
 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

 

1. Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες για το 2018 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΕΔΕΥ ΑΕ), ορίσθηκε ότι θα ασκεί τα 

καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής σύμφωνα με το Ν. 4409/2016  «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις 

υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136), για το μεταβατικό 

διάστημα μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του 

παραπάνω νόμου, που θα ρυθμίζει οριστικά το θέμα της Αρμόδιας Αρχής.  

Σκοπός του Νόμου είναι η εξασφάλιση της τήρησης των μέτρων για την ασφάλεια στις υπεράκτιες 

εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων από 

υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων και ο περιορισμός των συνεπειών τους, σε εναρμόνιση και 

προς την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ο βασικός στόχος της ΕΔΕΥ ως Αρμόδιας Αρχής όσον αφορά την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων είναι η διεξαγωγή ελέγχων και επιθεωρήσεων των 

εποπτευομένων διαχειριστών και ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων πάνω σε ζητήματα 

ασφαλούς λειτουργίας τους. 

Η ΕΔΕΥ ασκεί τα καθήκοντά της που σχετίζονται με την ασφάλεια στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις με 

πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία και στοχεύει στην πλήρη επίτευξη διαφάνειας, συνοχής, 

αναλογικότητας και αντικειμενικότητας κατά τη ρύθμιση των υπεράκτιων εργασιών 

υδρογονανθράκων. 

 

2. Κατανομή Πόρων 

Η ΕΔΕΥ, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της στο θέμα της διαχείρισης των μεγάλων κινδύνων 

σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, θα επιδιώξει να 

πραγματοποιήσει τις ακόλουθες ρυθμιστικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια του 2018. 



 

 

 

Επιθεωρήσεις 

Η ΕΔΕΥ προγραμματίζει επιθεωρήσεις σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων 

κατά τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι των μέτρων πρόληψης 

ατυχημάτων και των μέτρων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Προβλέπονται επίσης πιθανές 

επιθεωρήσεις σε κινητά γεωτρύπανα, μέσα στα πλαίσια επικείμενων υπεράκτιων εργασιών 

γεώτρησης στην Ελλάδα. 

 

Αξιολογήσεις 

Μέσα στο 2018, η ΕΔΕΥ θα αξιολογήσει τις Κοινοποιήσεις Εργασιών Γεώτρησης, Κοινοποιήσεις 

Συνδυασμένων Εργασιών και τις Εκθέσεις Μεγάλων Κινδύνων που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια 

του έτους, καθώς και όποιο άλλο σχετικό με την ασφάλεια έγγραφο κατατεθεί κατά το διάστημα 

αυτό προς αξιολόγηση ή έγκριση.  

Λόγω της απαιτούμενης λεπτομερούς αξιολόγησης των Εκθέσεων και Κοινοποιήσεων, θα 

απαιτηθούν εκτενείς πόροι για την αποτελεσματική διενέργεια αυτών των αξιολογήσεων. 

 

Διερεύνηση Συμβάντων 

Σε περίπτωση συμβάντος για το οποίο απαιτείται διερεύνηση σύμφωνα με την πολιτική της ΕΔΕΥ, θα 

ληφθούν μέτρα για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και ερευνών. Οι πόροι για την 

πραγματοποίηση των ενδεχόμενων έρευνών θα καθορίζονται ανά περίπτωση. 

 

Δημιουργία κανονισμών και οδηγιών για την ασφάλεια 

Η ΕΔΕΥ, υιοθετώντας διεθνείς καλές πρακτικές, βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας κανονισμών, 

οδηγιών και ερμηνευτικών εγγράφων με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου 

4409/2016. 

 

Εκπαίδευση 

Το προσωπικό της ΕΔΕΥ που ασχολείται με ζητήματα Offshore Safety, θα παρακολουθήσει σεμινάρια 

πάνω σε σύγχρονες τεχνικές του κλάδου και εξειδικευμένα θέματα ασφάλειας και μηχανικής 

ταμιευτήρων και γεωτρήσεων. Στόχος της ΕΔΕΥ είναι ακόμη η συμμετοχή του σχετιζόμενου 

προσωπικού σε συνέδρια και η εκπαίδευση πάνω σε άλλα θέματα τεχνικής ή νομικής φύσης και η 

απόκτηση σχετικών πιστοποιήσεων.  



 

 

 

Συνεργασία με τη Βιομηχανία 

Κατά τη διάρκεια του 2018 προβλέπεται στενή συνεργασία με τη βιομηχανία υδρογονανθράκων με 

παρουσία στην Ελλάδα, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα σχετικά με 

την Ασφάλεια των εργασιών σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. 

 

Συνεργασία με άλλους φορείς 

Κατά τη διάρκεια του 2018 προβλέπεται στενή συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και 

Οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό τη συμβολή τους στη διαμόρφωση πολιτικής και τη 

δημιουργία κατευθυντήριων εγγράφων σχετικά με την Ασφάλεια των εργασιών σε υπεράκτιες 

εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. 

 

Συνεργασία με τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς 

Η ΕΔΕΥ θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές συναντήσεις και σεμινάρια που διοργανώνονται από την 

Ομάδα αντίστοιχων Αρμόδιων Αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union Offshore Oil and Gas 

Authorities Group - EUOAG), με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης με 

άλλες Αρμόδιες Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα πρόληψης 

μεγάλων ατυχημάτων στις υπεράκτιες επιχειρήσεις έρευνας και εκμετάλλευσης πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. 

H ΕΔΕΥ εξασφάλισε την υποστήριξη του JOINT RESEARCH CENTRE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 

οποίο μέσα στο 2018, θα συμβάλλει στο έργο της ΕΔΕΥ με ομάδα εμπειρογνωμόνων του ευρωπαϊκού 

ερευνητικού κέντρου, με στόχο την ορθότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής 

Offshore Οδηγίας. 

Η ΕΔΕΥ σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.4409/2016. 


