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Περίλθψθ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ αποτελοφν τα βιομθχανικά 

ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ, οι επιπτϊςεισ τουσ ςτον άνκρωπο και το περιβάλλον, θ νομοκεςία για τα 

ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ, θ ενθμζρωςθ του κοινοφ και οι αρχζσ αυτοπροςταςίασ. 

τόχοσ τθσ εργαςίασ είναι να αναδείξει τισ άμεςεσ, μεςοπρόκεςμεσ και  μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ 

των ατυχθμάτων μεγάλθσ ζκταςθσ και να ςυγκρίνει τισ νζεσ οδθγίεσ με τισ προγενζςτερεσ για τα 

ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ. Επίςθσ δίνεται μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτθν 

ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςω νζων τεχνολογιϊν, ζτςι και αναπτφςςεται μία εφαρμογι λογιςμικοφ ωσ 

μια πρϊτθ προςπάκεια εφρεςθ λφςθσ ςτα  ιδθ υπάρχοντα  προβλιματα ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ του 

κοινοφ κακϊσ και να προτείνει επιπλζον λφςεισ για μια πιο προχωρθμζνθ ανάπτυξθ λογιςμικοφ και 

νζεσ λφςεισ πλθροφόρθςθσ του κοινοφ. 
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Αbstract 

The subject of this postgraduate degree thesis is Major Industrial Accidents, their impact on humans and 

the environment, the legislation on major accidents, the public awareness and self-protection principles. 

The aim of the thesis is to highlight the immediate, medium and long-term effects of major accidents, to 

compare the new guidelines with the previous for the major accidents. There is also a strong emphasis 

on solving problems in public awareness through new technologies, thus a software application was 

developed as a first attempt to solve existing problems in public awareness, as well as to propose 

additional solutions for an advanced software development and new solutions for informing the public. 
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Ειςαγωγι 

Σα βιομθχανικά ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ αλλά και γενικά τα τεχνολογικά ατυχιματα ζχουν 

απαςχολιςει τουσ ανκρϊπουσ για πάνω από 100 χρόνια δθμιουργϊντασ τεράςτιεσ υλικζσ ηθμίεσ, 

αφαιρϊντασ τθν ηωι πολλϊν ανκρϊπων, καταςτρζφοντασ το περιβάλλον και γενικότερα ζχουν αφιςει 

μια εικόνα καταςτροφισ, απελπιςίασ και φόβου  ςτθν κοινωνία. Γι’ αυτό και αναπτφχκθκαν διάφοροι 

μθχανιςμοί ςε όλο τον κόςμο για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ  παρακάτω ςε αυτι τθν εργαςία κα δοφμε ποφ 

ζχουν γίνει τζτοια ατυχιματα ανά τον κόςμο και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τουσ. 
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Κεφάλαιο 1  

Βιομθχανικά ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ 

Βιομθχανικά ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ είναι τα ατυχιματα που προκαλοφν πυρκαγιζσ, εκριξεισ, 

διαρροζσ τοξικϊν ουςιϊν και επθρεάηουν τθν ευρφτερθ περιοχι και όχι μόνο τισ ίδιεσ εγκαταςτάςεισ, 

ζχουν πολφ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του ανκρϊπου όπου είναι άμεςεσ, μεςοπρόκεςμεσ ι 

μακροπρόκεςμεσ κακϊσ το ίδιο και ςτο περιβάλλον, επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν περιοχι 

επίπτωςθσ και χρειάηονται εκκζνωςθσ. Επίςθσ πζραν τισ επιπτϊςεισ υγείασ υπάρχουν και υλικζσ ηθμίεσ. 

Λόγο των αποτελεςμάτων από ζνα μεγάλο βιομθχανικό ατφχθμα κράτθ και διεκνείσ οργανιςμοί   

εξζκεςαν τρόπουσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ενόσ τζτοιου ατυχιματοσ μζςο οδθγιϊν, ςυμβάςεων 

και κανονιςμϊν, γι’ αυτό και ςιμερα υπάρχουν εκκζςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ και ςυνεχισ ζλεγχοσ των 

μονάδων-εγκαταςτάςεων για να προωκθκεί θ αςφάλεια των ανκρϊπων και τθν προςταςία του   

περιβάλλοντοσ. Γι’ αυτό τον ςκοπό ςιμερα ζχουμε μια ςειρά οδθγιϊν όπωσ τθν Seveso III που ζχει 

εκδοκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οδθγία (2012/18/EΕ), για τισ διαςυνοριακζσ επιπτϊςεισ των 

βιομθχανικϊν ατυχθμάτων υπάρχει θ ςφμβαςθ του ΟΘΕ, θ ςφμβαςθ ADR για τθν μεταφορά 

επικίνδυνων ουςιϊν και αποβλιτων, θ IATA για τθσ αερομεταφορζσ επικίνδυνων ουςιϊν και θ IMO  για 

τισ καλάςςιεσ. 
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1.1 Kίνδσνοι και επιπηώζεις ζηον άνθρωπο και 

ηο περιβάλλον 

Ζκτοσ από τα βιομθχανικά ατυχιματα ςαν γεγονόσ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ και πρόλθψθσ 

αυτϊν μεγάλθ ςθμαςία ζχει και θ ανάλυςθ των κινδφνων ςτον άνκρωπο και ςτο περιβάλλον λόγω των 

τοξικϊν ουςιϊν και άλλων κινδφνων και οι κακϊσ και θ ανάλυςθ των επιπτϊςεων που επιφζρουν.  

Οι κίνδυνοι και τα αποτελζςματα τουσ κατά τον  Γεωργιοσ π. Μουηάκθσ, (2016) είναι: 

Ζκρθξθ - Επιπτϊςεισ λόγω του δθμιουργοφμενου ωςτικοφ κφματοσ και των προκαλοφμενων 

κραυςμάτων. 

Δθλθτθρίαςθ - Σοξικζσ ουςίεσ ειςζρχονται ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό μζςω τθσ αναπνοισ, τθσ 

κατάποςθσ ι τθσ επαφισ μζςω του δζρματοσ. 

Αςφυξία - Κίνδυνοσ οφειλόμενοσ ςε απουςία οξυγόνου που προκαλείται από τθν φπαρξθ καπναερίων ι 

αερίων από διαδικαςία ηφμωςθσ. 

Πυρκαγιά - Κίνδυνοσ που οφείλεται ςτθν φπαρξθ κερμότθτασ και φλόγασ που προκαλείται από ζναυςθ 

εφφλεκτων αερίων, υγρϊν ι ςκόνθσ. 

Οξείδωςθ - Κίνδυνοσ λόγω φπαρξθσ ουςιϊν που προκαλοφν ανάφλεξθ. 

Χθμικά εγκαφματα - Επιπτϊςεισ ςτο δζρμα και τα μάτια λόγω επαφισ με όξινα ι αλκαλικά διαλφματα. 

Κρυοπάγθμα - Κίνδυνοσ κρυοπαγιματοσ και υποκερμίασ που προκαλείται από διαρροι κρυογενικϊν 

ουςιϊν ι υγροποιθμζνων αερίων. 

Μόλυνςθ - Διείςδυςθ πακογόνων ςτο ανκρϊπινο ςϊμα. 

Κίνδυνοσ για το περιβάλλον - Κίνδυνοσ μόλυνςθσ των νερϊν, τθσ ατμόςφαιρασ και του εδάφουσ. 

Ζνα βιομθχανικό ατφχθμα ςτον χϊρο που επθρεάηει μπορεί να προκαλζςει ςτουσ ανκρϊπουσ 

προβλιματα υγείασ τα κυριότερα να είναι: 

 Καρκίνοσ 

 Αναπνευςτικό πρόβλθμα 
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 Σερατογενζςεισ 

 Δερματικά προβλιματα 

 Δθλθτθρίαςθ 

 Εγκαφματα 

 Εκτρϊςεισ 

Σα προβλιματα που προκαλοφνται, μπορεί να είναι άμεςα αλλά και να εμφανιςτοφν μακροπρόκεςμα, 

επίςθσ να ςυνεχίςουν να υπάρχουν ςτθν περιοχι για πολλά χρόνια και να επθρεάηουν τουσ 

ανκρϊπουσ. 

Επιπτϊςεισ από ζνα βιομθχανικό ατφχθμα ζχουμε και ςτο περιβάλλον. Ο Dr. P.V.J. Mohan Rao, (2013) 

πζραν από τισ επιπτϊςεισ ςτουσ ανκρϊπουσ, χωρίηει τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον ςε 3 κατθγορίεσ: 

Επιπτϊςεισ ςτο οικοςφςτθμα: Θ ςκόνθ που πζφτει, τα αζρια ςφννεφα και τα διαςκορπιςμζνα τοξικά 

υλικά μποροφν να εξαπλωκοφν μζςω του περιβάλλοντοσ και να μεταναςτεφςουν ςτισ περιοχζσ γφρω 

από το ατφχθμα και να επθρεάςουν τθν χλωρίδα και τθν πανίδα αλλθλοεπιδρϊντασ μαηί τουσ, τα 

καυςτικά αζρια προκαλοφν νζκρωςθ, χλωρόηθ ι  εμποδίηουν τθν φωτοςφνκεςθ των φυτϊν. Σα ίδια 

αζρια μποροφν επίςθσ να προκαλζςουν το φαινόμενο τθσ όξινθσ βροχισ και να καταςτρζψουν το 

ζδαφοσ, το νερό και τα φυτά. 

Επιπτϊςεισ ςτο επίγειο ςφςτθμα:  Θ επιφάνεια του εδάφουσ λαμβάνει διάφορεσ χθμικζσ ουςίεσ που 

είναι τοξικζσ όπωσ φυτοφάρμακα, από δεξαμενζσ και ιπτάμενεσ τζφρεσ κατακζτονται διάφορα βαρζα 

μζταλλα όπου και κα ενωκοφν ςτον υδροφόρο ορίηονται καταςτρζφοντασ τισ φυςικζσ πθγζσ των 

υπογείων υδάτων. 

Επιπτϊςεισ ςτο υδάτινο ςφςτθμα:  Σα βιομθχανικά λφματα είτε από τυχαίεσ διαρροζσ είτε κατά τθν 

διάρκεια ενόσ ατυχιματοσ υπάρχει πικανότθτα να επθρεάςουν το νερό που βρίςκεται ςε κοντινι 

απόςταςθ και να μολυνκεί. Ο ρφποι αλλάηουν τθν υπάρχουςα ποιότθτα του νεροφ και τθν οικολογικι 

του ιςορροπία. Θ χλωρίδα και θ πανίδα χάνουν ξαφνικά τθν ιςορροπία τουσ και εξαφανίηονται από το 

περιβάλλον ι λόγω του κζματοσ αυτοφ να εξαφανιςτοφν.  
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1.2 Βιομθχανικά ατυχιματα ςτον κόςμο 

Από τι 1917 μζχρι και το 2011 ζχουν γίνει 319 μεγάλα βιομθχανικά ατυχιματα. Με τθσ Θ.Π.Α. να 

κατζχουν τθν πρϊτθ κζςθσ με 126 ατυχιματα, ςτθν δεφτερθ κζςθ βρίςκεται το Θνωμζνο Βαςίλειο με 

19, και ςτθν τρίτθ κζςθ τθν Ινδία. τισ πρϊτεσ 15 χϊρεσ με τθν μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ατυχθμάτων 

βρίςκονται 5 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ςθμειϊνονται 226 ατυχιματα από τα 319 

ενϊ ςτισ αναπτυςςόμενεσ 92. Θ μεγαλφτερθ ζξαρςθ ατυχθμάτων ςθμειϊκθκε από το 1977 μζχρι και το 

1996, και είχαμε μεγάλθ πτϊςθ των ατυχθμάτων από το 2007 και μετά. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ Seveso II 

το 1996 τα ατυχιματα άρχιςαν να μειϊνονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΙΣΟΡΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΚΣΑΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.1 Ατφχθμα ςτο Seveso  

Σο ατφχθμα Seveso ι και γνωςτό ωσ θ καταςτροφι Seveso ςυνζβθ ςτισ 10 Ιουλίου το 1976 και είναι ζνα 

από τα μεγαλφτερα βιομθχανικά ατφχθμα τθσ ιςτορίασ. Θ τοποκεςία του ατυχιματοσ βρίςκεται 20 

χιλιόμετρα βόρεια του Μιλάνο ςτθν περιοχι τθσ Λεμβωδίασ πολφ κοντά ςτθν πόλθ Seveso. Σο ατφχθμα 

ζγινε ςτο εργοςτάςιο τθσ ICMESA το οποίο αν ανικει ςε μία πολυεκνικι θ οποία καταςκευάηει 

αρϊματα και φαρμακευτικά προϊόντα και ςυγκεκριμζνα ςτο Β τομζα του εργοςταςίου που 

καταςκευάηει χθμικά και ςυγκεκριμζνα 2,4,5 τριχλωροφαινόλθ όπου και το παράγαγε μζςω τισ 

διαδικαςίασ που ονομάηεται πυρθνόφιλθ αντίδραςθ αρωματικισ υποκατάςταςθσ μαηί με υδροξείδιο 

του νατρίου ϊςτε τελικά μζςω των χθμικϊν αυτϊν να παράγουνε ηιηανιοκτόνα και αντιςθπτικά ςε μια 

ζκταςθ 230 τμ όπου υπιρχαν 3 μεγάλοι αντιδραςτιρεσ. Σο ατφχθμα Seveso ονομάςτθκε ζτςι επειδι θ 

κοινότθτα τθσ πόλθσ Seveso με πλθκυςμό τότε 17.000 άτομα ιταν αυτι οποία επθρεάςτθκε ποιό πολφ 

από τθσ υπόλοιπεσ κοινότθτεσ τθσ γφρω περιοχισ. Επίςθσ επθρεάςτθκαν ςθμαντικά θ Meda με 

πλθκυςμό 19.000, θ Desio με πλθκυςμό 33.000, θ Cesano Mardeno με πλθκυςμό 34.000. ε μικρότερο 

βακμό από όλεσ τισ πόλθσ και κοινότθτεσ τισ περιοχισ επθρεάςτθκαν επίςθσ θ Barlassina με πλθκυςμό 

6000 και θ Bovisio Masciago με Πλθκυςμό 11000[2]. 

Όπωσ αναφζρεται από το υπουργείο περιβάλλοντοσ τθσ Γαλλίασ ςε ζκκεςθ του ςχετικά με το ατφχθμα 

ςτο Seveso *Seveso accident: release of dioxins into the atmosphere in a chemical plant, 2008] αλλά και 

ςτον Kletz, Trevor (1998), Kletz, Trevor (2001) τα προβλιματα ςτον Β τομζα είχαν ξεκινιςει τθν 

προθγοφμενθ μζρα και ςυγκεκριμζνα παραςκευι 9 Ιουλίου 1976 ο κφκλοσ παραγωγισ για τθν 1,2,4,5 

τριχλωροφαινόλθ ξεκίνθςε ςτισ 4:00 μ.μ. 10 ϊρεσ αργότερα από τθν ςυνθκιςμζνθ ϊρα ζναρξθσ τθσ 

παραγωγισ. Σο πρωί του αββάτου ςτισ 5:00 π.μ. ο κερμαντιρασ του αντιδραςτιρα ςταμάτθςε ενϊ 

είχε διυλιςκεί μόνο το 15% του διαλυτικοφ. Παράλλθλα θ διαδικαςία ανάδευςθσ είχε ςταματιςει 15 



7 
 

λεπτά αργότερα με αποτζλεςμα ο αντιδραςτιρασ να βριςκόταν ςε ατμοςφαιρικι πίεςθ, περίπου 1 bar. 

Οι εργάτεσ αποχϊρθςαν από τθν εργαςία τουσ ςτισ 6:00 π.μ. αφινοντασ τον αντιδραςτιρα χωρίσ 

κανζναν να τον ελζγχει για ολόκλθρο το αββατοκφριακο κακϊσ υπάρχει νομοκεςία ςτθν Ιταλία που 

υποχρεϊνει τισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ να κλείνουν το αββατοκφριακο. Λόγω του γεγονότοσ ότι 

οι εγκαταςτάςεισ ζπρεπε να κλείςουν και ενϊ κλείνανε θ μία μετά τθν άλλθ αυτό μείωςε τθν 

κατανάλωςθ ενζργειασ ςε όλοι τθν εγκατάςταςθ προκαλϊντασ μια δραματικι πτϊςθ ςτο φορτίο του 

ςτρόβιλου με αποτζλεςμα να αυξάνεται θ κερμοκραςία του ατμοφ ςτθν εξάτμιςθ και να φτάνει 

περίπου τουσ 300 C. Ο ατμόσ ςτθν ςυνζχεια κζρμανε τμιμα του μεταλλικοφ τοιχϊματοσ του 

αντιδραςτιρα επίςθσ και κακϊσ  ςτον αντιδραςτιρα δεν υπιρχε όργανο που να μπορεί να μετριςει 

τθν κερμοκραςία του ατμοφ αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να μθν αντιλθφκοφν το τι ςυμβαίνει και να 

κλείςουν τθν εγκατάςταςθ κανονικά. 6.30 ϊρεσ αργότερα ο δίςκοσ αςφαλείασ πάνω ςτον 

αντιδραςτιρα του οποίου θ πίεςθ είχε ρυκμιςτεί περίπου ςτισ 3.8 ατμόςφαιρεσ  ζςπαςε λόγω τθσ 

αφξθςθσ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ. Από το ςπάςιμο του αντιδραςτιρα ζνα κοκκινωπό ςφννεφο 

απελευκερϊκθκε ςτθν ατμόςφαιρα και ξζφυγε από τθν καμινάδα του κτιρίου όπου και ςθκϊκθκε 

αρκετά μζτρα πάνω από το ζδαφοσ. Σο ςφννεφο που εκλφκθκε ςτον αζρα όπου και διιρκεςε 1 ϊρα 

περιείχε διοξίνεσ 2,3,7,8 τετραχλωροδιβενηοδιοξίνθ διοξίνθ θ οποία είναι καρκινογόνα για τουσ 

ανκρϊπουσ και τα ηϊα και δθμιουργεί τερατογενζςεισ. Ευτυχϊσ κατά τθν διάρκεια του ςυμβάντοσ ζνασ 

από τουσ επιβλζποντεσ του ζργου  ζτυχε να είναι κοντά ςτο ςθμείο του ατυχιματοσ και θ επζμβαςθ 

του βοικθςε ςθμαντικά ςτθν μείωςθ εκπομπισ των διοξινϊν. Από μελζτεσ που ζχουν γίνει εκτιμάτε ότι 

ςτθν ατμόςφαιρα απελευκερϊκθκαν 0.2-40 κιλά τθσ διοξίνθσ, φτάνοντασ ςε ποςότθτα άνω των   166 

ppm ςφμφωνα με τον *Hai, Alastair (1979)+. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2.1.2 Βιομθχανικι διαδικαςία  

τισ εγκαταςτάςεισ του εργοςταςίου ςτο ατφχθμα ςτο Seveso  χρθςιμοποιοφςαν τθν διαδικαςία τθσ 

υδρόλυςθσ για να παράγουν τριχλωροφαινόλθ από το τετραχλωροβενηόλιο μια διαδικαςία που 

χρθςιμοποιεί θλεκτριςμό για να λφςει τα δεςμά  μορίων. Αυτι θ διαδικαςία διεξάγονταν ςε 

κερμοκραςίεσ μεταξφ 140 C  και 170 C και πίεςθ 1 bar. Για τθν παραγωγι χρθςιμοποιείται  

αικυλενογλυκόλθ ωσ διαλφτθσ ενϊ το ξυλόλιο ςχθματίηει το αηεοτροπικό μίγμα με το νερό που 

παράγεται κατά τθ διάρκεια τθσ αντίδραςθσ. Μετά τθν υδρόλυςθ, ο διαλφτθσ αποςτάηεται και το 

μείγμα αραιϊνεται με νερό και οξυνίηεται  με τθ χριςθ υδροχλωρικοφ οξζοσ. Σο τελικό προϊόν ςτθ 

ςυνζχεια πλζνεται με νερό που κακαρίηεται με απόςταξθ υπό κενό. Σο υποπροϊόν τθσ αντίδραςθσ, 

2,3,7,8-τετραχλωροδιβενηοδιοξίνθ (TCDD), μπορεί να παραχκεί ςε ςθμαντικζσ ποςότθτεσ υπό ςυνκικεσ 

υψθλισ κερμοκραςίασ.*1+*Seveso accident: release of dioxins into the atmosphere in a chemical plant, 

2008+. Για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ςτουσ αντιδραςτιρεσ χορθγοφςαν 1050 κιλά ςτερεό 

υδροξείδιο του νατρίου, 2 τόνουσ   τετραχλωροβενηόλιο(1,2,4,5), 3 τόνουσ αικυλενογλυκόλθ και 600 

κιλά ξυλόλιο. Θ διαδικαςία χωριηόταν ςε  2 βιματα.[3] 

  

Σα παρακάτω βιματα βρίςκονται ςτθν εργαςία “Seveso accident: release of dioxins into the 

atmosphere in a chemical plant”, (2008) τα οποία επιβεβαιϊνονται και από “A perspective on Seveso 

accident based on cause-consequences analysis by three different methods”, (2017)   

 

Βιμα 1: Σα αντιδραςτιρια και οι διαλφτεσ τροφοδοτοφνται ςτον αντιδραςτιρα ο οποίοσ αναδεφεται 

και είναι εφοδιαςμζνοσ με ςυμπυκνωτι για τθν εξάλειψθ του νεροφ ςτο ςυμπφκνωμα και τθν 

τροφοδοςία του ξυλολίου πίςω ςτον αντιδραςτιρα. τισ ποςότθτεσ που τροφοδοτοφνται, θ μοριακι 

αναλογία ΝαΟΘ / 1,2,4,5 TCB είναι 2,7, δθλ. περίςςεια 0,7 ιςοδφναμου υδροξειδίου του νατρίου από 

1,2,4,5 TCB. [3] 

   

Θ επιλογι του διαλφτθ φαινόταν κατάλλθλθ. Σο υδροξείδιο του νατρίου είναι ςτθν πραγματικότθτα 

διαλυτό ςε γλυκόλθ, ενϊ το αντιδραςτιριο και το προϊόν είναι διαλυτά ςε ξυλόλιο. Επιπλζον, το 

ξυλόλιο εξαλείφει το νερό με αηεοτροπικι απόςταξθ. Αυτό προάγει τθν αντίδραςθ αλκαλικισ 

υδρόλυςθσ 1,2,4,5 TCB και ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ ςχεδόν 100% ποςοςτοφ μετατροπισ. *3+  
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   Σο αρχικό μίγμα τθσ αντίδραςθσ κερμάνκθκε ςτουσ 170 ° C με ατμό ςτουσ 12 bar με κερμοκραςία 

κορεςμοφ 180 ° C. Αυτό το μείγμα διατθρικθκε ςτουσ 170 ° C για 6 ζωσ 8 ϊρεσ εδϊ κακϊσ το 

αηεοτροπικό φδωρ + ξυλόλιο αποςτάχκθκε για να απομακρυνκεί το νερό όπωσ και όταν παράχκθκε 

κατά τθ διάρκεια τθσ αντίδραςθσ. Ολόκλθρο το ξυλόλιο και 1.650kg γλυκόλθσ ςτθ ςυνζχεια 

αποςτάχκθκαν υπό κενό για τθν ανάκτθςθ κακαρϊν διαλυτϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατά 

τθν διάρκεια τθσ επόμενθσ ςφνκεςθσ. το τζλοσ αυτοφ του ςταδίου προςτζκθκαν 3.000 λίτρα νεροφ 

ςτο μζςο αντίδραςθσ για να μειωκεί θ κερμοκραςία ςτουσ 50-60 ° C. [3] 

  

Σο ςτάδιο παραγωγισ 1 διιρκεςε 11 ζωσ 14 ϊρεσ*3+:   

 τροφοδοςία: 1 ϊρα   

 αντίδραςθ: 6 ζωσ 8 ϊρεσ   

 απόςταξθ του μείγματοσ: 3 ζωσ 4 ϊρεσ  

 προςκικθ νεροφ: 15 λεπτά 

  

 

τάδιο 2: Σα περιεχόμενα του αντιδραςτιρα υδρολφκθκαν με ζνα υδατικό διάλυμα υδροχλωρικοφ 

οξζοσ για να απελευκερωκεί θ τριχλωροφαινόλθ από τριχλωροφαινικό νάτριο.*3+   

   

 Οι αντιδραςτιρεσ, καταςκευαςμζνοι από κράμα Cr-Mo-Ni, μποροφν είτε να κερμανκοφν 

χρθςιμοποιϊντασ ατμό είτε να ψυχκοφν με νερό. Τπάρχουν διάφορα ςυςτιματα αςφαλείασ: [3]  

   

Οι αντιδραςτιρεσ κερμάνκθκαν με ατμό ςτα 12 bar (κερμοκραςία κορεςμοφ ςτουσ 180°C). Οι 

αντιδραςτιρεσ δεν ζχουν ποτζ κερμανκεί πζραν των 180°C. Δεφτερον, ζνασ γριγοροσ 

μεταςχθματιςμόσ ςτθ λειτουργία ψφξθσ αντιςτακμίηει αμζςωσ τθν πικανι άνοδο τθσ κερμοκραςίασ. 

