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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Νόμος 4409/2016 ορίζει την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ως Αρμόδια Αρχή 
για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 
αδειοδοτημένες περιοχές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2, Άρθρο 3, παρ. 1 και 4 του Νόμου, 
 

1. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων 
4. Οι διαχειριστές διασφαλίζουν ότι οι υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εκτελούνται 
βάσει συστηματικής διαχείρισης κινδύνου, ώστε να είναι ανεκτό το επίπεδο της παραμένουσας 
διακινδύνευσης σοβαρών ατυχημάτων σε ανθρώπους, στο περιβάλλον και στις υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις. 

Δημιουργείται συνεπώς η υποχρέωση στους διαχειριστές των εγκαταστάσεων να μειώσουν την 
πιθανότητα σοβαρών ατυχημάτων σε επίπεδο που να είναι ανεκτό. Αυτό προϋποθέτει ότι έχουν 
ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη σοβαρών κινδύνων. Βασίζεται στην αρχή ότι αυτοί 
που δημιουργούν και έχουν τον έλεγχο των κινδύνων, είναι υπεύθυνοι για τη διαχείρισή τους και 
έχουν υποχρέωση να προβαίνουν στην εκτίμησή τους, ώστε να λαμβάνονται μέτρα μείωσης της 
διακινδύνευσης μέχρι αυτή να φτάσει σε ανεκτό επίπεδο. 

Αυτή η έννοια είναι διεθνώς γνωστή ως η έννοια ALARP, όπου με βάση την ορολογία του Νόμου 
4409/2016 ‘κατάλληλο’ 1 έχει την ίδια σημασία με ‘εύλογα εφικτό’ και ‘ανεκτό’ 2 έχει την ίδια σημασία 
με το ‘Τόσο χαμηλό όσο είναι εύλογα εφικτό’ (As Low As Reasonably Practicable  ή ALARP). Η 
τεκμηρίωση του εύλογα εφικτού αποτελεί κεντρικό τμήμα μιας Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων που 
κατατίθεται βάσει του Ν. 4409/2016 (Παράρτημα 1 παρ. 2.5 και 3.5). Η κατευθυντήρια οδηγία για τις 
Απαιτήσεις Σύνταξης Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων και Κοινοποιήσεων παρουσιάζει λεπτομερώς τον 
τρόπο τεκμηρίωσης μίας εκτίμησης της εύλογης ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης μέσω της έννοιας 
ALARP εντός της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων, η οποία  πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που 
παρατίθεται στο παρόν έγγραφο. 

Με βάση την αρχή ALARP, τα μέτρα ελέγχου της διακινδύνευσης πρέπει να ακολουθούν την λογική 
της μείωσης της διακινδύνευσης σε επίπεδο «τόσο χαμηλό, όσο είναι εύλογα εφικτό». Η μείωση 
δηλαδή της διακινδύνευσης πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρόνος, η 
προσπάθεια και τα χρήματα που καταναλώνονται να μην είναι κατάφωρα δυσανάλογα του οφέλους 
που προκύπτει από την μείωση της διακινδύνευσης. Αυτή η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται 
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην υγεία και την ασφάλεια καθώς, επί της αρχής, ο Διαχειριστής θα 
πρέπει να υλοποιήσει τα μέτρα ελάττωσης της διακινδύνευσης. Για να αποφύγει ο διαχειριστής την 
υπερβολική δαπάνη χρόνου, χρήματος και προσπάθειας, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι θα ήταν κατάφωρα δυσανάλογα τα οφέλη μείωσης του ρίσκου που θα επιτυγχάνονταν. Συνεπώς 
η διαδικασία δεν αφορά στην εξισορρόπηση του κόστους έναντι του οφέλους των μέτρων, αλλά στην 
υιοθέτηση μέτρων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η λήψη τους συνεπάγεται κατάφωρα 
δυσανάλογες θυσίες. Το τι θεωρείται ως εύλογα εφικτό, προσδιορίζεται από τα δεδομένα της 
συγκεκριμένης περίπτωσης. 

 
1 «Κατάλληλος» σημαίνει σωστός ή πλήρως ενδεδειγμένος – συνεκτιμωμένων του μεγέθους της προσπάθειας και του 
κόστους για δεδομένη απαίτηση ή κατάσταση – εφόσον βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία και τεκμηριώνεται από σχετική 
ανάλυση, σύγκριση με ενδεδειγμένα πρότυπα ή άλλες λύσεις, που εφαρμόζονται σε συγκρίσιμες καταστάσεις από άλλες 
αρχές ή άλλο κλάδο. (N.4409/2016) 
 
2 «Ανεκτός» («acceptable»), όσον αφορά στην διακινδύνευση, σημαίνει επίπεδο διακινδύνευσης για το οποίο ο χρόνος, το 
κόστος ή η προσπάθεια περαιτέρω μείωσής του θα ήταν κατάφωρα δυσανάλογα προς τα οφέλη από αυτή τη μείωση. Κατά 
την εκτίμηση του κατά πόσον ο χρόνος, το κόστος ή η προσπάθεια θα ήταν κατάφωρα δυσανάλογα του οφέλους από την 
περαιτέρω μείωση της διακινδύνευσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα διακινδύνευσης της βέλτιστης πρακτικής 
που είναι συμβατά με τη δραστηριότητα αυτή. (N.4409/2016) 
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Το παρόν έγγραφο παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΔΕΥ για τον τρόπο 
που, μέσω της εκτίμησης του εύλογα εφικτού, η διακινδύνευση όσο αφορά τα σοβαρά ατυχήματα 
αποδεικνύεται ότι είναι «τόσο χαμηλή, όσο είναι εύλογα εφικτό». Είναι απαίτηση της ΕΔΕΥ η 
διαδικασία εκτίμησης ALARP, όπως παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο, να ακολουθείται και να 
εκτίθεται λεπτομερώς στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων. Παρόλο που οι αρχές οι οποίες 
παρουσιάζονται εδώ θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή και στην εκτίμηση των κινδύνων που δεν 
αφορούν σοβαρά ατυχήματα, αυτά βρίσκονται εκτός  του πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
εγγράφου. 

Το παρόν κείμενο βασίζεται σε κατευθυντήριες οδηγίες θεσμικών οργάνων που ρυθμίζουν την 
ασφάλεια σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Αυστραλία, 
καθώς και οδηγίες φορέων του κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ  
2.1 Η Αρχή ALARP 
Η αρχή ALARP απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Το τρίγωνο αντιπροσωπεύει ένα αυξανόμενο επίπεδο 
συνολικού κινδύνου (περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους ή το συνολικό κίνδυνο στον οποίο 
εκτίθεται ένα άτομο ή πληθυσμός) ξεκινώντας από το χαμηλό κίνδυνο, που αντιπροσωπεύεται από 
το πράσινο στη βάση του τριγώνου, μέχρι τον υψηλό κίνδυνο, που αντιπροσωπεύεται από το κόκκινο 
στην κορυφή του τριγώνου. 

 

Σχήμα 1: Η έννοια της αρχής ALARP 

 

Το Σχήμα 1 Παρουσιάζει το Ανώτερο Όριο Ανοχής, πάνω από το οποίο ο κίνδυνος είναι μη ανεκτός 
και θα επιτρέπεται μόνο κάτω από εξαιρετικές συνθήκες. 

Κάτω από την ευθεία του Ανώτερου Ορίου Ανοχής, ο κίνδυνος είναι ανεκτός μόνο εάν είναι τόσο 
χαμηλός όσο είναι εύλογα εφικτό. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα εφαρμόσιμα μέτρα θα πρέπει να έχουν 
αναγνωριστεί και αυτά τα οποία είναι εύλογα εφικτά να έχουν υλοποιηθεί. Ο όρος «εύλογα εφικτό» 
υποδηλώνει ένα στενότερο πλαίσιο σε σχέση με όλα τα πιθανά μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης. 
Εάν το κόστος μείωσης της διακινδύνευσης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και της 
καταβαλλόμενης προσπάθειας, παρουσιασθεί ως κατάφωρα δυσανάλογο του οφέλους που 
προέρχεται από την μείωση της διακινδύνευσης λαμβάνοντας υπόψιν την πιθανότητα και το βαθμό 
διακινδύνευσης, τότε η λήψη του μέτρου μπορεί να κριθεί μη αναγκαία. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται 
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μεταξύ του Ανώτερου Ορίου Ανοχής και του Κατώτερου Ορίου Ανοχής, τότε απαιτείται εκτίμηση 
βασισμένη στην αρχή ALARP.  

