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Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ

1. EIΣΑΓΩΓΗ

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
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Καθορίζονται απαιτήσεις και από τις εταιρίες και από
τις Αρχές :

� Η εταιρία

– να αποδείξει ότι έχει καθορίσει Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων
Ατυχηµάτων και ότι έχει υιοθετήσει συγκεκριµένο Σύστηµα

∆ιαχείρισης Ασφάλειας. 

– να αποδείξει ότι έχει εντοπίσει τους κινδύνους πρόκλησης
Μεγάλων Ατυχηµάτων και ότι έχει πάρει τα απαραίτητα µέτρα για να
αποτρέψει και για να περιορίσει τις συνέπειές τους για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον, εφόσον συµβούν.

� Οι Αρχές

– να εξετάσουν και να γνωµοδοτήσουν για τις Μελέτες

– να οργανώσουν σύστηµα επιθεωρήσεων για τη συστηµατική
εξέταση των συστηµάτων που χρησιµοποιεί η εγκατάσταση, 
τεχνικών και διοικητικών.

2.  ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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2.  ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

� Και για τους δύο :

ποσότητα, έκταση, λεπτοµέρεια πληροφοριών ώστε η
Ελεγκτική Αρχή να µπορέσει να ελέγξει κατά πόσο η εταιρία:

� γνωρίζει και έχει εντοπίσει τα πιθανά Μεγάλα Ατυχήµατα

� έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά µέτρα για την πρόληψη και

αντιµετώπιση τους,

� έχει υιοθετήσει κατάλληλο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας για να

ελέγχει, να διαχειρίζεται και να βελτιώνει τα µέτρα αυτά.
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2.1. Γιατί Νέα Οδηγία;

� Ίδιοι βασικοί στόχοι και αρχές:

� Αποτροπή των Ατυχηµάτων µε προληπτικά µέτρα

� Μείωση των συνεπειών σε περίπτωση Ατυχήµατος. 

� Αντί απλής τροποποίησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίµησε
µια καινούρια Οδηγία έτσι ώστε αυτή να είναι :

σαφέστερη, πιο εύκολη και ευέλικτη στην εφαρµογή, πιο
αποτελεσµατική και σε συµφωνία µε τις συνήθως ακολουθούµενες
πρακτικές.

2. ΤΕΛΙΚΑ Η SEVESO II ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ;
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2. ΤΕΛΙΚΑ Η SEVESO II ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ;

2.2 Βασικές Αλλαγές της Seveso II
� Έµφαση στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας

� Μεγαλύτερη έµφαση στους περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

Το περιβάλλον θεωρείται ίδιας σηµασίας µε τους ανθρώπους. 

Μέτρα προστασίας του αντίστοιχου επιπέδου µε αυτά που
λαµβάνονται για την προστασία του ανθρώπου.

� Εφαρµογή, µε βάση µόνο τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών.

� ∆ίνεται έµφαση όχι στις γενικές κατηγορίες ουσιών.

� Ζητείται να αποδειχθούν τα παρακάτω 4 βασικά :

• Πολιτική και Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας

• Επισήµανση κινδύνων / Μέτρα πρόληψης και περιορισµού

• Αξιοπιστία ασφάλειας κατά το σχεδιασµό, κατασκευή, 
λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού

• Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης
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2. ΤΕΛΙΚΑ Η SEVESO II ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ;

2.2 Βασικές Αλλαγές της Seveso II (συνέχεια)

� Έλεγχος Μελέτης και όχι απλή καταχώρηση από τις Αρχές

� Καθορισµός τρόπου σχεδιασµού χρήσης γης

� Πληροφόρηση κοινού: 

� τα σηµαντικά στοιχεία είναι διαθέσιµα στο κοινό

� ενηµέρωση και εκπαίδευση στα Εξωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

� ∆υνατότητα απαγόρευσης της Λειτουργίας µιας εγκατάστασης

� Καθορισµός τρόπων επιθεώρησης των εγκαταστάσεων.

� Πολλαπλασιαστικά φαινόµενα µεταξύ γειτονικών εγκαταστάσεων.

� Τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Εσωτερικά/ Εξωτερικά) πρέπει να
δοκιµάζονται.

� Ενηµέρωση των Αρχών για τα Μεγάλα Ατυχήµατα (συγκεκριµένα
κριτήρια). Ενηµέρωση από τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Κοινή βάση δεδοµένων για τα Μεγάλα Ατυχήµατα
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3.Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

Αποκλίσεις/διαφορές κατά την εφαρµογή στις διάφορες χώρες, πχ:

� τρόπος καθορισµού εξεταζόµενων σεναρίων

� καθορισµός ορίων των ζωνών επιπτώσεων για τις συνέπειες των
Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης (συνέπειες ακτινοβολίας, 
υπερπίεσης, τοξικότητας).

� Αντιµετώπιση και αξιολόγηση πολλαπλασιαστικών φαινοµένων
(domino). 

