάδσλ κεηαμχ ηνπο δελ επηηξέπεη ηε δηαθνπή θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ 

κε ηπραίν θαη απξνγξακκάηηζην ηξφπν, αιιά απαηηείηαη ε ηήξεζε πνιχ ζπγ-

θεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηά ηελ εθθίλεζε, αιιά θαη θαηά ηελ παχζε ιεη-

ηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ. 

Κάζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη θάζε δηεξγαζία πξέπεη λα πεξάζεη κέζα απφ 

δηάθνξα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θηιηθή πξνο 

ην ρξήζηε θαη αζθαιήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Τπάξρνπλ δηάθνξα επίπεδα 

ζην ζρεδηαζκφ θαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ σο εμήο: 

 αξρηθφο ζρεδηαζκφο 

 ζρεδηαζκφο δηαγξακκάησλ ξνήο 

 ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο. 
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ηα ζηάδηα απηά ηνπ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ δηάθνξεο ελαιιαθ-

ηηθέο πεξηπηψζεηο θαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο. 

2.3.1 ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΦΑΔΗ ΓΗΔΡΓΑΗΧΝ 
 

ηελ πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ ζηε βηνκεραλία δηχιηζεο 

πεηξειαίνπ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο αιιά θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ δη-

αδηθαζηψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, είλαη ζθφπηκν λα ηεζνχλ νξηζκέλνη απφ 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο γηα ηα δηάθνξα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ πινπνίεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο κηαο εγθαηάζηαζεο. 

Ο έιεγρνο θηλδχλνπ γίλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο παξαγσ-

γηθήο δηαδηθαζίαο, μεθηλψληαο απφ ηελ εξγαζηεξηαθή έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 

ζε βηνκεραληθή θιίκαθα θαη ζπλερίδνληαο κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηέινο ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. ηνλ παξαθάησ Πίλαθαο 6 παξαηίζελ-

ηαη κεξηθνί απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ζηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηα δηά-

θνξα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ κηαο εγθαηάζηαζεο.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 6: ΣΟΦΟΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΙΝΔΤΝΨΝ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΦΕΔΙΑΜΟ ΜΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

(7) 

Φάζε δηεξγαζίαο ηφρνη 

Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζνβαξψλ θηλδχ-
λσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξα-
γσγηθή δηαδηθαζία (ηνμηθφηεηα, εθ-
ξεθηηθφηεηα ). Πξνζδηνξηζκφο ρεκη-
θψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζα κπν-
ξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ: αλεμέιεγ-
θηεο αληηδξάζεηο, θσηηά, έθξεμε, δη-
αξξνή ηνμηθψλ θ.ιπ. 
Πξνζδηνξηζκφο βαζηθψλ δεδνκέλσλ 
αζθάιεηαο ζηηο δηεξγαζίεο. 

Θεκειηψδεο ζρεδηαζκφο 

Πξνζδηνξηζκφο ζηνηρείσλ εγγελνχο 
αζθάιεηαο. χγθξηζε θηλδχλσλ ζηα 
δηάθνξα κέξε εγθαηάζηαζεο. πζ-
ηεκαηηθή πνζνηηθή αλάιπζε ησλ θηλ-
δχλσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ κέηξσλ 
γηα ηε κείσζή ηνπο. 

Πηινηηθή εγθαηάζηαζε 

Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ ηξφπσλ 
δηαξξνήο ηνμηθψλ αεξίσλ ζην πεξη-
βάιινλ. 
Πξνζδηνξηζκφο κεζφδσλ απελεξγν-
πνίεζεο ησλ θαηαιπηψλ. 
Πξνζδηνξηζκφο πηζαλά επηθίλδπλσλ 
αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ρεηξηζκψλ / ιεηηνπξγηψλ. 
Πξνζδηνξηζκφο κεζφδσλ ειαρηζην-
πνίεζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

Λεπηνκεξήο ζρεδίαζε 
Πξνζδηνξηζκφο ηξφπσλ δεκηνπξγίαο 
εχθιεθηνπ κίγκαηνο ζην εζσηεξηθφ 
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ζπζθεπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δη-
εξγαζηψλ. 
Πξνζδηνξηζκφο ηξφπσλ δηαξξνήο ζε 
θάπνην ζεκείν κηαο εγθαηάζηαζεο. 
Πξνζδηνξηζκφο ησλ εζθαικέλσλ 
ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα 
νδεγήζεη ζε αλεμέιεγθηε αληίδξαζε. 
Πξνζδηνξηζκφο κεζφδσλ κείσζεο 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ. 
Πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ ζηνη-
ρείσλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξέ-
πεη λα ππφθεηληαη ζε απζηεξφ πεξη-
νδηθφ έιεγρν, δνθηκέο θαη ζπληήξε-
ζε. 
Λεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ δηαγξακ-
κάησλ ξνήο κε αληίζηνηρε πνζνηηθή 
αλάιπζε θηλδχλνπ, γηα λα εμαζθα-
ιηζηεί φηη ηα κέηξα πνπ πξνηάζεθαλ 
ζην πξνεγνχκελν ζηάδην έρνπλ π-
ινπνηεζεί. 

 
 
 
 
 
 

Καηαζθεπή θαη εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο 

Πξνζδηνξηζκφο εζθαικέλσλ ιεηην-
πξγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλε-
ζεο ιεηηνπξγίαο κηα λέαο εγθαηάζηα-
ζεο. 
Δπηβεβαίσζε φηη ζέκαηα απφ άιιεο 
κειέηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ έρνπλ 
ιπζεί θαη φηη δελ παξνπζηάδνληαη 
αληίζηνηρα ζέκαηα ζηελ πεξίπησζε 
απηή. 
Πξνζδηνξηζκφο θηλδχλσλ πνπ κπν-
ξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα ηνπο εξγα-
δφκελνπο ζηηο κνλάδεο θαηαζθεπήο 
θαη ζπληήξεζεο απφ γεηηληάδνπζεο 
εγθαηαζηάζεηο. 
Πξνζδηνξηζκφο θηλδχλσλ πνπ αθν-
ξνχλ ηνλ θαζαξηζκφ θιεηζηψλ ζπζ-
ηεκάησλ / δνρείσλ. 
πζηεκαηηθφο έιεγρνο θαη πξνζδην-
ξηζκφο δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ 
ησλ ζρεδίσλ θαη ηεο ηειηθήο θαηαζ-
θεπήο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζζεί φηη 
ν εμνπιηζκφο θαηαζθεπάζηεθε ζχκ-
θσλα κε ην ζρεδηαζκφ. 
Οξγάλσζε ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζη-
ψλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, έιεγ-
ρνο 
θαη δνθηκέο. Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο. 

Δξγαζίεο ξνπηίλαο 
Πξνζδηνξηζκφο θηλδχλσλ πνπ δηαη-
ξέρνπλ νη εξγαδφκελνη, πνπ αθνξν-
χλ ζην ρεηξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θα-
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ηά ηε δηάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ. 
Πξνζδηνξηζκφο ηξφπσλ γηα δεκην-
πξγία παξνδηθήο ππεξπίεζεο ελφο 
ζπζηήκαηνο. 
Πξνζδηνξηζκφο θηλδχλσλ πνπ αθν-
ξά ζε εμνπιηζκφ πνπ έρεη ηεζεί εθηφο 
ιεηηνπξγίαο. 
Αλαζθφπεζε κεηά ην μεθίλεκα ηεο 
εγθαηάζηαζεο, φισλ ησλ απνθιίζε-
σλ απφ ην ζρεδηαζκφ πνπ επεξεά-
δνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο κνλάδαο. 

Μεηαβνιέο ζην κέγεζνο ή ηνλ ηξφ-
πνπ ιεηηνπξγίαο κηαο εγθαηάζηαζεο 

Μειέηε ιεηηνπξγηθψλ δπζθνιηψλ θαη 
θαθνηερληψλ ηνπ έξγνπ θαη αλάιπζε 
ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ αζθάιε-
ηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Σξνπνπνηήζεηο 
ηεο κνλάδαο θαη αιιαγέο ζηηο δηαδη-
θαζίεο ή ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίεο 
ψζηε λα απμεζεί ε αζθάιεηα ηεο εγ-
θαηάζηαζεο. 
Πξνζδηνξηζκφο ζηνηρείσλ αιιαγήο 
(π.ρ. αιιαγή ζπγθέληξσζεο πξψηεο 
χιεο, κεγέζνπο αληηδξαζηήξα θ.ιπ.) 
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγή-
ζνπλ λένπο θηλδχλνπο ή λα ρεηξνηε-
ξεχζνπλ κηα ήδε επηθίλδπλε θαηάζ-
ηαζε. 
Πξνζδηνξηζκφο θηλδχλσλ πνπ ζρεηί-
δνληαη κε λέν εμνπιηζκφ. 

Γηάιπζε εγθαηάζηαζεο 

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 
νπνίν ε δηάιπζε κηαο εγθαηάζηαζεο 
ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πξνβ-
ιήκαηα ζε γεηηνληθέο εγθαηαζηάζεηο. 
Πξνζδηνξηζκφο θηλδχλσλ θσηηάο, 
έθξεμεο, δηαξξνήο ηνμηθψλ πνπ ζρε-
ηίδνληαη κε θαηάινηπα πνπ απέκεηλαλ 
ζηε κνλάδα ή ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζ-
κνχ ηεο κεηά απφ ην νξηζηηθφ θιείζη-
κφ ηεο. 

 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πην απνηειεζκαηηθφο είλαη ν έιεγρνο ηνπ θηλ-

δχλνπ ζην ζηάδην ηεο εξγαζηεξηαθήο έξεπλαο. Αλ ε αξρηθή αληίδξαζε είλαη 

δχζθνιν λα ειεγρζεί ή αλ νη νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (αληηδξψζεο, πξν-

τφληα ή παξάγσγα) είλαη επηθίλδπλεο (ηνμηθέο, δηαβξσηηθέο, εχθιεθηεο, αζηα-

ζείο θ.ιπ.), ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδεη πάληα απμεκέλν θίλδπλν 

θαη έηζη ζηα επφκελα ζηάδηα ζα ππάξρεη αλάγθε δηφξζσζεο ηεο θαηάζηαζεο. 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ γηα εμεχξεζε 

κηαο ιηγφηεξν επηθίλδπλεο κεζφδνπ παξαγσγήο ή / θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πξντφληνο κε άιιν πνπ ζα παξνπζηάδεη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά αιιά δε 

ζα είλαη ηφζν επηθίλδπλν. Γχν είλαη νη θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο δίλεηαη ηδηαίηε-
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ξε πξνζνρή ζην ζηάδην απηφ: ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ νπζηψλ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο θηλεηηθήο ηεο αληίδξαζεο. Ζ αλ-

ηίδξαζε ξπζκίδεηαη επθνιφηεξα φηαλ δελ είλαη έληνλα εμψζεξκε θαη φηαλ ν 

ξπζκφο ηεο δελ απμάλεηαη απφηνκα κε ηε ζεξκνθξαζία. Γίλεηαη επίζεο ηδηαίηε-

ξε πξνζνρή ζηελ επίδξαζε νπζηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ ζαλ 

πξνζκίμεηο θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο (λεξφ, πξντφληα δηάβξσζεο, ιη-

παληηθά) θαη λα αληηδξάζνπλ δεκηνπξγψληαο αλεπηζχκεηα θαη επηθίλδπλα πα-

ξαπξντφληα. 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ, γίλνληαη θξίζηκεο επηινγέο γηα ην ρα-

ξαθηήξα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, π.ρ. εάλ ζα εθαξκνζηεί ζεηξά παξα-

γσγήο ζε ζπλερή ιεηηνπξγία ή παξαγσγή θαηά παξηίδεο (batch), εάλ ζα γίλε-

ηαη ελδηάκεζε απνζήθεπζε, πνηνο ζα είλαη ν ηξφπνο επαθήο ξεπκάησλ, πνηεο 

ζα είλαη γεληθφηεξα νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θ.ιπ. Οη βαζηθέο αξρέο ειαρηζην-

πνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ (ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθηλνχκελσλ επηθίλδπλσλ νπ-

ζηψλ, επηινγή ήπησλ ζπλζεθψλ, απνθπγή πνιχπινθσλ θαη αιιεινεμαξηψκε-

λσλ δηεξγαζηψλ) εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά θπξίσο ζην ζηάδην απηφ. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ πξνβιέπνληαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ηα ζπζηή-

καηα πξνζηαζίαο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ επηινγή ησλ ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ ε-

μαζθάιηζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. ηηο πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ αθνινπζν-

χληαη νη ζρεηηθνί θψδηθεο, πξφηππα θαη θαλνληζκνί. Μεγάιε βνήζεηα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε επηθηλδχλσλ θαηαζηάζεσλ απνηειν-

χλ νη κειέηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο (hazard and operability 

studies), φπνπ εμεηάδνληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο γηα ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο, 

θαζψο θαη ε πηζαλφηεηα λα νδεγήζνπλ ζε αηχρεκα. 

Ζ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαιιειφ-

ηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ζην θαιά εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ 

εξγαδφκελσλ θαζψο θαη ησλ εξγαδφκελσλ απφ εμσηεξηθά ζπλεξγεία εξγνιά-

βσλ. Ζ ιεηηνπξγία κηαο εγθαηάζηαζεο ζηεξίδεηαη ζε αλζξψπηλεο ελέξγεηεο θαη 

επνκέλσο είλαη αλαγθαία ε δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο πνιιαπιψλ ειέγρσλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ κεηψλνπλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηελ πηζαλφηε-

ηα ηαπηφρξνλσλ ιαζψλ. 

Γηα λα γίλεη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εξγα-

ζίαο φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ 

ιεπηνκεξψο νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Γηα ηε δηελέξγεηα κειέηεο εθηίκεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ είλαη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο φπσο απηέο πνπ ελδεηθηηθά αθνινπζνχλ: 

 ρεκηθέο εμηζψζεηο θαη ζηνηρεηνκεηξία πνπ αθνξνχλ πξσηνγελείο αιιά 

θαη δεπηεξνγελείο αληηδξάζεηο ζηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο 

 ηχπνο θαη θχζε ησλ θαηαιπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

 ζηνηρεία ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ (ξπζκφο αληίδξαζεο, απνθαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο θ.ιπ.) 
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 ζηνηρεία κε επηζπκεηψλ αληηδξάζεσλ (δηάζπαζεο, απηνπνιπκεξηκνχ 

θ.ιπ.) 

 φξηα δηεξγαζηψλ ππφ κνξθή: ζεξκνθξαζίαο, πίεζεο, ζπγθέληξσζεο, 

ξπζκφο ξνήο πξνο ηνλ θαηαιχηε θαζψο θαη πεξηγξαθή ηεο θαηάζηα-

ζεο/ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ απφ ηα φξηα απηά 

 δηαγξάκκαηα ξνήο δηεξγαζηψλ θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο 

ελεξγεηψλ, μεθηλψληαο απφ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ηεο πξψηεο 

χιεο κέρξη ηελ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

 ελεξγεηαθέο ηζνξξνπίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ 

 θαηαγξαθή ησλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεξγαζίεο (είδνο, 

πνζφηεηεο, ηδηφηεηεο, δειηία δενκέλσλ αζθάιεηαο πξντφλησλ θ.ιπ.) 

 πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 

ησλ ιφγσλ γηα ηελ επηινγή ηνπο 

 πεξηγξαθή εηδηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθνχο ρεηξηζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο ιφγσ ηεο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ ηηο ζπλνδεχεη 

 ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα πνπ αθνξνχλ πξψηεο χιεο, ελδηάκεζα πξντφληα, παξαπξντ-

φληα, ηειηθά πξντφληα θαη απφβιεηα 

 λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο 

 ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

 ζρέδηα εγθαηάζηαζεο 

 ειεθηξνινγηθά ζρέδηα θαη θαηεγνξηνπνίεζε πεξηνρψλ 

 ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε θηεξίσλ θαη εμνπιηζκνχ 

 ειεθηξνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε εμνπιηζκνχ 

 ζρέδηα ζσιελψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ (βαιβίδσλ αζθαιείαο, ζπλδέζ-

κσλ θ.ιπ.) 

 εγρεηξίδηα ρξήζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη εγρεηξίδηα 

ζπληήξεζεο 

 ιίζηα κεραλεκάησλ 

 πξνδηαγξαθέο ζσιελψζεσλ θαη εμαξηεκάησλ 

 αλαθνξέο ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ηνπ εμνπιηζκνχ 

 ινγηθά δηαγξάκκαηα ζπζθεπψλ θαη δηεξγαζηψλ 

 ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο 

 ζπζηήκαηα ειέγρνπ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

 δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο (κε θξίζηκεο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο) 

 δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο 

 δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο 

 βάζε ζρεδηαζκνχ: ζπζηεκάησλ αλαθνχθηζεο πίεζεο, αεξηζκνχ, ζπζ-

ηεκάησλ αζθαιείαο, ππξνπξνζηαζίαο θ.ιπ. 

 αλαθνξέο ζπκβάλησλ 

 κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα 

 πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο γχξσ πεξηνρήο 

 πδξνινγηθά ζηνηρεία ηεο γχξσ πεξηνρήο 

 πξνυπάξρνπζεο κειέηεο αζθάιεηαο 
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 εζσηεξηθέο ιίζηεο ειέγρνπ θαη πξφηππα / πξνδηαγξαθέο (κεραλεκά-

ησλ θαη δηεξγαζηψλ) 

 εγρψξηα θαη δηεζλήο εκπεηξία απφ αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο. 

Οξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ επηθηλδπλφηεηα 

κηαο δηεξγαζίαο ή ζέζεο εξγαζίαο θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο εγθαηάζηαζεο, πεξηιακβά-

λνπλ ηα παξαθάησ (ελδεηθηηθά): 

  ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο: ζεξκνθξαζία, πίεζε, ζηα-

ηηθή θφξηηζε 

 πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο: ζεξκνθξαζία, πγξαζία, ζθφλε 

 πιηθά θαη ηχπνο θαηαζθεπήο κηαο εγθαηάζηαζεο (ράιπβαο, αλνμείδσ-

ηνο ράιπβαο, θιάληδεο ακηάληνπ θ.ιπ.) 

 ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα δηεξγαζία / 

εγθαηάζηαζε 

 θνηλνί ξππαληέο: αέξαο, λεξφ, ζθνπξηά, άιαηα, ιηπαληηθά 

 πνζφηεηεο ησλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα δηεξγαζία / εγθα-

ηάζηαζε 

 ξχπαλζε απφ άιια πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξη-

νρή 

 επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ απφ επηθίλδπ-

λεο θαηαζηάζεηο θαη έθζεζε ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο ηνπ εξγαζηα-

θνχ πεξηβάιινληνο, νξηαθέο ηηκέο έθζεζεο ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο 

(κηθξήο θαη καθξάο δηάξθεηαο) 

 επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, πεξηιακβαλνκέλσλ νξίσλ δηάρπζεο ζε 

αηκφζθαηξα θαη λεξφ θαζψο θαη νξίσλ ηνμηθφηεηαο 

 λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο γηα απνζήθεπζε, δηαξξνέο, θαη απφξξηςε 

απνβιήησλ 

 ρψξνο πνπ απαηηείηαη γηα δξάζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππξνπξνζηαζίαο ή 

άιισλ κνλάδσλ απνθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε ζθάικαηα / βιάβεο πεξηιακβάλνπλ (ελ-

δεηθηηθά): 

  αλεπαξθείο δηαδηθαζίεο 

 αλεπαξθείο / ειιηπείο πξνδηαγξαθέο κεραλεκάησλ, κε ηήξεζε πξνδη-

αγξαθψλ 

 αθαηάιιειν, κε ιεηηνπξγήζηκν ή δχζθνιν ζην ρεηξηζκφ εμνπιηζκφ 

 ειιηπήο γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 αιιεινζπγθξνπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο 

 ειιηπήο ζήκαλζε 

 ειιηπήο πιεξνθνξία 

 παξνπιηζκέλν εμνπιηζκφ 

 ειιηπήο / θαθή επηθνηλσλία 

 θαθή δηάηαμε εγθαηαζηάζεσλ / κνλάδσλ / εμνπιηζκνχ ζην ρψξν 

 παξαβίαζε ζηεξενηχπσλ (π.ρ. αξηζηεξφζηξνθν ζπείξσκα) 

 ππεξεπαίζζεηα φξγαλα ειέγρνπ 
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 ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ππεξβνιηθή εγθεθαιηθή δξάζε 

 χπαξμε δπλαηφηεηαο ιαζεκέλεο επηινγήο 

 αθαηάιιεια εξγαιεία 

 έιιεηςε θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθψλ εμαξηεκάησλ γηα άκεζε απνθα-

ηάζηαζε βιάβεο 

 αηαμία ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

 παξαηεηακέλε, ρσξίο ζνβαξή αηηία, εηνηκφηεηα 

 θαθέο πξαθηηθέο κε εθεδξηθά ζπζηήκαηα 

 έκθαζε ζηελ εκθάληζε θαη φρη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

 ειιηπή θχιαμε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ιίζηα κε πηζαλά γεγνλφηα / αηπρήκαηα πνπ κπνξνχλ 

λα ζπκβνχλ ζε κηα βηνκεραλία δηχιηζεο πεηξειαίνπ. 

 

❖ Γιαπποή (ζε αληιίεο, θιάληδεο ζχλδεζεο, ζσιελψζεηο, βαιβίδεο θ.ιπ.) 

 

 εχθιεθησλ θαη δεκηνπξγία λεθψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππξθαγηά 

/ έθξεμε ή εχθιεθησλ πγξψλ / λεθψλ αθνινπζνχκελε απφ θσηηέο ιίκ-

λεο (pool fires) ή θαηάθαπζε αεξίνπ λέθνπο (flash fires) 

 ηνμηθψλ αεξίσλ / πγξψλ 

 κεγάιεο πνζφηεηαο πδξνγνλαλζξάθσλ κε ηαπηφρξνλε κφιπλζε εδά-

θνπο / πδάησλ 

 ιφγσ αλνίγκαηνο γξακκήο γηα ζπληήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηην-

πξγίαο 

 ζξαχζε ζε ζεκείν ζχλδεζεο νξγάλνπ κέηξεζεο 

 ππεξπιήξσζε δνρείνπ απνζήθεπζεο ή δνρείνπ εθηφλσζεο 

 ζξαχζε δνρείνπ, ζσιήλα (π.ρ. ζε ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο) 

 

 

❖ Πςπκαγιέρ / εκπήξειρ 

 ιφγσ εηζφδνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηέρεη πδξνγν-

λάλζξαθεο ή ιφγσ εηζφδνπ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε ζεκεία πνπ ππάξρεη 

αέξαο 

 απφ ππξνθνξηθέο νπζίεο, απφ πιηθφ ζεξκνκφλσζεο εκπνηηζκέλν κε 

εχθιεθηα πγξά ή απφ άιιεο άκεζα αλαθιέμηκεο νπζίεο 

 

❖ Τπεππίεζη 

 ζε δνρείν απνζήθεπζεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ απψιεηα ειέγ-

ρνπ ησλ αληηδξψλησλ νπζηψλ ή απφ εμσηεξηθή εθαξκνγή ζεξκφηεηαο 

 βιάβε ζε βαιβίδα εθηφλσζεο / αλαθνχθηζεο πίεζεο (κφληκα αλνηρηή / 

κφληκα θιεηζηή) 

 βιάβε ζε αθξνθχζην εθηφλσζεο 

 ππεξβνιηθή ξνή αηκνχ ζε ζχζηεκα εμαγσγήο 

 

❖ Φαηλφκελα απφ ζπκπχθλσζε θάζεο. 
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Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φηαλ πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο αηπρνχο γεγνλφηνο, πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα. 

 

❖ Πξντζηνξία αληίζηνηρσλ γεγνλφησλ φπνπ θαίλνληαη νη ήδε ππάξρνπζεο 

αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην θαηά πφζν απηέο έρνπλ αληηκεησπηζζεί ν-

ινθιεξσκέλα, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ αληίζηνηρα γεγνλφηα ζην κέιινλ. 

❖ πλζήθεο δηεξγαζίαο φπσο πνιχ πςειέο / ρακειέο πηέζεηο θαη ζεξκνθξα-

ζίεο, δηαβξσηηθέο νπζίεο, εμψζεξκεο αληηδξάζεηο θ.ιπ. θαη πσο απηέο κπνξν-

χλ λα κεηξηαζηνχλ ή λα ειεγρζνχλ φζνλ αθνξά ζην φηη δελ ππεξβαίλνπλ ηα 

φξηα. 

❖ Όξηα αληνρήο θαηαζθεπψλ θαη αλνρήο δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ. ε φιεο 

ηηο θαηαζθεπέο ή παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αλνρέο 

έηζη ψζηε λα ππάξρεη αζθάιεηα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ 

ηα πξνβιεπφκελα φξηα (π.ρ. πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, πηέζεηο, θξνχζεηο 

θ.ιπ.). 

❖ Πνιππινθφηεηα δηεξγαζηψλ. Όζν πην πνιχπινθε είλαη κηα δηεξγαζία ηφζν 

πην δχζθνιν είλαη λα εληνπηζζεί ε αηηία θάπνηαο βιάβεο θαη λα ιεθζεί ε ζσζ-

ηή απφθαζε γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 

❖ Αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Όζν ζπρλφηεξε είλαη ε αλάγθε γηα ρεηξνθίλεηεο 

επεκβάζεηο ζε κηα δηεξγαζία, ηφζν απμάλεη ν θίλδπλνο ζθάικαηνο απφ ην ρεη-

ξηζηή. 

❖ Ζιηθία ηεο εγθαηάζηαζεο. Όζν παιαηφηεξε είλαη κηα εγθαηάζηαζε, ηφζν 

κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο βιάβεο θπξίσο ιφγσ θαηλφκελσλ θφπσζεο 

(ζεξκηθήο θαη κεραληθήο) αιιά θαη ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ζε ζέκα-

ηα πιηθψλ, ζρεδηαζκνχ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θ.ιπ.. Με θαηάιιειε ζπληήξεζε 

βέβαηα θαη έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ πξνβιήκαηα γήξαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη κέζσ αληηθαηάζηαζεο λα δηνξζσζνχλ. 

❖ πζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο θαη ειέγρνπ. Ζ χπαξμε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

θαη πξνεηδνπνίεζεο κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα ζπκβάλησλ. 

❖ Οξγαλσηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο. Ζ νξγάλσζε ησλ δηαδηθα-

ζηψλ θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, 

κπνξεί επίζεο λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζπκβάλ-

ησλ. 

 

2.3.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΤΝΔΠΔΗΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 
 

Ζ έθηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ έλα αηχρεκα εμαξηάηαη 

απφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ηεο νπζίαο πνπ δηαθε-

χγεη, ε κνξθή θαη ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο, ν ρξφλνο έθιπζεο θ.ιπ. ε κηα 

ζπζηεκαηηθή ζεψξεζε ησλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

ηαμηλνκεζνχλ νη παξάγνληεο απηνί ζε θαηεγνξίεο, έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ 

θάπνηεο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ. 
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Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα επηθηλδχλσλ νπ-

ζηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ή απνζεθεχνληαη ζε κηα εγθαηάζηαζε, ηφζν κεγαιχηε-

ξνο είλαη ν θίλδπλνο, δειαδή ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νη δεκηέο είλαη πην 

εθηεηακέλεο. 

Γεληθά φζν πεξηζζφηεξε είλαη ε ελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζην ζχζηεκα, ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή (κεραληθή, ρεκηθή, ππξεληθή θ.ιπ.), ηφζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν θίλδπλνο. Μηα ηνμηθή νπζία απνζεθεπκέλε ζε έλα δνρείν ζε ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο θνληά ζηελ αηκνζθαηξηθή είλαη ιηγφηεξν επηθίλδπλε 

απ‟ φηη φηαλ ππάξρεη ζε έλαλ αληηδξαζηήξα φπνπ ιακβάλεη ρψξα κηα εμψζεξ-

κε αληίδξαζε. Έλα πγξφ απνζεθεπκέλν ππφ πίεζε ζε ζεξκνθξαζία πάλσ 

απφ ην θαλνληθφ ζεκείν βξαζκνχ πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο. ε 

πεξίπησζε ξσγκήο ηνπ δνρείνπ ην πγξφ ζα εμαηκηζηεί απφηνκα πξνθαιψληαο 

έθξεμε. Σν ίδην πγξφ απνζεθεπκέλν ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ππφ αηκνζθαη-

ξηθή πίεζε εμαηκίδεηαη βαζκηαία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιακβάλνληαο ε-

λέξγεηα απφ ην πεξηβάιινλ. 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ φηη ε έθξεμε πξνθαιεί δεκηέο κεγαιχηεξεο έθ-

ηαζεο απφ ηε θσηηά. Ζ θσηηά εμαπιψλεηαη βαζκηαία θαη δίλεηαη έηζη θάπνηνο 

ρξφλνο γηα λα νξγαλσζεί ε θαηαπνιέκεζή ηεο ή λα απνκαθξπλζνχλ νη άλ-

ζξσπνη. Γεληθά φζν πην αξγά εμειίζζεηαη ην ζπκβάλ, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε 

έθηαζε ησλ δεκηψλ, γηαηί δίλεηαη ν ρξφλνο λα εθαξκνζηνχλ θαηαζηαιηηθά κέη-

ξα. πλεπψο, ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε π.ρ. κε ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή. 

 Ζ έληαζε ηνπ ζπκβάληνο θαη επνκέλσο θαη ε δεκηά πνπ πξνθαιεί είλαη 

ηφζν κεγαιχηεξε, φζν κηθξφηεξε είλαη ε απφζηαζε απφ ην ρψξν ηνπ αηπρή-

καηνο. Τπνινγίδεηαη φηη ε ππεξπίεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα έθξεμε ειαη-

ηψλεηαη απφ 1,6 έσο 2,3 θνξέο αλάινγα κε ηελ απφζηαζε. Σν κέγεζνο ηνπ 

θηλδχλνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε απφ ηελ νπνία ηα δπζκελή απν-

ηειέζκαηα γίλνληαη αηζζεηά θαη θαηά ζπλέπεηα θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλ-

ζξψπσλ φπνπ εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν. 

Ζ δπλαηφηεηα πξφθιεζεο δεκηψλ, ηδηαίηεξα ν θίλδπλνο γηα ηνπο αλ-

ζξψπνπο, κπνξεί λα ειαηησζεί ζεκαληηθά εάλ ιεθζνχλ κέηξα ψζηε λα πεξην-

ξηζηεί ε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε πξνιεπηηθά κέηξα φ-

πσο εηδηθέο ζηνιέο, πξνζηαηεπηηθά ηνηρία θ.ιπ. ή κε θαηαζηαι- 

ηηθά κέηξα φπσο ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, πξφγξακκα εθθέλσζεο θ.ιπ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη ζπλέπεηεο ελφο ζπκβάληνο εμαξηψληαη απφ ηνπο αθφινπ-

ζνπο παξάγνληεο: 

 απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ / πιηθψλ (πνζφηεηα θαη είδνο) 

 «ελέξγεηα» (πνζά ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθιπζνχλ ζε πε-

ξίπησζε αληίδξαζεο θάπνηαο νπζίαο) 

 «ρξφλν» (ν ξπζκφο απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ν ρξφλνο πξνε-

ηδνπνίεζεο πνπ κεζνιαβεί) 

 ζρέζε έληαζεο / απφζηαζεο (ε απφζηαζε κέζα ζηελ νπνία ν θίλδπλνο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ή βιάβεο) 

 «έθζεζεο» (ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ή ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο πνπ ε-

πεξεάδεηαη απφ ην ζπκβάλ). 
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2.3.3 ΤΛΛΟΓΖ / ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ πξφιεςε αηπρεκά-

ησλ είλαη ην λα καζαίλεη θαλείο απφ ηα ζθάικαηα ηνπ παξειζφληνο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ησλ 

αηπρεκάησλ θαζψο θαη λα ππάξρεη κηα βάζε δεδνκέλσλ φπνπ ζα πεξηιακβά-

λνληαη νη πιεξνθνξίεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη: 

 ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ ζπκβάλησλ θαζψο θαη έιεγρνο ηεο ζπρλφηε-

ηαο απηψλ (νη αλαθνξέο γηα ηα αίηηα ησλ ζπκβάλησλ ζα πξέπεη λα ελ-

ζσκαηψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θηλδχλσλ γηα άιιεο δηεξ-

γαζίεο) 

 ηα δεδνκέλα απηά ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε αξκφδηνπο θνξείο / άι-

ιεο εηαηξίεο κε αληίζηνηρα πξνβιήκαηα / δηεξγαζίεο 

 αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηηο αλαθνξέο απφ ηα αξκφδηα άηνκα 

ζηελ εηαηξία γηα λα δηνξζσζεί ε επηθίλδπλε θαηάζηαζε κε παξάιιειε 

αλαζεψξεζε ζε πεξίπησζε αιιαγψλ. 

 

Δπίζεο, πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ελφο αηπρήκαηνο 

κεγάιεο έθηαζεο.  