Το Σχήμα 1 παρουσιάζει επίσης το Κατώτερο Όριο Ανοχής κάτω από το οποίο οι κίνδυνοι είναι ευρέως 
ανεκτοί από την κοινωνία και συγκρίσιμοι με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει καθημερινά το ευρύ 
κοινό. Εάν ο συνολικός κίνδυνος βρίσκεται κάτω από το Κατώτερο Όριο Ανοχής, η εκτίμηση του 
επιπέδου διακινδύνευσης περιορίζεται στο να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με την Ορθή Πρακτική. 
Σε αυτή την περίπτωση, η κύρια μέριμνα είναι η διατήρηση των υπαρχόντων μέτρων μείωσης της 
διακινδύνευσης για την αποφυγή της υποβάθμισης της κατάστασης. Οι τιμές για τα Όρια Ανοχής 
Κινδύνου παρουσιάζονται στην Ενότητα 2.5 

 

2.2 Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου 
Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να ακολουθείται διαδικασία διαχείρισης διακινδύνευσης 
(λέγεται επίσης διαδικασία διαχείρισης κινδύνου) η οποία να ενσωματώνει την αρχή ALARP. Η 
ενότητα αυτή περιγράφει τις προσδοκίες μιας τέτοιας διαδικασίας και αυτή, ή μια διαδικασία που 
να επιτγχάνει τους ίδιους στόχους, πρέπει να ακολουθείται. Τα βήματα της διαδικασίας, τα οποία 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 2, περιλαμβάνουν τα εξής στάδια: 
 

1. Πλήρη εντοπισμό όλων των Μεγάλων Κινδύνων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα (ενότητα 2.3) 

2. Όπου προϋπάρχει Ορθή Πρακτική, αυτή πρέπει να εφαρμόζεται (ενότητα 2.4) 
3. Για τους Μεγάλους κινδύνους απαιτείται: 

α. Ποσοτική εκτίμηση του συνολικού κινδύνου  
 Σε περιπτώσεις όπου ένας Μεγάλος Κίνδυνος εντοπιστεί αλλά δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί με επαρκή βεβαιότητα ώστε να μπορεί να συγκριθεί αξιόπιστα 
με τα Όρια Ανοχής Κινδύνου, γίνεται επίκληση στην αρχή της προφύλαξης 
(ενότητα 3.4.3.). 

β. Σύγκριση του συνολικού κινδύνου με τα Όρια Ανοχής (ενότητα 2.5) 
 Αν ο συνολικός κίνδυνος είναι πάνω από το Ανώτερο Όριο Ανοχής, η 

δραστηριότητα δεν είναι αποδεκτή παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους, οι 
οποίοι θα πρέπει να αιτιολογηθούν και συμφωνηθουν από την ΕΔΕΥ. Σε 
αντίθετη περίπτωση, εάν η δραστηριότητα πρέπει να προχωρήσει, θα πρέπει 
να εφαρμοστούν μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης, έως ότου ο κίνδυνος 
είναι κάτω από το Ανώτερο Όριο Ανοχής, ανεξάρτητα από το αν τα μέτρα 
αυτά είναι εύλογα εφικτά. Όταν αυτό επιτευχθεί, η αξιολόγηση προχωρεί 
όπως για περιπτώσεις συνολικού κινδύνου κάτω του Ανώτερου Ορίου 
Ανοχής, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 Αν ο συνολικός κίνδυνος είναι κάτω από το Κατώτερο Όριο Ανοχής, πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι έχει εντοπιστεί και εφαρμοστεί η σχετική ορθή 
πρακτική 

 Αν ο συνολικός κίνδυνος είναι μεταξύ των δύο ορίων Ανοχής, πρέπει να 
εντοπιστούν όλα τα πιθανά μέτρα περιορισμού του κινδύνου (ενότητα 3.5) 

o Κάθε μέτρο μείωσης της διακινδύνευσης πρέπει να εφαρμοστεί, 
εκτός εάν καταδειχθεί και τεκμηριωθεί ότι δεν είναι εύλογα εφικτό 

o Εάν το όφελος από την ασφάλεια ενός μέτρου μείωσης της 
διακινδύνευσης δεν μπορεί να εκτιμηθεί με επαρκή βεβαιότητα έτσι 
ώστε να προσδιοριστεί αν είναι εύλογα εφικτό, πρέπει να υιοθετηθεί 
η αρχή της προφύλαξης (ενότητα 3.4.3). 

4. Περιοδική επανεξέταση των κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της υποδομής 
ή της διαδικασίας (ενότητα 3.6), έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι κίνδυνοι 
εξακολουθούν να είναι τόσο χαμηλοί όσο είναι εύλογα εφικτό. 
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Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου παρατίθεται περιληπτικά στο Ν. 4409/2016 (Παράρτημα 1, παρ. 
2.5 και 3.5), όπου αναφέρεται ότι οι εκθέσεις μεγάλων κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνουν 
«…στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι έχουν εντοπισθεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, ότι έχει εκτιμηθεί η 
πιθανότητα και οι συνέπειές τους …  και ότι τα μέτρα ελέγχου αυτών, περιλαμβανομένων των 
κρίσιμων στοιχείων για την ασφάλεια και το περιβάλλον, είναι κατάλληλα για τη μείωση κινδύνων 
ενός σοβαρού ατυχήματος σε ανεκτό επίπεδο...» 

 

Προσδιορισμός κινδύνου 
(Μεγάλοι κίνδυνοι)

Ποσοτική εκτίμηση 
επικινδυνότητας όλων 

των κινδύνων

Προσδιορισμός όλων των 
λοιπών φυσικώς εφικτών 
μέτρων μείωσης κινδύνων

Υλοποίηση τεκμηριωμένων μέτρων μείωσης κινδύνων

Μπορεί να εκτιμηθεί ο 
κίνδυνος με επαρκή 

βεβαιότητα;

Εάν εντοπίζεται μεγάλη 
δυσαναλογία του μέτρου 

μείωσης του κινδύνου και το 
μέτρο απορρίπτεται, αυτή η 
απόφαση να συνοδεύεται 
από ισχυρή τεκμηρίωση

Εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης

N

Y

Αν η εφαρμογή μέτρων μείωσης 
κινδύνου δεν μειώνει τον κίνδυνο κάτω 

από το Ανώτερο Όριο Ανοχής, δεν 
μπορεί να προχωρήσει η δραστηριότητα 

όπως έχει σχεδιαστεί, παρά μόνον σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις

Εκτίμηση ALARP ώστε να 
προσδιοριστεί αν το μέτρο 

μείωσης κινδύνου είναι 
εύλογα εφικτό

Εφαρμογή μέτρων μείωσης 
κινδύνων για να μειωθεί ο 

κίνδυνος κάτω από το 
Ανώτερο Όριο Ανοχής

Y

Y

Είναι ο κίνδυνος πάνω από 
το Ανώτερο Όριο Ανοχής;

Είναι ο κίνδυνος μη Ανεκτός 
στην περιοχή ALARP;

NΕίναι ο κίνδυνος Γενικώς 
Ανεκτός;

N

Επανεκτίμηση 
κινδύνουY

Για κάθε μέτρο 
μείωσης κινδύνου

Έχει εφαρμοστεί η ορθή 
πρακτική (όπου υπάρχει) ή 

ισοδύναμό της;

Η 
δραστηριότητα 
δεν μπορεί να 
προχωρήσει

N

Y

 
 

Σχήμα 1: Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου   
Ένα βασικό στοιχείο της τεκμηρίωσης της εύλογης ελαχιστοποίησης της διακινδύνευσης είναι η 
περιγραφή των μέτρων που δεν εφαρμόστηκαν και τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι συνθήκες ή οι κίνδυνοι αλλάζουν, καθώς ενδέχεται να 
χρειαστεί να εφαρμοστούν μέτρα που έχουν απορριφθεί στο παρελθόν για τη διατήρηση του 
κινδύνου σε επίπεδα εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Επιπλέον, η τεκμηρίωση πρέπει να 
περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εύλογα εφικτό να εφαρμοστεί ένα μέτρο 
ασφάλειας σε μεγαλύτερο βαθμό (π.χ. περισσότερη παθητική πυροπροστασία). 
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Οι διευκρινιστικές οδηγίες της ΕΔΕΥ σχετικά με τις Απαιτήσεις των Εκθέσεων Μεγάλων Κινδύνων 
περιγράφουν αναλυτικά πώς επιδεικνύεται η εύλογη ελαχιστοποίηση της διακινδύνευσης σε μια 
τέτοια έκθεση. 