Ζνασ  ψφκτθσ εξαςφαλίηει αποτελεςματικι ψφξθ. Τπάρχει διακζςιμο αποκεματικό φδατοσ 3000 λίτρων 

για να πλθμμυρίςει το περιεχόμενο του αντιδραςτιρα εάν είναι απαραίτθτο. Δίςκοσ κραφςθσ, θ πίεςθ 

του οποίου είναι ρυκμιςμζνθ ςτα 3,8 bar, προςτατεφει τον αντιδραςτιρα κατά τθν πρϊτθ φάςθ τθσ 

λειτουργίασ και κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ φάςθσ όταν το μείγμα μεταφζρεται υπό πεπιεςμζνο 

αζρα. Ωςτόςο, ο αντιδραςτιρασ δεν είναι εξοπλιςμζνοσ με ςυναγερμό κερμοκραςίασ και θ ψφξθ 

μπορεί να ξεκινιςει μόνο με το χζρι. *3+   

Δίαγραμμα 1: Seveso[French 
ministry of environment - dppr / sei 
/ barpi, (2008)] 
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2.1.3 Οι επιπτϊςεισ του ατυχιματοσ ςτον άνκρωπο   

Θ περιοχι γφρω από το ατφχθμα χωρίςτθκε ςε 3 ηϊνεσ, ςτθν Α ηϊνθ (Τψθλι ζκκεςθ), Β ηϊνθ (Μζςθ 

ζκκεςθ) και R Ηϊνθ (Χαμθλι ζκκεςθ). Θ πρϊτθ (A) είχε μζγεκοσ 1.100 ςτρζμματα 736 κάτοικοι, με τθν 

διοξίνθ να ξεπζρνα τα 50 µg/m²  και γι' αυτό το λόγο θ περιοχι εκκενϊκθκε και περιφράχτθκε. Θ 

δεφτερθ ηϊνθ (Β) είχε μζγεκοσ 2.770 ςτρζμματα 4.700 κάτοικοι με τθν διοξίνθ να κυμαίνεται από 5 ζωσ 

50  µg/m². τθν τρίτθ ηϊνθ (R) όπου ιταν και θ μεγαλφτερθ με διαφορά ζκταςθσ 14.300 ςτρεμμάτων 

υπιρχαν ίχνθ διοξίνθσ που ιταν κάτω από τα   5 µg/m² με 318.000 κατοίκουσ να μζνουν ςτθν περιοχι. 

υνολικά θ διοξίνθ μόλυνε ζκταςθ 18.170 ςτρεμμάτων. 

 Οι ςυνζπειεσ από το ατφχθμα ιταν καταςτροφικζσ για τον άνκρωπο, τα ηϊα αλλά και για τα φυτά 

ειδικά  για τθν Ηϊνθ Α (Τψθλι Ζκκεςθ), οι ςυνζπειεσ από τθν καταςτροφι ςτο Seveso ζχουν χωριςτι ςε 

3 κατθγορίεσ, πρϊιμεσ, ενδιάμεςεσ και μακροπρόκεςμεσ.  

Άμεςα αλλά και ςε διάςτθμα μερικϊν θμερϊν (Πρϊιμεσ υνζπειεσ) παιδιά τθσ περιοχισ είχαν πυρετό 

και πόνουσ ςτθν κοιλιακι χϊρα. Άμεςα μεταφζρκθκαν ςτο νοςοκομείο 15 παιδιά με φλεγμονι του 

δζρματοσ*1+, 4 εκ των οποίον ςε ςοβαρι κατάςταςθ. Επζλεξαν να κάνουν ζκτρωςθ 26 γυναίκεσ, μετά 

από ςυμβουλζσ των ιατρϊν. Είχαν εξεταςτεί 1.600 άτομα όλων των θλικιϊν και 447 βρζκθκαν να 

πάςχουν από βλάβεσ του δζρματοσ (χλωρακμι). Επίςθσ με χλωρακμι βρζκθκαν 164 παιδιά μζςα ςε 

λίγουσ μινεσ [2]. 7 μινεσ αργότερα από το ατφχθμα μια γυναίκα πζκανε από καρκίνο ςτο πάγκρεασ.  

  

τθν μελζτθ που ζκαναν οι Pier A. Bertazzi, llaria Bernucci,  Gabriella Brambilla,  Dario Consonni, και 

Angela C. Pesatori (1998) ςχετικά με ςυνζπειεσ από τθν ζκκεςθ ςτθν διοξίνθ ςτο Seveso, 15.000 παιδιά 

μελετικθκαν από τισ ηϊνεσ Α (Τψθλι Ζκκεςθ) Β (Μζςθ Ζκκεςθ) και R (Χαμθλι Ζκκεςθ) μεταξφ 1976 και 

1982 για να προςδιορίςουν εάν θ λειτουργία του ιπατοσ και του μεταβολιςμοφ επθρεάςτθκαν λόγω 

τθσ ζκκεςθσ ςτθν τοξίνθ τα αποτελζςματα ζδειξαν τα εξισ: όπου 67 παιδιά και εμφάνιςαν αυξθμζνθ 

δραςτθριότθτα γ-γλουταμυλτρανςπεπτιδάςθσ και αμινοτρανςφεράςθσ αλανίνθσ ωςτόςο θ αφξθςθ 

αυτι ιταν εντόσ ορίων αναφοράσ θ οποία και με τθν πάροδο του χρόνου εξαφανίςτθκε. Μεταξφ του 

1977 και του 1982 τα βρζφθ που γεννικθκαν εξετάςτθκαν για παρουςία ςυγγενϊν δυςμορφιϊν και 

δεν παρουςίαςαν αυξθμζνο κίνδυνο για γενετικζσ ανωμαλίεσ. Αυτό που παρατθρικθκε ιταν αλλαγι 

ςτθν ςυχνότθτα φφλου μεταξφ 1977 και 1984 οι γονείσ τουσ είχαν υψθλι ςυγκζντρωςθ 2,3,7,8-

τετραχλωροδιβενηοδιοξίνθσ γεννοφςαν περιςςότερα κορίτςια. τθν ςυνζχεια τθσ μελζτθσ όπου και 

δόκθκε ιδιαίτερθ βαρφτθτα παρουςιάηονται οι μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ. Μεταξφ των ςτοιχείων που 

βρζκθκαν ιταν ότι θ κνθςιμότθτα και θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ καρκίνου φαίνεται να είναι τα μόνα 
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τελικά ςθμεία που μποροφν να διερευνθκοφν και να αξιολογθκοφν πικανζσ μακροπρόκεςμεσ 

επιπτϊςεισ τθσ ζκκεςθσ ςε διοξίνθ. Σα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ περιελάμβαναν τουσ κατοίκουσ των ηωνϊν 

Α (Τψθλι Ζκκεςθ), Β (Μζςθ Ζκκεςθ) και R (Χαμθλι Ζκκεςθ) μαηί και με άλλεσ 2 περιοχζσ τθσ 

Λομβαρδίασ όπου αυτοί ςτισ ηϊνεσ(A,B,R) κεωρικθκαν εκτεκειμζνοι και ςτισ άλλεσ 2 περιοχζσ 

κωρικθκαν ωσ πλθκυςμόσ αναφοράσ. τουσ παρακάτω πίνακεσ (πίνακασ 1, πίνακασ 2, πίνακασ 3) 

αναλφεται θ ςφγκριςθ που ζγινε ςτθν μελζτθ για τισ μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ για τθν κνθςιμότθτα 

και τθν εμφάνιςθ του καρκίνου ςτον εκτεκειμζνο πλθκυςμό και ςτον πλθκυςμό αναφοράσ. Θ μελζτθ 

ζγινε εκτιμϊντασ το ςχετικό ρίςκο και το διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ τουσ χρθςιμοποιϊντασ μοντζλα 

παλινδρόμθςθσ Poisson. 

 

τον πίνακα 1 όπου αφορά τθ ηϊνθ Α τα αποτελζςματα ζδειξαν τα εξισ:  

Για μθ κακοικθσ αιτίεσ, οι ςαφζςτερεσ προτάςεισ αςυνικιςτθσ κνθςιμότθτασ ιταν ςτθ ηϊνθ Α, τθν 

περιοχι που μολφνκθκε περιςςότερο. Οι άνδρεσ είχαν αυξθμζνθ κνθςιμότθτα από καρδιαγγειακζσ 

πακιςεισ, ιδιαίτερα από χρόνια ιςχαιμικι καρδιακι νόςο (CIHD), οι γυναίκεσ από χρόνια ρευματοειδι 

καρδιακι νόςο και υπζρταςθ. Τπζρβαςθ κνθςιμότθτασ παρατθρικθκε ςε άνδρεσ με αςκζνειεσ ςχετικζσ 

με το αναπνευςτικό, κυρίωσ χρόνια αποφρακτικι πνευμονοπάκεια (COPD). Ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ 

ζδειξε ότι ιταν υποδθλλωτικόσ  και χωρίσ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ κνθςιμότθτασ μεταξφ των γυναικϊν. 

τθ ηϊνθ Α, οι κάνατοι από καρκίνο είναι πολφ λίγοι για να ςυναχκοφν ςυμπεράςματα. Ωςτόςο, μεταξφ 

των γυναικϊν θ αυξθμζνθ κνθςιμότθτα φαίνεται να ςχετίηεται με πεπτικζσ περιοχζσ.[4] 

τον πίνακα 2 όπου αφορά τθ ηϊνθ Β τα αποτελζςματα ζδειξαν τα παρακάτω ςτοιχεία.  

 Μεταξφ των καρδιοαγγειακϊν αιτιϊν παρατθρικθκε μια μζτρια ςθμαντικι αφξθςθ για το CIHD. Σο 

OPD ζδειξε ςθμαντικι αφξθςθ τθσ κνθςιμότθτασ μεταξφ των γυναικϊν. Οι κάνατοι από διαβιτθ ιταν 

ελαφρϊσ αυξθμζνοι ςτουσ άνδρεσ και ςθμαντικά υψθλότεροι από τισ προςδοκίεσ για τισ  γυναίκεσ. 

Ζχουν παρατθρθκεί υπερβολζσ κνθςιμότθτασ από τον καρκίνο ςε μερικζσ πεπτικζσ και 

λεμφοαιμοποιθτικζσ κζςεισ. Μεταξφ των ανδρϊν παρατθρικθκε ςχεδόν τριπλάςια αφξθςθ του 

καρκίνου του ορκοφ.[4] 

τον πίνακα 3 όπου αφορά τθ ηϊνθ R τα αποτελζςματα ζδειξαν.  

 Οι κνθςιμότθτεσ από το CIHD ιταν ςθμαντικά αυξθμζνεσ μεταξφ των ανδρϊν και των γυναικϊν. Οι 

κνθςιμότθτα από τθν υπζρταςθ ιταν αυξθμζνθ μεταξφ των γυναικϊν. Δεν παρατθρικθκε αφξθςθ των 
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κανάτων από αναπνευςτικά αίτια. Σα ποςοςτά κνθςιμότθτασ από ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ καρκίνου 

ιταν γενικά παρόμοια με εκείνα του πλθκυςμοφ αναφοράσ με λίγεσ εξαιρζςεισ. Αυξθμζνοι κίνδυνοι 

βρζκθκαν μεταξφ των ανδρϊν για  ςάρκωμα μαλακοφ ιςτοφ και  καρκίνο του οιςοφάγου.*4+ 

Obs: παρατθροφμενοσ αρικμόσ , Exp: αναμενόμενοσ αρικμόσ, RR: ςχετικό ρίςκο, 95% CI: 

διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ επί τθσ εκατό %. 

Πίνακαρ 1 Εώνη Α (Υτηλή Έκθεζη)[4] 

 

Αιηία θανάηος, lCD-9 

classification 

Obs  
  

  
Άνδπερ 

  

  

  

  

  

  
Γςναίκερ  

  

  

    Exp  RR  95% Cl  Obs  Exp  RR  
95% 

Cl  

 

Όλερ οι αιηίερ (000-999)  
39  38.3  1.0  0.7-1.4  31  29.5  1.1  

0.7-

1.5  

Γιαβήηηρ (250)  0  0.6  -  -  2  1.1  1.8  
0.4-

7.0  

Όλερ οι αζθένειερ ηος 

κςκλοθοπικού (390-459)  
21  12.8  1.6  1.1-2.5  12  12.3  1.0  

0.6-

1.7  

Χπόνια πεςμαηική καπδιακή 

νόζο (393-398)  
0  0.1  -  -  3  0.2  15.8  

5.0-

50.8  

Υπέπηαζη (400-405)  1  0.4  2.3  0.3-16.2  3  0.8  3.6  
1.1-

11.0  

Ιζσαιμική καπδιακή πάθηζη 

(410-414)  
9  6.0  1.5  0.8-2.8  1  3.7  0.3  

0.0-

2.0  

Οξύ έμθπαγμα ηος 

μςοκαπδίος (410)  
4  4.3  0.9  0.3-2.5  1  1.8  0.6  

0.1-

4.0  

Χπόνια ιζσαιμική 

καπδιοπάθεια (412, 414)  
5  1.6  3.0  1.2-7.3  0  2.4  -  

  

  

Άλλερ καπδιακέρ παθήζειρ 

(420-429)  
3  1.7  1.8  0.6-5.5  3  2.2  1.4  

0.4-

4.3  
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Δγκεθαλοαγγειακή νόζο (430-

438)  
5  3.3  1.5  0.6-3.7  2  4.1  0.5  

0.1-

2.0  

Αζθένεια ηος αναπνεςζηικού 

(460-519)  
5  2.1  2.4  1.0-5.7  2  1.5  1.3  

0.3-

5.3  

Χπόνια αποθπακηική 

πνεςμονοπάθεια (490-493)  
4  1.1  3.7  1.4-9.8  1  0.5  2.1  

0.3-

14.9  

Πεπηική αζθένεια (520-579)  2  3.1  0.7  0.2-2.6  2  1.6  1.2  
0.3-

5.0  

Όλοι οι καπκίνοι (140-208)  6  13.5  0.4  0.2-1.0  10  8.5  1.2  
0.6-

2.2  

Σηομάσι (151)  0  1.8  -  -  1  1.1  0.9  
0.1-

6.7  

Πασς ένηεπο (153)  0  0.8  -  -  2  0.8  2.6  
0.6-

10.5  

Παγκπέαρ (157)  1  0.5  1.9  0.3-13.5  0  0.3  -  
  

  

Άλλα πεπηικά (159)  0  0.2  -  -  2  0.2  8.1  
2.0-

32.8  

πνεύμοναρ (162)  4  4.2  1.0  0.4-2.6  0  0.5  -  
  

  

Μελανώμα (172)  0  0.1  -  -  1  0.1  9.4  
1.3-

68.8  

Σηήθορ (174)  0  0.0  -  -  1  1.8  0.6  
0.1-

3.9  

Ωοθήκη (183)  -  -  -  -  1  0.4  2.3  
0.3-

16.5  

Πποζηάηηρ (185)  0  0.7  -  -  -  -  -  -  

Κύζηη (188)  1  0.4  2.4  0.3-16.8  0  0.1  
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Πίνακαρ 2 Εώνη Β (Μέζη Έκθεζη)[4] 

Αιηία θανάηος, /ICD-9 

classification  

  

  

  

  
Άνδπερ  

  

  

  

  

  

  
Γςναίκερ  

  

  

  Obs  Exp  RR  
95% 

Cl  
Obs  Exp  RR  

95% 

Cl  

Όλερ οι αιηίερ (000-999)  275  288.4  1.0  
0.8-

1.1  
193  193.8  1.0  

0.9-

1.1  

Γιαβήηηρ (250)  6  4.9  1.2  
0.5-

2.7  
13  7.4  1.8  

1.0-

3.0  

Όλερ οι αζθένειερ ηος 

κςκλοθοπικού (390-459)  
94  100.7  0.9  

0.8-

1.1  
79  80.6  1.0  

0.8-

1.2  

Χπόνια ιζσαιμική 

καπδιοπάθεια (412, 414)  
18  13.9  1.3  

0.8-

2.1  
16  12.5  1.3  

0.8-

2.1  

Αζθένεια ηος αναπνεςζηικού 

(460-519)  
13  18.2  0.7  

0.4-

1.2  
10  10.0  1.0  

0.5-

1.9  

Χπόνια αποθπακηική 

πνεςμονοπάθεια (490-493)  
9  9.3  1.0  

0.5-

1.9  
8  3.2  2.5  

1.2-

5.0  

Πεπηική αζθένεια (520-579)  15  20.8  0.7  
0.4-

1.2  
13  10.3  1.3  

0.7-

2.2  

Όλοι οι καπκίνοι (140-208)  104  93.8  1.1  
0.6-

1.3  
48  54.2  0.9  

0.7-

1.2  

πεπηικό (150-159)  33  35.6  0.9  
0.6-

1.3  
18  21.3  0.8  

0.5-

1.3  

Οιζοθάγορ (150)  1  2.7  0.4  
0.1-

2.6  
0  0.6  -  -  

Σηομάσι (151)  10  12.1  0.8  
0.4-

1.5  
7  6.8  1.0  

0.5-

2.2  

Πασύ ένηεπο (153)  5  6.0  0.8  
0.3-

2.0  
3  4.9  0.6  

0.2-

1.9  

Ππυκηόρ (154)  7  2.4  2.9  1.3- 2  1.6  1.3  0.3-
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6.2  5.1  

ήπαηορ (155-156)  4  7.2  0.6  
0.2-

1.5  
4  3.5  1.1  

0.4-

3.1  

ζςκώηι (155)  4  6.5  0.6  
0.2-

1.7  
3  2.3  1.3  

0.4-

4.1  

Παγκπέαρ (157)  2  3.6  0.6  
0.1-

2.2  
1  1.8  0.5  

0.1-

3.9  

Αναπνεςζηικό(160-165)  40  32.0  1.2  
0.9-

1.7  
2  4.0  0.5  

0.1-

2.0  

Πνεύμοναρ (162)  34  27.6  1.2  
0.9-

1.7  
2  3.5  0.6  

0.1-

2.3  

Οζηό (170)  0  0.6  -  -  1  0.4  2.6  
0.3-

19.4  

Σάπκυμα μαλακού ιζηού 

(171)  
0  0.3  -  -  0  0.2  -  -  

Μελανώμα (172)  0  0.4  -  -  0  0.7  -  
  

  

Σηήθορ (174)  0  0.1  -  -  9  11.4  0.8  
0.4-

1.5  

Οςπογεννηηική οδόρ (179-

189)  
10  10.5  1.0  

0.5-

1.8  
5  7.7  0.6  

0.3-

1.6  

Μήηπα (179-182)  -  -  -  -  1  3.0  0.3  
0.0-

2.4  

Ωοθήκη (183)  -  -  -  -  0  2.7  -  
  

  

Πποζηάηηρ (185)  6  4.8  1.2  
0.6-

2.8  
-  -  

  

  

  

  

Κύζηη (188)  3  3.2  0.9  
0.3-

3.0  
0  0.9  -  

  

  

Δγκέθαλορ (191)  1  1.3  0.8  0.1- 3  0.9  3.2  1.0-
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5.5  10.3  

Θςπεοειδήρ αδέναρ (193)  1  0.2  4.9  
0.6-

39.0  
1  0.3  3.2  

0.4-

24.5  

Λεμθοαιμαηοποιηηική (200-

208)  
12  5.1  2.4  

1.3-

4.2  
7  3.9  1.8  

0.8-

3.8  

Νόζο ηος Hodgkin (201)  2  0.6  3.3  
0.8-

14.0  
2  0.3  6.5  

1.5-

29.0  

Μη-Hodgkin's νόζοι(200, 

202)  
2  1.4  1.5  

0.4-

6.0  
0  1.2  -  -  

Μςέλυμα (203)  1  0.9  1.1  
0.2-

8.2  
4  0.6  6.6  

2.3-

18.5  

Λεςσαιμία (204-208)  7  2.2  3.1  
1.4-

6.7  
1  1.8  0.6  

0.1-

4.0  

Λςμθαηικόρ (204)  2  0.7  2.9  
0.7-

12.3  
0  0.5  -  

  

  

Μςελοειδέρ (205)  3  0.9  3.3  
1.0-

10.6  
0  0.1  

  

  

  

  

 

Πίνακαρ 3 Εώνη R (Χαμηλή Έκθεζη)[4] 

  

  

  

  
Exp  Άνδπερ  

  

  

  

  
Exp  Γςναίκερ  

  

  

Αιηία θανάηος, / ICD-9 

classification  
Obs    RR  

95% 

Cl  
Obs    RR  95% Cl  

Όλερ οι αιηίερ (000-999)  2032  1964.0  1.0  
1.0-

1.1  
1695  1617.0  1.0  

1.0-

1.1  

Γιαβήηηρ (250)  38  34.7  1.1  
1.8-

1.5  
75  63.4  1.2  

0.9-

1.5  

Όλερ οι αζθένειερ ηος 

κςκλοθοπικού (390-459)  
755  684.7  1.1  

1.0-

1.2  
797  701.2  1.1  

1.0-

1.2  
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Χπόνια ιζσαιμική 

καπδιοπάθεια (412, 414)  
133  93.7  1.4  

1.2-

1.7  
141  111.0  1.3  

1.1-

1.5  

Υπέπηαζη (400-405)  34  25.3  1.3  
0.9-

1.9  
74  48.3  1.5  

1.2-

2.0  

Αζθένεια ηος αναπνεςζηικού 

(460-519)  
133  122.0  1.1  

0.9-

1.3  
84  87.7  1.0  

0.8-

1.2  

Χπόνια αποθπακηική 

πνεςμονοπάθεια (490-493)  
74  63.0  1.2  

0.9-

1.5  
37  28.1  1.3  

0.9-

1.9  

Πεπηική αζθένεια (520-571)  165  144.3  1.1  
1.0-

1.3  
89  83.6  1.1  

0.8-

1.3  

Όλοι οι καπκίνοι (140-208)  607  654.5  0.9  
0.9-

1.0  
401  435.2  0.9  

0.8-

1.0  

Πεπηικό (150-159)  226  249.2  0.9  
0.8-

1.0  
158  177.5  0.9  

0.8-

1.0  

Οιζοθάγορ (150)  30  18.9  1.6  
1.1-

2.4  
5  5.4  0.9  

0.4-

2.4  

Σηομάσι (151)  76  85.0  0.9  
0.7-

1.1  
58  57.4  1.0  

0.8-

1.3  

Πασύ ένηεπο (153)  34  41.4  0.8  
0.6-

1.2  
33  40.9  0.8  

0.6-

1.2  

Ππυκηόρ (1 54)  19  16.8  1.1  
0.7-

1.8  
12  12.9  0.9  

0.5-

1.7  

Ήπαηορ (155-1 56)  35  50.4  0.7  
0.5-

1.0  
25  29.4  0.8  

0.6-

1.3  

Σςκώηι (1 55)  31  45.8  0.7  
0.5-

1.0  
12  19.6  0.6  

0.3-

1.1  

Παγκπέαρ (157)  20  25.3  0.8  
0.5-

1.3  
11  15.1  0.7  

0.4-

1.4  

Άλλα πεπηικά (159)  6  8.6  0.7  
0.3-

1.6  
11  13.4  0.8  

0.4-

1.5  
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Αναπνεςζηικό (160-1 65)  208  225.2  0.9  
0.8-

1.1  
35  32.2  1.1  

0.8-

1.5  

Πνεύμοναρ (162)  176  194.4  0.9  
0.8-

1.1  
29  27.7  1.0  

0.7-

1.6  

Οζηό (170)  2  4.2  0.5  
0.1-

2.0  
7  2.9  2.4  1.0-5.7  

Σάπκυμα μαλακού ιζηού 

(171)  
4  1.9  2.1  

0.7-

6.5  
0  1.5  

  

  

  

  

Μελανώμα (172)  3  2.8  1.1  
0.3-

3.7  
3  5.0  0.6  

0.2-

2.0  

Σηήθορ (1 74)  0  0.6  
  

  

  

  
67  88.6  0.8  

0.6-

1.0  

Οςπογεννηηική οδόρ (179-

189)  
73  72.3  1.0  

0.8-

1.3  
65  61.0  1.1  

0.8-

1.4  

Μήηπα (179-182)  
  

  

  

  

  

  

  

  
27  23.7  1.1  

0.8-

1.7  

Ωοθήκη (183)  39  33.0  1.2  
0.8-

1.7  
21  20.7  1.0  

0.5-

1.6  

Πποζηάηηρ (185)          
  

  

  

  

  

  

  

  

Κύζηη (1 88)  21  22.1  0.9  
0.5-

1.5  
4  6.2  0.6  

0.2-

1.8  

Δγκέθαλορ (191)  12  9.0  1.3  
0.7-

2.5  
8  7.2  1.1  

0.5-

2.4  

Θςπεοειδήρ αδέναρ (193)  0  1.5  
  

  

  

  
2  2.4  0.8  

0.2-

3.6  

Λεμθοαιμαηοποιηηική (200-

208)  
27  34.8  0.8  

0.5-

1.2  
29  30.5  1.0  

0.6-

1.4  

Νόζο ηος Hodgkin  (201)  0  4.0  
  

  

  

  
4  2.1  1.9  

0.3-

5.8  
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Μη-Hodgkin's νόζοι 

(200, 202)  
10  9.4  1.1  

0.5-

2.1  
8  9.3  0.9  

0.4-

1.8  

Μςέλυμα (203)  5  6.3  0.8  
0.3-

2.0  
5  5.1  1.0  

0.4-

2.5  

Λεςσαιμία (204-208)  12  15.1  0.8  
0.4-

1.5  
12  13.9  0.9  

0.5-

1.6  

Λςμθαηικό (204)  6  4.5  1.3  
0.5-

3.2  
3  3.9  0.8  

0.2-

2.6  

Μςελοειδέρ (205)  4  6.3  0.6  
0.2-

1.8  
4  6.9  0.6  

0.2-

1.6  
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2.1.4 Οι επιπτϊςεισ του ατυχιματοσ ςτο περιβάλλον  

ε μικρό χρονικό διάςτθμα μετά το ατφχθμα ζωσ και κάποιεσ μζρεσ, μία από τισ πρϊτεσ παρατθριςεισ 

που ζγινε είναι ό,τι βρζκθκαν πολλά νεκρά ηϊα κατά κφριο λόγο κουνζλια και πουλερικά: ο αρικμόσ 

των νεκρϊν κουνελιϊν τον Αφγουςτο του 1976 εκτιμάτε ςε 1089 ςτθ ηϊνθ Α (Τψθλι ζκκεςθ),  ςε 4814 

ςτθ ηϊνθ Β (Μζςθ ζκκεςθ) και ςε 18,982 ςτθν ηϊνθ R (Χαμθλι Ζκκεςθ) μάλιςτα ςτθ ηϊνθ Α (Τψθλι 

ζκκεςθ) το ποςοςτό κνθςιμότθτασ ζφταςε κοντά ςτο 40%. το περιοδικό TIMES τθν εποχι εκείνθ ζνασ 

αγρότθσ είπε ότι  είδε τθν γάτα του πεςμζνθ ςτο ζδαφοσ και όταν πιγε να τθν ςθκϊςει θ ουρά τθσ 

ζπεςε κάτω, ο αγρότθσ πιγε και τθν ζκαψε, όταν ζφταςαν κάποιοι από τισ αρχζσ τθσ περιοχισ και 

ξζκαψαν τθν γάτα δφο μζρεσ αργότερα  είδαν ότι είχε μείνει μόνο το κρανίο. Λόγω του ότι υπιρξε τόςο 

μεγάλθ ζκκεςθ των ηϊων ςτθν διοξίνθ δόκθκε εντολι να ςφαγιαςτοφν άμεςα τα ηϊα ϊςτε να μθν 

μεταφερκεί θ διοξίνθ ςτθν τροφικι αλυςίδα τθσ περιοχισ και κατ' επζκταςθ ςτον άνκρωπο. 