 ε απηφ ην πιαίζην πξέπεη λα εμεηάδνληαη: πνην είλαη ην ρεηξφηεξν πη-

ζαλφ ζπκβάλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζην ρψξν εξγαζίαο 

 θσηηά κεγάιεο έθηαζεο 

 δηαξξνή κεγάιεο πνζφηεηαο ηνμηθψλ 

 έθξεμε ζε δνρείν ππφ πίεζε 

 θαηάξξεπζε κεγάιεο θαηαζθεπήο 

 έθζεζε εξγαδνκέλσλ ζε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία 

 

 άιια ζελάξηα αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν ζνβαξά απφ 

άπνςε ζπλεπεηψλ, ελδερνκέλσο φκσο ε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ρεηξφηεξνπ ζελαξίνπ 

 ηη δηαδηθαζίεο έρνπλ ζεζπηζηεί έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα γεγνλφηα 

απηά 

 ηη δηαδηθαζίεο έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβνχλ. 

 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε αηπρήκαηα κεγάιεο έθ-

ηαζεο πνπ αθνξνχλ: 

 δηαξξνέο ηνμηθψλ νπζηψλ 

 κεγάιεο θσηηέο / εθξήμεηο 

 δηαξξνέο θαη εθξήμεηο ζε ζσιελψζεηο κεηαθνξάο 

 αηπρήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά 

 αηπρήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί ή θαη ζάλαηνη 

 παξ‟ νιίγνλ αηπρήκαηα (κε πηζαλφηεηεο λα είρε ζπκβεί ζνβαξφ αηχ-

ρεκα). 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ φπσο παξαθάησ: 
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 κεραληζκνί αζηνρίαο θαη αηηίεο απφ κεραληθέο βιάβεο ή βιάβεο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία / δηεξγαζία 

 κεραληζκνί αζηνρίαο θαη αηηίεο απφ αλζξψπηλν ζθάικα / νξγαλσηη-

θφ ζθάικα 

 αζηνρίεο απφ πξνυπάξρνπζεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο (ιφγσ κε 

εληνπηζκνχ θάπνηαο βιάβεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε θάπν-

ην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο) 

 ζπλέπηεο (επίπεδα έθζεζεο) 

 ζπρλφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάλησλ 

 επηθίλδπλεο νπζίεο θαη δηεξγαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηα ζπκβάληα. 

 

εκαληηθφ είλαη, επίζεο, λα γίλεη θαηαγξαθή νπζηψλ πνπ έρνπλ θάπνηα απφ ηηο 

παξαθάησ επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο: 

 εχθιεθηα 

 εθξεθηηθά 

 αζηαζείο νπζίεο 

 δηαβξσηηθά 

 αζθπμηνγφλα 

 ηζρπξά δξαζηηθέο νπζίεο 

 ηνμηθά 

 αδξαλή αέξηα 

 εθξεθηηθέο ζθφλεο 

 ππξνθνξηθέο νπζίεο. 

Πξέπεη βέβαηα λα παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο 

θηλδχλσλ απφ ηε ρξήζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη 

δελ αξθεί λα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη ηδηφηεηεο ησλ νπζηψλ απηψλ αιιά θαη νη 

ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζήο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη επίζεο λα 

γίλεη γλσζηφ ζε πνηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο επηθξαηνχλ αθξαίεο / επηθίλ-

δπλεο ζπλζήθεο φπσο: 

 πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

 θξπνγεληθέο ζεξκνθξαζίεο 

 πςειέο πηέζεηο 

 ππνπίεζε (θελφ) 

 ζεξκηθέο ελαιιαγέο 

 ελαιιαγέο πίεζεο 

 δνλήζεηο / πδξαπιηθέο θξνχζεηο 

 ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο 

 πςειή ηάζε / έληαζε ξεχκαηνο 

 δηάβξσζε (επηθαλεηαθή ή ζε βάζνο). 

 

Μηα κειέηε αζθαιείαο ζα πξέπεη λα δίδεη πιεξνθνξίεο φπσο νη παξαθάησ: 

 πίλαθαο κε πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλαληψληαη ζην ζχλνιν ησλ 

δηεξγαζηψλ 

 πίλαθαο κε πηζαλέο θαηαζηάζεηο αηπρήκαηνο 

 πίλαθαο κε ελέξγεηεο γηα ηε κείσζε ησλ πηζαλψλ αηπρεκάησλ 
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 θαηεγνξηνπνίεζε επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ βάζε ζνβαξφηεηαο 

 δεδνκέλα γηα πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ. 

 

Σν απνηέιεζκα ηεο αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία 

ιίζηα κε ηα παξαθάησ: 

 πίλαθα κε εχθιεθηα πιηθά 

 πίλαθα κε ηνμηθά πιηθά θαη παξαπξντφληα 

 πίλαθα κε επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο 

 πίλαθα ρεκηθψλ θαη πνζνηήησλ απηψλ (απνζεθεπκέλα ή ρξεζηκν-

πνηνχκελα) γηα ηα νπνία ζα απαηηείηαη αλαθνξά ζε πεξίπησζε δη-

αξξνήο. 

 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ: 

❖  ιίζηα κε ηηο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο πηέζεηο φισλ ησλ δνρείσλ ππφ πίεζε 

θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ζε 

πεξίπησζε κε-θπζηνινγηθψλ ζπλζεθψλ 

❖ αλαθνξά ηνπ ηχπνπ, ηνπ αθξηβνχο ζεκείνπ ηνπνζέηεζεο, ηεο θαηάζηαζεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ρξνλνινγίαο ειέγρνπ ηεο θάζε ζπζθεπήο αλαθνχθηζεο 

πίεζεο πνπ ππάξρεη ζπλδεδεκέλε ζε απηά 

❖ αλαθνξά γηα ην εάλ νη ρεηξηζηέο θηλδπλεχνπλ λα ηξαπκαηηζηνχλ απφ εθηφ-

λσζε ησλ ζπζθεπψλ αλαθνχθηζεο πίεζεο 

❖ δεκηνπξγία ιίζηαο κε ηηο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζεξκνθξαζίεο θαη πεγέο 

ζέξκαλζεο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ, αλαγλψξηζε φισλ ησλ 

ζπζθεπψλ ειέγρνπ ππεξζέξκαλζεο θαζψο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη 

γηα πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ζεξκέο επηθάλεηεο 

❖ αλαθνξά ζηνπο θηλδχλνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζή-

θεο αληίδξαζεο παξεθθιίλνπλ απφ ηηο θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε πνπ 

έρνπκε: 

 κε θπζηνινγηθέο ζεξκνθξαζίεο 

 κε θπζηνινγηθνχο ρξφλνπο αληίδξαζεο 

 βιάβε εμνπιηζκνχ 

 πξνζζήθε νπζηψλ ζε ιάζνο ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

 πξνζζήθε ιάζνο νπζηψλ 

 δηαθνπή ξνήο νπζηψλ 

 δηαξξνή νπζηψλ (εθηφο ή εληφο δηεξγαζίαο) 

 βιάβε κεραληζκνχ αλάδεπζεο 

 απψιεηα αηκφζθαηξαο αδξαλνχο αεξίνπ 

 ζθάικαηα ζηε ιεηηνπξγία βαιβίδσλ ή δηαθνπηψλ 

 θξαγκέλε γξακκή αλαθνχθηζεο πίεζεο 

 βιάβε ζην κεραληζκφ αλαθνχθηζεο πίεζεο 

 δηαξξνή νπζηψλ ζην δάπεδν ή δηάρπζή ηνπο ζηνλ αέξα. 
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Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα παξαπάλσ δεηήκαηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά. 

Αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζε θάζε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο. 

εκαληηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηε εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηη-

θνχ θηλδχλνπ. ε απηφ ην πιαίζην ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ζπλδπαζκέλε ε-

θαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο θαη γηα ηελ πγείαο 

θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

2.3.4 ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ ΔΡΓΑΗΑ 
 

ηε βηνκεραλία δηχιηζεο πεηξειαίνπ είλαη επηβεβιεκέλν λα ππάξρνπλ 

θαηεγνξίεο εξγαζηψλ / ελεξγεηψλ γηα ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεην λα εθδίδνληαη 

εηδηθέο άδεηεο έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο απφ ηπρφλ 

αιιειεπηδξάζεηο κε παξαθείκελεο κνλάδεο / ελέξγεηεο. ε απηέο πεξηιακβά-

λνληαη ελέξγεηεο ή εξγαζίεο φπσο νη παξαθάησ: 

 ζεξκή εξγαζία (ζπγθφιιεζε, θνπή, ρξήζε γπκλήο θιφγαο θ.ιπ.) 

 είζνδνο ζε θιεηζηφ ρψξν (δεμακελή, νπή, θξεάηην θ.ιπ.) 

  άλνηγκα γξακκήο 

 επηζθεπή / αληηθαηάζηαζε εμαξηήκαηνο, επηζεψξεζε / ζπληήξεζε ε-

μνπιηζκνχ 

 δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο / απφξξηςεο απνβιήησλ 

 δηαδηθαζίεο ειέγρνπ / δνθηκψλ (π.ρ. εθξεθηηθψλ αεξίσλ, ζπγθέληξσζεο 

Ο2, CO2 θ.ιπ.) 

 εθζθαθέο 

 εξγαζίεο εθηφο θαλνληθνχ σξαξίνπ 

 εξγαζία κε εθξεθηηθά 

 εξγαζία κε νμέα 

 εξγαζία κε εχθιεθηα πιηθά 

 εξγαζία κε ηνμηθά πιηθά 

 ρεηξηζκφο εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο αληηθεηκέλσλ (νρήκαηα, γεξαλνί 

θ.ιπ.) 

 απελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ θαηαηνληζκνχ 

 δηαθνπή παξνρήο ξεχκαηνο ζε θάπνηα γξακκή 

 δηαδηθαζίεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ (εθηφο απφ πεξίπησζε έθ-

ηαθηεο αλάγθεο) 

 πνιχ εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο (π.ρ. αλαξξίρεζε ζε θάπνηα κνλάδα γηα 

επηζθεπή). 

Οη άδεηεο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ γηα κία κφλν βάξδηα. Θα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ δχν αληίγξαθα, έλα ζην δσκάηην ειέγρνπ θαη έλα ζηε ζέζε εξ-

γαζίαο. Οη ππεχζπλνη ζα πξέπεη λαππνγξάθνπλ πξηλ ην μεθίλεκα θαη κεηά ην 

πέξαο ησλ εξγαζηψλ.  

Τπάξρνπλ, επίζεο, θαη θάπνηεο γεληθφηεξεο ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο 

απαηηνχληαη γξαπηέο δεζκεχζεηο / θαηαγξαθή γεγνλφησλ θαη νδεγίεο, φπσο: 
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 πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ζε ζέκαηα πγε-

ίαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

 ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

 νξγάλσζε ζεκάησλ πγείαο θαη αζθάιεηαο 

 αλαθνξά αηπρεκάησλ 

 πξφιεςε έλαληη ππξθαγηψλ, ρξήζε εμνπιηζκνχ, ελεξγνπνίεζε 

κεραληζκψλ πξνεηδνπνίεζεο 

 νδεγίεο γηα εξγαδφκελνπο ζε εξγαζηήξηα 

 ρεηξηζκφο ρεκηθψλ νπζηψλ 

 κεηαγγίζεηο ρεκηθψλ νπζηψλ απφ / πξνο δνρεία, δεμακελέο, ν-

ρήκαηα θ.ιπ. 

 ηήξεζε ηάμεο θαη θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

 ρεηξηζκφο δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο 

 ρεηξηζκφο εξγαιείσλ / εγθαηαζηάζεσλ 

 ρεηξηζκφο νρεκάησλ 

 νξζή ρξήζε θαη δηαηήξεζε ησλ ΜΑΠ ζε θαιή θαηάζηαζε 

 απνζήθεπζε εχθιεθησλ πιηθψλ 

 δηαρείξηζε απνβιήησλ 

 απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο 

 νδεγίεο πξνο εμσηεξηθά ζπλεξγεία 

 παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 

 θαηά ηε δηάξθεηα αιιαγψλ βάξδηαο (ηήξεζε εκεξνινγίνπ). 

 

2.3.5 ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ 
 

Οη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη εμ νξηζκνχ ζπλζήθεο γηα ηηο ν-

πνίεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξφβιεςε / πξνγξακκαηηζκφο. Ο πξνγξακκαηηζκφο 

φκσο γηα αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεσλ φρη κφλν κπνξεί λα γίλεη, 

αιιά είλαη θαη απαξαίηεηε ελέξγεηα ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα βηνκεραλία δηχιηζεο πεηξειαίνπ. 

Οη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

 ππξθαγηά 

 έθξεμε 

 δηαξξνή επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ (ηνμηθψλ, δηαβξσηηθψλ, εχθιεθησλ 

θ.ιπ.) ζε πγξή ή αέξηα θάζε 

 δηαξξνή αεξίσλ ππφ πίεζε (ηνμηθψλ, δηαβξσηηθψλ, εχθιεθησλ 

θ.ιπ.) 

 δηαξξνή παζνγφλσλ βηνινγηθψλ νπζηψλ 

 απνηειέζκαηα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ζεηζκνί, πιεκκχξεο, ηπθψ-

λεο θ.ιπ.). 

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεινπ εμνπιηζ-

κνχ αιιά θαη ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζψπσλ ν νπνίνο ζα είλαη δηαζέζηκνο θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα 
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βξίζθεηαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο έηζη ψζηε λα είλαη άκεζα δηαζέζηκνο ζην 

πξνζσπηθφ 

θαη ζε θαηάιιειεο πνζφηεηεο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Απαξαίηεηε είλαη 

επίζεο ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ ε-

μνπιηζκνχ απηνχ, αιιά επίζεο θαη γηα ηελ θαηάιιειε ζπληήξεζε θαη δηαηήξε-

ζή ηνπ ζε θαιή θαηάζηαζε πξνο ρξήζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζα απφ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο γηα λα δηαπηζηψλεηαη θαη ε 

εηνηκφηεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πξνζσπηθφ. Θα πξέπεη βεβαίσο λα π-

πάξρεη πιήξεο πιάλν δξάζεο κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο / δηαδηθαζίεο πνπ 

ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. 

2.3.6 ΑΛΛΖΛΟΤΥΗΑ ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 
 

Ζ βαζηθφηεξε κέζνδνο γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο αηπρεκάησλ είλαη ε θαηα-

λφεζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο απηά ζπκβαίλνπλ. Σν αηχρεκα νξίδεηαη σο 

«κηα ζπγθεθξηκέλε απξνγξακκάηηζηε ζεηξά απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ σο απν-

ηέιεζκα κηα κε επηζπκεηή ζπλέπεηα». Έλα αηχρεκα ινηπφλ είλαη κηα αιιεινπ-

ρία γεγνλφησλ πνπ κεηαηξέπνπλ έλαλ ππαξθηφ θίλδπλν ζε πξαγκαηηθφ γεγν-

λφο. πλήζσο ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ελφο θηλδχλνπ κε ηε 

ζνβαξφηεηα ηνπ αηπρήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ απηφ ηνλ θίλδπλν. ε κηα 

αιιεινπρία γεγνλφησλ πνπ νδεγεί ζε πξφθιεζε αηπρήκαηνο ππάξρνπλ ζπ-

λήζσο θάπνηα αξρηθά γεγνλφηα, φπσο απνθιίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηεξ-

γαζηψλ, βιάβεο εμνπιηζκνχ θ.ιπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θάπνηα 

κέηξα πξνζηαζίαο ή ην αξρηθφ γεγνλφο είλαη ηφζν ζνβαξφ ψζηε ηα ππάξρνλ-

ηα κέηξα αζθάιεηαο δελ είλαη ηθαλά λα ην πεξηνξίζνπλ, ηφηε ην αξρηθφ γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα είλαη θαη ην κνλαδηθφ ζηελ αιιεινπρία γεγνλφησλ αηπρήκαηνο. 

Πην ζπρλά βέβαηα ππάξρεη κηα ζεηξά ελδηάκεζσλ γεγνλφησλ πνπ ζπλδένπλ ην 

αξρηθφ γεγνλφο κε ην ηειηθφ αηχρεκα. Απηά ηα ελδηάκεζα γεγνλφηα είλαη νη 

αληηδξάζεηο ππφ ηε κνξθή κέηξσλ αζθάιεηαο, νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ειέγρσλ φζνλ αθνξά ζηα αξρηθά δεδνκέλα. Σα ελδηάκεζα απηά γεγνλφηα 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: (i) γεγνλφηα πνπ επηηαρχλνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο γηα πξφθιεζε αηπρήκαηνο θαη (ii) γεγνλφηα πνπ επηβξαδχλνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο γηα πξφθιεζε αηπρήκαηνο. Σα γεγνλφηα πνπ επηηαρχλνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο είλαη αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο λα 

απνηξέςεη θάπνην αηχρεκα, ελψ ηα γεγνλφηα πνπ επηβξαδχλνπλ ηηο δηαδηθα-

ζίεο είλαη επηηπρείο αληηδξάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο. 

Δίλαη ζεκαληηθή ε ζεψξεζε θάζε αηπρήκαηνο ζαλ κηαο μερσξηζηήο αιιεινπ-

ρίαο γεγνλφησλ. Οη δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κπν-

ξνχλ λα βνεζήζνπλ ζην λα θαηαλνεζεί ε ζεκαζία ηεο αιιεινπρίαο γεγνλφησλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε αηχρεκα θαη πσο απηά ζρεηίδνληαη κε 

κηα δηεξγαζία ή ελέξγεηα. Ζ θαηαλφεζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλαγ-

λψξηζε ηξφπσλ γηα ηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ησλ αηπρε-

κάησλ, βειηηψλνληαο έηζη ηηο ζπλζήθεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο. Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ αιιεινπρία γεγνλφησλ πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάπνην αηχρεκα. 

 



 

 

Κίνδςνοι Γιεπγαζιών Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
Αηςσημάηων (Απσικά γεγονό-
ηα) 

Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
αηςσημάηων 
(Δνδιάμεζα γεγονόηα) 

Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
Αηςσημάηων (Δνδιάμεζα 
γεγονόηα) 

Αποηέλεζμα 
ζςμβάνηορ 

Μεγάιεο ζπγθεληξψ-
ζεηο 
 

 εχθιεθησλ νπ-
ζηψλ 

 εθξεθηηθψλ νπ-
ζηψλ 

 αζηαζψλ νπζη-
ψλ 

 δηαβξσηηθψλ 
νπζηψλ 

 αζθπμηνγφλσλ 
νπζηψλ 

 νπζηψλ επαίζ-
ζεησλ ζε θξν-
χζε 

 ηζρπξά δξαζηη-
θψλ νπζηψλ 

 ηζρπξά νμεηδσ-
ηηθψλ 

 ηνμηθψλ νπζηψλ 

 αδξαλψλ αεξί-
σλ 

 εθξεθηηθψλ 
ζθνλψλ 

 ππξνθνξηθψλ 
νπζηψλ 

Γηαηαξαρέο δηεξγαζηψλ 
 

❖Απνθιίζεηο δηεξγαζηψλ 

 πίεζε 

 ζεξκνθξαζία 

 ξπζκφο ξνήο 

 ζπγθέληξσζε 

 αιιαγή θά-
ζεο/θαηάζηαζεο 

 αθαζαξζίεο 

 ξπζκφο αληίδξα-
ζεο/ζεξκνθξαζία αληίδ-
ξαζεο 

❖ Σαρείεο αληηδξάζεηο 

 πνιπκεξηζκφο 

 αληίδξαζε εθηφο ειέγρνπ 

 εζσηεξηθή έθξεμε 

 δηάζπαζε 

❖ Αζηνρίεο εγθιεηζκνχ 

 ζσιελψζεηο, δεμακελέο, 
δνρεία, θιάληδεο, κνλψ-
ζεηο 

❖ Βιάβεο εμνπιηζκνχ 

 αληιίεο, βαιβίδεο, φξγαλα 
κέηξεζεο, αηζζεηήξεο, 
αζθαιηζηηθά, κεραληζκνί 
ελδνκαλδάισζεο 

Παξάγνληεο επηηάρπλζεο 

❖ Βιάβε εμνπιηζκνχ 

 βιάβε αζθαιηζηη-
θψλ δηθιείδσλ 

❖ Πεγέο αλάθιεμεο 

 θνχξλνη, ππξζνί 

 θιίβαλνη 

 νρήκαηα 

 ειεθηξηθνί δηαθφπ-
ηεο / επαθέο 

 ζηαηηθφο ειεθηξηζ-
κφο 

 ζεξκέο επηθάλεηεο 

 ηζηγάξα, ζπίξηα 
θ.ιπ. 

❖ Γηνηθεηηθά / νξγαλσηηθά 

ζθάικαηα 

❖ Αλζξψπηλν ζθάικα 

 παξάιεηςε 

 επηθφξηηζε 

 ιάζνο δηάγλσζε 

 ιάζνο απφθαζε 

❖ Φαηλφκελν ληφκηλν 

 άιιεο αζηνρίεο / 
βιάβεο 

 άιιεο δηαξξνέο νπ-
ζηψλ 

 
 

Παξάγνληεο επηβξάδπλζεο 

❖Αληηδξάζεηο ρεηξηζηή / ε-

ιεγθηή πξνεηδνπνηεηηθά ζή-
καηα 

 έιεγρνο απφθξηζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ρεηξνθίλεηε ή απηφ-
καηε απνθαηάζηαζε 

 ζχζηεκα αλίρλεπζεο 
θσηηάο ή δηαξξνήο 

❖Αληηδξάζεηο ζπζηήκαηνο 

 βαιβίδεο / ζπζηήκαηα 
αλαθνχθηζεο πίεζεο 

 ζπζηήκαηα απνκφ-
λσζεο 

 πςειήο πηζηφηεηαο 
αζθαιηζηηθά 

 εθεδξηθά ζπζηήκαηα 

❖Αληηδξάζεηο δεπηεξνγελψλ 

ζπζηεκάησλ 

 θξάγκαηα θαη ζχζηε-
κα απνξξνήο 

 ππξζνί 

 ζπζηήκαηα ππξφζ-
βεζεο 
 

Φαηλόκελα 

❖ Δθηφλσζε 

❖Αζηξαπηαία αηκνπνί-

εζε/ εμάηκηζε 

❖ Γηαζπνξά 

 νπδέηεξε ή ε-
ιαθξψλ αεξίσλ 
(σο πξνο ηνλ αέ-
ξα) 

 ππθλψλ αεξίσλ 
(σο πξνο ηνλ αέ-
ξα) 

❖ Φσηηέο 

 ιίκλεο (pool fire) 

 ππξζνχ (jet fire) 

 ηαρείεο (flash fire) 

❖ Δθξήμεηο 

 BLEVEs 

 πχξηλε ζθαίξα  
(Fireball) 

 θιεηζηνχ ρψξνπ 

 λέθνπο αηκνχ 
αλνηρηνχ ρψξνπ 

 θπζηθέο εθξήμεηο 
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Κίνδςνοι Γιεπγαζιών Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
Αηςσημάηων (Απσικά γεγονό-
ηα) 

Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
αηςσημάηων 
(Δνδιάμεζα γεγονόηα) 

Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
Αηςσημάηων (Δνδιάμεζα 
γεγονόηα) 

Αποηέλεζμα 
ζςμβάνηορ 

 ❖Απψιεηα ιεηηνπξγηψλ 

 ειεθηξηθή ελέξγεηα, αδ-
ξαλή αέξηα, λεξφ, ςχμε, 
αέξα, πγξά κεηαθνξάο 
ζεξκφηεηαο, αηκφο, αε-
ξηζκφο, πεπηεζκέλνο αέ-
ξαο 

ε μσηεξηθέο ζπλζήθεο 

 κεηεσξνινγία 

 νξαηφηεηα 

 νπέο εθηφλσζεο έθ-
ξεμεο 

 ζπζηήκαηα απνξξφ-
θεζεο ηνμηθψλ αεξίσλ 

αληηδξάζεηο εθηάθηνπ α-

λάγθεο 

 ζεηξή-
λεο/πξνεηδνπνηεηηθά 

 δηαδηθαζίεο εθηάθηνπ 
αλάγθεο 

 αζθάιεηα πξνζσπη-
θνχ 

 εμνπιηζκφο 

 θαηαθχγην 

 δηαθπγή θαη εθθέλσ-
ζε 

ε μσγελείο παξάγνληεο 

 έγθαηξε δηάγλσζε 

 έγθαηξε πξνεηδνπνί-
εζε 

 εηδηθά δνκεκέλεο θα-
ηαζθεπέο / θηίξηα 

❖ Δθπαίδεπζε 

άιια νξγαλσηηθά ζπζηή-

καηα 

 εθξήμεηο ζθφλεο 

 εθηφλσζεο 

 εθηφλσζεο ζπκ-
ππθλσκέλεο θά-
ζεο 

ε θηφμεπζε πιηθψλ 
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Κίνδςνοι Γιεπγαζιών Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
Αηςσημάηων (Απσικά γεγονό-
ηα) 

Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
αηςσημάηων 
(Δνδιάμεζα γεγονόηα) 

Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
Αηςσημάηων (Δνδιάμεζα 
γεγονόηα) 

Αποηέλεζμα 
ζςμβάνηορ 

Αθξαίεο θπζηθέο ζπλ-
ζήθεο 

υςειέο ζεξκνθξαζίεο 

 θξπνγεληθέο 
ζεξκνθξαζίεο 

 πςειέο πηέζεηο 

 ππνπίεζε (θε-
λφ) 

 πίεζε ζε θπθιη-
θή θφξηηζε 
ζεξκνθξαζία ζε θπθιη-
θή θφξηηζε 

 ηαιαληψζεηο / 
ζπληνληζκνί / πδξαπιη-
θέο δνλήζεηο 

 ηνληίδνπζα αθηη-
λνβνιία 

 πςειή ηάζε / 
έληαζε ξεχκαηνο 

 δηάβξσζε 

 αλάπηπμε ξσγ-
κψλ 

 αζηνρία ιφγσ 
εξππζκνχ 

 αζηνρία ιφγσ 
θφπσζεο 

Γηνηθεηηθά / νξγαλσηηθά ζθάι-
καηα 

αλεπαξθήο επάλδξσζε 

 δηεξγαζίεο 

 έιεγρνο 

 ζπληήξεζε 

 νκάδεο εθηάθηνπ αλάγθεο 

αλεπαξθήο εθπαίδεπζε 

 δηεξγαζίεο 

 έιεγρνο 

 ζπληήξεζε 

 νκάδεο εθηάθηνπ αλάγθεο 

ε ιιηπείο δηνηθεηηθνί έιεγρνη 

 δηεξγαζηψλ 

 πγείαο θαη αζθάιεηαο 

 θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ 
αλάγθεο 

 επηζεσξήζεσλ 

αιιαγέο πξνζσπηθνχ 

  Απνηειέζκαηα 
 
Αλάιπζε επηδξάζεσλ 
ηνμηθέο επηδξάζεηο 
ζεξκηθέο επηδξάζεηο 
επηδξάζεηο ππεξπίεζεο. 
Απνηίκεζε βιαβψλ 
θνηλσλία 
εξγαηηθφ δπλακηθφ 
πεξηβάιινλ 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
εηαηξίαο 
παξαγσγή 
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Κίνδςνοι Γιεπγαζιών Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
Αηςσημάηων (Απσικά γεγονό-
ηα) 

Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
αηςσημάηων 
(Δνδιάμεζα γεγονόηα) 

Αλληλοςσία ζςμβάνηων 
Αηςσημάηων (Δνδιάμεζα 
γεγονόηα) 

Αποηέλεζμα 
ζςμβάνηορ 

 Αλζξψπηλα ζθάικαηα 

 ζην ζρεδηαζκφ 

 ζηελ θαηαζθεπή 

 ζηε ιεηηνπξγία 

 ζηε ζπληήξεζε 

 ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επη-
ζεψξεζε 

   

 Δμσγελείο παξάγνληεο 

 αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζή-
θεο 

 ζεηζκνί 

 αηπρήκαηα ζε γεηηνληθέο 
εγθαηαζηάζεηο 

 ζακπνηάδ 

   



 

 

2.3.7 ΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΗΧΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 
 

Γηάθνξεο ηερληθέο ππάξρνπλ γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζηηο δηάθν-

ξεο δηεξγαζίεο. Μεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθά-

ησ Πίλαθαο 7 καδί κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. 

 
ΠΙΝΑΚΑ 7: ΔΙΑΥΟΡΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΙΨΗ ΣΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ Ε ΔΙΑΥΟΡΕ ΔΙΕΡΓΑΙ-

Ε (7) 

Μέθοδορ / επεξήγηζη Παπάδειγμα 

Τποκαηάζηαζη - Υξήζε ιη-
γφηεξν επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ 
θαη εμνπιηζκνχ. 

 ρξήζε δηαιπηηθψλ κε ρακειή ηνμηθφηεηα 

 κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κέζσ λεξνχ θαη φρη ε-
ιαίνπ 

 ρξήζε ρεκηθψλ κε πςειφ ζεκείν αλάθιεμεο, 
ζεκείν δέζεσο 

 ρξήζε ζπγθνιιεηψλ ζσιελψζεσλ αληί γηα 
βίδεο / θιάληδεο 

 ρξήζε αληιηψλ / ζσιελψζεσλ γηα κεηαθνξά 
αληί κεηάγγηζεο ζε νρήκαηα κεηαθνξάο 

Δξαζθένηζη - Υξήζε ρεκη-
θψλ ζε ζπλζήθεο πνπ είλαη 
ιηγφηεξν επηθίλδπλα 

 ρξήζε θελνχ (ππνπίεζε) γηα λα κεησζεί ην 
ζεκείν βξαζκνχ 

 κείσζε πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο 

 ςχμε δεμακελψλ απνζήθεπζεο 

 δηάιπζε ζε ιηγφηεξν επηθίλδπλα δηαιχκαηα 

 ρξήζε ζπζζσκαησκάησλ ζηεξεψλ ή ρξήζε 
ζηεξεψλ ζε «ιαζπψδε» κνξθή κε λεξφ αληί 
ιεπηήο ζθφλεο 

 ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο πνπ δελ επηηξέπνπλ 
αλεμέιεγθηε αληίδξαζε 

Απομόνωζη-Απνκφλσζε 
εμνπιηζκνχ θαη θηλδχλσλ. 

 έιεγρνο δηεξγαζηψλ απφ απφζηαζε 

 ελίζρπζε αηζνπζψλ ειέγρνπ, δνρείσλ 

 δηαρσξηζκφο αληιηνζηαζίσλ απφ άιιεο κν-
λάδεο 

 δεκηνπξγία θαηάιιεισλ θξαγκάησλ / απνρε-
ηεχζεσλ πνπ ζα απνηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπ-
ζε εχθιεθησλ γχξσ απφ δεμακελέο ζε πε-
ξίπησζε δηαξξνήο 

 

Δλασιζηοποίηζη-Μείσζε 
απνζεκάησλ ρεκηθψλ. 

 ρξήζε πνιιψλ κηθξφηεξσλ αληηδξαζηήξσλ 
αληί ελφο κεγάινπ 

 κείσζε απνζεκάησλ / απνζήθεπζεο πξψησλ 
πιψλ ή θαη ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ πξντφλησλ 

 βειηίσζε ειέγρσλ ψζηε λα κεησζνχλ ηα επη-
θίλδπλα ελδηάκεζα πξντφληα 

 κείσζε θαζπζηεξήζεσλ κεηαμχ δηεξγαζηψλ 
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Μέθοδορ / επεξήγηζη Παπάδειγμα 

Δγκλειζμόρ-Δγθιεηζκφο κε-
ραλεκάησλ / αηζνπζψλ θαη 
ρξήζε αξλεηηθψλ πηέζεσλ 
(ππνπηέζεσλ). 

 κφλσζε αηζνπζψλ, αγσγψλ, απνρεηεπηηθψλ 
δηθηχσλ 

 ζπλερήο έιεγρνο απφ απφζηαζε 

 εγθιεηζκφο εμνπιηζκνχ ζηνλ νπνίν εθηεινχλ-
ηαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο δηεξγαζίεο 

 κεηαθνξά ζθνλψλ πλεπκαηηθά 

Σοπικόρ αεπιζμόρ - Απαγσ-
γή θαη ζπγθέληξσζε επηθίλ-
δπλσλ νπζηψλ. 

 ρξήζε απαγσγέσλ αεξίσλ, θίιηξσλ 

 ηα ζπζηήκαηα εμαγσγήο λα είλαη πάληα ζε 
αξλεηηθή πίεζε 

Αεπιζμόρ μέζω διάλςζηρ - 
Μείσζε ησλ επηπέδσλ ηνμη-
θφηεηαο κε δηάιπζε κε αέξα. 

 θαιφο αεξηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο 

Τγπέρ διεπγαζίερ - Γηα πεξη-
νξηζκφ ζθφλεο. 

 ρξήζε ζπξέη λεξνχ / αηκνχ 

 ζπρλφο θαζαξηζκφο κε δηαιχηεο αληί κεραλη-
θψλ κεζφδσλ (π.ρ. ακκνβνιήο) 

Σάξη / οπγάνωζη - Οξγά-
λσζε θαη ηαθηνπνίεζε ησλ 
ρψξσλ εξγαζίαο / δηαρσξηζ-
κφο νπζηψλ 

 ηνπνζέηεζε θξαγκάησλ γχξσ απφ αληιίεο, 
δεμακελέο, γξακκέο θαζαξηζκνχ, γξακκέο 
απνρέηεπζεο 

 παξνρή λεξνχ / αηκνχ γηα θαζάξηζκα 

 χπαξμε θαηάιιεινπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ 

Μησανολογικόρ ζσεδιαζ-
μόρ- σζηφο ζρεδηαζκφο θαη 
επηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ. 

