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EIΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ

�Μελέτες Ασφάλειας

� Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΒΑΜΕ)

� Εξωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΣΑΤΑΜΕ)

� Ενηµέρωση-Πληροφόρηση κοινού

� Πραγµατοποίηση ασκήσεων

� κλπ
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EIΣΑΓΩΓΗ

Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ

Σχέση κοινωνίας-βιοµηχανίας τις τελευταίες δεκαετίες:

΄70 : Οι εταιρίες προς την κοινωνία:  Εµπιστευτείτε µας

΄80 : H κοινωνία προς τις εταιρίες :  Πληροφορείστε µας

΄90 : » :  Αποδείξτε µας

2000 : » :  Εµπλέξτε µας

SEVESO II
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1.1 ΚΥΑ 5697/590/2000, άρθρο 9 :

1.1.1 Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΒΑΜΕ)

» Κατάστρωση, δοκιµή, αναθεώρηση από την εταιρία, σε

συνεργασία µε το προσωπικό. Υποβολή στις Αρχές. 

» Το Πυροσβεστικό Σώµα µεριµνά για πραγµατοποίηση ασκήσεων

ετοιµότητας για εφαρµογή και εκπαίδευση των σχεδίων.

1.1.2 Εξωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ SEVESO II
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1.1.2 Εξωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΕΑ ή αλλιώς ΣΑΤΑΜΕ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ SEVESO II

ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ

• Η εταιρία παρέχει τις πληροφορίες.

• Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας µεριµνά ώστε: 

1. Να καταρτίσει το σχέδιο

2. Να ζητείται η γνώµη του κοινού για το σχέδιο

3. Να πραγµατοποιούνται ασκήσεις ετοιµότη-

τας σε συνεργασία µε την εταιρία για

εφαρµογή και εκπαίδευση

4. Επανεξέταση, δοκιµή, αναθεώρηση κάθε 3 έτη

ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ

Από ΥΠΕΧΩ∆Ε /

ΠΣΕΑ
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� 1.2 ΚΥΑ 5697/590/2000, άρθρο 13 :

Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µεριµνά για τα εξής : 

α. ∆ηµοσίευση στον τύπο/Ανάρτηση από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο: 

– Πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη φύση των ουσιών, των κινδύνων

και των ενδεχόµενων επιπτώσεών τους

– Πληροφορίες για τρόπους προειδοποίησης και ενηµέρωσης του κοινού

– Αναφορά στο Εξωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, κλπ.

β. Παροχή πλήρους ενηµέρωσης των κατοίκων για τα µέτρα και τις

ενέργειες σε περίπτωση µεγάλου ατυχήµατος

γ. ∆ιενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας σε συνεργασία µε την υπηρεσία

Πολιτικής Προστασίας και τους οικείους δήµους

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ SEVESO II
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.  H EΛΛΗNIKH ΠΡAΓMATIKOTHTA

Σήµερα:

� ΒΑΜΕ κάθε εγκατάστασης

� Γενικά ΣΑΤΑΜΕ

(Θριάσιο, Θεσ/νίκη)

� Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ

(ξεκίνησε η κατάστρωση

των πρώτων)

Επόµενα βήµατα :

Ολοκλήρωση Γενικών

ΣΑΤΑΜΕ για όλες τις

περιοχές της Ελλάδας

Κατάστρωση Ειδικών

ΣΑΤΑΜΕ για όλες τις

εγκαταστάσεις κάθε

περιοχής
Ενηµέρωση -

Εκπαίδευση κοινού

∆οκιµή εφαρµογής -

Ασκήσεις ετοιµότητας
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Εφαρµόζουν και διαθέτουν:

� Σχέδια αντιµετώπισης

� Πολιτική ανοιχτών θυρών από τη βιοµηχανία

� Ενηµέρωση-εκπαίδευση κοινού :

� από τις Αρχές και κυρίως την Πυροσβεστική Υπηρεσία

� µε κατάλληλο ενηµερωτικό-εκπαιδευτικό υλικό

� Πραγµατοποίηση ασκήσεων σε τακτική βάση

� Έρευνες για καταγραφή του επιπέδου ενηµέρωσης

∆ιαπιστώνουν περιθώρια και ανάγκη βελτίωσης

Επόµενα βήµατα :
Σε αρκετές χώρες όλα τα παραπάνω εφαρµόζονται εδώ και

χρόνια και έχουν προσαρµοσθεί στην Οδηγία Seveso II

πχ. Αγγλία, Γαλλία, ∆ανία, Ολλανδία,
.......αλλά και σε χώρες εκτός Οδηγίας, όπως οι ΗΠΑ που έχουν

