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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σκοπός 
Αυτό το έγγραφο παρέχει κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της περιοδικής ή 
της πενταετούς Ενδελεχούς Επανεξέτασης της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων (RoMH) από έναν 
Διαχειριστή ή Ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ, όπως ορίζονται στο Ν.4409/2016. Οι στόχοι είναι:  

1) να επιβεβαιωθεί ότι η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων 
απαραίτητων επικαιροποιήσεών της, εξακολουθεί να είναι επαρκής και είναι πιθανό να 
παραμείνει επαρκής μέχρι την επόμενη ενδελεχή επανεξέταση, 

2) να διασφαλιστεί ότι τυχόν αλλαγές που έλαβαν χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν 
συμπεριληφθεί με ακρίβεια στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων και ότι η εν λόγω έκθεση περιέχει 
μια ακριβή και επικαιροποιημένη περιγραφή της εγκατάστασης, της κατασκευής και της 
διάταξής της, των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα και των συστημάτων διαχείρισης που 
εφαρμόζονται, 

3) να επανεξεταστεί το κατά πόσο η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 
προδιαγραφές, τις κατευθύνσεις της ΕΔΕΥ και τις πρακτικές του κλάδου, με σκοπό την 
αξιολόγηση τυχόν ελλείψεων, καθώς και τον εντοπισμό και την εφαρμογή εύλογα εφικτών 
βελτιώσεων της ασφάλειας, 

4) να διασφαλιστεί ότι έχουν εντοπιστεί όλοι οι προβλέψιμοι κίνδυνοι που ενδέχεται να 
προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα, οι παράγοντες επικινδυνότητας και τα σχετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, με σκοπό τον 
έλεγχο των εν λόγω παραγόντων επικινδυνότητας, 

5) να διασφαλιστεί ότι τα διδάγματα που προκύπτουν από ενδεχόμενες διερευνήσεις συμβάντων 
έχουν ενσωματωθεί στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων ή σε διαδικασίες εντός της 
εγκατάστασης. Οι εν λόγω διερευνήσεις μπορεί να διενεργούνται είτε από την ίδια την 
εταιρεία είτε σε άλλα σημεία, σε παρόμοιες εγκαταστάσεις ή κατά τη διάρκεια εργασιών 
παρόμοιων με τις διεξαγόμενες. 

6) να εντοπιστούν οι παράμετροι σχεδιασμού, οι διαδικασίες γήρανσης και τυχόν αλλαγές στις 
συνθήκες λειτουργίας που ενδέχεται να περιορίσουν τον χρόνο ζωής της εγκατάστασης ή να 
επηρεάσουν τα κρίσιμα στοιχεία ασφάλειας και περιβάλλοντος, και   

7) να ελεγχθεί ότι η διαχείριση της ασφάλειας είναι επαρκής και ότι οι κίνδυνοι διατηρούνται 
τόσο χαμηλά όσο εύλογα εφικτό, με βάση τις υφιστάμενες προσδοκίες και τεχνολογίες.  

Η ενδελεχής επανεξέταση δεν πρέπει να συγχέεται με την απαίτηση του άρθρου 11 σχετικά με την 
αναθεώρηση της έκθεσης λόγω ουσιώδους αλλαγής. 

1.2 Πλαίσιο και Συνολική Διαδικασία 
Οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά ύδατα λειτουργούν μόνο με 
βάση μια εγκεκριμένη Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων στο πλαίσιο του Ν. 4409/2016 (στο εξής «ο 
Νόμος»). Η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων υπόκειται σε ενδελεχή επανεξέταση τουλάχιστον κάθε πέντε 
(5) έτη. Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Νόμου, η ΕΔΕΥ δύναται να ζητήσει από το 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. να πραγματοποιήσει ενδελεχή επανεξέταση κατά την κρίση της (π.χ. 
κατόπιν ενός περιστατικού ή μιας σειράς ήσσονος σημασίας περιστατικών). 

