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Εισαγωγή

Εγκαταστάσεις με 
μεγάλες ποσότητες 
επικίνδυνων ουσιών

Κίνδυνος 
ΒΑΜΕ

Οδηγία SEVESO III

KYA 172058/2016

>230 
εγκαταστάσεις 
στην Ελλάδα

Πύρινη Σφαίρα (Fire Ball)

Φωτιά Λίμνης (Pool Fire)

Φωτιά Πυρσού (Jet Fire)

Κατάκαυση Νέφους Ατμών 
(Flash Fire)

Θερμική 
ακτινοβολία

Έκρηξη Νέφους Ατμών 
(UVCE)

Θερμική 
ακτινοβολία

Ωστικό κύμα

Διαρροή
Διασπορά 
τοξικού 
νέφους
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Ζώνες 
προστασίας
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Π.χ. Φωτιά 
Λίμνης, 
έκθεση 
παρατηρητή 
40 min, 

Ζώνες Ι, ΙΙ, 
ΙΙΙ: 15 
kW/m2, 6 
Kw/m2 , 3 
kW/m2

Οργάνωση 
–
προσωπικό

Μέσα

…..

Σχέδιο 
Εκκένωσης

ΕΛΙΝΥΑΕ



Σκοπός - Μεθοδολογία
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Σκοπός της μεθοδολογίας είναι η ανάπτυξη Σχεδίων Εκκένωσης για την ασφαλή απομάκρυνση μόνιμου 
και εργολαβικού προσωπικού σε ασφαλή τοποθεσία, εντός ή και εκτός των ορίων της εγκατάστασης, σε 
περίπτωση ΒΑΜΕ

Το Σχέδιο Εκκένωσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα, πληρότητα και ακρίβεια ,ώστε να 
διασφαλίζεται η επιτυχής εφαρμογή του σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και σε συνθήκες μεγάλης 
πίεσης που επικρατούν σε έκτακτες καταστάσεις.

Η εκκένωση μπορεί να είναι γενική ή μερική ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιλεγεί η 
παραμονή εντός κτιρίων (sheltering in place). 

Σχέδιο 
Εκκένωσης

Ταξινόμηση των σεναρίων ατυχημάτων ανάλογα με το είδος των 
επιπτώσεων και το διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης.

Για κάθε τύπο ατυχημάτων, ομαδοποίηση των σεναρίων ατυχημάτων με 
παρόμοιες χωρικές επιπτώσεις με γνώμονα τις απαιτήσεις εκκένωσης 
(βλ. παρακάτω Εικόνα)

Προσδιορισμός Σεναρίων Εκκένωσης στα οποία αποτυπώνονται η 
έκταση επιπτώσεων και όλες οι απαραίτητες ενέργειες/ πληροφορίες.

Προσδιορισμός πολύ περιορισμένου αριθμού 
Σεναρίων Εκκένωσης με βάση τα σενάρια 
ατυχημάτων της Μελέτης Ασφάλειας τα οποία 
κατά κανόνα είναι μεγάλου αριθμού (μέχρι 
και 2000 σε ειδικές εγκαταστάσεις)



Πιλοτική εφαρμογή

Εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καυσίμων

• Στη Μελέτη Ασφάλειας εξετάστηκαν 100 

σενάρια ατυχημάτων: Φωτιά Λίμνης, Πύρινη 

Σφαίρα, Φωτιά Πυρσού και Ανάφλεξη/ Έκρηξη 

αερίου Νέφους Ατμών βενζίνης.

• Προσδιορίστηκαν τρία Σενάρια Εκκένωσης για 

περιστατικά φωτιάς εντοπισμένου σημείου 

εκδήλωσης και 

• Τρία Σενάρια για διαρροή καυσίμου βενζίνης 

και συνεπακόλουθη δημιουργία νέφους ατμών 

λόγω εξάτμισης.

• Ο εντοπισμός του κατάλληλου Σεναρίου 

Εκκένωσης γίνεται με βάση το είδος 

ατυχήματος και τον εξοπλισμό εκδήλωσης 

Με γαλάζιο χρώμα η περιβάλλουσα καμπύλη επιπτώσεων 

που προέκυψε από τη χωρική ομαδοποίηση των επί 

μέρους ατυχημάτων. 
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Με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε είναι δυνατός ο σχεδιασμός ασφαλούς εκκένωσης των εγκαταστάσεων Seveso

III σε περίπτωση ΒΑΜΕ, μέσω του προσδιορισμού Σεναρίων Εκκένωσης, πολύ περιορισμένου αριθμού, στα οποία

καταγράφονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα αναγκαία μέσα για την απομάκρυνση του προσωπικού. Το

Σχέδιο Εκκένωσης αποτελεί αντικείμενο εκπαίδευσης και ελέγχεται/ βελτιώνεται με τη διεξαγωγή ασκήσεων.

Η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί και σε εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, καθώς και σε εγκαταστάσεις που

δεν κατατάσσονται στις επικίνδυνες εγκαταστάσεις αλλά γειτονεύουν με επικίνδυνες μονάδες που υπάγονται στην

Οδηγία Seveso III.