  

τα φυτά τθσ περιοχισ αμζςωσ μετά το ατφχθμα, είχε ειςζλκει διοξίνθ ςε υψθλά ποςοςτά. Όςο 

μεγαλφτερι ιταν θ απόςταςθ από το ατφχθμα τόςο λιγότερθ διοξίνθ είχε ειςζλκει. Οι Αρχζσ 

ενθμζρωςαν το κοινό να μθν καταναλϊςει τίποτα από τα χωράφια τουσ. τα επόμενα χρόνια οι τιμζσ 

τισ διοξίνθσ ςτα φυτά είχε πζςει ςε πολφ μεγάλο βακμό. χεδόν ςτο 100% ζφταςε θ κνθςιμότθτα ςτα 

ηϊα από τισ φάρμεσ κοντά ςτο ατφχθμα λόγω τθσ τροφισ τουσ από τριφφλλθ τθσ περιοχισ. Σο ζδαφοσ 

ςτισ περιοχζσ ςκάφτθκε μζχρι και 25 εκατοςτά, επίςθσ αφαιρζκθκε το χϊμα και από δθμόςια πάρκα 

και κιπουσ ςπιτιϊν λόγω τθσ  εξάπλωςθσ τθσ διοξίνθσ. 
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2.1.5 Seveso πολιτικό αλλά και επιςτθμονικό αντίκτυπο 

Σο ατφχθμα ςτο Seveso μπορεί να ιταν μια μεγάλθ καταςτροφι για τον άνκρωπο και το περιβάλλον, 

όμωσ ιταν ζνα μεγάλο μάκθμα για όλθ τθν βιομθχανία άλλα και το πϊσ κα αντιμετωπίηονται πλζον οι 

επικίνδυνεσ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ. Θ  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προχϊρθςε ςτθν κατάρτιςθ οδθγίασ 

ςχετικά για τθν αςφάλεια  και τθν επικινδυνότθτα με το όνομα " Οδθγίεσ Seveso ". Ζπειτα πάνω ςτο 

ατφχθμα ςτο Seveso ζγιναν πάρα πολλζσ μελζτεσ για  επικινδυνότθτα, για τθν αιτία των γεγονότων, τον 

ανκρϊπινο παράγοντα λάκουσ κ.α. Χαρακτθριςτικά οι Nicola Paltrinieri,  Genserik Reniers, (2017)  ςτθν 

ανάλυςθ δυναμικοφ κινδφνου αναφζρουν ότι "το ατφχθμα που ςυνζβθ ςτο Seveso το 1976 άλλαξε τθν 

προςζγγιςι μασ ςτθν αξιολόγθςθ κινδφνου για πάντα." 
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2.2 Ατφχθμα ςτο Sandoz 

Σο ατφχθμα ςτο Sandoz ςυνζβθ τθν 1θ Νοεμβρίου του 1986 ςτθν Ελβετία ςτθν περιοχι Basel και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν περιοχι Schweizerhalle, οποφ εκεί γινόταν μζροσ των εργαςιϊν τθσ Sandoz ςτα 

βορειοδυτικά και κεωρείται το βιομθχανικό ατφχθμα με τον μεγαλφτερο καταςτροφικό αντίκτυπο ςτο 

περιβάλλον. Σο ατφχθμα ξεκίνθςε ςτθν αποκικθ 956 όπου περιείχε φυτοφάρμακα, διαλφτεσ, 

χρωςτικζσ ουςίεσ και διάφορα ακατζργαςτα και ενδιάμεςα υλικά.[5]  

Σο ατφχθμα ξεκίνθςε ςτισ 12:19 τα μεςάνυχτα όπου και ξζςπαςε πυρκαγιά όπου και ζνασ εργαηόμενοσ 

ανζφερε τθν πυρκαγιά. Επίςθσ μία περίπολοσ τθσ αςτυνομίασ ςτθν περιοχι παρατιρθςε φλόγεσ να 

βγαίνουν από τθν αποκικθ και ενθμζρωςε αμζςωσ τθν πυροςβεςτικι.  

Μζςα λίγα λεπτά θ πυροςβεςτικι υπθρεςία τθσ Sandoz, μαηί με τθ γειτονικι πόλθ του Muttenz, 

προςπάκθςε να ςβιςει τθ φωτιά, αλλά εξαπλϊκθκε γριγορα. Κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ, οι 

πυροςβεςτικζσ μονάδεσ των Basel-Stadt, Birsfelden, Pratteln , Sandoz και Ciba-Geigy, κακϊσ και το 

πυροςβεςτικό όχθμα τθσ Basel , ενίςχυςαν τουσ τοπικοφσ πυροςβζςτεσ. Περίπου 160 πυροςβζςτεσ από 

δζκα πυροςβεςτικζσ μονάδεσ τελικά ενεπλάκθςαν. τισ 5:00 π.μ. τθν 1θ Νοεμβρίου, θ πυρκαγιά 

ςβιςτθκε.*6] Μία άλλθ επιλογι που κα μποροφςε να ζχει πάρει το πυροςβεςτικό ςϊμα είναι να  

άφθνε τθν αποκικθ να καεί ολοςχερϊσ, αλλά δε ςυνζβθ, γιατί κοντά βριςκόταν μια αποκικθ με 

δθλθτθριϊδεσ αζρια και κα ιταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Επίςθσ θ αποκικθ δεν είχε ςχεδιαςτεί για τθν 

αποκικευςθ χθμικϊν ουςιϊν, άλλα για αποκικευςθ μθχανθμάτων, ζτςι το κτίριο δεν διζκετε επαρκισ 

ςφςτθμα πυρόςβεςθσ και δεν είχε ανιχνευτζσ καπνοφ που κα μποροφςε να ζχει κερδθκεί πολφτιμοσ 

χρόνοσ. 

Παρόλο τθν άμεςθ ανταπόκριςθ των δθμοςίων άλλα και ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν τθσ περιοχισ, θ 

πυρκαγιά ςτθν αποκικθ λόγω των μεγάλων ποςοτιτων αποκθκευμζνων χθμικϊν ουςιϊν περίπου 1250 

τόνων, αν και το μεγαλφτερο μζροσ τουσ καταςτράφθκε, μεγάλεσ ποςότθτεσ διζφυγαν με αποτζλεςμα 

να μολφνουν τθν ατμόςφαιρα, τον Ρινο αλλά και το ζδαφοσ. 

Σα άμεςα εμφανι αποτελζςματα ιταν, θ μαηικι περιφερειακι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και θ ςοβαρι 

τοπικι ρφπανςθ του εδάφουσ. Αυτό που ιταν εξαιρετικά ςθμαντικό, όμωσ, ιταν θ ρφπανςθ του Ρινου 

από τθν πυρκαγιά. Σο νερό πυρόςβεςθσ, φορτωμζνο με χθμικοφσ ρφπουσ, πλφκθκε ςτο Ρινο, 

καταςτρζφοντασ ςοβαρά τθ βιολογία του ποταμοφ.[5] 
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2.2.1 Βιομθχανικι διαδικαςία 

Θ πυρκαγιά προφανϊσ προζκυψε από μια διαδικαςία ςυςκευαςίασ που χρθςιμοποιοφςε θ Sandoz. 

Κατά τθν ςυρρίκνωςθ τθσ ςυςκευαςίασ, θ παλζτα που ςτοιβάηεται με χάρτινουσ ςάκουσ όπου 

περιζχουν Prussian blue, καλφπτεται με ζνα πλαςτικό φφλλο το οποίο ςτθ ςυνζχεια ςυρρικνϊνεται 

περνϊντασ ζνα καμινζτο πάνω από το πλαςτικό ςε απόςταςθ περίπου 30 εκατοςτϊν. Αν θ φλόγα 

παραμείνει ςτο ίδιο ςθμείο ακόμθ και για μικρό χρονικό διάςτθμα, υπάρχει θ πικανότθτα διάτρθςθσ 

του πλαςτικοφ και θ ανάφλεξθ του Prussian blue. Σο Prussian blue ζχει τθν ιδιότθτα να αναφλζγεται 

εφκολα, μετά τθν ανάφλεξθ μπορεί να παρατθρθκεί μια αδφναμθ φλόγα, χωρίσ καπνό και ςιγά-ςιγά να 

ζχει μια προοδευτικι λάμψθ. Οι δοκιμζσ που ζγιναν ζδειξαν ότι μια παλζτα από ςάκουσ που περιζχουν 

Prussian blue όταν ανάβει δεν ζχει καπνό και μπορεί για ϊρεσ να είναι αναμμζνθ  χωρίσ να εκπζμπει 

μια μυρωδιά καφςθσ.  Θ περιοχι όπου ζχει ανάψει, παραμζνει φωτιςμζνθ  για πάνω από 12 ϊρεσ μζχρι 

να ξεςπάςει μια πυρκαγιά.*5+  

Σα άμεςα εμφανι αποτελζςματα ιταν, θ μαηικι περιφερειακι ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και θ ςοβαρι 

τοπικι ρφπανςθ του εδάφουσ. Αυτό που ιταν εξαιρετικά ςθμαντικό, όμωσ, ιταν θ ρφπανςθ του Ρινου 

από τθν πυρκαγιά. Σο νερό πυρόςβεςθσ, φορτωμζνο με χθμικοφσ ρφπουσ, πλφκθκε ςτο Ρινο, 

καταςτρζφοντασ ςοβαρά τθ βιολογία του ποταμοφ.*5+ 

2.2.2 Οι επιπτώσεις τοσ ατστήματος στον άνθρωπο   

Παρόλο που οι ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον ιταν καταςτροφικζσ μετά το ατφχθμα ςτο Sandoz, ευτυχϊσ 

ςτον άνκρωπο δεν είχε τα ίδια αποτελζςματα. Κατά κφριο λόγο επθρεάςτθκαν από τθν ατμοςφαιρικι 

ρφπανςθ λόγω τθσ απελευκζρωςθσ οξειδίων κείου, φωςφόρου, αηϊτου και άνκρακα.  

Κακϊσ ζνα κόκκινο ςφννεφο εγκαταςτάκθκε πάνω από τθν Πόλθ, ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ 

υπζςτθ αναπνευςτικό και γαςτρεντερικό ερεκιςμό, τρεισ αςκενείσ που ζπαςχαν από άςκμα 

χρειάςτθκαν νοςθλεία*6+   

Σο νερό, είχε επίςθσ μολυνκεί ςτθν περιοχι άλλα δεν ςθμειϊκθκε απϊλεια ανκρϊπινθσ ηωισ, κακϊσ 

το νερό που αντλείται από το Ρινο για πόςθ παρακολουκείται ςυνεχϊσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ 

Χθμικισ φμβαςθσ του Ρινου.*6+ 
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2.2.3 Οι επιπτώσεις τοσ ατστήματος στο περιβάλλον  

Οι επιπτϊςεισ από το ατφχθμα ςτο Sandoz ιταν καταςτροφικζσ και ίςωσ οι μεγαλφτερεσ που ζχουν 

καταγραφι από βιομθχανικό ατφχθμα. Σα χθμικά που ζπεςαν ςτο ποταμό είχαν αφιςει ζνα κόκκινο 

χρϊμα για πάνω από 70 χιλιόμετρα. Αυτό οφειλόταν ςτα χθμικά που υπιρχαν εντόσ τθσ αποκικθσ και 

είχαν ξεπλυκεί με πάνω από 10000 τόνουσ νεροφ που είχαν ρίξει οι πυροςβζςτεσ ςτθν προςπάκεια 

τουσ να ςβιςουν τθν φωτιά ςτθν αποκικθ. Οι 10000 τόνοι νεροφ παρζςυραν κακϊσ κατζλθξαν ςτο 

ποτάμι, κόκκινθ χρωςτικι ροδαμίνθ  όπου αν και δεν είχε χαρακτθριςτεί ωσ τοξικι όπωσ και είπε ζνασ 

από τουσ εκπροςϊπουσ τφπου τθσ Sandoz, παρόλα αυτά από ζρευνεσ που ζγιναν ανακάλυψαν ότι 

πάνω από 200 κιλά υδραργφρου μαηί με άλλουσ 30 τόνουσ χθμικϊν είχαν καταλιξει ςτο ποταμό. Οι 

επιπτϊςεισ για τθν πανίδα ιταν καταςτροφικζσ. Από τθν ζρευνα που ζγινε όςον αφορά το κζμα από 

τουσ Walter Giger, (2009) και τον Aaron Schwabach, (1989) πζκαναν χιλιάδεσ ψάρια 

ςυμπεριλαμβανομζνου 150.000 νεκρά χζλια. τισ 12 Δεκεμβρίου 1986 οι ελβετικζσ αρχζσ ανακοίνωςαν 

ότι ςχεδόν όλα τα ψάρια του ποταμοφ είχαν αφανιςτεί μαηί με τουσ μικροοργανιςμοφσ όπου 

τρζφονταν τα ψάρια, ευτυχϊσ ςτον ποταμό παρζμεινε  αρκετόσ πλθκυςμόσ μικροβίων  ϊςτε το 

οικοςφςτθμα του ποταμοφ να μθν εξαφανιςτεί ολοςχερϊσ. Σο ατφχθμα ςτο Sandoz και θ μόλυνςθ του 

ποταμοφ είχε ςαν αποτζλεςμα να υπάρξει μόλυνςθ ςε 5 χϊρεσ δθμιουργϊντασ μεγάλο πρόβλθμα ςτθν 

επάρκεια πόςιμου νεροφ Όςα ηϊα ιπιαν από το νερό πζκαναν. Θ αποκατάςταςθ του μολυςμζνου 

ζδαφοσ χρειάςτθκε 6 χρόνια, με τουσ ρφπουσ να ανιχνεφονται ωσ και τα 11 μζτρα βάκοσ. 
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2.2.4 Πολιτικό αντίκτσπο  

Μετά τθν καταςτροφι του 1986, ζγιναν ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για να εξουδετερωκοφν 

μακροπρόκεςμα οι εξαιρετικά ορατζσ ηθμιζσ ςτο οικοςφςτθμα του Ρινου. Μετά τθν καταςτροφι, θ 

εμπιςτοςφνθ ςτθν ικανότθτα τθσ χθμικισ βιομθχανίασ να αυτορυκμίηεται ιταν αμφιλεγόμενθ. τθν 

Ελβετία, τα μζτρα που ζλαβαν οι αρχζσ ωσ άμεςθ ςυνζπεια τθσ πυρκαγιάσ περιλάμβαναν τθν ειςαγωγι 

του διατάγματοσ για τα μεγάλα ατυχιματα (StFV) και τθ δθμιουργία επικεωριςεων χθμικισ 

αςφάλειασ. Σο Ελβετικό Διάταγμα για τα Μεγάλα Ατυχιματα καλφπτει το κενό ςτουσ κανονιςμοφσ που 

αφοροφν τθν αποκικευςθ χθμικϊν ουςιϊν. Για παράδειγμα, οι λεκάνεσ κατακράτθςθσ απαιτοφνται 

από το νόμο για οποιοδιποτε νερό πυρόςβεςθσ που μπορεί να προκφψει. τόχοι του διατάγματοσ 

είναι θ μείωςθ των κινδφνων, θ πρόλθψθ μεγάλων ατυχθμάτων και ο περιοριςμόσ των επιπτϊςεων ςε 

περίπτωςθ ατυχιματοσ. Με βάςθ ζνα Μθτρϊο Κινδφνων εντοπίςτθκαν ςτθν Ελβετία περίπου 200 

επιχειριςεισ με πικανότθτα χθμικοφ κινδφνου και υποβλικθκαν ςτισ απαιτιςεισ του διατάγματοσ. 

Αυτοί οι φορείσ εκμετάλλευςθσ καλοφνται να προβοφν ςε εκτίμθςθ κινδφνου, να αναπτφξουν ςενάρια 

ατυχθμάτων και να αξιολογιςουν τουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ. το Cantons Basel-Stadt και 

BaselLandschaft διευρφνκθκαν οι αρχζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ με τθν ίδρυςθ γραφείων που 

αςχολοφνται ειδικά με τθν ετοιμότθτα και τθν πρόλθψθ καταςτροφϊν*5+. 
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2.3 Ατύτημα στο Baia Mare 

Σο Baia Mare βρίςκεται ςτθν νοτιοδυτικι Ρουμανία και ζχει περίπου 130.000 κατοίκουσ, είναι μια 

περιοχι με πλοφςιο ζδαφοσ ςε μεταλλεφματα κυρίωσ χρυςό και αςιμι και αρκετοφσ ποταμοφσ με πιο 

ςθμαντικό τον ποταμό Sasar όπου και ςυνδζεται με τον Lapus. Θ ροι τουσ ςυνδζεται με 3 άλλα 

ποτάμια εκ των οποίον το 1 περνάει από τθν Ουγγαρία (Somes) και ο Danube περνάει από τθν ερβία 

και τθν Βουλγαρία και θ ροι των υδάτων του καταλιγει ςτθ Μαφρθ Θάλαςςα. Λόγω των πλοφςιων 

μεταλλευμάτων που υπιρχαν ςτθν περιοχι το 1999 εγκαταςτάκθκε ζνα εργοςτάςιο τθσ εταιρίασ Aurul 

με ςκοπό να εκμεταλλευτεί κατά κφριο λόγο τα υπολείμματα εξόρυξθσ από τα ορυχεία ςτο φράγμα τθσ 

Meda από χρυςό και αςιμι και επεξεργαηόταν περίπου 2.5 εκατομμφρια τόνουσ αποβλιτων το χρόνο 

χρθςιμοποιϊντασ μία κερδοφόρο μζκοδο όπου και μποροφςαν να ςυγκρατιςουν τα υπολείμματα από 

χρυςό και αςιμι που περιζχοντασ μζςα ςτουσ τόνουσ τον αποβλιτων με τθν παραγωγι να φτάνει τουσ 

1.6 τόνουσ χρυςοφ  και 9 τόνουσ αςθμί το χρόνο. 

τισ 30 Ιανουαρίου ςτθν περιοχι υπιρξαν ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ με υπερβολικι βροχόπτωςθ και 

λιϊςιμο του χιονιοφ. τισ 10 μ.μ. λόγο τθσ υπερβολικισ ςυςςϊρευςθσ του νεροφ ζνα κομμάτι του 

αναχϊματοσ ζςπαςε με αποτζλεςμα να πλθμμυρίςει τον εςωτερικό χϊρο και αργότερα να υπάρξει 

εξωτερικι διαρροι. 

Σο αποτζλεςμα ιταν μια διαρροι περίπου 100.000 κυβικϊν μζτρων υγρϊν και αιωροφμενων 

αποβλιτων που περιείχαν περίπου 50 ζωσ 100 τόνουσ κυανίου, κακϊσ επίςθσ χαλκό και άλλα βαρζα 

μζταλλα. Σο ριγμα οφείλεται πικανότατα ςε ςυνδυαςμό ελαττωμάτων ςχεδιαςμοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του Aurul, απροςδόκθτεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ και κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Θ μολυςμζνθ διαρροι 

ταξίδεψε ςτα ποτάμια Sasar, Lapus, Somes, Tisza και Δοφναβθ προτοφ φτάςει ςτθ Μαφρθ Θάλαςςα 

περίπου τζςςερισ εβδομάδεσ αργότερα. Περίπου 2.000 χιλιόμετρα τθσ λεκάνθσ απορροισ του Δοφναβθ 

επθρεάςτθκαν από τθ διαρροι*7+. 

 

 

 



27 
 

2.3.1 Βιομθχανικι διαδικαςία 

Για τθν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία που χρθςιμοποιικθκε από τθν Aurul, γινόταν ανάμιξθ νεροφ και 

απορριμμάτων. Θ λαμβανόμενθ ιλφσ διαχωρίηεται ςτθ ςυνζχεια ςε ςφαιρικό μφλο, πριν υποβλθκοφν 

ςε δφο διαδοχικά ςτάδια απόπλυςθσ με κυανιοφχα (γνωςτά ωσ κυανιδίωςθ) και ζκπλυςθ άνκρακα. Σο 

υπόλειμμα (νερό και εκπλφματα) ςτθ ςυνζχεια αντλείται, μεταφζρεται από ςωλινα μικουσ 7 χλμ. και 

αποκθκεφεται ςε λεκάνθ κακίηθςθσ χωρθτικότθτασ 96 εκταρίων, εξοπλιςμζνθ με πλαςτικι μεμβράνθ 

για τθν αποφυγι διαρροϊν. Θ λεκάνθ περιβάλλεται από ζνα εςωτερικό ανάχωμα κακϊσ και ζνα 

χαμθλότερο εξωτερικό ανάχωμα. Θ εςωτερικι δομι αυξανόταν τακτικά χρθςιμοποιϊντασ τα 

μεγαλφτερα κομμάτια των απορριμμάτων, με ςκοπό τθν επζκταςθ τθσ χωρθτικότθτασ αποκικευςθσ. 

Ζνασ δίαυλοσ μεταξφ των δφο αναχωμάτων που χρθςίμευε για τθ ςυλλογι των αποβαλλόμενων 

αποβλιτων, τα οποία εξακολουκοφν να φορτϊνονται με κυάνιο ανακυκλϊνονταν ωσ μζροσ τθσ 

διαδικαςίασ κυανοποίθςθσ. Ωςτόςο, το κανάλι δεν είχε ςχεδιαςτεί για να χειρίηεται επαρκϊσ μια 

μεγάλθ διαρροι ςτθν εςωτερικι λεκάνθ[8].  