 

2.3. Εντοπισμός Μεγάλων Κινδύνων και Ελάττωσης της Διακινδύνευσης 
Όπως αναφέρεται και στο Ν. 4409/2016 (Παράρτημα 1, παρ. 2.5 και 3.5), το πρώτο στάδιο στη 
διαδικασία διαχείρισης κινδύνων είναι  ο εντοπισμός των Μεγάλων Κινδύνων. Όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 3, αυτοί οι κίνδυνοι έχουν χαμηλή συχνότητα αλλά σοβαρές συνέπειες, το οποίο, σε 
συνδυασμό με την πολυπλοκότητα τους, σημαίνει ότι είναι δυσκολότερη η διαχείριση τους σχετικά 
με απλούστερους, υψηλότερης συχνότητας - χαμηλών συνεπειών επαγγελματικούς κινδύνους. Για 
το λόγο αυτό ο νόμος εστιάζει στους Μεγάλους Κινδύνους. 

  
Σχήμα 3: Συγκριτικό διάγραμμα συχνότητας και συνεπειών Μεγάλων Κινδύνων 

 
 
Ο εντοπισμός των κινδύνων συνήθως περιλαμβάνει διερεύνηση από μία ομάδα αρμόδιων 
προσώπων με γνώσεις πάνω στη συγκεκριμένη υπεράκτια εγκατάσταση, το έργο, τις εργασίες καθώς 
και τους κινδύνους τους. Η ομαδική προσέγγιση προτιμάται καθώς απαιτείται εις βάθος εμπειρία και 
εξειδίκευση σε όλους τους απαιτούμενους τομείς, ενώ οι αλληλεπιδράσεις μελών μιας ομάδας είναι 
πιθανότερο επίσης να εντείνουν τη προσοχή σε κινδύνους οι οποίοι να είχαν ίσως παραβλεφθεί από 
μεμονωμένα έμπειρα άτομα. Το προσωπικό το οποίο θα εκτεθεί σε αυτούς τους κινδύνους μπορεί 
να συνεισφέρει σημαντικά στον εντοπισμό των κινδύνων. 

Ο εντοπισμός των κινδύνων απαιτεί προσεκτική μελέτη των τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε 
να αστοχήσει μία δραστηριότητα ή κάποιος εξοπλισμός, οι οποίοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

 Προσωπικό: Τυχαία ή εσκεμμένη ανθρώπινη παρέμβαση με ακούσιες συνέπειες 
 Διαδικασίες: Λανθασμένες διαδικασίες οι οποίες οδηγούν σε σφάλμα, ή 
 Εγκατάσταση: Μηχανική βλάβη από παράγοντες όπως η διάβρωση 

Όσο η πολυπλοκότητα των εργασιών αυξάνεται, τόσο πιο καίριος γίνεται ο εντοπισμός των κινδύνων. 
Για σαφώς κατανοητές δραστηριότητες μικρής πολυπλοκότητας, οι κίνδυνοι έχουν συχνά ήδη 
εντοπιστεί και τα αναγκαία μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης για τη διαχείριση τους περιγράφονται 
αναλυτικά με  κατάλληλους κώδικες και πρότυπα (δηλ. ακολουθώντας την Ορθή Πρακτική). Για πιο 
πολύπλοκες εργασίες απαιτείται πλήρης εντοπισμός όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τα 
επιμέρους μέρη τους και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών εξαρτημάτων εξοπλισμού.  

Ο εντοπισμός των κινδύνων πρέπει να γίνεται ακολουθώντας μια επίσημη διαδικασία, με ακριβή 
καταγραφή του πεδίου εφαρμογής και του αποτελέσματος. Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής 
είναι σημαντικός και πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι καλύπτει το σύνολο της εργασίας η οποία 
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εξετάζεται, ειδάλλως ενδέχεται να μην εντοπιστεί το πλήρες φάσμα των κινδύνων που σχετίζονται 
με αυτή. Επιπρόσθετα, η ομάδα εντοπισμού των κινδύνων πρέπει να έχει στη διάθεσή της πλήρεις, 
ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εντοπισμού των κινδύνων, πρέπει να προσδιορίζονται τα μέτρα μείωσης 
της διακινδύνευσης που έχουν ήδη εφαρμοστεί, ώστε να αξιολογηθεί ο υπολειπόμενος κίνδυνος. 
Κατόπιν πρέπει να εντοπιστούν όλα τα πιθανά πρόσθετα μέτρα περιορισμού του κινδύνου, ώστε να 
εφαρμοστούν όσα από αυτά θεωρούνται εύλογα εφικτά. 

Πολλές φορές ο εντοπισμός των μέτρων μείωσης της διακινδύνευσης είναι καλύτερο να 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη διαδικασία εντοπισμού των κινδύνων. Τα μέτρα μείωσης της 
διακινδύνευσης που εντοπίζονται θα πρέπει να περιέχουν τα νέα μέτρα ή τις βελτιώσεις των μέτρων 
που έχουν ήδη εφαρμοστεί, όσο αφορά π.χ. εξοπλισμό, συντήρηση ή δραστηριότητες. Τα μέτρα 
μείωσης της διακινδύνευσης μπορούν είτε να μειώσουν την πιθανότητα (συχνότητα) εμφάνισης του 
κινδύνου ή μετριασμό των συνεπειών τους ή και τα δύο. 

   

2.4  Ορθή Πρακτική 
Η υιοθέτηση της τρέχουσας Ορθής Πρακτικής ή αντίστοιχης είναι η πρώτη απαίτηση στη διαδικασία 
διαχείρισης κινδύνου και ούτως, το πρώτο βήμα σε μια αξιολόγηση Εύλογης Ελαχιστοποίησης 
Διακινδύνευσης είναι να καθορισθεί εάν το προαπαιτούμενο αυτό υφίσταται. Η ορθή πρακτική 
ορίζεται ως εξής (CER, 2017): 

«Οι αναγνωρισμένες πρακτικές και μέτρα διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούνται από 
αρμόδιους οργανισμούς για τη διαχείριση κινδύνων που είναι κατανοητοί σε ικανοποιητικό βαθμό, 
και οι οποίοι απορρέουν από τις δραστηριότητές τους.» 

Οι πρακτικές και τα μέτρα αυτά συναντώνται με διάφορες μορφές, όπως: 

• Οδηγίες ή κώδικες πρακτικής από εθνικές ρυθμιστικές αρχές. 

• Πρότυπα από οργανισμούς τυποποίησης. 

• Κατευθυντήριες οδηγίες από φορείς που εκπροσωπούν κάποιο βιομηχανικό ή επαγγελματικό 
κλάδο, όπως επαγγελματικά ιδρύματα ή ομοσπονδίες  

• Διδάγματα που αντλούνται από προηγούμενα ατυχήματα, και τα οποία δεν έχουν ακόμη 
ενσωματωθεί σε πρότυπα. 

Η υιοθέτηση πρακτικής αντίστοιχης της Ορθής προϋποθέτει μια διαφορετική προσέγγιση που 
επιτυγχάνει εξίσου καλά αποτελέσματα, ενώ δεν αφήνει περιθώρια για μια λιγότερο 
αποτελεσματική προσέγγιση που θα οδηγήσει στην κατάλυση των προδιαγραφών. 

Όσο αφορά στην εφαρμογή της Ορθής Πρακτικής: 

1. Η Ορθή Πρακτική θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν στην ιεραρχία της διαχείρισης διακινδύνευσης ως 
εξής, έχοντας υπόψιν ότι είναι εγγενώς ασφαλέστερο να εξαλειφθεί ένας κίνδυνος από το να μειωθεί 
η συχνότητα του ή να  περιοριστούν οι συνέπειες του. 