µεγάλη παράδοση στο θέµα
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Παραδείγµατα ενηµερωτικού υλικού :
�� ΓενικάΓενικά φυλλάδιαφυλλάδια προστασίας για ΣΑΤΑΜΕ

�� ΕιδικάΕιδικά φυλλάδιαφυλλάδια, για κάθε εγκατάσταση

� Ετήσια ηµερολόγιαηµερολόγια µε σηµειωµένες τις ηµεροµηνίες τακτικών

ασκήσεων και άλλες γενικές πληροφορίες

�� ΕπιστολέςΕπιστολές σε όλους τους κατοίκους των ζωνών

επικινδυνότητας

�� CDCD--RomRom’’ss

� Ενηµερωτικές ταινίεςταινίες
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Παραδείγµατα: Γενικό φυλλάδιο

� ∆ισέλιδο γενικό φυλλάδιο προστασίας, που πρέπει

να φυλαχθεί από τους περιοίκους,                                           

φτιαγµένο από τη Νοµαρχία και τις βιοµηχανίες

Έγγραφο προς φύλαξη
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Παραδείγµατα:Ενηµερωτικό φυλλάδιο

� Ενηµερωτικά φυλλάδια προστασίας εγκαταστάσεων (5-10 σελ.)

� Έχουν εκδοθεί από τη Νοµαρχία

Έγγραφο προς φύλαξη / Εκδότης η Νοµαρχία
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Παραδείγµατα:Ενηµερωτικό φυλλάδιο
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Παραδείγµατα:Ενηµερωτικό τρίπτυχο

� Ενηµερωτικό τρίπτυχο για µια εταιρία
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Παραδείγµατα: Φυλλάδιο

� ∆ισέλιδο φυλλάδιο που πρέπει να φυλαχθεί από τους περιοίκους

Να διαβασθεί προσεκτικά και να φυλαχθεί

Να φυλαχθεί



15

Χρήσιµες διαπιστώσεις από τις χώρες αυτές :

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

� Τα Εξωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης δεν δοκιµάζονται

ικανοποιητικά.

� Tο επίπεδο ενηµέρωσης του κοινού δεν είναι αρκετά

ικανοποιητικό και επιδέχεται βελτιώσεων. 

� Απαιτείται συµµετοχή ΟΛΩΝ των ενδιαφεροµένων για τον

σχεδιασµό της αντιµετώπισης των περιστατικών αλλά και τη

σωστή και διαρκή ενηµέρωση-εκπαίδευση του κοινού.
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� Ετήσια συνάντηση εταιρίας-τοπικού συµβουλίου (εκπρόσωποι
κατοίκων)

� Παρουσίαση της ιστορίας του συγκροτήµατος και των αλλαγών
που κατά καιρούς γίνονται στην πορεία και τους στόχους του

� Προσδιορισµός των ερωτηµατικών των περιοίκων µε
πραγµατοποίηση σχετικής έρευνας στη γύρω περιοχή

� Επισκέψεις κοινού-σχολείων καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου σε
συνεργασία µε το Γραφείο Τουρισµού της πόλης.

� ∆ιοργάνωση ανοιχτών παρουσιάσεων και πληροφόρησης στο
∆ηµαρχείο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Πρόγραµµα επικοινωνίας µε το κοινό:
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

(συνέχεια)

Ενηµέρωση γύρω από τα Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης (Seveso II) :

� Ενηµερωτικά φυλλάδια µε “Αυτά που πρέπει να γνωρίζετε για
την εγκατάσταση” κλπ. Ενηµερωτικό φυλλάδιο µε αναφορά στην
Οδηγία Seveso II σε 15000 αντίτυπα που µοιράσθηκε µε το
ταχυδροµείο σε όλους τους περιοίκους.

� ∆ηµιουργία και προβολή ενηµερωτικών ταινιών. Ταινία µε θέµα
την εφαρµογή του Εξωτερικού Σχεδίου (ΣΑΤΑΜΕ) που
µοιράσθηκε σε 800 αντίτυπα σε σχολεία και κολέγια. Προβολή
αυτών των ταινιών και στην τηλεόραση.

