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1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΄Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1.1 Εισαγωγή 

Ο νόμος N.4409/2016 καθιστά την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (Hellenic 

Hydrocarbon Resources Management SA, HHRM/ΕΔΕΥ) την Αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση των μεγάλων 

κινδύνων των  υπεράκτιων εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός των 

αδειοδοτημένων περιοχών στην Ελλάδα. Ο στόχος του Ν.4409/2016 είναι η μείωση της πιθανότητας 

μεγάλου κινδύνου σε επίπεδο τόσο χαμηλό όσο είναι εύλογα εφικτό (ALARP) και αυτό αποδεικνύεται από 

μια Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων (Report on Major Hazards, RoMH) που υποβάλλεται από έναν Διαχειριστή 

ή Ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. στην ΕΔΕΥ. Η αποδοχή αυτής της έκθεσης από την ΕΔΕΥ αποτελεί προϋπόθεση για 

την έναρξη των σχετικών εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Σχετικές 

κοινοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται για συνδυασμένες εργασίες, εργασίες γεώτρησης και 

μετεγκατάστασης μιας παραγωγικής εγκατάστασης σε νέα τοποθεσία. Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του 

Νόμου αναφέρει τις σχετικές απαιτήσεις: 

1. Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Eγκ. υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή τα ακόλουθα έγγραφα: 

α) την εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων (corporate major accident prevention 

policy) ή επαρκή περιγραφή της, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 19, 

β) το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (safety and environmental management 

system), που ισχύει για την εγκατάσταση, ή επαρκή περιγραφή του, σύμφωνα με τις παραγράφους 

3 και 5 του άρθρου 19, 

γ) στην περίπτωση προγραμματιζόμενης παραγωγικής εγκατάστασης, κοινοποίηση σχεδιασμού 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 1 Μέρος 1, 

δ) περιγραφή του σχήματος ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 17, 

ε) έκθεση μεγάλων κινδύνων (major hazard report), σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, 

στ) σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής ή αποξήλωσης εγκατάστασης, αναθεωρημένη έκθεση 

μεγάλων κινδύνων σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, 

ζ) το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή του 

σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 28, 

η) σε περίπτωση εργασίας γεώτρησης, κοινοποίηση της εν λόγω εργασίας γεώτρησης και 

πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω εργασία γεώτρησης σύμφωνα με το άρθρο 15, 

θ) στην περίπτωση συνδυασμένης εργασίας, κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών σύμφωνα με το 

άρθρο 16, 

 ι) σε περίπτωση υφιστάμενης παραγωγικής εγκατάστασης που πρόκειται να μετεγκατασταθεί σε 

νέα τοποθεσία παραγωγής όπου και θα λειτουργεί, κοινοποίηση μετεγκατάστασης σύμφωνα με το 

Παράρτημα 1 Μέρος 1, 

ια) οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο ζητείται από την Αρμόδια Αρχή. 

1.2 Έναρξη και συνέχιση εργασιών 

Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων (ΕΜΚ) πρέπει να υποβάλλεται και να γίνεται αποδεκτή από την ΕΔΕΥ πριν 

την έναρξη ή συνέχιση της σχετικής εργασίας (Άρθρο 6(5)). 

Για την έναρξη ή συνέχισή μιας εργασίας γεώτρησης απαιτείται να υπάρχουν τα εξής: 
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 Μια αποδεκτή Έκθεση Μεγάλων κινδύνων για την εγκατάσταση όπου εκτελείται η εργασία 

γεώτρησης (είτε Μ.Π.Eγκ., είτε παραγωγική εγκατάσταση εάν διαθέτει derrick, μονάδα workover 

ή wireline. 

 Μια υποβληθείσα κοινοποίηση εργασιών της γεώτρησης, και 

 Εάν μια Μ.Π.Εγκ. εκτελεί συνδυασμένες εργασίες μαζί με μια παραγωγική εγκατάσταση (π.χ. μια 

jack-up πάνω σε μια παραγωγική εγκατάσταση), μια υποβληθείσα κοινοποίηση συνδυασμένων 

εργασιών. 

Κατά τη διάρκεια μιας εργασίας γεώτρησης απαιτείται επίσης να υποβάλλονται εβδομαδιαίες αναφορές. 

Η συνέχιση της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένου του παροπλισμού και της αποξήλωσης) απαιτεί: 

 Μια αποδεκτή Έκθεση Μεγάλων κινδύνων, και 

 Μια υποβληθείσα ενδελεχή επανεξέταση της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων ανά διαστήματα 5 

ετών, ή και μικρότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΔΕΥ. 

Για να αρχίσει η παραγωγή, ή για να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική αλλαγή, απαιτείται 

 Μια αποδεκτή Έκθεση Μεγάλων κινδύνων, και 

 Μια Κοινοποίηση Σχεδιασμού (εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με την ΕΔΕΥ για μια 

ουσιαστική αλλαγή) ή 

 Μια Κοινοποίηση Μετεγκατάστασης εάν μια παραγωγική εγκατάσταση μετακινείται σε άλλη 

τοποθεσία εντός των ελληνικών υδάτων. 

Για να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί μια εργασία πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΕΔΕΥ μια κοινοποίηση 

εργασίας γεώτρησης ή μια κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 

αναφέρεται στην Ενότητα 1.4 και να μην έχουν εκφραστεί ενστάσεις επ' αυτής από την ΕΔΕΥ κατά το ίδιο 

χρονοδιάγραμμα (Άρθρο 6(6)). Η ΕΔΕΥ σχολιάζει κάθε υποβληθείσα κοινοποίηση σχεδιασμού ή 

κοινοποίηση μετεγκατάστασης όπως είναι απαραίτητο, και για τα σχόλια αυτά λαμβάνεται μέριμνα στην 

Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων για παραγωγική εγκατάσταση που ακολουθεί (Άρθρο 11(1)γ και 11(1)ι). Μια 

ουσιώδης αλλαγή μπορεί να γίνει μόνον μετά την αποδοχή της αναθεωρημένης Έκθεσης Μεγάλων 

Κινδύνων ή με την υποβολή αναθεωρημένης κοινοποίησης. 

Μια κοινοποίηση δεν τηρείται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης ή της εργασίας, αντίθετα με 

την Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων η οποία ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. 

Οι απαιτήσεις της ΕΔΕΥ για να εγκρίνει έναν Ανεξάρτητο Φορέα Επαλήθευσης (IVB) για την 

πραγματοποίηση της επαλήθευσης πριν από την αποδοχή μιας Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων ή την 

εξέταση της κοινοποίησης παρέχονται στην Πολιτική και Στρατηγική της ΕΔΕΥ και αναλύονται 

λεπτομερώς στην Κατευθυντήρια Οδηγία Επαλήθευσης. 

1.3 Οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο 

Το παρόν έγγραφο ορίζει το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομέρειας που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 

σε κάθε ένα από τα έγγραφα, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Νόμου. Τα έγγραφα πρέπει 

να είναι κατάλληλα για μια εγκατάσταση σε υπεράκτια ύδατα και για τις δραστηριότητες που διεξάγονται 

σε αυτήν. Μόνον εάν συμπεριληφθούν επαρκώς λεπτομερή στοιχεία σε αυτά τα έγγραφα, η ΕΔΕΥ θα 

είναι σε θέση να κρίνει την καταλληλότητα της διαχείρισης μεγάλων κινδύνων σύμφωνα με τον Νόμο. Η 

κρίση αυτή θα γίνεται με αναφορά στα έγγραφα κατευθυντήριων οδηγιών της ΕΔΕΥ.  Τα έγγραφα 

Απαιτήσεις Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων και Κοινοποιήσεων, Κατευθυντήρια Οδηγία ALARP και 
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Κατευθυντήρια Οδηγία Επαλήθευσης καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΔΕΥ αξιολογεί τα στοιχεία 

που περιλαμβάνει μια Κοινοποίηση ή η Έκθεση Μεγάλου Κινδύνου ως προς το κατά πόσον πληρούν τις 

απαιτήσεις του Νόμου. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες 

Μ.Π.Eγκ. / διαχειριστές για την σύνταξη της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων και όλων των Κοινοποιήσεων. 

Υπάρχει ένα στοιχείο αναλογικότητας στο επίπεδο λεπτομέρειας: ένα υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή 

αβεβαιότητας θα πρέπει να απεικονίζεται σε ένα ισοδύναμα υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας στο 

έγγραφο. 

Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να είναι ένα αυτόνομο έγγραφο που θα αρκεί για να ικανοποιήσει 

το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομέρειας του νόμου χωρίς να χρειάζεται να αναφερθεί σε άλλα 

εξωτερικά έγγραφα. Εν ολίγοις, μια καλά δομημένη και συνεκτική Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων 

διευκολύνει τον διαχειριστή στην προσπάθειά του να αποδείξει σε τρίτους ότι έχει σαφή κατανόηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο καθώς και των ελέγχων που είναι κρίσιμοι για την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τους ανθρώπους στην εγκατάσταση τους. 

Προτείνεται μια ορισμένη δομή για κάθε τύπο Έκθεσης Μεγάλου Κινδύνου ή Κοινοποίησης. Η δομή αυτή 

δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι απαραίτητο να δειχθεί το πώς η δομή της υποβληθείσας Έκθεσης 

Μεγάλου Κινδύνου ή Κοινοποίησης ευθυγραμμίζεται με αυτήν την οδηγία (για παράδειγμα, μέσω ενός 

πίνακα αντιστοίχισης). Το παράρτημα 1 του Ν.4409/2016 περιγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 11. 

Τα αποσπάσματα του Παραρτήματος 1 περιλαμβάνονται σε μπλε πλαίσιο στο αντίστοιχο τμήμα της 

δομής που περιγράφεται παραπάνω, μαζί με τον αριθμό της απαίτησης, για σκοπούς διασταύρωσης 

στοιχείων. 

Μετά τα αποσπάσματα του παραρτήματος 1 παρέχονται πρόσθετες συμπληρωματικές οδηγίες για το 

απαιτούμενο περιεχόμενο. Οι απαιτήσεις απαριθμούνται, ώστε να είναι ευκολότερη η σχετική αναφορά 

και η συμμόρφωση. Τα στοιχεία που δεν απαριθμούνται συνιστούν παρατηρήσεις και όχι τυπικές 

απαιτήσεις, που συνδέονται με το Παράρτημα 1 του Ν.4409/2016. 

1.4 Προθεσμίες υποβολής 

Οι προθεσμίες για την υποβολή των εγγράφων συνοψίζονται στον Πίνακα 1, ο οποίος ισχύει και για τις 

ουσιαστικές αλλαγές. Αν καθυστερήσει η απάντηση σε τυχόν αιτήματα της ΕΔΕΥ για πρόσθετες 

πληροφορίες, αυτό το χρονοδιάγραμμα μπορεί να επηρεαστεί, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο 

έγγραφο Οργάνωση, Πολιτική και Στρατηγική της ΕΔΕΥ.  
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Πίνακας 1   Σύνοψη σχεδίου αναγκαίων υποβολών για υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

Υποβολή Χρονοδιάγραμμα  Σχόλιο  

Κοινοποίηση 
εργασιών γεώτρησης 

Τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την 
προγραμματισμένη έναρξη της 
λειτουργίας της γεώτρησης. 

Η λειτουργία της γεώτρησης μπορεί να 
προχωρήσει μετά το τέλος του 
χρονοδιαγράμματος εάν δεν υπάρχουν 
αντιρρήσεις από την ΕΔΕΥ. Το τελικό 
πρόγραμμα της γεώτρησης πρέπει να 
υποβληθεί πριν αρχίσουν οι εργασίες. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
γεώτρησης απαιτείται η υποβολή 
εβδομαδιαίων εκθέσεων. 

Έκθεση Μεγάλων 
Κινδύνων Μ.Π.Εγκ.  

Τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την 
προγραμματισμένη μεταφορά της 
Μ.Π.Εγκ. στην τοποθεσία. 

Η μη παραγωγική μονάδα μπορεί να 
μεταφερθεί στην τοποθεσία μόλις η 
Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων γίνει 
αποδεκτή από την ΕΔΕΥ. 

Κοινοποίηση  
συνδυασμένων 
εργασιών  

Τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από 
την προγραμματισμένη έναρξη των 
δραστηριοτήτων για τις συνδυασμένες 
εργασίες 

Οι συνδυασμένες εργασίες μπορούν να 
προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν 
αντιρρήσεις από την ΕΔΕΥ μέχρι το τέλος 
του χρονοδιαγράμματος. 

Κοινοποίηση 
σχεδιασμού 

Τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την 
υποβολή μιας Έκθεσης Μεγάλων 
Κινδύνων και αρκετά νωρίς έτσι ώστε 
όλα τα Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας 
και Περιβάλλοντος (SECEs), εργασίες 
κ.λπ. που δεν αναφέρονται 
λεπτομερώς στην κοινοποίηση να 
μπορούν να αλλάξουν. 

Τα σχόλια της ΕΔΕΥ πρέπει να 
λαμβάνονται υπ’όψιν στην Έκθεση 
Μεγάλων Κινδύνων Παραγωγικής 
Εγκατάστασης που ακολουθεί  

Κοινοποίηση 
μετεγκατάστασης 

Τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την 
έναρξη των εργασιών. 

Τα σχόλια της ΕΔΕΥ πρέπει να 
λαμβάνονται υπ’όψιν στην Έκθεση 
Μεγάλων Κινδύνων Παραγωγικής 
Εγκατάστασης που ακολουθεί 

Έκθεση Μεγάλων 
Κινδύνων για 
παραγωγική 
εγκατάσταση 

Τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την 
έναρξη των εργασιών. 

 

Αίτημα υποβολής 
μιας Έκθεσης 
Μεγάλων Κινδύνων 
ομάδας 
εγκαταστάσεων 

Τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την 
υποβολή της Έκθεσης Μεγάλων 
Κινδύνων. 

 

Αίτημα κάλυψης 
προσωρινής 
ουσιώδους αλλαγής 
σε προσθήκη 

Τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την 
υποβολή της τροποποιημένης Έκθεσης 
Μεγάλων Κινδύνων. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 18(β), Σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον κρίνει ότι δεν θίγονται η ασφάλεια 

και η προστασία του περιβάλλοντος, η ΕΔΕΥ μπορεί να συμφωνήσει να μειωθεί το χρονικό διάστημα που 

απαιτείται μεταξύ της υποβολής της έκθεσης μεγάλων κινδύνων ή των άλλων εγγράφων που πρέπει να 

υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 και της έναρξης των εργασιών. 

1.5 Διαχειριστικά ζητήματα 

Όλες οι υποβολές πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά και με ένα εκτυπωμένο αντίτυπο. Μια υποβολή 

θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνο εάν η ΕΔΕΥ επιβεβαιώσει την παραλαβή της. 
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2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

2.1 Χρόνος 

Η κοινοποίηση σχεδιασμού πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό που είναι 

διαθέσιμες κατά την υποβολή (Παράρτημα 1, Μέρος 1 του Νόμου), καθώς και μια Τεκμηρίωση ALARP η 

οποία θα καταδεικνύει με πληρότητα το σχεδιασμό για την εκμετάλλευση ενός πεδίου (π.χ. σταθερές ή 

επιπλέουσες δομές, δομές γεφυρωτής σύνδεσης, εγκαταστάσεις συνήθως μη επιτηρούμενες ή 

υποθαλάσσια ανάπτυξη και αγωγοί). Η κοινοποίηση πρέπει να υποβληθεί σε τέτοιο χρόνο ώστε να 

μπορεί να περιγράψει πλήρως τις πτυχές της μελέτης οι οποίες δεν μπορούν να αλλάξουν αργότερα και οι 

οποίες έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη διαχείριση μεγάλων κινδύνων. 

Κατά τη μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής εγκατάστασης εντός των ελληνικών υδάτων, απαιτείται και 

μια Κοινοποίηση Μετεγκατάστασης, επιπλέον της επακόλουθης Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων. Η Εταιρική 

Πολιτική Πρόληψης Σοβαρών Ατυχημάτων (CMAPP) ίσως δεν απαιτείται μαζί με την κοινοποίηση 

μετεγκατάστασης (αφού αυτή θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί, αναθεωρηθεί και χαρακτηριστεί "χωρίς 

περαιτέρω σχόλια" από την ΕΔΕΥ) ούτε θα απαιτείται για την αποδοχή του Ανεξάρτητου Φορέα 

Επαλήθευσης (IVB) - εκτός αν αυτός αλλάξει. Η υποβολή της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων και των 

σχετικών εγγράφων μπορεί να συνιστά μια αναθεώρηση προηγούμενων εγγράφων (για προηγούμενη 

τοποθεσία), η οποία θα αντικατοπτρίζει τα στοιχεία της νέας τοποθεσίας. 

2.2 Γενικά 

Οι Ενότητες 2.3 έως 2.7 ορίζουν τις απαιτήσεις για την Κοινοποίηση Σχεδιασμού ή Μετεγκατάστασης για 

μια παραγωγική εγκατάσταση. Γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις του Παραρτήματος 1(1) του Ν.4409/2016. 

1. Η κοινοποίηση θα πρέπει να δείχνει με ποιο τρόπο η δομή της ευθυγραμμίζεται με αυτές τις οδηγίες. 

2.3 Στοιχεία επικοινωνίας  

Σημείο (1) Το όνομα και διεύθυνση του διαχειριστή της εγκατάστασης 

2. Η κοινοποίηση θα αναφέρει συγκεκριμένα:  

α) Την άδεια στην οποία αναφέρεται η κοινοποίηση, και  

β) Το όνομα και την διεύθυνση του οριζόμενου διαχειριστή της εγκατάστασης   

2.4 Περιγραφή υποδομής 

Σημείο (5) περιγραφή της εγκατάστασης και των συνθηκών στην προβλεπόμενη τοποθεσία της 

Σημείο (6) περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και εκ του θαλάσσιου πυθμένα 

προερχόμενου περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και τα μέτρα για τον 

εντοπισμό κινδύνων (διακινδύνευσης), προερχόμενων από τον θαλάσσιο πυθμένα και 

ναυτικούς κινδύνους, όπως αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείμενων εγκαταστάσεων 

Σημείο (7) περιγραφή των τύπων των προς εκτέλεση εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους 

2.4.1 Τοποθεσία υποδομών 

3. Θα πρέπει να παρέχονται σχέδια τα οποία θα καταδεικνύουν: 

α) Τοποθεσία και προσανατολισμό της εγκατάστασης   
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β) Τοποθεσία και σκοπό οποιωνδήποτε γεωτρήσεων, καθώς και προσδιορισμό του βάθους του νερού 

για τα υποθαλάσσια φρεάτια1, και 

γ) Τοποθεσία άλλων εγκαταστάσεων και αγωγών που ενδέχεται να έχουν σχέση με τους κινδύνους 

που παρουσιάζει η εγκατάσταση ή η διαχείριση τους. 

2.4.2 Ειδικές συνθήκες τοποθεσίας 

4. Θα πρέπει να περιγράφονται οι ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας στις οποίες θα εκτεθεί και θα 

σχεδιαστεί η εγκατάσταση, συμπεριλαμβάνοντας (ανάλογα με την περίπτωση): 

α) Μέγιστες τιμές ανέμου 

β) Συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (θάλασσα και αέρας) 

γ) Ανεμολόγιο και επικρατούντα στοιχεία ανέμου, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη διάταξη της 

εγκατάστασης 

δ) Ακραίες συνθήκες υδάτινων ρευμάτων και κυμάτων 

ε) Συνθήκες θαλάσσιου πυθμένα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ανύψωσης (jacket) και 

αγκύρωσης, και 

ζ) Σχετικές σεισμικές πληροφορίες για την τοποθεσία. 

2.4.3 Περιγραφή εγκατάστασης 

5. Περιλαμβάνει: 

α) Περιγραφή και σχέδια της διάταξης της μονάδας της εγκατάστασης  

β) Περιγραφή και σχέδια της διάταξης των Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (SECEs) 

της εγκατάστασης 

γ) Περιγραφή της εγκατάστασης και τυχόν συσχέτιση με άλλες εγκαταστάσεις ή συνδεδεμένες 

υποδομές, συμπεριλαμβανομένων γεωτρήσεων, ή και με θαλάσσιους κινδύνους, όπως οι αγωγοί και 

τα αγκυροβόλια των παρακείμενων εγκαταστάσεων 

δ) Συνοπτική περιγραφή των βοηθητικών συστημάτων που απαιτούνται για την υποστήριξη των 

λειτουργιών της εγκατάστασης 

ε) Συνοπτική περιγραφή των ρυθμίσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος για το προσωπικό (στέγαση, 

ιατρική φροντίδα, κ.λπ.) 

ζ) Για πλωτή εγκατάσταση, τα μέσα που εξασφαλίζουν ότι παραμένει σταθερή   

η) Περιγραφή τυχόν περιορισμών που αφορούν το περιβάλλον, τις μετεωρολογικές συνθήκες και τον 

θαλάσσιο πυθμένα για την ασφαλή λειτουργία και έκθεση του τρόπου με τον οποίο η μελέτη της 

εγκατάστασης έχει συνεκτιμήσει τους ειδικούς όρους της τοποθεσίας που περιγράφονται στην 

ενότητα 2.4.2 

θ) Συνοπτική περιγραφή οποιασδήποτε συνδεδεμένης υποδομής, και 

ι) Μέγιστο αριθμό ατόμων που θα βρίσκονται στην εγκατάσταση κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

                                                
1 Ο ορισμός της εγκατάστασης στον N.4409/2016 δίνεται ως εξής: «Εγκατάσταση» σημαίνει μια μόνιμη, σταθερή ή κινητή κατασκευή ή ένας συνδυασμός κατασκευών 

διασυνδεδεμένων μόνιμα μεταξύ τους με γέφυρες ή άλλες κατασκευές, που χρησιμοποιούνται σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων  ή σχετίζονται με 
τέτοιες εργασίες”.  Με βάση αυτόν τον ορισμό, μια υποθαλάσσια γεώτρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτόνομη εγκατάσταση και να απαιτεί μια Έκθεση 
Μεγάλου Κινδύνου. Ωστόσο, καθώς η ίδια η γεώτρηση  εμπεριέχει περιορισμένο δυνητικό κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων,  εάν βρίσκεται έξω από τη ζώνη 
ασφαλείας, αναμένεται ότι τα υποθαλάσσια φρεάτια θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Μεγάλου Κινδύνου για την εγκατάσταση υποδοχής. 
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2.4.4 Επικίνδυνες ουσίες 

6. Απαιτούνται επαρκείς πληροφορίες για τον καθορισμό και την κατά προσέγγιση ποσότητα όλων των 

επικίνδυνων ουσιών οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα, το οποίο είτε θα 

βρίσκεται εντός είτε θα διαρρεύσει μέσω της εγκατάστασης. 