 Εξάλειψη: Πλήρη κατάργηση ενός κινδύνου 
 Αντικατάσταση: Αντικατάσταση ενός μέρους μίας δραστηριότητας, μίας διαδικασίας ή  ενός 

στοιχείου σχεδιασμού από ένα άλλο που είναι εγγενώς λιγότερο επικίνδυνο 
 Πρόληψη: μέτρα για τη μείωση της συχνότητας ενός κινδύνου 
 Έλεγχος: μέτρα για τη μείωση των συνεπειών ενός κινδύνου 
 Μετριασμός: μέτρα για την προστασία του προσωπικού από τις συνέπειες ενός κινδύνου 
 Αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης: μέτρα για την προστασία του προσωπικού 

κατά την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της 
απομάκρυνσης ατόμων από τον τόπο του κινδύνου. 
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2. Η Ορθή Πρακτική εξελίσσεται όσο η γνώση και η εμπειρία εμπλουτίζονται με το πέρασμα του 
χρόνου, έτσι μια εκτίμηση της Εύλογης Ελαχιστοποίησης Διακινδύνευσης πρέπει να βασίζεται στην 
τρέχουσα Ορθή Πρακτική, που σημαίνει ότι: 

α) Πρέπει να χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση προτύπων και κωδίκων πρακτικής. 

β) Εάν υπάρχει επιλογή μεταξύ κωδίκων πρακτικής, απαιτείται αιτιολόγηση ως προς το γιατί ο 
επιλεγμένος κώδικας είναι ο καταλληλότερος.  

γ) Εάν ένας κώδικας πρακτικής ή ένα πρότυπο ενημερωθεί έτσι ώστε να υπάρχουν δυνητικά 
σημαντικές ελλείψεις ασφαλείας σε σύγκριση με τον νέο κώδικα, είναι απαραίτητο να εκτιμηθεί κατά 
πόσον είναι εύλογα εφικτό να γίνουν αλλαγές για να επιτευχθεί συμμόρφωση με το νέο κώδικα. Το 
κόστος τροποποίησης ενός υφιστάμενου σχεδίου για την αναδρομική αντιμετώπιση αυτών των 
ελλείψεων και τη συμμόρφωση με το νέο πρότυπο μπορεί να είναι υπέρμετρα δυσανάλογο σε σχέση 
με το όφελος που αποκτάται και επομένως είναι απαραίτητη μια εκτίμηση του αν είναι εύλογα 
εφικτό. 

3. Κατά την αξιολόγηση συμμόρφωσης με την Ορθή Πρακτική, είναι σημαντικό να εξεταστεί εάν όλες 
οι πτυχές της δραστηριότητας ή του σχεδιασμού καλύπτονται από την Ορθή Πρακτική. Μπορεί κάθε 
ξεχωριστή πτυχή της δραστηριότητας να καλύπτεται από ένα δεσμευτικό κώδικα ο οποίος ακολουθεί 
την Ορθή Πρακτική, χωρίς να δίνεται καθοδήγηση για το σύνολο των εργασιών. Σε αυτή την 
περίπτωση η εκτίμηση της Εύλογης Ελαχιστοποίησης Διακινδύνευσης πρέπει να διεξάγεται για το 
σύνολο των δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα υπάρχει Ορθή Πρακτική για τους απαιτούμενους 
τύπους ανιχνευτών αερίου, αλλά απαιτείται περαιτέρω εκτίμηση της εύλογης ελαχιστοποίησης 
διακινδύνευσης για τον καθορισμό του απαιτούμενου αριθμού ανιχνευτών και το χώρο τοποθέτησής 
τους.  

4.Εάν η Ορθή Πρακτική είναι καθορισμένη, θα πρέπει να εφαρμόζεται. Σε περίπτωση που 
εφαρμοστούν εναλλακτικά μέτρα, αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι μειώνουν τους κινδύνους 
τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό. Ωστόσο η παρέκκλιση από την Ορθή Πρακτική απαιτεί πιο ενδελεχή 
αιτιολόγηση. 

5. Ορισμένοι κώδικες και πρότυπα βασίζονται σε προσέγγιση βάσει εκτίμησης κινδύνου (π.χ. IEC 
61511) 

6. Ορισμένες φορές η Ορθή Πρακτική υπερβαίνει τo πρότυπο που μπορεί να δικαιολογηθεί μέσω της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους (π.χ την πρόνοια για σωσίβιες σχεδίες στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις). 
Παρόλα αυτά, η σχετική Ορθή Πρακτική πρέπει να υιοθετείται έτσι ώστε οι κίνδυνοι να μετριαστούν 
σύμφωνα με την αρχή ALARP (εκτός από τα αναφερόμενα παραπάνω στο σημείο 2(γ) σχετικά με την 
αναδρομική εφαρμογή των ενημερωμένων προτύπων). 

Οι Εκθέσεις Μεγάλων Κινδύνων που δεν ακολουθούν την ορθή πρακτική (ή αντίστοιχη) δεν θα 
γίνονται δεκτές από την ΕΔΕΥ. 

 

2.5. Σύγκριση των Κινδύνων με τα Όρια Ανοχής Κινδύνου 
Η διακινδύνευση που υπολογίζεται θα πρέπει να συγκριθεί με τα Όρια Ανοχής Κινδύνου, τα οποία 
είναι αριθμητικές εκφράσεις του ρίσκου ενός θανατηφόρου περιστατικού προερχόμενο από το 
σύνολο των κινδύνων. Συνεπώς θα πρέπει να εκπονηθεί ποσοτική ανάλυση κινδύνου (QRA) για να 
καθοριστεί η συνολική διακινδύνευση από όλους τους κινδύνους, δηλαδή τους Μεγάλους Κινδύνους 
καθώς και κάθε επιπρόσθετο επαγγελματικό κίνδυνο. Λιγότερο αυστηρή αναμένεται ωστόσο να είναι 
η εκτίμηση των  υπολοίπων κινδύνων συγκριτικά με τους Μεγάλους Κινδύνους. Στις περιπτώσεις 
αυτές η χρήση γενικών ιστορικών δεδομένων θανατηφόρων περιστατικών είναι συνήθης για τους 
υπόλοιπους κινδύνους, στην περίπτωση που τα δεδομένα αυτά είναι αντιπροσωπευτικά ή 
συντηρητικά. Η ποσοτική ανάλυση κινδύνου θα πρέπει να πραγματοποιείται ενδελεχώς και 
λεπτομερώς και ο κίνδυνος να υπολογίζεται με επαρκή βεβαιότητα ώστε να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί η σύγκριση, αλλιώς θα πρέπει να γίνεται επίκληση στην αρχή της προφύλαξης (βλ. 
ενότητα 3.4.3). 
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Η αρχή ALARP απαιτεί να ορίζονται τα όρια ανοχής κινδύνου όσο αφορά τον επιμέρους κίνδυνο για 
ένα μεμονωμένο άτομο. Τα όρια αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα όρια ανοχής κινδύνου 
συμβαδίζουν με τα αντίστοιχα σε διεθνές επίπεδο όρια (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία [2], Νορβηγία 
[3], Αυστραλία [9]). 

Πίνακας 1: Ατομικά Όρια Ανοχής Κινδύνου για εργαζομένους 

 

Ο πίνακας είναι αντιπροσωπευτικός ενός τυπικού εργασιακού καθεστώτος. Ένας  κίνδυνος ο οποίος 
βρίσκεται  κάτω από το Ανώτερο Όριο Ανοχής αποκλειστικά και λόγω του συγκεκριμένου εργασιακού 
καθεστώτος σε σύγκριση με ένα άλλο, σύνηθες καθεστώς, δεν θα γίνεται αποδεκτός.  

 

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΕΥΛΟΓΑ ΕΦΙΚΤΟΥ» 
3.1 Εισαγωγή 
Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εκτίμηση και επίδειξη της εύλογα 
εφικτής  εφαρμογής ενός μέτρου μείωσης της διακινδύνευσης. Η τεχνική που απαιτείται για την 
εκτίμηση διαφέρει ανάλογα με τον κίνδυνο και το συγκεκριμένο μέτρο μείωσης της διακινδύνευσης 
το οποίο εξετάζεται.  Η επιλογή της ορθής τεχνικής είναι ευθύνη του Διαχειριστή και του Ιδιοκτήτη 
μη Παραγωγικής Εγκατάστασης.  

Η διαδικασία εκτίμησης της εύλογης ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης παρουσιάζεται στις επόμενες 
ενότητες και επιτρέπει την επιλογή και δικαιολόγηση της κατάλληλης τεχνικής, έτσι ώστε 
επιχειρηματικοί, τεχνικοί και άλλοι παράγοντες να μπορούν να ληφθούν υπόψη ανά περίπτωση. Η 
προσέγγιση αυτή είναι βασίζεται σε αντίστοιχες δημοσιευμένες προσεγγίσεις της αρμόδιας αρχής 
της Ιρλανδίας (CRU [2]), της Αυστραλίας (NOPSEMA [9]) και του Ηνωμένου Βασιλείου (Oil and Gas UK 
[7]). 

