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ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ξακϊσ θ ηιτθςθ τθσ ενζργειασ αυξάνεται, το Φυςικό Αζριο (ΦΑ) φαίνεται ότι αποκτά 

κακοριςτικό ρόλο καλφπτοντασ μεγάλο μζροσ των ενεργειακϊν αναγκϊν παγκοςμίωσ. Ψο 

ΦΑ κεωρείται ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ορυκτά καφςιμα αρκετά φιλικό προσ το 

περιβάλλον, κακϊσ περιζχει μικρζσ ποςότθτεσ άνκρακα και παράγει περιοριςμζνεσ 

ποςότθτεσ ρφπων. Υαραδοςιακά, το ΦΑ μεταφερόταν μζςω αγωγϊν. Ωςτόςο θ μετατροπι 

του ςε Ωγροποιθμζνο Φυςικό Αζριο (ΩΦΑ), θ οποία επιτυγχάνεται με τθν ψφξθ ςτουσ -162°C 

(ςε ατμοςφαιρικι πίεςθ), μειϊνει τον όγκο του ςθμαντικά και επιτρζπει τθν 

αποτελεςματικότερθ μεταφορά του ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Θ παγκόςμια αγορά του ΩΦΑ 

ζχει αυξθκεί ςθμαντικά από τθν ζναρξι τθσ τθν δεκαετία του 1970 με τον τον αρικμό των 

πλοίων μεταφοράσ ΩΦΑ μεγάλθσ κλίμακασ να αυξάνονται ζντονα τθν τελευταία δεκαετία.  

Ψα τελευταία χρόνια το ΩΦΑ δεν χρθςιμοποιείται μόνο ωσ εναλλακτικι παροχι ςτα δίκτυα 

φυςικοφ αερίου, αλλά και ωσ εναλλακτικό καφςιμο ςτον τομζα των μεταφορϊν κακϊσ 

αποτελεί μια καλι (περιβαλλοντικά και οικονομικά) εναλλακτικι απζναντι ςτα ςυμβατικά 

καφςιμα. Θ χριςθ του αυτι ζχει αναγνωριςτεί και υποςτθρίηεται από τισ κυβερνιςεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) θ οποία προςπακεί να ςτραφεί ςε νζεσ και κακαρότερεσ μορφζσ 

ενζργειασ. Ψα τελευταία χρόνια, θ χριςθ του ΩΦΑ διατθρείται υψθλά ςτθν ατηζντα τθσ 

ναυτιλιακισ βιομθχανίασ ιδιαίτερα μετά τθν ειςαγωγι τθσ ολοζνα αυςτθρότερθσ 

νομοκεςίασ του Διεκνοφσ Ραυτιλιακοφ Σργανιςμοφ (ΔΡΣ) όςον αφορά ςτισ εκπομπζσ 

καυςαερίων από τα πλοία. Αυτό ζχει προκαλζςει ςθμαντικζσ εξελίξεισ και, κατά κφριο λόγο, 

τθν καταςκευι νζων πλοίων τροφοδοτοφμενων με ΩΦΑ τα οποία αρκετοί εμπειρογνϊμονεσ 

αναμζνουν να αυξθκοφν περαιτζρω οδθγϊντασ πλζον ςτθν κακιζρωςθ τθσ ηιτθςθσ του 

ΩΦΑ ωσ ναυτιλιακό καφςιμο. 

Ωςτόςο, ο ανεφοδιαςμόσ με ΩΦΑ περιορίηεται ςιμερα από τθν ζλλειψθ υποδομϊν λόγω 

τθσ αβεβαιότθτασ τθσ ηιτθςθσ και των υψθλϊν κεφαλαιουχικϊν απαιτιςεων. Θ ζλλειψθ 

αυτϊν των εγκαταςτάςεων εμποδίηει ςε ςθμαντικό βακμό τθν υιοκζτθςθ τθσ χριςθσ του 

ΩΦΑ ςε μεγάλθ κλίμακα. Από τθν άλλθ πλευρά, θ περιοριςμζνθ ηιτθςθ για το νζο καφςιμο 

δεν ενιςχφει τα επιχειρθματικά κίνθτρα για τθν επζνδυςθ και τθν ανάπτυξθ αυτοφ του νζου 

δικτφου υποδομϊν (π.χ. δεξαμενζσ αποκικευςθσ, εγκαταςτάςεισ ανεφοδιαςμοφ).  

Χτο παρόν ζγγραφο, εςτιάηουμε ςτθν χριςθ του ΩΦΑ ςτον καλάςςιο τομζα και κυρίωσ ςτθν 

ανάγκθ που παρουςιάηουν τα πλοία να ανεφοδιάηονται ςε λιμάνια κατά μικοσ των 

προκακοριςμζνων διαδρομϊν τουσ. Σι προμθκευτζσ πρζπει να αναπτφξουν υποδομζσ ςε 

τοποκεςίεσ με ςτρατθγικι ςθμαςία για να εξυπθρετοφν όςο το δυνατόν μεγαλφτερο 

αρικμό πλοίων. Χε κάκε τζτοια εγκατάςταςθ, ο ςχεδιαςμόσ, θ επιλογι τθσ τοποκεςίασ, θ 

καταςκευι και ο τρόποσ λειτουργίασ αποτελοφν ηθτιματα φψιςτθσ ςθμαςίασ κακϊσ είναι 

αναγκαίο να ςυμμορφϊνονται με τα Ευρωπαϊκά και Διεκνι Υρότυπα. Ψο Υρότυπο που 

αναλφεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία είναι το ΕΡ 1473 που ζχει ςτόχο να 

παράςχει λειτουργικζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ και να 

ςυςτιςει διαδικαςίεσ που κα οδθγιςουν ςε αςφαλι και περιβαλλοντικά αποδεκτό 

ςχεδιαςμό, καταςκευι και λειτουργία των εγκαταςτάςεων αυτϊν. 
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ABSTRACT 

As energy demand grows, Natural Gas (NG) seems to play a key role in meeting much of the 

world’s energy needs. NG is considered, relatively to other fossil fuels, environmentally 

friendly as it contains small amounts of carbon and produces reduced quantities of gas 

emissions. Traditionally, NG was transported through pipelines, but its conversion to 

Liquefied Natural Gas (LNG), which occurs when it is cooled down to -162 °C (at atmospheric 

pressure), reduces its volume considerably and allows it to be transported more efficiently 

over long distances. The global LNG market has grown significantly since its inception in the 

1970s, with the number of large-scale LNG carriers increasing strongly over the last decade. 

In recent years LNG in not only used as an alternative to natural gas networks but also as an 

alternative fuel in the transport sector with environmental and economic benefits over 

conventional fuels. Its use has been recognized and supported by the governments of the 

European Union (EU), which is trying to turn to new and cleaner forms of energy. In recent 

years, the use of LNG as a marine fuel has remained high on the maritime industry agenda, 

particularly since the IMO's increasingly stringent legislation on exhaust emissions has been 

introduced. This has led to major developments and, above all, to the construction of new 

LNG-fueled ships, which many experts expect to increase further leading to the introduction 

of LNG demand as a marine fuel. 

However, the supply of LNG as a fuel is currently limited by the lack of infrastructure due to 

the uncertainty of demand and high capital requirements. The lack of these facilities 

significantly impedes the adoption of LNG on a large scale. On the other hand, as long as 

there is little demand for the new fuel, businesses have no incentive to invest in the 

development of this new infrastructure network (e.g. storage tanks, refueling facilities). As a 

result, the LNG transition is facing the chicken or the egg problem. Since the investments 

needed for the development of the refueling network is very capital intensive, risks are high. 

In this document, we focus on the use of LNG in the marine sector and, above all, on the 

need for ships to be refueled at ports along their predefined routes. Suppliers have to 

develop infrastructure at sites of strategic importance to serve as many ships as possible. In 

every plant, design, site selection, construction and operation are issues of utmost 

importance as they are necessary to comply with European and International Standards. The 

Standard analyzed in this dissertation is EN 1473 whose objective is to provide functional 

guidelines for on-shore LNG installations and recommend procedures that will result in safe 

and environmentally acceptable design, construction and operation of LNG plants. 
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1. ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΨΗ  

Υαρότι το διεκνζσ εμπόριο επεκτείνεται ςε όλθ τθν υφιλιο και ο τομζασ τθσ ναυτιλίασ 

παραμζνει ο πιο δθμοφιλισ και αποδοτικόσ τρόποσ να μεταφζρονται μεγάλεσ ποςότθτεσ 

αγακϊν από τθν μία άκρθ του κόςμου ςτθν άλλθ, θ ρφπανςθ που οφείλεται ςτα παράγωγα 

καφςθσ των ναυτιλιακϊν καυςίμων ζχει φανερζσ ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον. Θ ατμόςφαιρα 

επιβαρφνεται αιςκθτά εγείροντασ ςθμαντικοφσ κινδφνουσ για τθν δθμόςια υγεία και το 

περιβάλλον. 

Ιδθ από τθν δεκαετία του '70 ζχει διαπιςτωκεί το πρόβλθμα τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ 

από τα καυςαζρια τθσ ναυςιπλοΐασ και γίνονται προςπάκειεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο ϊςτε 

να περιοριςτεί. Ψο 1997 ςτθν προςπάκεια ελαχιςτοποίθςθσ τθσ ρφπανςθσ των ωκεανϊν ο 

ΔΡΣ (Διεκνισ Ραυτιλιακόσ Σργανιςμόσ) κζςπιςε τθν ‘’Διεκνι Χφμβαςθ για τθν Υρόλθψθ 

τθσ Φφπανςθσ από τα Υλοία’’ γνωςτι ωσ MARPOL 73/78 (ςφντμθςθ του ‘’Marine Pollution’’) 

θ οποία περιλαμβάνει κανονιςμοφσ ςχετικά με τα όρια των εκπομπϊν αζριων ρφπων που 

περιζχονται ςτα καυςαζρια των πλοίων, όπου για παράδειγμα το Υαράρτθμα VI του 

ςυνεδρίου αναφζρεται ςτον περιοριςμό εκπομπϊν οξειδίων του κείου και του αηϊτου.  

Ψο Ωγροποιθμζνο Φυςικό Αζριο (ΩΦΑ) είναι ζνα πολλά υποςχόμενο εναλλακτικό καφςιμο 

με χαμθλά επίπεδα ρφπων. Ψα παγκόςμια αποκζματα αερίου επαρκοφν για να καλφψουν 

τθν ολοζνα αυξανόμενθ ηιτθςθ ενϊ τα αποτελζςματα τθσ καφςθσ του επιβαρφνουν τθν 

ατμόςφαιρα ςε ςθμαντικά χαμθλότερα επίπεδα. Ξαίγεται με πολφ χαμθλότερα παράγωγα 

ςε ςχζςθ με τα υπάρχοντα καφςιμα και θ τεχνολογία τθσ χριςθσ του από μεριάσ ναυτιλίασ 

ζχει ιδθ εφαρμοςτεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χωρίσ προβλιματα. Τμωσ για να εδραιωκεί 

ςτον τομζα τθσ ναυτιλίασ κα πρζπει να υπάρχει παγκοςμίωσ επαρκζσ δίκτυο ϊςτε να 

εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ για τον ανεφοδιαςμό των πλοίων απαιτϊντασ τθν οργάνωςθ ενόσ 

δικτφου υποδομϊν με ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ το οποίο κα περιλαμβάνει ςίγουρα 

πολλά ζργα μικρισ κλίμακασ (small scale).  

To υγροποιθμζνο φυςικό αζριο είναι φυςικό αζριο το οποίο ζχει υγροποιθκεί ςτουσ             

-162 °C, με αποτζλεςμα να μειωκεί ο όγκοσ του κατά περίπου 600 φορζσ και να κακίςταται 

ζτςι εφκολθ θ αποκικευςι του ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ και θ μεταφορά του (ςυνικωσ 

καλάςςια) ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Είναι κατάλλθλο για βαριζσ μεταφορζσ λόγω τθσ 

ςθμαντικά υψθλισ πυκνότθτασ ενζργειασ που μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ μείωςθσ του 

όγκου κατά τθ διαδικαςία υγροποίθςθσ (Arteconi et al., 2010). Χτθν πραγματικότθτα, το 

ΩΦΑ είναι θ μόνθ βιϊςιμθ και ϊριμθ διακζςιμθ τεχνολογία που αποτελεί εναλλακτικι λφςθ 

για το ντίηελ ςτον τομζα των βαρζων μεταφορϊν και των μεγάλων αποςτάςεων.  

Χιμερα, ο κφριοσ λόγοσ που ευνοεί τθ χριςθ του ΩΦΑ είναι θ αυςτθρότερθ νομοκεςία ςε 

ςχζςθ με τισ εκπομπζσ αζριων ρφπων ςτθν ναυτιλία. Σ Διεκνισ Ραυτιλιακόσ Σργανιςμόσ με 

το ανακεωρθμζνο Υαράρτθμα VI τθσ MARPOL, περιορίηει το όριο του κείου ςτα ναυτιλιακά 

καφςιμα ςτο 0,5% παγκοςμίωσ, με εφαρμογι από τθν 1θ Λανουαρίου 2020 (ενϊ ιδθ από το 

2015, ιςχφει το αυςτθρότερο όριο 0,1% για τθν περιεκτικότθτα ςε κείο ςτα καφςιμα των 

πλοίων που ειςζρχονται ςτισ ειδικζσ Υεριοχζσ Ελζγχου Εκπομπϊν). 
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Ψο φυςικό αζριο αποτελεί, λοιπόν, μια ελκυςτικι και βιϊςιμθ λφςθ για τθ ςυμμόρφωςθ με 

τισ παραπάνω απαιτιςεισ. Ωςτόςο, πολλζσ τεχνολογίεσ εναλλακτικϊν καυςίμων ζχουν 

προκφψει ςτο πρόςφατο παρελκόν. Επί του παρόντοσ, ςυναντϊνται δφο κυρίαρχεσ 

πρακτικζσ: θ αλλαγι τθσ ποιότθτασ των καυςίμων χρθςιμοποιϊντασ πιο ακριβό μαηοφτ 

χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε κείο (LSFO – Low Sulphur Fuel Oil) όπωσ το πετρζλαιο 

εςωτερικισ καφςθσ (MGO – Marine Gas Oil) αντί για το βαρφ πετρζλαιο (HFO – Heavy Fuel 

Oil) ι θ εγκατάςταςθ διατάξεων κακαριςμοφ καυςαερίων (scrubbers).  

Χφμφωνα με το Διεκνζσ Υρακτορείο Ενζργειασ, θ καφςθ του φυςικοφ αερίου (για τθν ίδια 

ποςότθτα παραγόμενθσ ενζργειασ) εκλφει περίπου 20% λιγότερο διοξείδιο του άνκρακα 

(CO2) από το πετρζλαιο. Τςον αφορά ςτθ ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ, θ καφςθ του φυςικοφ 

αερίου εκλφει ςχεδόν μθδενικζσ ποςότθτεσ οξειδίων του κείου  (SOx) και μικροςωματιδίων.  

Θ ευρεία ηιτθςθ του ΩΦΑ δθμιουργεί τθν ανάγκθ ενόσ δικτφου για ζνα μεγάλο φάςμα 

εγκαταςτάςεων με διαφορετικοφ μεγζκουσ ανάγκεσ τροφοδοςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των μεταφορϊν πολφ μικρϊν ποςοτιτων. Σι τελευταίεσ δεν μποροφν να 

εξυπθρετθκοφν από τα μεγάλα πλοία μεταφοράσ (LNG carriers) που παραδοςιακά 

λειτουργοφν ςτθν αγορά αυτι και τα οποία ναυλϊνονται για μεταφορζσ του ΩΦΑ.  

Πε τα παραπάνω δεδομζνα, δθμιουργείται θ ανάγκθ για μια νζα, μικρισ κλίμακασ, 

καλάςςια αγορά ΩΦΑ (SSLNG – Small Scale LNG), με ζναν νζο ςτόλο από πλοία μεταφοράσ 

μικρισ και μεςαίασ κλίμακασ, τα οποία ςυμπλθρϊνουν τθν ευρφτερθ εφοδιαςτικι αλυςίδα 

ωσ εξισ:  

 διανομι του ΩΦΑ ςε μικροφσ (δορυφορικοφσ) τερματικοφσ ςτακμοφσ  

 πλιρωςθ δεξαμενϊν ΩΦΑ για εφαρμογζσ καλάςςιων μεταφορϊν π.χ. ναυτιλιακό 

καφςιμο 

Χτθν Βόρεια Ευρϊπθ, όπωσ και ςτθν Λςπανία, το δίκτυο αυτό είναι ιδθ αρκετά ανεπτυγμζνο 

και ςυνεχίηουν να προςτίκενται ςτακμοί κυρίωσ μεςαίασ και μικρισ κλίμακασ. Ψο ΩΦΑ 

μεταφζρεται με διάφορουσ τρόπουσ μζςω χερςαίου είτε καλάςςιου δικτφου.  

Χτθν Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχει κανζνασ ςτακμόσ που να μπορεί να εφοδιάηει με ΩΦΑ 

πλοία ωσ χφδθν καφςιμο. Σ ΔΕΧΦΑ είναι θ μόνθ επιχείρθςθ που διακζτει και λειτουργεί 

κρυογονικζσ εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ με τθ λειτουργία του τερματικοφ ςτακμοφ 

ειςαγωγισ ςτθ νιςο Φεβυκοφςα, ςτον κόλπο των Πεγάρων.  

Τςον αφορά ςτθ ναυτιλία, αξίηει να ςθμειωκεί θ ςτρατθγικι ςθμαςία που ζχει θ 

γεωγραφικι κζςθ τθσ Ελλάδασ και κυρίωσ το λιμάνι του Υειραιά για τον ανεφοδιαςμό των 

πλοίων με καφςιμο ΩΦΑ ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο. Χτο πλαίςιο αυτό, είναι ςε εξζλιξθ το 

πρόγραμμα Poseidon Med II για τθ δθμιουργία υποδομϊν με ςκοπό τθν τροφοδοςία 

πλοίων με ΩΦΑ. Χτο πρόγραμμα αυτό, ςυμμετζχουν ζξι ευρωπαϊκά λιμάνια (Βενετία, 

Θγουμενίτςα, Υάτρα, Υειραιάσ, Θράκλειο και Οεμεςόσ) και 3 χϊρεσ (Ελλάδα, Λταλία και 

Ξφπροσ), ενϊ ςυγχρθματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Χυνδζοντασ 

τθν Ευρϊπθ». Θ δυνατότθτα που είχε μζχρι τϊρα ο ςτακμόσ τθσ Φεβυκοφςασ ιταν θ 

υποδοχι μεγάλων πλοίων μεταφοράσ ΩΦΑ, θ επαναεριοποίθςθ και θ τροφοδότθςθ του 

εκνικοφ δικτφου αγωγϊν με φυςικό αζριο.  
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Θ επζνδυςθ ςε ζργα υποδομϊν που κα του επιτρζψουν να ανεφοδιάηει με τθ ςειρά του 

μεγάλα και μικρά ςκάφθ ι βυτιοφόρα φορτθγά για μετακίνθςθ του ΩΦΑ μζςω χερςαίου 

δικτφου είναι μια προοπτικι που κα δϊςει το προβάδιςμα ςε μια αγορά που τϊρα παίρνει 

μορφι. Ψζτοιεσ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα δεν ζχουν πραγματοποιθκεί ακόμα αλλά ζχουν 

μελετθκεί και βρίςκονται ςε διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ. Σι επιχειριςεισ που ενδιαφζρονται 

για τζτοιου είδουσ ζργα δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςτον τομζα των καυςίμων και τθσ 

ενζργειασ και θ κινθτοποίθςι τουσ γφρω από το εν λόγω κζμα καταδεικνφει τθν φπαρξθ 

ρεαλιςτικοφ επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ και ευκαριϊν ςε αυτό το πεδίο. Σ ΔΕΧΦΑ 

διακζτει ιδθ μζροσ των εγκαταςτάςεων και με τθν κατάλλθλθ επζκταςθ μπορεί να 

διευρφνει τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει από απλι αποκικευςθ ςε εμπορία και διακίνθςθ, 

ςτθν οποία κα πρζπει να προχωριςει ςφντομα, όςο το περιβάλλον δεν είναι ακόμα 

ανταγωνιςτικό. 

Τμωσ θ αγορά του ΩΦΑ είναι ακόμα αβζβαιθ και δεν υπάρχουν επαρκι ιςτορικά ςτοιχεία 

ηιτθςθσ και κατανάλωςθσ. Ζτςι για να μθν υπάρξει μεγάλο πλεόναςμα δυναμικότθτασ που 

κα επιβαρφνει τθν εξζλιξθ τθσ επζνδυςθσ τα ζργα κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν 

τμθματικά και ςταδιακά ςτθν πάροδο του χρόνου. Θ απόφαςθ των ζργων τα οποία κα 

λάβουν προτεραιότθτα είναι ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθν εξζλιξθ τθσ επζνδυςθσ. 