7. Θα πρέπει να παρέχονται διαγράμματα τα οποία θα καταδεικνύουν τα εξής: 

α) Τοποθεσίες επικίνδυνων ουσιών 

β) Διαχωρισμούς και φραγμούς (τοιχία πυρκαγιάς και εκρήξεων) που διαχωρίζουν τους κινδύνους 

από τις ασφαλείς περιοχές, και 

γ) Διαδρομές όλων των αγωγών και των κατακόρυφων σωληνώσεων (risers). 

2.4.5 Δεξαμενές και γεωτρήσεις 

Μόνο όταν ένα φρεάτιο γεωτρήσεως προορίζεται για παραγωγικούς σκοπούς (είτε πρόκειται για 

παραγωγή υδρογονανθράκων, είτε για έγχυση νερού είτε για άλλο σκοπό), χρειάζεται να περιγράφονται 

σαφώς τα χαρακτηριστικά των φρεατίων και των ταμιευτήρων. 

8. Πρέπει να δοθούν δεδομένα για τον ταμιευτήρα ή τους ταμιευτήρες όπου βρίσκονται γεωτρήσεις και 

να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο έχουν ληφθεί αυτά τα στοιχεία (π.χ. μέσω γεωτρήσεων 

αξιολόγησης, εξερεύνησης ή κάποιας παρακείμενης γεώτρησης): 

α) Βασικά δεδομένα περί του ταμιευτήρα, που θα περιλαμβάνουν: 

i. Πίεση 

ii. Θερμοκρασία, και 

iii. Βάθος, ως την οροφή του ταμιευτήρα, και πάχος ταμιευτήρα 

β) Σύνθεση ρευστού ταμιευτήρα (θα πρέπει γίνει ειδική μνεία της παρουσίας H2S και CO2). 

9. Για κάθε φρεάτιο γεωτρήσεως θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: 

α) Τοποθεσία υψηλότερου ανοίγματος του φρεατίου, 

β) Σκοπός της γεώτρησης (παραγωγή, έγχυση κλπ.) 

γ) Παράμετροι λειτουργίας γεώτρησης: 

i. Μέγιστη αναμενόμενη πίεση λειτουργίας 

ii. Μέγιστη πίεση κλεισίματος της κεφαλής γεώτρησης (wellhead shut-in pressure) 

iii. Μέγιστος ρυθμός ροής, και 

iv. Μέγιστη και ελάχιστη αναμενόμενη θερμοκρασία λειτουργίας  

2.4.6 Λειτουργίες 

10. Θα πρέπει να περιγραφούν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων με πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος: 

α) Η αναμενόμενη επεξεργασία, αποθήκευση κλπ. πετρελαίου και αερίου   

β) Πρέπει να περιγραφούν και άλλες δραστηριότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

υπεράκτιων εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, όπως οι ναυτικές επιχειρήσεις 
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και η δυνατότητα παραμονής για τις πλωτές μονάδες αποθήκευσης και εκφόρτωσης παραγωγής 

(FPSO), καθώς και να δοθούν οι περιορισμοί που ενδεχομένως θέτουν οι καιρικές συνθήκες. 

11. Πρέπει να παρέχεται μια περιγραφή υψηλού επιπέδου των εργασιών που απαιτούνται για την 

εξυπηρέτηση και τη συντήρηση της εγκατάστασης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: 

α) Μεταφορά προσωπικού (ελικόπτερο, θαλάσσια πρόσβαση) 

β) Οποιεσδήποτε εργασίες κατάδυσης από την εγκατάσταση 

12. Πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο αποφασίστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 

επάνδρωσης, ώστε να υπάρχει επαρκές επίπεδο προσωπικού για το φάσμα των εργασιών που θα 

αναλάβει η εγκατάσταση παραγωγής. 

2.5 Τεκμηρίωση ALARP 

Σημείο (2) την περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού για τις εργασίες και τα συστήματα παραγωγής, 

από την αρχική ιδέα έως το τελικώς υποβληθέν σχέδιο ή την επιλογή υπάρχουσας 

εγκατάστασης, των σχετικών προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν και των βασικών αρχών 

σχεδιασμού που περιλήφθηκαν στη διαδικασία 

Σημείο (3) την περιγραφή της επιλεγείσας βασικής αρχής σχεδιασμού σε συνάρτηση με τα σενάρια 

μεγάλων κινδύνων για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και την τοποθεσία της, καθώς και 

βασικά στοιχεία για τον έλεγχο της διακινδύνευσης 

Σημείο (4) τεκμηρίωση ότι η βασική αρχή σχεδιασμού συμβάλλει στη μείωση της διακινδύνευσης από 

μεγάλους κινδύνους σε ανεκτό επίπεδο  

Σημείο (10) τεκμηρίωση της καταλληλότητας της εγκατάστασης για την προτεινόμενη παραγωγική 

εργασία, όταν υφιστάμενη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να μεταφερθεί σε νέα 

τοποθεσία για την εκτέλεση διαφορετικής παραγωγικής εργασίας 

Σημείο (11) τεκμηρίωση της καταλληλότητας της εγκατάστασης για την μετατροπή, όταν μη παραγωγική 

εγκατάσταση πρόκειται να μετατραπεί για χρήση ως παραγωγική εγκατάσταση 

13. Πρέπει να δειχθεί πώς ο διαχειριστής θα μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εργασίες 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε επίπεδο ALARP. Η Εκτίμηση ALARP για την 

προτεινόμενη μελέτη πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην Κατευθυντήρια 

Οδηγία ALARP, δηλαδή συνοπτικά: 

α) Προσδιορισμό μεγάλων κινδύνων 

β) Προσδιορισμό μέτρων περιορισμού των κινδύνων, όπου περιγράφεται με πληρότητα και σαφήνεια 

ο σχεδιασμός από το στάδιο της αρχικής σύλληψης μέχρι την εκμετάλλευση ενός πεδίου. Θα πρέπει να 

καταδεικνύεται πώς τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων θα μειώσουν τους κινδύνους σε επίπεδο 

ALARP με αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις επίδοσης για τα Κρίσιμα Στοιχεία 

Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.6. 

γ) Επίδειξη της συμμόρφωσης με την Ορθή Πρακτική, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο 

έχουν εφαρμοστεί τα εγγενή χαρακτηριστικά ασφάλειας, και 

δ) Σύγκριση των κινδύνων έναντι των ορίων ανοχής σε κινδύνους που αποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι είναι 

ανεκτοί, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το επίπεδο λεπτομέρειας για την εγκατάσταση θα είναι 

περιορισμένο κατά το στάδιο κοινοποίησης σχεδιασμού. 
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14. Όταν μια υφιστάμενη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να μεταφερθεί σε νέα τοποθεσία για να 

εξυπηρετήσει διαφορετική παραγωγική λειτουργία ή όταν μια μη παραγωγική εγκατάσταση πρέπει 

να μετατραπεί για να χρησιμοποιηθεί ως παραγωγική, πρέπει να παρέχεται τεκμηριωμένη 

αιτιολόγηση ότι η εγκατάσταση είναι κατάλληλη για την προτεινόμενη αλλαγή λειτουργίας/σκοπού. Η 

τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ενημερωμένες εκτιμήσεις ALARP, και απόδειξη 

ότι το Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (SEMS) παραμένει κατάλληλο για τις νέες 

συνθήκες λειτουργίας. Επίσης πρέπει να καταδεικνύεται πώς επηρεάζονται τα υφιστάμενα μέτρα 

ελέγχου κινδύνων από τις νέες περιστάσεις και κατά πόσον απαιτούνται αλλαγές στα Κρίσιμα 

Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (είτε με την αλλαγή υφιστάμενων είτε με την προσθήκη νέων).  

2.6 Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, Πρότυπα επιδόσεων, 
Διασφάλιση και Επαλήθευση 

Σημείο (9) περιγραφή των ανεξάρτητων μηχανισμών επαλήθευσης και ένα αρχικό κατάλογο των 

κρίσιμων στοιχείων για την ασφάλεια και το περιβάλλον και της απαιτούμενης απόδοσής 

τους 

15. Πρέπει να αναφερθούν λεπτομερώς τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων που εφαρμόστηκαν με 

σκοπό την πρόληψη, τον έλεγχο και την μείωση των σοβαρών ατυχημάτων βάσει της εκτίμησης που 

αναφέρεται στην ενότητα 2.5. Ο προσδιορισμός των Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας και 

Περιβάλλοντος (SECEs) είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με τις απαιτήσεις του N.4409/2016 που 

περιγράφονται παραπάνω. Για την παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την απαιτούμενη επίδοση των 

SECEs, σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις ενός μηχανισμού επαλήθευσης (βλ. Κατευθυντήρια 

Οδηγία Επαλήθευσης), προτείνεται η ανάπτυξη προτύπων επίδοσης. Ως εκ τούτου, η κοινοποίηση 

πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της ακόλουθης διαδικασίας (ή μιας διαδικασίας που πληροί 

ισοδύναμους στόχους): 

α) Προσδιορισμό των Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, περιγράφοντας τον τρόπο 

ταυτοποίησής τους, αναφέροντάς τα υπό τη μορφή καταλόγου και περιγράφοντας τον ρόλο τους στην 

διαχείριση κινδύνων. 

β) Προσδιορισμό και τεκμηρίωση την απαιτούμενης επίδοσης των Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας και 

Περιβάλλοντος (SECEs), σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία Επαλήθευσης. Για τα στοιχεία SECEs 

που μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν καθώς εξελίσσεται ο σχεδιασμός και τα οποία δεν έχουν 

θεμελιώδη αντίκτυπο στη διάταξη ή το σχεδιασμό, απαιτείται να δειχθεί μόνο ότι έχουν αναγνωριστεί 

ως κρίσιμα για την ασφάλεια. Για όλα τα λοιπά SECEs οι επιδόσεις υψηλού επιπέδου πρέπει να 

δίνονται σε ποσοτικούς όρους, όπου αυτό είναι δυνατόν, και να καταδεικνύεται πώς οι επιλογές που 

έχουν γίνει σε σχέση με τα SECEs είναι ALARP. Εάν η επίδοση δεν είναι κρίσιμη για το σχεδιασμό σε 

αυτό το στάδιο και δεν έχει ουσιαστικές επιπτώσεις όσον αφορά στον κίνδυνο, τότε θα πρέπει να 

περιγραφεί η γενική διαδικασία για την επιλογή της απαιτούμενης επίδοσης. 

γ) Συμπερίληψη μιας σύνοψης του Μηχανισμού Επαλήθευσης η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, κατασκευής και θέσης σε λειτουργία. Η σύνοψη θα πρέπει να 

συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 6. 

2.7 Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Σημείο (8) γενική περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος, μέσω του 

οποίου τα προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου της διακινδύνευσης σοβαρού ατυχήματος 

διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους 
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16. Παρόλο που δεν υπάρχει απαίτηση να συμπεριληφθούν λεπτομερή επιχειρησιακά στοιχεία, πρέπει 

να παρέχεται μια γενική περιγραφή του Συστήματος Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (με 

παρόμοια δομή με αυτήν στην ενότητα 10, αλλά σε κατάλληλο επίπεδο). 

2.8 Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης 

17. Πρέπει να περιγραφεί πώς οι ρυθμίσεις αντιμετώπισης καταστάσεων που ενέχουν Έκτακτα Σοβαρά 

Περιβαλλοντικά Περιστατικά (MEIs) λαμβάνουν υπόψη την τοποθεσία της εγκατάστασης. 
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3 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

3.1 Χρόνοι 

Το σχήμα 1 στο παράρτημα Α δείχνει πώς υποβάλλεται μια Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, μια Κοινοποίηση 

και ο Ανεξάρτητος Φορέας Επαλήθευσης (IVB) που απαιτούνται για μια παραγωγική λειτουργία. Η Έκθεση 

Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να εγκριθεί πριν αρχίσει ή συνεχιστεί η λειτουργία της παραγωγής. 

3.1.1 Παροπλισμός και αποξήλωση 

Πριν από την παροπλισμό και την αποξήλωση μιας παραγωγικής εγκατάστασης, το άρθρο 11(1)στ απαιτεί 

να τροποποιηθεί η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων (“σε περίπτωση … αποξήλωσης εγκατάστασης”.)  

Ο διαχειριστής μιας παραγωγικής εγκατάστασης πρέπει να ενημερώσει την Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων 

και να την υποβάλει τροποποιημένη στην ΕΔΕΥ (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων, του 

Συστήματος Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, του μηχανισμού επαλήθευσης κ.λπ.), ώστε να 

υπάρξει επαρκής χρόνος για την επανεξέταση και αποδοχή της από την ΕΔΕΥ πριν να ξεκινήσει ο 

παροπλισμός και αποξήλωση της παραγωγικής εγκατάστασης. 

3.1.2 Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων για ομάδα παραγωγικών εγκαταστάσεων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 12(3), εάν υπάρχουν περισσότερες από μία εγκαταστάσεις που συνδέονται με 

αγωγούς και λειτουργούν στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος διαχείρισης από τον ίδιο διαχειριστή και με 

το ίδιο προσωπικό, ο διαχειριστής θα μπορούσε να έχει την δυνατότητα, μετά από συμφωνία με την ΕΔΕΥ, 

να υποβάλει ενιαία Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, η οποία να καλύπτει όλες τις εγκαταστάσεις της ομάδας, 

εάν αυτό γίνεται με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα. Ο διαχειριστής πρέπει να ζητήσει επισήμως 

άδεια να υποβάλει ενιαία Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πολλαπλών εγκαταστάσεων. 

3.2 Γενικά 

Οι Ενότητες 3.3 έως 3.11 παρουσιάζουν τη δομή και τις απαιτήσεις για μια Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων 

που υποβάλλεται για Παραγωγική Εγκατάσταση. Γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις του Παραρτήματος 1(2) 

του Ν.4409/2016. 

1. Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων καταδεικνύει πώς η δομή της ευθυγραμμίζεται με την παρούσα οδηγία. 

3.3 Στοιχεία επικοινωνίας 

Σημείο (2) Το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της εγκατάστασης 

2. Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων αναφέρει λεπτομερώς:  

α) Την άδεια στην οποία αναφέρεται η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, και 

β) Το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της εγκατάστασης.  

3.4 Κοινοποίηση Σχεδιασμού 

Σημείο (1) Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λήφθηκε υπόψη η απάντηση της Αρμόδιας Αρχής στην 

κοινοποίηση σχεδιασμού  

3. Η πρώτη υποβολή μιας Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων Παραγωγικής Εγκατάστασης μετά από μια 

Κοινοποίηση Σχεδιασμού πρέπει να περιγράφει την καταγραφή της απάντησης της ΕΔΕΥ στην 

κοινοποίηση σχεδιασμού. Θα πρέπει να συνοψίζει κάθε συμπληρωματικό έργο που έχει αποφασιστεί 

ως απάντηση στα ζητήματα που εγείρονται και πρέπει να εξηγεί την επάρκεια της ισχύουσας 

διευθέτησης και της διάταξης της εγκατάστασης σε σχέση με κάθε θέμα. 
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3.5 Περιγραφή εγκατάστασης 

Σημείο (4) περιγραφή της εγκατάστασης και της όποιας συσχέτισης με άλλες εγκαταστάσεις ή 

συνδεδεμένες υποδομές, περιλαμβανομένων των γεωτρήσεων 

Σημείο (6) περιγραφή των τύπων των προς εκτέλεση εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους, καθώς 

και τον μέγιστο αριθμό προσώπων που μπορούν να βρίσκονται στην εγκατάσταση ανά πάσα 

στιγμή 

Σημείο (7) περιγραφή του εξοπλισμού και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση του ελέγχου της 

γεώτρησης, της ασφάλειας των διαδικασιών, του περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών, της 

πρόληψης πυρκαγιάς και έκρηξης, της προστασίας των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες 

και της προστασίας του περιβάλλοντος από αρχόμενο σοβαρό ατύχημα 

Σημείο (8) περιγραφή των ρυθμίσεων για την προστασία των προσώπων που βρίσκονται στην 

εγκατάσταση από με-γάλους κινδύνους και για διασφάλιση ασφαλούς διαφυγής, εκκένωσης 

της εγκατάστασης και διάσωσής τους, καθώς και περιγραφή των ρυθμίσεων για την 

συντήρηση των συστημάτων ελέγχου ώστε να προληφθούν βλάβες στην εγκατάσταση και το 

περιβάλλον σε περίπτωση εκκένωσης του συνόλου του προσωπικού 

3.5.1 Τοποθεσία εγκατάστασης 

4. Πρέπει να παρέχονται αναλυτικά σχέδια τα οποία να απεικονίζουν τα εξής:  

α) Θέση και προσανατολισμό της υπεράκτιας εγκατάστασης    

β) Θέση και σκοπό οποιωνδήποτε φρεατίων γεωτρήσεων, συμπεριλαμβάνοντας σήμανση για το βάθος 

των υδάτων για τα φρεάτια υποθαλάσσιων γεωτρήσεων2, και  

γ) Θέση, περιγραφή και διαχείριση άλλων εγκαταστάσεων και αγωγών που ενδέχεται να έχουν σχέση 

με τους κινδύνους που υπάρχουν στην εγκατάσταση.  

3.5.2 Ειδικές συνθήκες τοποθεσίας   

5. Πρέπει να περιγράφονται οι ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας στις οποίες εκτίθεται και για τις οποίες 

σχεδιάζεται η εγκατάσταση, συμπεριλαμβάνοντας (ανάλογα με την περίπτωση):  

α) Μέγιστες τιμές ανέμου 

β) Συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (θάλασσα και αέρας) 

γ) Ανεμολόγιο και επικρατούντα στοιχεία ανέμου, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη διάταξη 

της εγκατάστασης 

δ) Ακραίες συνθήκες υδάτινων ρευμάτων και κυμάτων 

ε) Συνθήκες θαλάσσιου πυθμένα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ανύψωσης (jacket) και 

αγκύρωσης 

ζ) Σχετικές σεισμικές πληροφορίες για την τοποθεσία 

η) Δεδομένα θαλάσσης σχετικά με τους κινδύνους ναυσιπλοΐας και πλοήγησης, και 

                                                
2 Σύμφωνα με τους ορισμούς του 4409/2016 εγκατάσταση είναι μια “μόνιμη, σταθερή ή κινητή κατασκευή ή ένας συνδυασμός κατασκευών 

διασυνδεδεμένων μόνιμα μεταξύ τους με γέφυρες ή άλλες κατασκευές, που χρησιμοποιούνται σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων ή 
σχετίζονται με τέτοιες εργασίες”.  Με βάση αυτόν τον ορισμό, ένα φρεάτιο υποθαλάσσιας γεώτρησης θα μπορούσε να θεωρηθεί μια αυτόνομη 

εγκατάσταση από μόνη της, απαιτώντας Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων. Ωστόσο, καθώς το ίδιο το φρεάτιο εμπεριέχει περιορισμένο δυνητικό κίνδυνο 

εάν βρίσκεται έξω από τη ζώνη ασφαλείας, αναμένεται ότι οι υποθαλάσσιες γεωτρήσεις θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων της 

εγκατάστασης υποδοχής. 
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θ) Δεδομένα περί μεταφορών, ως βάση για την εκτίμηση των μεταφορικών κινδύνων 

(χρόνοι μεταφοράς από αέρος ή από θαλάσσης). 

6. Πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος παρακολούθησης των ειδικών συνθηκών της τοποθεσίας οι οποίες 

επηρεάζουν τις εργασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμο 

αποτέλεσμα, όπως η κόπωση των δομών.  

3.5.3 Περιγραφή εγκατάστασης  

7. Πρέπει να περιλαμβάνονται: 

α) Περιγραφή του τύπου εγκατάστασης, π.χ. σταθερή χαλύβδινη πλατφόρμα με ενσωματωμένο 

κατάστρωμα, πλωτή πλατφόρμα παραγωγής κλπ. 

β) Περιγραφή και σχέδια της διάταξης της φυσικής δομής της εγκατάστασης. 

γ) Περιγραφή ή σχέδια της διάταξης των Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (SECEs) της 

εγκατάστασης. 

δ) Βοηθητικά συστήματα που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

ε) Εγκαταστάσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος για το προσωπικό (στέγασης, ιατρικής φροντίδας, κλπ.)  

ζ) Για μια πλωτή εγκατάσταση, τα μέσα που εξασφαλίζουν ότι παραμένει ασφαλώς στη θέση της. 

η) Περιγραφή οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών, μετεωρολογικών περιορισμών και συνθηκών 

θαλάσσιου πυθμένα που σχετίζονται με την ασφαλή λειτουργία. 

θ) Συνοπτική περιγραφή οποιασδήποτε συνδεδεμένης υποδομής, και 

ι) Τον μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στην εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή, τις 

κατανομές του προσωπικού σύμφωνα με τη διάταξη της εγκατάστασης και τις ρυθμίσεις της εργασίας 

σε ημερήσιες και νυχτερινές βάρδιες. 