 

3.2 Αβεβαιότητα 
Βασική απαίτηση της εκτίμησης της εύλογης ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης, στα πλαίσια της 
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, είναι η εκτίμηση του ‘εύλογα εφικτού’ με επαρκή βεβαιότητα. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν μία καθαρά ασφαλέστερη επιλογή δεν ακολουθείται ή υπάρχει 
αρκετή αβεβαιότητα στην ανάλυση ώστε να υπάρχει πιθανότητα η επιλογή να μην ικανοποιεί τα 
Όρια Ανοχής Κινδύνου. Για να επιβεβαιωθεί ότι οι κίνδυνοι είναι ανεκτοί, θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι το περιθώριο μεταξύ των εκτιμωμένων επιπέδων κινδύνου και των Ορίων Ανοχής 
υπερβαίνει κάθε αβεβαιότητα κατά την εκτίμηση του κινδύνου. 

Όση περισσότερη αβεβαιότητα (ή πολυπλοκότητα) σχετίζεται με τη συγκεκριμένη απόφαση, τόσο 
πιθανότερο είναι να απαιτηθεί η ανάπτυξη πιο σύνθετων τεχνικών λήψης απόφασης ώστε να μειωθεί 
η αβεβαιότητα. 

Κατά τον προσδιορισμό του κινδύνου, θα πρέπει να καθοριστούν οι επιπτώσεις που θα είχε μια 
αλλαγή στις τιμές των δεδομένων εισαγωγής καθώς και στις ίδιες τις τεχνικές εκτίμησης, για να 
εξεταστεί η περίπτωση που αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της εκτίμησης.  Αυτό 
δε σημαίνει ότι όλες οι παράμετροι της εκτίμησης θα πρέπει να ποικίλουν, καθώς κάποιες ίσως έχουν 
πολύ μικρή επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα εκτίμησης του κινδύνου. 

Όριο Ανοχής (κίνδυνος θανατηφόρου περιστατικού ανά έτος) 

Ανώτερο Όριο Ανοχής Κινδύνου 10–3 

Κατώτερο Όριο Ανοχής Κινδύνου 10–6 
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Σε περίπτωση δυνητικά σοβαρών συνεπειών, η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να γίνεται με συντηρητικά 
κριτήρια, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ενός λιγότερο ασφαλούς αποτελέσματος. 

 

3.3 Πλαίσιο Απόφασης 
Το πρώτο βήμα στην εκτίμηση της εύλογης ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης είναι ο καθορισμός του 
πλαισίου της απόφασης μέσω ενός συνδυασμού των περιστάσεων, των δεδομένων και των 
γεγονότων τα οποία θα συνυπολογιστούν για να ληφθεί η απόφαση. Οι σημαντικότεροι παράγοντες 
που λαμβάνονται υπόψιν είναι: 

 Η καινοτομία και το είδος των προτεινόμενων εργασιών, τεχνολογιών, προσεγγίσεων και 
μεθόδων, και 

 Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την απόφαση και η βεβαιότητα με την οποία αυτοί μπορούν 
να εκτιμηθούν. 

Στις επόμενες παραγράφους παρέχεται καθοδήγηση όσο αφορά το πώς αυτοί οι παράγοντες 
μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση και συνεπώς την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων για την 
εκτίμηση του εύλογα εφικτού. 

 

3.3.1  Είδος Δραστηριότητας 
Το είδος της δραστηριότητας, καθώς και η καινοτομία της τεχνολογίας, της προσέγγισης και των 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται, θα επηρεάσουν το πλαίσιο στο οποίο θα ληφθούν οι αποφάσεις. Η 
διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με συνήθεις, κατανοητές καταστάσεις είναι πιθανότερο να 
καθοδηγείται από την εφαρμογή της Ορθής Πρακτικής , ενώ λιγότερο γνωστές καταστάσεις χρήζουν 
αναλυτικής εκτίμησης κινδύνου. Για καινοτόμες εργασίες ή τεχνολογίες, είναι πιθανότερο να 
υιοθετηθεί η Αρχή της Προφύλαξης, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.4.3. 

 

3.3.2  Διακινδύνευση και Αβεβαιότητα 
Το πλαίσιο της απόφασης επηρεάζεται από παράγοντες οι οποίοι έχουν επίδραση στο βαθμό 
βεβαιότητας της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου καθώς και τα αποτελέσματα της, (π.χ. καινοτόμα 
τεχνολογία). Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με μοναδικό σημείο αναφοράς την Ορθή Πρακτική 
απαιτούν υψηλό βαθμό βεβαιότητας. Η αύξηση της αβεβαιότητας υποδηλώνει την ανάγκη εξέτασης 
διαφορετικών τεχνικών εκτίμησης κινδύνου. 

 

3.3.3  Ενδιαφερόμενα Μέρη 
Σύμφωνα με το Νόμο, οι διαχειριστές και /ή οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν και να 
αποδεικνύουν  ότι οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί στα όρια του εύλογα εφικτού.  Οι εκτιμήσεις της 
εύλογης ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης μπορούν ωστόσο να είναι χρήσιμες και σε άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τη γνώμη των οποίων οι διαχειριστές και/ή οι ιδιοκτήτες ίσως επιθυμούν να 
λάβουν υπόψιν. Η ενότητα 3.4 παρέχει τα μέσα για να επιτευχθεί ένας τέτοιος σκοπός, παρόλο που 
αυτό δεν αποτελεί απαίτηση του νόμου. Είναι ωστόσο σημαντικό να αναγνωριστεί ότι το ενδιαφέρον 
από πλευράς άλλων μερών επηρεάζει πάντα το περιεχόμενο της απόφασης, έτσι ώστε η διαδικασία 
της απόφασης  να είναι είτε πιο αυστηρή είτε πιο συντηρητική, δηλ. προς μία υψηλότερου επιπέδου 
ασφαλείας εκτίμηση κινδύνου η οποία υπερβαίνει τις απαιτήσεις του νόμου. 

 

3.4 Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων 
Το σχήμα 4 παρουσιάζει τη μεθοδολογία ή τις τεχνικές λήψης αποφάσεων που επιτρέπουν τον 
καθορισμό,  με επαρκή βεβαιότητα, του κατά πόσο ένα μέτρο μείωσης της διακινδύνευσης είναι 
εύλογα εφικτό. Τρεις περιπτώσεις αποφάσεων (Α, Β και Γ) παρουσιάζονται χάριν ευκολίας και μία 
σειρά καθοδηγητικών φράσεων βασισμένων στις παραπάνω περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται στον 
προσδιορισμό του πλαισίου της κάθε απόφασης. Ωστόσο, στην πραγματικότητα υπάρχει μία 
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συνέχεια στο περιεχόμενο (απεικονίζεται με τη διαβάθμιση χρωμάτων) που κυμαίνεται από τις πιο 
απλές έως τις πιο σύνθετες αποφάσεις. Τα βέλη στο σχήμα 4 παρουσιάζουν τις τεχνικές που 
πιθανότατα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία λήψης της απόφασης. Οποιοδήποτε και 
αν είναι το περιεχόμενο, η Ορθή Πρακτική πρέπει να ακολουθείται και η διακινδύνευση θα πρέπει 
να είναι ανεκτή. 

 Για τις αποφάσεις της κατηγορίας Α, όπου η διακινδύνευση είναι αρκετά καλά κατανοητή, η 
απόφαση θα καθοριστεί σε γενικές γραμμές από την εφαρμογή της αναγνωρισμένης Ορθής 
Πρακτικής.  Στις περιπτώσεις όπου η Ορθή Πρακτική δεν είναι επαρκώς καλά ορισμένη, τότε 
πιθανώς να απαιτηθεί τεχνική αξιολόγηση που θα οδηγήσει στη λήψη της απόφασης.  

 Για τις αποφάσεις της κατηγορίας Β, οι οποίες εμπεριέχουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα ή 
πολυπλοκότητα, η απόφαση δεν θα ληφθεί εξολοκλήρου σύμφωνα με την Ορθή Πρακτική. 
Έτσι, ενώ η Ορθή Πρακτική θα πρέπει να ακολουθείται, απαιτείται τεχνική αξιολόγηση που 
θα οδηγήσει στη λήψη της απόφασης. 