Μετά την επανεξέταση της Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και 
ένα ξεχωριστό έγγραφο κατατίθεται στην ΕΔΕΥ, όπου περιγράφεται η διαδικασία επανεξέτασης και 
οι λεπτομέρειες των ευρημάτων της. Στη συνέχεια, η ΕΔΕΥ αξιολογεί την επάρκεια της επανεξέτασης 
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και δύναται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ίδια την επανεξέταση, τις 
τροποποιήσεις της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων ή τα συνολικά ευρήματα (π.χ. εφόσον υπάρχουν 
ανακρίβειες). 

Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις απαιτήσεις του Παραρτήματος 3, καθώς και σε αυτές του 
Παραρτήματος 4 και του άρθρου 19, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται συνεργασία μεταξύ της ΕΔΕΥ 
και των ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ./διαχειριστών για την ανάπτυξη (και, κατά συνέπεια, τη χρήση) 
βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης σοβαρών ατυχημάτων. 

 

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

2.1 Μέθοδος και Διαδικασία 
Η μέθοδος και η διαδικασία διεξαγωγής της ενδελεχούς επανεξέτασης πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

1) οι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της επανεξέτασης διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και 
εμπειρία για τον έλεγχο μεγάλων κινδύνων στον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού 
αερίου, καθώς και για το είδος των εργασιών που εκτελούνται στην υπό εξέταση 
εγκατάσταση, 

2) δεδομένου ότι πρόκειται για επανεξέταση, θα πρέπει να διεξάγεται από πρόσωπα με κάποιο 
βαθμό ανεξαρτησίας από τις εργασίες της εγκατάστασης, εφόσον η επανεξέταση απαιτεί 
αμερόληπτη κρίση. Η ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ελεγκτών από άλλο 
οργανισμό, ή από ξεχωριστό τμήμα της εταιρείας του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. ή του διαχειριστή, 
το οποίο δεν εμπλέκεται στις τακτικές εργασίες ή δεν αλληλεπιδρά με το υπό επανεξέταση 
τμήμα, 

3) ζητείται η γνώμη των εκπροσώπων ασφαλείας της εγκατάστασης, 
4) λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τα πιο πρόσφατα συμβάντα 

ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο πρέπει να γίνει αλλαγή στους ελέγχους για να παραμείνει η 
διακινδύνευση σε επίπεδο ALARP, 

5) λαμβάνονται πλήρως υπόψη τυχόν συμπεράσματα και συστάσεις της επανεξέτασης, και 
6) εφαρμόζονται τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στην Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων, οι οποίες 

εντοπίστηκαν κατά την επανεξέταση. Εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις επιφέρουν κάποια 
ουσιώδη αλλαγή, η Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου στην ΕΔΕΥ 
προς έγκριση. 

Η ενδελεχής επανεξέταση μπορεί να διεξαχθεί με διάφορες μεθόδους, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

 τη διεξαγωγή σεμιναρίων στη ξηρά (π.χ. σχετικά με την επίδοση και την επάρκεια των 
Κρίσιμων Στοιχείων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (SECEs), τον εντοπισμό των Κινδύνων 
Μεγάλων Ατυχημάτων (MAHs) και των μέτρων ελέγχου, τη διερεύνηση του κατά πόσον έχουν 
ληφθεί μέτρα μετά τη διερεύνηση συμβάντων κτλ.) με στόχο τη συζήτηση σχετικά με 
διάφορες πτυχές της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων, 

 τη διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων στη ξηρά με τη διοίκηση ή σημαντικά μέλη του 
προσωπικού με συγκεκριμένες τεχνικές ή λειτουργικές αρμοδιότητες, 

 αξιολόγηση στην υπεράκτια εγκατάσταση, ώστε να συζητηθεί η ενδελεχής επανεξέταση με 
μια ευρύτερη ομάδα εργαζομένων, καθώς και να επιτραπεί στην ομάδα της επανεξέτασης να 
αξιολογήσουν άμεσα την ακρίβεια της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων και την επάρκεια των 
μέτρων ελέγχου μεγάλων κινδύνων, 

 τη διεξαγωγή φυσικού ελέγχου της εγκατάστασης (π.χ. απαγορεύσεις, έξοδοι κινδύνου, 
διαγραμμίσεις πορείας προς τις εξόδους κινδύνου κτλ.), και 



 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. 4 

 

 την εξέταση εγγράφων και συστηματικών πληροφοριών: εκθέσεις διερεύνησης συμβάντων, 
ετήσια προγράμματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος (HSE), ευρήματα επιθεωρήσεων 
και έλεγχο των αρχείων του συστήματος (π.χ. αρχείο συντήρησης, αξιολογήσεις 
διακινδύνευσης, άδειες). 