� Στο πόσες και ποιες Αρχές που έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο
των Μελετών (σε κάποιες χώρες όπως η Αγγλία, η Ιταλία είναι
µόλις 2, ενώ σε άλλες είναι πολύ περισσότερες, πχ. στην
Ελλάδα).

� Στους φορείς επιθεώρησης (αλλού γίνονται από τρίτους φορείς, 
όπως στη Γερµανία ή αλλού από τις ίδιες τις ελεγκτικές Αρχές
όπως στην Ιταλία, Γαλλία).
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3.Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

� Έκταση της ενηµέρωσης-εκπαίδευσης του κοινού (σε κάποιες
χώρες όπως Αγγλία, Γαλλία έχει γίνει πολλή δουλειά στον τοµέα
της ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού, ενώ σε άλλες
καθόλου, πχ. στην Ελλάδα).

� Έκταση των πραγµατοποιούµενων ασκήσεων για τα Εξωτερικά
Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (γενική διαπίστωση σε όλες τις χώρες
ότι δε δοκιµάζονται ακόµα ικανοποιητικά).

Ελλάδα : ΚΥΑ 5697/590/2000

� Υποβολή Μελετών σε µεγάλο αριθµό Αρχών (12 αντίγραφα) ! 

Αποτέλεσµα:διαδικασία καταχώρησης περίπλοκη και χρονοβόρος

� Απαιτείται πολλή «δουλειά» για την ενηµέρωση και εκπαίδευση
του κοινού και την καλλιέργεια της συνείδησης του κοινωνικού
περίγυρου ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν πολύ σηµαντικά
βήµατα βελτίωσης στον τοµέα της προστασίας του.
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� Η Ασφάλεια δε συµβαίνει από µόνη της σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα. 

� Πρέπει να προγραµµατισθεί και να διαχειρισθεί όπως κάθε άλλη

επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

� Παρά τις αρχικές δυσκολίες που σχετίζονται µε το ξεκίνηµα της

εφαρµογής µιας νέας νοµοθεσίας, η νέα Οδηγία Seveso II βάζει ένα

συγκεκριµένο πλαίσιο και καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι

εγκαταστάσεις που περικλείουν τον κίνδυνο Ατυχήµατος Μεγάλης

Έκτασης θα εξασφαλίσουν όσο το δυνατό καλύτερα και

αποτελεσµατικότερα την Ασφάλεια για τον άνθρωπο και το

περιβάλλον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
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Ο∆ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Β

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΟΧΗΜΙΚΩΝ
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1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ερωτήµατα προς απάντηση:

� Ποιοι είναι οι κίνδυνοι σε µια εγκατάσταση που µπορεί να
οδηγήσουν σε ένα Ατύχηµα Μεγάλης Έκτασης. 

� Ποιες οι πιθανές συνέπειες από ένα ατύχηµα

� Ποια η πιθανότητα να συµβούν αυτά τα ατυχήµατα

� Αν τα µέτρα πρόληψης και προστασίας είναι ικανοποιητικά
στο να περιορίσουν τον κίνδυνο ή αν πρέπει να παρθούν και
άλλα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
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1.1 Εντοπισµός των κινδύνων

� ∆ιάφοροι διαθέσιµοι επιστηµονικοί τρόποι και εργαλεία : What if 
analysis, Fault tree, HAZOP κλπ. 

� Ο εντοπισµός του κινδύνου µπορεί να γίνει µε δύο µεθόδους :
Tην ποσοτική και την ποιοτική (Quantitative/ Qualitative). 

– Ποσοτική (Quantitative)

πιο αντικειµενική

βασίζεται στην πιθανότητα ατυχήµατος εκφρασµένη σε νούµερα

για τον προσδιορισµό τους απαιτείται πολύ δουλειά, χρόνος και
κόστος. 

– Ποιοτική (Qualitative)

Η συχνότερα ακολουθούµενη µέθοδος

υποκειµενική

απαιτεί πολύ καλή εµπειρία και γνώση

πιο σύντοµη και απλή.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
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1.2 Εντοπισµός των συνεπειών
� Πρέπει να καθορισθεί µέχρι ποιου σηµείου και σε ποια έκταση µπορεί

να υπάρξουν συνέπειες ενός ατυχήµατος. 

� Βασική προτεραιότητα η προστασία των ανθρώπων εντός και εκτός της
εγκατάστασης και

ακολούθως η ακεραιότητα του εξοπλισµού. 

� Τα στοιχεία που πρέπει να καθορισθούν και που θα περιγράψουν τις
συνέπειες ενός ατυχήµατος είναι:

» Η ουσία (ποσότητα, ιδιότητες : ευφλεκτικότητα, εκρηκτικότητα, 
τοξικότητα, LFL, UFL / LEL, UEL / IDLH, L50 κλπ)

» το είδος της διαρροής

» η διασπορά της επικίνδυνης ουσίας

» η θερµική ακτινοβολία από ορισµένα ατυχήµατα

» η υπερπίεση

» η τοξικότητα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ



16

Εντοπισµός του είδους διαρροής

� Προσδιορισµός του σηµείου και του τρόπου έκλυσης της
επικίνδυνης ουσίας. Από αυτό θα εξαρτηθεί η έκταση του
φαινοµένου, το είδος των συνεπειών και η έκταση των βλαπτικών
συνεπειών.