Υαρά τισ μεγάλεσ δυνατότθτεσ μείωςθσ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν, θ 

πλιρθσ ανάπτυξθ του ΩΦΑ παρεμποδίςτθκε ςτθν Ξεντρικι Ευρϊπθ για πολφ καιρό. Για 

πολλά χρόνια, κυριάρχθςε ιδιαίτερα ςτισ χϊρεσ τθσ Πεςογείου το πρόβλθμα ότι δεν 

παρζχονταν υποδομζσ όπωσ ςτακμοί ανεφοδιαςμοφ λόγω τθσ ζλλειψθσ ηιτθςθσ για ΩΦΑ, 

ενϊ και θ ηιτθςθ για ΩΦΑ δεν μποροφςε να ςθματοδοτθκεί επειδι οι δυνθτικοί πελάτεσ 

δεν είχαν τθν απαιτοφμενθ υποδομι για χριςθ (Pfoser et al., 2016).  

Χτο μεταξφ, όμωσ, ζχουν γίνει πολιτικζσ προςπάκειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 

προβλιματοσ, προβλζποντασ τθν παροχι υποδομϊν ΩΦΑ. Πζςω τθσ οδθγίασ για τα 

εναλλακτικά καφςιμα (2014/94/ΕΕ), θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κακόριςε ζνα πλαίςιο πολιτικισ 

για τθν προϊκθςθ τθσ καταςκευισ υποδομϊν εναλλακτικϊν καυςίμων, προκειμζνου να 

μειωκεί θ εξάρτθςθ τθσ Ευρϊπθσ από το πετρζλαιο και τα υποπροϊόντα του.  

Σι πολιτικζσ πρωτοβουλίεσ φαίνονται επιτυχείσ και αυτό αντανακλάται από τισ πιο 

πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθν Ξεντρικι Ευρϊπθ. Σ πρϊτοσ ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ 

υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου ςτθ Γερμανία άνοιξε τον Λοφνιο του 2016 και ο πρϊτοσ 

ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ ςτθν Αυςτρία άνοιξε τον Χεπτζμβριο του 2017. Χυνολικά, ςτθν 

περιοχι τθσ ΕΕ λειτουργοφν ςιμερα 101 ςτακμοί ΩΦΑ, οι περιςςότεροι από τουσ οποίουσ 

είναι ςτθν Λςπανία (22 ςτακμοί), τθν Σλλανδία (21 ςτακμοί) και το Θνωμζνο Βαςίλειο (18 

ςτακμοί) (Pfoser et al., 2018).  

Τλα τα παραπάνω αναλφονται ςε μεγάλο βακμό ςτα επόμενα κεφάλαια τθσ διπλωματικισ 

εργαςίασ, ςε αυτό το ςθμείο όμωσ γίνεται μια μικρι αναφορά ςτα περιεχόμενα του κάκε 

κεφαλαίου. 

Χτο δεφτερο κεφάλαιο παρουςιάηεται πρϊτα μια ςφντομθ επιςκόπθςθ των Διεκνϊν και 

Ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν που διζπουν τισ εκπομπζσ καυςαερίων από τα πλοία. Σι 

κανονιςμοί αυτοί κεςπίηουν αυςτθροφσ ελζγχουσ ςτισ εκπομπζσ των πλοίων και δίνουν 
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κίνθτρο ςτουσ εφοπλιςτζσ να αναηθτοφν τα καλφτερα και ενδεχομζνωσ τα φκθνότερα μζςα, 

όπωσ το ΩΦΑ, για να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τόςο βραχυπρόκεςμα όςο και 

μακροπρόκεςμα. Θ προςοχι επικεντρϊνεται ςτθ ‘’Διεκνι Χφμβαςθ για τθν Υρόλθψθ τθσ 

Φφπανςθσ από τα Υλοία’’ (MARPOL) και ςτθ νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ). Χτθν 

ςυνζχεια αναλφονται οι παράγοντεσ που υποςτθρίηουν τθν χριςθ του ΩΦΑ ωσ ναυτιλιακό 

καφςιμο (περιβαλλοντικοί, οικονομικοί), γίνεται αναφορά ςτισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ 

ςυμμόρφωςθσ και τζλοσ παρουςιάηονται τα εμπόδια και οι αβεβαιότθτεσ τθσ χριςθσ του. 

Χτο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ για τροφοδοςία πλοίων με 

ΩΦΑ οι οποίεσ κα αποτελζςουν το δίκτυο υποδομισ που κα εδραιϊςει τθν χριςθ του ωσ 

ναυτιλιακό καφςιμο και κα ξεπεράςει τθν αβεβαιότθτα που υπάρχει ςτθν αγορά ωσ προσ το 

κομμάτι τθσ προςφοράσ. Χυγκεκριμζνα, γίνονται αναφορζσ ςτο Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό 

ρυκμιςτικό πλαίςιο ανεφοδιαςμοφ και περιγράφεται το υφιςτάμενο δίκτυο ΩΦΑ ςτθν 

Ευρϊπθ. Χτθν ςυνζχεια περιγράφονται οι τερματικοί ςτακμοί ειςαγωγισ ΩΦΑ και οι 

διαφορετικοί τρόποι ανεφοδιαςμοφ που εφαρμόηονται ςε αυτοφσ. Ψζλοσ, γίνεται μια πιο 

ειδικι αναφορά ωσ προσ τον τρόπο επιλογισ τοποκεςίασ και τον ςχεδιαςμό των λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων ςφμφωνα με τα Υρότυπα τυποποίθςθσ. 

Χτο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηεται το πρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 1473, το οποίο αναφζρεται ςτον 

ςχεδιαςμό χερςαίων εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ για υγροποιθμζνο φυςικό αζριο. 

Αρχικά δίνονται οριςμοί των εννοιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτο πρότυπο και ςτθν 

ςυνζχεια ακολουκεί ζνα μζροσ του, το οποίο ζχει μεταφραςτεί ςτα Ελλθνικά. Σ ςτόχοσ 

αυτοφ του Ευρωπαϊκοφ Υροτφπου είναι να παράςχει λειτουργικζσ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ, διαδικαςίεσ και πρακτικζσ που κα οδθγιςουν ςε αςφαλι και περιβαλλοντικά 

αποδεκτό ςχεδιαςμό, καταςκευι και λειτουργία των εγκαταςτάςεων ΩΦΑ. 

Χτο πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηεται με μορφι ζργου ο τρόποσ με τον οποίο πρζπει να 

εφαρμοςτεί αυτό το Υρότυπο ςε οποιαδιποτε χερςαία εγκατάςταςθ τροφοδοςίασ πλοίων 

με ΩΦΑ. Ψο ζργο είναι χωριςμζνο ςφμφωνα με τα κεφάλαια του Υροτφπου και ςτο κακζνα 

ξεχωριςτά παρουςιάηονται όλεσ οι βαςικζσ διαδικαςίεσ και οι καλζσ πρακτικζσ που 

απαιτοφνται προκειμζνου να καταςκευαςτεί μια εγκατάςταςθ ςφμφωνθ με τισ Ευρωπαϊκζσ 

οδθγίεσ. 

Χτο ζκτο και τελευταίο κεφάλαιο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ βρίςκονται τα 

ςυμπεράςματα. Αρχικά γίνεται αναφορά ςτα προβλιματα που επιλφει αλλά και ςυναντά το 

ΩΦΑ ςτθν πορεία κακιζρωςθσ του ωσ ναυτιλιακό καφςιμο και ςτο τζλοσ εξετάηεται θ 

χρθςιμότθτα του Υροτφπου ΕΟΣΨ ΕΡ 1473 για τισ μελλοντικζσ και υφιςτάμενεσ χερςαίεσ 

εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ. 
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2. ΧΡΗΗ ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Ω ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ ΚΑΤΙΜΟ 

2.1 ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΕΧ ΕΡΡΣΛΕΧ  

2.1.1 ΦΩΧΛΞΣ ΑΕΦΛΣ (ΦΑ) 

To φυςικό αζριο είναι μίγμα αερίων υδρογονανκράκων με κφριο ςυςτατικό το μεκάνιο 

αλλά και ανϊτερουσ υδρογονάνκρακεσ από 2 ζωσ 7 άτομα άνκρακα (C2-C7). Περικζσ φορζσ 

μπορεί να περιζχει πολφ μικρζσ ποςότθτεσ από αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ, όπωσ 

βενηόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο. Ψο φυςικό αζριο περιζχει, επίςθσ, μθ-καφςιμα αζρια, όπωσ 

το άηωτο, διοξείδιο του άνκρακα, ιλιο, υδρόκειο και άλλεσ κειοφχεσ ενϊςεισ κακϊσ και 

υδρατμοφσ. Ψο διοξείδιο του άνκρακα (CO2) και το υδρόκειο (H2S) είναι όξινα αζρια ικανά 

να προκαλζςουν διαβρϊςεισ παρουςία νεροφ. Θ περιεκτικότθτα του φυςικοφ αερίου ςτουσ 

διάφορουσ υδρογονάνκρακεσ μπορεί να διαφζρει ςθμαντικά ανάλογα με τθν τοποκεςία 

προζλευςθσ όπωσ φαίνεται και ςτον παρακάτω Υίνακασ 1.  Ψο φυςικό αζριο, που τελικά 

διατίκεται ςτθ κατανάλωςθ, είναι ςχεδόν κακαρό μεκάνιο, αφοφ όλα τα υπόλοιπα 

ςυςτατικά κυρίωσ τα όξινα αζρια, ζχουν απομακρυνκεί (Αχιλιάσ et al., 2015). 

Πίνακασ 1: Χθμικι ςφςταςθ του Φυςικοφ Αερίου 

υςτατικό Μοριακόσ 
τύποσ 

Αλγερία Ρωςία Περιεκτικότητα 
(%) 

Μεθάνιο CH4 83,0 85,0 70-95 

Αιθάνιο C2H6 7,2 7,0 0,5-10 

Προπάνιο C3H8 2,3 3,0 0-10 

Βουτάνιο C4H10 1,0 2,0 0-10 

Πεντάνιο και 
βαρύτερα 

C5H12 > 0,3 1,0 0-10 

Άζωτο N2 5,8 1,5 0-6 

Διοξείδιο του 
άνθρακα 

CO2 0,2 0,5 0-8 

Ευγενή αέρια He, Ne, Xe 0,2 - Μχνθ 

Τδρόθειο H2S - - 0-5 

Πθγι: (Αχιλιάσ et al., 2015) 

Θ παγκόςμια κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου αυξάνεται ςτακερά τα τελευταία χρόνια. 

Ωπάρχουν πολλοί παράγοντεσ που ςυνζβαλαν από κοινοφ ςτθν ζντονθ χριςθ του ςε πολλζσ 

εφαρμογζσ. Σι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ηθτοφν τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

τθσ καφςθσ ορυκτϊν καυςίμων κυρίωσ από τισ μεταφορζσ και τθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ.  
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Θ χριςθ του φυςικοφ αερίου είναι επωφελισ, διότι ζχει τισ χαμθλότερεσ εκπομπζσ ανά 

απελευκερωμζνθ ενζργεια Joule από όλα τα ορυκτά καφςιμα. Για παράδειγμα όςον αφορά 

τισ τετράχρονεσ μθχανζσ που λειτουργοφν με φυςικό αζριο, οι εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα (CO2) μειϊκθκαν κατά 20% και οι εκπομπζσ οξειδίων του αηϊτου (NOx) κατά 80% 

(Satish et al., 2011). Θ καφςθ άνκρακα και πετρελαίου εκπζμπει ςθμαντικά περιςςότερουσ 

ρφπουσ, γεγονόσ που οδιγθςε πρόςφατα ςε περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ αυτϊν των καυςίμων. 

Ψο κενό ςτθν βιομθχανία που δθμιουργοφν αυτοί οι περιοριςμοί ζχει λθφκεί από τισ πθγζσ 

φυςικοφ αερίου και τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που ςυμβάλλει ςτθ δθμοτικότθτα του φυςικοφ αερίου είναι θ τιμι 

τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ. Θ τιμι δεν περιλαμβάνει μόνο το κόςτοσ του ίδιου του αερίου, 

αλλά και τθν τιμι των τεχνολογιϊν που είναι απαραίτθτεσ για τον μεταςχθματιςμό 

ενζργειασ κακϊσ και για τθν επακόλουκθ ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων, των οικολογικϊν τελϊν και των πιςτϊςεων άνκρακα. Θ τεράςτια 

διακεςιμότθτα του φυςικοφ αερίου προωκεί περαιτζρω τθ χριςθ του. Σι νζεσ τεχνολογίεσ 

εξόρυξθσ και μεταφοράσ φυςικοφ αερίου, που αναπτφχκθκαν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, 

ςυμβάλλουν ςτθν αυξανόμενθ παγκόςμια ηιτθςθ του. Ψα αποκζματα του φυςικοφ αερίου 

ςτο φλοιό τθσ Γθσ κεωροφνται αρκετά ικανοποιθτικά και οι τιμζσ αναμζνεται να είναι 

ςτακερζσ για αρκετά χρόνια (Pospíšila et al., 2018). 

Ψο φυςικό αζριο, ςυγκεκριμζνα το Ωγροποιθμζνο Φυςικό Αζριο (ΩΦΑ), είναι από τα 

ταχφτερα αναπτυςςόμενα καφςιμα ςτον τομζα των μεταφορϊν, με προβλεπόμενο μζςο 

ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ 11,9% από το 2011 ζωσ το 2040 λόγω τθσ ευκολίασ μεταφοράσ του, 

τθσ υψθλισ αποδοτικότθτασ καφςθσ και τθσ χαμθλισ ςυμβολισ του ςτισ εκπομπζσ αζριου 

του κερμοκθπίου. Αναμζνεται να αποτελζςει βαςικό καφςιμο μεταφοράσ μζςα ςτα 

επόμενα χρόνια επιβραδφνοντασ τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ πετρελαίου (Vallabhuni et al., 

2018). Αποτελεί ζνα καφςιμο κατάλλθλο για οδικζσ, ςιδθροδρομικζσ και ναυτιλιακζσ 

μεταφορζσ. Θ κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου ςτισ οδικζσ μεταφορζσ αυξικθκε χάρθ ςτο 

Χυμπιεςμζνο Φυςικό Αζριο (ΧΦΑ), το οποίο χρθςιμοποιείται ιδιαίτερα ςτα οχιματα και ςτα 

αςτικά λεωφορεία, ενϊ θ χριςθ Ωγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου (ΩΦΑ) ωσ καυςίμου ζχει 

εξαπλωκεί ςταδιακά ςτισ μεταφορζσ φορτίων με πλοία.  

2.1.2 ΩΓΦΣΥΣΛΘΠΕΡΣ ΦΩΧΛΞΣ ΑΕΦΛΣ (ΩΦΑ) 

Ψο ΩΦΑ ςχθματίηεται όταν το φυςικό αζριο ψφχεται ςτουσ -162 °C ςε ατμοςφαιρικι πίεςθ. 

Τπωσ το φυςικό αζριο ζτςι και το ΩΦΑ αποτελείται κυρίωσ από μεκάνιο (CH4) περίπου ςτο 

85-90% μαηί με το αικάνιο, το προπάνιο και το βουτάνιο ςε μικρότερα ποςοςτά. Άλλα αζρια 

όπωσ το διοξείδιο του άνκρακα (CO2), το άηωτο (Ρ2), το οξυγόνο (Σ2), το υδρόκειο (Θ2S) και 

το νερό (H2O) είναι επίςθσ ςυχνά παράγοντα. Χτθ διαδικαςία υγροποίθςθσ όλα αυτά τα 

αζρια και οι βαρφτεροι υδρογονάνκρακεσ αφαιροφνται. Επιπλζον όπωσ το μεκάνιο, το ΩΦΑ 

είναι άοςμο, άχρωμο, μθ διαβρωτικό και μθ τοξικό αλλά εφφλεκτο υπό οριςμζνεσ γνωςτζσ 

ςυνκικεσ (Herdzik, 2011). 
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Εικόνα 1: φνκεςθ του υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου 

Πθγι: Group of Liquefied Natural Gas Importers 

Ψο φυςικό αζριο μετατρζπεται ςε υγρι μορφι μζςω τθσ διαδικαςίασ υγροποίθςθσ για τθν 

διευκόλυνςθ τθσ μεταφοράσ του ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ ιδίωσ όταν οι αγωγοί διανομισ δεν 

είναι εφικτοί ι υπάρχουν άλλοι περιοριςμοί. Πόλισ το φυςικό αζριο υγροποιθκεί, ο όγκοσ 

του μειϊνεται κατά 600 φορζσ επιτρζποντασ τθν αποκικευςθ και τθν μεταφορά μεγάλων 

ποςοτιτων (Wang & Notteboom , 2014). Αυτζσ οι μεγάλεσ ποςότθτεσ δθμιουργοφν 

ευκαιρίεσ για οικονομίεσ κλίμακασ με τθν μεταφορά ΩΦΑ από πλοία. Ξατά τθν άφιξθ ςε μια 

εγκατάςταςθ μπορεί να αποκθκευτεί ι να επαναεριοποιθκεί για τθν διανομι του πλζον ωσ 

αερίου μζςω αγωγϊν. Ψο ΩΦΑ μπορεί επίςθσ να μεταφερκεί με ειδικά φορτθγά ςε μικρζσ 

εγκαταςτάςεισ όπου αποκθκεφεται και επαναεριοποιείται για τθν χρθςιμοποίθςι του ςε 

περιόδουσ αιχμισ τθσ ηιτθςθσ. Θ βιωςιμότθτα τθσ μεταφοράσ ΩΦΑ με πλοία ςε αντίκεςθ με 

ζναν αγωγό εμφανίηεται όταν θ απόςταςθ μεταξφ πθγισ και καταναλωτι είναι περίπου 

2000 χιλιόμετρα δια καλάςςθσ (Tianbiao et al., 2018). 

Σι μζκοδοι, που χρθςιμοποιοφνται για τθν υγροποίθςθ, είναι θ κυκλικι μζκοδοσ διαςτολισ 

και θ κυκλικι μζκοδοσ μθχανικισ ψφξθσ. Θ διεργαςία, όμωσ, που χρθςιμοποιείται πιο 

ςυχνά για τθν παραγωγι ΩΦΑ είναι αυτι τθσ μθχανικισ ψφξθσ. Χτθ διεργαςία αυτι 

χρθςιμοποιοφνται τρία διαφορετικά ρεφματα υγρϊν ψυκτικϊν, προπανίου, αικανίου και 

μεκανίου. Θ κερμότθτα, που απαιτείται για τθν εξάτμιςθ αυτϊν των υγρϊν, προςδίδεται 

από το φυςικό αζριο, το οποίο υγροποιείται με τον τρόπο αυτό. Ψα ψυκτικά, ςτθ ςυνζχεια, 

ςυμπιζηονται, ψφχονται και ανακυκλϊνονται ςαν υγρά. Ψο ΩΦΑ όταν επανζλκει ςτθν αζρια 

μορφι του, καίγεται μόνο ςε ςυγκεντρϊςεισ 5-15% μίγματοσ με τον αζρα. Επιπλζον, οι 

ατμοί του ΩΦΑ δεν εκριγνυνται και επομζνωσ ςτθν περίπτωςθ διαρροισ μεκανίου, το 

φυςικό αζριο ζχει μικρι πικανότθτα ανάφλεξθσ που κα οδθγιςει ςε ζκρθξθ. Ξατά τθν 

υγροποίθςθ του φυςικοφ αερίου απομακρφνεται το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνκρακα, το 
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κείο και το νερό, με αποτζλεςμα το τελικό ΩΦΑ να είναι ςχεδόν κακαρό μεκάνιο (Αχιλιάσ et 

al., 2015). 

Θ πυκνότθτα του ΩΦΑ είναι μικρότερθ από το μιςό τθσ πυκνότθτασ του νεροφ γεγονόσ που 

ςθμαίνει ότι επιπλζει. Τταν απελευκερϊνεται λοιπόν ςτο νερό, το ΩΦΑ επιπλζει και 

εξατμίηεται. Χε περίπτωςθ που μεγάλεσ ποςότθτεσ ΩΦΑ απελευκερωκοφν ςτο νερό, 

ενδζχεται να εξατμιςτοφν πολφ γριγορα προκαλϊντασ μια γριγορθ μετάβαςθ φάςθσ     

(RPT – Rapid Phase Transition). Τςον αφορά ςτουσ ατμοφσ από το ΩΦΑ είναι και αυτοί 

ελαφρότεροι από τον αζρα. Εάν το ΩΦΑ διαρρεφςει ςτο ζδαφοσ και το προκφπτον εφφλεκτο 

μείγμα ατμοφ και αζρα δεν ςυναντιςει πθγι ανάφλεξθσ, κερμαίνεται, ανυψϊνεται και 

διαχζεται ςτθν ατμόςφαιρα. Οόγω αυτϊν των ιδιοτιτων, οι δυνθτικοί κίνδυνοι που 

ςυνδζονται με το ΩΦΑ περιλαμβάνουν τθ κερμότθτα από αναφλζξιμουσ ατμοφσ ΩΦΑ και 

τθν άμεςθ ζκκεςθ του δζρματοσ ι του εξοπλιςμοφ ςε κρυογονικι ουςία (Herdzik, 2011).  