 

2.3.2 Οι επιπτώσεις τοσ ατστήματος στον άνθρωπο   

Ευτυχϊσ ςτθν περίπτωςθ του ατυχιματοσ ςτο Baia Mare δεν είχαμε ανκρϊπινα κφματα, μόνο 

περιπτϊςεισ ανκρϊπων που ιπιαν μολυςμζνο νερό και ανάφεραν ςυμπτϊματα όπωσ πονοκεφάλουσ, 

εμετό και ηάλθ. 

2.3.3 Οι επιπτώσεις τοσ ατστήματος στο περιβάλλον  

τισ εκκζςεισ περί του κζματοσ από UNEP / OCHA Assessment Mission, (2000) και Ministry of the 

Environment - DPPR / SEI / BARPI, (2008) βλζπουμε ότι οι ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον λόγω του 

ατυχιματοσ και τθν ειςροι κυανίου αλλά και άλλων βαρζων μετάλλων ςτον ποταμό είχε ωσ ςυνζπεια 

να μολυνκοφν 5 χϊρεσ. Κατά τθν αναφορά των Ρουμανικϊν αρχϊν θ επίπτωςθ ςτα ψάρια τθσ περιοχισ 

ιταν πολφ μικρι. τθν Ουγγαρία πζκαναν πάνω από 1240 τόνοι ψαριϊν. τον ποταμό Tisza 

καταςτράφθκε ςχεδόν όλθ θ χλωρίδα και θ πανίδα. Διάφορεσ επιςκζψεισ από ομάδεσ για να κάνουν 

επιπλζον ζρευνα ςτισ επιπτϊςεισ του ατυχιματοσ ζχουν προειδοποιιςει για μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ 

που πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά. 
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2.4 Ατύτημα στο Bhopal 

Σο Bhopal βρίςκεται ςτθν Ινδία και είναι θ πρωτεφουςα τθσ πολιτείασ Madhya Pradesh, είναι γνωςτι 

ωσ θ Πόλθ των λιμνϊν και κεωρείται μία από τισ πιο πράςινεσ Πόλθσ τθσ Ινδίασ. 

το Bhopal είχε και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ θ εταιρία Union Carbide Corporation, όπου και καταςκεφαηε 

φάρμακα για τθν ελονοςία μζχρι και φυτοφάρμακα. Θ ςτροφι ςτθν παραγωγι εξαρτικθκε κατά κφριο 

από το ότι θ ελονοςία είχε αρχίςει να περιορίηεται, αν και το ίδιο αντιμετϊπιςαν και με τα 

φυτοφάρμακα αργότερα λόγω των χαμθλϊν βροχοπτϊςεων ςτθν περιοχι με ςυνζπεια τθν χαμθλι 

παραγωγι ςτισ αγροτικζσ εκτάςεισ. Οι ςυνκικεσ όμωσ αλλάξαν για μία από τισ πιο πράςινεσ Πόλεισ τθσ 

Ινδίασ όταν ςτισ 3 Δεκεμβρίου του 1984 ςυνζβθ ζνα από τα  μεγαλφτερα και  καταςτροφικά 

βιομθχανικά ατυχιματα ςτθν ιςτορία. 

τισ αρχζσ Δεκεμβρίου του 1984, μια χθμικι αντίδραςθ ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ φυτοφαρμάκων 

610 ςτθ Union Carbide India ςτο Bhopal τθσ Ινδίασ προκάλεςε τθ βαλβίδα ανακοφφιςθσ αςφαλείασ τθσ 

δεξαμενισ για να ανοίξει. Εντόσ τθσ δεξαμενισ 610 υπιρχαν περίπου 41 μετρικοί τόνοι ιςοδφναμου 

ιςοκυανικοφ μεκυλίου (ιςοδυναμεί με 90.000 λίβρεσ) (MIC), ζνα τοξικό ενδιάμεςο χθμικό προϊόν που 

χρθςιμοποιείται ςτθν επεξεργαςία του SEV1N ενόσ προϊόντοσ τθσ Carbide το οποίο είναι φυτοφάρμακο 

καρβαρυλίου . Μια ζντονθ εξωκερμικι αντίδραςθ ςυνζβθ όταν μια μεγάλθ ποςότθτα νεροφ (που 

πιςτεφεται ότι είναι μεταξφ 1.000 και 2.000 λίβρεσ) ειςιχκθ ςτθ δεξαμενι και αναμείχκθκε με τισ 

90.000 λίβρεσ αποκθκευμζνου MIC. Ζνασ παράλλθλοσ εξωκερμικόσ τριμεριςμόσ του MIC (που 

καταλφεται από τον ςίδθρο που οφείλεται ςτθ διάβρωςθ των τοιχωμάτων τθσ δεξαμενισ από 

ανοξείδωτο χάλυβα κάτω από τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, που παριχκθ από τθν αρχικι αντίδραςθ) 

κράτθςε τθν ανακουφιςτικι βαλβίδα αςφαλείασ ανοικτι για περίπου δφο ϊρεσ. Κατά τθ διάρκεια 

αυτισ τθσ περιόδου, περιςςότερα από 50.000 κιλά MIC ςε ατμό και ςε υγρι μορφι απελευκερϊκθκαν 

ςτθν ατμόςφαιρα. Σο μζγεκοσ αυτισ τθσ απελευκζρωςθσ ςυνζτριψε τον μθχανιςμό εξαεριςμοφ και 

τουσ ςωλινεσ πυρόςβεςθσ που χρθςιμοποιοφνται για να περιορίςουν μικρζσ διαρροζσ,  επιτρζποντασ 

ζτςι  ζνα τοξικό ςφννεφο αερίου MIC να διαφφγει πάνω από τισ πφλεσ των εγκαταςτάςεων ςτθν γφρω 

περιοχι. Θ περιοχι ιταν μια πυκνοκατοικθμζνθ και φτωχι περιοχι όπου χιλιάδεσ άνκρωποι ηοφςαν ςε 

αυτοςχζδιεσ καλφβεσ*9+.  
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2.4.1Οι επιπτώσεις τοσ ατστήματος στον άνθρωπο   

Οι ςυνζπειεσ ςτον άνκρωπο ιταν ίςωσ θ χειρότερεσ ςτθν ιςτορία των βιομθχανικϊν ατυχθμάτων και 

χωρίηονται ςε 3 κατθγορίεσ. 

Άμεςεσ ςυνζπειεσ: 1500 νεκροί και 300000 τραυματίεσ. 

Μεςοπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ: 1500 νεκροί ακόμα ςε διάςτθμα 6 μθνϊν. 

Μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ: 30 νεκροφσ κάκε μινα εδϊ και περίπου 20 χρόνια. 

 

2.4.2 Οι επιπτώσεις τοσ ατστήματος στο περιβάλλον  

Θ Union Carbide ζκλειςε το εργοςτάςιο ςτο Bhopal to 1998 αφινοντασ πίςω τθσ 50.000 τόνουσ χθµικά 

απόβλθτα που δθλθτθριάηουν το ζδαφοσ και το νερό τθσ πόλθσ. Θ Greenpeace ζχει ανακθρφξει τθν 

περιοχι «παγκόςµιο τοξικό τόπο». Σο µολυςµζνο εργοςτάςιο ζχει εγκαταλειφκεί να ςαπίηει 

απειλϊντασ τουσ 20.000 περίοικουσ που είναι πολφ φτωχοί για να εγκαταλείψουν τα ςπίτια τουσ. Σα 

τοξικά απόβλθτα είναι ελλιπϊσ αποκθκευµζνα ςε περιοχι όπου βρίςκονται 120.000 άνκρωποι. 

Πζραςαν δεκαοκτϊ χρόνια από τότε και ακόµα πεκαίνουν 30 άνκρωποι κάκε µινα από τθν επίδραςθ 

του αερίου. Σο ςφνολο των κυµάτων ζφταςε µζχρι ςιµερα τουσ 20.000 ενϊ γφρω ςτουσ 150.000 είναι 

εκείνοι που υποφζρουν από εγκεφαλικζσ βλάβεσ και καρκίνουσ είτε γεννικθκαν µε διανοθτικι 

υςτζρθςθ.*10+  
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2.4.3 Πολιτικό αντίκτσπο  

Σο ατφχθμα ςτο Bhopal είχε και τεράςτιεσ πολιτικζσ, κοινωνικζσ και νομικζσ τραγωδίεσ, πζραν των 

επιπτϊςεων ςτον άνκρωπο και ςτο περιβάλλον. Ζγινε μια από τισ μεγαλφτερεσ μθνφςεισ ςτθν ιςτορία, 

με ςτόχο τθν Union Carbide οι οποία κατά τουσ R. Clayton Trotter Susan G. Day Amy E. Love, (1989) με 

τουσ δικθγόρουσ να κζλουν να μεταφζρουν τθν δίκθ ςτθν Θ.Π.Α.  κακϊσ εκεί οι αποηθμιϊςεισ τισ 

οποίεσ κα ζπαιρναν κα είχαν τεράςτια διαφορά από αυτζσ εάν θ δίκθ γινόταν ςε δικαςτιριο ςτθν Ινδία 

όπου το μζγιςτο πόςο που ζχει δϊςει ινδικό δικαςτιριο για αποηθμίωςθ ςε τραγικό ατφχθμα είναι 

40.000 δολάρια. Θ Union Carbide πζτυχε τεράςτια νίκθ κακϊσ το πολιτικό ςφςτθμα τον Θ.Π.Α. 

απζρριψε τθν πρόταςθ, το δικαςτιριο ζγινε ςτθν Ινδία και γι' αυτό και τθν ονόμαςαν ωσ θ δεφτερθ 

τραγωδία για τθν ανικανότθτα του νομικοφ ςυςτιματοσ να ανταποκρικεί όπωσ κα ζπρεπε ςε μια τζτοια 

τραγωδία με τόςουσ νεκροφσ και τραυματίεσ και ουςιαςτικά να προςτατεφεται μια πολυεκνικι. Σελικά 

ςτισ 15 Φεβρουαρίου του 1989 το ανϊτατο δικαςτιριο τθσ Ινδίασ διζταξε τθν αποηθμίωςθ ςτα 470 

εκατομμφρια δολάρια. Mόνο 1500 δολάρια αντιςτοιχοφςαν ςε κάκε νεκρό ι τραυματία εμπλεκόμενο 

ςτο ατφχθμα. Είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ αποτυχίεσ ςτθν ιςτορία για το νομικό ςφςτθμα ςε μια 

καταςτροφι που επθρζαςε  και ςυνεχίηει να επθρεάηει πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά τισ ηωζσ 

χιλιάδων ανκρϊπων και με τεράςτιεσ επιπτϊςεισ για το περιβάλλον.  
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2.5 Σσμπεράσματα ιστορικών ατστημάτων 

Πριν τθν ζκδοςθ οδθγιϊν ι τθν μθ εφαρμογι τουσ για τα βιομθχανικά ατυχιματα, ςτα ιςτορικά 

βιομθχανικά ατυχιματα που εξετάςτθκαν αλλά και ςε άλλα βιομθχανικά ατυχιματα ανά των κόςμο 

εντοπίηονται τα ζξθσ προβλιματα. 

 

• Αδυναμία του νομικοφ ςυςτιματοσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ ατυχθμάτων  να 

υποβάλει ποινζσ τισ όποιεσ αρμόηουν ςτθν εκάςτοτε εταιρία είτε ςε κρατικό είτε ςε 

παγκόςμιο επίπεδο, με μεγαλφτερθ αδιαφορία για του πολίτεσ των κρατϊν και για τισ 

επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. 

 

• Ζνα βιομθχανικό ατφχθμα ζχει επιπτϊςεισ πολιτικζσ, νομικζσ, κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ, 

οικονομικζσ και με κόςτοσ ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ και υλικζσ καταςτροφζσ όπου δεν  

υπολογίηονται ολιςτικά ςε άμεςα, μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα κόςτθ. 

 

• Ζνα βιομθχανικό ατφχθμα μπορεί να ζχει διακρατικζσ και παγκόςμιεσ επιπτϊςεισ ειδικά ςε 

κζματα καταςτροφισ του περιβάλλοντοσ. 

 

• Δεν υπάρχει πάντα μθχανιςμόσ για τθν αντιμετϊπιςθ  βιομθχανικϊν ατυχθμάτων ςε 

διακρατικό επίπεδο. 

 

 

Όλα αυτά τα προβλιματα βζβαια ζχουν ςχεδόν εξαλειφκεί  πλζον από τισ οδθγίεσ  SEVESO, τισ 

επιτροπζσ ατομικισ ενζργειασ και τισ υμφωνίεσ ADR, RID, IATA και I.M.O. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Οδθγία Seveso 

To 1982 Θ Ευρωπαϊκι επιτροπι εκδίδει τθν οδθγία Seveso (82/501/EK), θ οποία ιταν θ αρχι για το πϊσ 

πρζπει να αντιμετωπίηονται τα ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ κζτοντασ ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ, 

πρακτικζσ και οδθγίεσ. τθν ςυνζχεια το 1996 εκδίδεται θ ανακεωρθμζνθ οδθγία γνωςτι ωσ Seveso II 

(96/82/EK). Σο 2012 εκδίδεται θ Seveso III (2012/18/ΕΕ) με ςθμαντικζσ αλλαγζσ προσ τθν πλθροφόρθςθ 

και τθν διαβοφλευςθ ςε διακρατικό και εκνικό επίπεδο όπου και εναρμονίηεται ςτθν (ΚΤΑ 172058/11-

2- 2016 ΦΕΚ 354Β/17-2-2016) με τθν Ελλθνικι νομοκεςία. Όμωσ θ οδθγία Seveso δεν καλφπτει όλο το 

φάςμα των ατυχθμάτων ι επικίνδυνων ουςιϊν για αυτό υπάρχουν άλλεσ οδθγίεσ ι και υπθρεςίεσ που 

τθσ προςδιορίηουν. 

Θ οδθγία Seveso:  

• Προςδιορίηει τθν διαχείριςθ των κινδφνων που ςχετίηονται με επικίνδυνεσ ουςίεσ. 

Θ Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ: 

• Αντιμετωπίηει τουσ κίνδυνουσ από ιοντίηουςα ακτινοβολία. 

Θ Ευρωπαϊκι υμφωνία για τθ Διεκνι Οδικι Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR): 

• Προςδιορίηει τθν διακίνθςθ επικίνδυνων ουςιϊν (υμφωνία ADR). 

Ο Κανονιςμόσ ςχετικά με τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID): 

• Προςδιορίηει τισ διεκνείσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων ουςιϊν. 

Θ Διεκνισ Ζνωςθ Αερομεταφορϊν IATA: 

• Προςδιορίηει τθν αεροπορικι μεταφορά επικίνδυνων ουςιϊν (Διατάξεισ Ι.Α.Σ.Α.). 

 Ο Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ (ΙΜΟ): 

• Προςδιορίηει τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ επικίνδυνων ουςιϊν (Κανονιςμόσ Ι.Μ.Ο.). 
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3.1 Σα περιεχόμενα τισ οδθγίασ 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) 

και οι ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ ςε ςχζςθ με τθν 

SEVESO II. 

Άρκρο 1 – Αντικείμενο 

το άρκρο 1 τθσ οδθγίασ Seveso III παρουςιάηεται θ ιδιότθτα και ο ςκοπόσ τθσ οδθγίασ. 

Άρκρο 2 – Πεδίο εφαρμογισ 

Ορίηεται το ποφ εφαρμόηεται θ οδθγία και μασ παραπζμπει ςτο άρκρο 3 ςτθν παράγραφο 1 και ποφ 

δεν εφαρμόηεται θ οδθγία και ςυμπλθρϊνει ότι ανεξάρτθτα των ςτοιχείων ε) και θ) θ οδθγία 

εφαρμόηεται για τθν υπόγεια αποκικευςθ φυςικοφ αερίου και εργαςίεσ χθμικισ και κερμικισ 

επεξεργαςίασ. Εδϊ βλζπουμε και τθν πρόςκεςθ τθσ εξαίρεςθσ η) υπόγεια υπεράκτια αποκικευςθ 

αερίου, ςε ειδικοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και ςε χϊρουσ ςτουσ οποίουσ γίνεται ακόμα ζρευνα και 

εκμετάλλευςθ ορυκτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των υδρογονανκράκων. ςε ςχζςθ με τθν Seveso II  

‘Αρκρο 3 – Οριςμοί 

το άρκρο 3 δίνονται οι οριςμοί για τθν μονάδα, εγκατάςταςθ, κίνδυνο, κοινό, επικινδυνότθτα κτλ., οι 

βαςικζσ διαφορζσ με τθν προθγοφμενθ οδθγία είναι ότι αναφζρονται οι οριςμοί κίνδυνοσ και 

επικινδυνότθτα κακϊσ και προςδιορίηονται ςαφζςτερα οι οριςμοί αποκικευςθ, παράδοςθ και 

απόκεμα. Ζνα ακόμα πολφ ςθμαντικό γεγονόσ ςχετικά με τθν οδθγία είναι ότι γίνεται διαφοροποίθςθ 

κοινοφ και ενδιαφερόμενου κοινοφ αφοφ γενικά  θ Seveso III δίνει μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν 

ενθμζρωςθ του κοινοφ. 

φμφωνα με τθν Οδθγία 2012/18/ΕΕ: 

1) «μονάδα», ο υπό ζλεγχο φορζα εκμετάλλευςθσ ςυνολικόσ χϊροσ όπου υπάρχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 

ςε μία ι περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κοινϊν ι ςυναφϊν υποδομϊν ι 

δραςτθριοτιτων οι μονάδεσ κατατάςςονται ςε κατϊτερθσ ι ανϊτερθσ βακμίδασ. 

 2) «μονάδα κατϊτερθσ βακμίδασ», μονάδα όπου υπάρχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ ςε ποςότθτεσ ίςεσ ι 

μεγαλφτερεσ των ποςοτιτων που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Ι μζροσ 1 ςτιλθ 2 ι ςτο παράρτθμα Ι 

μζροσ 2 ςτιλθ 2, αλλά μικρότερεσ των ποςοτιτων που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Ι μζροσ 1 ςτιλθ 
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3 ι ςτο παράρτθμα Ι μζροσ 2 ςτιλθ 3, χρθςιμοποιϊντασ, όπου ζχει εφαρμογι, τον ακροιςτικό κανόνα 

που κακορίηεται ςτθ ςθμείωςθ 4 του παραρτιματοσ Ι. 

 3) «μονάδα ανϊτερθσ βακμίδασ», μονάδα όπου υπάρχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ ςε ποςότθτεσ ίςεσ ι 

μεγαλφτερεσ των ποςοτιτων που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα Ι μζροσ 1 ςτιλθ 3 ι ςτο παράρτθμα Ι 

μζροσ 2 ςτιλθ 3, χρθςιμοποιϊντασ, όπου ζχει εφαρμογι, τον ακροιςτικό κανόνα που κακορίηεται ςτθ 

ςθμείωςθ 4 του παραρτιματοσ Ι. 

4) «γειτονικι μονάδα», μονάδα που βρίςκεται κοντά ςε άλλθ μονάδα, ςε απόςταςθ που αυξάνει τθν 

επικινδυνότθτα ι τισ ςυνζπειεσ μεγάλου ατυχιματοσ. 

5) «νζα μονάδα» είναι: 

α) μονάδα που τίκεται ςε λειτουργία ι καταςκευάηεται τθν 1θ Ιουνίου 2015 ι αργότερα. 

β) χϊροσ λειτουργίασ που εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ οδθγίασ ι μονάδα κατϊτερθσ 

βακμίδασ που αναβακμίηεται ςε ανϊτερθσ βακμίδασ ι αντίςτροφα, τθν 1θ Ιουνίου 2015 ι αργότερα 

λόγω τροποποιιςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ ι τισ δραςτθριότθτζσ τθσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα να 

αλλάξει ο κατάλογοσ των επικίνδυνων ουςιϊν τθσ. 

6) «υφιςτάμενθ μονάδα», μονάδα που ςτισ 31 Μαΐου 2015 εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 

96/82/ΕΚ και από τθν 1θ Ιουνίου 2015 εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ οδθγίασ χωρίσ να 

ζχει αλλάξει θ ταξινόμθςι τθσ ωσ κατϊτερθσ ι ανϊτερθσ βακμίδασ μονάδα.  

7) «άλλθ μονάδα», χϊροσ λειτουργίασ που εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ οδθγίασ ι 

μονάδα κατϊτερθσ βακμίδασ που αναβακμίηεται ςε ανϊτερθσ βακμίδασ ι αντίςτροφα, τθν 1θ Ιουνίου 

2015 ι αργότερα για λόγουσ άλλουσ από αυτοφσ που αναφζρονται ςτο ςθμείο 5.  

8) «εγκατάςταςθ», επίγειο ι υπόγειο τεχνικό υποςφνολο μονάδασ, όπου γίνεται παραγωγι, 

χρθςιμοποίθςθ, χειριςμόσ ι αποκικευςθ επικίνδυνων ουςιϊν· ςε αυτό ςυγκαταλζγονται όλοσ ο 

εξοπλιςμόσ, οι καταςκευζσ, οι αγωγοί, οι μθχανζσ, τα εργαλεία, οι ιδιωτικζσ ςιδθροδρομικζσ 

διακλαδϊςεισ, οι νθοδόχοι, οι αποβάκρεσ φορτοεκφόρτωςθσ που εξυπθρετοφν τθν εγκατάςταςθ, οι 

προβλιτεσ, οι αποκικεσ ι ςυναφείσ καταςκευζσ, πλωτζσ ι μθ, που χρειάηονται για τθ λειτουργία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ εγκατάςταςθσ. 

9) «φορζασ εκμετάλλευςθσ», κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο εκμεταλλεφεται ι κατζχει 

μονάδα ι εγκατάςταςθ ι, αν προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία, ςτο οποίο εκχωρικθκε θ 



35 
 

αποφαςιςτικι οικονομικι εξουςία ι θ εξουςία λιψθσ αποφάςεων επί τθσ τεχνικισ λειτουργίασ τθσ 

μονάδασ ι εγκατάςταςθσ.  

10) «επικίνδυνθ ουςία», ουςία ι μείγμα που καλφπτεται από το μζροσ 1 ι απαρικμείται ςτο μζροσ 2 

του παραρτιματοσ Ι, μεταξφ άλλων υπό μορφι πρϊτθσ φλθσ, προϊόντοσ, παραπροϊόντοσ, καταλοίπου ι 

ενδιάμεςου προϊόντοσ. 

11) «μείγμα», μείγμα ι διάλυμα που αποτελείται από δφο ι περιςςότερεσ ουςίεσ. 

12) «φπαρξθ επικίνδυνων ουςιϊν», θ πραγματικι ι προβλεπόμενθ παρουςία επικίνδυνων ουςιϊν ςτθ 

μονάδα ι επικίνδυνων ουςιϊν που τεκμαίρεται λογικά ότι προβλζπεται να προκφψουν κατά τθν 

απϊλεια ελζγχου τθσ διαδικαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων δραςτθριοτιτων αποκικευςθσ, ςε 

οποιαδιποτε εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ, ςε ποςότθτεσ ίςεσ με ι μεγαλφτερεσ από τισ οριακζσ 

ποςότθτεσ που αναφζρονται ςτο μζροσ 1 ι το μζροσ 2 του παραρτιματοσ Ι.  

13) «μεγάλο ατφχθμα», ςυμβάν, όπωσ μεγάλθ διαρροι, πυρκαγιά ι ζκρθξθ που προκφπτει από 

ανεξζλεγκτεσ εξελίξεισ κατά τθ λειτουργία οποιαςδιποτε μονάδασ καλυπτόμενθσ από τθν παροφςα 

οδθγία, το οποίο προκαλεί ςοβαροφσ κινδφνουσ, άμεςουσ ι απϊτερουσ, για τθν ανκρϊπινθ υγεία ι το 

περιβάλλον, εντόσ ι εκτόσ τθσ μονάδασ, και ςχετίηεται με μία ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ. 

14) «κίνδυνοσ», εγγενισ ιδιότθτα επικίνδυνθσ ουςίασ ι φυςικισ κατάςταςθσ που ενδζχεται να βλάψει 

τθν ανκρϊπινθ υγεία ι το περιβάλλον.  

15) «επικινδυνότθτα», πικανότθτα ςυγκεκριμζνθσ επίδραςθσ εντόσ δεδομζνθσ χρονικισ περιόδου ι 

υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ.  

16) «αποκικευςθ», θ παρουςία ποςότθτασ επικίνδυνων ουςιϊν με ςκοπό τθν εναποκικευςθ, τθν 

παράδοςθ προσ αςφαλι φφλαξθ ι τθν αποκεματοποίθςθ.  