3.5.4 Επικίνδυνες ουσίες 

8. Πρέπει να δίνονται αναλυτικές πληροφορίες περί όλων των επικίνδυνων ουσιών οι οποίες ενδέχεται 

να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα: 

α) Συμπεριφορά των επικίνδυνων ουσιών κατά τη διάρκεια σοβαρών ατυχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από χημικές μεταβολές κατά 

τη διάρκεια μεγάλου ατυχήματος (π.χ. καύση), και 

β) Φυσικά, χημικά, τοξικολογικά χαρακτηριστικά και ένδειξη των άμεσων και ετεροχρονισμένων 

κινδύνων για τους ανθρώπους. 

9. Θα πρέπει να παρέχονται διαγράμματα τα οποία θα καταδεικνύουν τα εξής:  

α) Θέσεις επικίνδυνων ουσιών 

β) Διαχωρισμούς και φραγμούς που διαχωρίζουν τους κινδύνους από τις ασφαλείς περιοχές, και  

γ) Διαδρομές όλων των αγωγών και των κατακόρυφων σωληνώσεων.  

3.5.5 Ταμιευτήρας και Φρεάτιο 

10. Πρέπει να δίνονται τα εξής στοιχεία για τον ταμιευτήρα ή τους ταμιευτήρες όπου βρίσκονται 

γεωτρήσεις:  
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α) Βασικά δεδομένα περί του ταμιευτήρα, που θα περιλαμβάνουν:  

i. Πίεση και θερμοκρασία, και 

ii. Βάθος, ως τις κορυφές του ταμιευτήρα και πάχος αυτού. 

β) Σύνθεση, καθώς και φυσικές και χημικές ιδιότητες του ρευστού εντός της δεξαμενής 

(συμπεριλαμβανομένων των παραγόμενων υδάτων). Θα πρέπει γίνει ειδική μνεία της παρουσίας 

H2S και CO2.  

11. Για κάθε φρεάτιο γεωτρήσεως θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής στοιχεία, με κατάλληλα 

διαγράμματα, όπου ενδείκνυται (δεν απαιτούνται διπλές πληροφορίες για γεωτρήσεις με όμοιο 

σχεδιασμό και λειτουργία):  

α) Προσδιορισμός γεώτρησης και θέση υψηλότερου ανοίγματος του φρεατίου  

β) Σκοπός της γεώτρησης (παραγωγή, έγχυση κλπ.) 

γ) Τιμές πίεσης και θερμοκρασίας: μέγιστη, λειτουργίας και κλεισίματος στην κεφαλή και στον 

πυθμένα του φρεατίου γεώτρησης, 

δ) Μέγιστος ρυθμός ροής 

ε) Υγρά γεώτρησης  

ζ) Σχέδια άντλησης και άλλα βοηθήματα στην παραγωγή, όπως gas lift 

η) Στοιχεία κατασκευής γεώτρησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των κατωτέρω συγκεκριμένων 

αναφορών σχετικά με την καταλληλότητα για συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας και υγρών): 

i. Σχεδιασμός σωληνώσεων και ολοκλήρωσης (completion), συμπεριλαμβανομένων 

σχημάτων που ορίζουν συστατικά στοιχεία, φραγμούς, θέσεις και βάθη. 

ii. Τύπος και διαμόρφωση κεφαλής φρεατίου γεώτρησης 

iii. Τύπος και διαμόρφωση κεφαλής ελέγχου ροής (Xmas Tree) 

iv. Προδιαγραφές υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ελαστομερών 

α) Παρακολούθηση:  

i. Θέση και συχνότητα μέτρησης πίεσης και θερμοκρασίας. και 

ii. Αξιολόγηση διάβρωσης και μετριασμός 

3.5.6 Εργασίες 

12. Πρέπει να περιγράφονται οι δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα, 

στις οποίες θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τις εξής:  

α) Δραστηριότητες που αφορούν άμεσα την επεξεργασία υδρογονανθράκων. Για να περιγραφεί η 

επεξεργασία υδρογονανθράκων, δίνεται ένα διάγραμμα ροής της διαδικασίας που δείχνει 

τουλάχιστον τις βαλβίδες απομόνωσης και εκτόνωσης υδρογονανθράκων 

β) Μεταφορά προσωπικού (ελικόπτερο, θαλάσσια πρόσβαση) 

γ) Διαχειριστική επιμελητεία (βάρκες προμήθειας, εκφόρτωση, καταβίβαση, φόρτωση) με 

μέριμνα για την πιθανότητα πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων 

δ) Οποιεσδήποτε καταδυτικές εργασίες από την εγκατάσταση, και 
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ε) Θαλάσσιες εργασίες που μπορούν να εκτελεσθούν με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των 

μέσων που εξασφαλίζουν ότι οι θαλάσσιες και άλλες εργασίες δεν είναι αντικρουόμενες κατά 

τρόπο που να υπονομεύει την ασφάλεια  

13. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες τις οποίες είναι σε θέση να εκτελεί η εγκατάσταση, 

ακόμα και αν δεν υπάρχει πρόθεση να εκτελεστούν αυτές προς το παρόν. Εάν μια δραστηριότητα με 

σοβαρή πιθανότητα ατυχήματος δεν περιγράφεται επαρκώς, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι 

να υπάρξει ισχύουσα Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων που να την καλύπτει. 

14. Πρέπει να περιγράφονται οι οργανωτικές ρυθμίσεις για την ασφαλή διαχείριση των διασυνδέσεων 

μεταξύ της εγκατάστασης και της συνδεδεμένης υποδομής (για παράδειγμα, μέσω αγωγών) με 

αναφορά στο Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (SEMS), εάν χρειάζεται. 

3.5.7 Εργασίες γεώτρησης 

15. Πρέπει να περιγράφονται οι εργασίες τις οποίες ενδέχεται να εκτελέσει η παραγωγική εγκατάσταση. 

16. Πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τα βοηθητικά συστήματα. 

Οι εργασίες γεώτρησης θα πρέπει να περιγράφονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις 

εργασίες οι οποίες που μπορούν να εκτελεστούν από αυτήν την εγκατάσταση (διαφορετικά είναι 

αναγκαία μια ουσιώδης αλλαγή στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πριν από τη διεξαγωγή τέτοιων 

εργασιών, π.χ. πριν τεθεί σε χρήση μια προσωρινή εξέδρα συντήρησης/επισκευής (workover rig)). Οι 

γεωτρητικές εργασίες που μπορεί να εκτελέσει η εγκατάσταση πρέπει να περιγράφονται με τρόπο ώστε 

να είναι ανεξάρτητες από μια συγκεκριμένο γεώτρηση, και αν τυχόν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις για 

ασφαλή λειτουργία θα πρέπει να δηλώνονται. 

Εάν προγραμματίζεται η λειτουργία μιας γεώτρησης, θα πρέπει να υποβληθεί μια Κοινοποίηση Εργασιών 

Γεώτρησης. 

17. Στην περίπτωση που απαιτείται έλεγχος γεώτρησης/πίεσης, πρέπει να περιγράφονται τα εξής: 

α) Όταν μια εγκατάσταση διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα γεώτρησης (drilling package), πρέπει 

να αναφέρονται: 

i. Λεπτομέρειες σχετικά με τον εξοπλισμό ελέγχου των γεωτρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εκτροπής (diverter) και των μηχανισμών 

αποτροπής έκρηξης (BOP) (συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των σταθμών 

ενεργοποίησης), τον εξοπλισμό κυκλοφορίας, τις διατάξεις καταστολής γεώτρησης (well 

kill) καθώς και τον εξοπλισμό για την παρακολούθηση των όγκων και των ιδιοτήτων των 

υγρών γεώτρησης. 

ii. Σύνοψη των τεχνικών ελέγχου γεώτρησης που χρησιμοποιούνται για την εξισορρόπηση 

των πιέσεων και τη διατήρηση της σταθερότητας της γεώτρησης. 

β) Όταν μια εγκατάσταση είναι διαμορφωμένη για να επιτρέπει ελεύθερες επεμβάσεις στην 

γεώτρηση (π.χ. wireline, E-line ή coiled tubing) πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τον 

τρόπο διαχείρισης του εξοπλισμού ελέγχου πίεσης. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός 

τρίτου παρόχου, θα πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τις διευθετήσεις που να 

διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για το σκοπό αυτό, το προσωπικό είναι ικανό να 

το χρησιμοποιεί και τα Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος καλύπτονται από 

μηχανισμό επαλήθευσης. Θα πρέπει επίσης να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο ο ελεύθερος εξοπλισμός ενσωματώνεται σε υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας της 

εγκατάστασης (π.χ. διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης). 
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γ) Οργανωτικές ρυθμίσεις για την ασφαλή διαχείριση των διεπαφών κατά τις ταυτόχρονες 

εργασίες (π.χ. ανόρυξη και παραγωγή) με παραπομπή στο Σύστημα Ασφάλειας και 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης SEMS εάν χρειάζεται. 

3.5.8 Ελάχιστος αριθμός προσωπικού 

18. Πρέπει να δηλώνεται ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία 

της εγκατάστασης για το φάσμα των λειτουργιών που μπορούν να εκτελεστούν, σύμφωνα με τις 

ενότητες 3.5.6 και 3.5.7. 

3.6 Τεκμηρίωση ALARP   

Σημείο (5) τεκμηρίωση ότι έχουν εντοπισθεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, έχει εκτιμηθεί η πιθανότητα 

επέλευσής τους και οι συνέπειές τους, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιβαλλοντικού, 

μετεωρολογικού και εκ του θαλάσσιου πυθμένα προερχόμενου περιορισμού της ασφάλειας 

των εργασιών, και ότι τα μέτρα ελέγχου αυτών, περιλαμβανομένων των κρίσιμων στοιχείων 

για την ασφάλεια και το περιβάλλον, είναι κατάλληλα ώστε να μειωθεί η διακινδύνευση 

σοβαρού ατυχήματος σε ανεκτό επίπεδο στην τεκμηρίωση αυτή περιλαμβάνεται εκτίμηση 

της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας 

19. Πρέπει να περιλαμβάνεται μια Τεκμηρίωση ALARP που ακολουθεί την διαδικασία που περιγράφεται 

στην Κατευθυντήρια Οδηγία ALARP, δηλαδή συνοπτικά: 

α) Προσδιορισμό μεγάλων κινδύνων 

β) Προσδιορισμό των μέτρων περιορισμού των κινδύνων, συνεκτιμώντας τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 92/91/ΕΟΚ, για τον έλεγχο και τον μετριασμό των κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων. Θα 

πρέπει να καταδεικνύεται πώς τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων θα μειώσουν τους κινδύνους 

σε επίπεδο ALARP με αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις επίδοσης για τα 

Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.7 

γ) Επίδειξη της συμμόρφωσης με την Ορθή Πρακτική, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον 

οποίο έχουν εφαρμοστεί τα εγγενή χαρακτηριστικά ασφάλειας, και  

δ) Ποσοτική Εκτίμηση Κινδύνου (QRA) που προσδιορίζει τον συνολικό κίνδυνο, τον συγκρίνει με 

τα κριτήρια ανοχής και εντοπίζει πιθανές αιτίες του, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των 

κινδύνων. Η Ποσοτική Εκτίμηση Κινδύνου θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η πιθανότητα και οι 

συνέπειες κάθε κινδύνου σοβαρού ατυχήματος έχουν αξιολογηθεί με συστηματικό τρόπο. Η 

μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της QRA θα τεκμηριώνονται στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων 

και θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

i. Χρησιμοποιούμενες μεθόδους και παραδοχές 

ii. Χρησιμοποιούμενα δεδομένα βαθμού αστοχίας (failure rate data), και 

iii. Αιτιολόγηση των δεδομένων, ως προς: 

(1) Τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας, 

(2) Τις διαδικασίες και μεθόδους αξιολόγησης των συνεπειών κάθε περιστατικού, και 

(3) Την ευαισθησία των συμπερασμάτων έναντι των παραδοχών που έγιναν καθώς 

και την εγγενή αβεβαιότητα στις εισροές δεδομένων και την εφαρμοζόμενη 

μοντελοποίηση. 
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20. Ως μέρος του εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να 

υπάρχει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας (βλέπε σημεία 3.9 

και 11)  

3.7 Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, Πρότυπα Επίδοσης, 
Διασφάλιση και Επαλήθευση  

Σημείο (9) σχετικούς κώδικες, πρότυπα και οδηγίες που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή και 

θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης 

Σημείο (14) πληροφορίες σχετιζόμενες με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου οι οποίες 

αποκτώνται στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων δυνάμει 

του Π.Δ. 177/1997 (Α’ 150) (Οδηγία 92/91/ΕΕ) 

Σημείο (12) περιγραφή του μηχανισμού ανεξάρτητης επαλήθευσης 

21. Πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα μείωσης των κινδύνων που έχουν 

εφαρμοστεί για την πρόληψη, τον έλεγχο και τον μετριασμό των σοβαρών ατυχημάτων με βάση την 

αξιολόγηση που περιγράφεται στην ενότητα 3.6. Η αναγνώριση των Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας 

και Περιβάλλοντος είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του N.4409/2016 όπως 

περιγράφεται στην ενότητα 3.6. Η προτιμώμενη προσέγγιση για την παρουσίαση των στοιχείων για 

την απαιτούμενη επίδοση των SECE, η οποία είναι επίσης σύμφωνη με τις τυπικές απαιτήσεις του 

μηχανισμού επαλήθευσης (βλ. Κατευθυντήρια Οδηγία Επαλήθευσης), είναι η ανάπτυξη προτύπων 

επίδοσης. Επομένως, η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της 

ακόλουθης διαδικασίας (ή μιας διαδικασίας που ικανοποιεί αντίστοιχους στόχους):  

α) Τρόπο εντοπισμού των Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (SECEs), με αναφορά 

και περιγραφή του ρόλου τους για τη διαχείριση κινδύνων. Εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

και τα SECEs που κρίνονται απαραίτητα βάσει των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με την Οδηγία 92/91/ΕΟΚ και την Οδηγία 2011/92/ΕΕ. Ο εξοπλισμός για 

περιβαλλοντική απόκριση σε μια υπεράκτια εγκατάσταση, όπως οι συσκευές στεγανοποίησης 

(capping devices), τα πλωτά φράγματα (booms), και τα μέσα διασκορπισμού, τα οποία κανονικά 

δεν αποτελούν μέρος της εγκατάστασης, δεν είναι SECEs.  

β) Προσδιορισμό και τεκμηρίωση των απαιτούμενων επιδόσεων των SECEs σύμφωνα με την 

Κατευθυντήρια Οδηγία Επαλήθευσης και την αξιολόγηση που περιγράφεται στην ενότητα 3.6. 

γ) Τις διαδικασίες επιθεώρησης και συντήρησης που εξασφαλίζουν στον χειριστή ή τον ιδιοκτήτη 

Μ.Π.Eγκ. ότι τα SECEs πληρούν τα πρότυπα επιδόσεων. 

δ) Σύνοψη του Μηχανισμού Επαλήθευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 6. 

3.8 Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος 

Σημείο (10) πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος του 

διαχειριστή, το οποίο αφορά την παραγωγική εγκατάσταση 

22. Στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνεται η Εταιρική Πολιτική Πρόληψης Σοβαρών 

Ατυχημάτων (CMAPP).  Η ενότητα 9 ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσει για το περιεχόμενο της CMAPP 

(Άρθρο 11(1)α του Νόμου). 
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23. Πρέπει να περιγράφεται το Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (SEMS) του φορέα 

εκμετάλλευσης. Η ενότητα 10 ορίζει τις απαιτήσεις για την περιγραφή του SEMS που απαιτείται σε 

μια Εκτίμηση Μεγάλων Κινδύνων. 

3.9 Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Σημείο (11)  εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και επαρκής περιγραφή 

του 

Σημείο (15) όσον αφορά εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν από την εγκατάσταση, κάθε 

πληροφορία που αφορά την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων που προκαλούν εκτεταμένες ή 

σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον, σχετίζεται με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος 

νόμου και αποκτάται σύμφωνα με την Οδηγία 2011/92/ΕΕ (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, ΕΕ L 26 της 28.1.2012) 

Σημείο (16) εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί και προκύπτουν 

από την αδυναμία συγκράτησης των ρύπων λόγω σοβαρού ατυχήματος και περιγραφή των 

τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων που προβλέπονται για την πρόληψη, τη μείωση ή την 

αντιστάθμισή τους, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης 

24. Οι απαιτήσεις για την περιγραφή του σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ως 

προς τις συνέπειες τόσο στην ασφάλεια όσο και στο περιβάλλον περιλαμβάνονται στην ενότητα 11. 

3.10 Συνδυασμένες εργασίες 

Σημείο (13) κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια που καθίσταται κατά περίπτωση αναγκαία, όπως όταν δύο 

ή περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν συνδυασμένα, κατά τρόπο που επηρεάζει την 

πιθανότητα μεγάλου κινδύνου σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις εγκαταστάσεις 

Εάν σχεδιάζονται οποιεσδήποτε συνδυασμένες εργασίες μεταξύ της Παραγωγικής Εγκατάστασης και μιας 

Μ.Π.Εγκ. η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των εφαρμοζόμενων 

ρυθμίσεων. Αυτές οι πληροφορίες είναι συμπληρωματικές εκείνων στην Κοινοποίηση Συνδυασμένων 

Εργασιών που πρέπει να υποβληθεί για κάθε συνδυασμένη εργασία.  

3.10.1 Ρυθμίσεις για συνδυασμένες εργασίες  

25. Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να καλύπτει:  

α) Ρυθμίσεις για διασυνδέσεις με παρακείμενη εγκατάσταση, όπου θα συμπεριλαμβάνονται οι 

διάδρομοι πεζών, η ηλεκτρική ή/και υδραυλική ισχύς, οι εγκαταστάσεις επικοινωνιών, τα σήματα 

συναγερμού, οι συνδέσεις των συστημάτων πυρόσβεσης και άλλες διεπαφές μεταξύ στοιχείων 

κρίσιμων για την ασφάλεια, ανάλογα με την περίπτωση 

β) Τον μέγιστο αριθμό ατόμων που ενδέχεται να βρίσκονται στην Παραγωγική Εγκατάσταση κατά 

τη διάρκεια συνδυασμένων εργασιών  

γ) Προβλέψεις για τυχόν πρόσθετα πρόσωπα στην παραγωγική εγκατάσταση, ειδικά όπως 

απαιτείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

δ) Συμπληρωματικές ή τροποποιημένες ρυθμίσεις για την ανθρώπινη προστασία από τις 

επιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια συνδυασμένων εργασιών και αλλαγών στα 

μέσα εκκένωσης. 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.  20 

 

3.10.2 Τεκμηρίωση ALARP 

26. Πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η υποδομή που προβλέπεται για συνδυασμένες εργασίες επαρκεί για τη 

μείωση των κινδύνων σε ALARP, στο βαθμό που ο διαχειριστής μπορεί ευλόγως να προβλέψει τη 

φύση των συνδυασμένων εργασιών. Οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση ALARP περιλαμβάνονται στην 

Κατευθυντήρια Οδηγία ALARP και στην ενότητα 3.6 και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: 

α) Τους κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από τη λειτουργία 

δύο εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση (π.χ. μετακίνηση μιας μη παραγωγικής 

εγκατάστασης παράλληλα με την παραγωγική εγκατάσταση). 

β) Την πιθανότητα ότι ένας κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος σε μια εγκατάσταση μπορεί να 

επηρεάσει την ασφάλεια των ανθρώπων στην άλλη 

γ) Τους κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων που προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα 

δραστηριοτήτων συνδυασμένων εργασιών και οι οποίοι δεν υπάρχουν σε αυτόνομες εργασίες 

(π.χ. ταυτόχρονη ανόρυξη και παραγωγή), και 

δ) Την επίδραση που έχει η κατανομή του προσωπικού κατά τη διάρκεια συνδυασμένων 

εργασιών στην επικινδυνότητα από κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων  

3.10.3 Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, Πρότυπα Επιδόσεων, 
Διασφάλιση και Επαλήθευση 

27. Πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αλλάξουν τα SECEs και τα πρότυπα 

επιδόσεων για τις συνδυασμένες εργασίες και ο τρόπος διαχείρισης αυτής της διαδικασίας.  

3.10.4 Διεπαφή μεταξύ των Σύστημάτων Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

28. Πρέπει να περιγράφεται η εφαρμοζόμενη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου διασύνδεσης 

των συστημάτων διαχείρισης κατά τη διάρκεια συνδυασμένων εργασιών, κάτι που θα πρέπει να 

γίνεται μέσω ενός ενδιάμεσου εγγράφου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 8. 

29. Πρέπει να τεκμηριώνεται η διαδικασία εντοπισμού και εφαρμογής οποιωνδήποτε πρόσθετων 

ελέγχων που απαιτούνται για την ασφαλή διεξαγωγή των συνήθων εργασιών κατά τις συνδυασμένες 

εργασίες, όπως μεταξύ άλλων περιορισμό ή αναστολή αυτών κατά την διάρκεια των συνδυασμένων 

εργασιών. 