 ρξήζε πιηθψλ πνπ αληέρνπλ ζην ρξφλν θαη 
δε ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε (π.ρ. αλνμείδσηνο 
ράιπβαο, θιάληδεο θαιήο πνηφηεηαο θ.ιπ.) 

 έιεγρνο φηη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο είλαη α-
λάινγεο κε απηέο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ π-
ιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

 χπαξμε κεραληζκψλ εθηάθηνπ αλάγθεο (αζ-
θαιηζηηθά) 

 ζρεδηαζκφο γηα πεξηνξηζκφ δηαξξνψλ (θξάγ-
καηα, ηάθξνη θ.ιπ.) 

Οπγανωηικά / Γιοικηηικά  ηήξεζε δηαδηθαζηψλ 

 ζπλερήο εθπαίδεπζε / ελεκέξσζε / επαηζζε-
ηνπνίεζε εξγαδνκέλσλ 

 ηήξεζε πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο / ειέγ-
ρσλ / επηζεσξήζεσλ - θαηαγξαθή φισλ ησλ 
ελεξγεηψλ ζπληήξεζεο ζε αξρείν 

 αλαζεψξεζε δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε λα είλαη 
ελήκεξεο κε ηηο επηθξαηνχζεο αιιαγέο 

 ηθαλφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ γηα λα θαιπθ-
ζνχλ νη αλάγθεο ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε α-
πνπζίαο 
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Μέθοδορ / επεξήγηζη Παπάδειγμα 

Έγκαιπη διάγνωζη / πποε-
ιδοποίηζη 

 ρξήζε αηζζεηήξσλ πνπ δχλαηαη λα δηαγλψ-
ζνπλ έγθαηξα θάπνηα βιάβε 

 έγθαηξε αληίδξαζε πξνζσπηθνχ 

Μέηπα Αηομικήρ Πποζηαζί-
αρ - σο ηειεπηαία ιχζε 

 γπαιηά εξγαζίαο, πξνζσπίδεο, κάζθεο, α-
λαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο, θφξκεο / ζηνιέο εξ-
γαζίαο, αλζεθηηθά αλάινγα κε ηε δηεξγαζία 

Καηαζηαληικά μέηπα  ζπξέη λεξνχ 

 «θνπξηίλεο» λεξνχ / αηκνχ 

 αθξνί 

 πξφθιεζε ειεγρφκελεο έθξεμεο 

 δηάιπζε 

ςναγεπμόρ εκηάκηος α-
νάγκηρ 

 χπαξμε πιάλνπ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο εγθα-
ηαζηάζεσλ 

 χπαξμε ζρεδίνπ δηαθπγήο / εθθέλσζεο 

 χπαξμε θαηαθπγίσλ 

 παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο δηχιηζεο πεηξειαίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο 

έηζη ψζηε λα είλαη φζν πεξηζζφηεξν «θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε». Με ηνλ ηξφπν 

απηφ πηζαλέο απνθιίζεηο απφ ην βέιηηζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ιφγσ ζθάικαηνο 

απφ ην ρεηξηζηή, ζπληεξεηή ή ην κεράλεκα δε ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα 

πξνθαιέζνπλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Αληί λα 

γίλεηαη πξνζζήθε λέσλ κεραλεκάησλ πνπ ειέγρνπλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο 

ή λα επηθνξηίδεηαη θάπνηνο εξγαδφκελνο κε ην ζπλερή έιεγρν θαιήο ιεηηνπξ-

γίαο κηαο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα δίδεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε θαηά ηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ ζρεδίαζε κηαο «απιήο» / «θηιηθήο 

πξνο ην ρξήζηε» κνλάδαο ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο ζθαικάησλ. 

 

2.3.8 ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ – ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη κηα ιίζηα απφ εμνπιηζκνχο θαη κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο (βι. Πίλαθαο 8) πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θα-

ηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο ζε κηα βηνκεραλία δηχιηζεο πεηξειαίνπ. 

 ππξνζβεζηήξεο, ππξνζβεζηηθέο θνπβέξηεο, αμίλεο, θηπάξηα, ινζηνί 

θ.ιπ. 

 επηβξαδπληηθέο νπζίεο γηα πεξηνξηζκφ ππξθαγηάο 

 απνξξνθεηηθά πιηθά (ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη εμνπδεηεξνπνηεηηθά 

γηα βάζεηο /νμέα) 

 ζπζθεπέο θαζαξηζκνχ κε απνξξνθεηηθφ ηξφπν θαη θαηάιιεια θίιηξα 

πςειήο απφδνζεο 

 ζρνηληά, ηκάληεο κε θαηάιιειεο αζθάιεηεο (θαξακπίλεξ) γηα αζθαιή 

πξφζδεζε εξγαδνκέλσλ πνπ εξγάδνληαη ζε χςνο 
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 θσηηζκφο αζθαιείαο 

 θνπηηά πξψησλ βνεζεηψλ 

 εηδηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ θαισδηψζεηο, θσηηζκφο 

θ.ιπ.) 

 φξγαλα ειέγρνπ (εθξεθηηθψλ αηκνζθαηξψλ, ηνμηθψλ αηκνζθαηξψλ, ν-

μπγφλνπ, πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο, κέηξεζεο pH θ.ιπ.) 

 ζπζθεπέο ελδνεπηθνηλσλίαο 

 πιχληεο καηηψλ 

 ληνπδηέξεο θαηαηνληζκνχ (κε απηφκαηε έλαξμε ιεηηνπξγίαο). 

 
ΠΙΝΑΚΑ 8 ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (7) 

Σύπορ Πεπιγπαθή 

Κξάλνο Πξνζηαζία θεθαιήο απφ ρηππήκαηα 
/ πηψζεηο αληηθεηκέλσλ. 

Γπαιηά Πξνζηαζία καηηψλ απφ κεραληθνχο 
θηλδχλνπο (εθηηλαζζφκελα αληηθείκε-
λα). 

Πξνζσπίδα (γπαιί θαη αεξνζηεγήο 
κάζθα κε θαηάιιειν θίιηξν) 

Πξνζηαζία καηηψλ / πξνζψπνπ απφ 
ρεκηθά θαη αλαζπκηάζεηο. 

Μάζθα κε θαηάιιειν θίιηξν Πξνζηαζία αλαπλεπζηηθνχ απφ ζθφ-
λεο. 

Τπνδήκαηα εξγαζίαο κε ιάκα θαη 
αληηνιηζζεηηθέο ζφιεο 

Πξνζηαζία θάησ άθξσλ απφ πηψζε-
ηο αληηθεηκέλσλ. 

Μπφηεο γηα ρεκηθά Πξνζηαζία θάησ άθξσλ απφ δηάθν-
ξα ρεκηθά αλάινγα κε ηνλ ηχπν. 

Οιφζσκε ζηνιή γηα ρεκηθά Πξνζηαζία ζψκαηνο απφ δηάθνξα 
ρεκηθά αλάινγα 
κε ηνλ ηχπν. 

Πνδηά Πεξηνξηζκέλε πξνζηαζία ζψκαηνο 
απφ ρεκηθά. 

Γάληηα Πξνζηαζία άλσ άθξσλ απφ: 
ρεκηθά αλάινγα κε ηνλ ηχπν 
ζεξκέο / ςπρξέο επηθάλεηεο 
κεραληθνχο θηλδχλνπο 

Αθνπζηηθά / σηνβχζκαηα Πξνζηαζία γηα ην ζφξπβν. 

Αληηππξηθέο ζηνιέο Πξνζηαζία θαηά ηε δηάξθεηα θαηάζ-
βεζεο ππξθαγηάο. 

Απηφλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή / 
ζχζηεκα 
παξνρήο αέξα κε ιάζηηρν 

Γηα παξνρή θαζαξνχ αέξα ζε θιεηζ-
ηνχο ρψξνπο πνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

Δθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ νξζή ρξήζε 

ησλ ΜΑΠ, ζα πξέπεη λα γίλεη θαη θαηάιιειε ελεκέξσζε πνπ ζα αθνξά ηελ 

ζσζηή θχιαμε / θαζαξηζκφ / έιεγρν ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ ΜΑΠ πξηλ θαη 

κεηά απφ θάζε ρξήζε. 
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2.3.9. ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑ-

ΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
 

ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο αλαθεξζήθακε ελδεηθηηθά ζε νξηζκέ-

λα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα κέηξα πξφιεςεο αηπρεκάησλ θαη αληηκεηψπη-

ζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ ζηα δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ. 

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη γηα κηα νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ησλ εξ-

γαδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε ε εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ παξαγφλ-

ησλ θηλδχλνπ, φπσο απηνί θσδηθνπνηήζεθαλ ζηα πξνεγνχκελεο παξαγξάθν-

πο αιιά θαη γεληθφηεξα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε εξγαζηα-

θνχ ρψξνπ (δηεξγαζίεο, εμνπιηζκφο, ρσξνηαμηθή δηάηαμε, πξνζσπηθφ, εθπαί-

δεπζε θιπ). 

Αλαθεξφκαζηε ζηνπο: 

✓ θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα, δει. θηλδχλνπο πξφθιεζεο εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο 

✓ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία, δει. θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλε-

ρή έθζεζε ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο νη ν-

πνίνη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πξφβιεκα πγείαο ή/θαη πξφθιεζε θάπνηα ε-

παγγεικαηηθήο αζζέλεηαο. 

ηε δηαδηθαζία απηή βαζηθφ ξφιν έρνπλ ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηα-

ηξφο εξγαζίαο. Δλεξγφ ζπκκεηνρή πξέπεη λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη κέζα απφ 

ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπο θαη ηδηαίηεξα κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ Τγείαο 

θαη Αζθάιεηαο (ΔΤΑΔ). 

Ζ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη: 

 ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέ-

λσλ (ΤΑΔ) 

 ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο (ΒΑΜΔ) 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 

 ηε ιήςε ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληη-

κεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ΤΑΔ θαη ΒΑΜΔ 

 εμαζθάιηζε πξνγξάκκαηνο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαη πξψησλ 

βνεζεηψλ. 

 πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο – ειέγρνπο 

 αλαζεσξήζεηο δηαδηθαζηψλ κε γλψκνλα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε 

θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηε λνκνζεζία γηα ηελ πγείαο θαη αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηε δηεζλή βηβιηνγξα-

θία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 

3.1 ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ (7) 
 

Π.1.1. ΓΗΔΡΓΑΗΔ 

Α. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΡΟΖ ΓΗΔΡΓΑΗΧΝ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1  Ποια υλικϊ θεωρούνται επικύνδυνα; 

✓ πρώτεσ ύλεσ 

✓ ενδιϊμεςα προώόντα 

✓ παραπροώόντα 

✓ τελικϊ προώόντα 

✓ απόβλητα 

✓ προώόντα ϋκρηξησ / μη ηθελημϋνησ αντύδραςησ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

  

2 Μπορεύ κϊποιο από τα παραπϊνω να ςχηματύςει 
νϋφη ατμών; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

3 Εύναι κϊποιο από αυτϊ 

✓ ιςχυρϊ τοξικό 

✓ τοξικό ςε χρόνια επαφό 

✓ καρκινογόνο 

✓ μεταλλαξιογόνο / μπορεύ να προκαλϋςει τερα-
τογϋνεςη; 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
 

  

4  Εύναι κϊποιο από αυτϊ 

✓ εύφλεκτο 

✓ εκρηκτικό 

✓ αςταθϋσ 

✓ ευαύςθητο ςε κρούςη / ςοκ; 
Αναφλϋγεται ςε επαφό με αϋρα; 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

  

5 Τπϊρχουν όρια διαρροόσ καθοριςμϋνα από τη 
νομοθεςύα για κϊποιο από αυτϊ; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

6 Ποιεσ εύναι οι ιδιότητεσ των προσ επεξεργαςύα 
υλικών; 

✓ φυςικϋσ 

✓ ςημεύο βραςμού 

✓ ςημεύο τόξησ 

✓ τϊςη ατμών 
Ιςχυρό τοξικότητα και όρια ϋκθεςησ 
Σοξικότητα ςε χρόνια ϋκθεςη και όρια ϋκθεςησ 
Αντιδραςτικότητα 

✓ αςύμβατα υλικϊ 

✓ διαβρωτικό 

✓ πολυμεριςμόσ 
Εκρηκτικϋσ ιδιότητεσ 

✓ ςημεύο ανϊφλεξησ [flash point] 

✓ θερμοκραςύα αυτανϊφλεξησ 
Περιβαλλοντικϋσ ιδιότητεσ 

✓ βιοαποικοδομόςιμο 

✓ τοξικότητα ςτο νερό 

✓ όριο οςμόσ 

   

7  Μπορεύ να προκύψει επικύνδυνη αντύδραςη / δι-
ϊςπαςη από: 

✓ λαθεμϋνη αποθόκευςη 

✓ κρούςη 

✓ επαφό με ξϋνα ςωματύδια 

✓ μη φυςιολογικϋσ ςυνθόκεσ διεργαςύασ (θερμοκ-
ραςύα, πύεςη, pH) 

✓ μη φυςιολογικό ρυθμό ροόσ κατϊ τη διϊρκεια 
τησ διεργαςύασ 

✓ ϋλλειψη κϊποιων ουςιών ό λανθαςμϋνη αναλο-
γύα / ςυγκϋντρωςη κατϊ την ανϊμιξη (ουςιών / 
καταλυτών κ.λπ.) 

✓ μηχανικό βλϊβη αντλύασ, αναδευτόρα 

✓ μη τόρηςη διαδικαςιών χρονικϊ (πολύ νωρύσ / 
πολύ αργϊ) ό και την ακολουθύα διαδικαςιών 

✓ ξαφνικό ό προοδευτικό φρϊξιμο αγωγών ό τμη-
μϊτων του εξοπλιςμού 

✓ υπερθϋρμανςη υπολεύμματοσ που απομϋνει ςτον 
εξοπλιςμό; 

 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 

8 Τπϊρχουν ςτοιχεύα διαθϋςιμα όςον αφορϊ ςτο 
ρυθμό αύξηςησ τησ θερμότητασ και των αερύων 
κατϊ τη διϊρκεια τησ αντύδραςησ ό τησ διϊςπαςησ 
των διαφόρων ουςιών; 

 
 

✓ 

  

9  Λαμβϊνονται μϋτρα για να αποφευχθεύ μια ανεξϋ-
λεγκτη αντύδραςη ό για να ςταματόςει μια τϋτοια 
κατϊςταςη που βρύςκεται ςε εξϋλιξη; Σι εύδουσ; 

 

✓ 

 Λαμβϊνονται όλα 
τα μϋτρα για να 
αποφευχθεύ η ο-
ποιαδόποτε κα-
τϊςταςη 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

10 Λαμβϊνονται μϋτρα για ταχεύα ουδετεροπούηςη ό 
απόρριψη των προσ αντύδραςη υλικών; Σι εύδουσ; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

11  ε μονϊδεσ που υπϊρχει ροό θερμότητασ λαμβϊ-
νονται μϋτρα για να διατηρηθεύ η θερμοκραςύα 
ςτα επιθυμητϊ επύπεδα όταν υπϊρχει φραγμόσ ςε 
κϊποιεσ από τισ διόδουσ μεταφορϊσ; Σι εύδουσ; 

  

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

12  Τπϊρχει περύπτωςη ουςύεσ που αναφλϋγονται ςε 
επαφό με αϋρα ό εύναι ευαύςθητεσ ςε κρούςη / 
ςοκ, να προκύψουν ωσ ύζημα ό να ςχηματιςτούν 
μετϊ από ξόρανςη του διαλύματοσ; 

  

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

13  Υυλϊςςονται κατϊλληλα οι ουςύεσ που χρηςιμο-
ποιούνται ςτισ διεργαςύεσ; 

✓ Οι εύφλεκτεσ και τοξικϋσ ουςύεσ φυλϊςςονται 
ςε θερμοκραςύεσ κϊτω από το 
ςημεύο ζϋςεώσ τουσ; 

✓ Για να μειωθεύ η πύεςη των αποθηκευμϋνων ου-
ςιών γύνεται χρόςη δεξαμενών 
με ψύξη ό κρυογονικών ουςιών; 

✓ Οι πιθανϊ εκρηκτικϋσ ςκόνεσ φυλϊςςονται ςε 
μεγϊλα δοχεύα; 

✓ Τπϊρχουν μεγϊλεσ ποςότητεσ εύφλεκτων ό το-
ξικών ουςιών αποθηκευμϋνεσ ςε 
εςωτερικούσ χώρουσ κτηρύων; 

✓ Τπϊρχει ανϊγκη για χρόςη αναςταλτικών παρα-
γόντων; Πώσ διατηρεύται η αποτελεςματικότητϊ 
τουσ; 

 
 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

14 Τπϊρχουν αςύμβατεσ ουςύεσ αποθηκευμϋνεσ ςτον 
ύδιο χώρο; 

 ✓ 
 

 

15  Τπϊρχουν διαδικαςύεσ για την αναγνώριςη, ςό-
μανςη και ποιοτικό ϋλεγχο των πρώτων υλών; 

✓ 
 

  

16 Δημιουργεύται κύνδυνοσ ςε κϊποιεσ από τισ πρώτεσ 
ύλεσ εφόςον «μολυνθούν» με 
κοινϋσ ουςύεσ όπωσ αϋρασ, νερό, λϊδι, ςκόνεσ, 
καθαριςτικϊ ό μϋταλλα; 

   

17  Τπϊρχουν ουςύεσ που θα μπορούςαν εύκολα να 
μπερδευτούν ό μύα για την ϊλλη; 

✓ 
 

  

18 Τπϊρχουν ουςύεσ (πρώτεσ ύλεσ ό παραγόμενα 
προώόντα) που να επηρεϊζονται ανεπανόρθωτα 
από ακραύεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ; 

 
✓ 
 

 

19  Τπϊρχει τρόποσ να αντικαταςταθούν κϊποιεσ από 
τισ επικύνδυνεσ ουςύεσ ό να μειωθεύ η επικινδυνό-
τητϊ τουσ με: 

✓ χρόςη εναλλακτικών μεθόδων διεργαςύασ με 
λιγότερο τοξικϋσ / εύφλεκτεσ ουςύεσ 

✓ αποθόκευςη ουςιών ςε διαλυμϋνη μορφό: 

  

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 



 

  102 
 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

20 Τπϊρχει δυνατότητα μεύωςησ των αποθηκευμϋνων 
επικύνδυνων ουςιών με: 

✓ μεύωςη μεγϋθουσ δεξαμενών 

✓ διαμόρφωςη διεργαςιών ϋτςι ώςτε να απαιτεύται 
η ελϊχιςτη ποςότητα επικύνδυνων αποθηκευμϋνων 
πρώτων υλών 

✓ μεύωςη των ενδιϊμεςων αποθηκευμϋνων ουςιών 
με απ’ ευθεύασ παραγωγό των 
τελικών προώόντων; 

 
 

✓ 
 
 

✓ 
 

  

21  Τπϊρχει δυνατότητα τα επικύνδυνα υλικϊ να τρο-
φοδοτούνται υπό μορφό αερύων 
αντύ υγρών; 

✓ 
 

  

22  Τπϊρχει τρόποσ να εκτελεςθεύ μια διεργαςύα ας-
φαλϋςτερα: 

✓ διατηρώντασ την πύεςη παροχόσ πρώτων υλών 
ςε χαμηλότερα επύπεδα από την 
πύεςη λειτουργύασ του δοχεύου που γύνεται η επε-
ξεργαςύα 

✓ κϊνοντασ τισ ςυνθόκεσ τησ διεργαςύασ πιο όπιεσ 
βελτιώνοντασ τον καταλύτη, 
αυξϊνοντασ την ανακύκλωςη κ.λπ. 

✓ κϊνοντασ την ύδια διεργαςύα ςε περιςςότερα 
ςτϊδια ϋτςι ώςτε να μειωθεύ η πολυπλοκότητα 
των εξαρτημϊτων, των λειτουργιών και των βοη-
θητικών ςυςτημϊτων; 

 
 
 
 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 

  

23  Τπϊρχει τρόποσ να μειωθούν / βελτιωθούν τα 
επικύνδυνα απόβλητα με: 

✓ ανακύκλωςη 

✓ βελτιςτοπούηςη των διεργαςιών πλύςησ ϋτςι 
ώςτε να μειωθεύ η χρόςη νερού 
και αποβλότων 

✓ απομϊκρυνςη των επικύνδυνων παραπροώόντων 
από τα απόβλητα 

✓ κατακρϊτηςη των χρόςιμων παραπροώόντων 
που βρύςκονται ςτα απόβλητα 

✓ διαχωριςμό των επικύνδυνων από τα λιγότερο 
επικύνδυνα απόβλητα; 

 
 

✓ 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
 

✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 

24 Βεβαιώνεται ότι τα υλικϊ καταςκευόσ των μηχα-
νημϊτων / ςωληνώςεων εύναι ςυμβατϊ με τισ χη-
μικϋσ ουςύεσ που θα χρηςιμοποιηθούν; Με ποιο 
τρόπο; 

✓ 
 

  

25 Έχουν υπϊρξει αλλαγϋσ ςτα μηχανόματα ό τισ 
διεργαςύεσ από τον τελευταύο ϋλεγχο αςφϊλειασ; 

 ✓ 
 

 

26 Έχουν υπϊρξει αλλαγϋσ ςτισ πρώτεσ ύλεσ ό τη 
ςύνθεςη και τη ςυγκϋντρωςό τουσ; 

 ✓ 

 

` 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

27 Εφόςον ϋχουν υπϊρξει αλλαγϋσ, ϋχουν γύνει ανα-
θεωρόςεισ όςον αφορϊ ςτα ςυςτόματα αςφαλεύασ 
(βαλβύδεσ, ανακούφιςησ, πυρςού καύςησ κ.λπ.); 
Οι αλλαγϋσ αυτϋσ μειώνουν τα επύπεδα αςφϊλειασ 
τησ εγκατϊςταςησ; 

  ΔΕΝ ΕΦΟΤΝ Τ-
ΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΑ-
ΓΕ 

28  Ποιοι κύνδυνοι δημιουργούνται από την απώλεια 
ροόσ μιασ ό περιςςότερων ουςιών ςε κϊποια διερ-
γαςύα; 

  Υωτιϊ, ϋκρηξη, 
διαρροό τοξικών 
ουςιών, ολύςθη-
ςη,πτώςη από 
ύψοσ 

29  Ποιοι κύνδυνοι δημιουργούνται εϊν υπϊρξει απώ-
λεια ςε κϊποιο από τα παρακϊτω: 

✓ παροχό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (γενικϊ ό ςε όρ-
γανα ελϋγχου) 

✓ πεπιεςμϋνοσ αϋρασ 

✓ παροχό νερού 

✓ νερό ψύξησ 

✓ εξαεριςμόσ 

✓ ψυκτικό υγρό 

✓ παροχό ατμού (χαμηλό, μϋςη, υψηλό πύεςη) 

✓ αδρανών αερύων 

✓ καυςύμου 

✓ φυςικού αερύου / φλόγασ ϋναρξησ 

✓ απαγωγό αποβλότων; 

   

30  Τπϊρχει κύνδυνοσ ϋναρξησ φωτιϊσ από εξωγενεύσ 
παρϊγοντεσ; 

✓ 
 

  

31 Τπϊρχει εμπειρύα από το προςωπικό ό την εταιρύα 
ςτην εκτϋλεςη των διαφόρων 
διεργαςιών; 

✓ 
 

  

32  Η μονϊδα αυτό εύναι ςυνδεδεμϋνη με ϊλλεσ μονϊ-
δεσ των οπούων η λειτουργύα να 
επηρεϊζεται από τυχόν βλϊβη ςτην πρώτη μονϊ-
δα; 

✓ 
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Β. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟ ΥΧΡΟ 
 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Έχει υπϊρξει μϋριμνα ϋτςι ώςτε οι μονϊδεσ να 
ϋχουν τοποθετηθεύ με τϋτοιο τρόπο που να ελα-
χιςτοποιούνται οι μεταφορϋσ επικύνδυνων ουςιών 
εντόσ αλλϊ και εκτόσ τησ εγκατϊςταςησ; 

 
 
 

Οι μονϊδεσ δεν 
εύναι κατανεμημϋ-
νεσ με τη ςειρϊ που 
ακολουθεύ το πετ-
ρϋλαιο, αλλϊ εύναι 
διϊςπαρτεσ ςτο 
χώρο τησ εγκατϊς-
ταςησ, λόγω των 
επεκτϊςεων μϋςα 
ςτο χρόνο αλλϊ και 
την επϋκταςη του 
χώρου τησ εγκα-
τϊςταςησ 

2 Εκτύθενται οι εργαζόμενοι ςτισ διϊφορεσ μονϊδεσ, 
αλλϊ και ςε γειτονικϋσ θϋςεισ 
εντόσ και εκτόσ τησ εγκατϊςταςησ, ςτουσ παρα-
κϊτω κινδύνουσ: 









 

 
 
 
 
 

 

•  τοξικούσ, διαβρωτικούσ, εύφλεκτουσ ατμούσ, 
αναθυμιϊςεισ και νϋφη 

  
 

•  υπερπύεςη από ϋκρηξη    

•  θερμικό ακτινοβολύα από φωτιϊ    

•  κρούςεισ    

•  μόλυνςη από διαρροό    

•  πλημμύρα    

•  θόρυβο    

•  μόλυνςη κοινών παροχών (πόςιμου νερού, αϋρα 
ατμόςφαιρασ, αποχετευτικό 
δύκτυο) 

 

 

•  μεταφορϊ επικύνδυνων ουςιών από ϊλλεσ εγκα-
ταςτϊςεισ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3  Σι εύδουσ εξωτερικού παρϊγοντεσ θα μπορούςαν 
να επηρεϊςουν τισ εγκαταςτϊςεισ: 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

•  ϊνεμοι υψηλόσ ταχύτητασ (τυφώνεσ, καταιγύδεσ 
κ.λπ.)  



 

Κυρύωσ καταιγύδεσ 

•  μετακύνηςη γησ (ςειςμού, κατολιςθόςεισ κ.λπ.) 
 



 


 
πανύωσ ςειςμού 
υψηλών ρύχτερ 

•  χιόνια / παγωνιϊ 

 

Παγωνιϊ, καθώσ 
δεν εύναι μονωμϋ-
νεσ αρκετϋσ ςωλη-
νώςεισ αλλϊ και 
αρκετϊ δοχεύα, 
ϋχοντασ ωσ αποτϋ-
λεςμα την χαμηλό 
απόδοςη τησ εγκα-
τϊςταςησ και την 
υψηλό ςε ζότηςη 
ηλεκτρικόσ ενϋργε-
ιασ 

•  αςτοχύεσ λειτουργιών από εξωγενεύσ παρϊγον-
τεσ 









 

•  ςαμποτϊζ    

•  αιωρούμενα ςωματύδια (νϋφη ςκόνησ, ϊμμου 
κ.λπ.)  

 

•  φυςικϋσ φωτιϋσ (από γειτνιϊζοντα δϊςη κ.λπ.)    

•  ακραύεσ θερμοκραςύεσ    

•  πλημμύρεσ    

•  κεραυνού    

•  ξηραςύα    

•  ομύχλη    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4 Λαμβϊνονται μϋτρα προςταςύασ όςον αφορϊ 
ςτην εκτόνωςη / προςταςύα κτηρύων και προςω-
πικού από πιθανό ϋκρηξη ςε κϊποια μονϊδα; Σι 
εύδουσ; 

  

Μϋτρα προςταςύασ 
από πιθανό ϋκρηξη, 
παρϋχεται μόνο ςτα 
2 control room που 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

υπϊρχουν ςτην 
εγκατϊςταςη 

5  Τπϊρχουν ανοιχτϊ φρεϊτια, τϊφροι, χαντϊκια 
όπου υπϊρχει η πιθανότητα ςυςςώρευςησ τοξι-
κών ό εύφλεκτων ατμών; 

 
 

Τπϊρχουν τϊφροι 
γύρω από κϊθε 
μονϊδα, υψηλϊ 
κεκλιδώματα ςτα 
ύψη ώςτε να απο-
φευχθεύ η οποιαδό-
ποτε πτώςη. 