17) «κοινό», ζνα ι περιςςότερα φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία ι 

πρακτικι, οι ενϊςεισ, οι οργανϊςεισ και οι ομάδεσ αυτϊν. 

18) «ενδιαφερόμενο κοινό», το κοινό το οποίο κίγεται ι ενδζχεται να κιγεί ι του οποίου 

διακυβεφονται ςυμφζροντα από αποφάςεισ που λαμβάνονται για οποιοδιποτε από τα κζματα που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 15 παράγραφοσ 1· για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ οριςμοφ, μθ κυβερνθτικζσ 

οργανϊςεισ που προάγουν τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθροφν τισ τυχόν εφαρμοςτζεσ 

απαιτιςεισ ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία κεωρείται ότι ζχουν ςυμφζρον.  
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19) «επικεϊρθςθ», όλεσ οι δράςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιτόπιων επιςκζψεων, ελζγχων των 

εςωτερικϊν μζτρων, ςυςτθμάτων, εκκζςεων και εγγράφων παρακολοφκθςθσ, κακϊσ και κάκε 

απαραίτθτθσ ςυνζχειασ που δίδεται από τθν αρμόδια αρχι ι για λογαριαςμό τθσ, με ςκοπό τον ζλεγχο 

και τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των μονάδων με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ οδθγίασ. 

Άρκρο 4 - Εκτίμθςθ κινδφνων μεγάλου ατυχιματοσ από ςυγκεκριμζνθ επικίνδυνθ ουςία. 

Σο Άρκρο 4 προςτίκεται αντί τθσ παραγράφου 2 α) και β) του Άρκρου 8 τθσ οδθγίασ 96/82/EK και ορίηει 

ότι πρζπει να γίνετε εκτίμθςθ των ουςιϊν που ενδεχομζνωσ να προκαλζςουν ζκλυςθ μάηασ ι ενζργειασ 

που κα μποροφςε να προκαλζςει ζνα μεγάλο ατφχθμα  και να γίνει  πρόβλεψθ αυτϊν. 

Άρκρο 5 Γενικζσ υποχρεϊςεισ του φορζα εκμετάλλευςθσ. 

το άρκρο 5 τα κράτθ μζλθ πρζπει να ζχουν μεριμνιςει ϊςτε ο φορζασ εκμετάλλευςθσ να ζχει λάβει τα 

απαραίτθτα μζτρα για τθν πρόλθψθ μεγάλων ατυχθμάτων και υποχρεοφται να αποδεικνφει ανά πάςα 

ςτιγμι ότι τα τθρεί ςτθν αρμόδια αρχι.  το άρκρο αυτό ζχει αλλάξει θ ονομαςία του αςκοφντοσ τθν 

εκμετάλλευςθ ςε φορζα εκμετάλλευςθσ. 

 

Άρκρο 6. Αρμόδια αρχι 

Σο άρκρο 6 προςτίκεται  και υποχρεϊνει τα κράτθ μζλθ να ςυγκροτιςουν ι να διορίηουν μία θ και 

περιςςότερεσ αρμόδιεσ αρχζσ υπεφκυνεσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ οδθγίασ όπου οι 

φορείσ εκμετάλλευςθσ να μποροφν να υποβάλλουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 

Άρκρο 7 – Κοινοποίθςθ  

Οι φορείσ εκμετάλλευςθσ οι οποίοι ζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ πρζπει να υποβάλλουν ςτον αρμόδιο 

φορζα πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επικίνδυνεσ ουςίεσ  που ζχουν όπωσ τθν ποςότθτα και τθν φυςικι 

τουσ μορφι, και υποχρεοφνται να υποβάλουν κοινοποίθςθ ςτθν αρμόδια αρχι με όλα τα ςτοιχεία τισ 

μονάδασ όπωσ όνομα και διεφκυνςθ του φορζα εκμετάλλευςθσ, τθν δραςτθριότθτα, το άμεςο 

περιβάλλον. Επίςθσ επιςθμαίνονται το χρονικά περικϊρια κοινοποίθςθσ θ επικαιροποίθςθσ και ότι ςε 

περίπτωςθ ουςιαςτικισ αφξθςθσ ι μείωςθσ τθσ ποςότθτασ ι ουςιαςτικισ μεταβολισ τθσ φφςθσ ι τθσ 

φυςικισ μορφισ τθσ υπάρχουςασ επικίνδυνθσ ουςίασ, μετατροπι τθσ μονάδασ ι τθσ εγκατάςταςθσ ι 

οριςτικισ παφςθσ οι φορείσ πρζπει να ενθμερϊνουν εκ των προτζρων τθν αρμόδια αρχι. ε ςχζςθ με 
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τθν Seveso ΙΙ οι οδθγίεσ γίνονται πιο λεπτομερείσ προςκζτοντασ και χρονικά όρια ςτον φορζα 

εκμετάλλευςθσ. 

Άρκρο 8 – Πολιτικι πρόλθψθσ μεγάλων ατυχθμάτων 

Οι φορείσ εκμετάλλευςθσ υποχρεοφνται να ςυντάςςουν και να υποβάλουν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ γραπτό 

ζγγραφο ςτο οποίο αναφζρεται θ Πολιτικι Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων (ΠΠΜΑ). Θ ΠΠΜΑ πρζπει να είναι 

ςχεδιαςμζνθ για τθν διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου προςταςίασ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και του 

περιβάλλοντοσ και είναι ανάλογθ προσ τουσ κινδφνουσ μεγάλου ατυχιματοσ. Επίςθσ ςε ςχζςθ με τθν 

Seveso II πρζπει να περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ ςτόχουσ και τισ αρχζσ δράςθσ του φορζα 

εκμετάλλευςθσ, τον ρόλο και τθν ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ, κακϊσ και τθν προςιλωςθ ςτθ διαρκι 

βελτίωςθ του ελζγχου των κινδφνων μεγάλων ατυχθμάτων και ςτθ διαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου 

προςταςίασ. Μια ακόμα διαφορά είναι ότι ορίηονται και χρονικά όρια κατάκεςθσ, μαηί με τθν εμφάνιςθ 

του ακρωνφμιου  (ΠΠΜΑ). 

Άρκρο 9 – Πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα 

Θ αρμόδια αρχι με τισ πλθροφορίεσ του φορζα εκμετάλλευςθσ πρζπει να κακορίηει για όλεσ τισ 

μονάδεσ ι ομάδεσ μονάδων κατϊτερθσ και ανϊτερθσ βακμίδασ όπου θ επικινδυνότθτα ι οι ςυνζπειεσ 

μεγάλου ατυχιματοσ ενδζχεται να αυξάνονται λόγω τθσ γεωγραφικισ κζςθσ και τθσ εγγφτθτασ αυτϊν 

των μονάδων, κακϊσ και τουσ καταλόγουσ των επικίνδυνων ουςιϊν, γνωςτό και ωσ φαινόμενο 

(Domino), επίςθσ οι φορείσ εκμετάλλευςθσ πρζπει να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ και να 

ςυνεργάηονται ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ. το ςυγκεκριμζνο άρκρο βλζπουμε ότι πλζον ςτισ νζεσ  

οδθγίεσ πρζπει να τισ ακολουκοφν οι μονάδεσ κατϊτερθσ και ανϊτερθσ βακμίδασ 

Άρκρο 10 – Ζκκεςθ αςφαλείασ 

Ο φορζασ εκμετάλλευςθσ μονάδασ ανϊτερθσ κλίμακασ είναι αναγκαςμζνοσ να υποβάλει ζκκεςθ 

(μελζτθ) αςφαλείασ με ςκοπό όπωσ ορίηεται από τισ παραγράφουσ α) ζωσ ε). Σα ςτοιχεία και οι 

πλθροφορίεσ για τθν ζκκεςθ αςφαλείασ περιγράφονται με μεγάλθ λεπτομζρεια ςτο παράρτθμα ΙΙ. Θ 

ζκκεςθ πρζπει να αποςταλεί ςτθν αρμόδια αρχι ορίηοντασ χρονικά όρια. ε περίπτωςθ μεγάλου 

ατυχιματοσ ςτθ μονάδα τουσ ο φορζασ χρειάηεται να επανεξετάηει και όταν χρειάηεται να 

επικαιροποιεί τθν ζκκεςθ αςφαλείασ ι μετά από αίτθμα τθσ αρμόδιασ αρχισ. Δεν υπάρχει πλζον το 

άρκρο περί ςυνδυαςμό διαφόρων μελετϊν αςφαλείασ, θ ζκκεςθ δεν εξετάηεται πλζον περιοδικά ανά 5 
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ζτθ, το άρκρο 6 αντικακίςταται και  θ αρμόδια αρχι μετά τθν παραλαβι τθσ ζκκεςθσ ανακοινϊνει ςτον 

φορζα τα ςυμπεράςματα τθσ από τθν εξζταςθ τθσ ζκκεςθσ αςφαλείασ. 

Άρκρο 11 - Μετατροπζσ εγκατάςταςθσ, μονάδασ ι αποκικθσ 

Όταν ο φορζασ εκμετάλλευςθσ κάνει οποιαδιποτε αλλαγι τότε ςφμφωνα με τθν οδθγία 2012/18/ΕΕ: 

ε περίπτωςθ μετατροπισ εγκατάςταςθσ, μονάδασ, αποκικθσ ι διεργαςίασ παραγωγισ ι τθσ φφςθσ ι 

τθσ φυςικισ μορφισ ι των ποςοτιτων επικίνδυνων ουςιϊν που ενδζχεται να ζχει ςθμαντικζσ 

ςυνζπειεσ ςτουσ κινδφνουσ μεγάλου ατυχιματοσ ι να μετατρζψουν μονάδα κατϊτερθσ βακμίδασ ςε 

ανϊτερθσ ι το αντίςτροφο, τα κράτθ μζλθ μεριμνοφν ϊςτε ο φορζασ εκμετάλλευςθσ να επανεξετάςει 

και, εάν χρειάηεται, να επικαιροποιιςει τθν κοινοποίθςθ, τθν ΠΠΜΑ, το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ 

αςφαλείασ και τθν ζκκεςθ αςφάλειασ και να ενθμερϊςει τθν αρμόδια αρχι για τισ λεπτομζρειεσ των εν 

λόγω επικαιροποιιςεων πριν από τθν εν λόγω μετατροπι. 

Άρκρο 12 – χζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ 

Σο άρκρο αυτό ορίηει ότι ο φορζασ εκμετάλλευςθσ πρζπει να καταρτίηει εςωτερικό ςχζδιο ζκτακτθσ 

ανάγκθσ με τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν εντόσ τθσ μονάδασ και πρζπει να παρζχει τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ ςτθν αρμόδια αρχι ϊςτε αυτι να είναι ςε κζςθ να καταρτίηει εξωτερικό ςχζδιο ζκτακτθσ 

ανάγκθσ. Ορίηονται τα χρονικά όρια για τα ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ για τον φορζα και για τθν αρμόδια 

αρχι. τθν παράγραφο 3 υπάρχουν οι ςτόχοι με τουσ οποίουσ πρζπει να εκπονοφνται τα ςχζδια 

ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτθν ςυνζχεια ορίηονται διαδικαςίεσ όπωσ διαβοφλευςθ του κοινοφ και 

επανεξζταςθσ των ςχεδίων. θμαντικι είναι θ πρόςκεςθ τθσ διαβοφλευςθσ και ότι το ενδιαφερόμενο 

κοινό πρζπει να μπορεί να εκφράςει τθν γνϊμθ του ζγκαιρα. 

Άρκρο 13 – χεδιαςμόσ χριςεων γθσ 

ε αυτό το άρκρο βλζπουμε ςχετικά με τισ διατάξεισ των χριςεων γθσ και ορίηονται οι ςτόχοι ποφ 

πρζπει να επιδιϊξουν  τα κράτθ μζλθ. Επίςθσ πρζπει να κράτθ μζλθ να μεριμνιςουν ϊςτε όλεσ οι 

αρμόδιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ να κεςπίςουν διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ για να 

διαςφαλιςτεί ότι οι φορείσ εκμετάλλευςθσ παρζχουν επαρκείσ πλθροφορίεσ  για τθν επικινδυνότθτα 

τθσ μονάδασ και να υπάρχουν τεχνικζσ ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν εν λόγο επικινδυνότθτα. 

Άρκρο 14 – Ενθμζρωςθ του κοινοφ. 
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Σα κράτθ μζλθ πρζπει να μεριμνοφν ϊςτε οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα V να είναι 

μονίμωσ διακζςιμεσ ςτο κοινό. Με τισ πλθροφορίεσ να επικαιροποιοφνται διαρκϊσ. Για τισ  μονάδεσ 

ανϊτερθσ βακμίδασ τα κράτθ μζλθ πρζπει να διαςφαλίηουν ότι όλα τα πρόςωπα που ενδζχεται να 

πλθγοφν από μεγάλο ατφχθμα να λαμβάνουν τακτικά και χωρίσ να χρειάηεται να το ηθτιςουν ςαφείσ 

και εφλθπτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά μετά μζτρα αςφαλείασ. Θ ζκκεςθ αςφάλειασ μαηι με τον κατάλογο 

των επικίνδυνων ουςιϊν πρζπει να τίκεται ςτθ διάκεςθ του κοινοφ μετά από αίτθμα.  Κάκε κράτοσ 

μζλοσ πρζπει να διακζτει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςε άλλα κράτθ μζλθ που ενδεχόμενοσ να 

υποςτοφν επιδράςεισ. Θ μεγάλθ αλλαγι που βλζπουμε ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι ότι πλζον ςτθ 

Seveso III δεν υπολογίηονται μόνο τα κράτθ με διαςυνοριακζσ επιπτϊςεισ αλλά κατά κφριο λόγο τα 

εμπλεκόμενα άτομα εντόσ τθσ ίδιασ τθσ χϊρασ κακϊσ και τθν αλλαγι του ονόματοσ από πλθροφορίεσ 

για τα μζτρα αςφαλείασ ςε ενθμζρωςθ του κοινοφ. 

Άρκρο 15 – Δθμόςια διαβοφλευςθ και ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων 

Σο άρκρο 15 φροντίηει ότι τα κράτθ μζλθ μεριμνοφν ϊςτε το ενδιαφερόμενο κοινό να μπορεί ζγκαιρα 

να εκφζρει γνϊμθ να ενθμερϊνεται από  διάφορα μζςα ενθμζρωςθσ μόλισ οι πλθροφορίεσ είναι 

ευλόγοσ δυνατό να παραςχεκοφν και να ζχει το δικαίωμα να διατφπωςθ ςχόλια και απόψεισ προσ ςτθν 

αρμόδια αρχι πριν τθν λιψθ απόφαςθσ  και ορίηεται πια ζργα αφορά. 

Άρκρο 16  - Πλθροφορίεσ που παρζχει ο φορζασ εκμετάλλευςθσ και μζτρα που πρζπει να λθφκοφν 

μετά από μεγάλο ατφχθμα 

το άρκρο αυτό ορίηονται θ ενζργειεσ τισ οποίεσ πρζπει να κάνει ο φορζασ εκμετάλλευςθσ μετά από 

μεγάλο ατφχθμα. 

Άρκρο 17 -  Ενζργειεσ που πρζπει να αναλάβει θ αρμόδια αρχι μετά από μεγάλο ατφχθμα 

Όπωσ και ςτο άρκρο 16 ςτο 17 ορίηονται οι ενζργειεσ που πρζπει να αναλάβει θ αρμόδια αρχι. 

Άρκρο 18 – Πλθροφορίεσ που παρζχουν τα κράτθ μζλθ μετά από μεγάλο ατφχθμα  

Σα κράτθ μζλθ μεταφζρουν τισ πλθροφορίεσ μετά από ζνα μεγάλο ατφχθμα για τθν πρόλθψθσ και τον 

μετριαςμό των επιπτϊςεων και ορίηονται οι ενζργειεσ. 

Άρκρο 19 – Απαγόρευςθ λειτουργίασ 
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Βάςθ του άρκρου τα κράτθ μζλθ δφναται να απαγορεφςουν τθν λειτουργία ι τθν ζναρξθ λειτουργίασ 

ςε όςουσ ορίηει το άρκρο εάν  τα μζτρα που ζλαβε ο φορζασ εκμετάλλευςθσ είναι ανεπαρκι. 

Άρκρο 20 – Επικεωριςεισ  

Οι αρμόδιεσ αρχζσ πρζπει να ζχουν οργανϊςει ςφςτθμα επικεωριςεων και πρζπει να αρμόηουν ςτον 

τφπο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μονάδασ και να είναι προγραμματιςμζνεσ και ςυςτθματικζσ  με χρονικά όρια 

και επανεξζταςθ των ςχεδίων. 

Άρκρο 21- φςτθμα και ανταλλαγζσ πλθροφορίων 

Ορίηεται ότι τα κράτθ μζλθ πρζπει να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πείρα τθν οποία 

απζκτθςαν για τθν πρόλθψθ μεγάλων ατυχθμάτων και αφοροφν  κυρίωσ τθν λειτουργικότθτα των 

μζτρων με τθν επιτροπι να ςυγκροτεί  βάςθ δεδομζνων για τθν ςυλλογι. 

Άρκρο 22 – Πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και εμπιςτευτικότθτα 

Θ αρμόδια αρχι είναι υποχρεωμζνθ να κζτει ςτθ διάκεςθ κάκε αιτοφντοσ φυςικοφ ι νομικοφ 

προςϊπου που το ηθτεί τα απαραίτθτα ζγγραφα. ε περίπτωςθ που ο αρμόδιοσ φορζασ ζχει ηθτιςει να 

μθν δθμοςιοποιθκοφν οριςμζνα τμιματα ι γιατί θ αρμόδια αρχι ζχει αποφαςίςει να μθν 

δθμοςιοποιθκοφν οριςμζνα τμιματα δφναται να αρνθκεί. τθν περίπτωςθ αυτι κατόπιν ζγκριςθσ από 

τθν εν λόγω αρχι ο φορζασ εκμετάλλευςθσ παρζχει ςτθν αρμόδια αρχι ζκκεςθ ι κατάλογο που ζχει 

τροποποιιςει με αφαίρεςθ των εν λόγω τμθμάτων. 

Άρκρο 23 – Πρόςβαςθ ςτθν δικαιοςφνθ 

Σα κράτθ μζλθ πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι  ςφμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 

α) οι αιτοφντεσ που ηθτοφν πλθροφορίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 14 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο β) ι γ) ι το 

άρκρο 22 παράγραφοσ 1 τθσ παροφςασ οδθγίασ ζχουν δικαίωμα προςφυγισ ςφμφωνα με το άρκρο 6 

τθσ οδθγίασ 2003/4/ΕΚ κατά πράξεων ι παραλείψεων τθσ αρμόδιασ αρχισ ςε ςχζςθ με το αίτθμά τουσ· 

 β) το εκνικό νομικό ςφςτθμά τουσ να παρζχει ςτο ενδιαφερόμενο κοινό πρόςβαςθ ςτισ διαδικαςίεσ 

προςφυγισ που ορίηονται ςτο άρκρο 11 τθσ οδθγίασ 2011/92/ΕΕ για τισ περιπτϊςεισ που εμπίπτουν 

ςτο άρκρο 15 παράγραφοσ 1 τθσ παροφςασ οδθγίασ. 

Άρκρο 24 – Κατευκυντιριεσ γραμμζσ  



41 
 

φμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 

Θ Επιτροπι μπορεί να αναπτφςςει κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν απόςταςθ αςφαλείασ και τα 

πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα. 

Άρκρο 25 – Σροποποίθςθ των παραρτθμάτων  

φμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 

Εκχωρείται ςτθν Επιτροπι εξουςία για τθ κζςπιςθ κατ’ εξουςιοδότθςθ πράξεων ςφμφωνα με το άρκρο 

26 για τθν προςαρμογι των παραρτθμάτων II ζωσ VI ςτθν τεχνικι πρόοδο. Οι προςαρμογζσ αυτζσ δεν 

πρζπει να επιφζρουν ουςιαςτικζσ τροποποιιςεισ όςον αφορά τισ υποχρεϊςεισ των κρατϊν μελϊν και 

των φορζων εκμετάλλευςθσ όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα οδθγία. 

Άρκρο 26 – Άςκθςθ τθσ εξουςιοδότθςθσ  

φμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 

1. Εκχωρείται ςτθν Επιτροπι εξουςία για τθ κζςπιςθ κατ’ εξουςιοδότθςθ πράξεων ςφμφωνα με τισ 

προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτο παρόν άρκρο. 

 2. Ανατίκεται ςτθν Επιτροπι θ εξουςία να εκδίδει τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ πράξεισ που αναφζρονται 

ςτο άρκρο 25 για διάςτθμα πζντε ετϊν, από τισ 13 Αυγοφςτου 2012. Θ Επιτροπι ςυντάςςει ζκκεςθ 

ςχετικά με τθν ανάκεςθ τθσ εξουςίασ όχι αργότερα από εννζα μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ περιόδου 

των πζντε ετϊν. Θ εξουςιοδότθςθ παρατείνεται ςιωπθρά για περιόδουσ ίδιασ διάρκειασ, εκτόσ αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ι το υμβοφλιο εκφράςει αντιρριςεισ για αυτιν τθν παράταςθ, το αργότερο 

τζςςερεισ μινεσ πριν από τζλοσ κάκε περιόδου.  

3. Θ εξουςιοδότθςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 25 μπορεί να ανακλθκεί ανά πάςα ςτιγμι από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ι το υμβοφλιο. Θ απόφαςθ ανάκλθςθσ κζτει τζρμα ςτθν εξουςιοδότθςθ που 

προςδιορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. Σίκεται ςε ιςχφ τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ 

ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία που ορίηεται ςτισ 

διατάξεισ τθσ. Δεν επθρεάηει τθν εγκυρότθτα των κατ’ εξουςιοδότθςθ πράξεων που βρίςκονται ιδθ ςε 

ιςχφ.  

4. Θ Επιτροπι, μόλισ εκδϊςει μια κατ’ εξουςιοδότθςθ πράξθ, τθν κοινοποιεί ταυτόχρονα ςτο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και ςτο υμβοφλιο. 
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 5. Κάκε κατ’ εξουςιοδότθςθ πράξθ που εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 25 τίκεται ςε ιςχφ μόνο αν 

δεν ζχουν εκφραςτεί αντιρριςεισ γι’ αυτιν οφτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο οφτε από το 

υμβοφλιο εντόσ δφο μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ εν λόγω πράξθσ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και 

το υμβοφλιο ι αν πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ αυτισ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το 

υμβοφλιο ενθμερϊςουν τθν Επιτροπι για τθν πρόκεςι τουσ να μθν εκφράςουν αντιρριςεισ. Θ 

περίοδοσ αυτι παρατείνεται κατά δφο μινεσ με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ι του 

υμβουλίου. 

Άρκρο 28 – Κυρϊςεισ  

Σα κράτθ μζλθ κακορίηουν τισ κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των εκνικϊν 

διατάξεων και πρζπει να είναι αποτελεςματικζσ, αναλογικζσ και αποτρεπτικζσ. 

Άρκρο 29 – Τποβολι εκκζςεων και επανεξζταςθ  

φμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 

1. Με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που υποβάλλουν τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με το άρκρο 18 και το άρκρο 21 

παράγραφοσ 2 και τα ςτοιχεία που διατθροφνται ςε βάςεισ δεδομζνων ςφμφωνα με το άρκρο 21 

παράγραφοι 3 και 4 και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εφαρμογι του άρκρου 4, θ Επιτροπι υποβάλλει ζωσ 

τισ 30 επτεμβρίου 2020 και ςτθ ςυνζχεια ανά τετραετία ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το υμβοφλιο 

ζκκεςθ ςχετικά με τθν εφαρμογι και τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ παροφςασ οδθγίασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν για τα μεγάλα ατυχιματα που ζχουν ςθμειωκεί ςτο ζδαφοσ 

τθσ Ζνωςθσ και τισ πικανζσ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ παροφςασ οδθγίασ. 

τθν πρϊτθ από τισ εν λόγω εκκζςεισ, θ Επιτροπι περιλαμβάνει αξιολόγθςθ τθσ ανάγκθσ να 

τροποποιθκεί το πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ οδθγίασ. Θ ζκκεςθ αυτι μπορεί, όταν είναι ςκόπιμο, 

να ςυνοδεφεται από νομοκετικι πρόταςθ.  

2. το πλαίςιο τθσ ςχετικισ ενωςιακισ νομοκεςίασ, θ Επιτροπι μπορεί να εξετάςει τθν ανάγκθ να 

αντιμετωπιςτεί το κζμα τθσ οικονομικισ ευκφνθσ του φορζα εκμετάλλευςθσ ςε ςχζςθ με μεγάλα 

ατυχιματα, ςυμπεριλαμβανομζνων των αςφαλιςτικϊν ηθτθμάτων. 