3.11 Διαβούλευση με το προσωπικό 

Σημείο (3) συνοπτική παρουσίαση της συμμετοχής εργαζομένων στην κατάρτιση της έκθεσης μεγάλων 

κινδύνων 

30. Πρέπει να περιγράφεται πώς έχει επιτευχθεί η διαβούλευση και συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, 

ώστε τα μέλη του προσωπικού να έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην Έκθεση Μεγάλων 

Κινδύνων και να καταλήξουν σε μια γνώμη αφού θα έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη διαχείριση των 

κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν στην εγκατάσταση. 
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4 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

4.1 Χρόνοι 

Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων μιας Μ.Π.Εγκ. είναι γενική, με την έννοια ότι καλύπτει κάθε προβλεπόμενη 

λειτουργία γεώτρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια εξαιρείται από την Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων μιας 

Μ.Π.Eγκ. δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ουσιώδη αλλαγή και συνακόλουθη επαναδιατύπωση της 

Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων. Προτού η Μ.Π.Eγκ. πραγματοποιήσει κάποια εργασία γεωτρήσεως ή 

εισέλθει στη ζώνη των 500 μέτρων μιας παραγωγικής εγκατάστασης για να πραγματοποιήσει μια 

συνδυασμένη εργασία, απαιτείται η έγκριση μιας Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων. 

4.2 Γενικά 

Οι ενότητες 4.3 έως 4.10 παρέχουν τη δομή και τις απαιτήσεις για μια Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων 

Μ.Π.Eγκ. όσον αναφορά στις απαιτήσεις του Παραρτήματος 1(3) του Ν.4409/2016. 

1. Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων καταδεικνύει πώς η δομή της ευθυγραμμίζεται με την  παρούσα οδηγία. 

4.3 Στοιχεία επικοινωνίας 

Σημείο (1) Το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. 

2. Το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη της Μ.Π.Eγκ.  

4.4 Περιγραφή εγκατάστασης 

Σημείο (3) περιγραφή της εγκατάστασης και, στην περίπτωση κινητής εγκατάστασης, περιγραφή των 

μέσων μετακίνησής της από μια τοποθεσία σε άλλη και το σύστημα σταθεροποίησής της 

Σημείο (10) περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο 

πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και των ρυθμίσεων για τον 

εντοπισμό κινδύνων λόγω επισφαλών στοιχείων στον θαλάσσιο πυθμένα και τη θάλασσα, 

όπως αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείμενων εγκαταστάσεων 

Σημείο (4) περιγραφή των τύπων των εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους και που είναι σε θέση 

να εκτελεί η εγκατάσταση, καθώς και τον μέγιστο αριθμό προσώπων που μπορούν να 

βρίσκονται στην εγκατάσταση ανά πάσα στιγμή 

Σημείο (6) περιγραφή της μονάδας και των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση του ελέγχου της γεώτρησης, 

της ασφάλειας των διαδικασιών, του περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών, της πρόληψης 

πυρκαγιάς και έκρηξης, της προστασίας των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες και της 

προστασίας του περιβάλλοντος από αρχόμενο σοβαρό ατύχημα  

Σημείο (7) περιγραφή των ρυθμίσεων για την προστασία των προσώπων που βρίσκονται στην 

εγκατάσταση από μεγάλους κινδύνους και τη διασφάλισης της ασφαλούς διαφυγής, 

εκκένωσης και διάσωσής τους, καθώς και των ρυθμίσεων σχετικά με τους μηχανισμούς για 

τη συνέχιση της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και την πρόληψη ζημιών στην 

εγκατάσταση και το περιβάλλον σε περίπτωση εκκένωσης του συνόλου του προσωπικού 

4.4.1 Περιγραφή Μ.Π.Eγκ.  

3. Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων θα περιλαμβάνει τα εξής: 

α) τύπο μη παραγωγικής εγκατάστασης καθώς και πού και πότε κατασκευάστηκε 

β) περιγραφή ή σχέδια της διάταξης της μονάδας και των SECEs της εγκατάστασης 
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γ) βοηθητικά συστήματα που απαιτούνται για να υποστηρίξουν τη λειτουργία της Μ.Π.Eγκ. 

δ) τις δομές κοινωνικού ενδιαφέροντος του προσωπικού (στέγαση, ιατρική φροντίδα κ.λπ.) 

ε) στην περίπτωση κινητής εγκατάστασης, περιγραφή των μέσων που διαθέτει για να 

τοποθετείται στη θέση της και του συστήματος σταθεροποίησής της 

ζ) για jack-up, τα όρια λειτουργίας της δομής υποστήριξης (όρια φορτίου των σωληνώσεων ή των 

σκελών of jacket ή legs) και τις απαιτήσεις του θαλάσσιου πυθμένα 

η) περιβαλλοντικούς, μετεωρολογικούς και οφειλόμενους στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμούς 

για ασφαλείς εργασίες, και 

θ) το μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορεί να βρίσκονται στη Μ.Π.Eγκ. ανά πάσα στιγμή και η 

τυπική τους θέση στην εγκατάσταση. 

4.4.2 Επικίνδυνες ουσίες 

4. Πρέπει να δίνονται οι εξής πληροφορίες για όλες τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες ενδέχεται να 

προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα:  

α) Συμπεριφορά επικίνδυνων ουσιών κατά τη διάρκεια σοβαρών ατυχημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από χημικές μεταβολές 

κατά τη διάρκεια σοβαρού ατυχήματος (π.χ. καύση), και 

β) Φυσικά, χημικά, τοξικολογικά χαρακτηριστικά και ένδειξη των άμεσων και ετεροχρονισμένων 

κινδύνων για τους ανθρώπους. 

Εάν οι επικίνδυνες ουσίες διαφέρουν ανάλογα με την γεώτρηση όπου απαντώνται, πρέπει να 

δίδονται μέγιστες τιμές. 

5. Θα πρέπει να παρέχονται διαγράμματα τα οποία θα καταδεικνύουν τα εξής: 

α) Θέσεις επικίνδυνων ουσιών, και 

β) Διαχωρισμούς και φραγμούς που διαχωρίζουν τους κινδύνους από τις ασφαλείς περιοχές. 

6. Οι επικίνδυνες ουσίες μέσα στην γεώτρηση δεν χρειάζεται να περιγράφονται, καθώς θα ποικίλουν σε 

διαφορετικές γεωτρήσεις. Ωστόσο, ορισμένες εργασίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση υγρών στην επιφάνεια, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής της γεώτρησης. Θα 

πρέπει να τεκμηριώνεται ότι ο εξοπλισμός στην εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 

για προσωρινό εξοπλισμό) είναι κατάλληλος για το μέγιστο απόθεμα που περιγράφεται, σε όρους 

πίεσης, σύνθεσης κ.λπ. 

4.4.3 Εργασίες γεώτρησης 

7. Οι απαιτήσεις είναι ίδιες με αυτές της ενότητας 3.5.7. Οι εργασίες γεώτρησης που μπορεί να 

πραγματοποιήσει η Μ.Π.Eγκ. θα πρέπει να περιγράφονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανεξάρτητες 

από μια συγκεκριμένη γεώτρηση, αν και θα πρέπει να δηλώνονται οι προϋποθέσεις για ασφαλή 

λειτουργία. Πρέπει να περιγραφούν τα μέσα ελέγχου γεώτρησης/πίεσης για κάθε τύπο εργασίας που 

μπορεί να εκτελεστεί. 

4.4.4 Εργασίες υποστήριξης 

8. Πρέπει να περιγραφούν όλες οι εργασίες υποστήριξης κατά τις συνήθεις επιχειρησιακές λειτουργίες 

και όλες οι δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια προσώπων, ιδίως 

εκείνες που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα, συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον τις εξής: 
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α) Μεταφορά προσωπικού (ελικόπτερο, θαλάσσια πρόσβαση, έλεγχος οχημάτων επί ξηράς) 

β) Διαχειριστική επιμελητεία (βάρκες προμήθειας, εκφόρτωση, καταβίβαση, φόρτωση) με 

μέριμνα για την πιθανότητα πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων 

γ) Οποιεσδήποτε καταδυτικές εργασίες από την εγκατάσταση 

δ) Θαλάσσιες εργασίες που μπορούν να εκτελεσθούν με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των 

μέσων που εξασφαλίζουν ότι οι θαλάσσιες και άλλες εργασίες δεν έρχονται σε αντίθεση κατά 

τρόπο που να υπονομεύει την ασφάλεια  

4.4.5 Ελάχιστος αριθμός προσωπικού 

9. Πρέπει να αναφέρεται ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία 

της εγκατάστασης για το φάσμα των εργασιών που μπορούν να αναληφθούν, σύμφωνα με τις 

ενότητες 4.4.3 και 4.4.4. 

4.5 Τεκμηρίωση ALARP   

Σημείο (5) στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι έχουν εντοπισθεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι, ότι έχει εκτιμηθεί 

η πιθανότητα και οι συνέπειές τους, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιβαλλοντικού, 

μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των 

εργασιών, 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, στην τεκμηρίωση αυτήν περιλαμβάνεται εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας 

Σημείο (9) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν εντοπιστεί όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι όσον αφορά όλες τις 

εργασίες που είναι σε θέση να εκτελεί η εγκατάσταση και ότι οι κίνδυνοι σοβαρού 

ατυχήματος έχουν μειωθεί σε ανεκτό επίπεδο 

Σημείο (16) εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αδυναμία 

συγκράτησης των ρύπων λόγω σοβαρού ατυχήματος και περιγραφή των τεχνικών και μη 

τεχνικών μέτρων που προβλέπονται για την πρόληψη, τη μείωση ή την αντιστάθμισή τους, 

συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης. 

10. Πρέπει να παρέχεται μια Τεκμηρίωση ALARP η οποία συντάσσεται σύμφωνα με την διαδικασία που 

περιγράφεται στην Κατευθυντήρια Οδηγία ALARP και περιλαμβάνει συνοπτικά: 

α) Προσδιορισμό μεγάλων κινδύνων 

β) Προσδιορισμό των μέτρων περιορισμού των κινδύνων. Θα πρέπει να καταδεικνύεται πώς τα 

μέτρα αυτά θα μειώσουν τους κινδύνους σε επίπεδο ALARP με αναφορά στον τρόπο με τον οποίο 

ορίζονται οι απαιτήσεις επίδοσης για τα Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, όπως 

περιγράφεται στην ενότητα 4.6 

γ) Επίδειξη της συμμόρφωσης με την Ορθή Πρακτική, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον 

οποίο έχουν υλοποιηθεί τα εγγενή χαρακτηριστικά ασφάλειας, και 

δ) Ποσοτική Εκτίμηση Κινδύνου (QRA) που προσδιορίζει τον συνολικό κίνδυνο, τον συγκρίνει με 

τα κριτήρια ανοχής και εντοπίζει πιθανές αιτίες του, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των 

κινδύνων. Η Ποσοτική Εκτίμηση Κινδύνου θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η πιθανότητα και οι 

συνέπειες κάθε κινδύνου σοβαρού ατυχήματος έχουν αξιολογηθεί με συστηματικό τρόπο. Η 

μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της QRA θα τεκμηριώνονται στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων 

και θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
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i. Χρησιμοποιούμενες μεθόδους και παραδοχές 

ii. Χρησιμοποιούμενα δεδομένα βαθμού αστοχίας (failure rate data) και 

iii. Αιτιολόγηση των δεδομένων, ως προς: 

(1) Τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας 

(2) Τις διαδικασίες και μεθόδους αξιολόγησης των συνεπειών κάθε περιστατικού, και 

(3) Την ευαισθησία των συμπερασμάτων έναντι των παραδοχών που έγιναν καθώς και την 

εγγενή αβεβαιότητα στις εισροές δεδομένων και την χρησιμοποιούμενη μοντελοποίηση. 

11. Η Τεκμηρίωση ALARP για μια μη παραγωγική εγκατάσταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 

ακόλουθα σημεία: 

α) Μια Μ.Π.Eγκ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες. Η Έκθεση Μεγάλων 

Κινδύνων της Μ.Π.Eγκ. θα πρέπει να προσδιορίζει το φάσμα των δυνητικών κινδύνων που 

ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την προβλεπόμενη χρήση της και να καθορίζει τους όρους που 

θα ισχύουν για την ασφαλή χρήση 

β) Οι ειδικοί κίνδυνοι για ένα συγκεκριμένο φρεάτιο δεν χρειάζεται να περιγραφούν σε μια μη 

παραγωγική Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων. Ωστόσο, θα προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που 

προκύπτουν από το εύρος των εργασιών γεώτρησης για τις οποίες είναι κατάλληλη η 

εγκατάσταση και θα αποδεικνύεται ότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι ALARP, και 

γ) Η Τεκμηρίωση ALARP πρέπει να περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τον εντοπισμό κινδύνων από τον 

θαλάσσιο πυθμένα και τις συνθήκες στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, όπως οι αγωγοί και τα 

αγκυροβόλια των παρακείμενων εγκαταστάσεων. 

12. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται ως τμήμα του πλάνου αντιμετώπισης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης (βλ. 4.8 και 

4.11). 

4.6 Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, Διασφάλιση και Επαλήθευση  

Σημείο (8) κώδικες, πρότυπα και κατευθύνσεις που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή και θέση σε 

λειτουργία της εγκατάστασης 

Σημείο (13) περιγραφή του μηχανισμού ανεξάρτητης επαλήθευσης 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην απαίτηση για τους ιδιοκτήτες Μ.Π.Eγκ. όπως αναφέρεται στο 

παράρτημα 4 του N. 4409/2016. 

Σημείο (α) Αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των απαιτήσεων αξιοπιστίας και 

ακεραιότητας όλων των κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον συστημάτων και 

βασίζουν τα οικεία συστήματα επιθεώρησης και συντήρησης στην επίτευξη του 

απαιτούμενου επιπέδου ακεραιότητας της ασφάλειας και του περιβάλλοντος 

13. Πρέπει να αναφερθούν λεπτομερώς τα μέτρα μείωσης των κινδύνων που εφαρμόστηκαν για την 

πρόληψη, τον έλεγχο και τον μετριασμό των σοβαρών ατυχημάτων βάσει της εκτίμησης που 

αναφέρεται στην ενότητα 4.5. Η ταυτοποίηση των Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 

(SECEs) είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του N.4409/2016 που περιγράφονται 

παραπάνω. Η προτιμώμενη προσέγγιση για την παρουσίαση στοιχείων για την απαιτούμενη επίδοση 

των SECEs, σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις του μηχανισμού επαλήθευσης (βλ. Κατευθυντήρια 
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Οδηγία Επαλήθευσης), είναι η ανάπτυξη προτύπων επιδόσεων. Ως εκ τούτου, η κοινοποίηση πρέπει 

να περιλαμβάνει περιγραφή της ακόλουθης διαδικασίας (ή μιας διαδικασίας που πληροί 

ισοδύναμους στόχους): 

α) Προσδιορισμό των Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, περιγράφοντας τον 

τρόπο προσδιορισμού τους, αναφέροντάς τα υπό τη μορφή καταλόγου και περιγράφοντας τον 

ρόλο τους στην διαχείριση κινδύνων. Πρέπει εδώ να περιλαμβάνονται και τα SECE που κρίνονται 

απαραίτητα βάσει των εκτιμήσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ. 

β) Προσδιορισμό και τεκμηρίωση την απαιτούμενης επίδοσης των Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας 

και Περιβάλλοντος (SECE), σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία Επαλήθευσης και την 

εκτίμηση που περιγράφεται στην ενότητα 4.5. 

γ) Τις διαδικασίες επιθεώρησης και συντήρησης που εξασφαλίζουν στον ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. ότι τα 

SECE πληρούν τα πρότυπα επιδόσεων. 

δ) Μια σύνοψη του Μηχανισμού Επαλήθευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 6. Η 

Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να δηλώνει ότι έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία που πληροί 

τους ίδιους στόχους με την επαλήθευση σχεδιασμού και κατασκευής (όπως περιγράφεται 

λεπτομερώς στην Ενότητα 5.3 της Κατευθυντήριας Οδηγίας Επαλήθευσης) και συνοψίζει τις 

εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί. 

4.7 Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Σημείο (11) πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος, οι οποίες 

αφορούν τη μη παραγωγική εγκατάσταση 

14. Στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνεται η Εταιρική Πολιτική Πρόληψης Σοβαρών 

Ατυχημάτων (CMAPP). Η ενότητα 9 ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο της CMAPP 

(Άρθρο 11(1)α του Νόμου). 

15. Πρέπει να περιγράφεται το Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (SEMS) του 

διαχειριστή. Η ενότητα 10 ορίζει τις απαιτήσεις για την περιγραφή του SEMS που απαιτείται σε μια 

Εκτίμηση Μεγάλων Κινδύνων. 

4.8 Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  

Σημείο (12) εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή επαρκής περιγραφή του 

Σημείο (15) όσον αφορά εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν από την εγκατάσταση, κάθε 

πληροφορία που αποκτάται σύμφωνα με την Οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη 

σοβαρών ατυχημάτων που προκαλούν εκτεταμένες ή σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον, που 

σχετίζονται με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου 

16. Οι απαιτήσεις για αυτή την ενότητα της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων περιγράφονται στην ενότητα 11 

στο βαθμό που είναι γενικευμένες για διαφορετικές τοποθεσίες γεωτρήσεων. Σημειώνεται ότι 

οποιαδήποτε σχετική Κοινοποίηση Εργασίας Γεώτρησης πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα 

αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης που είναι ειδικά για την εργασία γεώτρησης. Η εξέταση της 

πιθανότητας ενός Σοβαρού Περιβαλλοντικού Περιστατικού (MEI) δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει τον 

κίνδυνο της ίδιας της γεώτρησης, καθώς αυτός ποικίλλει σε διαφορετικές γεωτρήσεις, και καλύπτεται 

από την Κοινοποίηση Εργασιών Γεώτρησης. 
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4.9 Συνδυασμένες εργασίες 

Σημείο (14) κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια, που απαιτείται κατά περίπτωση, όπως όταν δύο ή 

περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν συνδυασμένα, κατά τρόπο που επηρεάζει την 

πιθανότητα επέλευσης μεγάλου κινδύνου σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις εγκαταστάσεις 

Εάν σχεδιάζονται οποιεσδήποτε συνδυασμένες εργασίες μεταξύ της Παραγωγικής Εγκατάστασης και μιας 

Μη Παραγωγικής Εγκατάστασης η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των 

εφαρμοζόμενων ρυθμίσεων. Αυτές οι πληροφορίες είναι συμπληρωματικές εκείνων στην Κοινοποίηση 

Συνδυασμένων Εργασιών που πρέπει να υποβληθεί για κάθε συνδυασμένη εργασία σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ενότητας 8. 

Τα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων για την μη-παραγωγική 

εγκατάσταση περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. Οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται σε άλλα 

σημεία της Έκθεσης δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. 

4.9.1 Υποδομή για συνδυασμένες εργασίες 

17. Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) Κάθε περιβαλλοντικό και οφειλόμενο στον θαλάσσιο πυθμένα περιορισμό για την τοποθέτηση 

μιας μη παραγωγικής εγκατάστασης δίπλα σε μια Παραγωγική Εγκατάσταση. Θα πρέπει επίσης 

να δηλώνονται οι περιορισμοί καιρικών συνθηκών για συνδυασμένες εργασίες που ενδέχεται να 

απαιτούν την απομάκρυνση της Μ.Π.Eγκ. 

β) Ρυθμίσεις για διασυνδέσεις με παρακείμενη εγκατάσταση, όπου θα συμπεριλαμβάνονται οι 

πεζόδρομοι, η ηλεκτρική ή/και υδραυλική ισχύς, οι εγκαταστάσεις επικοινωνιών, τα σήματα 

συναγερμού, οι συνδέσεις αντλιών πυρόσβεσης και άλλες διεπαφές μεταξύ στοιχείων κρίσιμων 

για την ασφάλεια, ανάλογα με την περίπτωση, 

γ) Προβλέψεις για τυχόν πρόσθετα πρόσωπα, ειδικά όπως απαιτείται σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης, 

δ) Συμπληρωματικές ή τροποποιημένες ρυθμίσεις για την ανθρώπινη προστασία από τις 

επιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια συνδυασμένων επιχειρήσεων και αλλαγών 

στα μέσα εκκένωσης. 

4.9.2 Τεκμηρίωση ALARP για Συνδυασμένες Εργασίες 

18. Πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η υποδομή που προβλέπεται για γενικές συνδυασμένες εργασίες 

επαρκεί για τη μείωση των κινδύνων σε ALARP, στο βαθμό που ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Eγκ. μπορεί ευλόγως 

να προβλέψει τη φύση των συνδυασμένων εργασιών. Οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση ALARP 

περιλαμβάνονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία ALARP και στην ενότητα 4.5 και πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν: 

α) Τους γενικούς κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τη 

λειτουργία δύο εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση (π.χ. μετακίνηση μιας 

Μ.Π.Eγκ. παράλληλα με την παραγωγική εγκατάσταση) 

β) Την πιθανότητα ότι ένας (μεμονωμένος) κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος σε μια εγκατάσταση 

μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των ανθρώπων στην άλλη 

γ) Τους κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων που προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα 

δραστηριοτήτων συνδυασμένων εργασιών και οι οποίοι δεν υπάρχουν σε αυτόνομες εργασίες 

(π.χ. ταυτόχρονη ανόρυξη και παραγωγή), και 
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δ) Την επίδραση της κατανομής του προσωπικού κατά τη διάρκεια συνδυασμένων εργασιών στην 

επικινδυνότητα από κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων. 

4.9.3 Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, Πρότυπα επιδόσεων, 
Διασφάλιση και Επαλήθευση 

19. Πρέπει να δηλώνεται πώς τα SECEs και τα πρότυπα επιδόσεών τους μπορεί να αλλάξουν στην 

περίπτωση συνδυασμένων εργασιών και πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση μιας τέτοιας διαδικασίας. 

4.9.4 Διεπαφή με το Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

20. Πρέπει να περιγράφεται πώς ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Eγκ. θα διασφαλίζει τις διεπαφές του διαχειριστικού 

συστήματος κατά τη διάρκεια συνδυασμένων εργασιών, κάτι που θα πρέπει να γίνεται μέσω ενός 

ενδιάμεσου εγγράφου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 8.7. 