Πραγµατοποίηση ασκήσεων ετοιµότητας:

� 3 ασκήσεις Εσωτερικού Σχεδίου (ΒΑΜΕ). Η µία από αυτές µε τη
συµµετοχή της Πυροσβεστικής και της Αστυνοµίας

� εκπαιδεύσεις και δοκιµές µικρότερης κλίµακας σε συχνότερη
βάση
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«ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ»

«Μια ξεκάθαρη εµπιστοσύνη»

(Πραγµατοποίηση άσκησης Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ)

Πετροχηµικό συγκρότηµα στη Berre, 

Γαλλία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
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Παρουσίαση της περιοχής

� Στην Berre, στην περιοχή Rognac της Μασσαλίας αναπτύχθηκε

σηµαντική βιοµηχανική δραστηριότητα κατά τον 20ο αιώνα,

βοηθώντας την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Η ανάπτυξη

αυτή έγινε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από την άποψη των

διαθέσιµων τεχνολογιών και της προστασίας του περιβάλλοντος

και της ποιότητας ζωής.

� Λέξεις κλειδιά που κυριαρχούν στην ανάπτυξη της περιοχής

αυτής και του βιοµηχανικού της ιστού:

– µεγάλη σηµασία και ποιότητα στην πληροφόρηση των

κατοίκων

– αυστηρές απαιτήσεις κατά τον προσδιορισµό των

βιοµηχανικών κινδύνων και την προστασία του

περιβάλλοντος

– επικοινωνία και πληροφόρηση

Προβολή Ταινίας
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Παρουσίαση της βιοµηχανικής

δραστηριότητας

� BUTAGAS : Εγκαταστάσεις στις οποίες εµφιαλώνεται προπάνιο-

βουτάνιο που παράγεται στο διυλιστήριο της Berre, και διανέµεται σε

όλη τη νότια Γαλλία. 

Μια οµάδα 30 εργαζοµένων εξασφαλίζει κάθε χρόνο τον έλεγχο και το

γέµισµα 2.000.000 φιαλών. 

Αποστέλλονται µε βαγόνια και τρένα 120.000 tn LPG ετησίως.

� SHELL : Εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Shell όπου φορτώνονται

βυτιοφόρα τα οποία ανεφοδιάζουν τους αστικούς σταθµούς καυσίµων

και τους µεγάλους χρήστες καυσίµου αερίου της νότιας Γαλλίας.

Οι νέες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται από το 1999 επιτρέπουν

τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ατµών καυσίµου και

βενζινών.

Προβολή Ταινίας
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Παρουσίαση της βιοµηχανικής

δραστηριότητας

� SITE PETROCHIMIQUE DE BERRE :

– Πετροχηµικό εργοστάσιο

– Ιδρύθηκε το 1929

– Καλύπτει έκταση περίπου 1000 εκταρίων

– Είναι ένα από τα πιο σηµαντικά συγκροτήµατα της νότιας Ευρώπης

– Επεξεργάζεται υγρά και αέρια καύσιµα µε τις καλύτερες διαθέσιµες

τεχνολογίες.

– Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στους τοµείς ασφάλειας, υγιεινής και

προστασίας του περιβάλλοντος.

– Παράγει κυρίως υγρά και αέρια καύσιµα, πλαστικά,,συνθετικό καουτσούκ,

διαλύτες, πρόσθετα τα οποία εξάγονται σε όλο τον κόσµο.

Προβολή Ταινίας
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Παρουσίαση της βιοµηχανικής

δραστηριότητας

– Εκτάσεις µε πράσινο µεσολαβούν ανάµεσα στις εγκαταστάσεις και τις

κατοικηµένες περιοχές, εξασφαλίζοντας µια ζώνη προστασίας.

– Η διατήρηση των αποθεµάτων περίπου στο 50% βοηθά ακόµα

περισσότερο στη βελτίωση των συνθηκών γειτνίασης.

– Επίσης οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του λιµανιού βρίσκονται σε ένα

ακρωτήρι της περιοχής έτσι ώστε επιτρέπουν την αποθήκευση υγρών και

αερίων καυσίµων µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε σχέση µε την

κατοικηµένη περιοχή.