6  Οι διϊφορεσ μονϊδεσ εύναι τοποθετημϋνεσ κατϊ 
τϋτοιο τρόπο ϋτςι ώςτε να ελαχιςτοποιεύται ο 
κύνδυνοσ μετϊδοςησ πυρκαγιϊσ από τη μια μονϊ-
δα ςτην ϊλλη και να επιτρϋπεται η πρόςβαςη 
μϋςων πυρόςβεςησ ςτο χώρο με αςφϊλεια; 

 
 

Οι μονϊδεσ εύναι 
τοποθετημϋνεσ ςε 
απόςταςη αςφαλε-
ύασ και υπϊρχει 
χώροσ πρόςβαςησ 
των μϋςων πυρός-
βεςησ 

7  Τπϊρχουν κατϊλληλεσ ϋξοδοι διαφυγόσ με κα-
τϊλληλη ςόμανςη; 

 
 

 

8  Οι διϊφορεσ μονϊδεσ εύναι τοποθετημϋνεσ κατϊ 
τϋτοιο τρόπο ϋτςι ώςτε να γύνεται με αςφϊλεια η 
πρόςβαςη των ομϊδων ςυντόρηςησ; 

 
 

 

9 Τπϊρχουν κατϊλληλα βοηθητικϊ μηχανόματα 
ςτα απαραύτητα ςημεύα (π.χ. γερανογϋφυρεσ για 
ανύψωςη τμημϊτων των μονϊδων); 

 
 

Ελϊχιςτα και κα-
τόπιν εμφϊνιςόσ 
κϊποιασ βλϊβησ, 
πραγματοποιεύται 
ενοικύαςη για την 
ςυντόρηςη ό επιδι-
όρθωςη 

10  Οι χώροι προςωρινόσ αποθόκευςησ για πρώτεσ 
ύλεσ ό ενδιϊμεςα προώόντα εύναι ςε κατϊλληλο 
ςημεύο; 

 
 

Εύναι απομακρυς-
μϋνεσ από τισ εγκα-
ταςτϊςεισ επεξερ-
γαςύασ πετρελαύου 

11 Τπϊρχει τρόποσ να αποφεύγεται η ανύψωςη με-
γϊλων φορτύων πϊνω από εγκαταςτϊςεισ και τισ 
ςωληνώςεισ; 

 
 

 

12  Τπϊρχουν κατϊλληλοι δρόμοι πρόςβαςησ για 
μονϊδεσ διϊςωςησ; Μπορεύ αυτϋσ οι δύοδοι να 
μπλοκαριςτούν από εξωτερικούσ παρϊγοντεσ 
(π.χ. κύνηςη); 

 
 

 

13  Τπϊρχει ςόμανςη απαγόρευςησ ειςόδου ςε περι-
οχϋσ που μπορεύ να προκληθεύ τραυματιςμόσ πε-
ζού ό βλϊβη ςτον εξοπλιςμό; 

 
 

 

14 Τπϊρχουν κατϊλληλεσ μπϊρεσ για προςταςύα του 
εξοπλιςμού που βρύςκεται κοντϊ ςε δρόμο;  
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Π.1.2. ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 

Α. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΚΟΤΦΗΖ ΠΗΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΠΗΔΖ 
 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1  Σα μηχανόματα εύναι ςχεδιαςμϋνα για να αντϋχο-
υν μια πιθανό κατϊςταςη υπερπύεςησ που μπορεύ 
να προκληθεύ από κϊποια διαταραχό ςτη διεργα-
ςύα; 

 
 

 

2  Τπϊρχουν τα απαραύτητα αςφαλιςτικϊ ςυςτόματα 
ανακούφιςησ πύεςησ για κϊθε 
ςυςκευό και εύναι αυτϊ κατϊλληλα διαςταςιολο-
γημϋνα; 

 
 

 

3  Σα ςυςτόματα ανακούφιςησ πύεςησ εύναι κατας-
κευαςμϋνα για να δουλεύουν και 
με τισ δύο φϊςεισ ροόσ (αϋρια / υγρό); 
Μόπωσ εύναι αναγκαύο; 

 
 

Εύναι καταςκευαςμϋ-
να μόνο όπου εύναι 
αναγκαύο 

4  Τπϊρχει ςυςκευό η οπούα να μην ϋχει αςφαλιςτι-
κό ανακούφιςησ πύεςησ και να εύναι δυνατό η δη-
μιουργύα υπερπύεςησ ςε αυτό από ςφϊλμα κατϊ τη 
διϊρκεια τησ 
διεργαςύασ; 

 
 

 

5   Τπϊρχουν ςημεύα που να βρύςκονται ςε ςειρϊ 
τοποθετημϋνα διαφρϊγματα και βαλβύδεσ ανακο-
ύφιςησ πύεςησ; 
Τπϊρχει κϊποιο μανόμετρο μεταξύ δύςκου και 
βαλβύδασ; 
Ελϋγχεται ςυχνϊ; 
Εύναι ςκόπιμο να τοποθετηθεύ ςύςτημα ελϋγχου 
υπερπύεςησ με μηχανιςμό προειδοπούηςησ; 

 
 

Τπϊρχουν μανόμετρα 
μεταξύ δύςκου και 
βαλβύδασ, όπου ελϋγ-
χονται από τον χει-
ριςτό τησ μονϊδασ, 
αλλϊ και κϊποια από 
το  control room 

6   ε ςημεύα που υπϊρχουν διαφρϊγματα για να 
εκτονώνουν εκρηκτικϋσ υπερπιϋςεισ 
ϋχει γύνει κατϊλληλη διαςταςιολόγηςη λαμβϊνον-
τασ υπόψη το μϋγεθοσ και την 
αντοχό του δοχεύου; 

 
 

 

7   Οι ρυθμύςεισ για τα όρια εκτόνωςησ των διαφό-
ρων αςφαλιςτικών ανακούφιςησ πύεςησ εύναι 
ςωςτϋσ; 
Τπϊρχει τουλϊχιςτον μια βαλβύδα με όριο πύεςησ 
χαμηλότερο από τη μϋγιςτη πύεςη αντοχόσ τησ 
προσ προςταςύα ςυςκευόσ; 
Εφόςον ϋχει υπϊρξει αλλαγό ςτη διεργαςύα, ϋχει 
γύνει νϋα μελϋτη για τον υπολογιςμό των νϋων ορύ-
ων που θα πρϋπει να πληρού η νϋα βαλβύδα αςφα-
λεύασ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8  Οι ςωλόνεσ που οδηγούν προσ τα αςφαλιςτικϊ 
εξαρτόματα εκτόνωςησ καθώσ και 
αυτού μετϊ το εξϊρτημα εύναι κατϊλληλοι ωσ προσ:   
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

•  το μϋγεθοσ των ςωλόνων 
   

•  την αντοχό τουσ ςε φόρτιςη / διϊβρωςη / θερ-
μοκραςύα / ιδιότητεσ τησ ουςύασ 
που εκτονώνεται; 

  

 

Τπϊρχει κατϊλληλη ςτόριξη των ςωλόνων για 
αποφυγό ταλαντώςεων / υδραυλικών κρούςεων 
κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτόνωςησ; 

  

 

Διαςφαλύζεται ότι οι ςωλόνεσ αδειϊζουν από υγ-
ραςύα που ςυςςωρεύεται κατϊ την 
εκτόνωςη; 

  

 

Διαςφαλύζεται ότι οι ςωλόνεσ δε θα φρϊξουν κατϊ 
τη λειτουργύα;   

 

Τπϊρχει βοηθητικό ςύςτημα απόφραξησ (π.χ. με 
πύεςη); 

  
 

9  Τπϊρχουν τοποθετημϋνα αςφαλιςτικϊ ςυςτόματα 
ανακούφιςησ πύεςησ ςε ςημεύα 
όπου προβλϋπονται μεγϊλεσ θερμικϋσ διαςτολϋσ 
λόγω εγκλωβιςμού υγρών ό αερύων ςτισ ςωληνώ-
ςεισ; 

 
 

 

10  Οι ςωλόνεσ εκτόνωςησ καταλόγουν ςε αςφαλϋσ 
ςημεύο ϋτςι ώςτε να μη δημιουργεύται εκεύ κύνδυ-
νοσ; 

 
 

 

11 Οι πυρςού καύςησ εύναι εφοδιαςμϋνοι με αξιόπιςτα 
ςυςτόματα ϋναρξησ φλόγασ;  

 

 

12  Τπϊρχουν ςυνϋπειεσ από μη λειτουργύασ ενόσ τϋ-
τοιου ςυςτόματοσ;  

 
Καθώσ υπϊρχουν δυο 
αυτόνομα ςυςτόματα 

13  Τπϊρχει ςύςτημα ειδοπούηςησ (ηχητικό, φωτεινό 
κ.λπ.) ςε περύπτωςη βλϊβησ;  

 

 

14 Τπϊρχουν φλογοπαγύδεσ ςτα κατϊλληλα ςημεύα 
των πυρςών καύςησ;  

 

 

15  Τπϊρχουν ανεπύςτροφεσ βαλβύδεσ ςε ςημεύα που 
δεν πρϋπει να υπϊρξει αναςτροφό ροόσ;  

 

 

16  Γύνεται ςυχνϊ ϋλεγχοσ για την καλό λειτουργύα 
των αςφαλιςτικών ςυςτημϊτων; 

 
 

χεδόν καθημερινώσ 

17 ε περύπτωςη βλϊβησ κϊποιου αςφαλιςτικού, πο-
ια διαδικαςύα ακολουθεύται (ϊμεςη αντικατϊςτα-
ςη, διακοπό λειτουργύασ μϋχρι την αντικατϊςτα-
ςη;) 

  

Απομόνωςη ςτο ςη-
μεύο και ϊμεςη αντι-
κατϊςταςη 
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Β. ΧΛΖΝΧΔΗ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΔ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Οι προδιαγραφϋσ των ςωληνώςεων εύναι κατϊλ-
ληλεσ λαμβϊνοντασ υπόψη:   

 

•  τισ ιδιότητεσ των ουςιών που διϋρχονται από 
αυτϋσ (π.χ. διαβρωτικϊ, υψηλό / 
χαμηλό θερμοκραςύα κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομϋ-
νων και ϊλλων χημικών όπωσ 
καθαριςτικϊ για ϊλατα κ.λπ. 

  

 

•  την πύεςη και τη θερμοκραςύα λειτουργύασ καθώσ 
και τυχόν υπερβϊςεισ αυτών 
ςε περύπτωςη βλϊβησ 

  

 

•  τα δεδομϋνα κόπωςησ λόγω κυκλικόσ φόρτιςησ 
(θερμικόσ / μηχανικόσ)   

 

•  τη φυςικό ϋκθεςη που δϋχεται από το εξωτερικό 
περιβϊλλον (θερμοκραςύα, 
υγραςύα κ.λπ.) 

  

 

•  θερμικϋσ διαςτολϋσ / ςυςτολϋσ, δονόςεισ, υδρα-
υλικϋσ κρούςεισ; 

  
 

2 Τπϊρχουν κϊποιεσ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ που θα 
μπορούςαν να εμφανιςτούν κατϊ 
τη διϊρκεια μιασ διεργαςύασ που θα ϋθεταν τισ ςω-
ληνώςεισ ςε φόρτιςη εκτόσ των 
ορύων αντοχόσ τουσ; 

  

Λανθαςμϋνοσ ςχε-
διαςμόσ και μη 
ύπαρξησ ςυςτόμα-
τοσ αναςτροφόσ 
ροόσ ςε κϊποιεσ 
διεργαςύεσ 

3  Σο μϋγεθοσ των ςωληνώςεων μπορεύ να μειωθεύ 
ϋτςι ώςτε να μειωθεύ και η μεταφερόμενη ποςότη-
τα επικύνδυνησ ουςύασ; 

 
 

 

4 Οι ςωληνώςεισ νερού εύναι προςτατευμϋνεσ από 
θραύςη λόγω παγετού; 

 
 

 

5  Τπϊρχουν εύκαμπτα τμόματα ςωληνώςεων (λϊς-
τιχα, ςπιρϊλ κ.λπ.);  

 
 

6 Τπϊρχουν ςωληνώςεισ που θα μπορούςαν να φρϊ-
ξουν; Ποιεσ θα όταν οι ςυνϋπειεσ;  

 
 

7 Τπϊρχει πρόβλεψη για ϊδειαςμα των γραμμών πριν 
από την εκκύνηςη και μετϊ 
από το τϋλοσ μιασ διεργαςύασ; 

 
 

Κϊθε διεργαςύα 
υποβοηθϊτε με 
ατμό 

8 Τπϊρχει ςόμανςη για το περιεχόμενο των ςωλη-
νώςεων; 

 
 

 

9 Τπϊρχει κϊποιο ςημεύο όπου γύνεται ϋνωςη πολ-
λαπλών ςωληνώςεων;  

 
 

10 Τπϊρχουν κατϊλληλοι προφυλακτόρεσ ςε ςημεύα 
ςύνδεςησ μεταξύ φλαντζών όπου πιθανό διαρροό 
θα μπορούςε να εμφανιςτεύ υπό μορφό ψεκαςμού 
(spray) και να προκαλϋςει φωτιϊ ό τραυματιςμό ςε 
εργαζόμενο; 

 
 

 

11  ε περύπτωςη διαρροόσ υπϊρχει κύνδυνοσ εξώθερ-
μησ αντύδραςησ μεταξύ του μονωτικού υλικού των 
ςωληνώςεων και τησ διαρρϋουςασ ουςύασ; 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

12  Σα πλαςτικϊ μϋρη ό τα μϋρη επικαλυμμϋνα με 
πλαςτικό εύναι κατϊλληλα γειωμϋνα για αποφυγό 
ςυςςώρευςησ ςτατικού ηλεκτριςμού;  

 

Αποφεύγεται χρό-
ςη πλαςτικού αλ-
λϊ όπου χρηςιμο-
ποιεύται εύναι γει-
ωμϋνα 

13   Οι βαλβύδεσ παρϊκαμψησ (bypass) μπορούν εύ-
κολα και γρόγορα να ανούξουν με 
εντολό των χειριςτών; 

 
 

 

Τπϊρχει κύνδυνοσ εϊν μια τϋτοια βαλβύδα μεύνει 
ανοιχτό / κλειςτό («κολλόςει» ςε 
κϊποια θϋςη); 

  
 

14 Τπϊρχει λύςτα με κρύςιμεσ βαλβύδεσ αςφαλεύασ ςε 
κϊθε μονϊδα;  

 

 

Γύνεται περιοδικόσ ϋλεγχοσ των «κρύςιμων» βαλβύ-
δων αςφαλεύασ; Με ποιο τρόπο; 

  
 

Μπορεύ ο ϋλεγχοσ να γύνει ενώ η μονϊδα εύναι ςε 
λειτουργύα;   

 

Εϊν χαλϊςει μια τϋτοια βαλβύδα γύνεται αμϋςωσ 
αντιληπτό η θϋςη τησ από τον πύνακα ελϋγχου 
(φωτεινό ςόμα / ηχητικό ςόμα); 

  
 

15 Φρειϊζονται βαλβύδεσ ειδικού τύπου (double block 
and bleed valves) λόγω:   

 

•  πολύ υψηλών θερμοκραςιών ό πιϋςεων ςτη διερ-
γαςύα 

  
 

•  τησ διϊβρωςησ που μπορεύ να προκαλϋςει η ου-
ςύα με την οπούα ϋρχεται ςε επαφό 

  
 

•  τησ επικϊθηςησ τησ ουςύασ με την οπούα ϋρχεται 
ςε επαφό; 

  
 

16 Οι βαλβύδεσ διακοπόσ παροχόσ εύναι αρκετϊ ιςχυ-
ρϋσ ϋτςι ώςτε ςε περύπτωςη διαρροόσ να μπορϋςο-
υν να κλεύςουν ακόμα και ςτισ χειρότερεσ ςυνθό-
κεσ διαφορϊσ πύεςησ; 

 
 

 

17  ε βαλβύδεσ ελϋγχου (ροόσ / πύεςησ κ.λπ.) τι ςυμ-
βαύνει εϊν χαθεύ το ςόμα / ό το μϋςο μϋτρηςησ; 

  

Έλεγχοσ από τον 
χειριςτό και ϊμεςη 
αντικατϊςταςη 
από το τμόμα ςυν-
τόρηςησ 

18  Βλϊβη ςε κϊποια βαλβύδα ςυνεπϊγεται και πιθανό 
υπϋρβαςη του ορύου αντοχόσ 
κϊποιου εξαρτόματοσ ό / και των ςωληνώςεων ςε 
μια μονϊδα; 

 
 

 

19 Σα όργανα και οι βαλβύδεσ ελϋγχου εύναι ςε εύκολα 
προςβϊςιμο ςημεύο για ςυντόρηςη;  
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Γ. ΑΝΣΛΗΔ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Η πύεςη τησ αντλύασ μπορεύ να προκαλϋςει θραύςη 
των ςωλόνων ό εξαρτημϊτων 
που ακολουθούν; 

 
 

 

2  Τπϊρχει κύνδυνοσ υπερθϋρμανςησ τησ αντλύασ;  
 

 

3 Τπϊρχουν κύνδυνοι που μπορεύ να εμφανιςτούν αν 
η αντλύα τεθεύ ςε λειτουργύα χωρύσ να υπϊρχει υγρό 
μϋςο (ςτεγνό); Σι εύδουσ;   

Τπερθϋρμανςη, 
ϋχοντασ ωσ απο-
τϋλεςμα να κα-
ταςτραφεύ 

4  ε περύπτωςη εκτϊκτου ανϊγκησ μπορεύ να απο-
μονωθεύ η αντλύα από την πηγό 
τροφοδοςύασ; 

 
 

 

5  Τπϊρχει κύνδυνοσ από επαφό ύλησ επεξεργαςύασ 
με το μοτϋρ μιασ αντλύασ ςε περύπτωςη διαρροόσ; 
Σι εύδουσ; 

 
 

 

6  Τπϊρχουν κύνδυνοι από το μοτϋρ μιασ αντλύασ 
λόγω τησ επικύνδυνησ 
ατμόςφαιρασ (εύφλεκτα / εκρηκτικϊ αϋρια) που 
μπορεύ να επικρατεύ γύρω από αυτό; Σι εύδουσ; 

  

την υπερθϋρ-
μανςη τησ ό και 
ακόμα να βγει 
εκτόσ λειτουργύ-
ασ η αντλύα 
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Γ. ΤΜΠΗΔΣΔ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Η πύεςη του ςυμπιεςτό μπορεύ να προκαλϋςει θρα-
ύςη των ςωλόνων ό εξαρτημϊτων που ακολουθο-
ύν; 

 
 

 

2 Τπϊρχουν αποςβεςτόρεσ για απορρόφηςη ταλαν-
τώςεων / κρούςεων που θα μπορούςαν να προκα-
λϋςουν κυκλικό φόρτιςη και κόπωςη των ςωλό-
νων και εξαρτημϊτων; 

 
 

 

3 Τπϊρχει κύνδυνοσ υπερθϋρμανςησ του ςυμπιεςτό;  
 

 

4 Τπϊρχει κύνδυνοσ ανϊφλεξησ ό ϋκρηξησ του προσ 
ςυμπύεςη μϋςου; 

 
 

 

5 Τπϊρχουν μϋςα προςταςύασ του ςυμπιεςτό και των 
εξαρτημϊτων του:   

 

•  αυτόματεσ βαλβύδεσ εξυδϊτωςησ ςτα δοχεύα    

•  ϋλεγχοσ θερμοκραςύασ λαδιού    

•  ϋλεγχοσ υπϋρβαςησ πύεςησ;    

6  Ο ςυμπιεςτόσ μπορεύ να ςταματόςει από απόςτα-
ςη ςε περύπτωςη εκτϊκτου ανϊγκησ;  

 

 

Τπϊρχουν αντύςτοιχα ενεργοποιούμενεσ βαλβύδεσ 
για απομόνωςη των γραμμών του 
ςυμπιεςτό; 

  
 

7 ε περύπτωςη που οι ςυμπιεςτϋσ εύναι ςε κλειςτό 
χώρο υπϊρχουν κατϊλληλοι ανιχνευτϋσ αερύων και 
αεριςμόσ του χώρου;   

Εύναι τοποθετη-
μϋνοι μόνο ςε 
ανοιχτούσ χώρο-
υσ 

8  Οι εύςοδοι των αεροςυμπιεςτών προςτατεύονται 
από εξωγενεύσ παρϊγοντεσ που θα 
μπορούςαν να προκαλϋςουν πρόβλημα (βροχό, 
εύφλεκτα αϋρια, ςκόνεσ κ.λπ.); 
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Δ. ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΔ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Σι θα μπορούςε να προκαλϋςει εξώθερμη εκτόσ 
ελϋγχου αντύδραςη ςε ϋνα αντιδραςτόρα:   

 

•  απώλεια ψύξησ    

•  ϋλλειψη ό περύςςια μιασ από τισ προσ αντύδραςη 
ουςύεσ 

  
 

•  εξωγενεύσ ουςύεσ (ςκόνεσ, νερό, λϊδι, καθαριςτι-
κϊ, μϋταλλα κ.λπ.) 

  
 

•  μη ςυμβατϊ χημικϊ καθαριςμού των εξαρτημϊ-
των 

  
 

•  λϊθοσ ςτην ανϊμιξη ουςιών (π.χ. ϊλλη ςειρϊ)    

•  απώλεια αναδευτόρα    

•  υπϋρβαςη θερμοκραςύασ προθϋρμανςησ    

•  απώλεια αδρανούσ αερύου; 
   

2 Τπϊρχουν ςυνϋπειεσ από πιθανϋσ βλϊβεσ ςε ϋνα 
αναδευτόρα; 
Η ςωςτό λειτουργύα του ελϋγχεται με 

 
  

 

•  ςταμϊτημα    

•  ςταμϊτημα και επανεκκύνηςη    

•  καθυςτερημϋνη εκκύνηςη    

•  κύνηςη με μεγαλύτερη / μικρότερη ταχύτητα    

•  ανϊςτροφη κύνηςη;    

3 Σα ςυςτόματα ανακούφιςησ πύεςησ ςτον αντιδ-
ραςτόρα εύναι κατϊλληλα; 
Τπϊρχει πρόβλεψη για αποφυγό φραξύματοσ / υ-
περπύεςησ; 

 
 

 

4 Τπϊρχει κύνδυνοσ υπερθϋρμανςησ του αντιδραςτό-
ρα;  

 
 

5 Τπϊρχουν κύνδυνοι από τη χρόςη καταλύτη; Σι 
εύδουσ; 
Εύναι πυροφορικού πριν ό μετϊ την αντύδραςη; 
Μπορεύ να αντιδρϊςει με τα ςτοιχεύα του αντιδ-
ραςτόρα; 
την αρχικό τουσ μορφό ό μετϊ τη χρόςη εύναι 
τοξικού; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

6 Τπϊρχουν κύνδυνοι κατϊ τη διαδικαςύα αναγϋννη-
ςησ του καταλύτη; Σι εύδουσ; 
•  Τπϊρχει κύνδυνοσ ανεξϋλεγκτησ αντύδραςησ; 
•  Τπϊρχουν μηχανιςμού που να αποτρϋπουν ταυ-
τόχρονη λειτουργύα τησ μονϊδασ 
κατϊ τη διϊρκεια διαδικαςιών αναγϋννηςησ; 
•  Πώσ αποτρϋπονται τα ςφϊλματα ςτισ διεργαςύεσ 
όπου υπϊρχουν πολλαπλϊ 
αντιδραςτόρια, όπου ςτον ϋνα αντιδραςτόρα γύνε-
ται αναγϋννηςη ενώ ο ϊλλοσ 
εύναι ςε λειτουργύα; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 
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Σ. ΓΟΥΔΗΑ (ΓΔΞΑΜΔΝΔ, ΚΑΓΟΗ, ΠΤΡΓΟΗ Κ.ΛΠ.) 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Γύνονται μη καταςτροφικού ϋλεγχοι (π.χ. ραδιογ-
ραφύεσ, υπϋρηχοι κ.λπ.) και δοκιμϋσ πύεςησ ςε όλα 
τα δοχεύα πύεςησ; 

 
 

 

2 Οι μϋθοδοι που χρηςιμοποιούνται μπορούν να α-
νιχνεύςουν όλεσ τισ πιθανϋσ βλϊβεσ (ρωγμϋσ, φο-
υςκώματα κ.λπ.); 

 
 

 

3 Τπϊρχει βιβλύο καταγραφόσ ελϋγχων και ιςτορικού 
των δοχεύων; 

 
 

 

4 Σα δοχεύα πληρούν τισ απαιτούμενεσ από το νόμο 
προδιαγραφϋσ αςφαλεύασ; 

 
 

 

5 Σα αςφαλιςτικϊ ςυςτόματα των δοχεύων εύναι τα 
κατϊλληλα όςον αφορϊ:   

 

•  θερμοκραςύεσ / πιϋςεισ εςωτερικϊ    

•  θερμοκραςύεσ ςυνθόκεσ εξωτερικϊ    

•  μϋγεθοσ;    

6 Τπϊρχει ανϊγκη τοποθϋτηςησ ςυςτόματοσ ανακο-
ύφιςησ υποπύεςησ για περιπτώςεισ όπου ϋνα δοχεύο 
ψύχεται ό αφαιρεύται υγρό από το εςωτερικό του; 

 
 

 

7 Τπϊρχουν κύνδυνοι εϊν ειςϋλθουν ςτο δοχεύο ακα-
θαρςύεσ ό νερό; Σι εύδουσ;  

 
 

8 Τπϊρχει κύνδυνοσ από βλϊβη ςτα ςυςτόματα ας-
φαλεύασ ενόσ δοχεύου να προκληθεύ υπερπύεςη 
εξαρτημϊτων ό ςωληνώςεων που ακολουθούν; 

 
 

 

9 Τπϊρχουν κύνδυνοι ςε περύπτωςη απώλειασ αερύων 
αδρανοπούηςησ; Σι εύδουσ;   

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

10 Λαμβϊνονται μϋτρα αςφϊλειασ κατϊ τη διϊρκεια 
φόρτωςησ ό εκφόρτωςησ υγρών 
προσ ό από ϋνα δοχεύο; Σι εύδουσ; 
Τπϊρχει γεύωςη για αποφυγό ςπινθόρων από ςτα-
τικό ηλεκτριςμό; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

11  ε περύπτωςη εκτϊκτου ανϊγκησ μπορούν τα πε-
ριεχόμενα του δοχεύου να απομονωθούν με:   

 

•  κλεύςιμο βανών και βαλβύδων (αυτόματα ό χει-
ροκύνητα) 

  
 

•  ϊντληςη περιεχόμενησ ουςύασ;    

12 Τπϊρχει ςόμανςη για το περιεχόμενο των δοχεύων;  
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Ε. ΔΝΑΛΛΑΚΣΔ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Οι ςυνϋπειεσ από τη θραύςη ενόσ ςωλόνα ςε ϋναν 
εναλλϊκτη θερμότητασ εύναι:   

 

•  αντύδραςη με ϊλλεσ ουςύεσ / υγρϊ τησ μονϊδασ    

•  διαρροό τοξικών ό εύφλεκτων ατμών    

•  διϊβρωςη ϊλλων ςτοιχεύων / εξαρτημϊτων τησ 
μονϊδασ; 

  
 

2 Σα ςυςτόματα ανακούφιςησ πύεςησ εύναι κατϊλλη-
λα και ςτισ δύο πλευρϋσ του εναλλϊκτη (υψηλό / 
χαμηλό πύεςη); 

 
 

 

3 Τπϊρχει κύνδυνοσ υπερθϋρμανςησ του εναλλϊκτη 
από:   

 

•  βλϊβη ςτο θερμοςτϊτη    

•  φρϊξιμο ςωλόνων (μεύωςη τησ μεταφορϊσ θερ-
μότητασ κϊτω από τα επιτρεπτϊ όρια) 

  
 

•  απώλεια μϋςου ψύξησ;    

4 Τπϊρχει κύνδυνοσ εγκαύματοσ από επαφό με θερμϊ 
μϋρη του εναλλϊκτη; 

 
 

 

5 Εύναι αξιόπιςτο το ςύςτημα τροφοδοςύασ νερού 
ψύξησ; ε ποιο βαθμό; 
Τπϊρχει εφεδρικό ςύςτημα τροφοδοςύασ; 





 
 

Τπερκϊλυψη 
αναγκών του 
διυλιςτηρύου 

6 Εύναι εύκολη η πρόςβαςη και η αποςυναρμολόγη-
ςη τμημϊτων του εναλλϊκτη από 
ομϊδεσ ςυντόρηςησ / καθαριςμού; 
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Ζ. ΦΟΤΡΝΟΗ ΚΑΗ ΛΔΒΖΣΔ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Ο θϊλαμοσ καύςησ προςτατεύεται από ϋκρηξη;  
 

 

Γύνεται αδρανοπούηςη του θαλϊμου πριν από την 
εκκύνηςη λειτουργύασ;   

 

Τπϊρχουν βαλβύδεσ αποκοπόσ ςε κϊθε γραμμό 
παροχόσ καυςύμου; 

  
 

Τπϊρχουν ςυςτόματα ελϋγχου (πύεςησ, ροόσ, θερ-
μοκραςύασ κ.λπ.); 

  
 

2 Τπϊρχουν ςόματα, όπωσ τα παρακϊτω, που θα 
διϋκοπταν τη λειτουργύα του 
φούρνου; 

  

 
 
 
 

Από το control 
room 

 

•  χαμηλό / υψηλό πύεςη καυςύμου   

•  απώλεια φλόγασ εκκύνηςησ   

•  χαμηλό ροό αϋρα   

•  απώλεια παροχόσ αϋρα ό ιςχύοσ εξαρτημϊτων   

•  χαμηλό ροό νερού ό υλικού προσ επεξεργαςύα 
Ελϋγχονται ςυχνϊ 

  

3  Τπϊρχει πιθανότητα αςτοχύασ που να προκαλϋςει 
ϋκρηξη ςε κϊποιο ςωλόνα του 
φούρνου; 

 
 

 

Εύναι δυνατόσ ο εντοπιςμόσ τησ βλϊβησ ςτο ςωλό-
να πριν προκληθεύ η αςτοχύα; 

  
Όχι πϊντα 

4 Τπϊρχει τρόποσ να ειςϋλθουν εύφλεκτα ό εκρηκτι-
κϊ αϋρια από το ςτόμιο ειςαγωγόσ αϋρα ςτο θϊλα-
μο καύςησ; 

 
 

Μόνο από ατελό 
καύςη 

5 Ο φούρνοσ προςτατεύεται από εύςοδο υγρών καυ-
ςύμων ςτο ςύςτημα παροχόσ καύςιμου αερύου;  

 

 

6 Τπϊρχει προςταςύα του φούρνου ενϊντια ςε αςτο-
χύεσ ςωληνώςεων;  

 

 

Τπϊρχουν βαλβύδεσ διακοπόσ παροχόσ ϋτςι ώςτε 
να αποφευχθεύ αναςτροφό ροόσ 
ςε περύπτωςη αςτοχύασ ςωλόνα; 

  

 

Οι βαλβύδεσ διακοπόσ παροχόσ ενεργοποιούνται 
αυτόματα ό χειροκύνητα και από 
ποια απόςταςη; 

  
χειροκύνητα 
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Θ. ΌΡΓΑΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Τπϊρχει ξεχωριςτό λύςτα με τα όργανα που θεωρο-
ύνται κρύςιμα για την αςφϊλεια 
μιασ διεργαςύασ; 

 
 

Τπϊρχει γενικόσ 
ϋλεγχοσ οργϊνων 
από τo control 
room μϋςω προγ-
ρϊμματοσ απο-
μακρυςμϋνου ε-
λϋγχου (SCADA) 

2 Τπϊρχει ςαφόσ εξόγηςη για τη λειτουργύα τουσ κα-
θώσ και για τα όρια πϊνω από 
τα οπούα ενεργοποιούνται τα όργανα αυτϊ; 

 
 

 

3  Οι μηχανιςμού και τα όργανα ελϋγχου εύναι δομη-
μϋνα ςαν ϋνα ολοκληρωμϋνο ςύςτημα για ολόκλη-
ρη την εγκατϊςταςη ό κϊθε μονϊδα ϋχει τα δικϊ τησ 
ςυςτόματα; 

  

Κϊθε μονϊδα ϋχει 
τα δικϊ τησ ςυς-
τόματα 

4 Σα ςημαντικϊ όργανα ελϋγχου ϋχουν εφεδρικϊ ςυς-
τόματα που λειτουργούν αυτόνομα ςε περύπτωςη 
βλϊβησ; 

 
 

 

5 Τπϊρχουν περιπτώςεισ χρονικόσ καθυςτϋρηςησ 
ςτην απόκριςη των οργϊνων ελϋγχου και ποια μϋτ-
ρα λαμβϊνονται για αυτό; 

  

τη περύπτωςη 
αυτό, ακολουθεύ 
ϊμεςοσ ϋλεγχοσ 
από την χειριςτό 
τησ μονϊδασ 

6 Τπϊρχουν ςυνϋπειεσ από τη βλϊβη ενόσ από τα 
ςυςτόματα ελϋγχου; Σι εύδουσ; 
Μπορεύ η βλϊβη αυτό να προβλεφθεύ; 

  

Τπϊρχουν ςοβα-
ρϋσ ςυνϋπειεσ ςε 
περύπτωςη βλϊ-
βησ, κϊποιου από 
τα ςυςτόματοσ 
ελϋγχου, όπωσ 
υπερπύεςη, υποπύ-
εςη, αύξηςη-
πτώςη τησ θερ-
μοκραςύασ, όπου 
οδηγούν εύτε ςε 
αναποτελεςματικό 
επεξεργαςύα του 
αργού ό των πα-
ραπροώόντων εύτε 
ςε κϊποιο ατύχη-
μα 

7 Τπϊρχουν ςυνϋπειεσ εϊν περιςςότερα από ϋνα ςυς-
τόματα ελϋγχου παρουςιϊςουν 
βλϊβη ταυτόχρονα; Σι εύδουσ; 
 
 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

8 Πώσ εύναι δομημϋνο το ςύςτημα ελϋγχου μϋςω κεν-
τρικού ηλεκτρονικού υπολογιςτό;   

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

•  Τπϊρχουν εφεδρικϊ ςυςτόματα για όλα τα εξαρ-
τόματα του υπολογιςτό (οθόνεσ, επεξεργαςτϋσ, PLC 
κ.λπ.); 

  

Τπϊρχει ϋνα γενι-
κό εφεδρικό ςύς-
τημα αλλϊ και το 
χειροκύνητο 

•  Πόςο γρόγορα μπορεύ να γύνει η ενεργοπούηςό 
τουσ; 

  
Άμεςα 

•  Απαιτεύται ανθρώπινη παρϋμβαςη ό η ενεργοπού-
ηςη γύνεται αυτόματα;   

Φρειϊζεται αν-
θρώπινη παρϋμ-
βαςη 

•  Πώσ ελϋγχονται τα υπολογιςτικϊ προβλόματα / 
ςφϊλματα του λογιςμικού; 

  ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

•  Οι πολύ κρύςιμεσ διεργαςύεσ / λειτουργύεσ ςτηρύ-
ζονται αποκλειςτικϊ ςε ϋλεγχο 
μϋςω λογιςμικού ό υπϊρχει και κϊποιο εφεδρικό 
ςύςτημα που λειτουργεύ με 
ϊλλη λογικό / αρχϋσ λειτουργύασ; 

  ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

•  Τπϊρχει περύπτωςη από ςφϊλμα ςτο λογιςμικό 
να δοθεύ εντολό ςε κϊποια ςυςκευό που να προκα-
λϋςει ατύχημα;   

Τπϊρχει ςυνεχόσ 
ϋλεγχοσ από ειδι-
κούσ ώςτε να μη 
πραγματοποιηθεύ 
κϊποιο ςφϊλμα 

•  Όταν ο υπολογιςτόσ αντιληφθεύ ςφϊλμα ςτη δι-
εργαςύα, τι εύδουσ ςόματα λαμβϊνει ο χειριςτόσ, 
ποιεσ ενϋργειεσ γύνονται αυτόματα και ποιεσ απαι-
τούνται από μϋρουσ του χειριςτό; 

  ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

•  Ο χειριςτόσ μπορεύ να προκαλϋςει ατύχημα από 
λανθαςμϋνη ενϋργεια ό το λογιςμικό αποτρϋπει 
τϋτοια περύπτωςη; 

  

Σο λογιςμικό α-
ποτρϋπει τον χει-
ριςτό για λανθας-
μϋνη ενϋργεια 

•  ε περιπτώςεισ ειςαγωγόσ δεδομϋνων από το χει-
ριςτό μϋςω υπολογιςτό, γύνεται ϋλεγχοσ από το 
λογιςμικό για ςφϊλματα ςτην πληκτρολόγηςη (π.χ. 
1000 kg αντύ για 100kg); 

  

 

9 Τπϊρχουν ςυνϋπειεσ από διακοπό ρεύματοσ (μικρόσ 
ό μεγϊλησ διϊρκειασ) ςτα όργανα ελϋγχου και τισ 
μονϊδεσ υπολογιςτών; 

  

 

•  Τπϊρχει εφεδρικό ςύςτημα ενϋργειασ (UPS);    

•  Αυτό καλύπτει μόνο τα ςυςτόματα ελϋγχου ό και 
κϊποιο μϋροσ κρύςιμου εξοπλιςμού που απαιτεύ 
ενεργοπούηςη; 

  

Μπορεύ να καλύ-
ψει τισ ανϊγκεσ 
του διυλιςτηρύου 
για 48 ώρεσ 

10 Η επιφϊνεια επικοινωνύασ / πύνακασ ελϋγχου μεταξύ 
χειριςτό και μονϊδασ πληρού 
βαςικούσ κανόνεσ ανθρώπινησ επικοινωνύασ; 

 
 

 

•  Τπϊρχει διαθϋςιμη πληροφορύα για τισ φυςιολο-
γικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ καθώσ και για τισ υπερ-
βϊςεισ / μη επιτρεπτϋσ καταςτϊςεισ; 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

•  Οι πληροφορύεσ αυτϋσ (ςόματα) εύναι προφανεύσ 
και εύκολα κατανοητϋσ από 
το χειριςτό; Εύναι ομαδοποιημϋνεσ; 