21. Πρέπει να τεκμηριώνεται η διαδικασία εντοπισμού και εφαρμογής οποιωνδήποτε πρόσθετων 

ελέγχων που απαιτούνται για την ασφαλή διεξαγωγή των συνήθων εργασιών κατά τις συνδυασμένες 

εργασίες, όπως μεταξύ άλλων περιορισμό ή αναστολή αυτών κατά την διάρκεια συνδυασμένων 

εργασιών. 

4.10 Διαβούλευση με το προσωπικό 

Σημείο (2) συνοπτική παρουσίαση της συμμετοχής των εργαζομένων στην κατάρτιση της έκθεσης περί 

μεγάλων κινδύνων 

22. Πρέπει να περιγράφεται πώς έχει επιτευχθεί διαβούλευση και συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, 

ώστε τα μέλη του προσωπικού να έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην Έκθεση Μεγάλων 

Κινδύνων και να καταλήξουν σε μια γνώμη αφού θα έχουν λάβει ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση 

των κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν στην εγκατάσταση. 
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5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

5.1 Χρόνοι 

Η ΕΔΕΥ θα χρειαστεί χρόνο για να εξετάσει την αναθεωρημένη κοινοποίηση γεώτρησης όπως ορίζεται 

στον Πίνακα 1. Η εργασία γεώτρησης μπορεί να συνεχιστεί μόνον αφού παρέλθει αυτό το χρονικό 

διάστημα και εφόσον δεν σταλεί κάποια αντίρρηση από την ΕΔΕΥ ή μέχρις ότου δοθεί μια ένδειξη "χωρίς 

σχόλια". 

5.1.1 Εύρος εργασιών 

Όταν υπάρχει πιθανότητα μια εργασία γεώτρησης ή/και ένας σχεδιασμός γεώτρησης να διαφοροποιηθεί, 

κατά τρόπο που δεν μπορεί να είναι γνωστός με βεβαιότητα πριν ξεκινήσει η εργασία γεώτρησης (π.χ. για 

τη διάνοιξη ενός νέου φρεατίου), η Κοινοποίηση Εργασιών Γεώτρησης πρέπει να καλύπτει ένα σύνολο 

εργασιών και σχεδιασμών, που θα μπορούν να ολοκληρωθούν με ασφάλεια, καλύπτοντας τις παρακάτω 

παραμέτρους. Θα πρέπει να γίνεται προσεκτικός και διεξοδικός σχεδιασμός και προγραμματισμός μέσω 

σεναρίων και προγραμματισμού έκτακτης ανάγκης για να καθορίζονται οι αποδεκτοί φάκελοι λειτουργίας 

για τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, οι οποίοι θα πρέπει να περιγράφονται στην Κοινοποίηση 

Εργασιών Γεώτρησης. Ακολουθούν παραδείγματα παραμέτρων που ορίζονται στο φάκελο: 

 Επιφανειακή θέση αρχικής διάτρησης: θα πρέπει να αποφευχθούν οι ογκόλιθοι, η τοπική 

τοπογραφία και η ύπαρξη φυσικού αερίου σε μικρό βάθος κ.λπ. 

 Θέση στόχευσης: επιτρέπει την μετακίνηση της θέσης-στόχου του φρεατίου κατά την ανόρυξη 

 Βαθμίδες πίεσης πόρων / θραύσης (pore or fracture pressure gradients) και τρόπος εκτίμησής 

τους: διευκολύνει τον προγραμματισμό του βάρους της ιλύος κλπ. 

 Σύνθεση ρευστού ταμιευτήρα: στο σχεδιασμό της γεώτρησης ο διαχειριστής πρέπει να 

αντιμετωπίσει την πιθανότητα να προκύψουν όλες οι πιθανές φάσεις ρευστού. 

 Τροχιά γεώτρησης: ανεκτά όρια στην προτεινόμενη πορεία της γεώτρησης (στο πλαίσιο των 

προβλεπόμενων συνθηκών γεωλογίας, πίεσης πορώδους μέσου και πίεσης επιβάρυνσης 

(pore/overburden pressure))  

 Σχέδιο σωληνώσεων (Casing scheme): αλλαγές στη σχεδίαση των σωληνώσεων σε μια γεώτρηση 

(π.χ. στα μεγέθη των σωλήνων, στα βάθη των πελμάτων, στην πλήρωση με σκυρόδεμα κ.λπ.), 

ανάγκη για εναλλακτικές σωληνώσεις (contingent strings), μεταβολή στο βάθος ρύθμισης των 

πελμάτων των σωλήνων, δεδομένα σχετικά με την πίεση πρόκλησης ρήξης/κατάρρευσης 

(burst/collapse pressure) κλπ. 

Μια αλλαγή πέραν του εύρους εργασιών, που ως εκ τούτου συνιστά μια αλλαγή στη βάση μιας 

κοινοποίησης, είναι μια ουσιώδης αλλαγή (βλ. επίσης ενότητα 7.1.3). 

Κατά τη διάρκεια μιας εργασίας γεώτρησης, αποκτώνται πληροφορίες και εμπειρία σχετικά με τη 

γεωλογία, τις συνθήκες γεώτρησης κ.λπ. Είναι επομένως πιθανό ο διαχειριστής να αποφασίσει να αλλάξει 

τον σχεδιασμό ή/και την λειτουργία της γεώτρησης. Όταν ο διαχειριστής λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, 

πρέπει να εκτιμά εάν η αλλαγή είναι ουσιώδης και ως εκ τούτου εάν είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί 

ένας φάκελος εργασιών γεώτρησης, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι οποιαδήποτε εργασία εντός του 

φακέλου μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του περιορισμού των ασφαλών εργασιών. 

5.1.2 Ορισμός εργασίας γεώτρησης 

«Εργασία γεώτρησης» σημαίνει οποιαδήποτε σχετική με γεώτρηση εργασία, η οποία θα μπορούσε να 
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προκαλέσει, λόγω ατυχήματος, απελευθέρωση υλικών με πιθανότητα να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα, 

συμπεριλαμβανομένων της ανόρυξης γεώτρησης, της επισκευής ή της τροποποίησης γεώτρησης, της 

αναστολής των εργασιών γεώτρησης και της οριστικής εγκατάλειψης γεώτρησης, και μπορεί να 

περιλαμβάνει 

 Επεμβάσεις και εργασίες συντήρησης γεώτρησης  

 Εργασίες τύπου coiled tubing  

 Σφράγιση, κλείσιμο, επικάλυψη, ή εγκατάλειψη μιας γεώτρησης. 

Παραδείγματα εργασιών που δεν είναι εργασίες γεώτρησης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες, χωρίς να 

περιορίζονται σε αυτές:  

 Παραγωγή ή εκ νέου έγχυση σε μια υφιστάμενη ολοκλήρωση, και 

 Εργασίες διέγερσης σχηματισμού όπου δεν αλλάζει το όριο περιορισμού της πίεσης (π.χ. acidizing 

ή έγχυση χημικών με bullheading). 

Κατά την εφαρμογή του νόμου, η ΕΔΕΥ αντιμετωπίζει τις Μ.Π.Eγκ. που αναλαμβάνουν εργασίες δοκιμών 

και αξιολόγησης ως εξής: 

 Δοκιμή και αξιολόγηση γεώτρησης για διάστημα μικρότερο από 30 ημέρες σε Μ.Π.Eγκ. μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις για Μ.Π.Eγκ.  

 Δοκιμή και αξιολόγηση γεώτρησης για διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες σε Μ.Π.Eγκ. μπορεί 

να πραγματοποιηθεί μόνον σύμφωνα με τις απαιτήσεις για παραγωγικές εγκαταστάσεις.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δοκιμές και αξιολόγηση για περισσότερες από 30 ημέρες και έως και 90 

ημέρες κατ 'ανώτατο όριο σε Μ.Π.Eγκ. μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις για 

Μ.Π.Eγκ. με την προηγούμενη έγκριση της ΕΔΕΥ. 

Η διάρκεια δοκιμής και αξιολόγησης θα πρέπει να καθορίζεται πριν από τη διεξαγωγή της εργασίας και 

πριν την υποβολή της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων και των σχετικών Κοινοποιήσεων, οι οποίες θα 

περιλαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες. 

5.1.3 Εργασίες σε πολλαπλές γεωτρήσεις 

Για εργασίες γεωτρήσεων σε πολλαπλές γεωτρήσεις στο ίδιο πεδίο ή/και για επαναλαμβανόμενες 

εργασίες στην ίδια γεώτρηση, η ΕΔΕΥ μπορεί να δεχτεί μια ενιαία Κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης, η 

οποία θα περιγράφει όλες τις εργασίες γεωτρήσεων, μετά από προηγούμενη αναπαράσταση και στη 

συνέχεια συμφωνία με τον διαχειριστή. Για να γίνει αυτό, η εργασία σε κάθε μία γεώτρηση καθώς και οι 

ίδιες οι γεωτρήσεις θα πρέπει να είναι ουσιαστικά παρόμοιες και χαμηλού κινδύνου. Οι εργασίες 

χαμηλού κινδύνου μπορούν να περιλαμβάνουν wireline operations όπως στις εξής εργασίες: 

 Bailing 

 αλλαγή βαλβίδας ασφαλείας στο υπέδαφος, ελεγχόμενη από την επιφάνεια, τοπθετούμενη μέσω 
wireline (SCSSSV) 

 αλλαγή Εlectrical Submersible Pump (ESP) ή Hydraulic Submersible Pump (HSP) 

 αλλαγή βαλβίδας gas-lift 

 διαγραφίες 

 λειτουργία sliding sleeve 

 διάτρηση ταμιευτήρα εντός ζώνης που έχει ήδη διατρηθεί 
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 τοποθέτηση ή ανάκτηση πώματος για απενεργοποίηση ροής νερού ή απομόνωση ζώνης 

 τοποθέτηση ή ανάκτηση πώματος σωλήνων (και για σκοπούς απμοόνωσης ζώνης) 

  τοποθέτηση ή ανάκτηση μετρητών πίεσης 

 διάτρηση σωληνώσεων, κυκλοφορία ρευστού καταστολής γεώτρησης  

 επιχειρήσεις μέτρησης διαμέτρου  

 fishing (για κολλημένα ή χαμένα σύνολα – όχι για την ανάκτηση καλωδίου)  

 τοποθέτηση και επανάκτηση πωμάτων (plugs) με σκοπό την αλλαγή παρόμοιων  κεφαλών ελέγχου 
ροής ή εξαρτημάτων αυτών και 

 άλεσμα με μετάδοση κίνησης μέσω ρυμούλκησης (tractor-conveyed milling).  

Οι εργασίες ελικοειδούς σωλήνωσης (coiled tubing) που δεν εντάσσονται σε γενικό τύπο εργασιών 

άντλησης (όπως πχ. εργασίες καθαρισμού clean-out, acid stimulation κλπ.) δεν κατατάσσονται στις 

εργασίες χαμηλού κινδύνου. 

Ο διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλλει μια τέτοια περίπτωση στην ΕΔΕΥ τουλάχιστον 3 μήνες πριν από 

την πρώτη κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης. 

5.1.4 Απαιτήσεις αμέσως πριν και κατά την διάρκεια της εργασίας γεώτρησης  

Η τελική αναφορά γεώτρησης θα πρέπει να υποβληθεί στην ΕΔΕΥ για ενημέρωση πριν ξεκινήσει η 

εργασία γεώτρησης. Κατόπιν απαιτούνται εβδομαδιαίες εκθέσεις με περιεχόμενα που ορίζονται στην 

Οδηγία Οργάνωση, Πολιτική και Στρατηγική της ΕΔΕΥ. 

5.2 Γενικά 

Οι ενότητες 5.3 μέχρι 5.8 αναφέρουν τις απαιτήσεις για μια Κοινοποίηση Εργασιών Γεώτρησης με 

αναφορά στο Παράρτημα 1 παράγραφος 4 του N.4409/2016. 

1. Η Κοινοποίηση Εργασιών Γεώτρησης θα δείχνει πώς η δομή της ευθυγραμμίζεται με αυτές τις 

Απαιτήσεις. 

5.3 Στοιχεία επικοινωνίας 

Σημείο (1) Το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της γεώτρησης 

Σημείο (2) την ονομασία της εγκατάστασης που θα χρησιμοποιηθεί και όνομα και τη διεύθυνση του 

ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. ή, σε περίπτωση παραγωγικής εγκατάστασης, του εργολάβου που 

αναλαμβάνει δραστηριότητες γεώτρησης 

2. Η Κοινοποίηση Εργασίας Γεώτρησης θα αναφέρει αναλυτικά: 

α) Την άδεια στην οποία αναφέρεται η κοινοποίηση 

β) Το όνομα και την διεύθυνση του διαχειριστή που υποβάλλει την Κοινοποίηση Εργασιών 

Γεώτρησης, και 

γ) Το όνομα της εγκατάστασης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και το όνομα και τη διεύθυνση 

του ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. ή, στην περίπτωση παραγωγικής εγκατάστασης, του αναδόχου που 

αναλαμβάνει δραστηριότητες γεώτρησης. 
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5.4 Περιγραφή εργασίας γεώτρησης 

Η περιγραφή της εργασίας γεώτρησης που απαιτείται παρακάτω πρέπει να καλύπτει ένα εύρος εργασιών 

όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.1.1. 

5.4.1 Εργασίες γεώτρησης 

Σημείο (4) πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένης της 

περιόδου λειτουργίας της, λεπτομέρειες και επαλήθευση των φραγμών κατά της απώλειας 

ελέγχου γεώτρησης (εξοπλισμός, ρευστά διάτρησης και τσιμέντο κ.λπ.), τον έλεγχο της 

κατεύθυνσης της τροχιάς της γεώτρησης, καθώς και τους περιορισμούς της ασφάλειας των 

εργασιών σε συνάρτηση με τη διαχείριση κινδύνου 

Σημείο (8) περιγραφή της διαμόρφωσης της γεώτρησης κατά το πέρας των εργασιών, δηλαδή μόνιμη ή 

προσωρινή εγκατάλειψη, καθώς και περιγραφή εάν ο εξοπλισμός παραγωγής έχει 

τοποθετηθεί εντός της γεώτρησης προς μελλοντική χρήση 

3. Πρέπει να περιγραφεί η εργασία γεώτρησης που πραγματοποιείται, με σαφή περιγραφή της 

γεώτρησης πριν και μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Απαιτείται συνοπτική παρουσίαση 

του προγράμματος εργασιών γεώτρησης που θα περιλαμβάνει: 

α) Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών γεώτρησης 

β) Τον  έλεγχο κατεύθυνσης της τροχιάς της γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένου του 

προγράμματος επόπτευσης κατεύθυνσης, για κάθε τμήμα της οπής, και του κινδύνου 

διασταύρωσης, προσδιορίζοντας όλα τα φρεάτια με τα οποία πιθανολογείται διασταύρωση, 

καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για τη μείωση του κινδύνου 

γ) Την ακολουθία των εργασιών, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομέρειες για τα σχετικά με την 

ασφάλεια βήματα, όπως π.χ.: 

i. δοκιμές πίεσης σωλήνων/σωληνώσεων (casing/tubing pressure tests) 

ii. δοκιμές ακεραιότητας σχηματισμού (formation integrity tests) 

iii. λεπτομέρειες για την έγχυση με σκυρόδεμα / βάθη κορυφής τσιμέντωσης 

iv. δοκιμές μηχανισμού αποτροπής εκρήξεων (blowout preventer function) και δοκιμές πίεσης, οι 

οποίες περιλαμβάνουν σειρά στοιχείων BOP, διαμόρφωση, κατασκευαστή, ονομαστική πίεση, 

κτλ. 

v. δοκιμές φραγμών εισροής (barrier inflow) και δοκιμές πίεσης, 

δ) Λεπτομέρειες για τον έλεγχο της γεώτρησης ειδικά για αυτή την εργασία, συμπεριλαμβάνοντας: 

i. Τεκμηρίωση ότι ο μηχανισμός αποτροπής έκρηξης (BOP) είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για 

τις προγραμματισμένες εργασίες γεώτρησης 

ii. Καταλληλότητα του BOP για την διάτμηση όλων των προγραμματισμένων σωληνώσεων που 

θα εισαχθούν στην γεώτρηση. 

iii. Στοιχεία για τα υγρά (συμπεριλαμβανομένου τύπου και πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται 

για τη διάνοιξη κάθε τμήματος της γεώτρησης για παραγωγικές δοκιμές και εργασίες 

ολοκλήρωσης και επισκευής (completion and workover operations) και 

iv. Λεπτομέρειες για τα υγρά φραγής πίεσης σχηματισμού (packer fluids), όπου ενδείκνυται 

ε) Περιγραφή των συνθηκών της γεώτρησης στο τέλος των εργασιών, δηλαδή 

i. "ολοκληρώθηκε - σε λειτουργία" (‘completed – operating’) 

ii. "ολοκληρώθηκε - κλείσιμο" (‘completed – shut in’) 

iii. "ολοκληρώθηκε - αναστολή εργασιών" (‘completed – operations suspended’) 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.  32 

 

iv. " αναστολή εργασιών" (‘operations suspended’) ή 

v. "εγκατάλειψη γεώτρησης" (‘well abandoned’) 

ζ) Συνθήκες υπεδάφους που μπορούν να περιορίσουν τη συνέχιση των εργασιών με ασφάλεια, 

καθώς και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για τέτοια περιστατικά, τα οποία θα καλύπτουν, χωρίς να 

περιορίζονται σε αυτά, τα ακόλουθα: 

i. Παρουσία φυσικού αερίου σε μικρό βάθος 

ii. Δυσμενής θερμοκρασία εντός της οπής (down-hole temperature) 

iii. Μη φυσιολογική πίεση πόρων  

iv. Ζώνες απώλειας υγρών διάτρησης 

v. Στενά περιθώρια ανοχής διείσδυσης ρευστών (kick tolerance). 

vi. Συγκεντρώσεις επικίνδυνων ουσιών, όπως υδρόθειο, σε υγρά γεωτρήσεων 

η) Ασυνήθιστα επικίνδυνες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια μιας εργασίας γεώτρησης και 

συναφείς κίνδυνοι (που μπορούν να περιγραφούν με αναφορά στις πληροφορίες και τις 

τεκμηριώσεις σε οποιαδήποτε σχετική Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων μιας εγκατάσταση), για 

παράδειγμα: 

i. Παραγωγική δοκιμή σε γεώτρηση υψηλής πίεσης με ένα μη σταθμισμένο ρευστό packer. 

ii. Χρήση μακρών διατάξεων διάτρησης (long perforating assemblies) 

iii. Διατρητικές δοκιμές με υψηλούς ρυθμούς ροής, και 

iv. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ταυτόχρονων εργασιών. 

5.4.2 Περιγραφή ταμιευτήρα και γεώτρησης 

Σημείο (3) λεπτομέρειες που προσδιορίζουν τη γεώτρηση και κάθε σύνδεσή της με εγκαταστάσεις και 

συνδεδεμένες υποδομές 

Σημείο (5) σε περίπτωση υφιστάμενης γεώτρησης, πληροφορίες για το ιστορικό και την κατάστασή της 

4. Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται για την ανόρυξη μιας γεώτρησης: 

α) Προσδιορισμός γεώτρησης και θέση άνω οπής (είτε συγκεκριμένο σημείο είτε ορισμένη 

περιοχή). 

β) Δεδομένα τροχιάς γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένου διαγράμματος κατεύθυνσης διαδρομής, 

μαζί με γραφική παράσταση με κατακόρυφη και οριζόντια τομή (δεν απαιτείται για γεωτρήσεις 

κατακόρυφου σχεδιασμού). 

γ) Τερματικό βάθος και θέση (κρίσιμα βάθη όπως μετρούνται κατά μήκος του φρέατος και κάθετα) 

δ) Δεδομένα αναφοράς βάθους όπως ανύψωση ως προς την  περιστροφική επιφάνεια τραπέζης  

ε) Σχετική θέση γεώτρησης ως προς τις θέσεις κοντινών ανορύξεων (σε μορφή χάρτη που δείχνει 

την επιφανειακή θέση και ολόκληρη την πλευρική θέση του φρεατίου και όλων των άλλων 

γεωτρήσεων που βρίσκονται κοντά στο προσδιορισμένο σημείο). 

ζ) Στοιχεία των γεωλογικών στρωμάτων και σχηματισμών μέσω των οποίων θα περάσει το 

φρεάτιο, συμπεριλαμβανομένων των υγρών εντός αυτών και τυχόν κινδύνων με πιθανότητα να 

προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα, τα οποία περιλαμβάνουν (για γεωλογική στήλη από την 

επιφάνεια μέχρι το συνολικό βάθος): 

i. Μετρούμενα και κατακόρυφα βάθη κρίσιμων στρωμάτων 

ii. Εκτιμώμενες πιέσεις σχηματισμού όλων των διαπερατών και πορωδών σχηματισμών 
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iii. Εκτιμώμενες θραυστικές πιέσεις στα προβλεπόμενα σημεία της σωλήνωσης (casing) 

iv. Στοιχεία υγρών που περιλαμβάνουν: πρόγνωση υγρών τύπων, βαθμίδα υγρού, παρουσία 

πωμάτων αερίων ταμιευτήρα, παρουσία και συγκέντρωση συστατικών τοξικών υγρών, 

καθώς και πιθανούς σχηματισμούς και μια πρόγνωση θερμοκρασίας σε αυτές τις ζώνες και 

στο πλήρες βάθος της γεώτρησης 

v. Περιγραφή και διαχείριση γεωλογικών κινδύνων, συμπεριλαμβάνοντας τις σεισμικές 

ανωμαλίες που σχετίζονται με την επιφανειακή συσσώρευση αερίων, τα συμπιέζοντα άλατα, 

τις ζώνες μεγάλης απώλειας, τις πιέσεις πέραν του φυσιολογικά αναμενόμενου και την 

ασυνήθη γεωλογική αβεβαιότητα. 