2.2 Απαιτήσεις Επανεξέτασης 

2.2.1 Συστήματα Ασφαλείας 
Στα ζητήματα του συστήματος ασφαλείας που υπόκεινται σε επιθεώρηση θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 η φύση, η κατάσταση και τα όρια λειτουργίας της ίδιας της εγκατάστασης, ο εξοπλισμός των 
διεργασιών και οι άλλες υποδομές θα πρέπει να επανεξετάζονται ώστε να διασφαλίζεται ότι: 
o η φυσική κατάσταση της εγκατάστασης είναι κατανοητή, βρίσκεται εντός των ορίων 

κόπωσης ή του προβλεπόμενου κύκλου ζωής, και, εφόσον βρίσκεται εκτός αυτού, έχουν 
διεξαχθεί οι απαραίτητες μελέτες για τον επαναπροσδιορισμό της διάρκειας ζωής της, 

o η δομή της ίδιας της εγκατάστασης, καθώς και τα μέσα υποστήριξης των δοχείων  και 
των αγωγών διαθέτουν αποδεκτή ακεραιότητα, καθώς και ότι τα δοχεία επεξεργασίας, 
οι αγωγοί και οι σωληνώσεις διαθέτουν κατάλληλο πάχος τοιχωμάτων ώστε να έχουν 
ικανοποιητική επίδοση, 

o οι συνθήκες βυθού προβλέπεται ότι θα παραμείνουν ικανοποιητικές για τα επόμενα 5 
έτη, και δεν αναμένεται να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη δομική ακεραιότητα της 
χαλύβδινης πλατφόρμας (jacket), του αγωγού ή άλλου εξοπλισμού στο βυθό, 

o οι συνθήκες διεργασιών και εκτονώσεως (blowdown conditions) παραμένουν εντός των 
συνθηκών σχεδιασμού της εγκατάστασης, 

o γίνεται σωστή διαχείριση τυχόν αλλαγών στα επίπεδα συναγερμού, στις λανθασμένες 
απενεργοποιήσεις, καθώς και στα αίτια και τις επιπτώσεις τους, 

o τα συστήματα απενεργοποίησης λειτουργίας (emergency shutdown) σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης, απομόνωσης και αποσυμπίεσης είναι πλήρως λειτουργικά, 

 η επαλήθευση, όπως διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Φορέα Επαλήθευσης (IVB) στο 
πλαίσιο του προγράμματος επαλήθευσης, λειτουργεί αποτελεσματικά και, συνεπώς, τα 
SECEs είναι επαρκή και λειτουργούν ικανοποιητικά, 

 λαμβάνονται υπόψη τροποποιήσεις στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων, καθοδηγητικών 
εγγράφων ή συστάσεων από τους κατασκευαστές ή προμηθευτές του εξοπλισμού, σχετικά 
με το κατά πόσο απαιτούνται αλλαγές στις διαδικασίες, την περιοδικότητα των ελέγχων και 
άλλες παραμέτρους, 

 ο νέος εξοπλισμός δεν παρακωλύει τις οδούς διαφυγής, 
 έχει γίνει επαρκής πρόβλεψη εξοπλισμού εκτάκτου ανάγκης και διάσωσης για τον μέγιστο 

αριθμό ατόμων και υπάρχει επαρκής εξοπλισμός στους προκαθορισμένους σταθμούς 
συγκέντρωσης / εκτάκτου ανάγκης, καθώς και σε απομακρυσμένα σημεία όπου ενδέχεται να 
παραμείνουν άνθρωποι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης εφόσον οι οδοί προς τους 
βασικούς σταθμούς συγκέντρωσης παρακωλύονται, και 

 μέτρα που προέρχονται από μελέτες κινδύνου και λειτουργικότητας (HAZOPs), διερευνήσεις, 
αστοχία η οποία εντοπίστηκε από τον IVB (ανωμαλίες), επιθεωρήσεις ή άλλες πηγές 
λαμβάνονται υπόψη και εξετάζεται η ενσωμάτωσή τους ώστε να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο 
διακινδύνευσης στην εγκατάσταση παραμένει ALARP. 