 Για τις αποφάσεις της κατηγορίας Γ, εμπεριέχεται συνήθως τέτοιος βαθμός πολυπλοκότητας 
και /ή αβεβαιότητας ώστε να απαιτείται η υιοθέτηση της Αρχής της Προφύλαξης. Σε αυτή την 
περίπτωση, οποιαδήποτε υπάρχουσα σχετική Ορθή Πρακτική θα πρέπει να ακολουθείται, 
και θα πραγματοποιείται λεπτομερής τεχνική αξιολόγηση για την υποστήριξη της 
συγκεκριμένης προσέγγισης. 

 
Μετά τον καθορισμό του πλαισίου της απόφασης, ακολουθούνται οι τεχνικές αξιολόγησης που 
παρουσιάζονται στο σχήμα 4. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν αναλυτικά κάθε μία από αυτές τις 
τεχνικές. 
 

 
Σχήμα 4: Διάγραμμα διαδικασίας λήψης αποφάσεων (Oil and Gas UK, 2014) 

 

3.4.1  Ορθή Πρακτική 
Όπου η Ορθή Πρακτική υπάρχει, αυτή (ή ένα μέτρο που να οδηγεί στο ίδιο ή σε καλύτερο 
αποτέλεσμα) θα πρέπει να ακολουθείται. 

Είναι πάντοτε εύλογα εφικτό να εφαρμοστεί ένα μέτρο που απαιτείται ώστε να ακολουθείται η Ορθή 
Πρακτική. Επιπροσθέτως, από ένα σύνολο εξεταζόμενων μέτρων μείωσης της διακινδύνευσης, θα 
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πρέπει να υιοθετούνται μόνο αυτά που ικανοποιούν ή ξεπερνούν την σχετική Ορθή Πρακτική. Οι 
επιλογές θα πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με τους σχετικούς κώδικες, πρότυπα και οδηγίες και 
την ιεραρχία που παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 2.4. 

 

3.4.2  Τεχνική Αξιολόγηση ή / και Εκτίμηση Κινδύνου 
Στις περιπτώσεις όπου η Ορθή Πρακτική δεν είναι καλά καθορισμένη ή όπου οι ιδιαίτερες συνθήκες 
της απόφασης δεν βρίσκονται πλήρως εντός αυτού του πλαισίου, απαιτείται τεχνική αξιολόγηση ή 
εκτίμηση κινδύνου η οποία θα λαμβάνει υπόψιν τις συγκεκριμένες συνθήκες. Η εκτίμηση 
περιλαμβάνει τη χρήση εύρους τεχνικών, ανά περίπτωση, και απαιτεί την κατανόηση και εφαρμογή 
αξιόπιστων τεχνικών και επιστημονικών αρχών και μεθόδων, όπως: 

 Τεχνική Ανάλυση ( π.χ. δομική, κόπωσης, τεχνικής αγκυροβόλησης, προσομοίωση 
διαδικασίας), και  

 Μοντελοποίηση Επιπτώσεων/Μοντελοποίηση Κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά, έκρηξη, σύγκρουση 
πλοίου, πτώση αντικειμένου) 

Όταν η λήψη της απόφασης μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα μόνο με την εκτίμηση 
επιπτώσεων, ίσως να μην υπάρχει ανάγκη για αναφορά στη συχνότητα ενός περιστατικού. Για 
παράδειγμα, εάν μία εγκατάσταση σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει τη μέγιστη πιθανή 
έκρηξη, δεν υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού της συχνότητας εμφάνισης μιας τέτοιας έκρηξης. Αυτή 
η προσέγγιση είναι η πλέον επιθυμητή, αφού εξαλείφει κάθε σύνδεση με την (χαμηλή) πιθανότητα 
υλοποίησης ενός κινδύνου. 

Εάν δεν είναι εφικτό να εξαλειφθεί ο κίνδυνος, πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία εκτίμησης 
κινδύνου ώστε να εξασφαλίσει ότι ο υπολειπόμενος κίνδυνος είναι τόσο χαμηλός όσο είναι εύλογα 
εφικτό. Βασική προϋπόθεση για την επιλογή μιας τεχνικής εκτίμησης κινδύνου για την εκτίμηση της 
εύλογης ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης είναι ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίσει με 
αξιοπιστία τη διακινδύνευση με, και χωρίς, να ληφθεί υπόψη το συγκεκριμένο μέτρο μείωσης της 
διακινδύνευσης. Έτσι, για παράδειγμα, ένας πίνακας διαβάθμισης επικινδυνότητας (risk matrix) είναι 
ένα χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με επαγγελματικούς κινδύνους, αλλά είναι 
ακατάλληλος για να δικαιολογήσει, για παράδειγμα, την απόφαση μη αντικατάστασης μίας βαλβίδας 
απομόνωσης ενός υποθαλάσσιου αγωγού (SSIV). 

Μετά την εκτίμηση κινδύνου, η εφαρμογή ενός μέτρου ασφαλείας θεωρείται εύλογα εφικτή προς 
υλοποίηση, εκτός αν αποδειχθεί ότι υπάρχει σημαντική δυσαναλογία μεταξύ οφέλους και κόστους 
[8]. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί με μια Ανάλυση Κόστους – Οφέλους, ακολουθώντας τα εξής βήματα: 

1. Υπολογισμός του Υποθετικού Κόστους του μέτρου μείωσης της διακινδύνευσης για την Αποτροπή 
ενός θανατηφόρου περιστατικού  (Implied Cost of Averting a Fatality ή ICAF), το οποίο ορίζεται ως 
το κόστος του μέτρου διαιρούμενο με τη μείωση της διακινδύνευσης (μείωση της πιθανότητας 
απώλειας ζωής) που θα επιτευχθεί κατά τη διάρκεια ζωής του μέτρου. 

2. Προσδιορισμός του λόγου μεταξύ του Υπολογιζόμενου ICAF και ενός καθορισμένου κριτηρίου ICAF 

3. Εάν ο λόγος αυτός είναι μεγαλύτερος από έναν προκαθορισμένο Συντελεστή Δυσαναλογίας (Gross 
Disproportion Factor ή GDF), τότε προκύπτει υπέρμετρη δυσαναλογία. 

Οι τιμές καθορισμένου ICAF κυμαίνονται συνήθως από 1,5-2,5 εκατομμύρια ευρώ (Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιρλανδία [2], Νορβηγία [3]), ενώ απαιτείται ισχυρή τεκμηρίωση για κάθε τιμή GDF 
μικρότερη από 10. 

Η αξιολόγηση του κινδύνου μέσω ποιοτικής ή ημιποσοτικής ανάλυσης πρέπει να χρησιμοποιείται με 
προσοχή, καθώς αυτές οι τεχνικές συνήθως δεν παρέχουν ακριβή μέτρηση της διακινδύνευσης έτσι 
ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση με το κόστος μείωσης της διακινδύνευσης. 

Όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία τεχνικές για την εκτίμηση κινδύνου, αν οι 
διαφορετικές τεχνικές οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα, αυτά δεν θα πρέπει να συνδυάζονται 
με την προσθήκη συντελεστών στάθμισης στα διαφορετικά αποτελέσματα ώστε να οδηγήσουν στην 
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τελική απόφαση. Η απόρροια  διαφορετικών αποτελεσμάτων από διαφορετικές τεχνικές, αυτό 
υποδεικνύει ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι υποθέσεις και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 
στις εκτιμήσεις, ή να αμφισβητηθεί η χρήση των ίδιων των τεχνικών. Σε γενικές γραμμές, πιο 
εξελιγμένες (ποσοτικές) τεχνικές παρέχουν πιο ασφαλή αποτελέσματα. Επομένως απαιτείται πιο 
εξειδικευμένη γνώση των διαφορετικών τεχνικών εκτίμησης και αν η αβεβαιότητα παραμένει σε 
σημαντικό βαθμό, τότε πρέπει να γίνει επίκληση στην Αρχή της Προφύλαξης. 