2.2 ΨΣ ΔΛΕΚΡΕΧ ΦΩΚΠΛΧΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ 

2.2.1 ΓΕΡΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ  

Θ ναυτιλία αποτελεί τον κυριότερο τρόπο μεταφοράσ που χρθςιμοποιείται παγκοςμίωσ και 

ζχει ουςιαςτικι ςθμαςία για τθν παγκόςμια οικονομικι ανάπτυξθ. Ωσ ςυνζπεια, υπάρχει 

παράλλθλα μια αυξανόμενθ περιβαλλοντικι ανθςυχία ςχετικά με τθν αλλαγι του κλίματοσ 

και τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ που οφείλεται ςτισ εκπομπζσ των πλοίων. Επιπλζον, 

κεωρείται ότι κα αυξθκεί ςτο άμεςο μζλλον το παγκόςμιο ναυτιλιακό εμπόριο 

λαμβάνοντασ υπόψθ τον αυξανόμενο πλθκυςμό ςτον κόςμο, γεγονόσ που επιδεινϊνει τισ 

προβλζψεισ για τθ ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ από τθ ναυτιλία θ οποία εκτιμάται ότι 

ςιμερα ευκφνεται για το 3% περίπου των παγκόςμιων εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 

(CO2) (Bows-Larkin et al., 2014). Δεδομζνου λοιπόν ότι υπάρχει μια γενικι αυξανόμενθ 

ανθςυχία για τθν αλλαγι του κλίματοσ και τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, οι πιζςεισ που 

δζχεται θ διεκνισ ναυτιλία για μείωςθ των εκπομπϊν καυςαερίων είναι ςθμαντικζσ. 

Φυςικό επόμενο αποτελεί θ υιοκζτθςθ διαφόρων νόμων και κανονιςμϊν, για τθ μείωςθ 

των εκπομπϊν καυςαερίων τθσ ναυτιλίασ. Πια από τισ προςπάκειεσ μείωςθσ των 

εκπομπϊν αποτελεί θ χριςθ του ΩΦΑ ωσ καυςίμου πλοίων θ οποία και διατθρείται 

ςτακερά ψθλά ςτθν ατηζντα τθσ ναυτιλιακισ βιομθχανίασ, ιδιαίτερα μετά τθν ολοζνα 

αυςτθρότερθ νομοκεςία για τισ εκπομπζσ αζριων ρφπων από τον Διεκνι Ραυτιλιακό 

Σργανιςμό (ΛΠΣ – International Maritime Organization). Θ χριςθ του ΩΦΑ ωσ καφςιμο 

πλοίων αποτελεί μια από τισ βαςικζσ ςτρατθγικζσ ςυμμόρφωςθσ με τισ κανονιςτικζσ 

απαιτιςεισ (WEC - World Energy Council) κακϊσ και με τισ περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ 

κυβερνιςεων που υιοκετοφνται με ςκοπό τθν μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου υποςτθρίηοντασ επομζνωσ πρωτοβουλίεσ όπωσ το καφςιμο ΩΦΑ.  

2.2.2 ΔΛΕΚΡΘΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ (ΔΡΣ) 

Σ Διεκνισ Ραυτιλιακόσ Σργανιςμόσ (IMO - International Maritime Organization) είναι μια 

υπθρεςία των Θνωμζνων Εκνϊν που ςυςτάκθκε με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ αςφάλειασ 

ςτθ κάλαςςα, ςε διεκνζσ ςυνζδριο ςτθ Γενεφθ το 1948 και άρχιςε να λειτουργεί το 1958. 
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Είναι ο πρϊτοσ διεκνισ φορζασ που απαςχολείται αποκλειςτικά με ναυτιλιακά κζματα 

αναπτφςςοντασ ζνα νομοκετικό πλαίςιο γφρω από τθν ναυτιλία (Ramirez et al., 2019).  

Χτθν προςπάκεια ελαχιςτοποίθςθσ τθσ ρφπανςθσ των ωκεανϊν και των καλαςςϊν ο ΔΡΣ 

δθμιοφργθςε τθν ‘’Διεκνι Χφμβαςθ για τθν Υρόλθψθ τθσ Φφπανςθσ από τα Υλοία’’ γνωςτι 

ωσ MARPOL 73/78 (ςφντμθςθ του ‘’Marine Pollution’’). Χτισ 27 Χεπτεμβρίου 1997 μζςω 

πρωτοκόλλου που τζκθκε ςε ιςχφ το 2005, προςτζκθκε το Υαράρτθμα VI με τίτλο 

‘’Ξανονιςμοί για τθν πρόλθψθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ από τα πλοία’’ το οποίο 

περιορίηει τουσ κφριουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ που περιζχονται ςτα καυςαζρια των 

πλοίων, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται τα οξείδια του κείου (SOx) και τα οξείδια του 

αηϊτου (NOx) και απαγορεφει τισ θκελθμζνεσ εκπομπζσ ουςιϊν που καταςτρζφουν το όηον 

(ODS – Ozone Depleting Substances), όπωσ το CO2 (Animah et al., 2018).  

Πετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Υαραρτιματοσ VI τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ MARPOL ςτισ 19 

Παΐου 2005, θ Επιτροπι Υροςταςίασ του Καλάςςιου Υεριβάλλοντοσ (MEPC – Marine 

Environment Protection Committee), κατά τθν 53θ ςφνοδό τθσ (Λοφλιοσ 2005), ςυμφϊνθςε 

να ανακεωριςει το Υαράρτθμα VI με ςτόχο τον περαιτζρω περιοριςμό των ορίων 

εκπομπϊν υπό το φωσ των τεχνολογικϊν ευρθμάτων.  

Ψζλοσ, ζνα άλλο ςθμαντικό ςφνολο τροπολογιϊν εγκρίκθκε το 2011 με το κεφάλαιο 4 με 

τίτλο "Ξανονιςμοί για τθν ενεργειακι επάρκεια για τα πλοία" που προςτζκθκε ςτο 

Υαράρτθμα VI. Ψο νζο κεφάλαιο ειςιγαγε υποχρεωτικά μζτρα για τθ μείωςθ των εκπομπϊν 

αερίων του κερμοκθπίου από τθ διεκνι ναυτιλία και είναι το πρϊτο υποχρεωτικό κακεςτϊσ 

μείωςθσ των αερίων του κερμοκθπίου που εγκρίκθκε ςε ςχζςθ με τα πλοία και 

εφαρμόηεται ςε ολόκλθρο τον διεκνι ναυτιλιακό τομζα. Σι τροποποιιςεισ αποτελοφν 

επίςθσ τθν πρϊτθ ςοβαρι απόπειρα εντόσ του Διεκνοφσ Ραυτιλιακοφ Σργανιςμοφ να 

ρυκμίηει τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου από τα πλοία, ζργο που ζχει ανατεκεί 

ειδικά ςτο ΔΡΣ μζςω του Υρωτοκόλλου του Ξυότο (Jingjing et al., 2015). 

2.2.2.1 ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΣΛ ΣΕΛΔΛΩΡ ΨΣΩ ΚΕΛΣΩ (SOX) 

Σι ζλεγχοι και τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια του κείου ςτα καφςιμα αναγράφονται ςτον 

κανονιςμό 14 του Υαραρτιματοσ VI τθσ ςφμβαςθσ MARPOL 73/78. Σι τελευταίεσ μζχρι 

ςτιγμισ τροποποιιςεισ ςτο Υαράρτθμα VI ζγιναν το 2008 και τζκθκαν ςε ιςχφ το 2012.  

Ψο ανακεωρθμζνο παράρτθμα μειϊνει το παγκόςμιο ανϊτατο όριο κείου ςε 3,50%, με 

ενδεχόμενθ περαιτζρω μείωςθ ςτο 0,50% τον Λανουάριο του 2020, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

κα ολοκλθρωκεί θ ανακεϊρθςθ ςκοπιμότθτασ όχι αργότερα από το 2018.  

Τςον αφορά ςτισ περιοχζσ ελζγχου εκπομπϊν οξειδίων του κείου (SECA), ειςιχκθςαν 

αυςτθρότερα όρια και ςυγκεκριμζνα αυτό του 0,10% από τθν 1θ Λανουαρίου 2015. Θ 

κατάςταςθ όςον αφορά ςτουσ ελζγχουσ για το κείο ςφμφωνα με τον κανονιςμό 14 του 

Υαραρτιματοσ VI παρατίκεται ςτθν παρακάτω Εικόνα 2 (Jingjing et al., 2015) και ςτθν 

ςυνζχεια ςχθματικά για ευκολότερθ κατανόθςθ ςτθν Εικόνα 3. 
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Εικόνα 2: Όρια τθσ περιεκτικότθτασ του κείου ςτα καφςιμα 

Πθγι: MARPOL, Παράρτθμα VI, όρια κείου ςτα καφςιμα (Jingjing et al., 2015) 

 

 

Εικόνα 3: χθματικι απεικόνιςθ των ορίων του κείου ςτα καφςιμα 

Πθγι: Lloyd’s Register, 2012, LNG-fuelled deep sea shipping – the outlook for LNG bunker and LNG-fuelled 

newbuild demand up to 2025 

2.2.2.2 ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΣΛ ΣΕΛΔΛΩΡ ΨΣΩ ΑΗΩΨΣΩ (ΡΣX) 

Σι ζλεγχοι και τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια εκπομπϊν οξειδίων του αηϊτου αναγράφονται 

ςτον κανονιςμό 13 του Υαραρτιματοσ VI τθσ ςφμβαςθσ MARPOL 73/78, τα οποία ορίηονται 

βάςει του ζτουσ καταςκευισ και των μζγιςτων ςτροφϊν του κινθτιρα ςφμφωνα με μια 

κατθγοριοποίθςθ που ζχει γίνει ςε τρία επίπεδα (Herdzik, 2013).  

Ψα όρια εκπομπϊν ιςχφουν για κάκε πετρελαιοκίνθτο κινθτιρα με ιςχφ άνω των 130 kW 

που εγκακίςταται ςε πλοίο. Ωπάρχουν δφο εξαιρζςεισ: κινθτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται 

αποκλειςτικά ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ και κινθτιρεσ ςε πλοία που λειτουργοφν 

αποκλειςτικά ςτα φδατα του κράτουσ ςτο οποίο ςθμαίνονται. Θ δεφτερθ εξαίρεςθ ιςχφει 

μόνο εάν οι κινθτιρεσ αυτοί υπόκεινται ςε εναλλακτικό μζτρο ελζγχου των εκπομπϊν NOx.  
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Σι βακμίδεσ είναι οι εξισ: 

 Tier I: Ξινθτιρεσ πλοίων που καταςκευάςτθκαν από τθν 1θ Λανουαρίου 2000 ζωσ 

τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 με ιςχφ άνω των 5 MW και εκτόπιςμα ανά κφλινδρο άνω 

των 90 dm3 για τα πλοία που καταςκευάςτθκαν από τθν 1θ Λανουαρίου 1990 αλλά 

πριν από τθν 1θ Λανουαρίου 2000. 

 Tier II (επίπεδο περίπου 20% κάτω από τθ Βακμίδα 1): Ξινθτιρεσ πλοίων 

καταςκευαςμζνοι από τθν 1θ Λανουαρίου 2011. 

 Tier III (επίπεδο 80% κάτω από τθ Βακμίδα 1): Ξινθτιρεσ πλοίων καταςκευαςμζνοι 

από τθν 1θ Λανουαρίου 2016, εάν θ ςυνδυαςμζνθ πρόωςθ είναι άνω των 750 kW.  

Ψα όρια των κατθγοριϊν Tier I και Tier II είναι παγκόςμια, ενϊ τα όρια του Tier III ιςχφουν 

μόνο για τισ περιοχζσ ελζγχου εκπομπϊν NΣx (ECA’s) (Herdzik, 2011). 

Πίνακασ 2: Όρια εκπομπϊν οξειδίων του αηϊτου (NOx) 

Tier 
(Βαθμίδα) 

Έτοσ 
εφαρμογήσ 

Περιοριςμοί NOX ςε g/kWh 

n<130 130≤n<2000 n≥2000 

Tier I 2000 17,0 45 · n-0,2 9,8 

Tier II 2011 14,4 44 · n-0,23 7,7 

Tier III   2016* 3,4 9 · n-0,2 1,96 

*ςτισ Περιοχϋσ Ελϋγχου Εκπομπών NOX (η βαθμύδα ΙΙ εφαρμόζεται εκτόσ των ECAs) 

Πθγι: MARPOL, Παράρτθμα VI, όρια εκπομπϊν NOX (Herdzik, 2013) 

Για ευκολότερθ κατανόθςθ, τα παραπάνω δεδομζνα από το Υαράρτθμα VI τθσ MARPOL 

ςχετικά με τα όρια εκπομπϊν οξειδίων του αηϊτου ανά βακμίδα παρουςιάηονται 

παρακάτω ςχθματικά ςε διάγραμμα (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: χθματικι απεικόνιςθ για τα όρια εκπομπϊν NOx 

Πθγι: DieselNet 
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2.2.2.3 ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΣΛ ΧΩΠΑΨΛΔΛΑΞΘΧ ΩΟΘΧ (PM - PARTICULATE MATTER) 

Εκτόσ από τουσ περιοριςμοφσ για τισ εκπομπζσ οξειδίων του αηϊτου και του κείου, το 

Υαράρτθμα VI τθσ MARPOL περιζχει περιοριςμοφσ για τισ εκπομπζσ αερίων του 

κερμοκθπίου (GHG – Green House Gases) και για τθν απελευκζρωςθ ςωματιδιακισ φλθσ 

(PM). 

Βζβαια δεδομζνου ότι οι διατάξεισ του Υαραρτιματοσ VI για τουσ περιοριςμοφσ οξειδίων 

του κείου (SΣx) μειϊνουν ζμμεςα τισ εκπομπζσ ςωματιδίων (PM) δεν ζχουν τεκεί ακόμα 

ειδικά όρια για τα ςωματίδια αλλά είναι κάτι που αναμζνεται να ςυμβεί ςτο μζλλον. 

2.2.2.4 ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΕΟΕΓΧΣΩ ΕΞΥΣΠΥΩΡ (EMISSION CONTROL AREAS – ECAS) 

Είναι οι καλάςςιεσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ επιβάλλονται αυςτθρότεροι ζλεγχοι και 

περιοριςμοί για τθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ από τα πλοία. Σι περιοριςμοί 

αφοροφν τισ εκπομπζσ των οξειδίων του κείου και του αηϊτου και τα γεωγραφικά τουσ όρια 

κακορίηονται ςτο Υαράρτθμα VI τθσ MARPOL (Lu et al., 2018).  

Αρχικά κακορίςτθκαν δφο περιοχζσ ελζγχου εκπομπϊν (ECAs): 

 θ Βαλτικι Θάλαςςα (για SOx υιοκετικθκε το 1997 και τζκθκε ςε ιςχφ το 2005, για 

NOx υιοκετικθκε το 2016 και κα ιςχφςει από το 2021) 

 θ Βόρεια Θάλαςςα (για SOx υιοκετικθκε το 2005 και τζκθκε ςε ιςχφ το 2006, για 

NOx υιοκετικθκε το 2016 και κα ιςχφςει από το 2021) 

όπου κεςπίςτθκαν αυςτθρότερα ανϊτατα όρια για τθν περιεκτικότθτα ςε κείο του 

καυςίμου. Αυτά τα ανϊτατα όρια μειϊκθκαν ςε 1,00% με ιςχφ από 1θ Παρτίου 2010 και 

ςτθ ςυνζχεια ςε 0,10% με ιςχφ από τθν 1θ Λανουαρίου 2015.  

Εκτόσ από αυτά τα νζα παγκόςμια ανϊτατα όρια και ανϊτατα όρια των περιοχϊν ελζγχου 

εκπομπϊν (ECAs), θ νζα ζκδοςθ του Υαραρτιματοσ VI ενιςχφει τθν ευρωπαϊκι οδθγία για 

τα καλάςςια καφςιμα κακορίηοντασ ζνα ανϊτατο όριο κείου 0,10% ςε ολόκλθρθ τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ξακορίςτθκε επίςθσ θ μελλοντικι δθμιουργία δφο νζων περιοχϊν 

ελζγχου εκπομπϊν (ECAs): 

 θ Βόρεια Αμερικι (για SOx , NOx και PM υιοκετικθκε το 2010 και τζκθκε ςε ιςχφ το 

2012) 

 θ Καραϊβικι (για SOx , NOx και PM υιοκετικθκε το 2011 και τζκθκε ςε ιςχφ το 2014) 

Υροσ το τζλοσ του 2012 με αρχζσ του 2013 και ανταποκρινόμενθ ςτθν ανακεϊρθςθ του 

Υαραρτιματοσ VI τθσ ςφμβαςθσ MARPOL το 2008 από τον ΔΡΣ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

επικφρωςε τισ τροποποιιςεισ τθσ οδθγίασ 1999/32/EΕ τθσ 26θσ Απριλίου 1999 ςχετικά με τθ 

μείωςθ τθσ περιεκτικότθτασ ςε κείο των καυςίμων πλοίων.  

Πε τισ τροπολογίεσ αυτζσ θ νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περιλαμβάνει τϊρα τόςο 

τουσ παγκόςμιουσ κανονιςμοφσ για τα οξείδια του κείου (SOx) του ΔΡΣ όςο και τα όρια των 

περιοχϊν ελζγχου εκπομπϊν (ECAs). Ψζλοσ ανεξάρτθτα από τισ προτεινόμενεσ 
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επανεξετάςεισ του ΔΡΣ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κα εφαρμόςει μονομερϊσ τθν μείωςθ του 

ορίου περιεκτικότθτασ ςε κείο ςτα καφςιμα ςτο 0,5% τθν 1θ Λανουαρίου 2020 ενϊ 

ταυτόχρονα όλα τα επιβατθγά πλοία ςτα φδατα τθσ αλλά ςε περιοχζσ εκτόσ ECAs κα ζχουν 

όριο περιεκτικότθτασ ςε κείο 1,5% (Cullinane & Bergqvist, 2014). 

Χτο μζλλον αναμζνεται θ δθμιουργία νζων ECAs, ενϊ κα περιλαμβάνονται περιςςότερεσ 

περιοχζσ με αυςτθρότερα όρια και ςτα οξείδια του αηϊτου όπωσ φαίνεται και ςτθν 

παρακάτω Εικόνα 5. 

 

Εικόνα 5: Τφιςτάμενεσ και πικανζσ μελλοντικζσ Περιοχζσ Ελζγχου Εκπομπϊν (ECAs) 

Πθγι: DNV - Greener Shipping in North America 

2.2.2.5 ΥΕΦΛΣΧΕΧ ΕΟΕΓΧΣΩ ΕΞΥΣΠΥΩΡ ΚΕΛΣΩ (SULPHUR EMISSION CONTROL 

AREAS - SECAS) 

Χτθ βόρεια Ευρϊπθ ορίςτθκαν μετά το 2015 από κοινοφ ωσ περιοχζσ ελζγχου για τθ μείωςθ 

των εκπομπϊν του κείου (SOX), δθλαδι SECAs (Sulphur Emission Control Areas) οι 

παρακάτω περιοχζσ: 

 θ Βαλτικι Θάλαςςα (Baltic Sea) 

 θ Βόρεια Θάλαςςα (North Sea) 

 θ Μάγχθ (English Channel) 

Τπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ ςτουσ περιοριςμοφσ των οξειδίων του κείου, οι 

περιοριςμοί για τισ SECAs ςφμφωνα με τον ΔΡΣ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είναι οι εξισ: 

 1,0% θ μζγιςτθ επιτρεπτι περιεκτικότθτα ςε κείο των καυςίμων πλοίων, από τθν 1θ 

Λουλίου 2010 
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 0,1% θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ περιεκτικότθτα ςε κείο των καυςίμων πλοίων, από 

τθν 1θ Λανουαρίου 2015 

Χτθν παρακάτω Εικόνα 6 με το μπλζ χρϊμα είναι εμφανείσ οι περιοχζσ ελζγχου εκπομπϊν 

κείου που ιςχφουν μζχρι και ςιμερα. 

 

Εικόνα 6: Τφιςτάμενεσ Περιοχζσ Ελζγχου Εκπομπϊν Θείου (SECAs) 

Πθγι: IMO – International Maritime Organization 

2.2.2.6 ΠΕΨΦΑ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘΧ ΑΥΣΔΣΧΘΧ 

Πια ςθμαντικι δζςμθ τροπολογιϊν εγκρίκθκε το 2011 με το κεφάλαιο 4 με τίτλο 

"Ξανονιςμοί για τθν ενεργειακι επάρκεια για τα πλοία" που προςτζκθκε ςτο Υαράρτθμα VI 

τθσ ςφμβαςθσ MARPOL.  

Ψο νζο κεφάλαιο ειςιγαγε υποχρεωτικά μζτρα για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου από τθ διεκνι ναυτιλία και είναι το πρϊτο υποχρεωτικό κακεςτϊσ μείωςθσ 

των αερίων του κερμοκθπίου που εγκρίκθκε ςε ςχζςθ με τα πλοία και εφαρμόηεται ςε 

ολόκλθρο τον διεκνι ναυτιλιακό τομζα. Πζςα ςτο κεφάλαιο παρουςιάηονται δφο 

ςθμαντικοί μθχανιςμοί:  

 ο δείκτθσ ςχεδιαςμοφ ενεργειακισ απόδοςθσ (EEDI – Energy Efficiency Design 

Index) 

 το ςχζδιο διαχείριςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ πλοίων (SEEMP – Ship Energy 

Efficiency Management Plan). 

Ο δείκτθσ ςχεδιαςμοφ ενεργειακισ απόδοςθσ (EEDI) ιςχφει για όλα τα πλοία 400 τόνων και 

άνω (αν και μπορεί να χορθγθκεί απαλλαγι) και απαιτεί τα νζα πλοία να ςχεδιάηονται με 
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πιο ενεργειακά αποδοτικό τρόπο ϊςτε να εκπζμπουν λιγότερα αζρια κερμοκθπίου. 