Άρκρο 30 – Σροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 96/82/ΕΚ 

φμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 
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τθν οδθγία 96/82/ΕΚ, ςτον τίτλο «Πετρελαϊκά προϊόντα» του μζρουσ Ι του παραρτιματοσ Ι 

προςτίκενται οι λζξεισ «δ) βαρφ μαηοφτ». 

Άρκρο 31 – Μεταφορά ςτο εκνικό δίκαιο  

φμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 

1. Ζωσ τθν 31θ Μαΐου 2015, τα κράτθ μζλθ κζτουν ςε ιςχφ τισ νομοκετικζσ, κανονιςτικζσ και διοικθτικζσ 

διατάξεισ που είναι αναγκαίεσ για να ςυμμορφωκοφν προσ τθν παροφςα οδθγία. Εφαρμόηουν τα εν 

λόγω μζτρα από τθν 1θ Ιουνίου 2015.  

Κατά παρζκκλιςθ του πρϊτου εδαφίου, τα κράτθ μζλθ κζτουν ςε ιςχφ τισ νομοκετικζσ, κανονιςτικζσ και 

διοικθτικζσ διατάξεισ που είναι αναγκαίεσ για να ςυμμορφωκοφν προσ το άρκρο 30 τθσ παροφςασ 

οδθγίασ, ζωσ τισ 14 Φεβρουαρίου 2014. Εφαρμόηουν τα εν λόγω μζτρα από τισ 15 Φεβρουαρίου 2014. 

Κοινοποιοφν αμζςωσ ςτθν Επιτροπι το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.  

Οι διατάξεισ, όταν κεςπίηονται από τα κράτθ μζλθ, παραπζμπουν ςτθν παροφςα οδθγία ι 

ςυνοδεφονται από παρόμοια παραπομπι κατά τθν επίςθμθ ζκδοςι τουσ. Ο τρόποσ τθσ παραπομπισ 

κακορίηεται από τα κράτθ μζλθ.  

2. Σα κράτθ μζλθ κοινοποιοφν ςτθν Επιτροπι το κείμενο των ουςιωδϊν διατάξεων εςωτερικοφ δικαίου 

τισ οποίεσ κεςπίηουν ςτον τομζα που διζπετε από τθν παροφςα οδθγία. 

Άρκρο 32 – Κατάργθςθ 

φμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 

1. Θ οδθγία 96/82/ΕΚ καταργείται από τθν 1θ Ιουνίου 2015.  

2. Οι παραπομπζσ ςτθν καταργοφμενθ οδθγία ερμθνεφονται ωσ παραπομπζσ ςτθν παροφςα οδθγία 

ςφμφωνα με τον πίνακα αντιςτοιχίασ του παραρτιματοσ VII. 

Άρκρο 33 – Ζναρξθ ιςχφοσ 

φμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 

Θ παροφςα οδθγία αρχίηει να ιςχφει τθν εικοςτι θμζρα από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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Άρκρο 34 – Αποδζκτεσ 

φμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 

Θ παροφςα οδθγία απευκφνεται ςτα κράτθ μζλθ. 

Παράρτθμα I  - Επικίνδυνεσ ουςίεσ 

φμφωνα με τθν 2012/18/ΕΕ: 

Οι επικίνδυνεσ ουςίεσ που εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ κινδφνου που απαρικμοφνται ςτθ ςτιλθ 1 του 

μζρουσ 1 του παρόντοσ παραρτιματοσ υπόκεινται ςτισ οριακζσ ποςότθτεσ που κακορίηονται ςτισ 

ςτιλεσ 2 και 3 του μζροσ 1.  

Όταν μια επικίνδυνθ ουςία εμπίπτει ςτο μζροσ 1 του παρόντοσ παραρτιματοσ και απαρικμείται επίςθσ 

ςτο μζροσ 2, εφαρμόηονται οι οριακζσ ποςότθτεσ που κακορίηονται ςτισ ςτιλεσ 2 και 3 του μζροσ 2. 

Σο μζροσ 1  του παραρτιματοσ ςτθν ςτιλθ 1,  περιλαμβάνει ονομαςτικό κατάλογο των ουςιϊν όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 10, ςτθν ςτιλθ 2 περιλαμβάνει τθν οριακι ποςότθτα ςε τόνουσ 

απαιτιςεων για τισ μονάδεσ κατϊτερθσ βακμίδασ, ςτθν ςτιλθ 3 περιλαμβάνει τθν οριακι ποςότθτα ςε 

τόνουσ απαιτιςεων για τισ μονάδεσ ανϊτερθσ βακμίδασ. 

Σο μζροσ 2 του παραρτιματοσ ζχουμε τισ κατονομαηόμενεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ και οι ςτιλεσ 

λειτουργοφν με τον ίδιο τρόπο όπωσ το μζροσ 1 του παραρτιματοσ. 

τθν ςυνζχεια υπάρχουν ςθμειϊςεισ για το παράρτθμα 1  όπου και ορίηονται τεχνικζσ και νομικζσ 

λεπτομζρειεσ για τισ ουςίεσ. 

ε ςχζςθ με τθν Seveso II  ζχει αφαιρεκεί το τμιμα με τισ κατθγορίεσ ουςιϊν και παραςκευαςμάτων 

που δεν κατονομάηονται. 

Παράρτθμα II – Δεδομζνα και πλθροφορίεσ που πρζπει τουλάχιςτον να αφορά θ προβλεπόμενθ ςτο 

άρκρο 10 ζκκεςθ αςφαλείασ 

Σο παράρτθμα II περιζχει ςτοιχεία που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν ζκκεςθ (μελζτθ) αςφαλείασ 

ςφμφωνα με το άρκρο 10. το μζροσ ζνα βρίςκονται οι πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφςτθμα 

διαχείριςθσ και οργάνωςθσ τθσ μονάδασ με ςκοπό τθν πρόλθψθ μεγάλων ατυχθμάτων. το μζροσ 2 

βρίςκεται θ παρουςίαςθ το περιβάλλοντοσ τθσ μονάδασ. το μζροσ 3 βρίςκεται θ περιγραφι  τθσ 
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εγκατάςταςθσ. το μζροσ 4 βρίςκεται ο προςδιοριςμόσ και θ ανάλυςθ επικινδυνότθτασ ατυχιματοσ και 

μζκοδοι πρόλθψθσ και ςτο 5 μζροσ βρίςκονται τα μζτρα προςταςίασ και παρζμβαςθσ για τον 

περιοριςμό των ςυνεπειϊν μεγάλου ατυχιματοσ. 

Παράρτθμα III – Πλθροφορίεσ κατά το άρκρο 8 παράγραφοσ 5 και το άρκρο 10 που αφοροφν το 

ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ και τθν οργάνωςθ τθσ μονάδασ με ςκοπό τθν πρόλθψθ μεγάλων 

ατυχθμάτων 

Σο παράρτθμα III αφορά πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ και τουσ 

οργανωτικοφσ παράγοντεσ που πρζπει θ ζκκεςθ (μελζτθ) αςφαλείασ να καλφπτει και πραγματεφεται 

τθν οργάνωςθ και προςωπικό, τον προςδιοριςμό και αξιολόγθςθ των ςοβαρϊν κινδφνων, τον ζλεγχο 

λειτουργίασ, τθν διαχείριςθ αλλαγϊν, το πρόγραμμα αντιμετϊπιςθσ ζκτακτθσ κατάςταςθσ, τθν 

παρακολοφκθςθ επιδόςεων και τον ζλεγχο και επανεξζταςθ. 

Παράρτθμα IV – Δεδομζνα και πλθροφορίεσ που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτα ςχζδια ζκτακτθσ 

ανάγκθσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 12 

το παράρτθμα IV κακορίηονται οι πλθροφορίεσ που πρζπει να υπάρχουν ςτα εςωτερικά και ςτα 

εξωτερικά ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ και ορίηονται οι ρυκμίςεισ και προβλζψεισ μζςα ςε αυτά. 

Παράρτθμα V – Πλθροφοριακά ςτοιχεία που πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτο κοινό κατ’ εφαρμογι του 

άρκρου 13 παράγραφοσ 1 και του άρκρου 14 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο α) 

το μζροσ 1 του παραρτιματοσ βρίςκονται τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που πρζπει να υπάρχουν μζςα 

ϊςτε να πλθροφορθκεί το κοινό ςωςτά, με ποιο ςθμαντικι τθν παράγραφο  3 όπου και πρζπει να 

αναφζρονται οι δραςτθριότθτεσ τθσ μονάδασ. 

το μζροσ 2 βρίςκονται παράγραφοι όπου ορίηουν ότι πρζπει να δοκοφν ςτο κοινό επιπρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ μαηί με του μζρουσ 1 αν θ μονάδα ανικει ςτθν ανϊτερθ βακμίδα οι οποίεσ είναι και 

υψθλισ ςθμαςίασ γιατί γνωςτοποιείται και το εξωτερικό ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Παράρτθμα VI – Κριτιρια για τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 1 κοινοποίθςθ μεγάλου 

ατυχιματοσ ςτθν Επιτροπι 

το παράρτθμα VI βρίςκονται τα κριτιρια  όπου τα μεγάλα ατυχιματα που εμπίπτουν ςτθν παράγραφο 

1 ι που ζχουν τουλάχιςτον μία από τισ ςυνζπειεσ που περιγράφονται  ςτισ παραγράφουσ 2, 3, 4 και 5 

πρζπει να κοινοποιοφνται ςτθν Επιτροπι αυτό περιλαμβάνει εμπλεκόμενεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ, 
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ςωματικζσ βλάβεσ και ηθμίεσ ςε ακίνθτθ περιουςία, άμεςεσ βλάβεσ ςτο περιβάλλον, υλικζσ ηθμίεσ και 

διαςυνοριακζσ ηθμιζσ,  όπωσ αναφζρει ςτθν παράγραφο II πρζπει να κοινοποιοφνται μόνο τα 

ατυχιματα που παρουςιάηουν ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφζρον ϊςτε να βοθκιςουν ςτθν πρόλθψθ 

μεγάλων ατυχθμάτων. 

 

3.2 υμπεράςματα για τθν Seveso III  

Πολφ ςθμαντικό είναι ότι ςτθν Seveso ΙΙΙ δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, ςτθν 

δθμόςια διαβοφλευςθ και ςτθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ (Άρκρο 14, 15,17,18) οποφ οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να εκφράηουν τθν γνϊμθ τουσ και τισ ανθςυχίεσ τουσ και επίςθσ να γίνονται 

προτάςεισ τεχνικισ βελτίωςθσ μιασ ζκκεςθσ αςφαλείασ και γενικά επί του κζματοσ. Θα υπάρχει πλζον 

αξιολόγθςθ των μελετϊν, πιο αποδοτικά χρονικά όρια όπου και κα ςυμβάλουν ςτθν 

αποτελεςματικότερθ λειτουργιά τθσ αρμόδιασ αρχισ αλλά και του φορζα εκμετάλλευςθσ.  

τθν ΚΤΑ 172058 (ΦΕΚ 354/Β/17-2-2016) όπου και εναρμονίηεται θ οδθγία 2012/18/ΕΕ ςτθν ελλθνικι 

νομοκεςία ζχουμε λεπτομερείσ περιγραφι για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ. Σο άρκρο 13 ςτθν ΚΤΑ 

172058 (ΦΕΚ 354/Β/17-2-2016) ορίηει ότι: 

Θ αδειοδοτοφςα αρχι διαβιβάηει ςτο οικείο Περιφερειακό υμβοφλιο για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ. Θ 

Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ όταν πρόκειται για εγκαταςτάςεισ ανϊτερθσ 

βακμίδασ, ενϊ εάν πρόκειται για κατϊτερθσ βακμίδασ ενθμερϊνεται θ αρμόδια Πυροςβεςτικι 

Τπθρεςία ι και θ Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και παρζχουν ςτο 

οικείο Περιφερειακό υμβοφλιο τισ γενικζσ πλθροφορίεσ που προβλζπονται. τθν περίπτωςθ 

εγκαταςτάςεων ανϊτερθσ βακμίδασ οι αρμόδιεσ αρχζσ οφείλουν να διαςφαλίςουν ότι τα πρόςωπα 

που ενδζχεται να κιγοφν από μεγάλο ατφχθμα να λαμβάνουν τακτικά πλθροφορίεσ ςχετικά με τα μζτρα 

αςφαλείασ και τθν απαιτοφμενθ ςυμπεριφορά ςε περίπτωςθ μεγάλου ατυχιματοσ. Θ πλθροφόρθςθ 

αυτι γίνεται κυρίωσ με τθ διανομι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων. Θ πλθροφορίεσ επικαιροποιοφνται 

διαρκϊσ και είναι μονίμωσ διακζςιμεσ ςτο κοινό ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι. Σο περιφερειακό 

ςυμβοφλιο ςτο πλαίςιο ενθμζρωςθσ του κοινοφ πρζπει να μεριμνιςει για τθν δθμοςίευςθ ςε 

τουλάχιςτον μια τοπικι ι εκνικισ εμβζλειασ εφθμερίδα ανακοίνωςθ όπου να περιλαμβάνει τα 

εξισ*13]: 

 Σο όνομα ι/και τθν εμπορικι επωνυμία του φορζα εκμετάλλευςθσ. 



47 
 

 Περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ που αςκείται ι πρόκειται να αςκθκεί ςτθν εγκατάςταςθ και 

τθν πλιρθ διεφκυνςθ τθσ εγκατάςταςθσ αυτισ. 

 Απλι αναφορά ςτο περιεχόμενο των πλθροφοριϊν των παραγράφων 1, 2 και 3 (περιπ. β) και 

του Ειδικοφ ΑΣΑΜΕ. 

 Γνωςτοποίθςθ προσ το κοινό ότι διακζτει όλεσ τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ και ότι πρόςβαςθ ςε 

αυτζσ είναι ανοικτι για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ μετά από ςχετικό αίτθμα, με τθν επιφφλαξθ 

τθσ παραγράφου 3 (περ.α). 

 Γνωςτοποίθςθ τθσ αρμόδιασ αδειοδοτοφςασ αρχισ προσ τθν οποία ο κακζνασ μπορεί να ηθτά, 

για να λάβει γνϊςθ, τθ κεωρθμζνθ Κοινοποίθςθ, τθν καταχωριςμζνθ Μελζτθ αςφαλείασ, με 

τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 7 και 7.1, κακϊσ και άλλεσ τυχόν διακζςιμεσ ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ. 

Ζπειτα πρζπει να προχωριςει:  

 Σθν ανάρτθςθ τθσ ανωτζρω ανακοίνωςθσ και τθ γνωςτοποίθςθ τθσ δθμοςίευςισ τθσ ςτον 

πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Περιφζρειασ ι/και ςτθν τθροφμενθ από τθν Περιφζρεια ιςτοςελίδα. 

 Σθν γνωςτοποίθςθ ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι τθσ Εφθμερίδασ ι των Εφθμερίδων ςτισ οποίεσ 

δθμοςιεφκθκε θ ωσ άνω ανακοίνωςθ. 

 Eκπονεί ςυγκεντρωτικι ζκκεςθ για τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ ζχει προβεί ςχετικά με τθν 

ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθν διαβιβάηει ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι, ςτθ Δ/νςθ χεδιαςμοφ και 

Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ ΓΓΠΠ, ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ 

του ΤΠΕΝ, ςτθν Αυτοτελι Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Περιφζρειασ και ςτθν αρμόδια 

Τπθρεςία Περιβάλλοντοσ τθσ Περιφζρειασ. 

Μία εγκατάςταςθ ανϊτερθσ βακμίδασ ςε περίπτωςθ μεγάλου ατυχιματοσ, ζχει διαςυνοριακζσ 

επίπτωςθσ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και  τότε κοινοποιοφνται οι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ και 

προβαίνουν ςε ςχετικζσ διαβοφλευςθσ.  

 

 

 



48 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Eνθμζρωςθ κοινοφ και αρχζσ αυτοπροςταςίασ 

των πολιτϊν 

4.1 Σι είναι ο κίνδυνοσ 

Ο άνκρωποσ δεν είναι πολλζσ φορζσ ικανόσ να αντιλθφκεί τον κίνδυνο ςτον περιβάλλοντα χϊρο του, ςε 

μία ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ που κα βρεκεί αλλά δεν καταλαβαίνει και τθν ζννοια του κινδφνου. 

Σα Θνωμζνα Ζκνθ ςυνιςτοφν δφο αποκλίνοντεσ οριςμοφσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ τοξικότθτασ ςτισ 

χθμικζσ ουςίεσ*11+: 

(α) επικεντρωμζνεσ ςτισ ιδιότθτεσ τθσ αμιγοφσ πικανότθτασ.  

(β) επικεντρωμζνεσ ςτισ ιδιότθτεσ τθσ χρθςιμότθτασ 

Σι είναι όμωσ πραγματικά ο κίνδυνοσ και πϊσ ορίηεται*11+: 

α) Ο κίνδυνοσ είναι μια ςτατιςτικι ζννοια και ζχει κακοριςτεί από τθν προπαραςκευαςτικι επιτροπι 

των Θνωμζνων Εκνϊν για το ανκρϊπινο περιβάλλον ωσ αναμενόμενθ ςυχνότθτα ανεπικφμθτων 

ενεργειϊν που προκφπτουν από τθν ζκκεςθ ςε ρφπο. 

θμειϊνεται ότι  δεν υπάρχει προςπάκεια οριςμοφ του βακμοφ βλάβθσ περιλαμβάνεται εδϊ. 

(β) Θ περιςςότερθ βιβλιογραφία για το κζμα αυτό αρχίηει με τθ διατριβι ότι ο κίνδυνοσ (R) μπορεί να 

εκτιμθκεί ωσ ζνα είδοσ του προϊόντοσ τθσ πικανότθτασ (P) του γεγονότοσ προσ  το μζγεκοσ / ςυνζπειεσ 

τθσ βλάβθσ (M), ι R= f (Ρ, Μ) R = ΡχΜ .  

τθν περίπτωςθ Α οριςμοφ του κινδφνου ωσ ζννοια, βλζπουμε ότι δεν ορίηεται ο βακμόσ βλάβθσ εν 

αντικζςει για το Β βλζπουμε ότι υπάρχει εξίςωςθ που κα αντιμετωπίςει το φαινόμενο και κα μασ 

δϊςει ωσ αποτζλεςμα τθν απόδοςθ οριςμζνου βακμοφ κινδφνου. 

Είναι ενδιαφζρον, ότι θ ιδζα ότι ο κίνδυνοσ ςθμαίνει μόνο τισ πικανότθτεσ βλάβθσ είναι πολφ 

διαδεδομζνθ όπου ο «κίνδυνοσ-όφελοσ» είναι μια μζκοδοσ που εςκεμμζνα ςυγκρίνεται με τισ 

αναλφςεισ κόςτουσ-οφζλουσ *11+. 
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Ο τφποσ R = P x M ζχει ςχζςθ με: τον προςδιοριςμό των πικανοτιτων και των ςυνεπειϊν του κινδφνου, 

τα προλθπτικά μζτρα για τθ μείωςθ των P και M, μζςω ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνου. τισ μζρεσ 

μασ ο οριςμόσ του κινδφνου εξελίςςεται ταχζωσ ςτθν ζρευνα, ακόμθ και με ζνα άρκρο που παράγεται 

από τθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ: Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εκτίμθςθ του εργατικοφ 

κινδφνου. Με το άρκρο αυτό ο οριςμόσ του κινδφνου ζχει τροποποιθκεί ςε: πλθροφορίεσ, κατάρτιςθ, 

οδθγίεσ και ςυμμετοχι. Θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων και των εκπρόςωπϊν τουσ είναι αποφαςιςτικοί 

παράγοντεσ για τον εντοπιςμό και τθ μείωςθ των κινδφνων, περιορίηοντασ τισ ςυνζπειζσ τουσ*11]. 

Αυτόσ ο πολφπλοκοσ παράγοντασ ονομάηεται Ki και ο νζοσ τφποσ γίνεται*11+: 

R = f(P, M, Ki) => R = P*M / Ki 

Όπου 

R: κίνδυνοσ 

P: θ πικανότθτα να πραγματοποιθκεί μια εν δυνάμει απειλι 

Μ: Σο μζγεκοσ τθσ ηθμίασ 

Ki: ολοκλθρωμζνοσ παράγοντασ πλθροφόρθςθσ, κατάρτιςθσ, διδαςκαλίασ, ενθμζρωςθσ, εξοπλιςμοφ, 

ιπτάμενθσ ομάδασ, τθν εξάλειψθ λανκαςμζνων ςυμπεριφορϊν. Ζτςι, ο κίνδυνοσ είναι: άμεςα ανάλογοσ  

με τθν πικανότθτα και το μζγεκοσ και ζμμεςα ανάλογοσ  προσ τον παράγοντα Ki. 
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4.1.1 Αξιολόγθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων 

Θ αξιολόγθςθ των κινδφνων και θ διαχείριςθ του κινδφνου ςυνδζονται ςτενά, αλλά με διαφορετικζσ 

διαδικαςίεσ, με τθ φφςθ τθσ θ απόφαςθ διαχείριςθσ κινδφνου επθρεάηει ςυχνά το πεδίο εφαρμογισ 

και το εφροσ τθσ εκτίμθςθσ κινδφνου. Με απλά λόγια, οι αξιολογθτζσ κινδφνου ρωτοφν «Πόςο 

επικίνδυνθ είναι αυτι θ κατάςταςθ;» και οι διαχειριςτζσ κινδφνου ςτθ ςυνζχεια ρωτοφν «Σι είςτε 

διατεκειμζνοι να αποδεχτείτε? » και « Σι πρζπει να κάνουμε για αυτό; ». Θ εκτίμθςθ κινδφνου ςυνικωσ 

κεωρείται ωσ το αντικειμενικό μζροσ τθσ διαδικαςίασ και θ διαχείριςθ κινδφνου ωσ το υποκειμενικό 

μζροσ. Αν και θ αξιολόγθςθ του κινδφνου είναι κυρίωσ επιςτθμονικι εργαςία, απαιτοφνται πολιτικζσ 

αποφάςεισ για κζματα όπωσ «Σι ακριβϊσ προςπακοφμε να προςτατεφςουμε και ςε ποιο βακμό κα 

πρζπει να προςτατευκεί; ». Σελικά ςθμεία, απαράδεκτα αποτελζςματα, το μζγεκοσ των παραγόντων 

αβεβαιότθτασ είναι αμφιλεγόμενα κζματα και βαςίηονται ςε ςιωπθρζσ πολιτικζσ επιλογζσ. Οι 

ερωτιςεισ ςχετικά με τον κίνδυνο ςυχνά δεν ζχουν επιςτθμονικζσ απαντιςεισ. Θ διαχείριςθ των 

κινδφνων αφορά τθ λιψθ ρυκμιςτικϊν μζτρων με βάςθ τθν εκτίμθςθ κινδφνου και τισ εκτιμιςεισ του 

κινδφνου ςε νομικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και ςε κζματα μθχανικισ*11+. 

το διάγραμμα 2 βρίςκεται θ ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία διαχείριςθσ κινδφνου, τα πρϊτα 4 βιματα 

είναι θ φάςθ εκτίμθςθσ του κινδφνου και τα υπόλοιπα βρίςκονται ςτον τομζα διαχείριςθσ του 

κινδφνου.                   
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Διάγραμμα 2: Κίνδυνοσ [Virginia Recchia, risk communication and public perception of technological 

hazards, First Volume] 

 
Επεξιγθςθ των βθμάτων Διαδικαςίασ Διαχείριςθσ Κινδφνου: 

Αναγνϊριςθ κινδφνου:  είναι θ αναγνϊριςθ των επιπτϊςεων που ζχει μια ουςία και θ εκτίμθςθ των 

επιπτϊςεων τθσ ωσ αποτζλεςμα. 

Εκτίμθςθ επιπτϊςεων: εκτιμάται το επίπεδο τθσ ζκκεςθσ από μία ουςία και υπολογίηεται το 

αποτζλεςμα τθσ. 

Εκτίμθςθ ζκκεςθσ: εκτιμάται θ ςυγκζντρωςθ από τισ ουςίεσ όπου κα εκτεκοφν οι άνκρωποι ι ο 

περιβάλλον χϊροσ. 



52 
 

Εκτίμθςθ Κινδφνου: εκτιμϊνται οι επιπτϊςεισ των πραγματικϊν ι προβλεπόμενων ουςιϊν ςτον 

άνκρωπο και ςτον περιβάλλον χϊρο με ποςοτικοποίθςθ τθσ πικανότθτασ. 

Κατθγοριοποίθςθ του Κινδφνου- Ανάλυςθ του κινδφνου: Γίνεται αξιολόγθςθ για να αποφαςιςτεί εάν 

χρειάηεται μείωςθ του κινδφνου και γενικι ανάλυςθ του κινδφνου ςε ςχζςθ με το όφελοσ το οποίο 

είναι ζνα κζμα ςφνκετο με πολλαπλοφσ παράγοντεσ όπωσ κοινωνικοφσ, πολιτικοφσ, κόςτουσ, και 

αβεβαιότθτασ . 