η) Περιγραφή του σχεδιασμού της γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένων των ορίων για την ασφαλή 

λειτουργία και χρήση της: 

i. Για κάθε τμήμα της οπής, το μέγεθος των οπών σχεδιασμού, το μέγεθος και οι προδιαγραφές 

της απαιτούμενης για το σχεδιασμό casing string, προσδιορίζοντας το βάθος, το βάθος 

άγκιστρου ανάρτησης (εάν υπάρχει) και την ανοχή στην διείσδυση ρευστών/αερίων (kick 

tolerance) 

ii. Τους σχηματισμούς στους οποίους πρέπει να τοποθετείται η σωλήνωση, εάν αυτό είναι 

κρίσιμο για το σχεδιασμό. 

iii. Τα κρίσιμα στοιχεία προδιαγραφής, εάν ο κωδικός των αγωγών ή της ζεύξης (pipe or coupling 

codes) δεν είναι καθορισμένος από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API). 

iv. Προδιαγραφές σχεδίασης κεφαλής γεώτρησης, λεπτομέρειες σχετικά με το σχεδιασμό της 

σκυρόδεσης των σωληνώσεων και αρχές σχεδίασης φραγμών προσωρινής σφράγισης (design 

of temporary plugging) ή παροπλισμού, εφόσον πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τις 

δραστηριότητες γεώτρησης  

v. Για τον σχεδιασμό της ολοκλήρωσης της δοκιμής γεώτρησης: διατάξεις υποστήριξης 

(hanging-off) συνόλου, διαμόρφωση συνόλου ολοκλήρωσης, όλες τις ενσωματωμένες 

διατάξεις ασφαλείας, το σύστημα διάτρησης (perforating system) και το ρευστό (packer fluid)  

vi. Για μια γεώτρηση ανάπτυξης, περιγραφή του σχεδιασμού ολοκλήρωσης 

vii. Τα όρια για ασφαλή λειτουργία και χρήση που υπαγορεύονται από: την πίεση, τον ρυθμό της 

ροής, τους περιορισμούς θερμοκρασίας ή μεταλλουργικών εργασιών (που προκύπτουν από 

τη χημική σύνθεση των ρευστών εντός της γεώτρησης) του σχεδιασμού της γεώτρησης, τον 

έλεγχο της ροής ή τον σχεδιασμό του εξοπλισμού ολοκλήρωσης της παραγωγής, τον 

προτεινόμενο εξοπλισμό ελέγχου της γεώτρησης. 

5. Για μια εργασία σε υφιστάμενη γεώτρηση, πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

α) Διάγραμμα σωληνώσεων και διάγραμμα ολοκλήρωσης/ανάρτησης (completion/suspension 

diagram) 

β) Σύνοψη προηγούμενων εργασιών, με ημερομηνίες και συνοπτικά στοιχεία των προηγούμενων 

κοινοποιούμενων εργασιών 

γ) Τρέχουσες χρήσεις και όλες οι προηγούμενες χρήσεις της γεώτρησης 

δ) Τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας: 

i. "ολοκλήρωση - σε λειτουργία" (δηλαδή, παραγωγή ή έγχυση) ‘Completed – operating’ (i.e. on 

production, or injection) 

ii. "ολοκλήρωση - κλείσιμο" ‘Completed – shut in’ ή 
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iii. "σφραγισμένη" ‘Plugged’ 

ε) Κατάσταση επισκευής, με πληροφορίες για κάθε γνωστή ή εικαζόμενη βλάβη ή ελάττωμα που 

σχετίζεται με την ασφάλεια στο φρεάτιο και τις πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες (π.χ. βλάβες 

στη βαλβίδα, διαρροές, φθορά, διάβρωση και ακούσια σύνδεση ή επικοινωνία πίεσης) 

ζ) Φυσικές συνθήκες εντός της γεώτρησης: 

i. Τα φυσικά χαρακτηριστικά των φραγμών και των ρευστών στη γεώτρηση και τις πραγματικές 

ή εκτιμώμενες πιέσεις και θερμοκρασίες κλεισίματος (shut-in pressures and temperatures) 

ii. Οι συνθήκες οι οποίες ίσως εμποδίσουν την εγκατάσταση ή τη χρήση εξοπλισμού ελέγχου 

γεώτρησης σύμφωνα με αποδεκτά πρότυπα, όπως αυτά που περιγράφονται στις 

κατευθυντήριες οδηγίες της βιομηχανίας ή σε κάθε σχετική Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων 

iii. Στοιχεία επικίνδυνων ουσιών, για παράδειγμα υδρόθειο, και 

η) Εκτίμηση του μέγιστου δυναμικού ροής από την γεώτρηση. 

5.4.3 Αναστολή ή Παροπλισμός και εγκατάλειψη 

6. Εάν τυχόν υπάρχουν ρυθμίσεις αναστολής ή εγκατάλειψης που επηρεάζονται από τις εργασίες 

γεώτρησης, πρέπει να δίνεται μια περιγραφή τους μαζί με μια περίληψη της προτεινόμενης μεθόδου 

για τη σφράγιση της γεώτρησης με τσιμέντο (well plugging by cement) και όχι μόνο με μηχανικά μέσα. 

Η Κοινοποίηση Εργασιών Γεώτρησης θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το φρεάτιο μπορεί να σφραγισθεί 

με ασφαλή τρόπο και έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει απρογραμμάτιστη 

διαφυγή υγρών από το φρεάτιο. 

5.4.4 Πρόσθετος εξοπλισμός 

Η περιγραφή της εγκατάστασης περιέχεται στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων για την παραγωγική ή μη 

παραγωγική εγκατάσταση όπου εκτελούνται οι εργασίες γεώτρησης. Δεν είναι απαραίτητο να 

επαναλαμβάνονται οι πληροφορίες της Κοινοποίησης Εργασιών Γεώτρησης. Εντούτοις, απαιτούνται οι 

παρακάτω πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση 

Σημείο (6) κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, 

αλλά δεν περιγράφεται στην υπάρχουσα έκθεση μεγάλων κινδύνων για την εγκατάσταση 

7. Πρέπει να περιγράφεται κάθε εξοπλισμός που δεν περιλαμβάνεται στη σχετική παραγωγική ή μη 

παραγωγική Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων που απαιτείται για τη λειτουργία της γεώτρησης, 

συμπεριλαμβάνοντας τα εξής: 

α) Συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων του διαχειριστή που εξασφαλίζουν ότι η χρήση του 

παρεχόμενου εξοπλισμού εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της γεώτρησης. Κατά περίπτωση, 

θα πρέπει να καλύπτεται η ενσωμάτωση διαφορετικού εξοπλισμού, οι διαδικασίες λειτουργίας, η 

ικανότητα του πληρώματος να εκτελεί τις διαδικασίες με ασφαλή τρόπο και η ανεξάρτητη 

επαλήθευση. 

β) Τοποθεσία άλλων εγκαταστάσεων και αγωγών που ενδέχεται να έχουν σχέση με τους κινδύνους ή 

τη διαχείριση τους (και τα σχετικά διαγράμματα, όπου χρειάζεται) 

Να σημειωθεί ότι η προσθήκη εξοπλισμού μπορεί να αποτελέσει ουσιώδη αλλαγή (βλ. Ενότητα 7), εκτός 

εάν έχει μικρή επίπτωση στους κινδύνους σοβαρού ατυχήματος ή/και περιλαμβάνεται σε μια 

κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών. 
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5.4.5 Καταλληλότητα της εγκατάστασης να εκτελέσει την εργασία γεώτρησης 

Σημείο (10) σε περίπτωση γεώτρησης που πρόκειται να κατασκευαστεί, να τροποποιηθεί ή να 

συντηρηθεί μέσω μη παραγωγικής εγκατάστασης, παρέχονται οι κατωτέρω πρόσθετες 

πληροφορίες: 

(α) περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο 

πυθμένα περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και ρυθμίσεις εντοπισμού 

κινδύνων λόγω επισφαλών στοιχείων στον θαλάσσιο πυθμένα και τη θάλασσα, όπως αγωγοί 

και αγκυροβόλια παρακείμενων εγκαταστάσεων 

8. Εάν οι εργασίες γεώτρησης πρόκειται να διεξαχθούν από Μ.Π.Eγκ., πρέπει να υπάρχει περιγραφή των 

ειδικών συνθηκών της τοποθεσίας στις οποίες εκτίθεται η υποδομή που εμπλέκεται στις εργασίες 

γεώτρησης και να αποδειχθεί ότι αυτές είναι εντός των δυνατοτήτων της (όπως απαιτείται): 

α) Μέγιστες τιμές ανέμου 

β) Συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (θάλασσα και αέρας) 

γ) Ακραίες συνθήκες υδάτινων ρευμάτων και κυμάτων 

δ) Βάθος υδάτων, 

ε) Συνθήκες θαλάσσιου πυθμένα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ανύψωσης (jacket) και 

αγκύρωσης 

ζ) Σχετικές σεισμικές πληροφορίες για την τοποθεσία 

η) Περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με τα προσδιορισθέντα Σοβαρά Περιβαλλοντικά 

Περιστατικά (MEI). 

5.5 Τεκμηρίωση ALARP 

Σημείο (7) εκτίμηση κινδύνου η οποία περιλαμβάνει περιγραφή: 

(α) των ιδιαίτερων κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένου 

κάθε περιβαλλοντικού, μετεωρολογικού και οφειλόμενου στον θαλάσσιο πυθμένα 

περιορισμού της ασφάλειας των εργασιών 

(β) των κινδύνων του υπεδάφους 

(γ) κάθε επιφανειακής ή υποθαλάσσιας εργασίας που ενέχει πιθανότητα επέλευσης 

ταυτόχρονων μεγάλων κινδύνων 

(δ) των κατάλληλων μέτρων ελέγχου 

9. Η Τεκμηρίωση ALARP για τις εργασίες γεώτρησης πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την 

Κατευθυντήρια Οδηγία ALARP και να περιλαμβάνει περιγραφή για τα εξής: 

α) τους κινδύνους που συνδέονται με τον πυθμένα της θάλασσας και τους θαλάσσιους κινδύνους, 

όπως οι αγωγοί, 

β) τους υπόγειους κινδύνους, και 

γ) οποιαδήποτε επιφανειακή ή υποθαλάσσια εργασία που εισάγει νέους, συνδυασμένους ή 

ταυτόχρονους μεγάλους κινδύνους. 
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5.6 Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, Πρότυπα Επιδόσεων, 
Διασφάλιση και Επαλήθευση  

Σημείο (12) τις πληροφορίες που είναι συναφείς με τον παρόντα νόμο και λαμβάνονται στο πλαίσιο των 

απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων δυνάμει του Π.Δ. 177/1997 (Α' 150) 

Σημείο (11) έκθεση με τα πορίσματα της ανεξάρτητης εξέτασης της γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένης 

δήλωσης του διαχειριστή της γεώτρησης, μετά την εξέταση της έκθεσης και των πορισμάτων 

από την ανεξάρτητη εξέταση της γεώτρησης από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης, η 

οποία αναφέρει ότι η διαχείριση κινδύνου όσον αφορά τον σχεδιασμό της γεώτρησης και τα 

μέσα αποτροπής της απώλειας ελέγχου είναι κατάλληλα για το σύνολο των προβλεπόμενων 

συνθηκών και περιστάσεων 

10. Για κάθε νέο εξοπλισμό (βλ. Ενότητα 5.4.4) που έχει ως στόχο τη μείωση του κινδύνου ενός Κινδύνου 

Σοβαρού Ατυχήματος (MAH), πρέπει να περιληφθεί μια περιγραφή της ακόλουθης διαδικασίας (ή 

μιας διαδικασίας που πληροί τους αντίστοιχους στόχους: 

α) Προσδιορισμός των SECEs, περιγραφή του τρόπου ταυτοποίησής τους, αναφορά τους σε 

κατάλογο και επισήμανση του ρόλου τους στην διαχείριση κινδύνων. Πρέπει να περιλαμβάνονται 

και τα SECEs που κρίνονται απαραίτητα βάσει των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 

β) Προσδιορισμός και τεκμηρίωση της απαιτούμενης επίδοσης των SECEs και του τρόπου 

διαχείρισης της ακεραιότητας της γεώτρησης σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 

Επαλήθευσης και την αξιολόγηση που περιγράφεται στην ενότητα 5.5. 

γ) Διαδικασίες επιθεώρησης και συντήρησης που εξασφαλίζουν στους διαχειριστές ότι τα SECEs 

πληρούν τα πρότυπα επιδόσεων και διατηρείται η ακεραιότητα της γεώτρησης. 

δ) Περίληψη του Μηχανισμού Επαλήθευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 6 

11. Έκθεση με τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης εξέτασης της γεώτρησης. 

12. Δήλωση του διαχειριστή της γεώτρησης ότι, μετά από εξέταση της έκθεσης και των πορισμάτων της 

ανεξάρτητης επαλήθευσης της εργασίας γεώτρησης από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης (IVB), η 

διαχείριση κινδύνου σχετικά με τον σχεδιασμό των φρεατίων και των φραγμών για την απώλεια 

ελέγχου είναι κατάλληλη για όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες και περιστάσεις. 

5.7 Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Σημείο (10) σε περίπτωση γεώτρησης που πρόκειται να κατασκευαστεί, να τροποποιηθεί ή να 

συντηρηθεί μέσω μη παραγωγικής εγκατάστασης, παρέχονται οι κατωτέρω πρόσθετες 

πληροφορίες: 

(δ) περιγραφή της μεθόδου συντονισμού των συστημάτων διαχείρισης του διαχειριστή της 

γεώτρησης και του ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ., προκειμένου να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός 

έλεγχος των μεγάλων κινδύνων ανά πάσα στιγμή 

13. Το Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (SEMS) για την εργασία γεώτρησης πρέπει 

να περιγράφεται σύμφωνα με την ενότητα 10, καθώς αφορά τον τρόπο συντονισμού των συστημάτων 

διαχείρισης του διαχειριστή της γεώτρησης και του ιδιοκτήτη της Μ.Π.Eγκ. ή του διαχειριστή της 

παραγωγικής εγκατάστασης, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος των μεγάλων κινδύνων 

ανά πάσα στιγμή. 
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14. Πρέπει να περιγράφεται ο ρόλος κάθε συμβαλλόμενου μέρους σε όλα τα στάδια του προγράμματος 

εργασιών γεώτρησης και να προσδιορίζονται τα όρια μεταξύ των διεργασιών και των διαδικασιών του 

διαχειριστή και του ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. 

15. Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων από τον διαχειριστή της γεώτρησης, εφόσον δεν 

έχει προηγουμένως υποβληθεί [άρθρο 11 παράγραφος 2 του Νόμου]. 

5.8 Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Σημείο (10) σε περίπτωση γεώτρησης που πρόκειται να κατασκευαστεί, να τροποποιηθεί ή να 

συντηρηθεί μέσω Μ.Π. Εγκ., παρέχονται οι κατωτέρω πρόσθετες πληροφορίες: 

(β) περιγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών που έχουν συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο του 

εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης 

(γ) περιγραφή των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 

συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση σε περιπτώσεις 

περιβαλλοντικών περιστατικών οι οποίες δεν περιγράφονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων 

Σημείο (13) όσον αφορά τις εργασίες γεώτρησης που πρόκειται να εκτελεσθούν, κάθε πληροφορία για 

την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ή σοβαρές 

ζημιές στο περιβάλλον, συναφή με άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, η 

οποία αποκτάται δυνάμει της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ. 

5.8.1 Ασφάλεια 

16. Εάν η εργασία γεώτρησης διεξάγεται σε Μ.Π.Eγκ., απαιτείται περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι 

χερσαίες ρυθμίσεις ευθυγραμμίζονται με την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που 

περιγράφεται στη μη παραγωγική Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) Θέσεις ελικοπτέρων και χρονοδιαγράμματα εκκένωσης 

β) Ρυθμίσεις για τα σκάφη επιφυλακής 

γ) Συντονισμός αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στην ξηρά  

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι εάν η εργασία γεώτρησης πραγματοποιείται από παραγωγική 

εγκατάσταση, δεν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης σε σχέση με την ασφάλεια. 

5.8.2 Περιβαλλοντικά θέματα 

17. Απαιτήσεις για την περιγραφή των ρυθμίσεων περιβαλλοντικής αντιμετώπισης καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης δίνονται στην ενότητα 11. Η Κοινοποίηση Εργασιών Γεώτρησης πρέπει να 

τεκμηριώνει την καταλληλότητα του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης της Μ.Π.Eγκ. για MEI από 

την εργασία γεώτρησης (δεδομένου ότι η ίδια η Μ.Π.Eγκ. δεν μπορεί από μόνη της να έχει MEI, 

δηλαδή να διαθέτει απλά απογραφή πετρελαίου ντίζελ). Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, το 

εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την εγκατάσταση λαμβάνει υπόψη την 

εκτίμηση επικινδυνότητας που έχει διενεργηθεί κατά την σύνταξη της Κοινοποίησης Γεώτρησης. Όταν 

το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης πρέπει να τροποποιηθεί λόγω της ιδιαίτερης 

φύσης ή της θέσης της γεώτρησης, η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει το τροποποιημένο 

εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή αυτού. 

18. Μπορεί να γίνει αναφορά στην παραγωγική ή μη-παραγωγή Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, όπως 

απαιτείται, αν και οι πληροφορίες πρέπει να αφορούν την εκτελούμενη εργασία γεώτρησης. Δεν 
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απαιτείται επανάληψη των γενικών πληροφοριών για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκη στην 

παραγωγική ή η μη παραγωγική Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, αν και πρέπει να αποδεικνύεται ότι 

καλύπτονται όλα τα MEI και ότι αντιμετωπίζονται τυχόν διαχειριστικά ζητήματα. 

5.9 Τροποποίηση σε Κοινοποίηση Εργασιών Γεώτρησης  

Σημείο (9) σε περίπτωση τροποποίησης ήδη υποβληθείσας κοινοποίησης εργασιών γεώτρησης, 

επαρκείς λεπτομέρειες για την πλήρη επικαιροποίηση της κοινοποίησης 

19. Σε περίπτωση τροποποίησης μιας προηγούμενης κοινοποίησης εργασίας γεώτρησης, πρέπει να 

παρέχονται επαρκείς λεπτομέρειες για την πλήρη επικαιροποίηση της κοινοποίησης, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των προηγούμενων ενοτήτων. Βλ. 7.1.3 σε σχέση με τις Ουσιώδεις αλλαγές. 
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6 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

Η ενότητα αυτή αναφέρει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή σχετικά με 

το μηχανισμό ανεξάρτητης επαλήθευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παρ. 1 του 

Ν.4409/2016. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να συμπεριληφθούν στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων για μια 

παραγωγική ή Μ.Π.Eγκ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.4409/2016. Γίνεται 

αναφορά στις απαιτήσεις του παραρτήματος 1 (5) του Ν.4409/2016 

Σημείο (α) δήλωση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. μετά από εξέταση της έκθεσης του 

ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης που πιστοποιεί ότι τα κρίσιμα στοιχεία ασφάλειας και το 

σύστημα συντήρησής τους, όπως ορίζονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων, είναι ή θα είναι 

κατάλληλα 

Σημείο (β) περιγραφή του μηχανισμού επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ανεξάρτητων 

φορέων επαλήθευσης, και των μέσων που χρησιμοποιούνται για να επαληθεύεται ότι τα 

κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας και περιβάλλοντος και κάθε συγκεκριμένη μονάδα που υπάγεται 

στο μηχανισμό διατηρούνται σε καλή κατάσταση 

1. Δήλωση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. μετά από εξέταση της έκθεσης του ανεξάρτητου 

φορέα επαλήθευσης που πιστοποιεί ότι τα κρίσιμα στοιχεία ασφάλειας και το σύστημα συντήρησής 

τους, όπως ορίζονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων, είναι ή θα είναι κατάλληλα. Η επαλήθευση θα 

πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία Επαλήθευσης. 

2. Η επιλογή του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης (IVB) πρέπει να εγκριθεί από την ΕΔΕΥ, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία Επαλήθευσης. Ως εκ τούτου, αρκεί η 

σύντομη περιγραφή των στοιχείων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες μαζί με τη δήλωση ότι 

ο ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης έχει εγκριθεί από την ΕΔΕΥ. 

3. Πρέπει να περιγραφεί η προσέγγιση με την οποία τεκμηριώνεται η απαιτούμενη επίδοση των SECE 

έτσι ώστε να μπορεί να επαληθεύεται από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης. Αναμένεται ότι αυτό 

θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης προτύπων επίδοσης. Οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη και το 

περιεχόμενο των προτύπων επίδοσης παρέχονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία Επαλήθευσης. 

4. Η περιγραφή του μηχανισμού επαλήθευσης πρέπει να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο ανεξάρτητος 

φορέας επαληθεύει ότι τα SECE είναι: 

α) Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κατάλληλους κώδικες και πρότυπα, και 

β) Με την επιφύλαξη κατάλληλων και επαρκών δραστηριοτήτων συντήρησης να εξασφαλίζεται 

ότι εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα επιδόσεων. 