Χυγκεκριμζνα, εκφράηει τθν ποςότθτα εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (CO2) ανά 

μονάδα μεταφορικισ ικανότθτασ και ταχφτθτασ του πλοίου (π.χ. τόνοσ/μίλι), για 

διαφορετικοφσ τφπουσ και μεγζκθ πλοίων (Jingjing et al., 2015). 

Θ τιμι αυτι υπολογίηεται ςε ςχζςθ με τθ χωρθτικότθτα του ςκάφουσ ςτθ φάςθ ςχεδιαςμοφ 

του. Αυτό ιςχφει για διάφορουσ τφπουσ πλοίων και εφαρμόηεται ςε νζα πλοία μετά τον 

Λανουάριο του 2013 ι ςε αυτά που παραδόκθκαν μετά τον Λοφλιο του 2015 και ςτα 

υπάρχοντα πλοία που ζχουν υποςτεί ςθμαντικζσ μετατροπζσ. Θ ζρευνα και θ πιςτοποίθςθ 

του EEDI ςυνίςταται ςε δφο βιματα. Ψο ζνα είναι ο προκαταρκτικόσ ζλεγχοσ ςτο ςτάδιο του 

ςχεδιαςμοφ και θ τελικι επαλικευςθ προζρχεται από δοκιμζσ ςτθ κάλαςςα. Αυτά τα 

βιματα είναι πριν τθ διεξαγωγι τθσ φάςθσ παράδοςθσ ςκαφϊν. Ωσ εκ τοφτου, ο 

υποχρεωτικόσ κανονιςμόσ EEDI μπορεί να αναδιαμορφϊςει το ςχεδιαςμό του πλοίου και 

τθν καταςκευαςτικι βιομθχανία, όπου ειςάγονται τα αρχικά μζτρα ελζγχου των εκπομπϊν 

CO2 (Ekanem Attah & Bucknall, 2015). 

Ωπάρχουν αρκετζσ τεχνικζσ μζκοδοι για τουσ εφοπλιςτζσ που επιδιϊκουν τθν αφξθςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ των πλοίων τουσ. Δεδομζνου ότι το ΩΦΑ μπορεί να ταξινομθκεί ωσ 

καφςιμο χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε άνκρακα που ζχει τθ δυνατότθτα να μειϊςει τισ 

εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα κατά περίπου 20%, θ χρθςιμοποίθςθ του ωσ καυςίμου 

πλοίων αποτελεί μια από τισ επιλογζσ με τισ οποίεσ μπορεί να επιτευχκεί θ ςυμμόρφωςθ με 

τισ απαιτιςεισ του EEDI. 

Σο ςχζδιο διαχείριςθσ ενεργειακισ απόδοςθσ πλοίων (SEEMP) αποτελείται από ζνα 

μθχανιςμό βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του πλοίου, παρακολουκϊντασ τισ 

επιδόςεισ του κατά τθ διάρκεια οριςμζνθσ περιόδου. Αυτόσ ο υποχρεωτικόσ μθχανιςμόσ 

επιβάλλει τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ των πλοίων και τθν εφαρμογι πιο 

ενεργειακά αποδοτικϊν τεχνολογιϊν για τθ ναυτιλιακι βιομθχανία. Χυγκεκριμζνα ο 

κανονιςμόσ 22 του Ξεφαλαίου 4 υποδεικνφει ότι κάκε πλοίο πρζπει να φζρει επί του 

ςκάφουσ SEEMP ϊςτε να βελτιϊνει τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα του μζςω των 

παρακάτω ςταδίων (Jingjing et al., 2015): 

 Σ ςχεδιαςμόσ περιγράφεται ωσ το πιο κρίςιμο ςτάδιο και αποςκοπεί, αφενόσ, ςτθν 

εξακρίβωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ χριςθσ τθσ ναυτιλιακισ ενζργειασ και, αφετζρου, 

ςτθν εξακρίβωςθ τθσ αναμενόμενθσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των 

πλοίων. 

 Τςον αφορά ςτθν εφαρμογι, το SEEMP αναμζνεται να κακορίςει τον τρόπο με τον 

οποίο κάκε προτεινόμενο μζτρο πρζπει να εφαρμοςτεί και να ανατεκοφν 

αρμοδιότθτεσ ςε ςυγκεκριμζνα πρόςωπα.  

 Θ παρακολοφκθςθ ςυνίςταται ςτθν ανάπτυξθ ενόσ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ 

ςε πραγματικό χρόνο με διάφορουσ αιςκθτιρεσ και ςυςτιματα επί του πλοίου. 

Αυτά τα ενςωματωμζνα ςυςτιματα ςυλλζγουν παραμζτρουσ πλοιγθςθσ και 

απόδοςθσ προκειμζνου να αναλυκοφν για τθν αξιολόγθςθ τθσ ενεργειακισ 

αποδοτικότθτασ των πλοίων. 

 Ψο τελευταίο βιμα είναι θ αυτοαξιολόγθςθ, διεξάγοντασ μια διαδικαςία υποβολισ 

εκκζςεων και επανεξζταςθσ. Επιπλζον, αυτι θ φάςθ απεικονίηει τα διδάγματα και 
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τισ μελλοντικζσ βελτιϊςεισ, όπου μποροφν να γίνουν ςτο πλαίςιο του SEEMP ςτον 

επόμενο κφκλο βελτίωςθσ (Perera & Mo, 2016).  

2.2.3 ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΣ  ΥΟΑΛΧΛΣ  

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει δείξει τθ διάκεςι τθσ να ευκυγραμμίςει τισ πολιτικζσ τθσ με τισ 

πολιτικζσ που υιοκζτθςε ο ΔΡΣ, όχι μόνο για τον ζλεγχο των εκπομπϊν των πλοίων εν 

γζνει, αλλά και για τθ χριςθ του ΩΦΑ ωσ καυςίμου πλοίων ειδικότερα. Χε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, θ ΕΕ ζχει εγκρίνει μζτρα που ξεπερνοφν τα όρια του Διεκνοφσ Ραυτιλιακοφ 

Σργανιςμοφ (ΔΡΣ), αφινοντασ ανοιχτι τθν πόρτα για τθν ενςωμάτωςθ αυτϊν των μζτρων 

ςτισ μελλοντικζσ πρωτοβουλίεσ του (Pfoser et al., 2018). 

Ψο πιο ςχετικό μζτρο τθσ ΕΕ είναι θ οδθγία 1999/32/ΕΕ, θ οποία ρυκμίηει τθν 

περιεκτικότθτα ςε κείο των καυςίμων πλοίων. Θ οδθγία ζχει τροποποιθκεί επανειλθμμζνα 

και θ πλζον πρόςφατθ είναι θ 2012/33/ΕΕ θ οποία ζχει διπλό ςτόχο: να ςυμμορφωκοφν με 

το διεκνζσ δίκαιο οι κανόνεσ τθσ ΕΕ για τθν περιεκτικότθτα ςε κείο των καυςίμων πλοίων 

και να διαςφαλιςτεί ότι τα νζα παγκόςμια πρότυπα για το κείο μπορεί να εφαρμοςτοφν ςε 

ολόκλθρθ τθν ΕΕ. Ψα όρια για τθν περιεκτικότθτα ςε κείο των καυςίμων πλοίων που 

προβλζπονται ςτο τροποποιθμζνο Άρκρο 4(α) τθσ οδθγίασ είναι τα εξισ:  

 Ψα κράτθ μζλθ πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι δεν κα χρθςιμοποιοφνται καφςιμα 

πλοίων ςτισ εδαφικζσ κάλαςςεσ τουσ, ςτισ Αποκλειςτικζσ Σικονομικζσ Ηϊνεσ (ΑΣΗ) 

και ςτισ ηϊνεσ ελζγχου τθσ ρφπανςθσ που εμπίπτουν ςτισ περιοχζσ ελζγχου 

εκπομπϊν SOx (SECAs) εάν θ περιεκτικότθτα ςε κείο των καυςίμων αυτϊν 

υπερβαίνει το 0,10% από τθν 1θ Λανουαρίου 2015.  

 Ψα κράτθ μζλθ πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι δεν κα χρθςιμοποιοφνται καφςιμα 

πλοίων ςτισ εδαφικζσ κάλαςςεσ, ςτισ Αποκλειςτικζσ Σικονομικζσ Ηϊνεσ (ΑΣΗ) και 

ςτισ ηϊνεσ ελζγχου τθσ ρφπανςθσ, εάν θ περιεκτικότθτα ςε κείο των καυςίμων 

αυτϊν υπερβαίνει το 0,50% από τθν 1θ Λανουαρίου 2020.  

 Ψα κράτθ μζλθ πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι δεν κα χρθςιμοποιοφνται καφςιμα 

πλοίων ςτισ εδαφικζσ κάλαςςεσ, ςτισ ΑΣΗ και ςτισ ηϊνεσ ελζγχου τθσ ρφπανςθσ που 

δεν ανικουν όμωσ ςτισ περιοχζσ ελζγχου εκπομπϊν SOx (SECAs) από επιβατθγά 

πλοία που εκτελοφν τακτικά δρομολόγια προσ ι από οποιοδιποτε λιμάνι τθσ ΕΕ εάν 

θ περιεκτικότθτα ςε κείο των καυςίμων αυτϊν υπερβαίνει το 1,50% ζωσ τθν 1θ 

Λανουαρίου 2020. 

Ενϊ τα πρϊτα δφο ςθμεία επαναλαμβάνουν τα όρια του Υαραρτιματοσ VI τθσ MARPOL, θ 

διάταξθ ςχετικά με τα επιβατθγά πλοία είναι μοναδικι και υπάρχει αυςτθρότερο όριο 

δεδομζνου ότι τα επιβατθγά πλοία τείνουν να λειτουργοφν ςε λιμζνεσ και κοντά ςε 

παράκτιεσ περιοχζσ, με τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν υγεία του ανκρϊπου και ςτο περιβάλλον 

να είναι πιο ςθμαντικζσ (Jingjing et al., 2015). 

Είναι προφανζσ από διάφορα ζγγραφα τθσ ΕΕ ότι θ υποςτιριξθ τθσ χριςθσ του ΩΦΑ ωσ 

καυςίμου πλοίων είναι υψθλά ςτθν ατηζντα τθσ Ζνωςθσ. Θ ΕΕ ζχει κεςπίςει το ΩΦΑ ωσ το 

πλζον ελπιδοφόρο εναλλακτικό καφςιμο για τα πλοία. 
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Ψζλοσ, ςε εκνικό επίπεδο, θ εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν πρόςφατθ οδθγία 

τθσ ΕΕ ζγινε με τθν ΩΑ 96/2014 (ΦΕΞ Β’/2136/05.08.2014): Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ 

Ρομοκεςίασ προσ τθν Σδθγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 

Χυμβουλίου τθσ 21θσ Ροεμβρίου 2012 «για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 1999/32/ΕΕ του 

Χυμβουλίου ςχετικά με τθν περιεκτικότθτα των καυςίμων πλοίων ςε κείο».  

2.3 ΥΑΦΑΓΣΡΨΕΧ ΥΣΩ ΩΥΣΧΨΘΦΛΗΣΩΡ ΨΘΡ ΧΦΘΧΘ ΨΣΩ ΩΦΑ ΩΧ 

ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΣ ΞΑΩΧΛΠΣ  

 2.3.1 Θ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΥΕΦΛΥΨΩΧΘ ΨΣΩ ΩΦΑ  

Ψο φυςικό αζριο ζχει μερικά ςθμαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα ζναντι των 

παραδοςιακϊν προϊόντων πετρελαίου. Αυτά τα πλεονεκτιματα γίνονται πιο εμφανι με τθ 

χριςθ του ΩΦΑ ωσ καυςίμου πλοίων ςε ςφγκριςθ με το βαρφ μαηοφτ (HFO) ι το diesel 

πλοίων (MDO). Ψο ΩΦΑ παράγει κατά κανόνα χαμθλότερεσ εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα (CO2) κατά 20% περίπου, ςτα οξείδια του αηϊτου (NOx) 85-90% ενϊ τα ςωματίδια 

(PM) και τα οξείδια του κείου (SOx) τα μειϊνει ςχεδόν εξ’ ολοκλιρου. (Herdzik, 2011). Θ 

ςφγκριςθ των εκπομπϊν για τα καφςιμα πλοίων παρουςιάηεται ςτον παρακάτω Υίνακασ 3. 

Πίνακασ 3: Εκπομπζσ από τα καφςιμα πλοίων (g/g καυςίμου) 

Εκπομπέσ/Καύςιμα HFO 
(Heavy Fuel Oil) 

MDO 
(Marine Diesel Oil) 

LNG  
(Liquefied NG) 

 SOx* 0,049 0,003 Μχνθ 

CO2 3,114 3,206 2,750 

CH4 Μχνθ Μχνθ 0,051 

NOx 0,093 0,087 0,008 

PM 0,007 0,001 Μχνθ 

*βαςιςμϋνο ςτη μϋςη περιεκτικότητα ςε θεύο του μαζούτ (HFO) ςτο 2,51% 

Πθγι: ΙΜΟ (International Maritime Organization) (Le Fevre, 2018) 

Σι τιμζσ του παραπάνω πίνακα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ ειδικά όςον αφορά ςτα οξείδια 

του κείου (SOx) και ςτθν ςφγκριςι τουσ με τισ οδθγίεσ του ΔΡΣ. Αυτι τθ ςτιγμι ιςχφει το 

ανϊτατο όριο του 0,10% τθσ περιεκτικότθτασ ςε κείο ςε καφςιμα πλοίων ςτισ περιοχζσ 

ελζγχου εκπομπϊν (ECAs) ςτθν Βόρεια Αμερικι, τθν Βαλτικι και τθν Βόρεια Κάλαςςα ςτθν 

Ευρϊπθ ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό παγκοςμίωσ κα βρίςκεται ςτο 0,50% από το 2020. 

Χτοιχεία από τον ΔΡΣ ζδειξαν το 2016 ότι θ ετιςια περιεκτικότθτα ςε κείο των 

υπολειμματικϊν πετρελαίων που ελζγχκθκαν το 2016 ιταν 2,58% κάτι το οποίο 

αποδεικνφει ότι μόλισ τεκεί ςε ιςχφ ο νζοσ περιοριςμόσ κα υπάρξουν ςθμαντικζσ 

διαταραχζσ ςτισ παραδοςιακζσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ καυςίμων πλοίων, επθρεάηοντασ 

τουσ προμθκευτζσ καυςίμων, τουσ εμπόρουσ, τουσ χονδρεμπόρουσ και τουσ χριςτεσ (Le 

Fevre, 2018). 
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Ψα πλεονεκτιματα του ΩΦΑ όςον αφορά ςτισ μειωμζνεσ εκπομπζσ SOx και NOx είναι 

προφανείσ όπωσ φαίνεται και από τον Υίνακασ 3. Τμωσ όςον αφορά ςτα αζρια του 

κερμοκθπίου, το CO2 και το μεκάνιο (CH4), είναι λιγότερο εμφανι, ιδίωσ όταν 

ςυμπεριλαμβάνονται οι εκπομπζσ πλιρουσ κφκλου και οι επιπτϊςεισ τθσ ατελοφσ καφςθσ 

του φυςικοφ αερίου. Ψο μεκάνιο είναι ιςχυρότερο αζριο το κερμοκθπίου (GHG – Green 

House Gas) από το διοξείδιο του άνκρακα.  

Σι επιπτϊςεισ του πλιρουσ κφκλου αφοροφν τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου που 

προκφπτουν από τθ μετακίνθςθ του αερίου από τθν πθγι του, ςτο πλοίο και ςτθ ςυνζχεια 

από τθν καφςθ του. Αυτι θ προςζγγιςθ καταγράφει τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ 

παραγωγισ, μεταφοράσ και υγροποίθςθσ του φυςικοφ αερίου, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

επιπτϊςεων των εκπομπϊν μεκανίου.  

Σι (Thomson et al., 2015) ανζλυςαν τισ εκπομπζσ κφκλου ηωισ του φυςικοφ αερίου ςε 

ςφγκριςθ με τα παραδοςιακά καφςιμα με βάςθ το πετρζλαιο ςτον καλάςςιο τομζα και τα 

αποτελζςματα μιασ από τισ προςομοιϊςεισ τουσ (ζνα πλοίο μεταφοράσ 

εμπορευματοκιβωτίων που κινείται μεταξφ Οοσ Άντηελεσ και Χονολουλοφ) παρουςιάηονται 

ςτθν Εικόνα 7. Από αυτά τα ςτοιχεία είναι ςαφζσ ότι τα πλεονεκτιματα του ΩΦΑ όςον 

αφορά ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ (SOx και PM) δεν είναι τόςο εμφανι ςε ςφγκριςθ με 

άλλα καφςιμα όταν λαμβάνονται υπόψθ οι ςυνολικζσ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου. 

 

Εικόνα 7: υνολικζσ εκπομπζσ κφκλου καυςίμου ανά ταξίδι 

Πθγι: (Thomson et al., 2015) 

2.3.2 Θ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΕΦΛΥΨΩΧΘ ΨΣΩ ΩΦΑ  

Ψο κόςτοσ των καυςίμων αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα ςτοιχεία για τουσ πλοιοκτιτεσ 

κακϊσ αντιπροςωπεφει το 60-80% του ςυνολικοφ κόςτουσ λειτουργίασ ενόσ πλοίου, 
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ιδιαίτερα ςιμερα με τισ αυξανόμενεσ τιμζσ του πετρελαίου, κακιςτϊντασ το κόςτοσ των 

καυςίμων ακόμθ μεγαλφτερθ ανθςυχία. Ψα καλάςςια καφςιμα πωλοφνται γενικά χωρίσ 

φόρο, επομζνωσ οι ςυγκρίςεισ των τιμϊν είναι ςχετικά απλζσ, αν και για το ΩΦΑ πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται εκτιμιςεισ δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν δθμοςιευμζνεσ τιμζσ (Keller, 

2019). 

Θ πιο κατάλλθλθ εκτίμθςθ για τθ χριςθ του ΩΦΑ ωσ καυςίμου πλοίων ςε μια ςυγκεκριμζνθ 

αγορά αποτελοφν οι  κόμβοι διαπραγμάτευςθσ που υπάρχουν ςε διάφορεσ περιοχζσ 

παγκοςμίωσ των οποίων οι τιμζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με αυτι του ΦΑ αρχικά και κατά 

ςυνζπεια και με του ΩΦΑ. 

 Χτισ ΘΥΑ, θ τιμι κακορίηεται με βάςθ τθν τιμι κόμβου Henry Hub. 

 Χτθν Λαπωνία, τθν Ξορζα και τθν Ψαϊβάν, θ τιμι κακορίηεται από τον δείκτθ JCC 

(Japan Customs-clear Crude). 

 Χτθ Ροτιοανατολικι Αςία, θ τιμι του ΦΑ είναι ευκζωσ ςυνδεδεμζνθ με τθν τιμι του 

αργοφ πετρελαίου Brent. 

 Χτθ Βόρεια Ευρϊπθ, θ αγορά ρυκμίηεται είτε μζςω τθσ «αγοράσ μεταφοράσ τίτλων» 

TTF (Title Transfer Facility) ςτθν Σλλανδία είτε μζςω του «Εκνικοφ Χθμείου 

Εξιςορρόπθςθσ» NBP (National Balancing Point) ςτθ Βρετανία. 

 Χτθν Ξεντρικι Ευρϊπθ, θ τιμι κακορίηεται με τθ «Πζςθ Ψιμι Ειςαγωγισ τθσ 

Γερμανίασ» (Average German Import Price). 

Για εμάσ μεγαλφτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι αγορζσ των ΘΥΑ και τθσ Ευρϊπθσ οι 

οποίεσ είναι και αρκετά διαφορετικζσ. Χτισ ΘΥΑ, θ τιμι του ΩΦΑ κα πρζπει να είναι 

υπερτιμθμζνθ για τον Henry Hub, κακϊσ κα περιλαμβάνει το κόςτοσ τθσ υγροποίθςθσ και, 

ςε περιςτάςεισ όπου θ παγκόςμια αγορά ΩΦΑ ςφίγγει, κα περιλαμβάνει ζνα πρόςκετο 

αςφάλιςτρο που κα αντικατοπτρίηει αυτόν τον περιοριςμό.   