– Στην εγκατάσταση εργάζονται περισσότερα από 2400 άτοµα τα οποία

εκπαιδεύονται τακτικά στους ειδικούς βιοµηχανικούς κινδύνους, δηλαδή :

στον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή διαρροής τοξικής ουσίας

Προβολή Ταινίας
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Σκοπός της ταινίας
� ∆υστυχώς, παρόλα αυτά και παρά :

– τα µέτρα ασφαλείας,

– τον επαγγελµατισµό των εργαζοµένων στις εγκαταστάσεις,

– την αυστηρότητα των ελεγκτικών φορέων:

Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟΣ!

� Είναι πολύ σηµαντικό λοιπόν για το σύνολο του πληθυσµού της

περιοχής που επηρεάζεται και πολύ περισσότερο των άµεσων

γειτόνων της βιοµηχανικής εγκατάστασης να είναι πολύ καλοί

γνώστες της σωστής άµεσης αντίδρασης ώστε να προστατευθούν µε

τον καλύτερο τρόπο οι ίδιοι και να προστατέψουν τους γύρω τους σε

περίπτωση ατυχήµατος.

� Η παρακάτω ταινία δηµιουργήθηκε για να δείξει τους εµπλεκόµενους

στην αντιµετώπιση καθώς και τις ενέργειες των υπευθύνων και του

κοινού σε περίπτωση ατυχήµατος στις εγκαταστάσεις της Site

Petrochimique de Berre.

“ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ”

Προβολή Ταινίας
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Περιστατικό-Σενάριο ατυχήµατος

� Κατά τη διάρκεια της καθηµερινής επιθεώρησης ο χειριστής βλέπει
ύποπτο καπνό. Ενηµερώνει τον προϊστάµενό του στον Θάλαµο
Ελέγχου:

– «Υπάρχει καπνός και φλόγες σε γραµµή της µονάδας 37»

� Ζητούνται περισσότερα στοιχεία για τον προσδιορισµό του σηµείου
και επιβεβαιώνεται η ανάγκη να ενεργοποιηθεί ο συναγερµός.

� Από αυτό το σηµείο ο αρχηγός της βάρδιας θα ακολουθήσει τις
διαδικασίες που προβλέπονται σε τέτοια περίσταση.

� Κλήση των πυροσβεστών της εγκατάστασης στη µονάδα 37.

Επαγγελµατίες πυροσβέστες της εγκατάστασης επί

24ώρου βάσεως

Προβολή Ταινίας
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Περιστατικό-Σενάριο ατυχήµατος

� Με την αναγγελία της κλήσης οι πυροσβέστες εξοπλίζονται

κατάλληλα και φεύγουν αµέσως για την επέµβαση.

� Ο επικεφαλής βρίκεται στον τόπο του περιστατικού, είναι σε συνεχή

επαφή µε την οµάδα και δίνει οδηγίες για το σηµείο συνάντησης.

� Ο επικεφαλής και η οµάδα θα αποφασίσουν και θα συντονίσουν την

τακτική της αντιµετώπισης και την εφαρµογή της. 

� Η οµάδα ζητά στοιχεία για το ακριβές σηµείο συνάντησης και για την

κατάσταση στο σηµείο του περιστατικού.

– «Συνάντηση στη συµβολή των οδών 4/15».

� Χάρη σε συνεχές περιοδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης το προσωπικό

της εγκατάστασης ανταποκρίνεται µε τρόπο γρήγορο και

αποτελεσµατικό προκειµένου να ελεγχθεί το περιστατικό όσο το

δυνατό γρηγορότερα

Προβολή Ταινίας
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Περιστατικό-Σενάριο ατυχήµατος

– «Η φωτιά καίει για περίπου 5 min, εξαπλώνεται και είναι αδύνατο

να διακόψουµε τη διαρροή. Κατευθύνεται προς τον εξωτερικό

φράχτη και µας αποµένουν 300 m για να φθάσει εκεί. Θα

προσπαθήσουµε να εµποδίσουµε τη φωτιά προς εκείνη την

κατεύθυνση». 

– «Θα ενεργοποιήσουµε ψύξη στα όρια της εγκατάστασης. Πρέπει

να εκκενώσουµε το κτίριο που είναι εκεί κοντά. Θα ειδοποιήσω

τον ∆ιευθυντή Λειτουργίας».

� Ενηµέρωση του ∆ιευθυντή Λειτουργίας.