Μείωςθ του κινδφνου: είναι τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν ϊςτε να προςτατευκεί ο άνκρωποσ και 

το περιβάλλον ςε περίπτωςθ αυξθμζνου κινδφνου. 

Ζλεγχοσ-Παρακολοφκθςθ: είναι θ διαδικαςία τθσ επαναλαμβανόμενθσ παρατιρθςθσ για 

κακοριςμζνουσ ςκοποφσ ςφμφωνα με  προκακοριςμζνα χρονοδιάγραμμα για το διάςτθμα και το χρόνο 

χρθςιμοποιϊντασ ςυγκρίςιμεσ και κατά προτίμθςθ τυποποιθμζνεσ μεκόδουσ.*11+ 
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4.1.2 Οι κφριοι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

αντίλθψθ κινδφνου 

Οι κοινωνίεσ επιλζγουν επιλεκτικά τουσ κινδφνουσ τουσ οποίουσ κα προςζξουν. Είναι ςθμαντικόσ ο 

ρόλοσ των κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν παραγόντων για τον κακοριςμό των προγραμμάτων κινδφνου 

και για τον προςδιοριςμό των κινδφνων όπου κα δοκεί ζμφαςθ και των κινδφνων που δε κα δοκεί 

ζμφαςθ*1+. 

Παρουςιάηονται οι πιο ςθμαντικοί παράμετροι για τθν αντίλθψθ ενόσ κινδφνου και των παραγϊγων 

του εξαρϊνται από ζνα πολφ μεγάλο μζροσ παραμζτρων[11]: 

Ανιχνευςιμότθτα του κινδφνου: Θ ζκκεςθ ςε τοξικζσ ουςίεσ και ραδιενζργεια ανικει ςτισ  απειλζσ που 

προκαλοφν τον μεγαλφτερο φόβο. Ο λόγοσ δίνεται από το γεγονόσ ότι οι κίνδυνοι που δεν είναι 

ανιχνεφςιμοι από τισ αιςκιςεισ προκαλοφν  μεγάλο φόβο και ςυνεπϊσ μια υπερεκτίμθςθ του κίνδυνου. 

Οι άνκρωποι φοβοφνται επίςθσ επιβλαβείσ παράγοντεσ που εργάηονται εντόσ του ςϊματοσ για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα και αυτοφσ που μποροφν να επθρεάςουν τον γενετικό κϊδικα. Οι κίνδυνοι αυτοί, 

ζχουν από κοινοφ τθν ζλλειψθ ορατϊν ηθμιϊν. Θ διάκριςθ μεταξφ ανιχνεφςιμου και μθ ανιχνεφςιμοφ 

κίνδυνου μπορεί επίςθσ να εκφραςτεί ωσ θ διαφορά μεταξφ καταςτροφισ και μόλυνςθσ. Ζνασ ιςχυρόσ 

λόγοσ για τον κοινό φόβο που εμπλζκεται ςε "αόρατουσ" κινδφνουσ είναι ότι αυτά τα γεγονότα 

κεωροφνται ωσ απειλθτικά για το ίδιο το κεμζλιο τθσ ανκρϊπινθσ επιβίωςθσ ςε μια πιο 

μακροπρόκεςμθ προοπτικι. Ζνα άλλο είναι ότι αυτοί οι κίνδυνοι απειλοφν τθν ατομικι ελευκερία και 

τθν ικανότθτα να προςτατεφουν τθ ηωι τουσ μόνοι τουσ. 

Σφποσ κινδφνου: τιγμιαίοσ είναι ο κίνδυνοσ ενόσ ςυμβάντοσ χαμθλισ πικανότθτασ που προκαλεί 

υψθλζσ βλάβεσ για τθν υγεία και το περιβάλλον ςε ζνα πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, χρόνιοσ είναι 

ο κίνδυνοσ ενόσ γεγονότοσ με μεγάλθ πικανότθτα που προκαλεί υψθλζσ βλάβεσ ςτθν υγεία και το 

περιβάλλον μετά από μια παρατεταμζνθ περίοδο (θ οποία ποικίλλει από λίγεσ θμζρεσ ζωσ ολόκλθρα 

χρόνια).  

Δίκαιοσ και άδικοσ κίνδυνοσ: Οι κίνδυνοι που κεωροφνται άδικοι είναι λιγότερο αποδεκτοί από τουσ 

κινδφνουσ που κεωροφνται ωσ δίκαιοι. Ζνα ςθμαντικό μερίδιο του φόβου των εγκαταςτάςεων 

επικίνδυνων αποβλιτων, π.χ., οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι μόνο λίγοι πρζπει να τοποκετθκοφν. Μία 

πολιτικι  απαίτθςθ από κάκε διμο να διαχειρίηεται τα δικά του επικίνδυνα απόβλθτα, κα αντιμετϊπιηε 

πολφ λιγότερθ αντίςταςθ. Ζνασ πιο πρακτικόσ τρόποσ για να επιτευχκεί θ ιςότθτα είναι θ 
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διαπραγμάτευςθ κατάλλθλων οφελϊν για τθν αντιςτάκμιςθ ςε μια κοινότθτα για τουσ κινδφνουσ και το 

κόςτοσ του (αυτό φυςικά μετά από όλα τα κατάλλθλα μζτρα υγείασ και αςφάλειασ να ζχουν 

ςυμφωνθκεί). ε μια κεωρθτικά ελεφκερθ αγορά, θ διαπραγματευόμενθ "τιμι" τθσ φιλοξενίασ μιασ 

εγκατάςταςθσ κα αποτελοφςε διαςφάλιςθ δίκαιθσ ςυναλλαγισ. Σο ςθμείο που πρζπει να 

υπογραμμίςουμε είναι ότι, θ αποηθμίωςθ δεν αντιςτακμίηει απλϊσ τον κίνδυνο που αντιμετωπίηει μια 

κοινότθτα. Μειϊνει ουςιαςτικά τον αντιλθπτό κίνδυνο και το επίπεδο φόβου. Σο κζμα μπορεί να 

επεκτακεί και ςτο ηιτθμα τθσ δικαιοςφνθσ. "Ο καλφτεροσ παράγοντασ πρόβλεψθσ τθσ αντίδραςθσ ςτθν 

πυρθνικι ενζργεια είναι ςτθν πεποίκθςθ ότι θ αμερικανικι κοινωνία είναι άδικθ ". ε μερικζσ 

επαγγελματικζσ αναλφςεισ, θ υφιςτάμενθ κατανομι των κινδφνων κεωρείται ότι ςυνεπάγεται ζνα 

αποδεκτό κανόνα διανοθτικισ δικαιοςφνθσ για τθ διατιρθςθ τθσ θκικισ ιςορροπία τθσ κοινωνίασ. Όςοι 

βρίςκονται ςτουσ πιο ευνοθμζνουσ τομείσ τθσ κοινότθτασ όςον αφορά τθν ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 

νοςθρότθτασ και κνθςιμότθτασ, μπορεί να μπουν ςτον πειραςμό  να μθν ςκεφτοφν πάρα πολφ βακιά 

για τισ ανιςότθτεσ. Ωςτόςο, άλλοι κα κρίνουν μια κοινωνία άδικθ όταν εκκζτει τακτικά ζνα μεγάλο 

ποςοςτό τθσ πλθκυςμοφ τθσ ςε πολφ υψθλότερουσ κινδφνουσ, από ό, τι το τυχερό κορυφαίο 

οικονομικά 10  τοισ εκατό. Σο ηιτθμα τθσ αποδοχισ του κινδφνου περιλαμβάνει τθν ελευκερία κακϊσ 

και τθ δικαιοςφνθ. Εξετάςτε τθν επιλογι των εργαηομζνων:  εάν τουσ προςφζρονται «χριματα 

κινδφνου»  για τθν επικίνδυνθ δουλειά, οι εργαηόμενοι είναι αυτοί που είναι οι μόνοι δικαςτζσ για το 

ποιοι είναι οι κίνδυνοι που δζχονται να λάβουν ι πρζπει να ρυκμιςτοφν.  Θ ελευκερία του ατόμου ςτθ 

φιλελεφκερθ δθμοκρατία είναι ςθμαντικό ηιτθμα. Και όταν πρόκειται για χριματα κινδφνου, δεν είναι 

ξεκάκαρο ότι οι πιο επικίνδυνεσ κζςεισ εργαςίασ είναι πραγματικά οι πιο αποηθμιωμζνεσ. 

Άλλεσ ςυςχετίςεισ τθσ αντίλθψθσ κινδφνου: Θ ςυνειδθτοποίθςθ των κινδφνων ποικίλλει άμεςα με τθν 

θλικία. O ςκεπτικιςμόσ ςχετικά με τθν προςωπικι ευπάκεια, λόγω των φυςικϊν κινδφνων, ποικίλλει 

ανάλογα με τθν θλικία. Παρατθρικθκε χαμθλότερθ αντίλθψθ κινδφνου ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ 

ομάδων: 

- νεαροί ενιλικεσ, 

- όςοι ηουν ςε νοικοκυριά με παιδιά ςχολικισ θλικίασ, 

- λιγότερο μορφωμζνουσ και  μζλθ χαμθλοφ ειςοδιματοσ, 

Σο πιο πικανό είναι να αντιλθφκοφν τον κίνδυνο: 

- άτομα άνω των 50 ετϊν, 
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- άτομα με ιδιαίτερα ιςχυρι προςιλωςθ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, 

- όςοι ηουν ςε ιδιαίτερα ευάλωτεσ καταςτάςεισ, 

Παρόλο που ίςωσ ζχουν μεγαλφτερθ επίγνωςθ, οι θλικιωμζνοι τείνουν να είναι πιο ςκεπτικοί. Δθλαδι, 

ενϊ γνωρίηουν περιςςότερα για τον κίνδυνο γενικά, είναι πιο πικανό να μειϊςουν τθν απειλι: "Δεν κα 

μασ χτυπιςει". Οι άντρεσ αποδεικνφουν μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςε κινδφνουσ από τα κθλυκά, αλλά κα 

αναφζρουν λιγότερο φόβο ι ανθςυχία.[11] 

Ο ρόλοσ τθσ εμπειρίασ: Άτομα που ζχουν περιςςότερθ εμπειρία με τον ςυγκεκριμζνο κίνδυνο και 

εκείνα που ζχουν άμεςθ οικονομικι ςχζςθ με τον κίνδυνο (ζνασ γεωργόσ ξθρισ εδαφικισ ζκταςθσ, ςε 

ςχζςθ με τον κίνδυνο ξθραςίασ), τείνουν να ζχουν μεγαλφτερθ ακρίβεια τθσ αντίλθψθσ κινδφνου. Θ 

"εμπειρία" ζχει ςθμαςία, αλλά κανείσ δεν χρειάηεται να ιταν  άμεςο κφμα για να ζχει εμπειρία. Είναι θ 

ίδια θ ςυνειδθτοποίθςθ που επθρεάηει τθν ανταπόκριςθ των ανκρϊπων ςτισ προειδοποιιςεισ. 

Ανεξάρτθτα από αυτζσ τισ πτυχζσ τθσ μεταβλθτισ "εμπειρίασ" είναι το κζμα τθσ ςυχνότθτασ. Θ 

αντίλθψθ του ότι τα  περιβαλλοντικά προβλιματα και οι κίνδυνοι ςυνδζονται ςτενά με τθ ςυχνότθτα 

των γεγονότων αυτϊν. Μεγάλα διαςτιματα μεταξφ των ατομικϊν καταςτροφϊν ενκαρρφνουν τουσ 

ανκρϊπουσ να χαλαρϊςουν ςε μια αίςκθςθ ψεφτικθσ αςφάλειασ. Εν ολίγοισ, κατά περιόδουσ - υπό 

ςυνκικεσ που δεν ζχουν ακόμθ κακοριςτεί - φαίνεται ότι θ εμπειρία αυξάνει τθν αντίλθψθ του 

κινδφνου, αν και όχι ομοιόμορφα μεταξφ όλων των τφπων ατόμων. Οι παράγοντεσ που περιορίηουν 

αυτι τθν κοινωνικι διαδικαςία, δίνοντάσ τθσ αυτζσ τισ διαφορζσ ςαν πρότυπο, παραμζνουν 

αςαφείσ.[11] 

Εμπιςτοςφνθ ςτθν υπευκυνότθτα: Οι κάτοικοι που ηουν κοντά πρζπει να εξαςφαλίηουν ζνα επίπεδο 

αςφαλείασ. Εάν πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτό απουςιάηουν ι δεν είναι κακθςυχαςτικζσ, το 

αποτζλεςμα κα είναι μια υπερεκτίμθςθ του κινδφνου. Επιπλζον, οι πολίτεσ κα δεχόταν κάκε 

αξιολόγθςθ κινδφνου μόνο εάν εμπιςτεφονται τουσ υπεφκυνουσ για τθν καταςκευι ι τθ μετατροπι τθσ 

μονάδασ. Με μια εκνικι ζρευνα που ζγινε ςτθ ουθδία ςχετικά με τα ηθτιματα των πυρθνικϊν 

αποβλιτων, ερευνικθκε θ εμπιςτοςφνθ ςε τζςςερα διαφορετικά είδθ εμπειρογνωμόνων: τισ κρατικζσ 

αρχζσ, τα πανεπιςτιμια, θ πυρθνικι βιομθχανία και τουσ εμπειρογνϊμονεσ που είχαν καταγγείλει 

επίςθμα τθν πυρθνικι ενζργεια. Οι άντρεσ γενικά κεϊρθςαν αξιόπιςτθ τθ γνϊςθ των 

εμπειρογνωμόνων ι των επίςθμων αρχϊν περιςςότερο από ό, τι οι γυναίκεσ. Σόςο άνδρεσ όςο και 

γυναίκεσ εμπιςτευόταν τουσ εμπειρογνϊμονεσ τθσ βιομθχανίασ περιςςότερο από αυτοφσ των κρατικϊν 

αρχϊν.[11] 
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Ακρίβεια πλθροφοριϊν: Οι ζντονεσ δθμόςιεσ αντιδράςεισ ςε καταςτροφζσ χαμθλισ πικανότθτασ 

αντιμετωπίηονται μερικζσ φορζσ με ζνα περιφρονθτικό ξζςπαςμα και απορρίπτονται ωσ άγνοια του 

κοινοφ. Τπάρχουν ενδείξεισ, ωςτόςο, που δείχνουν μια κετικι ςχζςθ μεταξφ των αντιδράςεων και τθσ 

ςοβαρότθτασ τθσ απειλισ. Αυτό ςθμαίνει ότι εάν υπάρχει αβεβαιότθτα και ςφγχυςθ γφρω από ζνα 

ατφχθμα, αυτι είναι και θ γενικι εντφπωςθ που μεταδίδεται ςτο κοινό. Αςαφείσ και αντιφατικζσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ ενόσ ατυχιματοσ ι τα μζτρα προςταςίασ αυξάνουν τισ 

ανθςυχίεσ.*11+ 

Πίνακασ 4: Διαμόρφωςθ τθσ αντίλθψθσ του κοινοφ ςε ςχζςθ με τον κίνδυνο και τουσ παράγοντεσ του.* 

Virginia Recchia, risk communication and public perception of technological hazards, First Volume] 
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4.2 Αρχζσ αυτοπροςταςίασ 

Οι Αρχζσ αυτοπροςταςίασ υπάρχουν για να ορίηουν τισ προφυλάξεισ που πρζπει να λάβουμε χωρίσ 

όμωσ οι προφυλάξεισ αυτζσ να είναι κάκετεσ, οικουμενικζσ και αποδοτικζσ για οποιοδιποτε 

βιομθχανικό-τεχνολογικό ατφχθμα. Ωςτόςο είναι πολφ ςθμαντικό να ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ που μασ 

ζχουν δοκεί εκ των προτζρων μζςω των εκκζςεων ι των φυλλαδίων για τθν περιοχι μασ για το 

ςυγκεκριμζνο ατφχθμα που ζχει προβλεφκεί ότι μπορεί να ςυμβεί, αλλά ακόμα ςθμαντικότερο είναι να 

ακολουκιςουμε τισ οδθγίεσ που κα μασ δοκοφν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 

ατυχιματοσ. θμαντικό είναι για τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ όπου και βρίςκονται ςε ηϊνθ 

επικινδυνότθτασ να δίνουν ιδιαίτερθ προςοχι.  

Κάποιεσ από τισ αρχζσ αυτοπροςταςίασ [1] : 

Προμικειεσ του ςπιτιοφ: Μονωτικζσ ταινίεσ για να κλείνονται οι χαραμάδεσ από τισ πόρτεσ και τα 

παράκυρα (ςε περίπτωςθ τοξικοφ νζφουσ), Πλαςτικζσ ςακοφλεσ για τθν απομόνωςθ των ανοιγμάτων 

ςτα κλιματιςτικά, Ραδιόφωνο για ενθμζρωςθ, Φακόσ για τθ περίπτωςθ διακοπισ του θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ, Μπαταρίεσ για το φακό και το ραδιόφωνο. 

ε περίπτωςθ ατυχιματοσ που υπάρχουν τοξικζσ και επικίνδυνεσ ουςίεσ, το ιδανικό είναι θ άμεςθ 

απομάκρυνςθ του κοινοφ μακριά από το ςθμείο του ατυχιματοσ και ςε κατεφκυνςθ αντίκετθ με αυτι 

του πνζοντοσ ανζμου. 

Όταν αναφζρονται τοξικζσ και επικίνδυνεσ ουςίεσ εννοοφνται είτε οι κακαυτζσ τοξικζσ ουςίεσ όπωσ 

αμμωνία, χλϊριο, φυτοφάρμακα, λιπάςματα, είτε τα προϊόντα καφςθσ (καπναζρια) από δεξαμενζσ 

υγρϊν καυςίμων ι από εγκαταςτάςεισ που αποκθκεφονται φυτοφάρμακα, λιπάςματα και άλλεσ 

χθμικζσ ουςίεσ. 

Επειδι όμωσ δεν είναι πάντα εφκολο να γίνει εκκζνωςθ μιασ περιοχισ, ιδιαίτερα αν αυτι είναι 

πυκνοκατοικθμζνθ, οπότε κα υπάρξουν προβλιματα κυκλοφοριακισ φόρτιςθσ,  επικυμθτό είναι το 

κοινό να βρει καταφφγιο για προςταςία ςε κλειςτοφσ χϊρουσ. 

τθ περίπτωςθ αυτι ςυνιςτάται να μείνει ςτο ςπίτι του και να πάρει τισ ακόλουκεσ προφυλάξεισ: Να 

κλείςει όλεσ τισ εξωτερικζσ πόρτεσ και τισ ενδιάμεςεσ εςωτερικζσ. Να κλείςει όλα τα παράκυρα. Να 

κλείςει όλεσ τισ ςυςκευζσ κλιματιςμοφ (air conditioning) και να κλείςει τα ανοίγματα τθσ ςυςκευισ με 

πλαςτικι ςακοφλα. Να κλείςει το ςφςτθμα εξαεριςμοφ ςτο μπάνιο, τυχόν ανεμιςτιρεσ, απορροφθτιρα 
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κουηίνασ και κάκε ςφςτθμα κζρμανςθσ – ψφξθσ. Να ςφραγίςει όςο καλφτερα γίνεται όλεσ τισ 

χαραμάδεσ και οπζσ με αυτοκόλλθτεσ μονωτικζσ ταινίεσ ι όποιο άλλο διατικζμενο μζςο. Να κλείςει τισ 

καμινάδεσ των τηακιϊν. Να μθν χρθςιμοποιεί αςανςζρ (λειτουργεί ςαν αντλία ειςαγωγισ αζρα ςτο 

εςωτερικό του κτιρίου. ε περίπτωςθ που υπάρχει πικανότθτα φωτιάσ ι ζκρθξθσ, κα πρζπει να κλείςει 

τα παράκυρα, παντηοφρια και κουρτίνεσ και να μείνει μακριά ϊςτε να αποφευχκεί ο τραυματιςμόσ από 

κραφςματα τηαμιϊν. ε περίπτωςθ που θ ουςία είναι διαλυτι ι θμιδιαλυτι ςτο νερό, είναι καλό να 

χρθςιμοποιεί ζνα βρεμζνο πανί ι το ντουσ για ακόμθ καλφτερθ προςταςία, «ξεπλζνοντασ» τον αζρα 

που ειςπνζει. 

Προβλιματα από τθν παραμονι ςτο ςπίτι: τθ περίπτωςθ που ςυμβαίνουν μεγάλα τεχνολογικά 

ατυχιματα με παρουςία τοξικϊν ουςιϊν, τότε κλείνοντασ όλεσ τισ πόρτεσ (εξωτερικζσ και εςωτερικζσ) 

ςε ζνα ςπίτι επιτυγχάνεται υψθλι ςτάκμθ προςταςίασ, εφ’ όςον ο χθμικά μολυςμζνοσ αζρασ ζχει 

μείνει ζξω από το ςπίτι. Οποιαδιποτε διείςδυςθ του μολυςμζνου αζρα ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ, 

μπορεί να ζχει πολφ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία. 

Οδθγίεσ για διαμόρφωςθ κατάλλθλου χϊρου για προςταςία: Θα πρζπει το κοινό να διαλζξει ζνα 

δωμάτιο το οποίο: Θα ζχει μία πόρτα και τον ελάχιςτο αρικμό παρακφρων. Θα πρζπει και τα δφο να 

κλείνουν ερμθτικά καλά. Να μθν ζχει ανοίγματα όπωσ καμινάδα, κλιματιςμό και ανοίγματα για 

αεριςμό. Σο παράκυρο να μθν ευρίςκεται προσ τθ πλευρά του κινδφνου (εγκατάςταςθ, δρόμοσ). 

Σι πρζπει να κάνει το κοινό όταν υπάρχει κίνδυνοσ τοξικοφ νζφουσ: Ειδοποιεί τουσ γείτονεσ για τον 

κίνδυνο, πθγαίνει ςτο χϊρο προςταςίασ αν είναι ςπίτι του, ι ςε άλλο κλειςτό χϊρο αν είναι εκτόσ του 

ςπιτιοφ του, κλείνει όλεσ τισ πόρτεσ και τα παράκυρα, ανοίγει το ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ για 

πλθροφορίεσ και οδθγίεσ, προςζχει για τυχόν οδθγίεσ από μεγάφωνα, κλείνει τον κλιματιςμό και 

εξαεριςμό του δωματίου, τα ανοίγματα ςτο τηάκι, κλείνει με μονωτικζσ ταινίεσ τισ χαραμάδεσ από τισ 

πόρτεσ και τα παράκυρα, δεν κάνει άςκοπα τθλεφωνιματα, εάν υπάρχει υποψία για διαρροι 

εφφλεκτων αερίων, κλείνει το γενικό διακόπτθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ για προςταςία από 

ενδεχόμενθ ζκρθξθ. ε περίπτωςθ που υπάρχει πικανότθτα φωτιάσ ι ζκρθξθσ, κα πρζπει να κλείςει τα 

παράκυρα, παντηοφρια και κουρτίνεσ και να μείνει μακριά ϊςτε να αποφευχκεί ο τραυματιςμόσ από 

κραφςματα τηαμιϊν, ςε περίπτωςθ που θ ουςία είναι διαλυτι ι θμιδιαλυτι ςτο νερό, είναι καλό να 

αναπνζει μζςα από ζνα βρεμζνο πανί ι το ντουσ για ακόμθ καλφτερθ προςταςία, «ξεπλζνοντασ» τον 

αζρα που ειςπνζει. 
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Σι πρζπει να κάνει το κοινό όταν ο κίνδυνοσ του τοξικοφ νζφουσ περάςει: Αναμζνει για οδθγίεσ από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ μζςω ραδιοφϊνου, τθλεόραςθσ ι μεγαφϊνων και ςτθν ςυνζχεια τισ ακολουκεί. Αφοφ 

δοκεί ςιμα ότι όλα τελείωςαν, αερίηει όλα τα δωμάτια εκτενϊσ, όποτε ευρίςκεται εκτόσ ςπιτιοφ και 

ςτθ ςυνζχεια πριν μπει ςτο ςπίτι αφινει ζξω τα παποφτςια του (ιςχφει για 1-2 μζρεσ), κακαρίηεται όλοσ 

ο εξοπλιςμόσ του ςπιτιοφ (πόρτεσ, παράκυρα, χαλιά, δάπεδα), κακϊσ και οι εξωτερικοί χϊροι 

βεράντεσ, ςκάλεσ, ταράτςα, κάνει κάκε μζρα ντουσ, με καλό πλφςιμο ςτα χζρια, ςτα μαλλιά, ςτο 

μουςτάκι και ςτα γζνια και δεν καταναλϊνει φροφτα και λαχανικά τθσ περιοχισ. Προτιμά τα 

ςυςκευαςμζνα τρόφιμα από άλλεσ περιοχζσ και φυςικά βεβαιϊνεται ότι τα μικρά παιδιά δε βάηουν 

ςτο ςτόμα τουσ αντικείμενα που μπορεί να ζχουν ρυπανκεί από τισ τοξικζσ ουςίεσ. 