Σι τιμζσ του ΩΦΑ ςτθν Ευρϊπθ, από τθν άλλθ πλευρά, κα πρζπει, με άλλα λόγια, να είναι 

μειωμζνεσ κακϊσ αποκλείουν το κόςτοσ επαναεριοποίθςθσ και ειςόδου ςτο δίκτυο. Αυτζσ 

οι επιπλοκζσ ενδζχεται να μθν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τουσ αγοραςτζσ κακϊσ θ τάςθ 

φαίνεται να είναι για τουσ πωλθτζσ να προςφζρουν ΩΦΑ με ςτακερι ζκπτωςθ ςτισ 

δθμοςιευμζνεσ τιμζσ των προϊόντων πετρελαίου. Ωςτόςο, θ φπαρξθ διαφορϊν κα 

εξακολουκιςει να είναι ςθμαντικι, κακϊσ αποδεικνφει ότι υπάρχει περικϊριο 

εκμετάλλευςθσ από τθ μετάβαςθ ςτο ΩΦΑ. 
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Εικόνα 8: Οι τιμζσ των καλάςςιων καυςίμων (ΒΔ Ευρϊπθ) ςυγκρίνονται με τισ περιφερειακζσ τιμζσ του ΦΑ 

Πθγι: Argus (Le Fevre, 2018) 

Θ Εικόνα 8 δείχνει τθν εξζλιξθ των βαςικϊν τιμϊν ςε $/mmBtu από τον Λανουάριο του 2010 

μζχρι και τον Πάρτιο του 2018. Θ τιμι του φυςικοφ αερίου ςε βαςικά προϊόντα είναι γενικά 

φκθνότερθ από ό,τι το πετρζλαιο κίνθςθσ (gasoil) ςτθν Ευρϊπθ και τισ ΘΥΑ, ενϊ θ διαφορά 

μεταξφ ΩΦΑ και καυςίμου πετρελαίου ςτθν Λαπωνία είναι γενικά μικρότερθ, πράγμα που 

αναμζνεται, δεδομζνου ότι θ τιμι του ΩΦΑ ςτθν Λαπωνία εξακολουκεί να ςυνδζεται με τισ 

τιμζσ του αργοφ πετρελαίου.  

 

Εικόνα 9: Οι διαφορζσ τιμϊν των καλάςςιων καυςίμων με τισ περιφερειακζσ τιμζσ του φυςικοφ αερίου 

(αρνθτικι τιμι ςθμαίνει ότι το ΦΑ είναι φκθνότερο) 

Πθγι: Argus (Le Fevre, 2018) 
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Θ Εικόνα 9 δείχνει τθ διαφορά με το πετρζλαιο κίνθςθσ (gasoil) ςτισ περιοχζσ ελζγχου 

εκπομπϊν (ECAs) τθσ Βόρειασ Αμερικισ και τθσ Ευρϊπθσ και με το καφςιμο πετρελαίου 

(fuel oil) ςτισ αςιατικζσ αγορζσ. Σι διαφορζσ είχαν τθν τάςθ να μειϊνονται μεταξφ 2015 και 

2017 λόγω τθσ πτϊςθσ των τιμϊν του πετρελαίου. Ωςτόςο, θ μειωμζνθ τιμι του ΩΦΑ ςε 

ςχζςθ με το πετρζλαιο κίνθςθσ (gasoil) παραμζνει τουλάχιςτον ςτα 5 $/mmBtu και 

ενδζχεται να μεγαλϊςει μόλισ οι περιοριςμοί του ΔΡΣ τεκοφν ςε ιςχφ παγκοςμίωσ το 2020. 

Ωπάρχουν επίςθσ πλεονεκτιματα ςτα λειτουργικά κόςτθ από τθν χριςθ του ΩΦΑ ςε ςχζςθ 

με το πετρζλαιο, κακϊσ το κακαρότερο καφςιμο ςθμαίνει ότι οι κινθτιρεσ και ο ςυναφισ 

εξοπλιςμόσ κα χρειαςτοφν λιγότερθ ςυντιρθςθ και κα ζχουν μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ, αν 

και το κόςτοσ μετατροπισ για τθν προςαρμογι των υφιςτάμενων πλοίων ςε πλοία που 

χρθςιμοποιοφν ΩΦΑ ωσ καφςιμο, υπολογίηεται ςε περίπου 6 εκατομμφρια δολάρια (Le 

Fevre, 2018). 

Φυςικά, δεν υπάρχει εγγφθςθ ότι κα διατθρθκοφν οι υφιςτάμενεσ διαφορζσ μετά τθν 

ειςαγωγι των περιοριςμϊν του ΔΡΣ. Θ ξαφνικι περίςςεια βαρφ μαηοφτ που απαιτεί 

ακριβι επεξεργαςία μείωςθσ του κείου ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ του ντίηελ, κα 

μποροφςε να οδθγιςει ςε μεγάλεσ και απρόβλεπτεσ μεταβολζσ ςτισ ςχετικζσ διαφορζσ 

μεταξφ τουσ. 

2.4 ΕΡΑΟΟΑΞΨΛΞΕΧ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΕΧ ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ  

Ενϊ το ΩΦΑ ζχει κάποια ςαφι πλεονεκτιματα ζναντι άλλων καυςίμων, δεν είναι θ μόνθ 

λφςθ. Σι πλοιοκτιτεσ αναηθτοφν εναλλακτικζσ λφςεισ ςτο πετρζλαιο προκειμζνου να 

διαςφαλίςουν τθν ςυμμόρφωςθ των καυςίμων που χρθςιμοποιοφν με τισ νζεσ απαιτιςεισ 

του Διεκνι Ραυτιλιακοφ Σργανιςμοφ που κα τεκοφν ςε ιςχφ το 2020 και ιδιαίτερα τθν 

μείωςθ των εκπομπϊν του κείου ςε 0,50% παγκοςμίωσ ςτα ναυτιλιακά καφςιμα. Σι κφριεσ 

επιλογζσ μαηί με τθν χριςθ του υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου είναι: 

 θ χριςθ πετρελαίου κίνθςθσ (MGO - Marine Gas Oil) χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε 

κείο 

 θ χριςθ μαηοφτ (HFO – Heavy Fuel Oil) με τθν παράλλθλθ λειτουργία διατάξεων 

κακαριςμοφ καυςαερίων (scrubbers) 

 θ χριςθ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου (LNG – Liquefied Natural Gas)  

Χφμφωνα με το Lloyd’s Register, και οι τρεισ επιλογζσ κεωροφνται εφικτζσ και θ επιλογι τθσ 

ςτρατθγικισ ςυμμόρφωςθσ εξαρτάται από τον τφπο του πλοίου και τα εμπορικά πρότυπα. 

Βζβαια θ κυρίαρχθ επιλογι κα εξαρτθκεί από οικονομικοφσ (επενδυτικζσ δαπάνεσ) και 

λειτουργικοφσ παράγοντεσ και κυρίωσ από τισ μελλοντικζσ τιμζσ των καυςίμων. 

Η χριςθ καυςίμων χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε κείο είναι θ πλζον άμεςθ λφςθ, λόγω  των 

μικρϊν τροποποιιςεων που απαιτοφνται ςτα πλοία, το περιοριςμζνο αρχικό κόςτοσ και τισ 

ιδθ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ ανεφοδιαςμοφ παγκοςμίωσ. Ωςτόςο, θ αυξανόμενθ 

ηιτθςθ για απόςταγμα πετρελαίου κα προκαλζςει τθν αφξθςθ τθσ τιμισ των καυςίμων και 

αυτό το αυξθμζνο λειτουργικό κόςτοσ ςτουσ εφοπλιςτζσ είναι πικανότερο να μετακυλιςτεί 

με τθ μορφι αυξθμζνων ναφλων. Κεωρείται ότι οι αυξθμζνοι αυτοί ςυντελεςτζσ κα 

οδθγιςουν ςε μια εναλλαγι τρόπων μεταφοράσ από τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ μικρϊν 
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αποςτάςεων ςτισ οδικζσ μεταφορζσ, οι οποίεσ ςυνεπϊσ κα εξαςκενιςουν τθν 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ ναυτιλίασ και κα αυξιςουν τθν κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ ςτουσ 

δρόμουσ και τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλιματα (Wang & Notteboom , 2014). Ωσ εκ 

τοφτου, θ επιλογι αυτι δεν κεωρείται επικυμθτι ςτρατθγικι για μια βιϊςιμθ 

μακροπρόκεςμθ ανάπτυξθ τθσ ναυτιλίασ. Ψζλοσ καφςιμα όπωσ το MGO ενϊ 

ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ των περιοχϊν ελζγχου εκπομπϊν κείου (SECAs), κακϊσ 

ζχουν χαμθλι περιεκτικότθτα ςε κείο, θ ςυμμόρφωςθ τουσ ςχετικά με τα όρια των 

εκπομπϊν οξειδίων του αηϊτου (NOx) και τα αζρια του κερμοκθπίου (GHG) απαιτοφν τθν 

εφαρμογι καταλυτικοφ μετατροπζα (SCR - Selective Catalytic Reduction) ι τθσ τεχνικισ 

ανακυκλοφορίασ των καυςαερίων (EGS – Exhaust Gas Recirculation) για τθν κάλυψθ του 

επιπζδου Tier III. 

Η χριςθ μαηοφτ (HFO) που αποτελεί επί του παρόντοσ τον κυρίαρχο τφπο καυςίμου 

διακζτει υπάρχουςα υποδομι για ανεφοδιαςμό καυςίμων και δεν απαιτεί από τουσ 

πλοιοκτιτεσ να αναβακμίςουν ι να αντικαταςτιςουν τουσ κινθτιρεσ τουσ. Υροκειμζνου 

όμωσ να ςυμμορφωκεί με τισ νζεσ απαιτιςεισ του ΔΡΣ που κα τεκοφν ςε ιςχφ το 2020, κα 

απαιτθκεί θ εφαρμογι ςυςτθμάτων κακαριςμοφ καυςαερίων (scrubbers) για τθν 

απομάκρυνςθ εκπομπϊν οξειδίων του κείου (SOx) και ςωματιδιακισ φλθσ (PM). Ωςτόςο, 

επί του παρόντοσ, οι πλοιοκτιτεσ δεν φαίνεται να εμπιςτεφονται αυτά τα ςυςτιματα ςε 

μεγάλο βακμό λόγω τθσ υψθλισ αβεβαιότθτασ όςον αφορά ςτισ αποδόςεισ τουσ όπωσ τθν 

αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ και τον κίνδυνο μθ ςυμμόρφωςθσ. Από τθν άλλθ, προκειμζνου 

να αρκοφν τα  όρια εκπομπϊν οξειδίων του αηϊτου (NOx) του επιπζδου Tier III, το ςφςτθμα 

κακαριςμοφ καυςαερίων (scrubber) πρζπει να λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό με τον καταλυτικό 

μετατροπζα (SCR), αλλά ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δφο τεχνολογιϊν παραμζνει 

προβλθματικόσ προσ το παρόν (Herdzik, 2011). Σι απορροφθτιρεσ βζβαια δθμιουργοφν 

απόβλθτα και προσ το παρόν δεν υπάρχει υποδομι για διάκεςθ ςτουσ λιμζνεσ. Επομζνωσ, θ 

ενδεχόμενθ διάκεςθ αυτϊν των αποβλιτων κα ζχει επιπτϊςεισ ςτο κόςτοσ. Ωσ εκ τοφτου, 

τα scrubbers κεωροφνται ανϊριμθ τεχνολογία, αλλά είναι ςαφζσ ότι ςυνεχίηουν να 

αναπτφςςονται και παραμζνουν μια πικανι μεςοπρόκεςμθ λφςθ για τουσ πλοιοκτιτεσ 

ϊςτε να πλθροφν τα απαιτοφμενα επίπεδα εκπομπϊν. Ψζλοσ, παρόλο που το κόςτοσ 

εγκατάςταςθσ τουσ ςτο πλοίο είναι μικρότερο από το κόςτοσ ενόσ ςυςτιματοσ ΩΦΑ, το 

υψθλότερο κόςτοσ ςυντιρθςθσ και θ μεγαλφτερθ κατανάλωςθ καυςίμων μακροπρόκεςμα 

κακιςτοφν αυτι τθν επιλογι αβζβαιθ  και από λόγουσ οικονομικισ ςκοπιμότθτασ. 

Η χριςθ του υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου είναι γνωςτι και ζχει αποδείξει τισ 

δυνατότθτζσ τθσ. Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα για το ΩΦΑ είναι ότι οι κινθτιρεσ 

απαιτοφν λιγότερθ ςυντιρθςθ, κακϊσ θ καφςθ αερίου είναι ςθμαντικά κακαρότερθ από τα 

υπόλοιπα καφςιμα όπωσ το βαρφ μαηοφτ (HFO) ι το ντίηελ (MDO – Marine Diesel Oil). Ωσ 

κακαρό καφςιμο, αποτελεί μια καλι εναλλακτικι λφςθ θ οποία μπορεί και ςυμμορφϊνεται 

με τισ απαιτιςεισ του Υαραρτιματοσ VI τθσ MARPOL ςχετικά με τισ εκπομπϊν SOx, NOx, PM 

και CO2. Ωςτόςο, υπάρχουν επίςθσ οριςμζνα μειονεκτιματα κακϊσ ο χϊροσ που 

καταλαμβάνουν οι δεξαμενζσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου είναι μεγάλοσ και μπορεί να 

μειϊςει τθ χωρθτικότθτα φορτίου για τουσ περιςςότερουσ τφπουσ πλοίων. Ψο κφριο 

μειονζκτθμα που εντοπίςτθκε ευρζωσ είναι θ διακεςιμότθτα του ΩΦΑ ωσ καυςίμου πλοίων 

που περιορίηεται από τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ. Αυτό κακιςτά το ΩΦΑ ακατάλλθλο για 

πλοία που απαιτοφν ευελιξία ςτισ διαδρομζσ τουσ. Ψζλοσ, θ ανακαταςκευι του 
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απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ ΩΦΑ είναι δαπανθρι και οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ 

οδθγοφν ςτθν καταςκευι πρόςκετων χαρακτθριςτικϊν που ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ του 

κόςτουσ (Chengpeng et al., 2018).  

Θ παρακάτω Εικόνα 10 παρζχει μια ςφνοψθ πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων για τισ 

διαφορετικζσ δυνατότθτεσ ςυμμόρφωςθσ που αναλφςαμε. 

 

Εικόνα 10: φγκριςθ εναλλακτικϊν δυνατοτιτων ςυμμόρφωςθσ 

Πθγι: SSP 

2.5 ΕΠΥΣΔΛΑ ΞΑΛ ΑΒΕΒΑΛΣΨΘΨΕΧ ΨΘΧ ΧΦΘΧΘΧ ΩΦΑ  

Θ ανάπτυξθ υποδομϊν ανεφοδιαςμοφ αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ φραγμοφσ 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ του υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου ωσ καυςίμου πλοίων. Σι 

κεφαλαιουχικζσ απαιτιςεισ για τθν δυνατότθτα ανεφοδιαςμοφ εκτιμϊνται από τθν pwc ςε 

30-60 εκατομμφρια ευρϊ (€) για λιμενικι εγκατάςταςθ 6.000-15.000 κυβικϊν μζτρων (m3) 

(Le Fevre, 2018). Αυτό μπορεί να περιορίςει τα μικρότερα λιμάνια από τθν καταςκευι 

υποδομϊν καλάςςιου ανεφοδιαςμοφ ςε αντίκεςθ με τον ανεφοδιαςμό μζςω οδικοφ 

δικτφου που παραμζνει μια οικονομικι επιλογι. Ψα ςτοιχεία από τθν Ευρϊπθ δείχνουν πωσ 

εάν υπάρξει επαρκζσ δυναμικό αγοράσ , θ καταςκευι υποδομϊν κα είναι ςχετικά ταχεία 

και ςίγουρα κα υπερβεί τθν ςυςςϊρευςθ τθσ ηιτθςθσ. 

Επομζνωσ, οι ιδιοκτιτεσ των νζων πλοίων με καφςιμο το ΩΦΑ είναι πολφ δφςκολο να 

δεςμευτοφν χωρίσ να ζχουν ςυνάψει μακροπρόκεςμα ςυμβόλαια προμικειασ τα οποία κα 

καλφπτουν τθν τιμολόγθςθ και τθν φυςικι παράδοςθ ϊςτε οι προμθκευτζσ να 

εξαςφαλίςουν τθν δυνατότθτα παράδοςθσ ςτα ςυμφωνθμζνα ςθμεία ανεφοδιαςμοφ. Σι 

μεγαλφτεροι λοιπόν προμθκευτζσ ΩΦΑ αναμζνεται να διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο 

βοθκϊντασ τουσ πλοιοκτιτεσ να ξεπεράςουν τθν αβεβαιότθτα ςχετικά με τισ διαφορζσ των 

τιμϊν των καυςίμων, προςφζροντασ μακροχρόνιεσ ςυμβάςεισ.  

Επιπλζον, θ προκυμία των μεγαλφτερων εταιρειϊν φυςικοφ αερίου να ςυμμετάςχουν 

ενεργά ςτο μάρκετινγκ για το ΩΦΑ αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν υπζρβαςθ 

οριςμζνων αβεβαιοτιτων. Πζχρι τϊρα φαίνεται ότι υιοκετείται μια ςειρά ςτρατθγικϊν και 

θ αρχι ζχει γίνει με τθν Shell και τθν Total  που παρουςίαςαν οριςμζνεσ δεςμεφςεισ. Θ Shell 
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αγόραςε το 100% του Ρορβθγικοφ πωλθτι ΩΦΑ GasNor το 2012 και θ Total ανακοίνωςε 

ςχζδια για εξαγορά τθσ Clean Energy, ενόσ προμθκευτι ΩΦΑ με ζδρα τθν Ξαλιφόρνια.  

Ζνα άλλο εμπόδιο είναι θ αςυνζπεια μεταξφ των χωρϊν όςον αφορά ςτθν αδειοδότθςθ και 

ςτον ζλεγχο του ανεφοδιαςμοφ του ΩΦΑ. Θ εναρμόνιςθ των Υροτφπων και των λειτουργιϊν 

ςε όλεσ τισ μελλοντικζσ αγορζσ ςθμειϊνει πρόοδο. Σργανιςμοί όπωσ θ Εταιρεία για το 

Αζριο ωσ Ραυτιλιακό Ξαφςιμο (SGMF – Society for Gas as a Marine Fuel) και θ SEALNG 

ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ τυποποιθμζνων προςεγγίςεων για τον αςφαλι 

χειριςμό, τθ μεταφορά και τθν αξιολόγθςθ ςχετικά με το ΩΦΑ. 

Υαρόλα αυτά, το ΩΦΑ εξακολουκεί να αποτελεί νζο καφςιμο για πολλζσ λιμενικζσ αρχζσ και 

θ ζλλειψθ κατανόθςθσ των βαςικϊν διαφορϊν με τα προϊόντα πετρελαίου είναι ςθμαντικι. 

Τςον αφορά ςτουσ όγκουσ, οι δεξαμενζσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου πρζπει να είναι 

κατά 80% μεγαλφτερεσ από τισ δεξαμενζσ καυςίμου υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε κείο 

(Herdzik, 2011). Επιπλζον, ωσ υπερψυχκζν καφςιμο, το αποκθκευμζνο ΩΦΑ κα ςυνεχίςει να 

εξατμίηεται μζχρι να χρθςιμοποιθκεί. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να αποκθκευτεί για 

παρατεταμζνεσ περιόδουσ χωρίσ προλθπτικι διαχείριςθ.  

Ζνα τελικό εμπόδιο για το αζριο είναι ότι δεν είναι διάλυμα μθδενικοφ άνκρακα εκτόσ εάν 

το βιοαζριο είναι θ πθγι. Αυτό βζβαια είναι απίκανο να ιςχφει για το ΩΦΑ, αν και 

υπάρχουν παραδείγματα βιοαερίου ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ μεταφορϊν για αυτοκίνθτα 

και φορτθγά που τροφοδοτοφνται με ΧΦΑ (Χυμπιεςμζνο Φυςικό Αζριο). Επομζνωσ, 

δθμιουργοφνται προβλιματα όςον αφορά τα όρια που ιςχφουν ςχετικά με τισ εκπομπζσ 

των αερίων του κερμοκθπίου (GHG) όπωσ είναι το διοξείδιο του άνκρακα (CO2) και το 

μεκάνιο (CH4). 

Υαρά τισ αβεβαιότθτεσ αυτζσ, υπάρχει ζνα ςαφζσ επίπεδο ενδιαφζροντοσ από ζναν αρικμό 

μεγάλων πλοιοκτθτϊν για τθ μετάβαςθ ςτο ΩΦΑ και ταυτόχρονα με τισ πιζςεισ που 

δζχονται από τα κανονιςτικά πλαίςια όπωσ τα όρια ςτισ εκπομπζσ των ναυτιλιακϊν 

καυςίμων που κα μειωκοφν ακόμα περιςςότερο το 2020 από τον Διεκνι Ραυτιλιακό 

Σργανιςμό, το υγροποιθμζνο φυςικό αζριο αρχίηει να αναδεικνφεται ωσ μια από τισ 

καλφτερεσ μακροπρόκεςμεσ λφςεισ. 
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3. ΧΕΡΑΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΠΛΟΙΩΝ  

3.1 ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 

Υρόςφατθ μελζτθ τθσ Δανζηικθσ Ραυτιλιακισ Αρχισ (Danish Maritime Authority) εκτιμά ότι 

το 2020 κα αυξθκεί κατά ςχεδόν 140% θ χριςθ ΩΦΑ ςτισ περιοχζσ ελζγχου εκπομπϊν κείου 

(SECAs). Υαρόμοια, οι Adamchak F. & Adede A. (2013) προβλζπουν μζγιςτθ ηιτθςθ 33 

εκατομμυρίων τόνων  ςε παγκόςμιο επίπεδο ζωσ το 2020 και 65 εκατομμυρίων τόνων μζχρι 

το 2030 (Marlene et al., 2016).  