� Ενηµέρωση του Γενικού ∆ιευθυντή από τον ∆ιευθυντή Λειτουργίας:

– «Φωτιά µε σηµαντική έκλυση καυσαερίων και µε κίνδυνο αυτά να

φθάσουν στην πόλη».

� Πρόταση για εφαρµογή σχεδίου PCX(?). Ορίζεται ο χώρος

συνάντησης για ενηµέρωση και συντονισµό.

� Εν τω µεταξύ, στην πόλη σε απόσταση περίπου 500 m, σε

γειτονικό σχολείο…….

Προβολή Ταινίας
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Ενεργοποίηση Εσωτερικού Σχεδίου

Έκτακτης Ανάγκης - Ρ.Ο.Ι.
� Συγκέντρωση-ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης: Προσδιορισµός του σηµείου της

φωτιάς. - «Η φωτιά έλαβε έκταση και σύµφωνα µε τους πνέοντες ανέµους τα

καυσαέρια θα κατευθυνθούν προς την πόλη».

� Αποφασίζεται η ενεργοποίηση του P.O.I. : Εσωτερικό Σχέδιο Έκτ. Ανάγκης

P.O.I. : Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βerre: ενηµερώνεται από τους υπεύθυνους

της εγκατάστασης και σπεύδει στον τόπο του περιστατικού

� Ο Γενικός ∆ιευθυντής : - ορίζει τον αρµόδιο για Κλήση της Πυροσβεστικής

- ειδοποιεί τον ∆ήµαρχο

� Ο ∆ήµαρχος ειδοποιεί : - Tις Τεχνικές Υπηρεσίες

- Την Αστυνοµία

- Τη ∆ηµοτική Αστυνοµία (τίθεται στη διάθεση της Αστυν.)

Σε περίπτωση ατυχήµατος λαµβάνονται από την εγκατάσταση όλα τα µέτρα

έκτακτης ανάγκης.

Προβολή Ταινίας
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Εξέλιξη του περιστατικού-Κήρυξη Ρ.Ρ.Ι.(ΣΑΤΑΜΕ)

– «Το σύννεφο του καπνού µεγαλώνει, και µε τον αέρα που φυσά

κατευθύνεται προς την πόλη και φαίνεται ότι θα καλύψει όλη την

πόλη». 

– «Η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή! Θα καλέσω τον Νοµάρχη για την

κήρυξη P.P.I.» : Ειδικό Σχέδιο Επέµβασης

� Ενηµερώνεται ο Νοµάρχης και αυτός αποφασίζει την κύρυξη του Ρ.Ρ.Ι.

� Η σειρήνα ΡΡΙ θα ενεργοποιηθεί από τους υπεύθυνους της εγκατάστασης.

– «Θα πάρουµε όλα τα µέτρα για να υποδεχθούµε όλες τις ενισχύσεις.

Σας γνωρίζω ότι είµαστε στη διάθεσή σας για το γενικό συντονισµό των

επιχειρήσεων»!

Ρ.Ρ.Ι. : Ειδικό Σχέδιο Επέµβασης

(Αντίστοιχο του ΣΑΤΑΜΕ) :

Αν η καταστροφή εκτείνεται έξω από την εγκατάσταση, η

Νοµαρχία, ενηµερωµένη από την εγκατάσταση, 

συντονίζει το σύνολο των επιχειρήσεων

Προβολή Ταινίας
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Οι αντιδράσεις στο γειτονικό σχολείο

� Ακούγεται η σειρήνα!

– «Πρόκειται για σειρήνα Ρ.Ρ.Ι.! Ξέρουµε τι πρέπει να κάνουµε. Ας

ενεργήσουµε γρήγορα! Παιδιά πρέπει να είµαστε ήρεµοι». 

– «Σας θυµίζω ότι η σειρήνα Ρ.Ρ.Ι. ενεργοποιείται από κίνδυνο

Βιοµηχανικού Ατυχήµατος Μεγάλης Έκτασης, δηλαδή έκρηξης,

πυρκαγιάς ή τοξικού νέφους».

– «Γι’αυτό πρέπει να κλείσουµε πόρτες, παράθυρα και κουρτίνες.

Θα συγκεντρωθούµε σε έναν περιορισµένο χώρο, ήσυχα και

χωρίς φασαρία».

– «Κλείνουµε τις πόρτες». 