τα παρακάτω διαγράμματα βλζπουμε ενθμερωτικό φυλλάδιο από τθν Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ 

Προςταςίασ ϊςτε να διαμοιραςκεί ςτα ςχολεία που φοιτοφν  πλθςίον επικινδφνων εγκαταςτάςεων. 



60 
 

 

Διάγραμμα 3:  αρχζσ αυτοπροςταςίασ 1[Ενθμερωτικό φυλλάδιο, Γενικι γραμματεία πολιτικισ προςταςίασ, Τπουργείο 
εςωτερικϊν+.  
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Διάγραμμα 4:  αρχζσ αυτοπροςταςίασ 2 *Ενθμερωτικό φυλλάδιο, Γενικι γραμματεία πολιτικισ προςταςίασ, Τπουργείο 
εςωτερικϊν+. 
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4.3 Η ζννοια του Crowdtasking  

Μια πολφ ςθμαντικι κίνθςθ ζχει γίνει για τθν αντιμετϊπιςθ αλλά κατά κφριο λόγο ανακοφφιςθ των 

επιπτϊςεων ενόσ μεγάλου τεχνολογικοφ ατυχιματοσ με τθν δθμιουργία εκελοντϊν κακοδθγθμζνθ από 

τα κυβερνθτικά ιδρφματα και ιςχυρζσ εκελοντικζσ οργανϊςεισ που βρίςκονται ςτθν Αυςτρία. 

Δθμιουργοφνται ομάδεσ εκελοντϊν που είναι διατεκειμζνεσ να βοθκιςουν ςε ζνα τεχνολογικό 

ατφχθμα. Ουςιαςτικά οι οργανϊςεισ και τα ιδρφματα ειδικά παλαιότερα λειτουργοφςαν με ζνα δίκτυο 

από εκελοντζσ όπου ικελαν να βοθκιςουν τθν τοπικι κοινωνία τουσ ςε περίπτωςθ ατυχθμάτων. 

Πλζον όμωσ οι νεότερεσ γενιζσ δεν κζλουν να αιςκάνονται δεςμευμζνεσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

οργάνωςθ θ αρχι αντιμετϊπιςθσ, ςυνεχϊσ και υπάρχουν λιγότεροι μόνιμοι εκελοντζσ. Ζχει 

παρατθρθκεί ότι ςε περίπτωςθ κάποιου ξαφνικοφ ατυχιματοσ μεγάλο πλικοσ ατόμων προςφζρονται 

να βοθκιςουν, γεγονόσ που δθμιοφργθςε πολλά προβλιματα ςτθν διαχείριςθ όγκου εκελοντϊν ςτισ 

εκελοντικζσ οργανϊςεισ και ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ. Αυτό δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ για νζεσ 

μεκόδουσ διαχείριςθσ πλικουσ. Θ υπάρχουςα λφςθ μιασ εκελοντικισ ομάδασ τθσ Team Österreich 

όπου και απαρικμεί  τα 30.000 μζλθ ιταν να ςτζλνει μινυμα ςτα μζλθ τθσ και αυτά να απαντάνε με 

ζνα ναι ι με ζνα όχι αν κζλουν να ςυμμετζχουν ςτθν υποςτιριξθ του ςυγκεκριμζνου ατυχιματοσ. Σα 

άτομα είχαν περάςει από μικρι εκπαίδευςθ από τθν ομάδα και ο κακζνασ είχε κατακζςει τισ δικζσ του 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ εκ των προτζρων κακϊσ και τθν θλεκτρονικι του διεφκυνςθ. Αργότερα 

δθμιουργικθκαν κάποια sites και εφαρμογζσ για τθν καλφτερθ επικοινωνία. 

4.3.1 Η ανάγκθ για νζεσ λφςεισ 

Σα αποτελζςματα από μια ζρευνα μικρισ κλίμακασ, θ οποία διεξιχκθ το 2006, αποδεικνφουν τθ 

δφναμθ τθσ προκυμίασ για εκελοντιςμό: πάνω από το 58% των ερωτθκζντων χωρίσ εκοφςια δζςμευςθ 

διλωςε, ότι θ αιτία για τθ μθ εμπλοκι τουσ, ιταν ότι δεν τοφσ ζχει ηθτθκεί να ςυμμετάςχουν. τθν 

Αυςτρία θ τάςθ για άτυπεσ και ευζλικτεσ μορφζσ εκελοντικισ εργαςίασ αυξάνονται ςαφϊσ, ιδίωσ ςτισ 

νεότερεσ ομάδεσ και περιςςότερο ςτθν αςτικά κζντρα  παρά ςε αγροτικζσ περιοχζσ όπου θ επίςθμθ 

ζνταξθ (δθλαδι εκελοντικζσ πυροςβεςτικζσ υπθρεςίεσ) εξακολουκεί να είναι ευρζωσ κοινι μεταξφ των 

νζων (Ανδρϊν) Αυςτριακϊν. Ζτςι, οι οργανϊςεισ ςε αυτό τον τομζα πρζπει να προςαρμοςτοφν ςτισ 

μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ των ανκρϊπων και να παρζχουν πρόςκετεσ και πιο ευζλικτεσ προςφορζσ για 

τουσ ανκρϊπουσ ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν ανακοφφιςθ των επιπτϊςεων μίασ καταςτροφισ[12].                                                                                                 
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4.3.2 Μια νζα προςζγγιςθ για τθν ταξινόμθςθ 

διαφόρων τφπων εκελοντϊν 

Οι επίςθμεσ εκελοντικζσ υπθρεςίεσ νοοφνται ωσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ενςωματϊνονται ςτο 

πλαίςιο των οργανϊςεων, των ιδρυμάτων και των ενϊςεων που ζχουν ςυςτακεί. Αντικζτωσ, θ άτυπθ 

εκελοντικι δζςμευςθ δίνεται με βάςθ μια προςωπικι πρωτοβουλία χωρίσ κεςμικι ενςωμάτωςθ, π.χ. Θ 

βοικεια γειτονίασ. Οι παρατθριςεισ μασ δείχνουν ότι οι ςυμβατικοί τφποι εκελοντικισ εργαςίασ, όπωσ 

οι μόνιμεσ δεςμεφςεισ ςε μια προτιμϊμενθ οργάνωςθ, δεν εναρμονίηονται με τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ 

ςτθν ηωι ςτισ αςτικοποιθμζνεσ κοινωνίεσ. Εδϊ και μερικά χρόνια ζχουν ηθτθκεί πιο ευζλικτεσ μορφζσ 

εκελοντικισ εμπλοκισ. Κατά ςυνζπεια, οι οργανϊςεισ που εκδθλϊκθκαν αντιμετϊπιςαν νζεσ 

προκλιςεισ, για παράδειγμα, να επαναπροςδιορίςουν τθν επίςθμθ και άτυπθ εκελοντικι δζςμευςθ. 

Ωσ εκ τοφτου, νζεσ ομάδεσ - ςτόχοι για τθ διαχείριςθ εκελοντϊν με διαφορετικά χαρακτθριςτικά πρζπει 

να αντιμετωπιςτοφν με νζεσ μεκόδουσ. Μια ζρευνα ςχετικά με τθν προκυμία του πλθκυςμοφ να 

ςυμμετάςχει εκελοντικά οδιγθςε ςτθν ακόλουκθ ταξινόμθςθ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα[12]. 

 

Διάγραμμα 5:  Level[Georg Neubauer, Andrea Nowak, Bettina Jager, Christian Kloyber, Christian Flachberger, Gerry Foitik, and 

Gerald Schimak, Crowdtasking – A New Concept for Volunteer Management in Disaster Relief, (2013)] 

  

. 
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4.3.3 Εκελοντικι κοινότθτα οικοδόμθςθ και ςυντιρθςθ 

Θ διαχείριςθ ενόσ δικτφου εκελοντϊν, με βάςθ τθν τεχνολογία των βάςεων δεδομζνων και τθσ 

πλθροφόρθςθσ, είναι κάτι που χρειάηεται πζραν από τθν αρχιτεκτονικι οικοδόμθςθ, μια ςυνεχι 

ςυντιρθςθ,  όποτε όλο το ςφςτθμα είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία από πολλζσ πλευρζσ. 

Για τθν επίτευξθ αυτοφ υπάρχει θ ακόλουκθ διαδικαςία[12]: 

Εκτζλεςθ των κακθκόντων: αυτό ςυνεπάγεται τθν υποδοχι και τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων από τουσ 

εκελοντζσ, τθ διαχείριςθ τθσ ροισ εργαςίασ μεμονωμζνων ι πολλαπλϊν εργαςιϊν και τθν παροχι 

αναφορϊν. Θ όλθ διαδικαςία μπορεί να υποςτθριχκεί με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων διεπαφϊν χριςτθ 

που παρζχονται από αποκλειςτικζσ εφαρμογζσ crowdtasking ςτα smart-phone των εκελοντϊν. [12] 

Αποηθμίωςθ: Οι εκελοντζσ μποροφν να λάβουν αποηθμίωςθ. Θ "αποηθμίωςθ" ςε αυτό το πλαίςιο δεν 

αναφζρεται ςε νομιςματικζσ πτυχζσ, διότι αυτό κα ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν ζννοια του 

εκελοντιςμοφ, αλλά περιςςότερο ςε πτυχζσ που ςχετίηονται άμεςα με τα κίνθτρα για τθν εμπλοκι των 

εκελοντϊν. Θ αποηθμίωςθ μπορεί να περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ 

τθσ κατάςταςθσ κρίςθσ (π.χ. πρόβλεψθ βροχισ βάςει τοποκεςίασ), οδθγίεσ για προςωπικι 

ςυμπεριφορά ι μζτρα για καλφτερθ προετοιμαςία για ζκτακτθ ανάγκθ κ.λπ. [12] 

υλλογι πλθροφοριϊν: ςυλλζγονται, αποκθκεφονται και επεξεργάηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ  από 

τουσ εκελοντζσ. Θ επεξεργαςία των πλθροφοριϊν ζχει ωσ ςτόχο να αντλιςει ςχετικι γνϊςθ τθσ 

διαχείριςθσ κρίςεων από τισ πλθροφορίεσ. Αυτι θ διαδικαςία χρειάηεται επίςθσ επικφρωςθ των 

πλθροφοριϊν που λαμβάνονται, κακϊσ και  ελζγχουσ αξιοπιςτίασ. [12]  
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4.3.4 Κινθτοποίθςθ 

Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι θ κινθτοποίθςθ επιλεγμζνων εκελοντϊν για τθν εκτζλεςθ 

ςυγκεκριμζνου ζργου ςτο πλαίςιο ολόκλθρθσ τθσ προςπάκειασ για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων και 

καταςτροφϊν. Και πάλι, αυτι θ διαδικαςία ελζγχεται από ζναν ςυγκεκριμζνο ρόλο. Ονομάηουμε αυτό 

το ρόλο το "crowdtask manager". Θ διαδικαςία αποτελείται από τα ακόλουκα κακικοντα*12+: 

Crowdtask set-up: Ο διαχειριςτισ του crowdtask ορίηει και περιγράφει το ςυγκεκριμζνο ζργο που 

πρζπει να εκτελζςουν οι εκελοντζσ. Αυτό το crowdtask κα είναι μια ενιαία προςπάκεια, θ οποία μπορεί 

να εκτελεςτεί εντόσ περιοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. Για παραδείγματα: Λιψθ δφο φωτογραφιϊν 

με το smartphone ζξω από το παράκυρο και απάντθςθ ςε μια ςειρά από ςφντομεσ και απλζσ ερωτιςεισ 

μετά από ςειςμό. Σο Crowdtasking απαιτεί τον κακοριςμό και τθν περιγραφι των εργαςιϊν με 

ςυνοπτικό τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ μιασ απλισ και δομθμζνθσ φόρμασ αναφοράσ. Θ αναφορά 

μπορεί να περιλαμβάνει τθν αποςτολι μιασ φωτογραφίασ ι τθν επιςιμανςθ μερικϊν κουτιϊν επιλογισ 

μζςα ςε ζνα ςφςτθμα πολλαπλϊν επιλογϊν. Ωσ μζροσ τθσ φάςθσ προετοιμαςίασ τθσ διαχείριςθσ 

κρίςεων, τα crowdtask μποροφν να ρυκμιςτοφν και να αποκθκευτοφν ςε μια βάςθ δεδομζνων για 

μεταγενζςτερθ χριςθ. [12] 

Επιλογι εκελοντϊν: Ο διαχειριςτισ του crowdtask επιλζγει μια ομάδα εκελοντϊν από τθ βάςθ 

δεδομζνων ανάλογα με τθν περιοχι και τον τφπο τθσ εργαςίασ που πρζπει να εκτελεςτεί. [12] 

Σθν ζναρξθ του crowdtask: Σο προρυκμιςμζνο ι πρόςφατα κακοριςμζνο crowdtask ενεργοποιείται και 

αποςτζλλεται ςτουσ επιλεγμζνουσ εκελοντζσ μετά τθν απελευκζρωςθ από τον εξουςιοδοτθμζνο 

λειτουργό. Οι εκελοντζσ που απευκφνονται λαμβάνουν το crowdtask μζςο μθνυμάτων, π.χ. ςτο 

smartphone τουσ.[12] 
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Διάγραμμα 6: υςτθμα διαχείριςθσ[Georg Neubauer, Andrea Nowak, Bettina Jager, Christian Kloyber, Christian Flachberger, 
Gerry Foitik, and Gerald Schimak, Crowdtasking – A New Concept for Volunteer Management in Disaster Relief, (2013)] 

Όπωσ και ςτθν Αυςτρία, το ίδιο ςφςτθμα κα μποροφςε να ζχει πολφ μεγάλα οφζλθ για τθν κοινωνία και 

τθν βοικεια τομζων ςτθ χϊρα μασ που ζχουν ιδθ προβλιματα με το προςωπικό είτε είναι αρμόδιεσ 

αρχζσ και υπθρεςίεσ τθσ χϊρα είτε εκελοντικζσ οργανϊςεισ ακολουκϊντασ όμωσ το πρότυπο τισ 

ανάλογθσ τεχνολογίασ και ςε εμάσ για να ζχουμε και τα ανάλογα αποτελζςματα. Επίςθσ το 

crowdtasking ςτθν μορφι που είναι δθλαδι ςε ςυνδυαςμό τθν τεχνολογία επικοινωνίασ ςε άμεςθ 

μορφι με το χριςτθ είναι εξαιρετικά δυνατι ωσ προσ τον ενθμζρωςθ του κοινοφ. 
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4.4 Ενθμζρωςθ κοινοφ μζςω εφαρμογισ 

Θ ενθμζρωςθ του κοινοφ πριν, κατά τθν διάρκεια και μετά από ζνα μεγάλο βιομθχανικό ατφχθμα 

μπορεί να είναι θ διαφορά μεταξφ ηωισ και κανάτου για ζναν αρικμό ανκρϊπων και πρζπει να είναι 

άμεςθ, αποτελεςματικι και να κερδίηεται πολφτιμοσ χρόνοσ. Γι’ αυτό και μαηί με τθν ςυγγραφι αυτισ 

τθσ εργαςίασ αναπτφχκθκε ζνα μζςο πλθροφόρθςθσ του κοινοφ ςε βαςικό επίπεδο αλλά με  κεωρθτικό 

υπόβακρο αντιμετϊπιςθσ και εφαρμογισ για το μζλλον. 

Δεν είναι δυνατό για όλα τα κράτθ, τισ ιδιωτικζσ επιχείρθςθσ, οργανιςμοφσ και τισ δθμόςιεσ αρχζσ και 

υπθρεςίεσ να επενδφςουν μεγάλα ποςά για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ μζςο ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, 

αυτό ςυμβαίνει για μερικοφσ λόγουσ όπωσ : 

• Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ. 

• Δεν υπάρχει ενδιαφζρον. 

• Δεν τουσ αναγκάηει κάποια οδθγία ι νομοκεςία. 

• Δεν είναι επιχειριςεισ μεγάλθσ (ανωτζρασ/κατωτζρασ)  κλίμακασ αν και ζχουν επικίνδυνεσ 

ουςίεσ. 

• Δεν υπάρχει γνϊςθ/πλθροφόρθςθ επί του κζματοσ. 

Δεν είναι και όμωσ παράλογο γιατί θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ είναι κάτι με μεςαίο ωσ και μεγάλο κόςτοσ 

και πολφ χρονοβόρα διαδικαςία. Επίςθσ χρειάηεται ζνασ αρικμόσ ατόμων που κα αςχολθκεί με το κζμα 

τθσ ανάπτυξθσ με ζςτω βαςικζσ γνϊςεισ επί του κζματοσ για να μπορεί να κατευκφνει τθν ομάδα ι 

εταιρία που κα αναπτφξει το λογιςμικό άλλα και να γνωρίηουν (θ  επιχείρθςθ, ο οργανιςμόσ, το κράτοσ) 

καλά το τι κζλουν, τι χρειάηεται και για ποιο ςκοπό  γίνεται θ ανάπτυξθ του λογιςμικοφ. 

Γιατί όμωσ να χρειάηεται λογιςμικό για κάτι τζτοιο και όχι θ κλαςικζσ μζκοδοι που υπάρχουν; Ζρευνεσ 

και μζκοδοι ςτθν Αυςτρία ζχουν δείξει ευκολότερθ διαχείριςθ τισ κατάςταςθσ και μεγαλφτερο αρικμό 

ανκρϊπων που ενδιαφζρκθκαν (Βλζπε κεφάλαιο Crowdfunding). 

Πολλζσ επιχειριςεισ υπάρχουν ακόμα και μζςα ςτισ πόλεισ ςτισ οποίεσ υπάρχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 

όπωσ βενηινάδικα (υγρά/αζρια καφςιμα), καταςτιματα LPG, χϊροι αποκικευςθσ εφφλεκτων υλικϊν 

κ.α. 
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Όμωσ παρόλο που ζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ δεν υπάρχει κάτι που τουσ αναγκάηει να ενθμερϊςουν το 

κοινό ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ είτε κατά τθν διάρκεια του είτε πριν και δεν κα ιταν και εφκικτο διότι 

όπωσ προαναφζρκθκε κα ιταν μεγάλο το κόςτοσ και θ διαδικαςία. 

Γι’ αυτζσ τισ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ αναπτφχκθκε θ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. 

Είναι μια εφαρμογι όπου με πολφ απλό τρόπο μπορεί κάποιοσ να ςτείλε οποιοδιποτε μινυμα. 

Τπάρχει 1 server και διάφοροι clients που είναι ςυνδεμζνοι ςτον server μζςο μιασ εφαρμογισ(app) από 

το κινθτό τουσ, για παράδειγμα ζςτω ότι ςε ζνα βενηινάδικο υπάρχει ζναν ατφχθμα και ο υπάλλθλοσ το 

ζχει αντιλθφκεί μπορεί άμεςα να πάει ςτον υπολογιςτι του και να ενθμερϊςει για το ςυμβάν όςουσ 

είναι ςαν clients ςτον server τθσ επιχείρθςθσ. Ο χριςτθσ λαμβάνει άμεςα το μινυμα και μπορεί να 

δράςει. 

Για παράδειγμα ότι το μινυμα είναι Danger in Athens ι Hello world μζςο τθσ demo εφαρμογισ  κα 

εμφανιςτεί κάτι ανάλογο ςε κάποιον. 

 

 

Διάγραμμα 7: APP DANGER  
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Διάγραμμα 8: APP Hello world  

Σι οφζλθ ζχουμε από μια τζτοια εφαρμογι και γιατί είναι δυνατι θ εφαρμογι τθσ. 

• Θ υπθρεςία μζςω του cloud του firebase είναι δωρεάν 

• Άμεςθ ενθμζρωςθ όςον είναι ςυνδεμζνθ. 

• Είναι δυνατι θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ του χριςτθ και αυτό κακιςτά εφκολθ τθν αποςτολι 

πολλαπλϊν οδθγιϊν με χρονικι διαφορά. 

• Μπορεί να το χρθςιμοποιεί και θ πιο μικρι επιχείρθςθ 

• Πιο εφκολθ ςυλλογι νζων ςτα προγράμματα ενθμζρωςθσ του κοινοφ λόγο τθσ εξοικείωςθσ 

τουσ με τθν τεχνολογία. 

 

 Σο βζλτιςτο λογιςμικό κα ζπρεπε να διατίκεται δωρεάν αναπτυγμζνο εξ’ ολόκλθρου π.χ. από κάποια 

ΜΚΟ, να μπορεί να κατεβάςει ο κακζνασ τον server ο όποιοσ κάκε φορά να είναι και μοναδικόσ για τον 

ενδιαφερόμενο, να ενθμερϊνει το κοινό που πρζπει βάηοντασ μια ακτίνα κινδφνου, να δίδεται κωδικόσ 

για να ςυνδζονται οι χριςτεσ και να μποροφν να λαμβάνουν μθνφματα. Ουςιαςτικά ζνασ server που 

πολλαπλαςιάηεται άλλα είναι μοναδικόσ, για να ζχει ο κακζνασ τουσ χριςτεσ του ςτθν ακτίνα 

επικινδυνότθτασ που ζχει ορίςει και ο ενδιαφερόμενοσ πλθκυςμόσ εντόσ των ακτινϊν που βλζπει ότι 

είναι μζςα να ςυνδζεται ςτον ανάλογο server. 
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Περιςςότερα ςτοιχεία από τθν εφαρμογι:

 

Διάγραμμα 9: APP Control 1  

 

 

Διάγραμμα 10 : Message view  
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Διάγραμμα  11:  Cell  
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Διάγραμμα  12: Firebase  

 

 

θμεία κϊδικα τισ εφαρμογισ: 

 FirebaseMessagingServer 

package com.eboras.pushnotificationstest; 

 

import android.app.NotificationManager; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.media.RingtoneManager; 

import android.net.Uri; 

import android.support.v4.app.NotificationCompat; 

import android.util.Log; 
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import com.google.firebase.messaging.RemoteMessage; 

 

import static android.content.ContentValues.TAG; 

 

public class FirebaseMessagingService extends 

com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService { 

    public FirebaseMessagingService() { 

    } 

 

    @Override 

    public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) { 

 

        String title = remoteMessage.getNotification().getTitle(); 

        String message = remoteMessage.getNotification().getBody(); 

        Log.d(TAG, "onMessageReceived: Message Received: \n"+ 

                "Title: " + title + "\n" + 

                "Message: " + message); 

        sendNotification(title,message); 

    } 

 

    @Override 

    public void onDeletedMessages() { 

    } 

 

    private void sendNotification(String title,String messageBody) { 

        Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); 
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        intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0 /* Request code */, intent, 

                PendingIntent.FLAG_ONE_SHOT); 

 

        Uri defaultSoundUri= RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION); 

        NotificationCompat.Builder notificationBuilder = new NotificationCompat.Builder(this) 

                .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher) 

                .setContentTitle(title) 

                .setContentText(messageBody) 

                .setAutoCancel(true) 

                .setSound(defaultSoundUri) 

                .setContentIntent(pendingIntent); 

 

        NotificationManager notificationManager = 

                (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 

 

        notificationManager.notify(0 /* ID of notification */, notificationBuilder.build()); 

    } 

} 

 

 MainActivity 

package com.eboras.pushnotificationstest; 

 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 
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public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

    } 

} 

 

Θ εφαρμογι δθμιουργικθκε μζςο του Firebase, Android Studio.                                                                                                                                                               
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Επίλογοσ 

Θ ανάλυςθ, θ πρόλθψθ και θ ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων των τεχνολογικϊν ατυχθμάτων, είναι 

ζνα κεφάλαιο ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία το όποιο χρειάηεται διαρκϊσ βελτίωςθ κακϊσ παρόλο που είχαν 

παρκεί  μζτρα για τθν αποφυγι τουσ ςυνεχίηουμε να ζχουμε τζτοια ατυχιματα. 

Βριςκόμαςτε, ςε μια εποχι πολφ προχωρθμζνθσ τεχνολογίασ, γι’ αυτό θ καλφτερθ πρόταςθ για το 

μζλλον κα ιταν, να προωκθκεί θ διείςδυςθ αυτισ θ τεχνολογίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ των τεχνολογικϊν 

ατυχθμάτων και πικανόν να είναι αυτό το οποίο κα είναι κομβικό ςθμείο ςτθν ιςτορία των ατυχθμάτων 

και πϊσ καταφζραμε να τα αντιμετωπίςουμε τελικά. 
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