2.2.2 Συμμετοχή Προσωπικού  
Το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων ασφαλείας, θα πρέπει να συμμετέχει στη 
διαδικασία ενδελεχούς επανεξέτασης και να ζητείται η γνώμη του, με στόχο τον εντοπισμό: 
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ανησυχιών σχετιζόμενων με την ασφάλεια, μέτρων για την περαιτέρω μείωση του κινδύνου των 
διαδικασιών, συστημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το κατά 
πόσο οι περιγραφές της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες.  

Οι υπεύθυνοι διεξαγωγής της ενδελεχούς επανεξέτασης θα πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με τον 
τρόπο συμμετοχής του προσωπικού σε αυτή τη διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρονται ως η οργάνωση 
σεμιναρίων και/ή η διεξαγωγή συνεντεύξεων ή συζητήσεις με το προσωπικό. 

2.2.3 Επανεξέταση Συστημάτων Ασφαλείας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
(SEMS) 

Κατά τη διαδικασία της ενδελεχούς επανεξέτασης θα πρέπει να ελεγχθούν και τα συστήματα 
ασφαλείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (SEMS) με σκοπό να επαληθευθεί ότι παραμένουν 
κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης της τρέχουσας πρακτικής στην ξηρά και τη 
θάλασσα ώστε να:  

 Επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με την Έκθεση Μεγάλων Κινδύνων και τα σχετικά 
υποστηρικτικά έγγραφα,  

 Να εντοπιστούν τυχόν περιπτώσεις βελτίωσης των διαδικασιών.  

Η επανεξέταση των SEMS μπορεί να λαμβάνει υπόψη την καταλληλότητα και την εφαρμογή των 
ακόλουθων στοιχείων: 

 Εταιρική Πολιτική Πρόληψης Σοβαρών Ατυχημάτων  
 Οργάνωση ασφαλείας:  

o Επικοινωνία και συμμετοχή του προσωπικού στην ασφάλεια, π.χ. συναντήσεις, 
συζητήσεις στο χώρο εργασίας (toolbox talks), πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για την 
ασφάλεια, επιθεωρήσεις ασφάλειας, προειδοποιήσεις ασφαλείας κτλ., και  

o Διαχείριση επάρκειας (competence management), π.χ. έλεγχος των πληροφοριών της 
εταιρείας ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν κρίσιμες 
εργασίες ασφαλείας διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και έχουν αξιολογηθεί γι’ 
αυτό.  

 Σχεδιασμός και υλοποίηση:  
o Ασφαλής έλεγχος λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της 

ολοκλήρωσης εργασιών από τα ικανά άτομα,  
o Αξιολογήσεις κινδύνου λειτουργιών/εργασιών, ήτοι εξέταση αρχείων και πρακτικών για 

την επαλήθευση της συμμόρφωσης με διαδικασίες και κατευθυντήριες οδηγίες,  
o Διαχείριση των Αλλαγών ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία είναι άρτια και 

εφαρμόζεται ορθά, και 
o Έλεγχος και επικαιροποίηση των εγγράφων, π.χ. εγκυρότητα της ίδιας της Έκθεσης 

Μεγάλων Κινδύνων, των διαγραμμάτων διεργασιών και των οργάνων μετρήσεων μετά 
την εφαρμογή τροποποιήσεων, κτλ. 