Φυςικά, το διεκνζσ ρυκμιςτικό πλαίςιο του ΔΡΣ με τουσ περιοριςμοφσ που κα τεκοφν ςε 

ιςχφ το 2020 αποτελεί τον κφριο μοχλό για αυτζσ τισ εξελίξεισ, αλλά και θ εναρμόνιςθ των 

λιμζνων με τθν χριςθ του ΩΦΑ και θ δθμιουργία τερματικϊν ςτακμϊν ςυμβάλλουν 

ςθμαντικά ςτθν κακιζρωςθ του ωσ ναυτιλιακό καφςιμο. Βζβαια, εάν δεν εφαρμοςτεί 

προςεκτικά ζνασ αποτελεςματικόσ προγραμματιςμόσ υποδομϊν, ενδζχεται να προκφψουν 

προβλιματα, όπωσ το να εντακεί θ ςυμφόρθςθ ςτα λιμάνια, κυρίωσ ςτθν Ευρϊπθ, όχι μόνο 

εξαιτίασ του χειριςμοφ φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων) αλλά και λόγω των αναγκϊν 

ανεφοδιαςμοφ των πλοίων με καφςιμο το ΩΦΑ.  

Πια ζρευνα που διεξιχκθ από το Lloyd's Register το 2014, μεταξφ 22 λιμζνων, ζδειξε ότι οι 

λιμζνεσ αναλαμβάνουν τθν πρωτοβουλία και ζχουν υιοκετιςει τοπικζσ απαιτιςεισ που ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ υπερβαίνουν τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ (LR, 2014). Υράγματι, 

παρατθρείται μεγάλθ διαφορά μεταξφ των ςτοιχείων των ερευνϊν για το 2011 και το 2014. 

Ψο 2011, μόνο το 7% των ερωτθκζντων διλωςε ότι άρχιςε να εργάηεται ςφμφωνα με τισ 

διεκνείσ απαιτιςεισ ςχετικά με το ΩΦΑ, ενϊ ο αρικμόσ αυτόσ αυξικθκε δραματικά το 2014, 

όταν περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ ερωτθκζντεσ διλωςαν ότι ςυμμετζχουν ενεργά ςε 

ζργα όπωσ θ Υαγκόςμια Υρωτοβουλία για τα Ξλιματικά Οιμάνια (WPCI – World Ports 

Climate Initiative) θ οποία λειτουργεί υπό τθν αιγίδα τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Οιμζνων (IAPH – 

International Association of Ports and Harbors). Θ ειδικι ομάδα εργαςίασ του WPCI 

αποτελείται ςιμερα από 14 ενεργά και 11 ςυμβουλευτικά μζλθ όπωσ φαίνεται και ςτον 

παρακάτω Υίνακασ 4. 

Πίνακασ 4: Ενεργά και ςυμβουλετικά μζλθ (λιμάνια) του WPCI 

Ενεργά μέλη του WPCI υμβουλευτικά μέλη του WPCI 

Βϋλγιο: Antwerpen, Zeebrugge Αυςτραλύα: Broome, Flindersports 

Γαλλύα: Le Havre Εςθονύα: Tallinn 

Γερμανύα: Bremen, Brunsbüttel, Hamburg, 

Wilhelmshaven 

Ιταλύα: La Spezia 

Ιςπανύα: Gijón Νϋα Ζηλανδύα: Taranaki 

Σουηδύα: Gothenburg, Stockholm Σιγκαπούρη 
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Ενεργά μέλη του WPCI υμβουλευτικά μέλη του WPCI 

Ολλανδύα: Amsterdam, Rotterdam Ιςπανύα: Bilbao, Valencia 

Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα: Fujairah ΗΠΑ: Long Beach, New York, New Jersey 

ΗΠΑ: Los Angeles  

Πθγι: WPCI - World Ports Climate Initiative (Marlene et al., 2016) 

Άλλεσ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθν παραγωγι υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου ςε χϊρεσ όπωσ 

οι ΘΥΑ και θ Αυςτραλία προκάλεςαν επίςθσ πολυάρικμεσ επιχειριςεισ για τθν καταςκευι 

εγκαταςτάςεων ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ ςτα λιμάνια. Σι ΘΥΑ και θ Αυςτραλία είναι τϊρα 

χϊρεσ εξαγωγισ αερίου, ενϊ παλαιότερα ιταν ειςαγωγείσ. Υλζον, με τισ νζεσ μεκόδουσ 

εξερεφνθςθσ και παραγωγισ φυςικοφ αερίου, θ διακεςιμότθτα των πόρων όλο και 

αυξάνεται ενϊ ταυτόχρονα οι χϊρεσ προζλευςθσ πλθκαίνουν. Ψζτοιεσ περιπτϊςεισ 

αποτελεί θ Ποηαμβίκθ, θ Αλγερία, θ Ανγκόλα και θ Ριγθρία οι οποίεσ μποροφν να γίνουν 

ςθμαντικοί προμθκευτζσ τθσ ηιτθςθσ ςτθν Αςία (IEA, 2014). Ψζλοσ, οι πολιτικζσ αςφάλειασ 

που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από τθ Φωςία αποτελοφν ςθμαντικι κινθτιρια 

δφναμθ για τθν αφξθςθ του αρικμοφ των τερματικϊν ςτακμϊν ειςαγωγισ ΩΦΑ ςτθν 

Ευρϊπθ, ιδιαίτερα για τθν Υολωνία και άλλεσ χϊρεσ τθσ Βαλτικισ (Marlene et al., 2016). 

3.1.1 ΨΣ ΔΛΕΚΡΕΧ ΦΩΚΠΛΧΨΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΓΛΑ ΨΣΡ ΑΡΕΦΣΔΛΑΧΠΣ ΩΦΑ  

Ωπάρχουν επί του παρόντοσ διάφορα πρότυπα και κακοδθγιςεισ ςχετικά με τον 

ανεφοδιαςμό ΩΦΑ, που είτε ζχουν αναπτυχκεί είτε βρίςκονται υπό ανάπτυξθ. Σ Διεκνισ 

Σργανιςμόσ Ψυποποίθςθσ (ISO – International Organization for Standardization) εξζδωςε 

ςτισ αρχζσ του 2015 τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τα ςυςτιματα και τισ εγκαταςτάςεισ 

προμικειασ ΩΦΑ ωσ καυςίμου πλοίων (ISO/TS 18683:2015) (ISO, 2015) και το 2017 

οριςτικοποίθςε τθν προδιαγραφι (ISO/DIS 20519:2017) για τον ανεφοδιαςμό πλοίων με 

ΩΦΑ (ISO, 2017). Ψο τελευταίο ζγγραφο ζφερε ζνα ςθμαντικό ςφνολο λειτουργικϊν 

απαιτιςεων για τον εξοπλιςμό και τισ λειτουργίεσ γφρω από τον ανεφοδιαςμό με ΩΦΑ. 

Ψο SGMF (Society of Gas as a Marine Fuel), επίςθσ ςτισ αρχζσ του 2015, εξζδωςε 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ με ςτόχο να παράςχει τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτθ βιομθχανία 

ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι τα πλοία που τροφοδοτοφνται με 

ΩΦΑ, κα τροφοδοτοφνται ςε υψθλά επίπεδα αςφάλειασ, ακεραιότθτασ και αξιοπιςτίασ 

(SGMF, 2015). Σι οδθγίεσ περιλαμβάνουν κεφάλαια ςχετικά με τουσ κινδφνουσ του ΩΦΑ 

(διαρροζσ, κρυογονικζσ κερμοκραςίεσ, πυρκαγιζσ ΩΦΑ και εκριξεισ), τα ςυςτιματα 

αςφαλείασ (ρόλοι, υπεφκυνοι, ςυςτιματα επικοινωνιϊν και ζκτακτθσ ανάγκθσ), τισ 

διαδικαςίεσ τροφοδοςίασ καυςίμων και τθν ειδικι κακοδιγθςθ αςφαλείασ για τουσ 

διαφορετικοφσ τρόπουσ ανεφοδιαςμοφ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου, οι οποίοι κα 

αναλυκοφν ςτθν ςυνζχεια. 

Θ Διεκνισ Ζνωςθ Ρθογνωμόνων (IACS – International Association of Classification Societies), 

δθμοςίευςε τον Λοφνιο του 2016 τθ ςφςταςθ για τον ανεφοδιαςμό με υγροποιθμζνο 

φυςικό αζριο (IACS, 2016), ζνα ζγγραφο το οποίο αργότερα κα οδθγοφςε ςε 
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επικαιροποίθςθ των κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν αςφάλεια του καυςίμου ΩΦΑ του 

SGMF τον Πάιο του 2017, ζγγραφο που ενςωματϊνει τόςο το προθγοφμενο ζργο του SGMF 

όςο και τθν ολοκλθρωμζνθ αναπαραγωγι του. 

Ψζλοσ, θ Διεκνισ Ζνωςθ Οιμζνων (IAPH – International Association of Ports and Harbors) 

ζχει αναπτφξει ςυγκεκριμζνουσ καταλόγουσ (IAPH LNG Bunker Check-Lists) για γνωςτά 

ςενάρια ανεφοδιαςμοφ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου (ship to ship, shore to ship και 

truck to ship). Αυτοί οι κατάλογοι ελζγχου περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ 

ςχετικζσ με όλα τα μζρθ που εμπλζκονται ςτισ επιχειριςεισ ανεφοδιαςμοφ με ΩΦΑ και 

ζχουν ιδθ τεκεί ςε εφαρμογι ςε οριςμζνουσ λιμζνεσ.  

Ψα παραπάνω πρότυπα και οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ αντιπροςωπεφουν ςιμερα το 

ςθμαντικότερο ςφνολο αναφορϊν για τισ επιχειριςεισ ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ. Παηί με τισ 

διαφορετικζσ εκνικζσ απαιτιςεισ και τουσ τοπικοφσ/λιμενικοφσ κανονιςμοφσ, αποτελοφν τα 

μζςα για τθν αςφαλι διεξαγωγι εργαςιϊν ανεφοδιαςμοφ με ΩΦΑ.  

3.1.2 ΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΣΡ  ΑΡΕΦΣΔΛΑΧΠΣ ΩΦΑ  

Θ οδθγία 2014/94/ΕΕ, μζροσ τθσ δζςμθσ τθσ ΕΕ για τθν κακαρι ενζργεια για τισ μεταφορζσ, 

κακιερϊνει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο απαιτιςεων για τθν ανάπτυξθ υποδομϊν 

εναλλακτικϊν καυςίμων (ΩΩΞΠ, 2014). Χφμφωνα με τθν οδθγία αυτι, θ διακεςιμότθτα ΩΦΑ 

ςτουσ βαςικοφσ λιμζνεσ τθσ ΕΕ προγραμματίηεται για τισ 31 Δεκεμβρίου 2025 για τουσ 

ναυτικοφσ λιμζνεσ και 31 Δεκεμβρίου 2030 για τουσ λιμζνεσ εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ με το 

ίδιο ζγγραφο να υποχρεϊνει τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ να αναπτφςςουν κατάλλθλα πρότυπα 

που περιζχουν λεπτομερείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα ςθμεία ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ.  

Χτο πλαίςιο τθσ οδθγίασ αυτισ, τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ ανζπτυξαν τα εκνικά πλαίςια 

πολιτικισ τουσ τα οποία κοινοποιικθκαν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τον Ροζμβριο του 

2016. Πετά τθν κοινοποίθςι τουσ είναι ςθμαντικό να υποςτθριχκεί θ εναρμόνιςθ ςε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο με αναφορά ςε διεκνι ζγγραφα, πρότυπα ι κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ υψθλότερου επιπζδου, αλλά και μζςω κακοδιγθςθσ προσ τον οριςμό απαιτιςεων 

χαμθλότερου επιπζδου, όπωσ οι τοπικζσ και οι λιμενικζσ αρχζσ. 

Θ προμικεια υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου ζχει ιδθ προχωριςει αρκετά και 

πραγματοποιείται ςε διάφορουσ λιμζνεσ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ, με πρωτοβουλίεσ και 

πιλοτικά ζργα. Ψα προγράμματα ςυγχρθματοδότθςθσ προωκοφν και διευκολφνουν αυτι 

τθν ανάπτυξθ και είναι πλζον ςθμαντικό να εξαχκοφν τα βαςικά διδάγματα βάςθ των μζχρι 

τϊρα εμπειριϊν και να αντιμετωπιςτοφν οι ςθμαντικότερεσ προκλιςεισ, όπωσ οι 

διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ και οι απαιτιςεισ κατάρτιςθσ/προςόντων για όλουσ όςουσ 

εμπλζκονται ςε λειτουργίεσ και επιχειριςεισ ςχετικζσ με το ΩΦΑ (EMSA, 2018). 

Σι λφςεισ τθσ μθχανικισ ζχουν ιδθ εφαρμοςτεί και αυτό αποδεικνφεται όχι μόνο με τθν 

εφαρμογι διαφορετικϊν πρωτοβουλιϊν ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ αλλά και με διάφορεσ μελζτεσ 

ςκοπιμότθτασ για μελλοντικά ζργα. Τχι μόνο είναι δυνατό να κακιερωκεί το ΩΦΑ ωσ 

καφςιμο ςε πολλοφσ διαφορετικοφσ τφπουσ πλοίων, αλλά είναι επίςθσ δυνατό να γίνει με 

αςφάλεια ακολουκϊντασ μια ποικιλία διαφορετικϊν τρόπων μεταφοράσ καυςίμων. Ωσ εκ 

τοφτου, αναμζνεται ότι οι υποδομζσ κα αναπτυχκοφν, υπογραμμίηοντασ περαιτζρω τθν 
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ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ ςτακεροφ ελάχιςτου ςυνόλου παραπομπϊν καλισ πρακτικισ οι 

οποίεσ, ςε ςυνδυαςμό με τα υφιςτάμενα πρότυπα και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του 

κλάδου, μποροφν να βοθκιςουν τισ αρχζσ ςτουσ διάφορουσ τομείσ του ανεφοδιαςμοφ 

υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου. 

3.1.3 ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ ΓΕΩΓΦΑΦΛΞΩΡ ΥΕΦΛΣΧΩΡ, ΥΟΣΛΩΡ ΞΑΛ ΥΟΘΦΩΠΑΨΩΡ 

Χε διεκνζσ επίπεδο, οι περιοχζσ ελζγχου εκπομπϊν (ECAs) βρίςκονται ςτισ Ευρωπαϊκζσ, 

Αμερικανικζσ και Ξαναδικζσ ακτζσ. Χτθν Αςία, το Χονγκ Ξονγκ εφάρμοςε πρόςφατα μια 

ηϊνθ ECA, αν και οι κανονιςμοί είναι λίγο διαφορετικοί ςε ςφγκριςθ με εκείνουσ των 

Ευρωπαϊκϊν και Αμερικανικϊν ηωνϊν. Ψο όριο για το κείο ςτο Χονγκ Ξονγκ είναι τόςο 

χαμθλό, που οι διαχειριςτζσ των πλοίων υποχρεϊνονται είτε να εφαρμόςουν τεχνικζσ 

λφςεισ για να φιλτράρουν τα καυςαζρια ι να ςτραφοφν ςε εναλλακτικά καφςιμα 

χαμθλότερθσ περιεκτικότθτασ ςε κείο. Χε τοπικό επίπεδο, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ενζκρινε 

οδθγία για τθν ανάπτυξθ υποδομϊν εναλλακτικϊν καυςίμων, ςτο πλαίςιο τθσ δζςμθσ για 

τθν κακαρι ενζργεια για τισ μεταφορζσ (CPTP – Clean Power for Transport Package), θ 

οποία απαιτοφςε από τα κράτθ μζλθ να υποβάλλουν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζωσ το 

2016 τα εκνικά ρυκμιςτικά πλαίςια τθσ πολιτικισ τουσ. Επιπλζον, τα κράτθ μζλθ πρζπει να 

υποςτθρίηουν τθν αγορά του ΩΦΑ τόςο οδικϊσ όςο και καλάςςια. Αυτό ςθμαίνει ότι ζνασ 

ελάχιςτοσ αρικμόσ ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ με ΩΦΑ κα πρζπει να αναπτυχκεί κατά μικοσ 

του οδικοφ δικτφου και των καλάςςιων λιμζνων ςτο TEN-T ζωσ το 2025, κακϊσ και ςτουσ 

λιμζνεσ εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ ζωσ το 2030 (Marlene et al., 2016). 

Εκτόσ αυτοφ, ο ΔΡΣ (Διεκνισ Ραυτιλιακόσ Σργανιςμόσ) ενζκρινε τον Λοφνιο του 2015 τον 

Διεκνι Ξϊδικα Αςφαλείασ για τα πλοία που χρθςιμοποιοφν αζρια και άλλα καφςιμα 

χαμθλοφ ςθμείου ανάφλεξθσ (κϊδικασ IGF). Σ Ξϊδικασ αυτόσ είναι υποχρεωτικό να 

ακολουκείται ςφμφωνα με τθ διεκνι ςφμβαςθ για τθν αςφάλεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ 

κάλαςςα (SOLAS – Safety of Life at Sea), ζχει τεκεί ςε ιςχφ από το 2017 και εφαρμόηεται ςτα 

νζα και τα μεταςκευαηόμενα πλοία (IMO, 2015). 

Ψροποποιιςεισ ζγιναν επίςθσ ςτο κεφάλαιο V τθσ Διεκνοφσ Χφμβαςθσ για τα πρότυπα 

εκπαίδευςθσ, ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν και τιρθςθσ φυλακϊν των ναυτικϊν                   

(STCW – Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Χυγκεκριμζνα 

κακίςτανται υποχρεωτικζσ οριςμζνεσ απαιτιςεισ για τθν εκπαίδευςθ και τα προςόντα 

πλοιάρχων, αξιωματικϊν και λοιποφ προςωπικοφ ςτα πλοία ςφμφωνα με τον κϊδικα IGF. 

Σι απαιτιςεισ κα ιςχφουν για τουσ πλοιάρχουσ, τουσ αξιωματικοφσ κακϊσ και για όλουσ 

τουσ άλλουσ που εμπλζκονται ςτθ λειτουργία του πλοίου. Σι απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ ςυνίςτανται ςε βαςικό και προθγμζνο επίπεδο και δόκθκε ζμφαςθ ςτα ειδικά 

χαρακτθριςτικά αςφάλειασ και λειτουργίασ των πλοίων ΩΦΑ. Θ υποεπιτροπι ΑΕΩ 

(Ανκρϊπινο ςτοιχείο, Εκπαίδευςθ και Ωπευκυνότθτα) του ΔΡΣ ενζκρινε ενδιάμεςθ 

κακοδιγθςθ για τθν παροχι πλαιςίου κατάρτιςθσ μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ των 

τροπολογιϊν.  

Πετά τισ τροποποιιςεισ του STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping 

for Seafarers), το ερϊτθμα που παραμζνει είναι εάν τα ςθμερινά ναυτικά κζντρα 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ζχουν τουσ πόρουσ που απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία του 
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προςωπικοφ ςχετικά με τισ πτυχζσ αςφαλείασ του ΩΦΑ ωσ καυςίμου κακϊσ και τθσ χριςθσ 

του ωσ μζςο πρόωςθσ. 

Υριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των τροπολογιϊν, μζςω τθσ προςωρινισ κακοδιγθςθσ, οι 

πλοιοκτιτεσ ηθτοφν τθν ςυμβολι από τα ιδρφματα ναυτικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

(ΠΕΨ – Maritime Education and Training), ενδεχομζνωσ ςε ςυνεργαςία με τουσ 

καταςκευαςτζσ, προκειμζνου να ςυμπεριλάβουν πιο ειδικι κατάρτιςθ, τόςο όςον αφορά 

ςτον ανεφοδιαςμό με υγροποιθμζνο φυςικό αζριο όςο και ςτθ χρθςιμοποίθςι του ωσ 

μζςου πρόωςθσ (ITF, 2017). Τταν οι τροποποιιςεισ τεκοφν ςε ιςχφ, τότε κα είναι ευκφνθ 

των διαφόρων ναυτικϊν αρχϊν να αναγνωρίηουν τθν εκπαίδευςθ αυτι και να εκδίδουν 

πιςτοποιθτικά επάρκειασ ςτουσ ναυτικοφσ.  

3.1.4 ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΣ ΔΛΞΨΩΣ ΑΡΕΦΣΔΛΑΧΠΣΩ ΩΦΑ  ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΘ 

Σι ειςαγωγζσ ΩΦΑ ςτθν Ευρϊπθ ιταν μειωμζνεσ τα τελευταία χρόνια και ο κφριοσ λόγοσ για 

αυτό ιταν θ αυξθμζνθ ηιτθςθ ΩΦΑ ςτθν Αςία. Σι κφριοι ειςαγωγείσ είναι θ Λαπωνία, θ Ξίνα 

και θ Λνδία. Ψα ςτοιχεία για το 2016 ζδειξαν ότι οι μεγαλφτεροι ειςαγωγείσ ςε όγκο ςτθν 

Ευρϊπθ ιταν θ Λςπανία (27%), το Θνωμζνο Βαςίλειο (20%), θ Γαλλία (18%), θ Λταλία (12%), 

θ Υορτογαλία με το Βζλγιο (4% θ κάκε μια) και θ Σλλανδία με τθν Ελλάδα (1% θ κάκε μια), 

ςτοιχεία που μζχρι ςιμερα δεν ζχουν αλλάξει ςθμαντικά. Χφμφωνα με τθν υποδομι αερίου 

τθσ Ευρϊπθσ (GIE – Gas Infrastructure Europe), υπιρχαν τότε 29 βαςικοί τερματικοί 

ςτακμοί ςε λειτουργία και 7 υπό καταςκευι όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω Εικόνα 11  

(Marlene et al., 2016). 