  
 

•  Τπϊρχουν ϊλλεσ πληροφορύεσ που θα μπορούςαν 
να μπερδϋψουν το χειριςτό; 

  
 

•  Απαιτεύται από το χειριςτό να κϊνει υπολογιςμούσ 
και πώσ αυτού ελϋγχονται; 

  
 

•  Οι κρύςιμεσ προειδοποιόςεισ κινδύνου γύνονται 
ϊμεςα ορατϋσ ό αντιληπτϋσ από 
το χειριςτό; 

  
 

•  Τπϊρχει αρκετό πληροφορύα ςτο χειριςτό, ϋτςι 
ώςτε να διαγνώςει την αιτύα πιθανόσ προειδοπούη-
ςησ κινδύνου; 

  
 

•  Τπϊρχει κύνδυνοσ ο χειριςτόσ να λϊβει ταυτόχρο-
να ςειρϊ από προειδοποιόςεισ 
κινδύνου / ςυναγερμούσ με αποτϋλεςμα να μπερδε-
υτεύ; 

  

 

•  Σα όργανα απεικόνιςησ εύναι τοποθετημϋνα ςε 
κατϊλληλο ςημεύο ϋτςι ώςτε να 
εύναι ορατϊ ςτο χειριςτό από τη θϋςη εργαςύασ του; 

  

 

•  Τπϊρχει απόκριςη του ςυςτόματοσ (ςτα όργανα 
απεικόνιςησ) ςτισ εντολϋσ / 
ενϋργειεσ του χειριςτό; 

  
 

•  Ο ςχεδιαςμόσ του πύνακα ελϋγχου εύναι εργονομι-
κόσ; Σα όργανα ελϋγχου εύναι 
ςωςτϊ ομαδοποιημϋνα; 

  
 

•  Σα χειριςτόρια εύναι εύκολα προςβϊςιμα, εύκολα 
λειτουργόςιμα και διαχωρύζονται εύκολα μεταξύ 
τουσ; 

  
 

•  Τπϊρχει κϊποιο όργανο που η λειτουργύα του να 
παραβαύνει τα ςτερεότυπα 
(π.χ. αριςτερόςτροφο βύδωμα); 

  

 

•  Τπϊρχουν κϊποιοι παρϊμετροι ςτισ διεργαςύεσ 
που δεν εύναι δυνατό να ελεγχθούν με τα υπϊρχοντα 
μϋςα;                                                           

  

 

•  Πόςεσ χειροκύνητεσ ενϋργειεσ πρϋπει να εκτελϋςει 
ο χειριςτόσ ςε ςυνθόκεσ κανονικόσ λειτουργύασ και 
ςε περύπτωςη διακοπόσ εκτϊκτου ανϊγκησ;   

Ελϊχιςτεσ, μόνο 
τα emergency 
button που εύναι 
τοποθετημϋνα ςτη 
μονϊδα 

•  ε περύπτωςη λαθεμϋνησ ενϋργειασ από το χειρις-
τό (π.χ. λϊθοσ πϊτημα κουμπιού) ποιεσ μπορεύ να 
εύναι οι ςυνϋπειεσ; 
 
•  Τπϊρχουν ϋλεγχοι που δεν εύναι ςυνδεδεμϋνοι με 
το ςύςτημα υπολογιςτό; 

 
 
 


 

 

Δεν εύναι εφικτό 
καθώσ ελϋγχεται 
και από το control 
room 

•  Σα καλώδια που χρηςιμοποιούνται για τη μετα-
φορϊ των ςημϊτων ελϋγχου εύναι προςτατευμϋνα 
για αποφυγό λανθαςμϋνου ςυναγερμού; 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

11 Τπϊρχει περύπτωςη ϋλεγχοι που ςε φυςιολογικϋσ 
ςυνθόκεσ εκτελούνται αυτόματα 
να απενεργοποιηθούν και να ελϋγχονται χειροκύνη-
τα; 
Πώσ εξαςφαλύζεται η αςφϊλεια ςε τϋτοιεσ περιπ-
τώςεισ; 

 
 

 

12 Τπϊρχουν κρύςιμα όργανα ελϋγχου / βαλβύδεσ που 
δε θα μπορούςαν να ενεργοποιόςουν εύκολα και 
γρόγορα με χειροκύνητεσ λειτουργύεσ οι χειριςτϋσ ςε 
περύπτωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ; 

 
 

 

13 Γύνονται δοκιμϋσ ςωςτόσ λειτουργύασ των οργϊνων 
ελϋγχου και ρύθμιςη των ορύων 
βϊςει των οπούων ενεργοποιεύται ο ςυναγερμόσ, 
ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ αςφϊλειασ; Με ποιο 
τρόπο; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

14 Εύναι δυνατό τϋτοιου εύδουσ δοκιμό χωρύσ να διακο-
πεύ η λειτουργύα τησ μονϊδασ;   

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

15 Σα όργανα ελϋγχου / απεικόνιςησ που ϋχουν υπος-
τεύ βλϊβη επιςκευϊζονται ϊμεςα; 
Τπϊρχουν εφεδρικϊ εξαρτόματα για αντικατϊςταςη 
μϋχρι την επιςκευό αυτών που 
ϋχουν υποςτεύ βλϊβη και τι ςυμβαύνει ςτην περύπ-
τωςη που δεν εύναι διαθϋςιμα; 

 
 

Εύναι όλα διαθϋςι-
μα ςε κεντρικό 
αποθόκη κοντϊ 
ςτισ εγκαταςτϊςε-
ισ 

16 Τπϊρχει περύπτωςη εςκεμμϋνησ απενεργοπούηςησ 
κϊποιων από τα ςυςτόματα 
ελϋγχου / απεικόνιςησ από το χειριςτό; 

 
 

Παραμόνο επα-
νεκκινόςεισ, ςε 
περύπτωςη όπου ο 
χειριςτόσ του λο-
γιςικού θεωρεύ ότι 
υπϊρχει ςφϊλμα 

17 Διαςφαλύζεται ότι τα προκαθοριςμϋνα όρια ςτα 
όργανα ελϋγχου / λογιςμικό δεν 
ϋχουν τροποποιηθεύ από μη εξουςιοδοτημϋνο προ-
ςωπικό; Με ποιο τρόπο; 

 
 

 

18 Οι γραμμϋσ που οδηγούν ςε όργανα ελϋγχου καθα-
ρύζονται κατϊλληλα ϋτςι ώςτε να 
αποφευχθεύ φρϊξιμο με ςυνϋπεια τη δυςλειτουργύα 
του οργϊνου ελϋγχου; 

 
 

 

19  Τπϊρχουν επιπτώςεισ ακραύων ςυνθηκών θερμοκ-
ραςύασ / υγραςύασ εκλύςεων από 
τισ διεργαςύεσ ςτα όργανα ελϋγχου; Σι εύδουσ;  

 

 

20  Τπϊρχουν γραμμϋσ νερού, ψεκαςτόρεσ ό ϊλλοσ 
τρόποσ με τον οπούο θα μπορούςε 
να προκληθεύ βλϊβη ςε ευαύςθητα όργανα ελϋγχου 
εϊν καταβρεχτούν; 

 
 

 

21  Τπϊρχουν όργανα που περιϋχουν υγρϊ αςύμβατα 
με τισ ουςύεσ των διεργαςιών με 
τισ οπούεσ θα μπορούςαν να αντιδρϊςουν;  
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

22 Σα όργανα ελϋγχου εύναι κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνα, 
μονωμϋνα, γειωμϋνα και τοποθετημϋνα για τισ ςυν-
θόκεσ του περιβϊλλοντοσ ςτο οπούο θα λειτουργό-
ςουν; Πληρούν τισ ηλεκτρολογικϋσ προδιαγραφϋσ 
του περιβϊλλοντοσ χώρου; 

 
 

 

23 Η γεύωςη των οργϊνων εύναι ςυντεταγμϋνη με την 
καθοδικό προςταςύα ςωληνώςεων, δεξαμενών και 
δομικών ςτοιχεύων τησ μονϊδασ; 

 
 

 

24  Τπϊρχει ςυμβατότητα μεταξύ παλαιών και νϋων 
οργϊνων ςε περιπτώςεισ αναβϊθμιςησ ό αντικατϊς-
ταςησ μϋρουσ ό του ςυνόλου του ςυςτόματοσ; 
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Η. ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Τπϊρχει ηλεκτρολογικό κατηγοριοπούηςη των δι-
αφόρων χώρων εργαςύασ; 
Ποια χαρακτηριςτικϊ των διεργαςιών επηρεϊζουν 
την κατηγοριοπούηςη; 
Όλεσ οι ςυςκευϋσ που βρύςκονται ςε μια περιοχό 
πληρούν τισ προδιαγραφϋσ; 
Πώσ γύνεται ο ϋλεγχοσ; 

 
 
 
 
 
 

  
 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

2  Ο δευτερεύων ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ εύναι 
τοποθετημϋνοσ ςε αςφαλό ςημεύα 
(μακριϊ από επικύνδυνα υλικϊ και προςτατευμϋνα 
από πλημμύρεσ); 

 

  

3  Σα αςφαλιςτικϊ που χρηςιμοποιούν ηλεκτρικϊ 
ςτοιχεύα καθώσ και οι ςυςκευϋσ 
ϊμεςησ παύςησ λειτουργύασ ϋχουν ςχεδιαςτεύ ϋτςι 
ώςτε εϊν πϊθουν κϊποια βλϊβη 
να παραμϋνουν ςε «αςφαλό θϋςη»; 

   
 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

4 φϊλματα ςε κϊποιο ςημεύο τησ μονϊδασ επηρεϊ-
ζουν ϊλλα εξαρτόματα τησ μονϊδασ; Με ποιο τρό-
πο; 

  
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

5  Προςτατεύονται τα διϊφορα ηλεκτρολογικϊ εξαρ-
τόματα από αυξομειώςεισ τησ τϊςησ του ρεύματοσ; 
Με ποιο τρόπο; 

   
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

6 Σα εφεδρικϊ ςυςτόματα χρηςιμοποιούν διαφορε-
τικό παροχό ιςχύοσ; 

 
  

7 Τπϊρχει παροχό ενϋργειασ εκτϊκτου ανϊγκησ για 
κρύςιμεσ καταςτϊςεισ; 

 
  

8 Σο ςύςτημα παροχόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και η 
φυςικό διϊταξη των αγωγών ςτο 
χώρο εργαςύασ εύναι εύκολα κατανοητϊ; 

 
  

9 Τπϊρχουν ηλεκτρολογικϊ όργανα ελϋγχου των 
μηχανημϊτων διεργαςιών; 

 
 

 

10 Τπϊρχουν μηχανιςμού για υπερφόρτιςη / βραχυ-
κύκλωμα; 

 
  

11 Ο ϋλεγχοσ των ςυςτημϊτων ϊμεςησ γενικόσ διακο-
πόσ γύνεται με πλόρεσ φορτύο; 

  
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

12 Σα μηχανόματα εύναι γειωμϋνα (προςταςύα κατϊ τη 
ςυςςώρευςη ηλεκτροςτατικών 
φορτύων) κατϊ τη διϊρκεια φόρτωςησ / εκφόρτω-
ςησ; 

 

  

13  Τπϊρχουν μηχανόματα τα οπούα θα μπορούςαν να 
τεθούν εκτόσ λειτουργύασ (για 
ςυντόρηςη / επιςκευό / ϋλεγχο) χωρύσ να διακοπεύ 
η μονϊδα παραγωγόσ; 

 

  

14 Οι ςωληνώςεισ ηλεκτρικών καλωδύων εύναι προς-
τατευμϋνεσ από ςυγκεντρώςεισ εύφλεκτων ατμών;  
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Κ. ΓΗΑΦΟΡΑ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Τπϊρχουν ειδικϊ αεροςτεγό ςφραγύςματα για πε-
ριπτώςεισ ακραύων ςυνθηκών λειτουργύασ (τοξικϊ, 
διαβρωτικϊ, υψηλό / χαμηλό θερμοκραςύα κ.λπ.); 

 
 

 

2  Γύνεται ϋλεγχοσ και ανϊλυςη των ταλαντώςεων / 
δονόςεων των μηχανημϊτων με 
ςκοπό τον εντοπιςμό πιθανόσ βλϊβησ; 

 
 

 

3 Τπϊρχει τρόποσ να προβλεφθεύ βλϊβη μϋςω τησ 
ανϊλυςησ ταλαντώςεων / δονόςεων με χρόςη ειδι-
κών αιςθητόρων ςε μηχανόματα όπωσ: ςυμπιες-
τϋσ, αντλύεσ, μοτϋρ, ανεμιςτόρεσ κ.λπ.; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

4 Σα μηχανικϊ φορτύα που εφαρμόζονται ςτα μηχα-
νόματα εύναι μϋςα ςτα όρια υπολογύζοντασ: θερμι-
κϋσ διαςτολϋσ, βϊροσ ςωληνώςεων, υπερπλόρωςη 
των δεξαμενών, φορτύα ανϋμου ό ςυςςώρευςησ 
νερού / χιονιού; 

 
 

 

5 Σα θεμϋλια που υποςτηρύζουν καταςκευϋσ εύναι 
κατϊλληλα λαμβϊνοντασ υπόψη: 
το βϊροσ των δοχεύων με το περιεχόμενο, μετακι-
νόςεισ γησ, φορτύα ανϋμου ό ςυςςώρευςη νερού / 
χιονιού; 

 
 

 

6  ε περιπτώςεισ χρόςησ εξαρτημϊτων από γυαλύ, 
υπϊρχει τρόποσ αντικατϊςταςησ 
με λιγότερο εύθραυςτο υλικό αλλϊ ανθεκτικό υλι-
κό; 

  

Αποφεύγεται όςο 
το δυνατόν η 
χρόςη γυαλιού 

7  Η χρόςη γυαλιού γύνεται μόνο ςε ςημεύα που κρύ-
νεται απολύτωσ απαραύτητο; 

 
 

 

8 Γύνονται τακτικϊ ϋλεγχοι για τυχόν ρωγμϋσ, βλϊβεσ 
ςε τϋτοιου εύδουσ εξαρτόματα;  

 

 

9 Λαμβϊνονται για αποφυγό ςυςςώρευςησ ςτατικού 
ηλεκτριςμού και πρόκληςησ 
ςπινθόρων; Σι εύδουσ; 

 
 

Γεύωςη 

10 Ο εξοπλιςμόσ και οι ςωληνώςεισ προςτατεύονται 
από τη διϊβρωςη με:   

 

•  χρόςη υλικών ανθεκτικών ςτη διϊβρωςη    

•  καθοδικό προςταςύα    

•  επικαλύψεισ χρώματοσ ό ϊλλου προςτατευτικού 
υλικού; 

  
 

11 Θα μπορούςαν να προκαλϋςουν καταςτροφό των 
ςωληνώςεων / εξοπλιςμού:   

 

•  ρωγμϋσ    

•  θερμικό φορτύο    

•  εξωτερικό κρούςη;    

12 Τπϊρχουν προςτατευτικϊ όταν οι εγκαταςτϊςεισ 
εύναι κοντϊ ςε δρόμουσ / κοινόχρηςτουσ χώρουσ;  

 

 

13 ε ςωληνώςεισ που βρύςκονται ςε ύψοσ, υπϊρχει 
προςταςύα για αποφυγό κρούςησ με γερανό;  
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

14 Σα μηχανόματα και τα εξαρτόματα πληρούν τισ 
προδιαγραφϋσ που τύθενται από 
τη νομοθεςύα και τουσ εθνικούσ και διεθνεύσ κανο-
νιςμούσ; 

 
 

 

15 Πραγματοποιούνται ϋλεγχοι ςτα μηχανόματα πριν 
την ϋναρξη λειτουργύασ τουσ ςε 
παραγωγικό βϊςη, με ςκοπό τον εντοπιςμό βλα-
βών ςτην καταςκευό, από τη μεταφορϊ, κατϊ την 
τοποθϋτηςη κ.λπ.;  

 
 

 

16 Πραγματοποιούνται ϋλεγχοι περιοδικϊ με ςκοπό 
την εξαςφϊλιςη τησ καλόσ λειτουργύασ ςτο μϋλ-
λον; Σι εύδουσ;  

 

υχνϊ προγρϊμ-
ματα ςυντόρη-
ςησ, ςε μονϊδεσ 
όπου δεν εύναι 
αποδοτικϋσ 
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Π.1.3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ 
A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Μπορεύ ανθρώπινα ςφϊλματα να ϋχουν καταςτροφι-
κϋσ ςυνϋπειεσ; 
Σι εύδουσ; 

 
 

Μπορεύ να προκ-
ληθεύ μϋχρι και 
ϋκρηξη 

2  Έχει γύνει ςαφόσ προςδιοριςμόσ των κρύςιμων ενεργε-
ιών που καλεύται να εκτελϋςει ο χειριςτόσ; 

 
 

 

 Ο χειριςτόσ εύναι ικανόσ (βϊςη ςωματικών προςόν-
των αλλϊ και 
απαιτούμενησ γνώςησ) να εκτελϋςει τισ ενϋργειεσ αυ-
τϋσ; 

  

 

3 Τπϊρχουν ςαφεύσ οδηγύεσ / διαδικαςύεσ διαθϋςιμεσ 
προσ το χειριςτό για την εκτϋλεςη ενεργειών:   

 

•  ρουτύνασ    

•  εκκύνηςησ    

•  διακοπόσ    

•  εκτϊκτου ανϊγκησ και δυςλειτουργιών;    

Εύναι οι οδηγύεσ αυτϋσ ςε μορφό εύκολα κατανοητό 
(φωτογραφύεσ, διαγρϊμματα 
κ.λπ.) και ςε μορφό ενεργειών βόμα προσ βόμα; 

  

 

4  Γύνεται ενημϋρωςη των διαδικαςιών; Με ποιο τρόπο; 
Λαμβϊνει μϋροσ ο χειριςτόσ ςτην αναθεώρηςη των 
διαδικαςιών; 

  

 
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

 

5  Τπϊρχουν παρϊμετροι ςτισ διαδικαςύεσ ό τα μηχανό-
ματα που ϋχουν αλλϊξει χωρύσ να ϋχουν ενημερωθεύ 
και εκπαιδευτεύ κατϊλληλα οι χειριςτϋσ; 

 
 

 

6 Πραγματοποιεύται κατϊλληλη εκπαύδευςη νϋου και 
ϋμπειρου προςωπικού; Με ποιο 
τρόπο; 

 
 

Με πραγματοπο-
ύηςη ςεμιναρύων, 
αλλϊ και με προ-
ςομοιώςεισ 

7  Τπϊρχει διαρκόσ εκπαύδευςη του προςωπικού όςον 
αφορϊ διαδικαςύεσ εκτϊκτου 
ανϊγκησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και αςκόςεων ετοι-
μότητασ; 

 
 

 

8 Αποδεικνύεται η γνώςη ενόσ χειριςτό πριν του επιτρα-
πεύ να εργϊζεται αυτόνομα; 
Με ποιο τρόπο; 
Τπϊρχει ςύςτημα αξιολόγηςησ και ελϋγχου; 

 
 

 
 
Έχοντασ κϊποιον 
δύπλα του ωσ 
μϋντορα, ο ο-
πούοσ τον ελϋγχει 
και τον αξιολογεύ 
 

9 Γύνεται χρόςη λιςτών ελϋγχου για κρύςιμεσ διαδικαςύ-
εσ; 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

10 Οι ςυνόθεισ πρακτικϋσ των χειριςτών ςυμβαδύζουν με 
τισ γραπτϋσ οδηγύεσ; 
Διευθετούνται τυχόν διαφορϋσ; Με ποιο τρόπο; 
Τπϊρχει εξουςιοδότηςη για αλλαγϋσ και παρεκκλύςεισ 
από τισ γραπτϋσ οδηγύεσ; Σι 
εύδουσ; 
Φρειϊζεται επανεξϋταςη των θεμϊτων αςφϊλειασ μετϊ 
από τϋτοιου εύδουσ αλλαγϋσ; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

11 Εύναι επαρκόσ η γνώςη των χειριςτών πϊνω ςε θϋματα 
χημεύασ τησ διεργαςύασ και 
των πιθανών ανεπιθύμητων αντιδρϊςεων; 

 
 

 

12 Οι γραπτϋσ οδηγύεσ καθορύζουν όρια αςφαλούσ λειτο-
υργύασ για όλεσ τισ διεργαςύεσ και όλα τα υλικϊ που 
χρηςιμοποιούνται; 

 
 

 

13 Τπϊρχουν παρϊμετροι των διεργαςιών θα μπορούςαν 
να φτϊςουν τα όρια αςφαλεύασ; Σι εύδουσ; 
Μπορούν να γύνουν αντιληπτϋσ από τουσ χειριςτϋσ 
πριν προκληθεύ κϊποια βλϊβη; 
Τπϊρχουν αυτόματα ςυςτόματα εντοπιςμού αυτών; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

14 Τπϊρχουν διεργαςύεσ ό διαδικαςύεσ πρϋπει να ελϋγχον-
ται από εξειδικευμϋνο προςωπικό (μηχανικούσ, τεχνι-
κϊ εκπαιδευμϋνο προςωπικό κ.λπ.); Σι εύδουσ; 

 
 

Ο χειριςτόσ τησ 
μονϊδασ επιβλϋ-
πει και ελϋγχει 
την ορθό λειτο-
υργύασ τησ. ε 
περύπτωςη κϊ-
ποιασ βλϊβησ 
καλεύ το αρμόδιο 
τμόμα   

15 Εύναι όλα τα ςημαντικϊ μηχανόματα και ο εξοπλιςμόσ 
(δοχεύα, ςωλόνεσ, βαλβύδεσ, 
όργανα ελϋγχου κ.λπ.) διακριτϊ και ευκρινώσ ςηματο-
δοτούμενα με όνομα, αριθμό 
και περιεχόμενο; 

 
 

 

Διαςφαλύζεται η ενημϋρωςη τησ ςηματοδότηςησ αυ-
τόσ; Με ποιο τρόπο; 

  

Μϋςω ςεμιναρύ-
ων αλλϊ και ύ-
παρξη πινϊκων 
ςτο δωμϊτιο του 
χειριςτό με τισ 
ςηματοδοτόςεισ 

16 Τπϊρχουν ειδικϋσ διαδικαςύεσ καθαριςμού, αδρανοπο-
ύηςησ, αποςτρϊγγιςησ, που 
πρϋπει να εκτελεςτούν πριν την εκκύνηςη τησ λειτουρ-
γύασ μιασ μονϊδασ; 
Διαςφαλύζεται ότι εκτελϋςτηκαν οι διαδικαςύεσ αυτϋσ; 
Με ποιο τρόπο; 

 
 

Τπϊρχει επιτρο-
πό ελϋγχου 

17 Αντιμετωπύζονται κατϊλληλα οι βλϊβεσ ςε λειτουργι-
κϊ ςυςτόματα; 

 
 

 

•  Τπϊρχει γενικευμϋνο πλϊνο αντύδραςησ;    
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

•  Τπϊρχουν προτεραιότητεσ οριςμϋνεσ, όςον αφορϊ 
ςτη λειτουργύα ςυγκεκριμϋνων κρύςιμων μονϊδων ό 
τμημϊτων τησ εγκατϊςταςησ; 

  

 

•  Τπϊρχουν εφεδρικϊ ςυςτόματα παροχόσ ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ (γεννότριεσ πετρελαύου, φυςικού αερύου);   

 

•  Μπορεύ να γύνει παραγωγό ατμού χωρύσ χρόςη ηλεκ-
τρικόσ ενϋργειασ; 

  
 

•  Τπϊρχουν λϋβητεσ που λειτουργούν χωρύσ χρόςη 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ; 

  
 

18 Τπϊρχουν διεργαςύεσ οι οπούεσ να εύναι δύςκολο να 
ελεγχθούν (π.χ. περιοριςμϋνοσ 
χρόνοσ αντύδραςησ ςε περύπτωςη δυςλειτουργύασ); 

 
 

 

19 Έχουν υπϊρξει «παρ’ ολύγον ατυχόματα»; Γύνεται κα-
ταγραφό αυτών; 

 
 

 

20 Τπϊρχουν αυτόματα μηχανόματα που να λειτουργούν 
χωρύσ επύβλεψη; 
Ακολουθούνται κατϊλληλεσ ενϋργειεσ ςε περύπτωςη 
ςυναγερμού / βλϊβησ; Σι εύδουσ; 

 
 

 

21 Εκτελούνται εργαςύεσ φόρτωςησ και εκφόρτωςησ; 
Λαμβϊνονται μϋτρα αςφϊλειασ; Σι εύδουσ; 

 
 

Εύτε απομονώνε-
ται ο δρόμοσ, εύτε 
γύνεται χρόςη 
ταινύασ ςόμανςησ 
ϋργων 

22 Τπϊρχουν τα κατϊλληλα μϋςα ενδοεπικοινωνύασ (τη-
λϋφωνα, ηχο-φωτεινϊ ςόματα, 
κ.λπ.); 

 
 

 

23 Αντιμετωπύζεται το πρόβλημα κόπωςησ των εργαζομϋ-
νων και το θϋμα των αλλαγών 
βϊρδιασ; 

 
 

 

Τπϊρχει πρόβλεψη για εκ περιτροπόσ κυκλικό εναλ-
λαγό ςτισ βϊρδιεσ; 

  
 

Εφαρμόζεται το ωρϊριο και το μϋγιςτο όριο υπερωρύ-
ασ; 

  
 

24 Τπϊρχει ικανόσ αριθμόσ εργαζομϋνων ςε κϊθε βϊρδια 
για να εκτελεςθούν οι αναγκαύεσ εργαςύεσ ρουτύνασ 
αλλϊ και να αντιμετωπιςθούν τυχόν καταςτϊςεισ εκ-
τϊκτου ανϊγκησ; 
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Π.1.4. ΤΝΣΖΡΖΖ 
A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Τπϊρχουν διαθϋςιμεσ γραπτϋσ διαδικαςύεσ για τα 
παρακϊτω:   

 

•  θερμϋσ εργαςύεσ    

•  ϊνοιγμα γραμμών παραγωγόσ    

•  εύςοδο ςε κλειςτό χώρο ό δοχεύο    

•  εργαςύα ςε αδρανοποιημϋνη ατμόςφαιρα    

•  κλεύςιμο / ςόμανςη χώρων    

•  εργαςύεσ ςε ενεργοποιημϋνο ηλεκτρολογικό ε-
ξοπλιςμό 

  
 

•  ϋλεγχοσ με χρόςη πεπιεςμϋνων αερύων    

•  χρόςη αναπνευςτικών ςυςκευών με εξωτερικό 
μονϊδα παροχόσ αϋρα 

  
 

•  αφαύρεςη εξαρτημϊτων ανακούφιςησ πύεςησ από 
εξοπλιςμό που βρύςκεται ςε λειτουργύα 

  
 

•  εκςκαφϋσ με ό χωρύσ μηχανικϊ εργαλεύα / μηχα-
νόματα 

  
 

•  χρόςη γερανών και μεταφορϊ βαρϋων φορτύων    

•  εργαςύεσ εργολϊβων    

•  εύςοδοσ ςε μονϊδεσ ςε λειτουργύα;    

2 Ποιεσ από τισ παρακϊτω διαδικαςύεσ κρύνονται 
απαραύτητεσ ςε εργαςύεσ με γερανούσ / μεταφορϊ 
βαρϋων φορτύων ςτη μονϊδα: 

  

 

•  ϊδεια χειριςτό μηχανόματοσ    

•  πρόςφατη ϊδεια ελϋγχου καλόσ λειτουργύασ του 
μηχανόματοσ και των εξαρτημϊτων του (ςυρμα-
τόςχοινα, ϊγκιςτρα κ.λπ.) 

  
 

•  ϋλεγχοσ για υπόγεια κενϊ ό ςωληνώςεισ πριν 
τοποθετηθεύ το μηχϊνημα ανύψωςησ; 

  
 

3 Εύναι αναγκαύο το πλόρεσ κλεύςιμο μιασ μονϊδασ 
προκειμϋνου να γύνει με αςφϊλεια η επιςκευό ενόσ 
μηχανόματοσ; 
 

 
 

Εξαρτϊται το μηχϊ-
νημα και εϊν υπϊρ-
χουν εφεδρικϊ μη-
χανόματα 

Τπϊρχει μϋριμνα για διακοπό όλων των γραμμών 
παροχόσ προσ το μηχϊνημα αυτό; 

  

 

Λαμβϊνονται ϊλλα μϋτρα για την προςταςύα των 
εργαζομϋνων τησ μονϊδασ ςυντόρηςησ; 

  

Έλεγχοσ από μια 
επιτροπό, προκει-
μϋνου να επιβεβαι-
ωθεύ η αςφϊλεια 
του χώρου, όπου θα 
πραγματοποιηθεύ η 
ςυντόρηςη 

4 Πόςο ςυχνϊ καθαρύζεται μια εγκατϊςταςη; 

  

Εύναι προγραμμα-
τιςμϋνοσ ο καθα-
ριςμόσ μια φορϊ το 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

μόνα εκτόσ εϊν 
τύθεται θϋμα ϊμε-
ςου καθαριςμού 

Ποια χημικϊ και εξοπλιςμόσ χρηςιμοποιεύται για το 
ςκοπό αυτό; 

  ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

Τπϊρχουν κατϊλληλεσ θυρύδεσ ειςόδου για το 
προςωπικό και τον εξοπλιςμό; 

  
 

5 Τπϊρχει πρόγραμμα προληπτικόσ ςυντόρηςησ;   
 

 

Κρύνεται ικανό ϋτςι ώςτε να βεβαιώνει την αξιοπι-
ςτύα κρύςιμων τμημϊτων του εξοπλιςμού; 

  
 

Φρειϊζεται ϋλεγχοσ δονόςεων / ταλαντώςεων;    

Οι βαλβύδεσ, αναδευτόρεσ κ.λπ. χρειϊζονται τακτι-
κό λύπανςη; 

  
 

Πρϋπει να ελϋγχονται η ςτϊθμη του λαδιού και 
τυχόν διαρροϋσ; 

  
 

Κϊθε πότε πρϋπει να αλλϊζονται τα λιπαντικϊ;   ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

Πρϋπει να γύνεται ϋλεγχοσ των ςυςτημϊτων ψε-
καςμού; 

  
 

6  Ποιοι κύνδυνοι εύναι ςυνδεδεμϋνοι με εργαςύεσ 
ςυντόρηςησ ρουτύνασ;   

Αναθυμιϊςεισ, δι-
αρροϋσ 

7 τισ πλατφόρμεσ υπϊρχει ικανόσ χώροσ για εκτϋ-
λεςη ςυντόρηςησ ςτα διϊφορα μηχανόματα;  

 

 

8 Τπολογύςτε τισ ςυνϋπειεσ από βλϊβη ςε κϊθε μη-
χϊνημα τησ εγκατϊςταςησ εν ώρα 
λειτουργύασ. Εύναι δυνατό η αςφαλόσ: απομόνωςη, 
παρϊκαμψη, ϊδειαςμα, καθαριςμόσ ό επιςκευό του 
μηχανόματοσ; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

9 ε περύπτωςη απομόνωςησ ενόσ μηχανόματοσ πώσ 
αντιμετωπύζεται η υπερπύεςη 
που πιθανό να δημιουργηθεύ ςε κϊποιο ςημεύο πριν 
τη διακοπό; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

10 Τπϊρχουν διαθϋςιμα ανταλλακτικϊ εξαρτόματα 
του εξοπλιςμού ό και μηχανημϊτων ςε κρύςιμα 
ςημεύα των μονϊδων; 

 
 

 

Τπϊρχουν μηχανόματα ό εξαρτόματα αυτών που 
απαιτούν μεγϊλο χρονικό διϊςτημα για την αντικα-
τϊςταςό τουσ; 

  
 

11  Γύνεται ϋλεγχοσ ςτα υλικϊ επιςκευόσ / ανταλλακ-
τικϊ εξαρτόματα ϋτςι ώςτε να πληρούν όλεσ τισ 
προδιαγραφϋσ; 

 
 

 

12 Τπϊρχουν διαθϋςιμα όλα τα κατϊλληλα εργαλεύα 
για την εκτϋλεςη τησ ςυντόρηςησ; 

 
 

 

Απαιτεύται χρόςη ειδικών εργαλεύων για την εκτϋ-
λεςη μιασ εργαςύασ γρηγορότερα, ευκολότερα και 
αςφαλϋςτερα; 

  
 

13 Τπϊρχει ειδικόσ χώροσ φύλαξησ των εργαλεύων και 
των εξαρτημϊτων ςυντόρηςησ;  
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

14  ε ποιουσ κινδύνουσ εύναι εκτεθειμϋνοι οι εργαζό-
μενοι τησ ομϊδασ ςυντόρηςησ από 
γειτνιϊζουςεσ μονϊδεσ 

  

 

•  καυςαϋρια και εξόδουσ αεραγωγών, γενικότερα    

•  ανακούφιςη πύεςησ    

•  διαρροϋσ / υπερχειλύςεισ    

•  φωτιϊ και ϋκρηξη; 
   

 

Π.1.5. ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Α. ΚΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Ποια εύναι τα πρότυπα βϊςει των οπούων κα-
ταςκευϊζονται κλιμακοςτϊςια, πλατφόρμεσ, 
ρϊμπεσ και ςταθερϋσ ςκϊλεσ; 
Τπϊρχει κατϊλληλοσ φωτιςμόσ; 

 
 
 
 

 
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

2  Τπϊρχει ικανόσ αριθμόσ εξόδων διαφυγόσ από 
όλεσ τισ θϋςεισ εργαςύασ (μονϊδεσ 
παραγωγόσ, εργαςτόρια, γραφεύα κ.λπ.); 

 
 

 

3  Τπϊρχει κατϊλληλη ςόμανςη και προςταςύα 
για τα ϊτομα που τισ χρηςιμοποιούν;  

 

 

4 Τπϊρχει κύνδυνοσ να μπλοκαριςτούν από απο-
θηκευμϋνα υλικϊ, μηχανόματα κ.λπ.;  

 
 

5 Οι χαλύβδινεσ καταςκευϋσ εύναι μονωμϋνεσ;  
 

 

6 ε μονϊδεσ που υπϊρχει κύνδυνοσ από φωτιϊ ό 
ϋκρηξη, οι αύθουςεσ ελϋγχου τησ 
εγκατϊςταςησ βρύςκονται μακριϊ ςε χωριςτϋσ 
καταςκευϋσ; Εϊν όχι εύναι η καταςκευό του 
κτηρύου ανθεκτικό και με τζϊμια αςφαλεύασ; 

 
 

 

7 Οι αύθουςεσ ελϋγχου παρϋχουν αςφϊλεια ςε 
περύπτωςη φωτιϊσ, ϋκρηξησ, διαρροόσ τοξικών; 

 
 

 

Τπϊρχει ικανόσ αριθμόσ αυτόνομων αναπνευς-
τικών ςυςκευών για κϊθε εργαζόμενο;   

 

8  Τπϊρχει ςχϋδιο διαφυγόσ ςε περύπτωςη εκτϊκ-
του ανϊγκησ; 
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Β. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΡΓΑΗΑ 
 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Τπϊρχει μϋριμνα για αςφαλό αποθόκευςη και 
διϊθεςη εύφλεκτων ουςιών; 

 
 

 

2 Οι κύριοι κύνδυνοι φωτιϊσ και ϋκρηξησ προ-
ϋρχονται από:   

 

•  ςυνθόκεσ διεργαςύασ    

•  εύφλεκτα υλικϊ κοντϊ ςε μηχανόματα που 
εκτελούν θερμϋσ εργαςύεσ 

  
 

•  διαρροό / υπερχεύλιςη εύφλεκτων / εκρηκ-
τικών ουςιών   

 

•  ςυςςώρευςη εύφλεκτων / εκρηκτικών ου-
ςιών ςε λεκϊνεσ απορροόσ (ςκόνεσ, λϊδια, 
απόβλητα κ.λπ.) 