 Παρακολούθηση των επιδόσεων σε θέματα ασφαλείας:  
o Επανεξέταση των ρυθμίσεων για τον εντοπισμό αδυναμιών των SEMS, οι οποίες πρέπει 

να αντιμετωπισθούν, π.χ. μη ασφαλείς συνθήκες, επιθεωρήσεις ασφαλείας, αστοχίες 
εξοπλισμού, στατιστικά στοιχεία ακεραιότητας εξοπλισμού, αναβολή συντήρησης κτλ., 
εστιάζοντας στους δείκτες επιδόσεων ασφαλείας για τους κινδύνους σοβαρών 
ατυχημάτων.  

o Εξέταση ενδεχόμενων σχετικών περιστατικών που έχουν λάβει χώρα αλλού εντός του 
κλάδου, σε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες, ώστε να διαπιστωθεί το κατά πόσο θα 
μπορούσαν να προκύψουν στην υπό εξέταση εγκατάσταση. 
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o Ανάλυση των περιστατικών που έχουν αναφερθεί από την τελευταία επανεξέταση, για 
τον προσδιορισμό των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από αυτήν, όπως αποδεικνύεται 
μέσω:  
• Πλήρων και ολοκληρωμένων ενεργειών, οι οποίες πρόκειται να οδηγήσουν στην 

πρόληψη άλλων παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, 
• Ενεργειών που ολοκληρώνονται με βάση συμφωνηθείσες ημερομηνίες, και 
 Επαλήθευσης ότι τα διδάγματα κοινοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο στο 

προσωπικό. 

2.3 Επικαιροποίηση της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων 
Μετά την ολοκλήρωση της ενδελεχούς επανεξέτασης, τα ευρήματά της θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
από τον Ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ./Διαχειριστή και να επικαιροποιηθεί αναλόγως η Έκθεση Μεγάλων 
Κινδύνων. Εφόσον έχει επέλθει κάποια ουσιώδης αλλαγή, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία 
εκ νέου υποβολής της Έκθεσης Μεγάλων Κινδύνων λόγω ουσιώδους αλλαγής. Ειδάλλως, αν η Έκθεση 
Μεγάλων Κινδύνων επικαιροποιηθεί μετά την ενδελεχή επανεξέταση, θα πρέπει αντίγραφό της να 
κοινοποιηθεί στην ΕΔΕΥ. 

2.4 Περιεχόμενο της Έκθεσης Ενδελεχούς Επανεξέτασης 
Μετά την ολοκλήρωση της ενδελεχούς επανεξέτασης συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία 
υποβάλλεται στην ΕΔΕΥ. Η ΕΔΕΥ στη συνέχεια αξιολογεί το κατά πόσο η έκθεση συνάδει με τις 
απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της. Η έκθεση ενδελεχούς επανεξέτασης πρέπει να 
περιλαμβάνει αποδείξεις σχετικά με την ολοκλήρωση της επανεξέτασης και να παρέχει πληροφορίες 
στην ΕΔΕΥ ώστε να αποφασίσει κατά πόσον θα διερευνήσει τον τρόπο διεξαγωγής της επανεξέτασης 
ή θα επικαιροποιήσει τα σχέδια επιθεώρησής της. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

1) βεβαίωση ολοκλήρωσης της επανεξέτασης, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και 
ολοκλήρωσής της, 

2) το όνομα του επιβλέποντος την επανεξέταση και του ατόμου που τη διεξήγαγε, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των απαιτήσεων ανεξαρτησίας και επάρκειάς τους, 

3) τον τρόπο διεξαγωγής της επανεξέτασης, 
4) τα ευρήματα της επανεξέτασης, 
5) αποδείξεις ότι η διαδικασία επανεξέτασης υπήρξε ενδελεχής, συμπεριλαμβανομένης 

αναφοράς στις απαιτήσεις της Ενότητας 2.2 καθώς και περιγραφή σχετικά με το πώς 
προέκυψαν τα ευρήματα, 

6) λεπτομέρειες σχετικά με την συμμετοχή του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της 
διαβούλευσης με τους εκπροσώπους ασφαλείας, 

7) περιλήψεις όλων των αναθεωρήσεων που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν στην  Έκθεση 
Μεγάλων Κινδύνων, ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης, και 

8) σχέδια δράσης, με εκτιμώμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης, για την επίλυση τυχόν 
ευρημάτων της επανεξέτασης, τα οποία δεν έχουν κλείσει ακόμη. 