 

Εικόνα 11: Τφιςτάμενο και προγραμματιςμζνο δίκτυο ανεφοδιαςμοφ ΤΦΑ ςτθν Ευρϊπθ 

Πθγι: Gas in Focus 
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Από τον χάρτθ φαίνεται ότι θ Ελλάδα είναι μία χϊρα με μζτρια προςβαςιμότθτα ςε ΩΦΑ και 

ςυνορεφει κυρίωσ με χϊρεσ που δεν ζχουν τθν ίδια ευχζρεια ςτον ανεφοδιαςμό του. Αυτό 

είναι ζνα πλεονζκτθμα που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο ΔΕΧΦΑ τϊρα ςτθν αναδυόμενθ 

αγορά του ΩΦΑ ωσ καυςίμου ναυτιλίασ. 

Από πίνακεσ που δθμοςιοποίθςε τον Πάιο του 2016 θ υποδομι αερίου τθσ Ευρϊπθσ (GIE – 

Gas Infrastructure Europe) ςχετικά με το υφιςτάμενο δίκτυο ςτθν Ευρϊπθ παρατθρείται 

πολφ ζντονθ δραςτθριότθτα ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ΩΦΑ ςτθν Λςπανία, τθν Ρορβθγία, 

το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Σλλανδία και τθν Γερμανία (Dorigoni & Portatadino, 2017). Σι 

τερματικοί ςτακμοί είναι πολφ περιςςότεροι από τα εργοςτάςια υγροποίθςθσ φυςικοφ 

αερίου προφανϊσ λόγω του φψουσ του κόςτουσ επζνδυςθσ ςε ζνα τζτοιο εργοςτάςιο. Σι 

υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε κάκε τερματικό διαφζρουν από ςτακμό ςε ςτακμό αν και θ 

πιο ςυνθκιςμζνθ υπθρεςία παρατθροφμε πωσ είναι ο απ' ευκείασ ανεφοδιαςμόσ από τον 

τερματικό και θ μεταφορά μζςω βυτιοφόρων φορτθγϊν. 

Υλοία ανεφοδιαςμοφ δεν κυκλοφοροφν πολλά ακόμα λόγω του κόςτουσ επζνδυςθσ και του 

αβζβαιου μζλλοντοσ τθσ αγοράσ ΩΦΑ. Ψα περιςςότερα βρίςκονται ςτθν Ρορβθγία, μιασ και 

γεωγραφικά είναι εντόσ των περιοχϊν που ζχουν χαρακτθριςτεί από τον Διεκνι Ραυτιλιακό 

Σργανιςμό ωσ περιοχζσ ελζγχου εκπομπϊν κείου (Sulphur Emission Control Areas – SECAs). 

Επίςθσ, θ Ρορβθγία διακζτει τον μοναδικό μεγάλο τερματικό εξαγωγισ ΩΦΑ ςτθν Ευρϊπθ 

(DMA, 2017). Διαδρομζσ με διακζςιμουσ ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ διακζτουν θ 

Λςπανία, το Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Σλλανδία, θ Χουθδία, θ Υορτογαλία, θ Ρορβθγία και θ 

Χλοβενία. 

Ψζλοσ, δορυφορικοφσ ςτακμοφσ αποκικευςθσ ΩΦΑ μικρότερθσ χωρθτικότθτασ φαίνεται να 

ζχει ςε αφκονία θ Λςπανία, θ Ρορβθγία και λίγουσ ζχει το Θνωμζνο Βαςίλειο. Αυτό 

εξθγείται κακϊσ θ Λςπανία ζχει πολφ ανεπτυγμζνο δίκτυο μεταφορϊν με βυτιοφόρα 

φορτθγά οπότε οι δορυφορικοί ςτακμοί είναι απαραίτθτο κομμάτι ενόσ τζτοιου 

οργανωμζνου δικτφου, αφενόσ για τον ανεφοδιαςμό αλλά και για τθν χριςθ τουσ ωσ 

ενδιάμεςουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. 

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ εξυπθρετεί 

φορτθγά που μεταφζρουν μζςω οδικοφ δικτφου το υγροποιθμζνο φυςικό αζριο ςε 

καταναλωτζσ που προσ το παρόν δεν ςυνδζονται με το τοπικό δίκτυο φυςικοφ αερίου ι με 

μικρότερουσ περιφερειακοφσ δορυφορικοφσ ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ. Ψα μεγαλφτερα 

δίκτυα ανεφοδιαςμοφ φορτθγϊν βρίςκονται ςε Φιλανδία, Γαλλία, Λςπανία και Χουθδία. 

Χτθν Ελλάδα τθν καταςκευι ενόσ τζτοιου ζργου ζχει αναλάβει ο ΔΕΧΦΑ, το οποίο βρίςκεται 

ςτθ Φεβυκοφςα. 

Ενδεικτικά, με βάςθ τα ςτοιχεία που παρείχαν οι Clarksons και θ GIE, το προφίλ των 

τερματικϊν ςτακμϊν υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου ςτθν Ευρϊπθ το 2016 παρουςιάηεται 

ςτον Υίνακασ 5. Τπωσ φαίνεται, οι περιςςότερεσ χϊρεσ διενεργοφν βραχυπρόκεςμθ 

επζκταςθ. Θ Λςπανία και θ Λταλία, για παράδειγμα, κα αυξιςουν τισ δυνατότθτεσ 

διακίνθςθσ και αποκικευςθσ ΩΦΑ το 2023 και το 2022 αντίςτοιχα. Αυτό είναι 

αναμφιςβιτθτα αποτζλεςμα του προγράμματοσ TEN-T τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Marlene 

et al., 2016). 
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Πίνακασ 5: Χαρακτθριςτικά των τερματικϊν ειςαγωγισ ΤΦΑ ςτθν Ευρϊπθ 

Country 
Port 

Company 
Start 

up 
Capacity 
(m3/h) 

Storage 
Capacity 

1000 
(m3) 

No. 
storage 
tanks 

No. 
berths 

Max. 
ship 
size 

1000 
(m3) 

Belgium 
Zeebrugge 

Fluxys LNG 
1987/ 
2008 

1700 
2150 

380 
560 

4 
5 

1 
- 

217 
- 

France 
Fos Tonkin 

Elengy 1972 710 150 3 1 75 

France 
Montoir-de-

Bretagne 

Elengy 
 

1980 1600 360 3 2 217 

France 
Fos Cavaou 

FosMax 
LNG 

2009 1160 330 3 1 217 

France 
Dunkirk 

Dunkerke 
LNG 

2015 1900 570 3 1 267 

Italy 
Panigaglia 

GNL Italia 
1971 
2022 

427 
915 

100 
240 

2 
2 

1 
- 

70 
140 

Italy 
Porto 

Levante 

Adriatic 
LNG 

2009 1100 250 4 1 152 

Italy 
FSRU 

OLT 
Toscana 

2013 592 135 4 1 155 

UK 
Isle of Grain 

Grain LNG 
2005 
2018 

2650 
n/a 

1000 
1200 

8 
9 
 

1 
- 

265 
- 

UK 
Isle of Grain 

Excelerate 
Energy 

2007 670 138 1 1 150 

UK 
Milford 
Haven 

Dragon 
LNG 

2009 1140 320 2 1 217 

UK 
Milford 
Haven 

South 
Hook LNG 

2009 2440 775 5 1 265 

Lithuania 
FSRU 

FSRU 2014 46 170 4 - 160 

Netherlands 
GATE LNG 

GATE LNG 2001 1650 540 3 2 267 

Portugal 
Sines 

REN 
Atlantico 

2003 1350 390 3 1 165 

Spain 
Barcelona 

ENAGAS 1968 1950 760 6 2 266 

Spain 
Huelva 

ENAGAS 1988 1350 619 5 1 173 

Spain 
Cartagene 

ENAGAS 1989 1350 587 5 2 266 

Spain 
Bilbao 

BBG 2003 1000 450 3 1 270 
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Country 
Port 

Company 
Start 

up 
Capacity 
(m3/h) 

Storage 
Capacity 

1000 
(m3) 

No. 
storage 
tanks 

No. 
berths 

Max. 
ship 
size 

1000 
(m3) 

Spain 
Sagunto 

SAGGAS 2006 1000 600 4 1 265 

Spain 
Mugardos 

REGANOSA 
2008 
2023 

412 
825 

300 
500 

2 
3 

- 
1 

266 

Greece 
Revithousa 

DEPA 
2000 
2016 

570 
985 

130 
225 

2 
3 

1 
- 

135 
260 

Πθγι: GIE and Clarksons LNG Trade and Transport (Marlene et al., 2016) 

3.2 ΨΕΦΠΑΨΛΞΣΛ ΧΨΑΚΠΣΛ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ ΩΦΑ  

Σι βαςικζσ λειτουργίεσ ενόσ τερματικοφ ςτακμοφ ειςαγωγισ είναι θ αποκικευςθ και θ 

επαναεριοποίθςθ του ΩΦΑ. Διακρίνουμε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ τερματικϊν ςτακμϊν:  

 Οι παράκτιοι ι χερςαίοι ςτακμοί (on-shore), οι οποίοι καταςκευάηονται κατά 

μικοσ τθσ ακτογραμμισ και διακζτουν εγκαταςτάςεισ ελλιμενιςμοφ των πλοίων 

μεταφοράσ ΩΦΑ (προβλιτεσ) κακϊσ και αγωγοφσ μεταφοράσ του φυςικοφ αερίου 

ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. Ππορεί να διακζτουν και εγκαταςτάςεισ για φόρτωςθ 

επίγειων φορτθγϊν ΩΦΑ. 

 

Εικόνα 12: Σερματικόσ ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ ΤΦΑ (Cologne, Germany) 

Πθγι: SAFETY4SEA 

 Οι πλωτοί ι υπεράκτιοι ςτακμοί (FSRU – Floating Storage & Regasification Units), 

οι οποίοι ςτθν ουςία είναι πλοία μεταφοράσ ΩΦΑ που ζχουν υποςτεί μετατροπζσ, 

ϊςτε, εκτόσ από τθν αποκικευςθ του ΩΦΑ, να υποςτθρίηουν και τθ λειτουργία τθσ 

επαναεριοποίθςθσ. Διακζτουν βραχίονεσ για τθ φόρτωςθ/εκφόρτωςθ του ΩΦΑ και 

αγωγό διάκεςθσ του φυςικοφ αερίου ςτθν ξθρά.   
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Εικόνα 13: Πλωτόσ ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ ΤΦΑ 

Πθγι: LNG world shipping 

3.2.1 ΞΑΨΘΓΣΦΛΣΥΣΛΘΧΘ ΨΕΦΠΑΨΛΞΩΡ ΧΨΑΚΠΩΡ  ΩΦΑ  

 

Πίνακασ 6: Κατθγοριοποίθςθ τερματικϊν ςτακμϊν ΤΦΑ  

Δραςτηριότητα Μεγάλη Κλίμακα Μεςαία Κλίμακα Μικρή Κλίμακα 

Φωρητικότητα 
αποθήκευςησ ΤΥΑ 

ςτην ξηρά 

Ψερματικόσ ςτακμόσ 
ειςαγωγισ 

≥ 100.000 m3 

Ενδιάμεςοσ 
τερματικόσ ςτακμόσ 
10.000-100.000 m3 

Ενδιάμεςοσ 
τερματικόσ ςτακμόσ 

< 10.000 m3 

Μέγεθοσ πλοίου 
ςε χωρητικότητα 

ΤΥΑ 

Βυτιοφόρα ΩΦΑ 
100.000-270.000 m3 

Υλοία τροφοδοςίασ 
ΩΦΑ 

10.000-100.000 m3 

Υλοία 
ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ 

1.000-10.000 m3 

 

Φορτθγίδεσ 
ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ 

200-1.000 m3 

Υορτηγά   40-80 m3 

Πθγι: Danish Maritime Authority 

Υίνακασ 6 κζτει τα όρια τθσ μεγάλθσ, μεςαίασ και μικρισ κλίμακασ ςτισ υποδομζσ 

αποκικευςθσ και διακίνθςθσ ΩΦΑ. Χτθν ςυνζχεια ακολουκεί μια πιο λεπτομερι περιγραφι 

(Wärtsilä, 2018). 

Μεγάλθ Κλίμακα: Σι μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ υγροποίθςθσ βρίςκονται πάντα ςε παράκτιεσ 

περιοχζσ, δεδομζνου ότι θ μόνθ πρακτικι μζκοδοσ μεταφοράσ μεγάλθσ κλίμακασ 

χρθςιμοποιεί τουσ μεταφορείσ ΩΦΑ (LNG carriers), με χωρθτικότθτεσ που κυμαίνονται από 

περίπου 100.000 m3 για παλαιότερα ςκάφθ μζχρι και 270.000 m3 για τα μεγαλφτερα ςκάφθ 

Q-max. Σι ςυμβατικοί ακροδζκτεσ λιψθσ ςτθν αλυςίδα ΩΦΑ μεγάλθσ κλίμακασ βρίςκονται 

επίςθσ ςτθν ακτι ζτςι ϊςτε οι μεταφορείσ ΩΦΑ να μποροφν να φτάςουν και να 

εκφορτϊςουν το φορτίο. Σι κυριότεροι κόμβοι περιλαμβάνουν εγκαταςτάςεισ 
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αποκικευςθσ ΩΦΑ, που ςυνικωσ κυμαίνονται από 120.000 m3 ι μεγαλφτερεσ και είναι 

ςχεδιαςμζνεσ να λαμβάνουν τουλάχιςτον τθν πλιρθ χωρθτικότθτα του φορζα 

εκμετάλλευςθσ του ΩΦΑ. Ψο ΩΦΑ επαναςυγκροτείται ςτο κζντρο και ο κφριοσ δίαυλοσ 

διανομισ για τουσ καταναλωτζσ είναι ςυνικωσ ζνασ εκνικόσ αγωγόσ φυςικοφ αερίου 

υψθλισ πίεςθσ. 

Μεςαία Κλίμακα: Πια μεςαία αλυςίδα εφοδιαςμοφ ΩΦΑ περιλαμβάνει τερματικά 

μεγζκουσ ζωσ 100.000 m3, τα οποία παρζχονται από μικροφσ μεταφορείσ ΩΦΑ, ξεκινϊντασ 

από μεγζκθ 1000 m3 ζωσ περίπου 40.000 m3. Ξαι εδϊ, το μζγεκοσ του πλοίου και θ 

ςυχνότθτα φόρτωςθσ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτον προςδιοριςμό τθσ 

χωρθτικότθτασ αποκικευςθσ. Θ μεςοπρόκεςμθ κλιμάκωςθ δεν είναι τόςο ςυνθκιςμζνθ 

ςιμερα, λόγω τθσ πρόκλθςθσ με υψθλό, ειδικό κόςτοσ παραγωγισ. 

Μικρι Κλίμακα: Χτα ζργα μικρισ κλίμακασ, οι ενδιάμεςεσ δεξαμενζσ ΩΦΑ μπορεί να 

διαφζρουν ςθμαντικά ςε μζγεκοσ. Ψα πλοία ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ ενδζχεται να ζχουν 

χωρθτικότθτεσ από 1.000 ζωσ 10.000 m3, ανάλογα με τθ κζςθ που γίνεται ο ανεφοδιαςμόσ 

των πλοίων, τον τφπο των πελατϊν που εξυπθρετοφν και τον ςυνολικό όγκο του καυςίμου 

που διακινείται. Σι ενδιάμεςοι τερματικοί ςτακμοί μπορεί να τροφοδοτοφνται είτε από τθν 

πλευρά τθσ κάλαςςασ, μζςω φορτθγϊν πλοίων που μεταφζρουν το ΩΦΑ από τουσ 

τερματικοφσ ςτακμοφσ ειςαγωγισ, ι από τθν πλευρά τθσ ξθράσ μζςω των αγωγϊν φυςικοφ 

αερίου. 

Σι μικρισ κλίμακασ μονάδεσ υγροποίθςθσ ζχουν μερικζσ φορζσ πλεονζκτθμα, επειδι οι 

επενδφςεισ κεφαλαίου που απαιτοφνται για τθ διατιρθςι τουσ είναι εφλογεσ. Επιπλζον, τα 

ςυμπαγι μεγζκθ των εγκαταςτάςεων υγροποίθςθσ επιτρζπουν τθν παραγωγι ΩΦΑ κοντά 

ςτισ τοποκεςίεσ όπου κα χρθςιμοποιθκεί. Ψζλοσ, οι εγκαταςτάςεισ υγροποίθςθσ δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτουσ πελάτεσ που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε αγωγοφσ φυςικοφ αερίου να 

τροφοδοτοφνται με φυςικό αζριο. Ψο ΩΦΑ μεταφζρεται ςτουσ πελάτεσ αυτοφσ (εργοςτάςια, 

βιομθχανίεσ και άλλουσ πελάτεσ) με φορτθγά ι πλοία. 

3.2.1.1  ΠΛΞΦΘΧ ΞΟΛΠΑΞΑΧ ΨΕΦΠΑΨΛΞΣΛ ΧΨΑΚΠΣΛ ΩΦΑ 

 

Εικόνα 14: Μικρισ κλίμακασ τερματικόσ ςτακμόσ ΤΦΑ 

Πθγι: Linde Engineering 

Ψα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί θ τάςθ για απ' ευκείασ παράδοςθ υγροποιθμζνου 

φυςικοφ αερίου ςτον τελικό καταναλωτι. Αυτι θ εξζλιξθ ςυναντάται τόςο ςτισ χερςαίεσ 
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μεταφορζσ (τραίνα και φορτθγά), για χριςθ του ΩΦΑ για παραγωγι ενζργειασ 

βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων όςο και ςτισ καλάςςιεσ, όπου χρθςιμοποιείται ωσ καφςιμο 

ναυτιλίασ. Αναμζνεται να υπάρξει ενίςχυςθ αυτισ τθσ τάςθσ με τθν επιβολι αυςτθρότερων 

περιβαλλοντικϊν περιοριςμϊν και φορολογίασ ςτθν παραγωγι αζριων ρφπων. Ζχει γίνει 

προφανζσ ότι θ μετάβαςθ ςτθν κατανάλωςθ αερίου ωσ κφρια πθγι ενζργειασ είναι ζνα 

ςθμαντικό βιμα προσ ζνα φιλικότερο περιβάλλον και προσ μια οικονομία που κα βαςίηεται 

ςτθν χαμθλι εκπομπι άνκρακα. Τντασ υπεφκυνοσ για το ζνα τζταρτο του ςυνόλου των 

εκπομπϊν ςε αζρια του κερμοκθπίου, ο τομζασ των μεταφορϊν είναι ο δεφτεροσ 

μεγαλφτεροσ παραγωγόσ ρφπων μετά τον τομζα τθσ ενζργειασ. Χτθν ναυτιλία αποδίδεται το 

3% αυτϊν των εκπομπϊν και αναμζνεται να αυξθκεί με μεγάλο ρυκμό αν δεν επζλκει 

κάποια ριηικι αλλαγι (Jingjing et al., 2015). 

Σι επιχειριςεισ εμπορίασ και διακίνθςθσ ΩΦΑ περιλαμβάνουν από τον χειριςμό μαηικϊν 

ποςοτιτων μεταφοράσ ΩΦΑ πλοίων χωρθτικότθτασ 150.000 m3 και επαναεριοποίθςισ του 

για μεταφορά μζςω ςυςτιματοσ αγωγϊν μζχρι και τον ανεφοδιαςμό βυτιοφόρων 

φορτθγϊν χωρθτικότθτασ 50m3 για τθν μεταφορά και τθν τροφοδοςία μικρϊν τερματικϊν 

ςτακμϊν ΩΦΑ που ςυνδζονται ςτο ςφςτθμα διανομισ.  

Ωπάρχει θ τάςθ όλο και περιςςότεροι τερματικοί ςτακμοί ΩΦΑ ςτθν Ευρϊπθ να 

αναβακμίηονται ϊςτε να παρζχουν υπθρεςίεσ ΩΦΑ μικρισ κλίμακασ, όπωσ ο ανεφοδιαςμόσ 

πλοίων, φορτθγϊν, λεωφορείων και τρζνων με τζτοια γεωγραφικι διαςπορά ϊςτε να 

παρζχουν αςφάλεια και επάρκεια ανεφοδιαςμοφ. Ξάποιεσ χϊρεσ ζχουν ξεκινιςει να 

παρζχουν αυτζσ τισ υπθρεςίεσ εδϊ και μια 15ετία. Υαρ’ όλα αυτά, από μια γενικι ςκοπιά, 

δεν υπάρχει αρκετι ευελιξία για ανεφοδιαςμό ΩΦΑ ςε μικρι κλίμακα ϊςτε να 

καταμεριςτοφν τα φορτία του ςε μικρότερεσ ποςότθτεσ και να υπάρχει μια επαρκισ 

υποδομι ϊςτε να υποςτθρίξει τθν μαηικι χριςθ ΩΦΑ ςαν καφςιμο για μετακινιςεισ 

(Bittante et al., 2018). Ψο μικρισ κλίμακασ ΩΦΑ (small scale LNG) αναφζρεται ςε δφο τομείσ 

δραςτθριοτιτων:  

1. Καταμεριςμόσ χφδθν φορτίου ςε τοπικοφσ τερματικοφσ 

Αφορά ςτθν μεταφορά ΩΦΑ από τουσ μεγάλουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ ειςαγωγισ προσ 

μικρότερουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ επαναεριοποίθςθσ ανά τθν Ευρϊπθ. Δθλαδι θ διάςπαςθ 

μεγάλων φορτίων ΩΦΑ και θ διανομι τουσ ςε μικρότερεσ αγορζσ είναι ζνα βαςικό 

αντικείμενο του small scale LNG. Θ διαδικαςία περιλαμβάνει φόρτωςθ από τον μεγάλο 

τερματικό ςτακμό, πλοίων μεταφοράσ χωρθτικότθτασ 5.000 ζωσ 30.000 m3, βυτιοφόρων 

χωρθτικότθτασ γφρω ςτα 50 m3, τρζνων χωρθτικότθτασ 500 ζωσ 1.500 m3 και αποςτολι του 

φορτίου ςε μικρότερουσ τερματικοφσ.  