� Κατηγορίες διαρροών

– στιγµιαίες ή συνεχείς

– από δοχείο ή γραµµή. 

� Οι διαρροές από ένα δοχείο µπορεί να είναι:

– Καταστροφικό άνοιγµα

– άνοιγµα ασφαλιστικού

– διάρρηξη δίσκου

– διαρροή άνοιγµα στο τοίχωµα

– θραύση γραµµής του δοχείου

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
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Υπολογισµός της ∆ιασποράς

Όταν διαρρεύσει µια επικίνδυνη ουσία, αν είναι εύφλεκτη µπορεί
να αναφλεγεί αµέσως, αλλά µπορεί και να ταξιδεύσει µακριά
από την πηγή της διαρροής ως υγρό ή ως αέριο. 

Έχουν αναπτυχθεί µοντέλα υπολογισµού της διασποράς ανάλογα
µε τον αν η διαρροή είναι συνεχής ή στιγµιαία, στα οποία
χρειάζεται ο καθορισµός διαφόρων παραµέτρων. 

Με τα µοντέλα αυτά υπολογίζεται και η διασπορά των τοξικών
ουσιών.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
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Υπολογισµός της Θερµικής Ακτινοβολίας

Όταν ένα εύφλεκτο υλικό διαρρεύσει και αναφλεγεί µπορεί να δώσει τα εξής
περιστατικά:

� Ανάφλεξη νέφους : Φαινόµενο σε µη περιορισµένο χώρο, µε χαµηλή
ταχύτητα του µετώπου της φλόγας, µε ελάχιστες συνέπειες υπερπίεσης
και κυρίως τοπικό χαρακτήρα.

� Γλώσσα φωτιάς : γρήγορη ανάφλεξη αερίων διαρροών µε µεγάλες
ταχύτητες ή υγρών διαρροών µε µεγάλη ορµή που έχει ως αποτέλεσµα
συνθήκες καλής (πλήρους) καύσης.

� Φωτιά Λίµνης : φωτιά υγρού που έχει σχηµατίσει λίµνη, που συχνά
χαρακτηρίζεται από ατελή καύση και άρα µεγάλες ποσότητες καπνού.

� Πύρινη Σφαίρα/BLEVE : φαινόµενο που συµβαίνει όταν αναφλέγεται ένα
νέφος εύφλεκτου αερίου το οποίο διαφεύγει από εξοπλισµό υπό πίεση, 
µετά από καταστροφικό άνοιγµα του εξοπλισµού λόγω υψηλής πίεσης
των ατµών.

Για το καθένα απαιτείται καθορισµός της εκλυόµενης ακτινοβολίας. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Υπολογισµός Υπερπίεσης

Αφορά γεγονότα που δηµιουργούν πίεση µεγαλύτερη από την ατµοσφαιρική.

Αυτό µπορεί να συµβεί στις εξής περιπτώσεις:

� Κατάρρευση δοχείου λόγω υπερπίεσης

� Έκρηξη νέφους

� Έκρηξη σκόνης

Πολύ επικίνδυνο φαινόµενο : προκαλεί ζηµιές σε ανθρώπους και κατασκευές
λόγω της υπερπίεσης, των θραυσµάτων, της φωτιάς. 

Για την περίπτωση έκρηξης νέφους (Vapour Cloud Explosion, VCE) σηµαντικά
στοιχεία είναι :

– η ποσότητα της ουσίας που συµµετέχει

– ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα στην διαρροή και στην έκρηξη

– αν η έκρηξη γίνεται σε περιορισµένο χώρο ή όχι.

Υπολογισµός της αναπτυσσόµενης υπερπίεσης µε τη βοήθεια µαθηµατικών
µοντέλων. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Υπολογισµός Τοξικότητας
� ∆ιάκριση τοξικών ιδιοτήτων σε στιγµιαίες και χρόνιες. 

� Βλαπτικές συνέπειες από αναπνοή, επαφή µε το δέρµα ή
κατάποση. 

� Η βλαπτική επίδραση των τοξικών ουσιών εξαρτάται άµεσα από το
χρόνο έκθεσης. 

� Με τη βοήθεια µαθηµατικών µοντέλων υπολογίζεται η διασπορά
της τοξικής ουσίας σε περίπτωση διαρροής της και µε βάση τις
βλαπτικές συγκεντρώσεις ορίζονται οι ζώνες επίδρασης γύρω από
ένα ατύχηµα. 

� Επίσης µε κατάλληλες εξισώσεις υπολογίζεται για διάφορες
αποστάσεις η πιθανότητα θανάτου µε βάση τη συγκέντρωση και το
χρόνο έκθεσης για κάθε τοξική ουσία, η ακτίνα τοξικής
συγκέντρωσης κλπ.