 

3.4.3  Αρχή της Προφύλαξης 
H Αρχή της Προφύλαξης εφαρμόζεται όταν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση βασισμένη σε όλα τα 
τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα, αλλά η αξιολόγηση αυτή δεν επιτρέπει να προσδιοριστεί ο 
κίνδυνος με επαρκή βεβαιότητα. Συνεπώς μια αβέβαιη ανάλυση αντικαθίσταται από χρήση 
συντηρητικών υποθέσεων οι οποίες θα αυξήσουν την πιθανότητα εφαρμογής ενός μέτρου μείωσης 
της διακινδύνευσης. Ο βαθμός στον οποίο υιοθετείται η αρχή προφύλαξης θα πρέπει να είναι 
ανάλογος του επίπεδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αξιολόγηση και του πιθανού επίπεδου 
του κινδύνου (επιπτώσεις κινδύνου). 

Οι κίνδυνοι οι οποίοι εκτιμώνται υπό την Αρχή της Προφύλαξης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατ’ 
ελάχιστον, το χειρότερο σενάριο που μπορεί να προκύψει, ενώ δεν πρέπει να περιλαμβάνονται 
υποθετικοί κίνδυνοι όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτοί μπορούν να εμφανιστούν. Παρόλο που 
η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί υπό την Αρχή της Προφύλαξης αναμένεται να είναι ανάλογη του 
αντίστοιχου κινδύνου, η ασφάλεια οφείλει να λαμβάνει προτεραιότητα έναντι του κόστους, 
ευνοώντας την εφαρμογή ενός μέτρου ασφάλειας. 

Η υιοθέτηση της αρχής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή μέτρων μείωσης της 
διακινδύνευσης για τα οποία το κόστος μπορεί να φαίνεται υπέρμετρα δυσανάλογο σε σχέση με τα 
οφέλη που προκύπτουν για την ασφάλεια. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, η αβεβαιότητα που 
συνδέεται με την εκτίμηση κινδύνου σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί με επαρκή βεβαιότητα 
ότι ο κίνδυνος χωρίς την εφαρμογή των μέτρων είναι τόσο χαμηλός όσο είναι εύλογα εφικτό. 

 
3.5 Γενικά Θέματα Σχετιζόμενα με την Εύλογη Μείωση της Διακινδύνευσης 
3.5.1  Κατάταξη Μέτρων Μείωσης της Διακινδύνευσης 
Τα εξεταζόμενα μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης μπορούν να καταταχθούν ήδη από αρχή της 
εκτίμησης της εύλογης ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης έτσι ώστε, συνδυαζόμενα με πληροφορίες 
κόστους, να αναγνωρισθούν και να αναλυθούν περαιτέρω τα πιο αποτελεσματικά μέτρα μείωσης της 
διακινδύνευσης. Για την κατάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνική αρκεί αυτό να 
γίνεται με αξιόπιστο τρόπο, ώστε η κάθε απόφαση που εξαρτάται από αυτή να λαμβάνεται με 
επαρκή βεβαιότητα. Η χρησιμοποιούμενη τεχνική θα πρέπει να επιτρέπει το διαχωρισμό βάσει ενός 
ορίου καλά καθορισμένου, κάτω από το οποίο τα μέτρα δεν θα εφαρμόζονται, έτσι ώστε να υπάρχει 
μία ισχυρή αιτιολόγηση για όλα τα μέτρα που δεν θα υλοποιούνται. 

Όπου υπάρχουν διαθέσιμα κατάλληλα στοιχεία, η κατάταξη των μέτρων μείωσης της διακινδύνευσης 
μπορεί να γίνει μέσω ανάλυσης κόστους-οφέλους βασιζόμενη στην ποσοτική εκτίμηση κινδύνου. 
Λιγότερο εξελιγμένες τεχνικές μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο στην περίπτωση όπου οι διαφορές 
στο κόστος ή στο κίνδυνο είναι τόσο μεγάλες που το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι βέβαιο. 

 

3.5.2  Εύρος των Συνεπειών 
Εάν ένας κίνδυνος υλοποιηθεί, οι επιπτώσεις του θα ποικίλλουν και θα εξαρτώνται κατ’ ελάχιστον 
από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και από την αντίδραση των προσώπων και των συστημάτων 
ασφάλειας. Λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών αποτελεσμάτων, κρίνεται σκόπιμη η 
μοντελοποίηση ενός μειωμένου εύρους επιπτώσεων, αντιπροσωπευτικών του εύρους των πιθανών 
αποτελεσμάτων, στην εκτίμηση της εύλογης ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης (π.χ. τα σενάρια 
διασποράς εύφλεκτου αερίου για ταχύτητες ανέμων μεταξύ 4-6 m/s θα είναι παρόμοια και μπορούν 
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να αντιπροσωπευθούν από ένα μοναδικό σενάριο με ταχύτητα ανέμου 5 m/s). Η μοντελοποίηση 
οφείλει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα χειρότερα σενάρια καθώς και τα πιθανότερα σενάρια. 
Κατά τη μοντελοποίηση του εύρους των πιθανών αποτελεσμάτων, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
λαμβάνεται υπόψη η συνολική συχνότητα του επικίνδυνου συμβάντος, και ότι όλα τα σενάρια 
αντιστοιχούνται σε ένα αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα.  

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να μοντελοποιηθεί μόνο το σενάριο που καταλήγει στο χειρότερο 
αποτέλεσμα, υποθέτοντας ότι κάθε φορά που ο κίνδυνος υλοποιείται, οδηγεί σε αυτό το χειρότερο 
σενάριο. Ως συντηρητική εκτίμηση, η προσέγγιση  αυτή είναι πιθανότερο να οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι το μέτρο μείωσης της διακινδύνευσης θα πρέπει να εφαρμοστεί. 

 

3.5.3   Κόστος του Μέτρου Μείωσης της Διακινδύνευσης 
Ο υπολογισμός του κόστος ενός μέτρου μείωσης της διακινδύνευσης, έναντι του οποίου συγκρίνεται 
το όφελος για την ασφάλεια, πρέπει να περιορίζεται στα έξοδα που απαιτούνται αποκλειστικά για το 
μέτρο αυτό. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πραγματικά κόστη, ώστε το μέτρο να μην είναι 
σχεδιασμένο σε υπερβολικό βαθμό έτσι ώστε να παράγει ένα μεγάλο κόστος, προκαλώντας 
στρέβλωση της σύγκρισης με σκοπό να βγει το συμπέρασμα ότι θα ήταν υπέρμετρα δυσανάλογο να 
εφαρμοστεί. 

Εάν το κόστος εφαρμογής ενός μέτρου μείωσης της διακινδύνευσης είναι κατά κύριο λόγο απώλεια 
ή αναστολή της παραγωγής, η εκτίμηση της εύλογης ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης θα πρέπει να 
διενεργείται για τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή με ή χωρίς συνυπολογισμό αυτού του κόστους. Εάν η 
απόφαση να μην εφαρμοστεί ένα μέτρο μείωσης της διακινδύνευσης εξαρτάται από αυτό το 
πρόσθετο κόστος, χρειάζεται ένα ισχυρό επιχείρημα για το λόγο για τον οποίο το μέτρο δεν θα 
μπορούσε να εγκατασταθεί σε μια χρονική περίοδο μικρότερης παραγωγής (π.χ. κατά τη διάρκεια 
διακοπής εργασιών /συντήρησης). Εάν η χαμένη παραγωγή είναι στην πραγματικότητα απλά 
καθυστέρηση στην παραγωγή, τότε η απώλεια της παραγωγής πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο το 
χαμένο χρηματικό επιτόκιο μαζί με αποζημίωση για το λειτουργικό κόστος κατά τη διάρκεια του 
χρόνου υλοποίησης ή τη δυνητική αύξηση του κόστους παροπλισμού ή αποξήλωσης. 

Εάν, λίγο μετά την οριστικοποίηση ή την κατασκευή ενός σχεδίου, διαπιστωθεί δυνατότητα 
εφαρμογής ενός μέτρου μείωσης της διακινδύνευσης το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είχε 
εφαρμοστεί ως μέρος μιας ορθής διαδικασίας σχεδιασμού, αλλά δεν εφαρμόστηκε, το μέτρο αυτό ή 
παρεμφερές μέτρο παρόμοιου οφέλους πρέπει να εφαρμοστεί. Το επιχείρημα των σημαντικά 
δυσανάλογων δαπανών για τη διόρθωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει 
λανθασμένο σχεδιασμό. 