Προβολή Ταινίας
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Γενικές οδηγίες

όταν είµαστε σε κλειστό χώρο

Μόλις σηµάνει η σειρήνα Ρ.Ρ.Ι. :

Είναι σηµαντικό να ξέρουµε ότι πρέπει να προστατευτούµε αµέσως από

τα πρώτα δευτερόλεπτα που θα ακούσουµε τον συναγερµό:

� Κλείνουµε πόρτες και παράθυρα και πολύ προσεκτικά όλα τα

ανοίγµατα

� Κλείνουµε τις κουρτίνες

� Σταµατάµε αµέσως:

– το υγραέριο

– τον κλιµατισµό

– όλες τις ηλεκτρικές συσκευές

– το κάπνισµα !!

� ∆ε ξεχνάµε κανένα άνοιγµα!

Προβολή Ταινίας
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Οι ενέργειες

που πρέπει να κάνουν οι περίοικοι

– «Κύριε θέλω να γυρίσω στο σπίτι µου»!

– «Αυτό αποκλείεται! Είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουµε γιατί

έξω υπάρχει κίνδυνος. Εδώ είµαστε προστατευµένοι. Εξάλλου η

πόλη ερηµώνει γιατί ο καθένας πρέπει να προστατευτεί κάπου».

� Όσο χάνετε χρόνο τόσο περισσότερο θα είστε εκτεθειµένοι στον

κίνδυνο

� Μη πηγαίνετε να πάρετε τα παιδιά σας από το σχολείο. Εκεί είναι

ασφαλή και υπό τις οδηγίες των δασκάλων τους.

� Η τροχαία και η αστυνοµία βοηθά για να παρεκτρέπεται η κίνηση των

οχηµάτων από την µεριά του κινδύνου.

– «Είµαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παρακαλώ αφήστε το

αυτοκίνητο σας, µπείτε σ’εκείνο το κατάστηµα και περιµένετε

οδηγίες».

Προβολή Ταινίας



32

Προστασία των περιοίκων

� Οι πυροσβέστες θα σας οδηγήσουν στο πλησιέστερο προφυλαγµένο

σηµείο.

– «Που πηγαίνετε»;

– «Στο σπίτι µας»

– «Ωραία. Μη βγαίνετε από εκεί και περιµένετε οδηγίες. Μη

τρέχετε».

«ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ! Για λόγους ασφαλείας µείνετε στα σπίτια σας. Κλείστε

πόρτες και παράθυρα. Ακούτε τις συχνότητες ασφαλείας στο ραδιόφωνο και

περιµένετε οδηγίες».

Ακούτε το τοπικό ραδιόφωνο

� Μη στέκεστε έξω : Οι δρόµοι είναι τα πιο εκτεθειµένα µέρη. 

� Η αστυνοµία είναι εκεί για εξασφαλίσει την ασφάλεια των ανθρώπων

και των ιδιοκτησιών.

Προβολή Ταινίας
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Οι ενέργειες

που πρέπει να κάνουν οι περίοικοι

– «Κύριε τι κάνουµε τώρα»;

– «Μπορώ να τηλεφωνήσω στους γονείς µου»;

– «Όχι παιδιά! ∆εν πρέπει να τηλεφωνήσουµε. Πρέπει να

αφήσουµε τις τηλεφωνικές γραµµές ελεύθερες για την ασφάλεια. 

Εξάλλου οι γονείς σας ενηµερώθηκαν για τις ενέργειες µας».

– «Αντ’αυτού πρέπει να ακούσουµε το ραδιόφωνο. Θα µας δώσει

πληροφορίες για την κατάσταση και το τι πρέπει να κάνουµε».

Προβολή Ταινίας
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Ενηµέρωση και οδηγίες από το ραδιόφωνο

Οδηγίες από το ραδιόφωνο :

� «Αν είστε έξω πηγαίνετε στο πλησιέστερο κτίριο»

� «Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε πόρτες και παράθυρα. Μη κλείνετε τα

παντζούρια εκτός αν χειρίζονται από µέσα»

� «Ακολουθείστε τις οδηγίες που σας δίνονται από εδώ»

� «Περιµένετε µέχρι να ακούσετε τη σειρήνα λήξης Ρ.Ρ.Ι.»

Άλλες οδηγίες :

� Αν είστε στη δουλειά σας, κλείστε τα µηχανήµατα.

� Μη τηλεφωνείτε πουθενά γιατί οι τηλεφωνικές γραµµές πρέπει να

µείνουν ελεύθερες για να οργανωθεί η επέµβαση.