  
 

•  καθαριςτικούσ διαλύτεσ    

•  ιςχυρϊ οξειδωτικϊ    

•  πηγϋσ φλόγασ (ανοιχτό φλόγα, ςυγκόλλη-
ςη, αντιςτϊςεισ, ςπινθόρεσ από ςτατικό η-
λεκτριςμό κ.λπ.); 

  

 

3 Εκτύθενται οι εργαζόμενοι ςε χημικούσ κινδύ-
νουσ; 
Τπϊρχουν: 

  

 

•  αςφυξιογόνα    

•  ερεθιςτικϊ    

•  δηλητόρια    

•  καρκινογόνα    

•  τερατογόνα    

•  μεταλλαξιογόνα;    

Αντιμετωπύζονται οι κύνδυνοι αυτού (πρώτεσ 
ύλεσ, ενδιϊμεςα και τελικϊ προώόντα, 
καυςαϋρια, απόβλητα κ.λπ.); Με ποιο τρόπο; 

  

 

4 τισ εργαςύεσ που μπορεύ οι εργαζόμενοι να 
εκτεθούν ςε χημικούσ κινδύνουσ, χρειϊζεται η 
λόψη ειδικών μϋτρων προςταςύασ (π.χ. ειδι-
κόσ αεριςμόσ); 
•  ςημεύο ςυλλογόσ δειγμϊτων 
•  εργαςύεσ μϋτρηςησ ςτϊθμησ δεξαμενών / 
δοχεύων κ.λπ. 
•  προςθόκη ουςιών ςε μια διεργαςύα 
•  πακετϊριςμα προώόντων 
•  φόρτωςη / εκφόρτωςη οχημϊτων / πλούων 
/ δεξαμενών 
•  καθαριςμό φύλτρων ό εξαρτημϊτων 
•  ϊδειαςμα / αδρανοπούηςη ςωλόνων / δεξα-
μενών 
•  απόρριψη αποβλότων 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

5 Οι εργαζόμενοι ϋχουν ενημερωθεύ για τουσ 
κινδύνουσ που διατρϋχουν από τη χρόςη των 
υλικών; 

 
 

 

Εύναι διαθϋςιμα τα MSDS για όλα τα υλικϊ 
που χρηςιμοποιούνται; 

  
 

6 Τπϊρχει κατϊλληλη επιςόμανςη των κινδύ-
νων ςτα υλικϊ που χρηςιμοποιούνται 

 
 

 

7 Η ομϊδα ιατρικόσ παρακολούθηςησ (γιατρόσ 
εργαςύασ, νοςηλευτόσ/τρια επαγγελματικόσ 
υγεύασ κ.λπ.) εύναι ενημερωμϋνη για τισ ουςύεσ 
που χρηςιμοποιούνται και 
εύναι εφοδιαςμϋνη με την κατϊλληλη αγωγό 
για κϊθε περύπτωςη; 

 
 

 

8 Οι διεργαςύεσ μπορούν να βελτιωθούν ϋτςι 
ώςτε να ελαχιςτοποιηθεύ ο κύνδυνοσ ϋκθεςησ 
ςε τοξικϊ; 

 
 

 

9 Τπϊρχει κατϊλληλοσ αεριςμόσ για απαγωγό 
επικύνδυνων αερύων, ατμών κ.λπ.; Οι 
ειςαγωγό αϋρα γύνεται από ςημεύο μακριϊ 
από πηγϋσ μόλυνςησ; 

  

Πρώτα γύνεται η 
απαγωγό των 
επικύνδυνων αε-
ρύων και ύςτερα 
η όποια εργαςύα 

10 Τπϊρχουν ςημεύα κλειςτϊ ό μερικώσ κλειςτϊ 
ςτην εγκατϊςταςη όπου θα μπορούςε να εγ-
κλωβιςτεύ αδρανϋσ αϋριο και να προκαλϋςει 
αςφυξύα ςτουσ εργαζόμενουσ; 

 
 

 

11 Τπϊρχει ξεκϊθαρη / ευδιϊκριτη ςόμανςη ςτισ 
ςωληνώςεισ και τα εξαρτόματα των 
λειτουργικών παροχών (νερό, ατμόσ, γκϊζι, 
πεπιεςμϋνοσ αϋρασ, ϊζωτο κ.λπ.); 

 
 

 

12 Τπϊρχει ανϊγκη χρόςησ ςυςκευών ελϋγχου 
του αϋρα ό ιατρικό παρακολούθηςη 
για μόλυνςη από βιολογικούσ, χημικούσ ό 
ραδιενεργούσ παρϊγοντεσ; υνϋχεια ό 
περιοδικϊ; 

 
 

Περιοδικϊ 

13 Ποια από τα παρακϊτω μϋςα ατομικόσ προς-
ταςύασ πρϋπει να παρϋχονται:   

 

•  προςταςύα κεφαλόσ (κρϊνη)    

•  προςταςύα ματιών / προςώπου (γυαλιϊ, 
προςωπύδεσ, κϊςκεσ ολοκλόρου κεφαλόσ) 

  
 

•  προςταςύα ακοόσ (ακουςτικϊ)    

•  προςταςύα αναπνοόσ (φύλτρα, αναπνευςτι-
κϋσ ςυςκευϋσ) 

  
 

•  προςταςύα δϋρματοσ / ςώματοσ (φόρμεσ 
για χημικϊ, απλϋσ εργαςύασ) 

  
 

•  προςταςύα χεριών (γϊντια)    

•  προςταςύα καρπών (επαναλαμβανόμενεσ 
κινόςεισ) 

  
 

•  προςταςύα μϋςησ (χειρονακτικό ανύψωςη 
φορτύων) 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

•  προςταςύα δακτύλων (υποδόματα με λϊ-
μα); 

  
 

14 Σα μϋςα ατομικόσ προςταςύασ εύναι διαθϋςι-
μα:   

 

•  ςε φυςιολογικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ    

•  ςε περιπτώςεισ δυςλειτουργιών    

•  ςε περιπτώςεισ μικρών διαρροών    

•  ςε περιπτώςεισ εκτϊκτου ανϊγκησ;    

15 Τπϊρχουν διαθϋςιμοι πλύντεσ ματιών και 
ντουζιϋρεσ καταιονιςμού; 

 
 

ε κϊθε μονϊδα 

16 ε περιπτώςεισ ϋκθεςησ ςε κϊποιο παρϊγον-
τα, ποια μϋτρα πρώτων βοηθειών λαμβϊνον-
ται;   

Εξαρτϊται από το 
υλικό που ϋχει 
εκτεθεύ ο εργα-
ζόμενοσ  

17  Τπϊρχει κύνδυνοσ οι εργαζόμενοι να μεταφϋ-
ρουν εκτόσ των χώρων εργαςύασ τουσ 
μολυςματικούσ παρϊγοντεσ (π.χ. ςτα ρούχα); 

 
 

 

18 Οι κύριοι κύνδυνοι από χρόςη υψηλόσ πύεςησ 
προϋρχονται από: 
•  εργαλεύα πεπιεςμϋνου αϋρα 
•  διαρροϋσ ςε γραμμϋσ υψηλόσ πύεςησ (αερύ-
ων, ατμού) 
•  εκτονώςεισ από ςημεύα ανακούφιςησ πύε-
ςησ 
•  εκτιναςςόμενα ςωματύδια 
•  υδραυλικϊ εργαλεύα 
•  θραύςη δοχεύων ό εξαρτημϊτων υπό πύεςη 
•  ςυςτόματα παραγωγόσ κενού; 

 
 


















 

 

 

19 Σα ςημεύα που γύνονται εκτονώςεισ αερύων 
εύναι ςε ςημεύα που δε θα μπορούςαν 
να προκαλϋςουν ατύχημα;  

 
 

 

Εύναι  τοποθετημϋνα ψηλότερα από το υψη-
λότερο πιθανό ςημεύο που υπϊρχει υγρό; 

  
 

20 ε ποια από τα παρακϊτω ςημεύα μπορεύ οι 
εργαζόμενοι να εκτεθούν ςε κύνδυνο 
λόγω υψηλών / χαμηλών θερμοκραςιών: 

  

 

•  θερμϋσ επιφϊνειεσ    

•  εξαγωγό θερμών αερύων    

•  εκτόνωςη ατμών / ςυμπυκνωμϋνων αερύων    

•  εκτόνωςη ψυχρών υγρών / αερύων    

•  κρυογονικϋσ επιφϊνειεσ    

•  ακραύεσ φυςικϋσ ςυνθόκεσ;    

Πώσ αυτό αντιμετωπύζεται;    

21 ε ποια από τα παρακϊτω ςημεύα μπορεύ οι 
εργαζόμενοι να εκτεθούν ςε μηχανικούσ κιν-
δύνουσ: 

  

 

•  κοφτερϋσ ακμϋσ    

•  εμπόδια (κρούςη κεφαλόσ ό πρόκληςη 
ανατροπόσ) 
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•  ολιςθηρϋσ επιφϊνειεσ    

•  πτώςη / τουμπϊριςμα βαρϋων φορτύων    

•  πτώςη από ύψοσ λόγω ϋλλειψησ προςτατε-
υτικών κιγκλιδωμϊτων 

  
 

•  εγκλωβιςμόσ ϊνω /κϊτω ϊκρων λόγω ϋλλε-
ιψησ προφυλακτόρων ςε επικύνδυνα 
ςημεύα (γρανϊζια, αλυςύδεσ, ιμϊντεσ, κινού-
μενα μϋρη κ.λπ.) 

  

 

•  θραύςη ςωληνώςεων / καλωδύων;    

Αντιμετωπύζονται οι κύνδυνοι αυτού; Με ποιο 
τρόπο;   

Με ϊμεςη διόρ-
θωςη, εϊν ανιχ-
νευτεύ  

22 Τπϊρχουν κουμπιϊ ϊμεςησ παύςησ λειτουρ-
γύασ για όλα τα μηχανόματα; Σα μηχανόματα 
ςταματούν αμϋςωσ; 

 
 

Δε ςταματούν 
ϊμεςα 

23 Οι διϊδρομοι κυκλοφορύασ εύναι ελεύθεροι 
από καλώδια / ςωληνώςεισ ό ϊλλα εμπόδια 
(μόνιμα ό προςωρινϊ); 

 
 

 

24  Σα ςυςτόματα ανύψωςησ φορτύων πληρούν 
τισ προδιαγραφϋσ που ορύζει η νομοθεςύα 
(γϊντζοι αςφαλεύασ, μηχανιςμού ϋναντι ςε 
υπερφόρτωςη, ηχοφωτεινϊ ςόματα κ.λπ.); 

 
 

 

25 Τπϊρχει πρόβλεψη για ςυναγερμό ςε περύπ-
τωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ ιατρικόσ βοόθειασ;Σι 
εύδουσ;   

 

26 Γύνονται προςπϊθειεσ για διακύνηςη και δια-
χεύριςη των υλικών περιςςότερο με μηχανικϊ 
μϋςα και λιγότερο χειρωνακτικϊ; 

 
 

 

27 ε ποια ςημεύα μπορεύ οι εργαζόμενοι να εκ-
τεθούν ςε κινδύνουσ από δονόςεισ:   

 

•  δονούμενα εργαλεύα χειρόσ ό εξοπλιςμόσ    

•  δονόςεισ τησ δομικόσ καταςκευόσ    

•  ακουςτικϋσ δονόςεισ    

•  υψηλϊ επύπεδα θορύβου; 

  
Με ωτοαςπύδεσ 

Πώσ αντιμετωπύζονται; 

  

 

28 ε ποια ςημεύα μπορεύ οι εργαζόμενοι να εκ-
τεθούν ςε ηλεκτρικούσ κινδύνουσ και 
πωσ αντιμετωπύζονται; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

29 ε ποια ςημεύα μπορεύ οι εργαζόμενοι να εκ-
τεθούν ςε κινδύνουσ από τισ παρακϊτω ακτι-
νοβολύεσ: 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

•  ιοντύζουςα ακτινοβολύα    

•  υπϋρυθρη ακτινοβολύα    
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•  φωσ υψηλόσ ϋνταςησ    

•  υπεριώδησ ακτινοβολύα    

•  μικροκύματα    

•  ακτύνεσ laser    

•  ιςχυρϊ μαγνητικϊ πεδύα    

Πώσ αντιμετωπύζονται;    

30  Τπϊρχουν τουλϊχιςτον δύο ϋξοδοι διαφυγόσ 
για κϊθε επικύνδυνη περιοχό εργαςύασ;  

 

 

31 Πώσ κρύνεται το ςύςτημα φωτιςμού κατϊ τη 
διϊρκεια:   

 

•  φυςιολογικόσ λειτουργύασ τησ εγκατϊςτα-
ςησ 

  
Ικανοποιητικό 

•  ςε εργαςύεσ ςυντόρηςησ   Ικανοποιητικό 

•  ςε περύπτωςη γενικόσ διακοπόσ λειτουργύασ 
τησ εγκατϊςταςησ και γενικόσ διακοπόσ ρεύ-
ματοσ 

  

Ικανοποιητικό 
(καθώσ εύναι αυ-
τόνομο) 

•  ςε περύπτωςη εκτϊκτου ανϊγκησ (φωτιϊ / 
ϋκρηξη κ.λπ.); 

  
Ικανοποιητικό 

 

Γ. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ 

A/A ΕΡΩΣΗΗ 
ΝΑΙ 

ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗ-
ΡΗΕΙ 

1 Οι εργαςύεσ φόρτωςησ /εκφόρτωςησ υλικών ςτουσ 
εξωτερικούσ χώρουσ εργαςύασ 
παρακολουθούνται ςυνεχώσ από υπεύθυνο ϊτομο; 

 
  

2  Ο φωτιςμόσ των χώρων εύναι επαρκόσ;    

3 Οι οδού εργαςύασ εύναι καταςκευαςμϋνοι με τϋτοιο 
τρόπο ώςτε να κινούνται με 
αςφϊλεια οι πεζού, τα οχόματα εργαςύασ αλλϊ και τα 
οχόματα εκτϊκτου ανϊγκησ; 

 

  

4 Σα οχόματα με εύφλεκτα φορτύα γειώνονται κατϊλ-
ληλα; 

 
  

5 Οι εργαζόμενοι που βρύςκονται ςε ύψοσ προςτατεύ-
ονται από πτώςεισ; 

 
  

6 Τπϊρχει πρόβλεψη για αςφαλό πρόςβαςη και μετα-
κύνηςη εργαζομϋνων ςε ςημεύα 
όπωσ κορυφϋσ δεξαμενών; 
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1 Μπορεύ να δημιουργηθούν εκρηκτικϊ μύγματα 
μϋςα ςε κϊποιο μηχϊνημα / τμόμα 
του εξοπλιςμού: 

  

 

•  ςε φυςιολογικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ    

•  λόγω δυςλειτουργύασ ςτο ςύςτημα    

•  λόγω απώλειασ / επιμόλυνςησ του αερύου 
αδρανοπούηςησ 

  
 

•  λόγω μετακύνηςησ υγρών μϋςα / ϋξω από τη 
δεξαμενό 

  
 

•  λόγω ύπαρξησ ςκόνησ    

•  λόγω λανθαςμϋνων χειριςμών (εκκύνηςησ, 
τερματιςμού, επανεκκύνηςησ κ.λπ.) 

  
 

•  λόγω διαρροόσ και ςυςςώρευςησ διαλυμϋ-
νου / χημικϊ δεςμευμϋνου οξυγόνου 

  
 

•  λόγω ςυμπύκνωςησ ςτουσ αγωγούσ;    

2 Σι ποςό εύφλεκτων ουςιών βρύςκεται αποθη-
κευμϋνο ςτα διϊφορα τμόματα του εξοπλιςμο-
ύ; Γύνεται προςπϊθεια το ποςοςτό αυτό να 
κρατηθεύ ςε ϋνα ελϊχιςτο επύπεδο; 

 
 

 

3 Έχει υπϊρξει μϋριμνα ϋτςι ώςτε οι μεγϊλεσ 
αποθηκευτικϋσ δεξαμενϋσ να εύναι μακριϊ από 
μηχανόματα / διεργαςύεσ για μεγαλύτερη ας-
φϊλεια ςε περύπτωςη πυρκαγιϊσ; 

 
 

 

4 Οι δεξαμενϋσ υγρών βρύςκονται κοντϊ ςτο 
ϋδαφοσ; 

 
 

 

5 Τπϊρχουν εκρηκτικϊ υλικϊ; 
Σι εύδουσ; 
Προςτατεύονται από πηγϋσ φλόγασ; Με ποιο 
τρόπο; 

  

 

6 Τπϊρχουν τούχοι / πόρτεσ πυραςφϊλειασ που 
να προςτατεύουν και διαχωρύζουν: 
•  κρύςιμο εξοπλιςμό 
•  διεργαςύεσ μεγϊλησ επικινδυνότητασ 
•  ςημαντικϋσ / κομβικϋσ μονϊδεσ απαραύτητεσ 
για τη ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ 
τησ εγκατϊςταςησ; 

 
 

 

7 Μπορούν όλεσ οι γραμμϋσ παροχόσ και λειτο-
υργύεσ (ιδιαύτερα αυτϋσ που περιϋχουν 
εύφλεκτα υγρϊ ό ατμό υψηλόσ πύεςησ) να α-
πομονωθούν ακόμη και όταν η μονϊδα 
λειτουργεύ με εφεδρικϊ ςυςτόματα παροχόσ 
ενϋργειασ; 

 
 

 

8  Τπϊρχουν πηγϋσ φλόγασ (μηχανικϋσ πηγϋσ, 
ηλεκτροςτατικϊ κ.λπ.); 
Εφαρμόζεται αυςτηρϊ η απαγόρευςη καπνύς-
ματοσ εκτόσ από τουσ ειδικϊ διαμορφωμϋνουσ 
χώρουσ; 
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9 Τπϊρχει μόνωςη ςε όλα τα εξαρτόματα / μη-
χανόματα που ϋχουν θερμϊ εξωτερικϊ μϋρη;  

 

 

10 ε εύφλεκτεσ ουςύεσ που χρηςιμοποιούνται ςε 
κλειςτούσ χώρουσ γύνεται προςθόκη ουςιών με 
ιδιαύτερη οςμό ϋτςι ώςτε να γύνεται εύκολα 
αντιληπτό κϊποια διαρροό; 

 
 

 

11 Οι κλειςτϋσ ό καλυμμϋνεσ περιοχϋσ ϋχουν κα-
τϊλληλο αεριςμό για να αποφεύγεται 
η πιθανό ςυςςώρευςη εύφλεκτων αερύων; Σα 
ςημεύα αεριςμού εύναι τοποθετημϋνα χαμηλϊ / 
ψηλϊ ανϊλογα με την πυκνότητα του αερύου 
για το οπούο προορύζονται; 

 
 

 

12 Οι δεξαμενϋσ, τα κτόρια και ο εξοπλιςμόσ εύναι 
προςτατευμϋνα από κεραυνούσ; 

 
 

 

13 Τπϊρχουν φλογοπαγύδεσ, αντιεκρηκτικϊ εξαρ-
τόματα ςε ςημεύα που κρύνεται απαραύτητο 
(π.χ. αεραγωγούσ δεξαμενών); 
Εύναι κατϊλληλα για τισ ςυνθόκεσ που επικρα-
τούν; 
Πότε ϋγινε ο τελευταύοσ ϋλεγχοσ καλόσ λειτο-
υργύασ τουσ; 

 
 

 

14 Ποιεσ προφυλϊξεισ λαμβϊνονται για κινδύνουσ 
από ςκόνη; 
τουσ αγωγούσ υπϊρχουν θυρύδεσ απορρόφη-
ςησ τησ ενϋργειασ ϋκρηξησ; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

15 Πώσ γύνεται αντιληπτό μια φωτιϊ (π.χ. αιςθη-
τόρεσ καπνού, θϋρμανςησ, αερύων 
κ.λπ.); 

  

 

Τπϊρχουν ςειρόνεσ ςε κατϊλληλα ςημεύα του 
χώρου εργαςύασ; 

  
 

Μπορεύ κϊποιοσ να αντιληφθεύ από τον όχο 
των ςειρόνων το λόγο του ςυναγερμού 
και το ςημεύο που υπϊρχει το πρόβλημα; 

  

Τπϊρχουν μεγϊφω-
να για την ενημϋ-
ρωςη των εργαζο-
μϋνων 

16 Τπϊρχουν καταγεγραμμϋνεσ τεχνικϋσ κατϊς-
βεςησ φωτιϊσ για όλα τα υλικϊ που χρηςιμο-
ποιούνται; 

 
 

 

Σα διϊφορα μϋςα για την κατϊςβεςη τησ φω-
τιϊσ εύναι διαθϋςιμα εκεύ που ακριβώσ 
χρειϊζονται; 
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17 Τπϊρχουν μϋςα κατϊςβεςησ που δεν ενδεύκ-
νυνται γιατύ μπορεύ να προκαλϋςουν 
προβλόματα (αντύδραςη με χημικϊ διεργαςι-
ών, μειωμϋνη αποτελεςματικότητα, 
πρόκληςη βλϊβησ ςτον εξοπλιςμό κ.λπ.); 
Εϊν το νερό εύναι ϋνα από αυτϊ, υπϊρχει κα-
τϊλληλη ςόμανςη; 
Τπϊρχουν τϋτοια μη ενδεικνυόμενα μϋςα ςτουσ 
χώρουσ εργαςύασ; 

 
 

 

18 Τπϊρχει ικανόσ αριθμόσ εξοπλιςμού κατϊςβε-
ςησ φωτιϊσ; 

 
 

 

•  Τπϊρχει χϊρτησ που να υποδεικνύει ποια 
ςημεύα παροχόσ νερού / φορητών ςυςκευών / 
τύπο και μϋγεθοσ ςυςκευόσ εξυπηρετούν την 
ευρύτερη περιοχό; 

  

 

•  Τπϊρχουν ςημεύα παροχόσ μϋςα ςτα κτόρια;    

•  Σι ςυςτόματα (ςταθερϊ ό κινητϊ) υπϊρχουν 
για την κϊλυψη των αποθηκευτικών χώρων 
και των χώρων παραγωγόσ; 

  

Κινητϊ 

•  Τπϊρχουν ςημεύα με αυτόματα ςυςτόματα 
καταιονιςμού; Εύναι κατϊλληλα για 
χώρουσ αποθόκευςησ με αντικεύμενα ςτοιβαγ-
μϋνα ςε μεγϊλο ύψοσ; 

  ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

•  Τπϊρχουν κϊποια ιδιαύτερα ςυςτόματα κα-
τϊςβεςησ (CO2, Halon κ.λπ.); 

  
 

•  Για δεξαμενϋσ εύφλεκτων υγρών τι εύδουσ 
προςταςύα χρηςιμοποιεύται; 

  ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

•  ε εξοπλιςμό με πτητικϋσ εύφλεκτεσ ουςύεσ 
γύνεται χρόςη ςυςτόματοσ κατακλυςμού;           

  ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

•  Σα μηχανόματα που γύνεται χρόςη φλόγασ 
εύναι εφοδιαςμϋνα με ςύςτημα πυροπροςταςύ-
ασ με ατμό [snuffing steam]; 

  

 

•  Οι μονϊδεσ με αντιδραςτόρεσ κλύνησ ό κλύ-
νεσ απορρόφηςησ εύναι εφοδιαςμϋνεσ με ςυς-
τόματα προςταςύασ με αδρανό αϋρια ό ατμό; 

  ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

•  Τπϊρχει κατϊλληλα εκπαιδευμϋνο προςωπι-
κό με τον αντύςτοιχο εξοπλιςμό για περιπτώ-
ςεισ εκτϊκτου ανϊγκησ; 

  
 

•  Σα ςυςτόματα αποχϋτευςησ Τ/Α εύναι εφο-
διαςμϋνα με κατϊλληλα ςημεύα αεριςμού για 
αποφυγό ϋκρηξησ; 

  

 

19  Ακολουθούνται κατϊλληλεσ διαδικαςύεσ ςε 
περύπτωςη φωτιϊσ; 

 
 

 



 

  139 
 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Μϋχρι ποιου ςημεύου θα πρϋπει οι εργαζόμενοι 
ςτην εςωτερικό μονϊδα πυρόςβεςησ να προς-
παθόςουν να θϋςουν υπό ϋλεγχο μια φωτιϊ; 

  

Μϋχρι το ςημεύο 
κατϊςβεςησ ό μη 
ϋλεγχοσ αυτόσ 

Ποιοσ αποφαςύζει πότε θα κληθεύ η πυροςβες-
τικό; 

  

Ο ανώτεροσ αξιω-
ματικόσ τησ εςωτε-
ρικόσ μονϊδασ πυ-
ρόςβεςησ 

Πού βρύςκεται το κϋντρο επιχειρόςεων εκτϊκ-
του ανϊγκησ και πώσ εύναι πλαιςιωμϋνο από 
προςωπικό; 

  

Εντόσ τησ εγκατϊς-
ταςησ, αλλϊ απο-
μονωμϋνο. Από 150 
ϊτομα 

Ποιοσ αποφαςύζει για εκκϋνωςη τησ περιοχόσ 
και ενημϋρωςη τοπικών / κρατικών 
φορϋων για λόψη εκτϊκτων μϋτρων ςτην ευ-
ρύτερη περιοχό; 

  

Από κοινού από-
φαςησ Διούκηςησ-
Εςωτερικόσ πυ-
ραςφϊλειασ 

Τπϊρχει επαρκόσ εξοπλιςμόσ για την υλοπούη-
ςη τησ εκκϋνωςησ; 
Πότε χρειϊςτηκε να γύνει επϋμβαςη τελευταύα 
φορϊ; 

  

 
 
9/5/2014 

20  Ποιεσ εύναι οι δυνατότητεσ τησ εςωτερικόσ 
ομϊδασ πυρόςβεςησ; 

  

Άμεςησ κατϊςβε-
ςησ και μη εξϊπ-
λωςόσ τησ 

Πώσ απαρτύζεται η ομϊδα εν ώρα κανονικόσ 
βϊρδιασ και εκτόσ βϊρδιασ;   

80 εν ώρα κανονι-
κόσ βϊρδιασ και 70 
εκτόσ 

Σι εκπαύδευςη ϋχει γύνει;   Πλόρησ 

Περιλαμβϊνει και πρώτεσ βοόθειεσ;    

Ποιεσ διαδικαςύεσ τηρούν οι πυροςβϋςτεσ πριν 
ειςϋλθουν ςε μια μονϊδα; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

Σι προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ εύναι διαθϋςι-
μοσ; 

  
Πλόρησ πυροςβες-
τικόσ εξοπλιςμόσ 

Σι εξοπλιςμόσ κατϊςβεςησ εύναι διαθϋςιμοσ; 

  

Ο ανϊλογοσ εξοπ-
λιςμόσ με τα αντιδ-
ρώντα ςυςτατικϊ 
του διυλιςτηρύου 

21  Ποιεσ εύναι οι ανϊγκεσ ςε νερό; 
Πόςο χρόνο μπορούν να διαρκϋςουν τα απο-
θϋματα; 
Τπϊρχουν εναλλακτικϋσ πηγϋσ παροχόσ; 
Τπϊρχουν εφεδρικϋσ αντλύεσ παροχόσ νερού 
υπό πύεςη με διαφορετικϋσ πηγϋσ τροφοδοςύασ 
(ηλεκτρικϋσ, πετρελαύου, ατμού κ.λπ.); 
Τπϊρχουν ουςύεσ (λϊςπη, πϋτρεσ κ.λπ.) ςτο 
νερό που θα μπορούςαν να φρϊξουν / 
καταςτρϋψουν τον εξοπλιςμό; 
Πόςο ςυχνϊ γύνεται ϋλεγχοσ καθαρότητασ του 
ςυςτόματοσ; 

  
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

22 Σα ςημαντικϊ εξαρτόματα και εξοπλιςμόσ 
(π.χ. αντλύεσ) εύναι ςε ςημεύο που να  
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μην κινδυνεύουν από φωτιϊ / ϋκρηξη;) 

23  Πώσ προςτατεύεται η εγκατϊςταςη από εξω-
τερικό φωτιϊ;   

Με ύπαρξη κανονι-
οφόρων νερού 

24  Καταςκευϋσ που φϋρουν φορτύο και εύναι εκ-
τεθειμϋνεσ ςε πιθανό φωτιϊ ϋχουν την 
κατϊλληλη προφύλαξη ϋτςι ώςτε να μην υ-
πϊρχει ο κύνδυνοσ κατϊρρευςησ; 

 
 

 

25 Οι κρύςιμεσ βαλβύδεσ απομόνωςησ καθώσ και 
τα ςυςτόματα ενεργοπούηςόσ τουσ 
εύναι ανθεκτικϊ ςε φωτιϊ; 

 
 

 

26 Σα ςυςτόματα αποχϋτευςησ απομακρύνουν τισ 
διαρρϋουςεσ ουςύεσ μακριϊ από τισ 
εγκαταςτϊςεισ / κτόρια / αποθηκευτικούσ χώ-
ρουσ κ.λπ.; 

 
 

 

Τπϊρχει επαρκόσ όγκοσ για την αςφαλό απο-
μϊκρυνςη του νερού μετϊ από κϊποια 
πυρόςβεςη; 

  

 

Τπϊρχει κύνδυνοσ φλεγόμενεσ ουςύεσ να επιπ-
λεύςουν ςε παρακεύμενεσ περιοχϋσ; 

  
 

27 Σο κϋντρο επιχειρόςεων εύναι προςτατευμϋνο 
από φωτιϊ και μακριϊ από ςημεύα 
που μπορεύ να προκληθεύ ϋκρηξη ό φωτιϊ; 

 
 

 

28 Σα ςυςτόματα πυρόςβεςησ ελϋγχονται περιο-
δικϊ; Γύνεται ςυντόρηςη και ϊμεςη 
επιςκευό των φθαρμϋνων εξαρτημϊτων; 

 
 

 

29 Τπϊρχουν ϋλεγχοι που να απαιτούν ειδικϋσ 
ϊδειεσ για χρόςη του εξοπλιςμού πυρόςβεςησ 
για ϊλλουσ ςκοπούσ εκτόσ πυρόςβεςησ (π.χ. 
ψύξη εξοπλιςμού); 

 
 

 

30 Σο ςημεύο ςυγκϋντρωςησ του προςωπικού ςε 
περύπτωςη εφαρμογόσ του ςχεδύου 
ϋκτακτησ ανϊγκησ εύναι ςε αςφαλϋσ ςημεύο 
(ανϊλογα με το ςενϊριο ατυχόματοσ); 
Αντύςτοιχα, το ςημεύο εφαρμογόσ πρώτων 
βοηθειών; 

 
 

 

31 Εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι ςε εξωτερικϊ 
ςυνεργεύα εργολϊβων ςτο ςχϋδιο ϋκτακτησ 
ανϊγκησ; Με ποιο τρόπο; 