 

3.5.4  Υπολειπόμενη Διάρκεια Ζωής 
Για να προσδιοριστεί κατά πόσον είναι εύλογα εφικτό να εφαρμοστεί ένα μέτρο μείωσης της 
διακινδύνευσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής της υποδομής. Εάν το 
κόστος του μέτρου μείωσης της διακινδύνευσης είναι κυρίως κόστος κεφαλαίου, το συνολικό όφελος 
για την ασφάλεια αυξάνεται όσο αυξάνεται η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής ενώ το κόστος παραμένει 
περίπου σταθερό. Έτσι, το κατά πόσο ένα μέτρο μείωσης της διακινδύνευσης είναι εύλογα εφικτό 
αυξάνεται όσο αυξάνεται η διάρκεια ζωής της υποδομής. 

Εάν το κόστος ενός μέτρου μείωσης της διακινδύνευσης εκτιμάται ότι είναι σημαντικά δυσανάλογο 
του οφέλους για την ασφάλεια, λόγω μικρής υπολειπόμενης διάρκειας ζωής, και συνεπώς δεν 
εφαρμόζεται, πρέπει να διεξαχθεί συμπληρωματική ανάλυση για διαφορετικές περιπτώσεις 
διάρκειας ζωής, λόγω εγγενούς αβεβαιότητας μιας τέτοιας υπόθεσης. Η αιτιολόγηση μιας απόφασης 
που βασίζεται στην προϋπόθεση μικρής διάρκειας ζωής πρέπει να είναι ισχυρά τεκμηριωμένη. Αυτό 
ισχύει και για τις μη μόνιμες εγκαταστάσεις όπου η διάρκεια ζωής είναι, εξ ορισμού, μικρή. 
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3.5.5  Αποφυγή Αντίστροφου ALARP  
Αντίστροφο ALARP ονομάζεται η επίκληση λόγων όπως η μικρή υπολειπόμενη διάρκεια ζωής, για να 
αποδειχθεί ότι το κόστος αποκατάστασης ενός προγενέστερα εγκατεστημένου και λειτουργικού 
μέτρου μείωσης της διακινδύνευσης είναι σημαντικά δυσανάλογο του οφέλους του. Σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να πληρούται η απαίτηση της ορθής πρακτικής και, αφού το μέτρο μείωσης της 
διακινδύνευσης είχε αρχικά εγκατασταθεί, η ορθή πρακτική υπαγορεύει την επανεγκατάσταση ή 
επισκευή του. Επιχειρήματα αντίστροφου ALARP δεν θα γίνονται δεκτά σε εκτιμήσεις της εύλογης 
ελαχιστοποίησης διακινδύνευσης. 

Αυτό δεν αποκλείει μία κατάλληλα αιτιολογημένη απόφαση μη-επαναφοράς ενός μέτρου μείωσης 
της διακινδύνευσης εάν: 

 Ο αρχικός λόγος εφαρμογής του αλλάζει λόγο, για παράδειγμα, εξάλειψης του κινδύνου 
 Η επιπρόσθετη διακινδύνευση για αυτούς που θα επαναφέρουν το μέτρο υπερβαίνει το 

όφελος λόγω πλήρους επαναφοράς του μέτρου (βλ. Ενότητα 3.5.7 Μετάθεση Κινδύνου) ή 
 Ένα εναλλακτικό ή καλύτερο μέτρο μείωσης της διακινδύνευσης έχει αντικαταστήσει το 

αρχικό.   
 

3.5.6  Παρουσίαση του Πραγματικού Κινδύνου  
Όλες οι μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνου βασίζονται στα δεδομένα με τα οποία έγιναν οι 
υπολογισμοί. Παρόλο που η χρήση γενικευμένων δεδομένων μπορεί να είναι κατάλληλη στο στάδιο 
του σχεδιασμού ή ως σημείο εκκίνησης, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική 
κατάσταση οποιουδήποτε λειτουργικού στοιχείου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για παλαιωμένα 
λειτουργικά στοιχεία ή όταν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από επιθεωρήσεις. 

 

3.5.7  Μετάθεση Κινδύνου 
Κατά την αξιολόγηση μιας μεθόδου για τη μείωση κινδύνου, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι 
κίνδυνοι για τους εργαζόμενους. Μια στενή αντίληψη των επηρεαζόμενων ατόμων μπορεί να 
οδηγήσει σε μια επιλογή που φαινομενικά να προσφέρει την καλύτερη λύση, αλλά στην 
πραγματικότητα να μεταθέτει τους κινδύνους σε μια άλλη ομάδα που δεν λήφθηκε υπόψιν κατά την 
αξιολόγηση.  

Για παράδειγμα, η αναδρομική εγκατάσταση υποθαλάσσιας βαλβίδας απομόνωσης (SSIV) σε έναν 
αγωγό αργού πετρελαίου, ίσως μειώσει σε κάποιο βαθμό τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει το 
προσωπικό της πλατφόρμας, αλλά θα μεταθέσει τον κίνδυνο στους δύτες που θα την εγκαταστήσουν. 

 

3.6 Μέτρα Μείωσης της Διακινδύνευσης και Κύκλος Ζωής Εγκατάστασης 
Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο κίνδυνος είναι στα όρια του εύλογα εφικτού από την αρχή του 
σταδίου σχεδιασμού μιας εγκατάστασης, καθώς οι αποφάσεις στο στάδιο αυτό μπορούν να 
επηρεάσουν καθοριστικά τους κινδύνους και δίνεται η δυνατότητα να καταστεί ο σχεδιασμός 
εγγενώς ασφαλέστερος. Συνεπώς είναι σημαντικό να εξεταστούν οι προϋποθέσεις ώστε ο κίνδυνος 
να είναι στα όρια του εύλογα εφικτού κατά το στάδιο της σύλληψης και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
σχεδιασμού και της λειτουργίας.  

Το σχήμα 5 απεικονίζει τον αντίκτυπο διαφορετικών προσεγγίσεων μείωσης της διακινδύνευσης σε 
διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής της εγκατάστασης. Το διάγραμμα παρουσιάζει την ιεράρχηση  
στους τρόπους διαχείρισης κινδύνου, όπου η σημασία τους στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής 
αντιπροσωπεύεται από το πλάτος σκίασης στο διάγραμμα. 

Στη φάση της αρχικής σύλληψης, τα πιο σημαντικά μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης είναι η 
εξάλειψη, η υποκατάσταση και η πρόληψη, τα οποία και εφαρμόζονται περισσότερο σε αυτό το 
στάδιο του κύκλου ζωής απ’ ότι σε οποιοδήποτε άλλο. Η εξάλειψη των κινδύνων και η διασφάλιση 
εφαρμογής εγγενών αρχών ασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας κατά τα στάδια της αρχικής σύλληψης 
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και του σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια του σταδίου λειτουργίας, δίνεται έμφαση σε περαιτέρω μέτρα 
μείωσης της διακινδύνευσης, όπως ο έλεγχος, ο μετριασμός και τα μέτρα αντιμετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς τα αρχικά μέτρα μείωσης της διακινδύνευσης από το στάδιο 
του σχεδιασμού δεν δύναται συνήθως να αλλάξουν, καθώς οι κίνδυνοι δεν μπορούν συνήθως να 
εξαλειφθούν. 

 

 
 

Σχήμα 2: Μέτρα μείωσης κινδύνου σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής 
 
 
Καθώς η λειτουργία εξελίσσεται, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι κίνδυνοι θα παραμείνουν στα όρια του 
εύλογα εφικτού λόγω: 

 Αλλαγών σε κώδικες και πρότυπα 
 Αλλαγές σε μία εργασία που μπορεί να την καταστήσουν πιο επικίνδυνη 
 Αλλαγές στην τεχνολογία που επιτρέπουν τη βελτίωση της εκτίμησης κινδύνου ή των μέτρων 

μείωσης της διακινδύνευσης 
 Διδάγματα από λάθη ή συμβάντα και από άλλες εργασίες 

Η μείωση της διακινδύνευσης ώστε αυτοί να είναι στα όρια του εύλογα εφικτού θα πρέπει να 
επανεξετάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας εγκατάστασης, από το αρχικό στάδιο του 
σχεδιασμού, το στάδιο λειτουργίας μέχρι και έως τον παροπλισμό της εγκατάστασης. Οι διαχειριστές 
και οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων υποχρεούνται  να επανεξετάζουν διαρκώς κατά πόσον όλοι οι 
κίνδυνοι για την ασφάλεια παραμένουν στα όρια του εύλογα εφικτού.  
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