Ακούτε το τοπικό ραδιόφωνο

«Η ώρα είναι 10.39. Ακούτε έκτακτη εκποµπή. Έχει σηµάνει η σειρήνα

ΡΡΙ στη περιοχή της Berre και καλείστε όλοι να ακολουθήσετε τις

«Σωστές Αντιδράσεις».

Προβολή Ταινίας
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Λήξη του συναγερµού
� Ενώ οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, οι

οµάδες επέµβασης που κινητοποιήθηκαν µε την έναρξη του

συναγερµού, αντιµετωπίζουν επιτυχώς το περιστατικό, το οποίο και

φθάνει στη λήξη του.

� Ακούγεται η σειρήνα!

– «Κύριε, κι άλλος συναγερµός;»

– «Προσοχή αυτή η σειρήνα σηµαίνει τη λήξη του συναγερµού».

– «Μπορούµε να φύγουµε;»

– «Περιµένετε να σταµατήσει η σειρήνα και ν’ακούσουµε το µήνυµα

που θα µας επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πια κίνδυνος».

� Ενηµέρωση µε Έκτακτο δελτίο :

«…Πρόκειται για τη λήξη του συναγερµού Ρ.Ρ.Ι. σε όλη την περιοχή. 

Σας θυµίζουµε ότι µπορείτε να επιστρέψετε κανονικά στις

δραστηριότητές σας. Ο συναγερµός Ρ.Ρ.Ι. έληξε. Θα σας

ενηµερώσουµε µε στοιχεία και πληροφορίες για το περιστατικό».

� Στο σχολείο:
– «Επιστρέφουµε στην αίθουσα. ∆εν υπάρχει πια κίνδυνος».

– «Ανοίγουµε τις κουρτίνες και βγαίνουµε για διάλειµµα!»

Προβολή Ταινίας
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Ανακεφαλαίωση

� Μηδενικός κίνδυνος δεν υπάρχει!

� Σ’αυτή την ταινία είδαµε ότι η περιοχή της Berre είναι προετοιµασµένη

για να αντιµετωπίσει τέτοιου είδους έκτακτες καταστάσεις.

� Πρέπει να θυµόµαστε τις βασικές ενέργειες σε περίπτωση σειρήνας

Ρ.Ρ.Ι.:

ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Μπείτε αµέσως σε κλειστό χώρο

Κλείστε τα πάντα

Ακούτε ραδιόφωνο

Μη πηγαίνετε να πάρετε τα παιδιά σας από το σχολείο

Μη καπνίζετε

Αποφύγετε κάθε φλόγα ή σπινθήρα

Μη τηλεφωνείτε

Προβολή Ταινίας
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� Οι πληροφορίες που αφορούν τα Βιοµηχ. Ατυχ. Μεγ. Έκτασης δίνονται από
τις εγκαταστάσεις. Η ενηµέρωση / εκπαίδευση οργανώνεται, συντονίζεται
και πραγµατοποιείται από τις Αρχές.

� Οι ασκήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα µέχρι στιγµής είναι
περισσότερο ασκήσεις Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ή ασκήσεις
Πυρασφάλειας και λιγότερο ασκήσεις ΣΑΤΑΜΕ.

� Ασκήσεις ΣΑΤΑΜΕ : Εµπλοκή της εγκατάστασης, όλων των εµπλεκοµένων
φορέων (Νοµαρχία, Πυροσβεστική, Αστυνοµία), ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ! 
Προϋπόθεση η ολοκλήρωση των Σχεδίων

� Προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθούν τέτοιες ασκήσεις είναι να έχει
προηγηθεί πολύ καλά οργανωµένη και συστηµατική ενηµέρωση και
εκπαίδευση του κοινού και… των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης!

ΜΕΙΖΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ:

? ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

? ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ

? ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Είναι µακρύς ο δρόµος για την

ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση, εκπαίδευση και

συνεργασία των γύρω κοινωνιών

και

Θερµές ευχαριστίες στον κ. Α. Deport, ∆ιευθυντή ∆ηµοσίων Σχέσεων της

Shell, Berre, για την ευγενική παραχώρηση της ταινίας.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΝΑΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΟΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

απαιτεί την εµπλοκή, τη συνεργασία και την καλή

διάθεση όλων των µερών για το βέλτιστο

αποτέλεσµα που είναι :