 
 

 

32 Λαμβϊνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητεσ που 
αφορούν ςε ευαύςθητεσ ομϊδεσ προςωπικού 
(ϋγκυεσ γυναύκεσ, εργαζόμενουσ με κινητικϊ 
προβλόματα κ.λπ.); Με ποιο τρόπο; 

 
 

Αποφυγό ϋκθεςησ 
ςτισ εγκαταςτϊςεισ 
του διυλιςτηρύου 

33 Προβλϋπεται η χρόςη προςτατευτικού εξοπ-
λιςμού (π.χ. αναπνευςτικϋσ ςυςκευϋσ) 
για τουσ εργαζόμενουσ ςε περύπτωςη εφαρμο-
γόσ του ςχεδύου ϋκτακτησ ανϊγκησ; 
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Π.1.7. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  
( εκτόσ λειτουργύασ η εγκατϊςταςη και αδυναμύα ελϋγχου ) 

A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Γύνεται χρόςη χημικών που να εύναι επικύνδυνα από 
περιβαλλοντικό ϊποψη; 

   

2 Έχει γύνει λεπτομερόσ καταγραφό των υγρών, αϋ-
ριων και ςτερεών αποβλότων; 
Εύναι επικύνδυνα για το περιβϊλλον; 
Που και πώσ απορρύπτονται; 
Φρειϊζονται μηχανιςμού καθαριςμού (φύλτρα, μη-
χανικϋσ διατϊξεισ κ.λπ.); 
Σηρούνται τα όρια που ορύζονται από τη νομοθεςύ-
α; 
Γύνεται προςπϊθεια για ελαχιςτοπούηςη των αποβ-
λότων; 
Τπϊρχει κύνδυνοσ ςτα απόβλητα να απορρύπτονται 
επικύνδυνεσ ουςύεσ όπωσ βαρϋα 
μϋταλλα; 

   

3 Σα επιφανειακϊ νερϊ από το χώρο τησ εγκατϊςτα-
ςησ χρειϊζονται κϊποια επεξεργαςύα καθαριςμού; 
Τπϊρχει κύνδυνοσ να μολυνθούν με διαρρϋουςεσ 
ουςύεσ από τισ μονϊδεσ τησ εγκατϊςταςησ; 

   

4 Γύνεται ο ϋλεγχοσ τησ καθαρότητασ των αποβλό-
των; Με ποιο τρόπο; 
Σι χρόνοσ μεςολαβεύ μεταξύ ελϋγχου και ςυναγερ-
μού ςε περύπτωςη υπϋρβαςησ των 
ορύων; 
Ελϋγχονται τα παρακϊτω ςημεύα: 
•  καπνοδόχοι 
•  ςημεύα αεριςμού 
•  αποχετεύςεισ ςτο δύκτυο πόλησ 
•  αποχετεύςεισ ςτη θϊλαςςα / ποτϊμια 
•  νερϊ επιφανεύασ; 

   

5 Τπϊρχουν μϋτρα που εύναι απαραύτητο να ληφθούν 
προκειμϋνου να πληρούνται τα 
περιβαλλοντικϊ όρια και να προςτατεύεται η αν-
θρώπινη υγεύα; 
Τπϊρχουν κϊποιοι περιβαλλοντικού περιοριςμού 
που θα απαγόρευαν ό περιόριζαν 
κϊποιεσ διεργαςύεσ; 

   

6 Οι εργαςύεσ ςυντόρηςησ απαιτούν τη λόψη κϊ-
ποιων μϋτρων προκειμϋνου να αντιμετωπιςθούν 
προβλόματα οςμόσ, μόλυνςησ του αϋρα ό των υ-
δϊτων; 

   

7  Σο ςύςτημα δειγματοληψύασ αποβλότων εύναι 
διαμορφωμϋνο κατϊ τϋτοιο τρόπο 
ϋτςι ώςτε να μην υπϊρχουν διαρροϋσ προσ την ατ-
μόςφαιρα ό το περιβϊλλον γενικότερα (ϋδαφοσ / 
ύδατα); 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

8 Τπϊρχουν κύνδυνοι από τα απόβλητα κατϊ τη δι-
ϊρκεια φυςιολογικόσ λειτουργύασ 
του ςυςτόματοσ ό ςε περύπτωςη δυςλειτουργύασ 
όςον αφορϊ ςε: 
•  αντιδρϊςεισ εκτόσ ελϋγχου 
•  εύφλεκτεσ ςυγκεντρώςεισ από αποχετεύςεισ ό 
από αντιδρϊςεισ ςτο αποχετευτικό δύκτυο 
•  τοξικούσ ατμούσ; 

   

9 Τπϊρχει κύνδυνοσ από διαρροό ςτην περιοχό διερ-
γαςύασ; Σι εύδουσ; 
Πού θα οδηγηθεύ η διαρροό; 
Πρϋπει να λαμβϊνονται ειδικϊ μϋτρα για μηχανό-
ματα που εύναι πιθανότερο να 
υπϊρξει διαρροό λόγω καταςκευόσ; 

   

10 Κϊποιο από τα παρακϊτω μϋτρα αποτρϋπει ό περι-
ορύζει πιθανϋσ διαρροϋσ ςε εργαςύεσ φόρτωςησ/ 
εκφόρτωςησ: 
•  δυνατότητα διακοπόσ λειτουργύασ από απόςταςη 
•  ύπαρξη βαλβύδων αςφαλεύασ που αντιλαμβϊνον-
ται υπερχειλύςεισ ςε ςυνδυαςμό 
με αυτόματα ςυςτόματα διακοπόσ λειτουργύασ 
•  εξαϋρωςη των δεξαμενών φόρτωςησ 
•  προςταςύα βυτιοφόρων από μετακύνηςη                                                                    
•  ϋλεγχοσ ςωληνώςεων και αντικατϊςταςη ςε πε-
ρύπτωςη φθορϊσ 
•  εγκατϊςταςη δεικτών υπερπλόρωςησ με αντύς-
τοιχο μηχανιςμό προειδοπούη- 
ςησ (ςυναγερμό) ειδικϊ ςε απομακρυςμϋνεσ δεξα-
μενϋσ; 

   

11  τισ περιοχϋσ αποθόκευςησ υπϊρχουν κατϊλληλοι 
ςε μϋγεθοσ και καταςκευό τϊφροι; 
Τπϊρχουν φθορϋσ ςτισ τϊφρουσ; 
Σι θα ςυμβεύ ςε περιπτώςεισ υπερχεύλιςησ; 

   

12  Τπϊρχουν ανιχνευτϋσ τοξικών αερύων και κατϊλ-
ληλα ςυςτόματα προειδοπούηςησ 
ςε περιοχϋσ αποθόκευςησ; 
Πόςο ςυχνϊ γύνεται ϋλεγχοσ καλόσ λειτουργύασ; 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

13 Ακολουθούνται κατϊλληλεσ διαδικαςύεσ ςε περύπ-
τωςη διαρροόσ; 
•  Μϋχρι ποιου ςημεύου θα πρϋπει οι εργαζόμενοι 
ςτην εςωτερικό μονϊδα πυρόςβεςησ να προςπα-
θόςουν να θϋςουν υπό ϋλεγχο μια διαρροό; 
•  Τπϊρχουν ειδικϊ εκπαιδευμϋνα ϊτομα; 
•  Με τι κριτόρια λαμβϊνεται η απόφαςη για το 
πότε θα κληθεύ η εξειδικευμϋνη 
ομϊδα για καταπολϋμηςη τησ διαρροόσ ό αν χρειϊ-
ζεται και εξωτερικό βοόθεια; 
•  Πού βρύςκεται το κϋντρο επιχειρόςεων εκτϊκτου 
ανϊγκησ και πώσ εύναι πλαιςιωμϋνο από προςωπι-
κό; 
•  Με τι κριτόρια λαμβϊνεται η απόφαςη για εκκϋ-
νωςη τησ περιοχόσ και η ενημϋρωςη τοπικών / 
κρατικών φορϋων για λόψη εκτϊκτων μϋτρων ςτην 
ευρύτερη 
περιοχό; 
•  Πότε χρειϊςτηκε να γύνει επϋμβαςη τελευταύα 
φορϊ; 

   

14 Τπϊρχουν αςφαλεύσ διαδικαςύεσ για ενημϋρωςη 
των ειδικών ομϊδων για την επικρατούςα κατϊς-
ταςη, που θα δρϊςουν ςε περύπτωςη εκτϊκτου 
ανϊγκησ; 

   

15  Τπϊρχει κατϊλληλοσ ηχητικόσ ςυναγερμόσ που να 
ειδοποιεύ για εκκϋνωςη των χώρων εργαςύασ που 
ϋχουν πληγεύ / τησ μονϊδασ /τησ εγκατϊςταςησ; 

   

16  Τπϊρχει καταγεγραμμϋνο ςχϋδιο διαφυγόσ και 
εκκϋνωςησ τησ μονϊδασ, τησ εγκατϊςταςησ, τησ 
ευρύτερησ περιοχόσ; 
•  Σο κλεύςιμο τησ μονϊδασ και οι διεργαςύεσ μπο-
ρούν να διακοπούν αυτόματα; 
•  Εύναι ξεκϊθαρη η ςόμανςη ςτουσ ςταθμούσ ςυγ-
κϋντρωςησ και τισ οδούσ διαφυγόσ; 
•  Τπϊρχουν κϋντρα ελϋγχου για τον ϋλεγχο τησ 
κατϊςταςησ; 
•  Τπϊρχουν διαδικαςύεσ για τον περιοριςμό τησ 
διαρροόσ; 
•  Τπϊρχουν διαδικαςύεσ για επαν-εύςοδο ςε πληγε-
ύςα περιοχό καθώσ και για τον 
καθαριςμό τησ; 
•  Έχει γύνει ςυντονιςμόσ με τισ τοπικϋσ αρχϋσ όςον 
αφορϊ ςτα πλϊνα διαφυγόσ; 
•  Έχουν δοκιμαςτεύ ποτϋ τα πλϊνα διαφυγόσ και 
ϋχει γύνει ποτϋ αναθεώρηςό και 
βελτύωςό τουσ; 

   

17  Τπϊρχουν αναρτημϋνεσ οδηγύεσ για ϊμεςη διακοπό 
του ςυςτόματοσ (εκτϊκτου ανϊγκησ) καθώσ και για 
οδηγύεσ εκκϋνωςησ τησ μονϊδασ; 
Εύναι αυτϋσ εύκολα κατανοητϋσ και για εργαζόμε-
νουσ από εξωτερικϊ ςυνεργεύα; 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Εύναι πρόςφατα ενημερωμϋνεσ; 

18 Τπϊρχει κοντϊ ςτην εγκατϊςταςη (εκτόσ αυτόσ) 
χώροι με μεγϊλη ςυγκϋντρωςη ατόμων (π.χ. νοςο-
κομεύα, ςχολεύα, ϊλλα εργοςτϊςια κ.λπ.); 

   

19 Τπϊρχουν γραπτϋσ διαδικαςύεσ για τον περιοριςμό 
διαρροών και τον καθαριςμό 
αυτών για όλα τα υλικϊ που χρηςιμοποιούνται; 
Ακολουθούνται αυτϋσ και μόνο αυτϋσ οι διαδικαςύ-
εσ; 
Τπϊρχουν τα απαραύτητα μϋςα ατομικόσ προςτα-
ςύασ; 

   

20 Τπϊρχουν μϋςα απορρόφηςησ και καθαριςμού που 
απαγορεύονται (διότι εύναι επικύνδυνα, αντιδρούν 
με τισ ουςύεσ που θα απορροφόςουν, βλϊπτουν τον 
εξοπλιςμό 
κ.λπ.); 
Μόπωσ υπϊρχουν τϋτοια μϋςα διαθϋςιμα από λϊ-
θοσ; 

   

21  Ποιεσ εύναι οι δυνατότητεσ τησ ομϊδασ καταπολϋ-
μηςησ διαρροών; 
•  Πώσ απαρτύζεται η ομϊδα κατϊ τη διϊρκεια τησ 
βϊρδιασ και εκτόσ ωραρύου; 
•  Ποιεσ διαδικαςύεσ ακολουθούνται κατϊ την εύςο-
δο ςε μια μονϊδα ςε περύπτωςη εκτϊκτου ανϊγκησ; 
•  Ποια μϋςα ατομικόσ προςταςύασ χρηςιμοποιού-
νται; Εύναι κατϊλληλησ αντοχόσ (χημικϊ, μηχανι-
κϊ, θερμικϊ κ.λπ.). Τπϊρχει ικανόσ αριθμόσ αυτό-
νομων 
αναπνευςτικών ςυςκευών για κϊθε εργαζόμενο; 
•  Τπϊρχει εξειδικευμϋνοσ εξοπλιςμόσ για τον περι-
οριςμό, καθαριςμό και ςυλλογό τησ διαρροόσ; 

   

22 Μπορεύ να γύνει χειριςμόσ των αποβλότων με ας-
φϊλεια; Μπορεύ να γύνει ανακύκλωςη; Τπϊρχουν 
διαδικαςύεσ για τη ςωςτό διαχεύριςη των αποβλό-
των που δεν μπορούν να καταςτραφούν ςτην ύδια 
την εγκατϊςταςη (αποκομιδό από εξειδικευμϋνο 
φορϋα); 

   

23 Ποιεσ διαδικαςύεσ ακολουθούνται ςε περιπτώςεισ 
που το παραγόμενο προώόν εύναι 
εκτόσ προδιαγραφών; 

   

24  Σα ϊδεια δοχεύα από πρώτεσ ύλεσ ό ϊλλα προώόν-
τα ανακυκλώνονται ό απορρύπτονται με ενδεικνυ-
όμενεσ μεθόδουσ; 
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Π.1.8. ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Προωθεύται από τη διούκηςη η προςϋγγιςη πϊςησ 
φύςεωσ ενϋργειασ βαςιςμϋνη 
ςτο «η αςφϊλεια πϊνω απ’ όλα»; Με ποιο τρόπο; 

 

 Με χρόςη πανιών 
για αςφϊλεια ςε 
κϊθε εγκατϊςτα-
ςη, αλλϊ και κα-
θημερινό υπεν-
θύμιςη των ανω-
τϋρων και του 
πυροςβεςτικού 
ςώματοσ 

2 Τπϊρχουν ςαφεύσ οδηγύεσ προσ το προςωπικό να 
εκτελούν πϊντα μια εργαςύα με 
γνώμονα την αςφϊλεια, ϋτςι ώςτε ακόμα και ςε 
περύπτωςη βλϊβησ / ςφϊλματοσ να 
βρύςκονται ςτην «αςφαλό περιοχό», ακόμα και 
όταν υπϊρχει αντικρουόμενοσ ςτόχοσ όςον αφορϊ 
ςτην παραγωγό; 

 

 Καθώσ η αςφϊ-
λεια αποτελεύ τον 
πυλώνα εργαςύασ 
ςτισ εγκαταςτϊ-
ςεισ 

3 Έχουν οριςθεύ από τη διεύθυνςη ϊτομα που ϋχουν 
την εξουςιοδότηςη να διακόπτουν τισ διεργαςύεσ 
εφόςον δεν πληρούνται οι προδιαγραφϋσ αςφαλεύ-
ασ; 

 

  

4 Λαμβϊνονται μϋτρα για τισ περιπτώςεισ παραβύα-
ςησ των κανόνων αςφϊλειασ; Σι 
εύδουσ; 

 
 Με ποινϋσ 

5 Γύνονται ςυχνϊ ςυζητόςεισ και αναθεωρόςεισ θε-
μϊτων αςφϊλειασ ςε ςυναντόςεισ 
ςε επύπεδο διούκηςησ; 
Πραγματοποιούνται περιοδικϋσ ςυναντόςεισ με την 
Επιτροπό Τγεύασ και Αςφϊλειασ των εργαζομϋνων 
(ΕΤΑΕ), τον Σεχνικό Αςφϊλειασ και το Γιατρό Ερ-
γαςύασ; 

 

  

6 Έχουν θεςπιςτεύ από πλευρϊσ διούκηςησ διαδικαςύ-
εσ που θα πρϋπει να ακολουθηθούν ςε περύπτωςη 
εκτϊκτου ανϊγκησ ςε ςυνεργαςύα με ομϊδεσ διϊ-
ςωςησ, τοπικών φορϋων, εργαζόμενων και κατού-
κων των γύρω περιοχών; 

 

  

7 Έχουν οριςθεύ με ςαφόνεια οι υπευθυνότητεσ για 
εργαςύεσ λειτουργύασ των μονϊδων και ςυντόρηςησ 
αυτών; Έχουν γύνει αυτϋσ αποδεκτϋσ; 

 
  

8 Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται ςτο να αναφϋρουν 
οτιδόποτε μπορεύ να οδηγόςει 
ςε αναςφαλεύσ ςυνθόκεσ; 

 
  

9  Γύνεται ανϊλυςη ςφαλμϊτων χειριςμού (παρ’ ολύ-
γον ατυχόματα) από τον προώςτϊμενο προσ τον 
υφιςτϊμενο προκειμϋνου να γύνει αντιληπτόσ ο 
κύνδυνοσ; 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

10 Τπϊρχει γραπτό πολιτικό τησ εταιρύασ που να αφο-
ρϊ ςτην εκπαύδευςη όλων των 
εργαζομϋνων; 
•  Σύθενται κϊποιοι ςτόχοι όςον αφορϊ θϋματα ας-
φϊλειασ και πώσ γύνεται ϋλεγχοσ ότι οι ςτόχοι επι-
τεύχθηκαν; 
•  Διατηρούνται αρχεύα εκπαύδευςησ προςωπικού; 
•  Πώσ και πότε επιβϊλλεται επανεκπαύδευςη; 
•  Πώσ εκπαιδεύονται εργαζόμενοι ςε νϋεσ διεργα-
ςύεσ / μηχανόματα / νϋεσ αυξημϋνεσ αρμοδιότητεσ; 
•  Πώσ γύνεται η αποτύμηςη τησ εκπαύδευςησ; 

 
 














 
 

  
 
 
 
 
 
 
Κϊθε διετύα 
 
Μϋςω ςεμιναρύ-
ων 
Μϋςω αςκόςεων  

11 Τπϊρχει κατϊλληλοσ ϋλεγχοσ για εργαςύεσ που 
αναλαμβϊνονται από εξωτερικϊ ςυνεργύα (μικρόσ / 
μακρϊσ διϊρκειασ); 
Τποχρεούνται να πληρούν τα ύδια επύπεδα αςφϊλε-
ιασ με τουσ υπόλοιπουσ εργαζόμενουσ; 

 

  

12 Τπϊρχει κανονιςμόσ που να υποχρεώνει ςε περιο-
δικό ϋλεγχο: 
•  όλων των ςυςτημϊτων αςφαλεύασ (ςυναγερμούσ, 
βαλβύδεσ υπερπλόρωςησ / 
αςφαλεύασ, ανακούφιςησ πύεςησ κ.λπ.) 
•  ςωληνώςεων / δοχεύων υπό πύεςη; 

 

  

13  Τπϊρχει μϋριμνα ϋτςι ώςτε τα ςχϋδια για όλα τα 
τμόματα των μονϊδων να εύναι 
πρόςφατα ενημερωμϋνα; 

 
  

14 ε περύπτωςη μηχανολογικών τροποποιόςεων υ-
πϊρχει κατϊλληλοσ ϋλεγχοσ ϋτςι 
ώςτε να διαςφαλιςθεύ ότι οι αρχικϋσ προδιαγραφϋσ 
του ςυςτόματοσ πληρούνται; 

 

  

15  Τπϊρχει ϋλεγχοσ ϋτςι ώςτε ςε αλλαγϋσ / επιςκευϋσ 
εξαρτημϊτων / τμημϊτων καταςκευών γύνεται 
χρόςη των ύδιων υλικών / ανταλλακτικών ϋτςι ώς-
τε να πληρούνται 
οι προδιαγραφϋσ του αρχικού ςυςτόματοσ; 

 

  

16  Τπϊρχει πρόγραμμα περιοδικών λεπτομερών εξε-
τϊςεων / ελϋγχων ςε θϋματα αςφϊλειασ για ολόκ-
ληρη την εγκατϊςταςη; 
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A/A ΕΡΩΣΗΗ ΝΑΙ ΌΦΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

17 Τπϊρχει γραπτό εκτύμηςη του επαγγελματικού κιν-
δύνου και κανονιςμόσ υγεύασ και 
αςφϊλειασ τησ εργαςύασ ςύμφωνα με την ιςχύουςα 
νομοθεςύα; 
•  Περιλαμβϊνουν μετρόςεισ βλαπτικών παραγόν-
των ςτο χώρο εργαςύασ; 
•  Περιλαμβϊνουν αναλυτικϋσ διαδικαςύεσ εργαςύασ 
και αςφϊλειασ για κϊθε δραςτηριότητα; 
•  Περιλαμβϊνουν μϋριμνα για εργονομικούσ και 
ψυχοκοινωνικούσ κινδύνουσ; 
•  Περιλαμβϊνουν την ιατρικό παρακολούθηςη των 
εργαζομϋνων; 
•  Ανανεώνονται τα παραπϊνω με βϊςη τισ αλλαγϋσ 
που ςυμβαύνουν ςτουσ χώρουσ 
εργαςύασ, ςτο προςωπικό, ςτον εξοπλιςμό κ.λπ.; 
•  Με ποιο τρόπο λαμβϊνεται υπόψη η υποκειμενι-
κό ϊποψη των εργαζομϋνων για 
την εκπόνηςό τουσ; 

 

  

18  Εντϊςςεται η επιχεύρηςη ςτην οδηγύα Seveso για 
τα βιομηχανικϊ ατυχόματα μεγϊλησ ϋκταςησ (ΒΑ-
ΜΕ); 
Αν ναι, τηρεύται η ςχετικό νομοθεςύα; 

 

 Ναι 

19 Λαμβϊνεται υπόψη η εκτύμηςη του επαγγελματικού 
κινδύνου ςτισ διαδικαςύεσ εκτύμηςησ τησ επικινδυ-
νότητασ και ςχεδιαςμού των μϋτρων πρόληψησ και 
αντιμετώπιςησ για την περύπτωςη ΒΑΜΕ; 

 

  

20 Τπϊρχει μϋριμνα για την ανταλλαγό πληροφοριών 
με γειτονικϋσ εγκαταςτϊςεισ δραςτηριότητεσ κ.λπ. 
ςε περύπτωςη ΒΑΜΕ; 
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3.2  Ζ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΝ ΌΜΗΛΟ ΔΛΠΔ  
 

 Ο Όκηινο ΔΛΠΔ ζέηεη ζεκειηψδε αμία ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα θαη γη‟ 

απηφ ην ιφγν ιακβάλνληαη ζπλερψο ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηνπο εξγαδφκε-

λνπο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη γεληθά ζ‟ φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, δειψλνλ-

ηαο σο πνιηηηθή ηεο, φηη νη ζηφρνη πγείαο , αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπο πε-

ξηβάιινληνο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα ζε αληίζεζε κε ηνπο ζηφρνπο παξα-

γσγήο. Θέηεη εηήζηνπο ζηφρνπο γηα ηελ βειηίσζε, ηεο επίδνζεο ηεο ζην ηνκέα 

απηφ( πγείαο θαη αζθάιεηαο). 

 

3.2.1 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΗΛΟΤ ΔΛΠΔ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 
 

Ο Όκηινο ΔΛΠΔ, ζπκκεηέρεη ζηελ εηήζηα έξεπλα θαη ζηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφ-

γεζε γηα ηα αηπρήκαηα πνπ δηεμάγεη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο  CONCANE  

( Oil Companies,European  Association for environment health and safety in 

refining and distribution ) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 39: ΔΕΙΚΣΗ ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΤΜΒΑΝΣΨΝ ΑΥΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΙΨΝ PSER 

(8) 

ηελ παξαπάλσ Δηθφλα 39) παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε 

αζθάιεηαο δηεξγαζηψλ PSER (Progress Safety Event Rate) φπνπ αληηζηνηρεί 

ζην ζχλνιν ησλ αηπρεκάησλ αζθάιεηαο δηεξγαζηψλ αλά έλα εθαηνκκχξην αλ-

ζξσπνψξεο, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηνπ CONCAWE. Όπσο 

θαίλεηαη, ν δείθηεο ηνπ Οκίινπ θπκαίλεηαη θνληά ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. 
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Δπίζεο ν Όκηινο ΔΛΠΔ, ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), φπνπ ζπλεξ-

γάδεηαη κε άιιεο εηαηξίεο ζηηο θνηλνπξαμίεο REACH θαη ηα Φφξα Αληαιιαγήο 

Πιεξνθνξηψλ Οπζηψλ (ΦΑΠΟ). Δθαξκφδεη πηζηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπα-

τθνχ Οξγαληζκνχ Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη ηεο αξκφδηαο Δζληθήο Αξρήο. 

 

3.2.2 Ο ΌΜΗΛΟ ΔΛΠΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο θνπιηνχξαο ηεο εηαηξίαο. Πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηνδηθέο ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, ηελ ειη-

θηαθή νκάδα θαη ην θχιν. Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ βηνρεκηθέο 

εμεηάζεηο αίκαηνο θαη νχξσλ θαζψο θαη αθηηλνινγηθφ, νθζαικνινγηθφ, ζπηξν-

κεηξηθφ, αθνπνινγηθφ θαη θαξδηνινγηθφ έιεγρν.Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξ-

γαδνκέλσλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

απφ ηνπο Ηαηξνχο Δξγαζίαο. 

 Σέινο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε ζηαηηζηηθέο αμηνινγήζεηο 

ησλ θιηληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ αλάγθε ιήςεο πξφζζεησλ κέηξσλ βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο δελ θαηαγξάθεθε θάπνηα πεξίπ-

ησζε ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Γεληθά, δελ ππάξρνπλ εξ-

γαδφκελνη πνπ δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο αζζελεηψλ. ε πεξηπηψ-

ζεηο φπνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη (π.ρ. βαξεθνΐα ιφγσ ηνπ ζνξχβνπ 

ζηα αεξνδξφκηα), ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφιεςή ηνπο. 

 

3.2.3 Ο OΜΗΛΟ ΔΛΠΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔ-
ΝΧΝ     (9) 

 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απφθηεζεο θνηλήο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο, ζε 

φιεο ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ εθαξκφδεηαη θνηλή δηαδηθαζία 

βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ είλαη πνιχπιεπξε θαη πεξηιακβά-

λεη ζέκαηα φπσο: 

 Ππξαζθάιεηα - ρξήζε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ- ηερληθέο δηάζσζεο απφ 

χςνο θαη θιεηζηνχο ρψξνπο. 

 Πξψηεο βνήζεηεο - αληηκεηψπηζε εγθαπκάησλ. 

 Υξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο, κάζθεο, 

θ.ιπ.). 

 Παξνπζηάζεηο δηεζλψλ αηπρεκάησλ (αηηίεο - ζπκπεξάζκαηα). 

 Πεξηνδηθή επαλάιεςε - ππελζχκηζε ζεκαληηθψλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεη-

αο θαη έθηαθηεο αλάγθεο. 
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 πκκεηνρή ζε αζθήζεηο. 

 ε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο δηαλέκεηαη ην κεληαίν δειηίν Αζθάιεηαο 

Γηεξγαζηψλ ηνπ CCPS (Beacon). Ο Όκηινο είλαη επίζεκνο κεηαθξαζ-

ηήο ηνπ Γειηίνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Γηα ηα ΔΛΠΔ ην 2015 ζπλέρηζε  λα είλαη έηνο ελίζρπζεο ηεο εθπαίδεπζεο, κε-

ηαμχ ησλ άιισλ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, κε ζηφρν ηελ ζπλερή αλάπηπ-

με ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ αλζξψπσλ ηνπ Οκίινπ, πνπ 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα βηψζηκε αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα. 

πλερίζηεθαλ ηα ζεκηλάξηα βειηίσζεο ζπκπεξηθνξψλ αζθάιεηαο ζε λέα επί-

πεδα δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη κεραληθψλ ησλ ΒΔΑ, ΒΔΔ, ΒΔΘ θαζψο θαη 

ζηε Diaxon.  

Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ εθηηκψληαη θάζε ρξφλν απφ ηνπο 

άκεζνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, ζηα πιαίζηα θαη ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο απφ-

δνζεο, θαη πξνγξακκαηίδεηαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ α-

λαγθψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ. 

Ζ εθπαίδεπζε επεθηείλεηαη, εθηφο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε εξγνιάβνπο, πειάηεο, 

νδεγνχο βπηηνθφξσλ, πξαηεξηνχρνπο, ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο. Οη επηζθέπ-

ηεο ελεκεξψλνληαη κέζσ εληχπνπ πιηθνχ γηα ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο ησλ εγθα-

ηαζηάζεσλ. 

Δηδηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγνιάβσλ, ε εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζε εθηελή 

εθπαηδεπηηθή χιε, πνπ δηαηίζεηαη απφ ηα ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ζηηο εξγν-

ιαβηθέο εηαηξείεο. Οη εθπαηδεπφκελνη εμεηάδνληαη γξαπηά θαη κφλν ζηνπο επη-

ηπρφληεο ρνξεγείηαη θάξηα εηζφδνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα εξγαζία. 

1. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απφθηεζεο θνηλήο θνπιηνχξαο αζθάιεηαο ζε 
φιεο ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ εθαξκφδεηαη θνηλή δηαδηθαζία 
βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ είλαη πνιχπιεπξε θαη πεξηιακβά-
λεη ζέκαηα φπσο: 

 Ππξαζθάιεηα - ρξήζε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ- ηερληθέο δηάζσζεο απφ 
χςνο θαη θιεηζηνχο ρψξνπο. 

 Πξψηεο βνήζεηεο - αληηκεηψπηζε εγθαπκάησλ. 
 Υξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο, κάζθεο, 

θ.ιπ.). 
 Παξνπζηάζεηο δηεζλψλ αηπρεκάησλ (αηηίεο - ζπκπεξάζκαηα). 
 Πεξηνδηθή επαλάιεςε - ππελζχκηζε ζεκαληηθψλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεη-

αο θαη έθηαθηεο αλάγθεο. 
 πκκεηνρή ζε αζθήζεηο. 
 ε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο δηαλέκεηαη ην κεληαίν δειηίν Αζθάιεηαο 

Γηεξγαζηψλ ηνπ CCPS (Beacon). Ο Όκηινο είλαη επίζεκνο κεηαθξαζ-
ηήο ηνπ Γειηίνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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Γηα ηα ΔΛΠΔ θαη ην 2014 ήηαλ έλα έηνο ελίζρπζεο ηεο εθπαίδεπζεο, κεηαμχ 
ησλ άιισλ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, κε ζηφρν ηελ ζπλερή αλάπηπμε 
ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ αλζξψπσλ ηνπ Οκίινπ, πνπ απν-
ηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα βηψζηκε αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα. 
Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ εθηηκψληαη θάζε ρξφλν απφ ηνπο 
άκεζνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, ζηα πιαίζηα θαη ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο απφ-
δνζεο, θαη πξνγξακκαηίδεηαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ α-
λαγθψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ. 
Ζ εθπαίδεπζε επεθηείλεηαη, εθηφο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε εξγνιάβνπο, πειάηεο, 
νδεγνχο βπηηνθφξσλ, πξαηεξηνχρνπο, ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο. Οη επηζθέπ-
ηεο ελεκεξψλνληαη κέζσ εληχπνπ πιηθνχ γηα ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο ησλ εγθα-
ηαζηάζεσλ. 
 

2. ΑΚΖΔΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΈΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 
 

Με απφιπηε επηηπρία επίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο βηνκεραληθέο εγ-

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ ζπληνληζκέλεο Αζθήζεηο Ππξαζθάιεηαο κε ζπγθεθξη-

κέλα αθξαία ζελάξηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ππξνζβεζηηθή θαη ηηο εκπιε-

θφκελεο Αξρέο. Οη αζθήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ζελάξηα αζθάιεηαο ησλ ιηκε-

ληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ζελάξηα αληηκεηψπηζεο ζαιάζζηαο ξχπαλ-

ζεο. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ ζελάξηα δηάζσζεο αηφκσλ απφ θιεηζηφ εμνπ-

ιηζκφ ή απφ εξγαζία ζε χςνο.  

3. ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

Σν 2014 επελδχζεθαλ, ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, πεξηζζφηεξα απφ 10 

εθ. € γηα βειηηψζεηο αζθάιεηαο. ε απηέο ηηο πάγηεο επελδχζεηο δελ πεξηιακ-

βάλνληαη ε πξνκήζεηα Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, ε πξνκήζεηα θαη ζπληή-

ξεζε νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο, ε πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθψλ πιη-

θψλ θαη άιισλ αλαιψζηκσλ., θαίλνληαη ζηελ  παξαθάησ Δηθφλα 40), 

ΕΙΚΟΝΑ 40: ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΟΜΙΛΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ (9) 

 

Σν χςνο ησλ επελδχζεσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ πινπνηήζεθαλ ην 2014, 

θαζψο θαη ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα επελδχζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2015-

2019. (Βι. Δηθφλα 41) 



 

  152 
 

ΕΙΚΟΝΑ 41: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΤΕΨΝ 2015-2019 Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ 

(9) 

 

 

4. ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξφιεςε ησλ 
αηπρεκάησλ θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπλερίζηεθε ε 
εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Δπηβξάβεπζεο Δπηδφζεσλ Αζθάιεηαο νκάδσλ εξγα-
δνκέλσλ, φηαλ επηηπγράλνληαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, κε βάζε ηηο ψξεο εξγα-
ζίαο ρσξίο αηχρεκα απνπζίαο. 
Σν 2014 ζπκπιεξψζεθαλ νη ζηφρνη: 

 1.500.000 ψξεο ρσξίο αηχρεκα απνπζίαο ζηηο Βηνκεραληθέο Δγθαηαζ-
ηάζεηο Θεζζαινλίθεο 

 1.000.000 ψξεο ρσξίο αηχρεκα απνπζίαο ζηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο 
 500.000 ψξεο ρσξίο αηχρεκα απνπζίαο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξία DIAXON 

Δπίζεο, ν Όκηινο βξαβεχηεθε ην 2014 κε 3 ρξπζά βξαβεία ζην δηαγσληζ-
κφ BOUSSIAS Health & Safety Awards ζηνπο ηνκείο εκπαίδεςζηρ, επιβ-
πάβεςζηρ και ζςνολικήρ απόδοζηρ ζηην αζθάλεια. 