Σημείο (γ) περιγραφή των μέσων επαλήθευσης που αναφέρονται στο στοιχείο β' που περιλαμβάνει 

λεπτομέρειες όσον αφορά τις αρχές που θα εφαρμόζονται για την άσκηση των λειτουργιών 

στο πλαίσιο του μηχανισμού και για τη διαρκή επανεξέταση του μηχανισμού καθ' όλο τον 

κύκλο ζωής της εγκατάστασης, μεταξύ των οποίων 

(αα)  την εξέταση και τον έλεγχο των κρίσιμων στοιχείων ασφάλειας και περιβάλλοντος από 

ανεξάρτητους και έμπειρους φορείς επαλήθευσης 

(ββ) επαλήθευση του σχεδιασμού, των προτύπων, της πιστοποίησης ή άλλου συστήματος 

συμμόρφωσης των κρίσιμων στοιχείων ασφάλειας και περιβάλλοντος 

(γγ) επιθεώρηση των εν εξελίξει εργασιών 

(δδ) υποβολή αναφοράς για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

(εε) λήψη διορθωτικών μέτρων από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. 
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5. Η περιγραφή του μηχανισμού επαλήθευσης πρέπει να περιλαμβάνει τους τύπους δραστηριοτήτων 

που διεξάγονται από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης, οι οποίες θα ποικίλλουν ανάλογα με τη 

φάση του έργου: 

α) Σχεδιασμός: Επανεξέταση των εγγράφων σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται για την αιτιολόγηση 

των κριτηρίων στα πρότυπα επιδόσεων. 

β) Κατασκευή: 

i. Θεώρηση εγγράφων (π.χ. δοκιμαστικές εγγραφές, τεχνικές αποκλίσεις, close-out packs κ.λπ.) 

ii. Αρμόδια ανθρώπινη παρουσία κατά τις δοκιμές (π.χ. σε δοκιμές θέσης σε λειτουργία για να 

αποδειχθεί ότι πληρούνται τα πρότυπα επιδόσεων) 

γ) Λειτουργία: 

i. Αρμόδια ανθρώπινη παρουσία κατά την διενέργεια των δοκιμών 

ii. Οπτική εξέταση   

iii. Ανασκόπηση των αρχείων συντήρησης και επιθεώρησης, και 

iv. Ανασκόπηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση των SECE, όπως 

αποκλίσεις και απαλλαγές. 

6. Πρέπει να παρέχεται περιγραφή της διαδικασίας η οποία εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό του 

μεγέθους του δείγματος και την συχνότητα των δραστηριοτήτων επαλήθευσης. 

7. Πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία καταγραφής και απόκρισης σε ανωμαλίες (η ανωμαλία ορίζεται 

ως μια αποτυχία, που αναγνωρίζεται από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης, η οποία αφορά 

αδυναμία της διατήρησης της ακεραιότητας της γεώτρησης στο σύστημα του διαχειριστή ή του 

ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ.,  ή της επίδοσης ενός SECE ή συναφών διαδικασιών διασφάλισης, ή του ίδιου του 

μηχανισμού επαλήθευσης, σε οποιοδήποτε σημείο του κύκλου ζωής). 

8. Η διαδικασία αναθεώρησης του μηχανισμού επαλήθευσης πρέπει να περιγράφεται έτσι ώστε να 

παραμένει κατάλληλη καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης 
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7 ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ) 

7.1 Χρόνοι και ορισμοί 

Όταν πραγματοποιείται ουσιώδης αλλαγή σε μια εγκατάσταση, ή όταν πρόκειται να γίνει 

μετεγκατάσταση ή αποξήλωση μιας εγκατάστασης, πρέπει να υποβληθεί εκ νέου μια ενημερωμένη 

'Εκθεση Μεγάλων Κινδύνων για έγκριση πριν προχωρήσει η αλλαγή. 

Αυτή η ενότητα αναφέρει τις απαιτήσεις για την ενημέρωση της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων για μια 

ουσιώδη αλλαγή. Γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις του παραρτήματος 1 (6) του Ν.4409/2016 

7.1.1 Κοινοποίηση Σχεδιασμού και Μετεγκατάστασης 

Εάν ο σχεδιασμός αποκλίνει ουσιαστικά από την υποβληθείσα κοινοποίηση σχεδιασμού, ο διαχειριστής 

πρέπει να υποβάλει εκ νέου την κοινοποίηση σχεδιασμού (βλέπε άρθρο 11 παράγραφος 6 του νόμου). 

Αυτό ισχύει και για μια κοινοποίηση μετεγκατάστασης. 

7.1.2 Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων για Παραγωγική Εγκατάσταση 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 σημείο (στ) απαιτείται τροποποιημένη Έκθεση Μεγάλων 

Κινδύνων “σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής ... εγκατάστασης…”, όπου η ουσιώδης αλλαγή σε 

μια παραγωγική εγκατάσταση στο άρθρο 2 παρ. 30 σημείο (α) ορίζεται ως αλλαγή “ως προς την 

έκθεση μεγάλων κινδύνων, αλλαγή στη βάση, επί της οποίας έγινε αποδεκτή η αρχική έκθεση, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υλικών τροποποιήσεων, της διαθεσιμότητας νέων 

γνώσεων ή νέας τεχνολογίας και των αλλαγών στην επιχειρησιακή διαχείριση”. Η αποξήλωση 

(καθώς και ο παροπλισμός) θεωρείται ουσιώδης αλλαγή και απαιτεί ενημερωμένη Έκθεση 

Μεγάλων Κινδύνων. 

Μια ουσιώδης αλλαγή δεν μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι να γίνει αποδεκτή η επικαιροποιημένη Έκθεση 

Μεγάλων Κινδύνων ή να υποβληθεί κοινοποίηση εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. 

Είναι ευθύνη του διαχειριστή να κρίνει εάν μια προτεινόμενη τροποποίηση μιας δραστηριότητας που 

αποτελεί αντικείμενο μιας αποδεκτής Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων είναι ουσιώδης ή όχι. Οι αλλαγές που 

είναι ουσιώδεις για μια παραγωγική Έκθεση περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, τις εξής: 

 Μέγιστο αριθμό δηλωμένων ατόμων επί της εγκατάστασης 

 Ελάχιστο αριθμό ατόμων που απαιτούνται για τη δραστηριότητα  

 Προσθήκη ενός νέου jacket σε μια εγκατάσταση 

 Εισαγωγή ή εξαγωγή νέου κατακόρυφου αγωγού υδρογονανθράκων (hydrocarbon riser) σε μια 

εγκατάσταση 

 Πίεση λειτουργίας ενός αγωγού που υπερβαίνει την αρχικά κοινοποιηθείσα πίεση 

 Διαφορετικό επικίνδυνο υγρό μεταφέρεται από έναν αγωγό 

 Εισάγεται ή αναγνωρίζεται νέος σοβαρός κίνδυνος 

 Απαιτείται νέο SECE ή ένα SECE αφαιρείται 

 Ένα νέο ή τροποποιημένο φρεάτιο σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση το οποίο συνδέεται σε 

ταμιευτήρα στην οποία προηγουμένως δεν είχε γίνει εκμετάλλευση 

 Υπάρχει αλλαγή στην χρήση της γεώτρησης, π.χ. αλλαγή κατάστασης, από παραγωγή σε έγχυση 

ύδατος 
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 Αλλαγές στη γεώτρηση ή τη σύνδεση των σχηματισμών μέσω διέγερσης ρωγμών (fracture 

stimulation) 

 Αλλαγές στις ουσιώδεις προδιαγραφές για τα συστατικά της γεώτρησης, και 

 Αλλαγή στη μέθοδο ανύψωσης υδρογονανθράκων (hydrocarbon lift). 

Ο διαχειριστής μιας παραγωγικής εγκατάστασης πρέπει να επικαιροποιήσει την τροποποιημένη Έκθεση 

Μεγάλου Κινδύνου (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού SEMS, του μηχανισμού επαλήθευσης κ.λπ.) και 

να την υποβάλει στην ΕΔΕΥ ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να τις αναθεωρήσει και να τις αποδεχθεί 

πριν από την αλλαγή. 

7.1.3 Κοινοποιήσεις Συνδυασμένων Εργασιών και Εργασιών Γεώτρησης  

Η απαίτηση ουσιώδους αλλαγής σε μια κοινοποίηση συνδυασμένης εργασίας ή εργασίας γεώτρησης 

είναι η ίδια όπως για μια παραγωγική Έκθεση Μεγάλου Κινδύνου, εκτός από το ότι μια αλλαγή στη μη 

παραγωγική εγκατάσταση ορίζεται και ως ουσιώδης αλλαγή. Άλλα παραδείγματα ουσιώδους αλλαγής 

περιλαμβάνουν: 

 Ένα γεωτρύπανο τύπου jack-up που τοποθετείται σε διαφορετική πλευρά της παραγωγικής 

εγκατάστασης, και 

 Η συμπερίληψη δοκιμών της γεώτρησης στο γεωτρητικό πρόγραμμα. 

Όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.1.1, μια κοινοποίηση γεώτρησης θα πρέπει να καλύπτει ένα εύρος 

δραστηριοτήτων. Μια ουσιώδης αλλαγή σε μια κοινοποίηση θα πρέπει να υποβληθεί στην ΕΔΕΥ πριν 

προχωρήσει η ουσιώδης αλλαγή. 

7.1.4 Μη παραγωγική εγκατάσταση 

Βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του νόμου Η επικαιροποίηση μιας Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων σε 

περίπτωση ουσιώδους αλλαγής απαιτείται και για μια Μ.Π.Eγκ. 

7.1.5 Πολλές μη ουσιώδεις αλλαγές οι οποίες καθίστανται ουσιώδεις 

Ο συνολικός αντίκτυπος των μη ουσιωδών αλλαγών πρέπει να παρακολουθείται από τον διαχειριστή ή 

τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ., έτσι ώστε εάν προταθούν ορισμένες μη ουσιώδεις αλλαγές αλλά το άθροισμα 

αυτών προκύπτει ότι είναι ουσιώδες, τότε η έκθεση μεγάλων κινδύνων πρέπει να υποβληθεί εκ νέου στην 

ΕΔΕΥ προτού αυτό συμβεί. Συγκεκριμένα, απαιτείται να αποφεύγεται η αποσπασματική υλοποίηση μιας 

ουσιώδους αλλαγής. 

7.1.6 Προσάρτημα 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, και μόνο εφόσον υπάρχει εκ των προτέρων η σύμφωνη άποψη της ΕΔΕΥ, 

ορισμένες ουσιώδεις αλλαγές μπορούν να αναγνωριστούν και να υποβληθούν ως προσάρτημα στην 

Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων. Αυτό το προσάρτημα ισχύει μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα και εξηγεί 

τον αντίκτυπο της ουσιώδους αλλαγής και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των κινδύνων 

ALARP σε αυτήν την περίοδο. Η μορφή και οι κατευθυντήριες γραμμές για το προσάρτημα είναι όμοιες με 

αυτές για την πλήρη Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, αλλά το αντικείμενο εδώ καλύπτει μόνο τις αλλαγές και 

τις επιπτώσεις τους στην επικινδυνότητα των επηρεαζόμενων δραστηριοτήτων με σαφή δήλωση της 

συγκεκριμένης περιόδου για την οποία ισχύει το προσάρτημα. 

Ένα τέτοιο προσάρτημα θα ήταν σκόπιμο εάν η αλλαγή που περιγράφεται εκεί είναι προσωρινής φύσης, 

έτσι ώστε μετά τη λήξη της καθορισμένης χρονικής περιόδου του προσαρτήματος, η Έκθεση Μεγάλου 

Κινδύνου να παραμένει κατάλληλη για τις εργασίες και τη συναφή εγκατάσταση. 
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7.1.7 Αξιολόγηση ΕΔΕΥ 

Για μια ουσιώδη αλλαγή, μόνο οι αλλαγές θα αξιολογηθούν από την ΕΔΕΥ. Η αποδοχή οποιασδήποτε 

ουσιώδους αλλαγής σε μια Έκθεση Μεγάλου Κινδύνου εξαρτάται επίσης από την προγενέστερη υποβολή 

μιας κοινοποίησης σχεδιασμού, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από την ΕΔΕΥ. Η ΕΔΕΥ θα 

συμφωνήσει σε αυτό μόνον εάν η ουσιώδης αλλαγή αφορά μια αλλαγή για την οποία η σχετική 

τεκμηρίωση ALARP είναι απλή, που σημαίνει ότι υπάρχει περιορισμός στις επιλογές. 

7.2 Λεπτομέρειες και αντίκτυπος μιας ουσιώδους αλλαγής  

Σημείο (1) το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ 

Σημείο (2) συνοπτική παρουσίαση της ενδεχόμενης συμμετοχής των εργαζομένων στην κατάρτιση της 

αναθεωρημένης έκθεσης μεγάλων κινδύνων 

Σημείο (3) επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης επικαιροποίηση της 

προηγούμενης έκθεσης μεγάλων κινδύνων και του σχετικού εσωτερικού σχεδίου 

αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης και να αποδειχθεί ότι η 

πιθανότητα μεγάλων κινδύνων έχει μειωθεί σε ανεκτό επίπεδο 

1. Οι σχετικές ενότητες της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε να 

απεικονίζουν την προτεινόμενη ουσιώδη αλλαγή και τον αντίκτυπο αυτής στους κινδύνους και τη 

διαχείρισή τους. Όπου είναι σκόπιμο, και σε σχέση με τις λεπτομερείς απαιτήσεις που 

παρουσιάζονται στις ενότητες 3 και 4, πρέπει να εξετάζονται οι ακόλουθες συνιστώσες: 

α) Η περιγραφή της εγκατάστασης 

β) Η τεκμηρίωση ALARP 

γ) Τα SECE, τα πρότυπα επιδόσεων και ο μηχανισμός επαλήθευσης 

δ) Το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης  

ε) Οι ρυθμίσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

ζ) Οι ρυθμίσεις συνδυασμένων λειτουργιών 

η) Η διαβούλευση με το προσωπικό 

7.3 Παροπλισμός / Αποξήλωση    

Σημείο (4) σε περίπτωση παύσης της χρήσης σταθερής παραγωγικής εγκατάστασης: 

(α) τα μέσα για την απομόνωση όλων των επικίνδυνων ουσιών και, όταν πρόκειται για 

γεωτρήσεις συνδεδεμένες με την εγκατάσταση, για τη μόνιμη σφράγιση των γεωτρήσεων 

από την εγκατάσταση και το περιβάλλον 

(β) περιγραφή της πιθανότητας μεγάλων κινδύνων που σχετίζονται με τον παροπλισμό της 

εγκατάστασης για τους εργαζομένους και το περιβάλλον, του συνολικού εκτιθέμενου 

πληθυσμού και των μέτρων ελέγχου της διακινδύνευσης 

(γ) τους μηχανισμούς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της 

ασφαλούς εκκένωσης και διάσωσης του προσωπικού και τη διατήρηση σε λειτουργία των 

συστημάτων ελέγχου με στόχο την πρόληψη σοβαρού περιβαλλοντικού ατυχήματος. 

2. Πρέπει να δίνεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων που αναμένεται να βρίσκονται στην εγκατάσταση 

οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης. Σε περίπτωση που αυτός είναι μεγαλύτερος 
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από τον αριθμό στην υφιστάμενη Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, η επικαιροποίηση πρέπει να 

αποδεικνύει ότι τα μέτρα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης παραμένουν επαρκή ή να περιγράφει τις 

εναλλακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται. 

3. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις δραστηριότητες παροπλισμού έχουν 

εκτιμηθεί και είναι ALARP. Συγκεκριμένα, η έκθεση μεγάλων κινδύνων πρέπει να τεκμηριώνει ότι 

έχουν προσδιοριστεί ασφαλείς μέθοδοι απομόνωσης και ελέγχου των υδρογονανθράκων σε διάφορα 

στάδια του έργου. 

4. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί ο αντίκτυπος στις ρυθμίσεις αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης καθώς εξελίσσεται ο παροπλισμός. Θα πρέπει να υπάρξουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την 

ανάλογη αναπροσαρμογή τους. Μεταξύ άλλων, μπορεί να πρέπει να εξετασθούν τα ακόλουθα: 

α) διασπορά των επιβαινόντων ατόμων επί της εγκατάστασης 

β) αλλαγές στην πρόσβαση στις οδούς εκκένωσης ή στις σωσίβιες λέμβους 

γ) εξάρτηση από φορητά ή εντοπισμένα συστήματα ανίχνευσης τοξικών αερίων 

δ) απομάκρυνση των συστημάτων επικοινωνίας 

5. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την σφράγιση και την εγκατάλειψη 

φρεατίων που συνδέονται με την εγκατάσταση. Δεδομένου ότι η σφράγιση και η εγκατάλειψη 

οποιασδήποτε γεώτρησης υπόκειται στην απαίτηση μιας κοινοποίησης γεώτρησης, θα είναι αρκετό 

για την έκθεση μεγάλων κινδύνων να συμπεριλαμβάνει μια περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής των 

εργασιών και των προτύπων που θα ακολουθηθούν. 

6. Πρέπει να προσδιορίζονται όλοι οι σχετικοί οργανισμοί που έχουν συμβληθεί με τον διαχειριστή ή με 

τους οποίους ο διαχειριστής πρέπει να συνεργαστεί για να εξασφαλίσει την ασφαλή διαχείριση της 

αποξήλωσης. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεις καταλυμάτων, 

διαχειριστές πλοίων βαρέων ανυψώσεων (heavy lift vessel operators) και σκάφη υποστήριξης 

καταδύσεων (diving support vessels). 
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8 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

8.1 Χρόνοι 

Η κοινοποίηση των συνδυασμένων εργασιών πρέπει να υποβληθεί πριν η Μ.Π.Eγκ. μετακινηθεί στη ζώνη 

ασφαλείας των 500 μέτρων της παραγωγικής εγκατάστασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της 

Ενότητας 1.4. 

8.2 Γενικά 

Οι ενότητες 8.3 έως 8.7 παρέχουν τη δομή και τις απαιτήσεις για την κοινοποίηση συνδυασμένων 

εργασιών. Γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις του παραρτήματος 1 (7) του Ν.4409 / 2016. 

1. Η κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών θα δείξει πώς η δομή της ευθυγραμμίζεται με αυτές τις 

απαιτήσεις. 

2. Οι εφαρμοστέες διατάξεις της Έκθεσης Μεγάλου Κινδύνου για τις αυτόνομες εργασίες των 

εγκαταστάσεων που εμπλέκονται στις συνδυασμένες εργασίες πρέπει να αναφέρονται με περιγραφή 

του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής τους. 

8.3 Στοιχεία επικοινωνίας 

Σημείο (1) το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή που υποβάλλει την κοινοποίηση 

Σημείο (2) σε περίπτωση που στις συνδυασμένες εργασίες εμπλέκονται και άλλοι διαχειριστές ή 

ιδιοκτήτες Μ.Π.Eγκ. τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της 

επιβεβαίωσης ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο της κοινοποίησης 

3. Η Κοινοποίηση Συνδυασμένων Εργασιών θα αναφέρει λεπτομερώς: 

α) Την άδεια στην οποία αναφέρεται η κοινοποίηση. 

β) Το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή που υποβάλλει την κοινοποίηση, και 

γ) Τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των άλλων διαχειριστών ή ιδιοκτητών Μ.Π.Eγκ. που 

συμμετέχουν στις συνδυασμένες εργασίες (εάν υπάρχουν) και επιβεβαίωση ότι συμφωνούν με το 

περιεχόμενο της κοινοποίησης 

8.4 Περιγραφή συνδυασμένων εργασιών 

Σημείο (6) περιγραφή των συνδυασμένων εργασιών και πρόγραμμα εργασιών 

4. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια περιγραφή των συνδυασμένων εργασιών, μαζί με μια περίληψη 

των δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και των συναφών εγκαταστάσεων, για τις 

συνδυασμένες εργασίες. Πρέπει να περιγράφονται οι δραστηριότητες που ενέχουν πιθανότητες για 

σοβαρά ατυχήματα. 

5. Πρέπει να παρέχονται λεπτομερή σχέδια που θα δείχνουν: 

α) Θέση και προσανατολισμό των εγκαταστάσεων που εμπλέκονται στην συνδυασμένη 

λειτουργία, και 

β) Θέση άλλων εγκαταστάσεων και αγωγών που ενδέχεται να έχουν σχέση με τους κινδύνους 

κατά τη διάρκεια συνδυασμένων εργασιών ή τη διαχείριση τους 
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6. Με αναφορά στις αντίστοιχες εκθέσεις μεγάλου κινδύνου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι Μ.Π.Eγκ. 

μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια στις περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορεί να προκύψουν 

στην παραγωγική εγκατάσταση. 

7. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

α) Περιγραφή οποιουδήποτε εξοπλισμού πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη συνδυασμένη εργασία, 

ο οποίος όμως δεν περιγράφεται στην υφιστάμενη έκθεση μεγάλων κινδύνων για οποιαδήποτε 

από τις εγκαταστάσεις που εμπλέκονται στις συνδυασμένες εργασίες 

β) Περιγραφή και σχέδια της διάταξης της μονάδας της εγκατάστασης, η οποία είναι 

συμπληρωματική προς ή τροποποιείται από τις συνδυασμένες εργασίες. 

γ) Περιγραφή ή σχέδια της διάταξης των SECE της εγκατάστασης που είναι πρόσθετα σε ή 

τροποποιούνται από τις συνδυασμένες εργασίες, και 

δ) Οποιεσδήποτε αλλαγές στον αριθμό του εμπλεκόμενου προσωπικού και στην θέση τους σε 

οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις 

8.5 Τεκμηρίωση ALARP   

Σημείο (5) σύνοψη της εκτίμησης κινδύνου που διενεργείται από όλους τους διαχειριστές και τους 

ιδιοκτήτες Μ.Π.Eγκ. που συμμετέχουν στις συνδυασμένες εργασίες, η οποία περιλαμβάνει: 

(α) περιγραφή κάθε εργασίας στο πλαίσιο των συνδυασμένων εργασιών η οποία ενδέχεται να 

ενέχει κινδύνους που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα στην εγκατάσταση ή 

σε σχέση με αυτήν 

(β) περιγραφή κάθε μέτρου ελέγχου των κινδύνων που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα της 

εκτίμησης κινδύνου 

8. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μια τεκμηρίωση ALARP που ακολουθεί τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην Κατευθυντήρια Οδηγία ALARP. Συνοπτικά τα βήματα είναι: 

α) Προσδιορισμός νέων ή τροποποιημένων μεγάλων κινδύνων που οφείλονται στις συνδυασμένες 

εργασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν κάθε εγκατάσταση που εμπλέκεται στις συνδυασμένες 

εργασίες. 