 

 

3.2.4 ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Α-
ΦΑΛΔΗΑ 

 

Γεληθά, ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα, πθίζηαλ-
ηαη θαη ιεηηνπξγνχλ:  

 Κεληξηθή Γηεχζπλζε Τγείαο, Αζθάιεηαο, Πεξηβάιινληνο & Βηψζηκεο 
Αλάπηπμεο Οκίινπ. 

 Γηεχζπλζε Τγείαο, Αζθάιεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Γηπιηζηεξίσλ. 
 Γηεπζχλζεηο Τγείαο, Αζθάιεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, αλά εγθαηάζηαζε. 
 Γηεχζπλζε ΤΑΠ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ Δκπνξίαο ΔΚΟ, Διιεληθά 

Καχζηκα, ΔΚΟ Καιπςψ. 
 Σερληθνί αζθάιεηαο, ηαηξνί εξγαζίαο θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ 

ππεξθαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ βαζηθψλ λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ 
πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Ν. 3850/2010). 
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 Δζσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο (Δ..Τ.Π.Π.), ζχκθσ-
λα κε ην Π.Γ.95/1999, κε ζηφρν ηελ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδν-
κέλσλ, ηελ ηήξεζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο 
θαη απνθπγήο αηπρεκάησλ. 

 Δπηηξνπέο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (Δ.Τ.Α.Δ.), ζε θάζε εγ-
θαηάζηαζε, απνηεινχκελεο απφ εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο ησλ εξ-
γαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην Νφκν 3850/2010, νη νπνίεο εθπξνζσπνχλ 
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο έρεη ην 
ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θάζε εγθαηάζηαζεο (100%). 
Οη επηηξνπέο ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο κε ηηο Γηεπζχλ-
ζεηο ησλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζέηνπλ πξνηάζεηο γηα βειηίσ-
ζε ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα. 

 ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ελίζρπζεο ηεο εληαίαο θνπιηνχξαο Οκί-
ινπ θαη αμηνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 
πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο, 
ζπλερίδεηαη ε θαζηέξσζε εληαίσλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ Οκίινπ. 
Όιεο νη εληαίεο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ αλαξηψληαη ζην εζσηεξη-
θφ δίθηπν ηεο εηαηξείαο, ελψ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο πξαγκαηνπνη-
νχληαη ελεκεξσηηθέο παξνπζηάζεηο ζην αξκφδην πξνζσπηθφ. 
 

3.2.5 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
 

 ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ εθαξκφδεηαη 
ε αξρή ηεο πξφιεςεο, ψζηε λα πξνβιέπνληαη θαη λα ειέγρνληαη φινη νη πηζα-
λνί θίλδπλνη πγείαο θαη αζθάιεηαο. 
πγθεθξηκέλα, νη ελ δπλάκεη θίλδπλνη εληνπίδνληαη θαη ειέγρνληαη ζχκθσλα κε 
ηα θξηηήξηα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο (N.3850/2010), ηνπο επξσπατθνχο θαη 
δηεζλείο θψδηθεο θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο δηαζέηνπλ 
γξαπηέο κειέηεο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ θαη 
ηα κέηξα, πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ θαη ηε 
δηαηήξεζή ηνπο ζε ρακειά θαη απνδεθηά επίπεδα. Οη κειέηεο απηέο εθπνλν-
χληαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε γλψκε θαη ηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη 
νπνίνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε θχζε θαη 
ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο. 
 Οη κειέηεο αλαζεσξνχληαη, φηαλ ηξνπνπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο θαη ην 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο ή ην αξγφηεξν αλά πεληαεηία θαη θνηλνπνηνχληαη ζε φιν 
ην πξνζσπηθφ, ψζηε θάζε εξγαδφκελνο λα γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο, πνπ 
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο ελέξγεηεο, πνπ έρνπλ γίλεη ή πξέπεη λα γίλνπλ, 
γηα ηελ εμάιεηςε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 
Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ αζθάιεηαο, δίλεηαη άκεζε 
πξνηεξαηφηεηα ζηηο θξηζηκφηεξεο απφ απηέο, φπσο θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγν-
ξίεο κε βάζε εηδηθφ εξγαιείν - Πίλαθα Δθηίκεζεο Δπηθηλδπλφηεηαο. 
 

3.2.6  ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

Πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο αζθάιεηαο απφ εζσηεξηθνχο θαη αλεμάξηε-
ηνπο εμσηεξηθνχο επηζεσξεηέο δηεμάγνληαη ζε πνιιά επίπεδα. Αλάινγα κε ηα 
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επξήκαηα πξνγξακκαηίδνληαη θαη πινπνηνχληαη ελέξγεηεο πεξαηηέξσ βειηίσ-
ζεο ηεο αζθάιεηαο. 
Πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο δηεμάγνληαη απφ: 

 Σε ΓΤΑΠBAΟ, κε ζηφρν ηε κεηάδνζε ηεο εκπεηξίαο, ηεο γλψζεο θαη 
ηεο εθαξκνγήο θαιψλ πξαθηηθψλ αζθάιεηαο κεηαμχ δηπιηζηεξίσλ θαη 
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. 
Σν 2014, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ησλ εθθξεκνηήησλ 
πξνεγνχκελσλ επηζεσξήζεσλ ζε φιεο ηηο ζπγαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 
απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο πγξαεξίνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξη-
θφ. 
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο, λέεο επηζεσξήζεηο αζθάιεηαο εζηηαζκέ-
λεο φπσο θάζε θνξά ζηελ αζθάιεηα δηεξγαζηψλ (process safety) ζε δη-
πιηζηήξηα θαη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, θαζψο 
θαη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο αζθάιεηαο ζε πξαηήξηα ΚΑΛΤΦΧ γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μαδί κε ηνλ πειάηε». 

 Σα Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη Mεραληθνχο ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ κηαο 
εγθαηάζηαζεο, κε άκεζν ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δηφξζσζε αλαζ-
θαιψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη έκκεζα ηελ έκπξαθηε ζπκκεηνρή ησλ ζηε-
ιερψλ ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο. Πξαθηηθά γίλεηαη κία επίζθεςε αζ-
θαιείαο ηελ εβδνκάδα ζε θάζε κνλάδα παξαγσγήο. 

 Σηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο θάζε εγθαηάζηαζεο. 
 Δηδηθέο επηηξνπέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 Αλεμάξηεηνπο, δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαη έκπεηξνπο επηζεσξεηέο 

(third party), κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο εηαηξείαο ή απφ πξαγκαηνγλψ-
κνλεο ησλ εηαηξεηψλ, πνπ παξέρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηηο βηνκε-
ραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ Μεγάια Αηπρήκαηα 
(Δπηζεσξήζεηο SEVESO). 

3.2.7 Ζ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
 

Γηα  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξφζιεςε κνπ ζηνλ φκηιν ΔΛ.ΠΔ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ πξφγξακκα ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Αζπξνπχξγνπ, 

θαιέζηεθα λα παξαθνινπζήζσ έλα ζεκηλάξην πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο αιιά θαη 

ησλ θαλφλσλ, απφ ην ππξνζβεζηηθφ ζψκα ηνπ νκίινπ, πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

δηπιηζηήξην ηνπ Αζπξνπχξγνπ. Μαο ηφληδαλ φηη δελ πξέπεη λα καο βηάδεη θα-

λέλαο θαη ηίπνηα, ππεξέρεη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο ηα δηπιηζηή-

ξηα είλαη κηα βηνκεραλία πςεινχο επηθηλδπλφηεηαο, θαη νπνηνδήπνηε ιάζνο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη θαη κνηξαίν. Ύζηεξα καο ελεκέξσζαλ πσο ην ηειεπηαίν 

πξφγξακκα ζπληήξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2009 θαη δηήξθεζε 42 κέξεο. 

Έπεηηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ήκαζηαλ ειεχζεξνη κέρξη 

ηελ ψξα εμέηαζεο. ηνλ ειεχζεξν απηφ ρξφλν έγηλε ε πξψηε γλσξηκία κε ηνπο 

κειινληηθνχο κνπ ζπλαδέιθνπο αιιά θαη κε ζπλαδέιθνπο πνπ δνχιεπαλ ήδε 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζπξνπχξγνπ νη νπνίνη ήηαλ απφ δηάθνξεο εζληθφηε-

ηεο, θαη θάπνηνη δελ ήμεξαλ λα δηαβάδνπλ ή λα γξάθνπλ ειιεληθά. Οη πεξηζζφ-

ηεξνη, φπνπ πέξαζαλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ νκίινπ, είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθ-

δψζνπλ θάξηα εξγαζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζπξνπχξγνπ. Οη απνηπρφλ-

ηεο, έδηλαλ ζηηο επφκελεο εμεηάζεηο.  
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Ζ πξφζιεςε κνπ ηειηθψο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 1 Απξηιίνπ 2015 έ-

ρνληαο σο εξγνδφηε ηνλ ππεξγνιάβν θ.Παπαληθνιάνπ, ν νπνίνο είρε αλαιά-

βεη ηελ ζπληήξεζε αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηπιηζηεξίνπ.  

Σελ πξψηε κέξα θηφιαο καο δφζεθαλ φια ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη 

καο «μελάγεζαλ» ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηπιηζηεξίνπ.  

ηηο εγθαηαζηάζεηο ήηαλ αλαξηεκέλα παληά πνπ ζνπ ππελζχκηδαλ φηη πάλσ 

απ‟ φια ππεξέρεη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, πηλαθίδεο αζθαιείαο γηα ηα 

Μ.Α.Π, θαη ζπλερείο πεξίπνινη απφ ην ππξνζβεζηηθφ ζψκα ηνπ νκίινπ φπνπ 

επέβιεπαλ εάλ πξαγκαηνπνηνχληαη φια ηα κέηξα αζθαιείαο. 

Μέρξη ηηο 20 Απξηιίνπ, φπνπ ζα μεθηλνχζε επίζεκα ην πξφγξακκα ζπλ-

ηήξεζεο, είραλ πξνζιεθζεί πεξίπνπ 3000 άηνκα απφ δηάθνξνπο εξγνιάβν-

πο, φπνπ ζε κεγάιν πνζνζηφ απηψλ ησλ αηφκσλ ήηαλ αλεηδίθεπηνη θαη άηνκα 

πνιχ θαηψηεξεο ησλ πεξηζηάζεσλ εηδίθεπζεο θαη εκπεηξίαο θαη, θπζηθά, κε 

πνιχ θζελφηεξα κεξνθάκαηα. 

Όηαλ μεθίλεζε θαη επίζεκα ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαινχκαζηαλ 

φινη νη εξγαδφκελνη λα δνπιεχνπκε εληαηηθά, δειαδή, 12 θαη 16 ψξεο εξγαζί-

αο, θαη φηαλ θξίλνληαλ απαξαίηεην έσο θαη 22 ψξεο, έηζη ψζηε κέζα ζε κφιηο 

25 εκέξεο, αξθεηά ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ απαηηήζεθαλ ην 2009 λα νινθιε-

ξσζεί. Απηφ είρε αο απνηέιεζκα λα αθνινπζήζεη αλαθνίλσζε απφ ηε δηνίθεζε 

ηνπ σκαηείνπ ησλ ΔΛΠΔ απφ θνηλνχ κε ηελ επηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

ηνπ δηπιηζηεξίνπ, φπνπ εθδήισλαλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην δήηεκα ηεο αζ-

θάιεηαο, κία εκέξα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ γεληθνχ shutdown ηνπ δηπιηζηεξίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηεηακέλε ζπληήξεζε: 

 
«Καινύκε ηελ εηαηξεία λα ζέζεη σο πξνηεξαηόηεηα ηελ αζθάιεηα όισλ ησλ εξ-
γαδνκέλσλ, λα ζεβαζηεί ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε, ρσξίο λα αθήζεη ρξνλν-
δηάγξακκα ή ηπρόλ επηπιένλ θόζηνο λα επεξεάζνπλ ζην ειάρηζην απηό πνπ 
πξαγκαηηθά έρεη ζεκαζία. Τνπο αλζξώπνπο δειαδή θαη όρη ηνπο αξηζκνύο θαη 
ηηο ινγηζηηθέο πξάμεηο. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ shutdown έρνπκε έλα θνηλό 
κέησπν, έλαλ θνηλό ζθνπό. Σσζηέο θαη πνηνηηθέο εξγαζίεο κε κεδέλ αηπρήκα-
ηα. Κακηά εξγαζία δελ είλαη ηόζν επείγνπζα πνπ λα κελ κπνξεί λα γίλεη κε αζ-
θάιεηα» 

 
ηελ πξάμε, ε αλαθνίλσζε απηή πξνεηδνπνηνχζε γηα ηηο πηεζηηθέο ζπλ-

ζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα εθηεινχληαλ νη πην ζεκαληηθέο εξγαζίεο γελη-
θήο ζπληήξεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηνπ Αζπξνπχξ-
γνπ κέζα ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελφο κήλα θαη κε ην ειάρηζην 
δπλαηφ θφζηνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαη παξά ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 
ζηνλ φκηιν ΔΛΠΔ, εληείλεηαη ε ρξήζε εξγνιάβσλ θαη ε κφληκε θαη ζηαζεξή 
δνπιεηά αληηθαζίζηαηαη απφ θηελνχο εξγαδφκελνπο ρσξίο δηθαηψκαηα. Δίλαη 
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν αξηζκφο ησλ κφληκσλ εξγαδνκέλσλ κεηψζεθε απφ ην 
2007 έσο ην 2013 θαηά 29%,κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ «βαξηψλ ζπκβνιαί-
σλ», ψζηε λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε θεξδνθνξία. Καη νη φπνηεο αλαπιεξψζε-
ηο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γίλνληαλ κε ηελ πξφζιεςε λεφηεξσλ ζε ειηθία 
εξγαδνκέλσλ θαη κε άιιεο κνξθέο εξγαζίαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ θαη 
κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη κέζσ εξγνιαβηθψλ ζπλεξγεί-
σλ δνπιεχνπλ γηα 30 έσο 40 κέξεο, φζν δειαδή δηαξθνχλ νη εξγαζίεο ζπληή-
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ξεζεο, ρσξίο λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη εηδίθεπζε, αιιά νχηε θαη 
γλψζε ηνπ ρψξνπ. 

 
«Καινύκε γηα κία αθόκα θνξά ηελ Δηαηξεία λα αιιάμεη ζηάζε θαη λα 
πξνρσξήζεη ζε όιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο πνπ εδώ θαη πνιύ θαηξό ζέ-
ηεη ην Σσκαηείν θαη πνπ δπζηπρώο επηβεβαηώζεθε κε ηόζν δξακαηηθό 
ηξόπν. Πξέπεη άκεζα λα δξνκνινγεζνύλ νη απαξαίηεηεο πξνζιήςεηο 
ζε παξαγσγή θαη ζπληήξεζε γηα λα ζηακαηήζνπλ επηηέινπο ηα 
12σξα θαη ε ζπλερήο εληαηηθνπνίεζε. Να εθαξκνζηεί απζηεξά ην 
8σξν ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, αλζξώπηλε αληηκεηώπηζε, αμηνπ-
ξεπείο κηζζνί, εθπαίδεπζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εξγνιαβηθέο 
εηαηξείεο. Άκεζε επαλεμέηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο γεληθήο 
ζπληήξεζεο ησλ ΒΔΑ, κε απζηεξή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ κε ζηόρν 
ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο λόκνπο γηα 
αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, αιιά θαη ην κέγεζνο, ηελ πνιππινθόηε-
ηα θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ εξγαζηώλ ζηα δηπιηζηήξηα», αλαθέξεη 
ην Γ.Σ. ηνπ Παλειιήληνπ Σσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ζηα ΔΛΠΔ ζε ζρε-
ηηθή αλαθνίλσζε γηα ηελ θήξπμε λέαο 48σξεο απεξγίαο ζηα ΔΛΠΔ 
γηα ρζεο θαη ζήκεξα. Δπηπιένλ, θάλεη ιόγν γηα «αλεύζπλε ζηάζε ζηε-
ιερώλ ηεο Δηαηξείαο». 

 
Ζ ζηάζε ηνπ νκίινπ δελ άιιαμε απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα ην δπζηχρεκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζπξνπχξγνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηε κνλάδα θαηαιπηηθήο αλακφξθσζεο (U-3300) [Δηθφλα 42].  
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Οη εξγαδφκελνη φπνπ απαζρνινχληαλ ζε άιιεο κνλάδεο, καδί θαη εγψ, δελ 
ελεκεξσζήθακε γηα ην ζπκβάλ παξά κφλν αθνχζακε έλαλ ππφθσθν ζφξπβν 
θαη κεηά απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα άιιεο ηξεηο, αιιεπάιιειεο εθξήμεηο, θαη έ-

ρνληαο ζαλ απνηέιεζκα λα ηξέρνπκε έληξνκνη απφ ην σζηηθφ θχκα θαη ζηε 
ζέαζε θσηηάο χςνπο πεξίπνπ 30 κέηξσλ γηα λα εθθελψζνπκε ηηο εγθαηαζηά-
ζεηο. Δπηθξάηεζε παληθφο, θαζψο νη εξγαδφκελνη δελ ήμεξαλ πνπ λα θαηαθχ-
γνπλ, αθνχ δελ είραλ ελεκεξσζεί φινη νη εξγαδφκελνη γηα ηηο εμφδνπο δηαθπ-
γήο πνπ ππήξραλ. Παξφιν απηά, φζνη ήμεξαλ γηα ηηο εμφδνπο απηέο, ηηο αληίθ-
ξηζαλ θιεηζηέο, έρνληαο σο απνηέιεζκα φινη νη εξγαδφκελνη λα θαηαθεχγνπλ 
ζηε θεληξηθή πχιε. Όζν επηθξαηνχζε απηφο ν παληθφο, ζπλαγεξκφο εθθέλσ-
ζεο δελ αθνχζηεθε πνηέ. Όινη νη εξγαδφκελνη είρακε καδεπηεί έμσ απφ ηελ 
θεληξηθή πχιε αλαδεηψληαο ηνπο γλσζηνχο καο ζπλαδέιθνπο.  

ην ζεκείν έζπεπζε απφ λσξίο ε ππξνζβεζηηθή κε 7 νρήκαηα σζηφζν 
αλάκελε γηα ψξεο εθηφο ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ θαζψο δελ ηεο είρε επηηξαπεί  ε 
είζνδνο  θαζψο φπσο ειέρζε απφ ηελ εηαηξεία «ην ζύζηεκα ππξαζθάιεηαο 
ηνπ δηπιηζηεξίνπ έρεη αλαιάβεη ηελ θαηάζβεζε θαη δελ ζπληξέρεη ιόγνο πεξαη-
ηέξσ ζπλδξνκήο θαζώο όια είλαη ππό έιεγρν». 
 Ζ επίζεκε απάληεζε ηνπ νκίινπ ΔΛΠΔ φζν ην αθνξά ην δπζηχρεκα 
ήηαλ ε εμήο : 
 

 «Σήκεξα, ώξα 08:20, ππήξμε πεξηζηαηηθό αλάθιεμεο ζε κνλάδα 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δηπιηζηεξίνπ Αζπξνπύξγνπ, θαηά ηε δηάξ-
θεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο από έκπεηξε ειιε-
ληθή εξγνιαβηθή εηαηξεία. Γηαθνκίζζεθαλ ζε λνζνθνκεία ηεο πεξην-
ρήο έμη ηξαπκαηίεο θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ ζεκάησλ πγείαο ηνπο α-

ΕΙΚΟΝΑ 42: ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ ΑΠΟ  ΣΟ ΔΤΣΤΦΗΜΑ ΣΑ ΕΛΠΕ (11) 
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πνηειεί θύξηα πξνηεξαηόηεηα ηεο Δηαηξείαο. Τν πεξηζηαηηθό αληηκε-
ησπίζηεθε άκεζα από ηηο ππεξεζίεο ππξόζβεζεο ηνπ δηπιηζηεξίνπ, 
ελώ ειήθζεζαλ όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα αζθαιείαο, ζύκθσλα 
κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Τν πεξηζηαηηθό δελ αλακέλεηαη λα επε-
ξεάζεη ηηο εξγαζίεο νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 
shutdown ηνπ δηπιηζηεξίνπ, ελώ δελ πξνβιέπεηαη λα έρεη επίπησζε 
ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο.» 

 
Απφ ην δπζηχρεκα είρακε 6 απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο καο λα κεηαθέξνληαη ζν-
βαξά ζηα θξαηηθά λνζνθνκεία απφ ηνπο νπνίνπο νη 4 λα απνβηψλνπλ. 

χκθσλα πάληα κε ην πφξηζκα ηνπ αηπρήκαηνο, έλαο απφ ηνπο ππεξ-
γνιάβνπο πξαγκαηνπνηνχζε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ βαλψλ ζε δίθηπν ζσιε-
λψζεσλ  ζηελ κνλάδα θαηαιπηηθήο αλακφξθσζεο, (U-3300). Καηά ηελ αληηθα-
ηάζηαζε κηαο βάλαο ππήξμε αλεμέιεγθηε δηαξξνή θαπζίκνπ (λάθζαο) απφ 
έλαλ αγσγφ θαη αθνινχζεζε ε εθδήισζε κεγάιεο έθηαζεο ππξθαγηάο. Απηφ 
πνπ πξνθάιεζε ην ηξαγηθφ δπζηχρεκα ήηαλ ην θαχζηκν πνπ είρε παξακείλεη 
κέζα ζηνλ αγσγφ. Όπσο απνδείρζεθε, ν αγσγφο δελ είρε αδεηάζεη ζε φιν ην 
κήθνο ηνπ, φπσο ζα έπξεπε λα είρε ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 
πνπ είραλ πξνεγεζεί, παξά κφλν ζε έλα ηκήκα θνληά ζηε βάλα. 

Όπσο πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ην πφξηζκα ηνπ ΔΠΔ, δελ ηεξήζεθαλ 
νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 
πνιιέο ελέξγεηεο έγηλαλ ζηελ θπξηνιεμία ζην… πφδη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 
ε απφθαζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο επίκαρεο βάλαο ιήθζεθε απφ ηνπο 
ππεχζπλνπο ηνπ Σκήκαηνο Μεηαηξνπήο κφιηο 4-5 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα 
ηνπ δπζηπρήκαηνο, θαζψο δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ 
ζπληήξεζεο. 

 
Γπζηπρψο ην δπζηχρεκα-αηχρεκα ηνπ νκίινπ ΔΛΠΔ δελ είλαη ην πξψ-

ην, θαζψο : 
 

 ηιρ 17/10/2000 κηα βιάβε ζην δηπιηζηήξην πξνθάιεζε έλα ππθλφ καχ-
ξν λέθνο πνπ ζθέπαζε νιφθιεξν ην Ηάζην Πεδίν, αιιά θαη νιφθιεξν 
ηνλ Πεηξαηά. Ζ δηαθνπή ηνπ ζπκπηεζηή αεξίσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
θαχζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ ππξζφ ηνπ δηπιηζηεξίνπ. 

 
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο Διιεληθά Πεηξέιαηα : 
«ε δηαθνπή ήηαλ νιηγόιεπηε θαη έθηαθηε θαη ε θαύζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ 
πύξγν έγηλε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ην ζρεδηαζκό ησλ ζπζηεκά-
ησλ αζθαιείαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ, ηα νπνία ιεηηνύξγεζαλ ζύκθσλα κε ηηο πξν-
δηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο». 
Ζ αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο είρε δηαςεπζηεί θαηεγνξεκαηηθά απφ ζρεηηθή α-
λαθνίλσζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. ε απηήλ ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο αλέθεξε 
φηη: 
«ππήξμε έληνλε θαη κεγάιε εθπνκπή θαπλνύ από ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηπιη-
ζηεξίσλ Αζπξνπύξγνπ από ηηο 6.48 πκ. έσο θαη ηηο 7.24 πκ.». 

Κη αθφκε, φηη δηελεξγήζεθε απηνςία απφ θιηκάθην εηδηθψλ θαηά ηελ νπνία δηα-
πηζηψζεθε φηη ην πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα «ππήξμε πξφβιεκα ζηε ιεηην-
πξγία ηεο Μνλάδαο Καηαιπηηθήο Ππξφιπζεο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 
πςειήο ξχπαλζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, κε επζχλε ηεο εηαηξίαο». 
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 ηιρ 27/2/2002 κηα δηαξξνή πδξφζεηνπ είρε σο απνηέιεζκα επηά εξγα-
δφκελνη λα ράζνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη λα κεηαθεξζνχλ επεηγφλησο 
ζην Θξηάζην Ννζνθνκείν, κε ηνλ έλαλ απφ απηνχο λα εηζάγεηαη ζηε 
Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο. 

 

 ηιρ 13/9/2002 ζεκεηψζεθε έθξεμε ζε κνλάδα απνζείσζεο κε δηαξξνή 
πδξφζεηνπ θαη απφ ηχρε γιίησζε έλαο εξγαδφκελνο. Ζ δηνίθεζε ησλ 
ΔΛΠΔ δηέςεπζε ηε δηαξξνή πδξφζεηνπ, φρη φκσο θαη ηελ έθξεμε ζηνλ 
αγσγφ. 

 
Ζ είδεζε γηα ηελ έθξεμε θαη ηε δηαξξνή έγηλε γλσζηή απφ κέιε ηεο δηνίθεζεο 
ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ζηα ΔΛΠΔ ζχκθσλα κε ηελ νπνία : 
 
«ζηηο κνλάδεο αλάθηεζεο ζείνπ 3700 θαη 2750 ζε γξακκή παξαγσγήο αηκνύ 
ιόγσ δηαξξνήο πνπ ππήξρε θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζηε ζπγθεθξηκέλε γξακ-
κή εδώ θαη δύν κήλεο πεξίπνπ, απνθνιιήζεθε έιαζκα ζπγθξάηεζεο κόλσζεο 
ιόγσ ηεο αζθνύκελεο πίεζεο θαη από ηύρε δελ απνθεθάιηζε ζπλάδειθν εξγα-
δόκελν πνπ εθηεινύζε εξγαζία ζηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα. Παξάιιεια, ζπλν-
ιηθά ζην ζπγθξόηεκα ησλ κνλάδσλ αλάθηεζεο ζείνπ εδώ θαη πέληε κήλεο πε-
ξίπνπ ππάξρνπλ ζπλερείο δηαξξνέο πδξνζείνπ, κε απνηέιεζκα ε εξγαζία λα 
εθηειείηαη κε πνιύ κεγάιεο δπζθνιίεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο γίλεηαη θαη 
πνιύ επηθίλδπλε». 
 
ηελ ίδηα αλαθνίλσζε επηζεκαηλφηαλ φηη: 
 
 «ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ΔΛΠΔ είλαη 
πιεκκειήο ή παξαρσξείηαη ζε εξγνιάβνπο κε άπεηξν θαη άζρεην πξνζσπηθό, 
νη νπνίνη επηβαξύλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ησλ εξγαδνκέλσλ». 
 
Δπηπιένλ, ην Γ ηνπ σκαηείνπ αλέθεξε φηη «αλ θαη θάιεζαλ ηε δηνίθεζε λα 
πάξεη άκεζα κέηξα θαη παξά ηελ εληνιή ηεο επηζεώξεζεο εξγαζίαο γηα άκεζε 
απνθαηάζηαζε, απηή αξλείηαη λα ζηακαηήζεη ηε κνλάδα, δειώλνληαο όηη δελ 
ππάξρεη πξόβιεκα θαη όηη νη εξγαδόκελνη ςεύδνληαη». 

 ηιρ 20/8/2009 ν 28ρξνλνο εξγαδφκελνο ζηα δηπιηζηήξηα Παλαγηψηεο 
Λίγθνο έραζε ηε δσή ηνπ φηαλ έπεζε ζην θελφ, απφ χςνο πεξίπνπ 5 
κέηξσλ, απφ παηάξη ζηε Μνλάδα 210 φπνπ ππήξραλ βάλεο πνπ ξχζ-
κηδαλ ηελ είζνδν ηνπ λεξνχ πνπ δηνρεηεπφηαλ γηα αθαιάησζε. 

 

 ηιρ 31/5/2010 ν 42ρξνλνο δχηεο Νίθνο Καππέο βξήθε ηξαγηθφ ζάλαην 
κέζα ζε δεμακελή ηνπ δηπιηζηεξίνπ. Ο δχηεο, ν νπνίνο απαζρνινχληαλ 
ζε εξγνιάβν, έθαλε εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δεμακελήο λεξνχ ζηνλ πχξγν 
ςχμεο κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηπιηζηεξίνπ. 

 ηιρ 26/7/2013 ην κεζεκέξη, χζηεξα απφ δπζιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 
θαηαιπηηθήο ππξφιπζεο FCC (U-4100) ηνπ δηπιηζηεξίνπ ησλ ΔΛΠΔ 
ζηνλ Αζπξφππξγν, εθαηνληάδεο ηφλνη θαπλνχ απειεπζεξψζεθαλ ζηελ 
αηκφζθαηξα. 

 

 ηιρ 10/9/2013 ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο μέζπαζε κεγάιε θσηηά ζηελ 
κνλάδα θαηαιπηηθήο αλακφξθσζεο λάθζαο (U-3300) ηνπ δηπιηζηεξίνπ. 
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Ζ θσηηά θαηαζβήζηεθε, σζηφζν ην ζπκβάλ πξνθάιεζε αιιεπάιιειεο 
δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εγθαηάζηαζε νη νπνίεο δηήξθεζαλ κέρξη ηηο 8 ην 
βξάδπ. 

Υηιηάδεο ηφλνη θαπζαεξίσλ ειεπζεξψζεθαλ ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ Αζπξνπχξ-
γνπ. Σα ΔΛΠΔ δελ εμέδσζαλ θακία αλαθνίλσζε γηα ην αλεζπρεηηθφ γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη ηνπο θαηνίθνπο ζπκβάλ. 

 ηιρ 12/6/2014 ζεκεηψζεθε πηψζε ηάζεσο (νιηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξ-
γίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ θαηά ηελ εηαηξεία), ιφγσ κπιαθ άνπη κε απνηέ-
ιεζκα κεγάιε πνζφηεηα ξχπσλ λα δηνρεηεπζεί ζηελ αηκφζθαηξα, εμαη-
ηίαο ηεο θαχζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνπο ππξζνχο ηνπ δηπιηζηεξίνπ, 
γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ αλεζπρία ησλ θαηνίθσλ ηνπ πεξηνρήο ηνπ 
Θξηάζηνπ, αιιά θαη ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ. Οη καχξνη θαπλνί ιίγν 
πξηλ ηηο 2 ην κεζεκέξη ήηαλ νξαηνί απφ ην Υατδάξη, ην ρηζηφ, ηελ Αηηη-
θή Οδφ. 

 
 

Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν νδεγνχκαη χζηεξα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο εξ-
γαζίαο απηήο αιιά θαη απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία σο εξγαδφκελνο 
ζηνλ φκηιν ΔΛΠΔ είλαη, φηη παξφιν ηα απζηεξά κέηξα αζθαιείαο πνπ ππήξ-
ραλ ζε κηα επηρείξεζε κε ηφζν πςειή επηθηλδπλφηεηα, νη εξγνδφηεο ζα πξέπεη 
λα ηεξνχλ ην λφκν, πνπ αθνξά σξάξηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη 
λα γίλνληαη πξνζιήςεηο αηφκσλ, αλάινγα κε ηηο εηδηθεχζεηο θαη ηηο γλψζεηο 
απηψλ, ζην ηνκέα πνπ δεηνχληαη, αιιά θαη λα ππάξρνπλ θάπνην είδνπο ζεκη-
λάξηα επηκνξθψζεσο. Να γίλεηαη εθπαίδεπζε ησλ λενζχιιεθησλ απφ πην έκ-
πεηξα ζηειέρε έηζη ψζηε λα ηνπο ππνδεηθλχνληαη ηα θαζήθνληα ηνπο, θαζψο 
επίζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 
πγεία θαη αζθάιεηα ηνπο θαη λα κε γίλνληαη πξνζιήςεηο αλεηδίθεπησλ αηφκσλ 
κε νιηγφκελεο ζπκβάζεηο, φπνπ εμαπαηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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