β) Προσδιορισμός πρόσθετων μέτρων μείωσης του κινδύνου για τον έλεγχο και τον μετριασμό των 

κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων όπως απαιτείται λόγω των συνδυασμένων εργασιών. 

γ) Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την ορθή πρακτική, και 

δ) Επισκόπηση των κινδύνων που συνδέονται με τις συνδυασμένες εργασίες.   

Εκπρόσωποι από όλους τους διαχειριστές/ιδιοκτήτες Μ.Π.Eγκ. πρέπει να συμμετέχουν στην τεκμηρίωση 

ALARP. 

8.6 Κρίσιμα Στοιχεία Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, Πρότυπα Επιδόσεων, 
Διασφάλιση και Επαλήθευση  

Σημείο (4) περιγραφή κάθε εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των συνδυασμένων εργασιών, 

αλλά δεν περιγράφεται στην τρέχουσα έκθεση μεγάλων κινδύνων για οποιαδήποτε από τις 

εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στις συνδυασμένες εργασίες 

9. Πρέπει να δίνονται λεπτομέρειες για τα πρόσθετα μέτρα μείωσης των κινδύνων, τα οποία δεν έχουν 

περιγραφεί στις εν ισχύ εκθέσεις μεγάλων κινδύνων, για οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις που 
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εμπλέκονται στις συνδυασμένες εργασίες και έχουν εφαρμοστεί για την πρόληψη, τον έλεγχο και τον 

μετριασμό των σοβαρών ατυχημάτων, βάσει της εκτίμησης που περιγράφεται στην ενότητα 8.5. Η 

προτιμώμενη προσέγγιση για την παρουσίαση αυτών των πληροφοριών, η οποία είναι επίσης 

σύμφωνη με τις τυπικές απαιτήσεις ενός μηχανισμού επαλήθευσης (βλ. Οδηγία Επαλήθευσης), 

έγκειται στον εντοπισμό των κρίσιμων στοιχείων ασφάλειας και στην ανάπτυξη σχετικών προτύπων 

επίδοσης. Ως εκ τούτου, η κοινοποίηση πρέπει να αναφέρει τυχόν πρόσθετα ή τροποποιημένα SECEs 

και να περιγράφει τα εξής:  

α) Πώς προσδιορίστηκαν αυτά τα SECEs και ο ρόλος τους όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων. 

β) Την απαιτούμενη επίδοσή τους σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία Επαλήθευσης και την 

αξιολόγηση που περιγράφεται στην ενότητα 8.5. 

γ) Την επιθεώρηση και συντήρησή τους που παρέχουν διαβεβαίωση στον διαχειριστή ή τον 

ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. ότι πληρούν τα πρότυπα επίδοσής τους. 

δ) Περίληψη του Μηχανισμού Επαλήθευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 6. 

8.7 Σύστημα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διεπαφή 
Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης  

Σημείο (3) περιγραφή, με τη μορφή ενδιάμεσου εγγράφου εγκεκριμένου από όλα τα μέρη που 

υποβάλλουν το έγγραφο, του τρόπου συντονισμού των συστημάτων διαχείρισης των 

εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στις συνδυασμένες εργασίες με σκοπό τη μείωση του 

κινδύνου σοβαρού ατυχήματος σε ανεκτό επίπεδο 

10. Πρέπει να περιγράφεται ο συντονισμός των συστημάτων ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

σύμφωνα με την ενότητα 10 μεταξύ του διαχειριστή και του ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. προκειμένου να 

εξασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος των μεγάλων κινδύνων ανά πάσα στιγμή. 

11. Πρέπει να περιγράφεται ο ρόλος κάθε μέρους σε όλα τα στάδια των συνδυασμένων εργασιών και να 

προσδιορίζονται τα όρια μεταξύ των διεργασιών και των διαδικασιών του διαχειριστή και κάθε 

ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. 

12. Ο συντονισμός της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την ενότητα 11 

πρέπει να καλύπτεται στο ενδιάμεσο έγγραφο. 
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9 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Η ενότητα αυτή αναφέρει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Αρχή σχετικά με την 

Εταιρική Πολιτική Πρόληψης Σοβαρών Ατυχημάτων (CMAPP). Γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις του 

παραρτήματος 1(8) του Ν.4409 / 2016. 

1. Ένα αντίγραφο της CMAPP, που έχει υπογραφεί στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο, πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση μεγάλου κινδύνου ή στην κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης αν δεν 

έχει προηγουμένως υποβληθεί στην ΕΔΕΥ. 

Σημείο (1) την ευθύνη, σε επίπεδο εταιρικού διοικητικού συμβουλίου, για τη διασφάλιση, σε συνεχή 

βάση, ότι η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων είναι κατάλληλη, 

εφαρμόζεται και λειτουργεί με τον κατάλληλο τρόπο 

2. Η CMAPP θα πρέπει να συνοψίζει τις ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ότι η αποτελεσματικότητά του 

παρακολουθείται από τη διοίκηση σε συνεχή βάση. 

Σημείο (2) μέτρα για τη δημιουργία και διατήρηση μιας ισχυρής κουλτούρας σε θέματα ασφάλειας, με 

υψηλή πιθανότητα συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας. 

3. Πρέπει να περιγράφονται τα μέτρα που έχει λάβει η ανώτερη διοίκηση για να δημιουργήσει μια 

ισχυρή κουλτούρα ασφάλειας. Θα πρέπει να καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματική 

διαβούλευση με το προσωπικό, η στήριξη πρωτοβουλιών για την εταιρική ασφάλεια και η δέσμευση 

για τα μέτρα που περιγράφονται στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων και στις Κοινοποιήσεις. Θα πρέπει 

επίσης να περιγράφεται πώς η ισχυρή θέση που παίρνει η ηγεσία σε θέματα ασφάλειας, ιδιαίτερα σε 

ανώτερο επίπεδο, θα ενδυναμώσει και θα ενισχύσει την κουλτούρα ασφάλειας του οργανισμού και 

θα υποστηρίξει τη συνεχή ασφαλή λειτουργία σε περιβάλλον μεγάλων κινδύνων. Η CMAPP πρέπει να 

συνοψίζει τον τρόπο επίτευξης των στόχων αυτών. 

4. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η τεκμηριωμένη δέσμευση να εξασφαλίζεται η συνεργασία των 

εργαζομένων με τα ακόλουθα μέσα 

α) ορατή δέσμευση για τριμερείς διαβουλεύσεις και δράσεις που απορρέουν από αυτές 

β) ενθάρρυνση και επιβράβευση της αναφοράς ατυχημάτων και ”παρ’ολίγον» ατυχημάτων 

γ) αποτελεσματική συνεργασία με εκλεγμένους αντιπροσώπους ασφαλείας  

δ) προστασία ατόμων που αναφέρουν πληροφορίες (whistle-blowers) 

Σημείο (3) την έκταση και την ένταση του ελέγχου των διεργασιών 

5. Πρέπει να περιγράφονται τα διάφορα επίπεδα ελέγχου που εκτελούνται σε ολόκληρο τον οργανισμό. 

Αυτό το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει: δέσμευση για περιοδικό έλεγχο, εξασφάλιση ότι οι έλεγχοι 

διενεργούνται από αρμόδιο προσωπικό, θέσπιση ρυθμίσεων για την αποτύπωση των πορισμάτων του 

ελέγχου, εφαρμογή μέτρων για ανατροφοδότηση προς τα εμπλεκόμενα μέρη, και υιοθέτηση μέσων 

για να εξασφαλιστεί ότι έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες. 

Σημείο (4) τα μέτρα για την ανταμοιβή και την αναγνώριση επιθυμητών συμπεριφορών 

6. Περίληψη του τρόπου με τον οποίο το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις 

επιθυμητές συμπεριφορές σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η περίληψη αυτή πρέπει να αναφέρει τις 

πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων (π.χ. με πρωτοβουλίες για 

την ασφάλεια που ενσωματώνονται στο SEMS). 
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Σημείο (5) την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και στόχων της εταιρείας 

7. Περιγραφή των υφιστάμενων ρυθμίσεων για να εξασφαλιστεί η αναθεώρηση από το διοικητικό 

συμβούλιο και η επαναξιολόγηση των δυνατοτήτων και των στόχων του οργανισμού για τη διαχείριση 

και τον έλεγχο των κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν 

κατάλληλοι για το σκοπό αυτό σε περιοδική βάση ή να υποδεικνύεται σε ποιες περιστάσεις η 

αναθεώρηση αυτή μπορεί να είναι αναγκαία. 

Σημείο (6) τα μέτρα για τη διατήρηση των προτύπων ασφάλειας και περιβάλλοντος ως βασικής 

εταιρικής αξίας 

8. Απόδειξη ότι το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει και κατανοεί πλήρως το ρόλο που παίζουν τα 

πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στη διατήρηση της διαχείρισης και του 

ελέγχου των κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων. 

Σημείο (7) επίσημα συστήματα διοίκησης και ελέγχου που περιλαμβάνουν μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας 

9. Αναγνώριση της απαίτησης να ενσωματωθούν τα επίσημα συστήματα διοίκησης και ελέγχου στις 

ρυθμίσεις διαχείρισης της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, τα συστήματα «διοίκησης και ελέγχου» 

αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο των εργασιών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη 

διαχείριση και τον έλεγχο των κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να 

επεκταθούν και να περιλαμβάνουν τόσο τις συνήθεις δραστηριότητες όσο και τη διαχείριση 

ενδεχόμενων σημαντικών συμβάντων. 

Σημείο (8) τον τρόπο για την εξασφάλιση επάρκειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας 

10. Σύνοψη της προσέγγισης που υιοθετήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ικανότητα του προσωπικού σε ολόκληρο τον οργανισμό και σε κάθε κύριο ανάδοχο, 

του οποίου ο ρόλος μπορεί να έχει επίπτωση στη διαχείριση και τον έλεγχο των κινδύνων σοβαρών 

ατυχημάτων, εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου. Πρέπει να παρέχεται μια σύντομη περιγραφή 

του τρόπου επίτευξης των στόχων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών με τα υφιστάμενα 

συστήματα εταιρικής επάρκειας ή τυχόν εναλλακτικών προσεγγίσεων, ανάλογα με την περίπτωση. 

Σημείο (9) το βαθμό στον οποίο τα στοιχεία 1-8 εφαρμόζονται στις υπεράκτιες εργασίες 

υδρογονανθράκων της εταιρείας που εκτελούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

11. Σκοπός της CMAPP είναι να αποδείξει την εταιρική δέσμευση για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 

κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων. Αναγνωρίζεται ότι οι επιχειρησιακές πρακτικές ενδέχεται να 

διαφέρουν μεταξύ διαφόρων επιχειρησιακών τομέων ή/και την τοποθεσία της επιχείρησης. Ωστόσο, 

αναμένεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην CMAPP θα είναι αρκετά υψηλού επιπέδου ώστε 

να εφαρμόζονται σε δραστηριότητες εκτός της ΕΕ. 
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10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Μια Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του συστήματος  ασφάλειας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης των διαχειριστών ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. που ενσωματώνει τις παρακάτω 

απαιτήσεις. Η περιγραφή του SEMS πρέπει να αποδεικνύει ότι πληροί αυτές τις απαιτήσεις. Ωστόσο, δεν 

προβλέπεται να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή ολόκληρου του συστήματος διαχείρισης. 

Οι ενότητες 10.1 έως 10.8 περιγράφουν τη δομή και τις απαιτήσεις του SEMS στο πλαίσιο της Έκθεσης 

Μεγάλων Κινδύνων. Γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις του παραρτήματος 1 (9) του Ν.4409 / 2016 

10.1 Οργανισμός 

Σημείο (1) την οργανωτική δομή και τους ατομικούς ρόλους και τις αρμοδιότητες 

12. Πρέπει να προσδιορίζονται οι ρόλοι με ειδική ευθύνη για τη διαχείριση της υγείας, της ασφάλειας και 

του περιβάλλοντος και ειδικότερα τη διαχείριση και τον έλεγχο των κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων. 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει οργανωτικές δομές που ενσωματώνουν αυτούς τους βασικούς ρόλους 

και απεικονίζουν σαφείς γραμμές αναφοράς στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης του οργανισμού. 

13. Πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο διαχειριστής εξασφαλίζει ότι τα μέλη του 

προσωπικού που έχουν κρίσιμους ρόλους ασφαλείας έχουν καθορίσει τις απαιτήσεις επάρκειας και 

τις απαραίτητες δεξιότητες, την κατάρτιση και την ικανότητα εκτέλεσης καθηκόντων ρουτίνας και μη 

ρουτίνας. 

10.2 Προσδιορισμός κινδύνου και εκτίμηση επικινδυνότητας  

Σημείο (2) τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των μεγάλων κινδύνων, καθώς και την πιθανότητά 

τους και τις ενδεχόμενες συνέπειες 

Σημείο (3) την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις εκτιμήσεις κινδύνου σοβαρού 

ατυχήματος που περιλαμβάνονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων 

14. Πρέπει να συνοψίζεται πώς καθιερώνονται, υλοποιούνται και συντηρούνται οι διαδικασίες για τον 

προσδιορισμό του κινδύνου, την εκτίμηση επικινδυνότητας και τον προσδιορισμό των αναγκαίων 

φραγμών από όλους τους κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων σε επίπεδο ALARP. 

15. Πρέπει να περιγράφεται πώς, ως μέρος του SEMS, τεκμηριώνονται και ενημερώνονται τα ευρήματα 

του προσδιορισμού των κινδύνων, των εκτιμήσεων κινδύνου και των μέτρων μείωσης των κινδύνων, 

συμπεριλαμβανομένου της ίδιας της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων. 

16. Πρέπει να συνοψίζεται ότι η πιθανότητα περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σοβαρού ατυχήματος 

έχει εξεταστεί πλήρως κατά την διαδικασία εκτίμησης κινδύνου σοβαρού ατυχήματος. Πρέπει 

επιπλέον να αποδεικνύεται ότι υπάρχουν ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ότι θα γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες για τον περιορισμό των πιθανοτήτων οποιουδήποτε σοβαρού περιβαλλοντικού συμβάντος. 

10.3 Έλεγχος μεγάλων κινδύνων 

Σημείο (4) τους ελέγχους των μεγάλων κινδύνων κατά τις συνήθεις εργασίες 

Οι απαιτήσεις για τους ελέγχους του υλικού καλύπτονται από τα SECE και περιγράφονται στις ενότητες 

αυτού του εγγράφου που αναφέρει το απαιτούμενο περιεχόμενο της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων ή της 

Κοινοποίησης. 

17. Σύνοψη διεργασιών και διαδικασιών για έλεγχο ασφάλειας των εργασιών συμπεριλαμβάνοντας τα 

εξής: 
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α) Προγραμματισμό δραστηριοτήτων ρουτίνας και μη συνήθων εργασιών 

(συμπεριλαμβανομένων των μικρών εργασιών, της συντήρησης και των δοκιμών κ.λπ.) ώστε να 

μπορούν να διεξάγονται με ασφάλεια από τους αρμόδιους. 

 β) Ελέγχους σχετικά με αγορασμένα αγαθά, εξοπλισμό και υπηρεσίες. 

γ) Ελέγχους που αφορούν τρίτους και εργολάβους. 

δ) Τεκμηριωμένες διαδικασίες που καλύπτουν καταστάσεις όπου η απουσία ελέγχου (για 

παράδειγμα ένα SECE) ή η απόκλιση από καθορισμένα κριτήρια λειτουργίας θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε αποκλίσεις από ένα πρότυπο επίδοσης, και 

ε) Πρωτόκολλα επικοινωνίας για τη διαχείριση σκαφών που εκφορτώνουν προμήθειες σε 

υπεράκτια εγκατάσταση και σύνδεση με συνδεδεμένες εγκαταστάσεις. 

18. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι διαδικασίες διαχείρισης περιλαμβάνουν ένα ισχυρό σύστημα αδειών 

εργασίας, το οποίο εξασφαλίζει ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ γειτονικών δραστηριοτήτων και 

δραστηριοτήτων που μεταβιβάζονται από βάρδια σε βάρδια ελέγχονται έτσι ώστε οι κίνδυνοι να 

διατηρούνται σε επίπεδο ALARP. 

10.4 Διαχείριση αλλαγών   

Σημείο (5) τη διαχείριση των αλλαγών 

19. Πρέπει να τεκμηριώνεται ότι υπάρχει μια διαδικασία για τον εντοπισμό των κινδύνων και της 

επικινδυνότητας η οποία συνδέεται με αλλαγές υλικού, οργάνωσης, SEMS ή των δραστηριότητές 

αυτού, πριν από την εισαγωγή αυτών των αλλαγών. 

10.5 Σχεδιασμός και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης   

Σημείο (6) τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Σημείο (7) τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας 

Θα πρέπει να θεσπιστούν επαρκείς ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διευθετήσεις αντιμετώπισης 

έκτακτης ανάγκης είναι και θα παραμείνουν αποτελεσματικές. Λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με την 

αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης παρέχονται στην ενότητα 11. 

10.6 Παρακολούθηση 

Η παρακολούθηση καλύπτει τις τακτικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για να 

ελέγχουν ότι το σύστημα διαχείρισης λειτουργεί όπως προβλέπεται.   

Σημείο (8) την παρακολούθηση των επιδόσεων 

20. Πρέπει να τεκμηριώνεται ότι υπάρχει μια διαδικασία για την παρακολούθηση των επιδόσεων 

ασφαλείας που προβλέπει: 

α) Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την CMAPP 

β) Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μείωσης των κινδύνων 

γ) Κορυφαίους δείκτες επιδόσεων ασφαλείας οι οποίοι παρακολουθούν και αποκρίνονται ενεργά 

στα μέτρα μείωσης των κινδύνων με σκοπό να εξασφαλίζεται συνεχώς η αποτελεσματικότητα 
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δ) Υστερούντες δείκτες επιδόσεων ασφαλείας που παρακολουθούν και αποκρίνονται ενεργά στα 

συγκεκριμένα περιστατικά με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν αδυναμιών όσον αφορά στα μέτρα 

μείωσης του κινδύνου 

ε) Καταγραφή επαρκών δεδομένων παρακολούθησης ώστε να είναι δυνατή ανάλυση με σκοπό 

την ενημέρωση των μελλοντικών αποφάσεων 

10.7 Έλεγχος και Αναθεώρηση   

Ο έλεγχος είναι μια ανασκόπηση της ποιότητας και της εφαρμογής του συστήματος, που διενεργείται από 

πρόσωπα με κάποια ανεξαρτησία από τις εργασίες. Η αναθεώρηση διαφέρει από τον έλεγχο. Μια 

αναθεώρηση είναι μια θεμελιώδης εκτίμηση του εάν το σύστημα διαχείρισης εκπληρώνει τους στόχους 

του και εκτελείται από ανεξάρτητα πρόσωπα. 

Σημείο (9) τις ρυθμίσεις περί ελέγχου και επανεξέτασης 

21. Πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες των ρυθμίσεων ελέγχου που αντικατοπτρίζουν τους 

στόχους του ελέγχου στην CMAPP: 

α) Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου του οργανισμού, το φάσμα των ελέγχων που 

διενεργήθηκαν και τον τρόπο επιλογής των θεμάτων ελέγχου. 

β) Μέσα για τη διασφάλιση της ικανότητας των ατόμων τα οποία διενεργούν ελέγχους και του 

τρόπου με τον οποίο παρακολουθούνται τα προγράμματα ελέγχου, ώστε να παραμείνουν 

αποτελεσματικά 

γ) Τρόπο αναφοράς και αναθεώρησης των ευρημάτων του ελέγχου, και ενέργειες που 

λαμβάνονται ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη αντιμετώπιση (close out). 

22. Λεπτομερείς διαδικαστικές ρυθμίσεις για την αναθεώρηση του ίδιου του SEMS για να εξασφαλιστεί η 

διαρκής καταλληλότητα του. Οι αναθεωρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων με σκοπό τη βελτίωσή τους και την ανάγκη για αλλαγές στο SEMS, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και των στόχων ασφάλειας. 

10.8 Συνεργασία φορέων του κλάδου 

Σημείο (10) τα μέτρα που ισχύουν για συμμετοχή σε τριμερείς διαβουλεύσεις και τους τρόπους 

υλοποίησης των επακόλουθων ενεργειών. 

23. Πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς με ποιο τρόπο θα συμμετάσχει, ή θα συμβάλει, ο οργανισμός 

στην τριμερή διαβούλευση. Περιλαμβάνεται εδώ η άμεση συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή 

συναντήσεις του κλάδου. 

24. Πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς με ποιο τρόπο υλοποιούνται οι διαβουλεύσεις αυτές από τον 

οργανισμό και εφαρμόζεται όπου κρίνεται σκόπιμο και με ποιο τρόπο γίνεται παρακολούθηση αυτών 

των ρυθμίσεων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους. 
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11 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

25. Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης 

ανάγκης του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Eγκ. Οι απαιτήσεις του σχεδίου περιγράφονται 

αναλυτικά στο έγγραφο κατεύθυνσης της ΕΔΕΥ με τίτλο: "Απαιτήσεις για το Εσωτερικό Σχέδιο 

Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης". 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.  A–1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

 

Σχήμα 1   Υποβολές και αξιολογήσεις που απαιτούνται για μια παραγωγική λειτουργία κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

 