Θ ανάπτυξθ δικτφου μεταφοράσ και διάςπαςθσ φορτίου ΩΦΑ ςε μικρότερουσ τοπικοφσ 

τερματικοφσ ςτακμοφσ είναι δυνατόν να εξαςφαλίςει μεγαλφτερθ αςφάλεια αποκζματοσ 

και πιο εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ αερίου ςτθν Ευρϊπθ. Επίςθσ κα επιτρζψει ςε 

περιοχζσ με δφςκολθ πρόςβαςθ ςτο δίκτυο αγωγϊν φυςικοφ αερίου να επωφελθκοφν από 

τθν χριςθ του.   
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2. Χριςθ του ΤΦΑ ωσ καφςιμο για βαριζσ μεταφορζσ 

Θ δεφτερθ ςθμαντικι δυνατότθτα χριςθσ του υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου προζρχεται 

από τον χϊρο των βαρζων μεταφορϊν. Αυτόσ ο τομζασ περιλαμβάνει φορτθγά, 

ςιδθροδρόμουσ, πλοία και λεωφορεία.  

Εξαιτίασ τθσ αναμενόμενθσ επιβολισ πολφ αυςτθρϊν ρυκμίςεων όςον αφορά ςτισ 

εκπομπζσ αζριων ρφπων (SOx, NOx, CO2) θ χριςθ του ΩΦΑ ωσ καφςιμο μεταφορϊν αποτελεί 

προτεραιότθτα ςτθν ατηζντα τόςο των νομοκετϊν όςο και των επιχειρθματιϊν. Θ χριςθ 

των μικρισ κλίμακασ τερματικϊν ςτακμϊν ΩΦΑ μπορεί να οδθγιςει ςε ζναν 

περιβαλλοντικά φιλικότερο τομζα μεταφορϊν, με ποικίλα οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά οφζλθ. Ψο ΩΦΑ δφναται να αντικαταςτιςει τα παράγωγα του πετρελαίου 

που κεωροφνται ρυπογόνα και δφςκολα ςτθν αντικατάςταςθ ςτισ βαριζσ μεταφορζσ.  

Θ χριςθ του ΩΦΑ ωσ καυςίμου κα ζχει οφζλθ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ των μεταφορϊν και 

ειδικά ςτισ καλάςςιεσ. Σ Διεκνισ Ραυτιλιακόσ Σργανιςμόσ, μζςω του ςυνεδρίου MARPOL 

ζχει εκδόςει κάποια όρια όςον αφορά ςτισ εκπομπζσ αζριων ρφπων που παράγονται από 

τθν ναυτιλία. Αυτά τα όρια διαφζρουν για τισ περιοχζσ εντόσ SECA και εκτόσ SECA (Sulphur 

Emission Control Area) ενϊ ςταδιακά με τθν πάροδο των ετϊν γίνονται αυςτθρότερα. Θ 

χριςθ του ΩΦΑ ωσ καυςίμου ναυτιλίασ είναι μια ελκυςτικι λφςθ για τουσ πλοιοκτιτεσ, μιασ 

και χωρίσ τθ χριςθ καταλυτϊν τα καυςαζρια που παράγει είναι πολφ κακαρότερα από 

αυτά των ςυμβατικϊν καυςίμων και είναι εντόσ ορίων εκπεμπόμενων ρφπων όπωσ αυτά 

ορίηονται από τον ΔΡΣ. Εάν θ τιμι του αερίου ςυνεχίςει να είναι ανταγωνιςτικι ζναντι του 

πετρελαίου και αναπτυχκεί υποδομι ικανι για να ςτθρίξει τθν μαηικι κατανάλωςθ, τότε θ 

χριςθ του ΩΦΑ ςτισ ναυτιλιακζσ μεταφορζσ είναι μια ςίγουρθ μελλοντικι λφςθ. 

3.2.2 ΔΛΑΦΣΦΕΨΛΞΣΛ ΨΦΣΥΣΛ ΑΡΕΦΣΔΛΑΧΠΣΩ ΩΦΑ ΧΕ ΨΕΦΠΑΨΛΞΣΩΧ 

ΧΨΑΚΠΣΩΧ   

Αρχίηοντασ να εξετάηουμε το Ευρωπαϊκό τοπίο ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ, είναι εντυπωςιακό το 

γεγονόσ ότι όλεσ οι δυνατότθτεσ μεταφοράσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου βρίςκονται 

ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ και πολφ λίγεσ βρίςκονται ςτθ Πεςόγειο. Ωσ εκ τοφτου, είναι 

ςθμαντικό για τουσ εφοπλιςτζσ να είναι διακζςιμεσ οι εγκαταςτάςεισ ανεφοδιαςμοφ ΩΦΑ 

ςε διάφορουσ λιμζνεσ. Θ μικρότερθ εξάρτθςθ από τισ μεκόδουσ των αγωγϊν ζχει επίςθσ 

ενιςχφςει τθν ανάπτυξθ τερματικϊν ςτακμϊν λιψθσ ΩΦΑ οι οποίοι είναι λιγότερο 

δαπανθροί από αυτοφσ. Επί του παρόντοσ, υπάρχουν τρεισ βαςικζσ επιλογζσ για τον 

ανεφοδιαςμό ΩΦΑ ςε πλοία (IAPH, 2017):  

1. Φορτθγό ςε πλοίο (TTS – Truck To Ship) 

2. Υλοίο ςε πλοίο (STS – Ship To Ship) 

3. Ψερματικόσ ςτακμόσ ςε πλοίο (Shore To Ship) 

Θ μεταφορά φορτθγοφ ςε πλοίο είναι ςιμερα θ ςυνθκζςτερα χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ, 

αλλά ςε αρκετά λιμάνια βρίςκονται ςε εξζλιξθ διαμορφϊςεισ για τθν δεφτερθ και τθν τρίτθ 
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μζκοδο. Χτθν παρακάτω Εικόνα 15 παρουςιάηονται οι τρεισ διαφορετικοί τρόποι 

ανεφοδιαςμοφ πλοίων με καφςιμο ΩΦΑ. 

 

Εικόνα 15: Σρόποι ανεφοδιαςμοφ πλοίων με καφςιμο ΤΦΑ 

Πθγι: Danish Maritime Authority 

1. Φορτθγό ςε πλοίο (TTS – Truck To Ship) 

 

Εικόνα 16: Ανεφοδιαςμόσ από φορτθγό ςε πλοίο 

Πθγι: Port of Rotterdam 

Πεταξφ των διαφόρων μεκόδων για τθν τροφοδοςία των πλοίων με ΩΦΑ, θ μεταφορά 

φορτθγϊν προσ πλοίο (TTS) χρθςιμοποιείται ςιμερα ςυχνότερα. Πε το TTS, το φορτθγό 

ΩΦΑ ςυνδζεται με το πλοίο ςτθν αποβάκρα, χρθςιμοποιϊντασ ζναν εφκαμπτο ςωλινα. 

Αυτι είναι ςιμερα θ πλζον διαδεδομζνθ μζκοδοσ ανεφοδιαςμοφ, λόγω τθσ περιοριςμζνθσ 

ηιτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ υποδομισ και το ςχετικά χαμθλό επενδυτικό κόςτοσ. 
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Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, ο ανεφοδιαςμόσ από φορτθγό ςε πλοίο είναι μια καλι προςωρινι 

λφςθ.  

 Πλεονεκτιματα: Ζνα από τα κφρια πλεονεκτιματα του ανεφοδιαςμοφ καυςίμων 

από φορτθγό ςε πλοίο είναι το περιοριςμζνο επενδυτικό κόςτοσ. Ψα φορτθγά 

μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για τθ διανομι ΩΦΑ για άλλουσ ςκοποφσ. 

 Μειονεκτιματα: Ψο κφριο μειονζκτθμα του ανεφοδιαςμοφ υγροποιθμζνου 

φυςικοφ αερίου μζςω TTS για μεγάλουσ καταναλωτζσ είναι θ περιοριςμζνθ 

χωρθτικότθτα των φορτθγϊν: περίπου 40-80 m3. Αυτι θ μζκοδοσ ανεφοδιαςμοφ 

είναι κατάλλθλθ μόνο για ποςότθτεσ ανεφοδιαςμοφ μζχρι 50 τόνουσ και, κατά 

ςυνζπεια, είναι κατάλλθλθ μόνο για πλοία με μικρό μζγεκοσ. Οόγω του 

περιοριςμζνου ρυκμοφ ροισ, ο ανεφοδιαςμόσ απαιτεί αρκετι ϊρα (1000 l/min). 

Ψζλοσ, απαιτείται οδικι ςφνδεςθ με τθν κζςθ ανεφοδιαςμοφ και πρζπει να 

πλθροφνται οι τοπικζσ απαιτιςεισ αςφαλείασ. 

 Καταλλθλότθτα: Για λόγουσ χωρθτικότθτασ, ο ανεφοδιαςμόσ καυςίμων από 

φορτθγό ςε πλοίο είναι ο πλζον κατάλλθλοσ για μικρά πλοία με περιοριςμζνουσ 

όγκουσ καυςίμων, όπωσ τα ρυμουλκά, τα πλοία εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ, 

ακτοφυλακισ και τα μικρότερα επιβατθγά.  

 

 

2. Πλοίο ςε πλοίο (STS – Ship To Ship) 

 

Εικόνα 17: Ανεφοδιαςμόσ από πλοίο ςε πλοίο 

Πθγι: MannTek LNG Solutions 

Σ ανεφοδιαςμόσ από πλοίο ςε πλοίο μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε διαφορετικζσ 

τοποκεςίεσ: κατά μικοσ τθσ προβλιτασ, ςε αγκυροβόλιο ι ςτθ κάλαςςα. Υρόκειται για τθ 

ςυνθκζςτερθ μζκοδο που χρθςιμοποιείται για τον ανεφοδιαςμό ναυτικϊν πλοίων με HFO 

και MGO (WPCI, 2017). Θ χωρθτικότθτα των δεξαμενόπλοιων κυμαίνεται από 1.000 ζωσ 

10.000 m3. Οόγω περιοριςμϊν μεγζκουσ ςε οριςμζνα λιμάνια, μόνο μικρά πλοία 

ανεφοδιαςμοφ κα μποροφν να λειτουργοφν ςτθν περιοχι του λιμζνα.   
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 Πλεονεκτιματα: Χε ςφγκριςθ με άλλεσ μεκόδουσ ανεφοδιαςμοφ, θ ευελιξία του 

ανεφοδιαςμοφ πλοίων προσ πλοίο είναι υψθλι ςε ςχζςθ με τθ χωρθτικότθτα και τθ 

κζςθ ανεφοδιαςμοφ. Επειδι τα πλοία ανεφοδιαςμοφ καυςίμων είναι 

αγκυροβολθμζνα μαηί με τα πλοία που τροφοδοτοφνται με ΩΦΑ, αυτι θ μζκοδοσ 

ανεφοδιαςμοφ κα μποροφςε να επιτρζψει τθν ταυτόχρονθ διακίνθςθ φορτίου 

παράλλθλα με τον ανεφοδιαςμό, εφόςον υπάρξει ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ 

λιμενικζσ αρχζσ. 

 Μειονεκτιματα: Ψο κφριο εμπόδιο κεωρείται το υψθλό επενδυτικό κόςτοσ για τα 

πλοία ανεφοδιαςμοφ καυςίμων. Θ βιομθχανία διςτάηει να επενδφςει ςε τζτοια 

πλοία κυρίωσ επειδι ζχουν περιοριςμζνεσ εναλλακτικζσ λειτουργίεσ ςε μια περίοδο 

που θ ηιτθςθ του ΩΦΑ είναι αβζβαιθ. Ψζλοσ, επειδι τα πλοία ανεφοδιαςμοφ 

υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου κεωροφνται πλοία που μεταφζρουν επικίνδυνα 

φορτία, πρζπει να τουσ δίνεται ζγκριςθ προτοφ ειςζλκουν ςε ςυγκεκριμζνα 

λιμάνια. 

 Καταλλθλότθτα: Δεδομζνθσ τθσ μεγάλθσ ευελιξίασ των πλοίων ανεφοδιαςμοφ 

καυςίμων, ο ανεφοδιαςμόσ πλοίων προσ πλοία είναι κατάλλθλοσ για όλουσ τουσ 

τφπουσ ςκαφϊν και αναμζνεται να αποτελζςει τθ βαςικι μζκοδο ανεφοδιαςμοφ 

για μεγάλα πλοία όπωσ τα RoPax/RoRo, τα πλοία μεταφοράσ χφδθν φορτίου και τα 

πλοία μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων. 

 

3. Σερματικόσ ςτακμόσ ςε πλοίο (Shore To Ship) 

 

Εικόνα 18: Λιμενικόσ τερματικόσ ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ ΤΦΑ ςτθν Βόρεια Αμερικι 

Πθγι: Maritime Executive 

Πια άλλθ μζκοδοσ ανεφοδιαςμοφ είναι θ shore to ship, όπου το ΩΦΑ είτε ανεφοδιάηεται 

απευκείασ από μια (ενδιάμεςθ) δεξαμενι ι από ζνα μικρό ςτακμό ι από ζνα τερματικό 

ειςαγωγισ/εξαγωγισ όπωσ φαίνεται και ςτθν παραπάνω Εικόνα 18. Σι αγωγοί από τον 

τερματικό προσ τθν αποβάκρα απαιτοφνται εάν ο τερματικόσ ςτακμόσ υγροποιθμζνου 

φυςικοφ αερίου δεν βρίςκεται απευκείασ ςτθ κζςθ αγκυροβολίασ.  
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 Πλεονεκτιματα: Αποτελεί κατά κανόνα μια καλι επιλογι για τουσ λιμζνεσ με 

ςτακερι και μακροπρόκεςμθ ηιτθςθ, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ τθσ ταυτόχρονθσ 

χριςθσ ΩΦΑ από άλλουσ καταναλωτζσ. Επειδι ο αγωγόσ και θ διάταξθ του 

βραχίονα φόρτωςθσ είναι ςτακεροί, μπορεί να αυξθκεί ο ρυκμόσ ανεφοδιαςμοφ 

(μζχρι 3.000 l/min), οδθγϊντασ ςε ςθμαντικά μικρότερουσ χρόνουσ. 

 Μειονεκτιματα: Ζνα από τα ςθμαντικότερα μειονεκτιματα αυτοφ του τφπου 

ανεφοδιαςμοφ είναι θ προςπάκεια που χρειάηεται ζνα πλοίο για να φτάςει ςτθ 

κζςθ του τερματικοφ ςτακμοφ (ι του αγωγοφ). Επιπλζον, θ περιοριςμζνθ 

πρόςβαςθ ςε κζςεισ αγκυροβολίασ για μεγαλφτερα ςκάφθ που τροφοδοτοφνται με 

ΩΦΑ μπορεί επίςθσ να αποτελζςει εμπόδιο για τον ανεφοδιαςμό των πλοίων από 

τθν ξθρά. Δεδομζνθσ τθσ κλίμακασ των τερματικϊν ειςαγωγισ, κακϊσ και για 

λόγουσ απόδοςθσ, οι περιςςότεροι λιμζνεσ δεν κα είναι εξοπλιςμζνοι με τερματικό 

ειςαγωγισ ΩΦΑ. Ωςτόςο, οι λιμζνεσ που δεν διακζτουν τζτοιο τερματικό μποροφν 

να εγκαταςτιςουν ςτακεροφσ τερματικοφσ ςτακμοφσ αποκικευςθσ ι να 

χρθςιμοποιιςουν πλοία μεταφοράσ καυςίμων για προμικεια ΩΦΑ. 

 Καταλλθλότθτα: Σ ανεφοδιαςμόσ shore to ship είναι ιδιαίτερα κατάλλθλοσ για 

υψθλι ςυχνότθτα και περιοριςμζνθ ηιτθςθ. Υαραδείγματα αποτελοφν τα πλοία 

μεταφοράσ, τα ρυμουλκά και τα αλιευτικά ςκάφθ. Επίςθσ μπορεί να αποτελζςει μια 

καλι επιλογι για τουσ λιμζνεσ εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ. 

 

3.3 ΕΥΛΟΣΓΘ ΨΣΥΣΚΕΧΛΑΧ ΞΑΛ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΟΛΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣΒΟΘΨΩΡ 

ΩΦΑ  

3.3.1 ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ 

 

Εικόνα 19: Σερματικόσ ςτακμόσ ΤΦΑ 

Πθγι: ECO Magazine (Environment  Coastal & Offshore) 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ επιλογισ τθσ τοποκεςίασ τθσ χερςαίασ εγκατάςταςθσ, το επίπεδο του 

κινδφνου κακορίηεται από τθ κζςθ που ζχει επιλεγεί για τον τερματικό ςτακμό και αυτό 
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ιςχφει ιδιαίτερα για τουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ που χειρίηονται επικίνδυνα φορτία όπωσ 

το ΩΦΑ. Πόλισ τεκεί ςε λειτουργία ο λιμζνασ, οι κίνδυνοι που εντοπίηονται κατά τον 

προγραμματιςμό πρζπει να ελζγχονται με κατάλλθλο εξοπλιςμό και κακοριςμζνεσ 

διαδικαςίεσ. Αυτό πρζπει να περιλαμβάνει τθν αναγκαιότθτα να παραμζνει θ εγκατάςταςθ 

διαρκϊσ μακριά από άλλεσ βιομθχανικζσ ι πλθκυςμιακζσ περιοχζσ. 

Χθμαντικό ρόλο διαδραματίηει επίςθσ θ αναγνϊριςθ τθσ διακινδφνευςθσ. Θ διακινδφνευςθ 

ςυνίςταται από τον ςυνδυαςμό τθσ ςυχνότθτασ και τθσ ςυνζπειασ κάκε ςυμβάντοσ. Ζτςι, οι 

ςχεδιαςτζσ των εγκαταςτάςεων ζρχονται αντιμζτωποι με πολλζσ δυνατζσ επιλογζσ για τθν 

τοποκεςία. Τπωσ περιγράφεται ςτθ κεωρία αξιολόγθςθσ κινδφνων, οι λειτουργικζσ λφςεισ 

κακίςτανται αποδεκτζσ ι μθ και κατθγοριοποιοφνται. 

Χτθν ουςία, το κζμα που εξετάηεται είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των 

κινδφνων ςτουσ λιμζνεσ μζςα από τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό κατά τθν ζναρξθ του ζργου. 

Ωπάρχουν τρεισ ςυνιςτϊςεσ ςτθν εξίςωςθ αυτι. Αρχικά κα πρζπει να καλυφκοφν οι 

ερωτιςεισ ςχετικά με τθν ικανοποιθτικι κζςθ και τον ςχεδιαςμό τθσ προβλιτασ. Χτθ 

ςυνζχεια εξετάηονται οι επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ και τζλοσ ζχοντασ αμφιςβθτιςει τθν 

ευρωςτία αυτϊν των διαδικαςιϊν ςε ςχζςθ με τα ανκρϊπινα δεδομζνα, μελετϊνται οι 

ςυνζπειεσ των ατυχθμάτων που ενδζχεται να ςυμβοφν και εξετάηονται μζκοδοι 

περιοριςμοφ τθσ επίδραςθσ τουσ. 

Σι προφυλάξεισ δεν προςφζρουν ζνα ενιαίο πακζτο που μειϊνει τον λειτουργικό κίνδυνο 

ςε κάποιο ποςοτικοποιιςιμο και αποδεκτό επίπεδο. Υράγματι, υπάρχει υποψία ότι το 

πρότυπο του λειτουργικοφ κινδφνου είναι υπερβολικά περίπλοκο για να αντιμετωπιςτεί 

εφκολα με αυτόν τον τρόπο. Ωςτόςο, ο ςτόχοσ τθσ βιομθχανίασ είναι θ περαιτζρω μείωςθ 

του κινδφνου όποτε είναι δυνατόν. Φυςικά, θ αςφάλεια τθσ ηωισ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ 

όπωσ και θ εμπιςτοςφνθ των ανκρϊπων απζναντι ςτο ςυγκεκριμζνο εμπόριο. Ωςτόςο, 

πρζπει να διαςφαλιςτοφν και οι τεράςτιεσ χρθματοοικονομικζσ εκκζςεισ των ζργων ΩΦΑ. Χε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ διαπιςτϊνεται ότι θ προςταςία που παρζχεται για τθ διάςωςθ τθσ 

ηωισ προςτατεφει επίςθσ τθν εμπορικι ζκκεςθ. Χε άλλεσ περιπτϊςεισ, μπορεί να 

διαςφαλιςτεί θ προςωπικι αςφάλεια, ενϊ παραμζνουν μθ αποδεκτοί επιχειρθματικοί 

κίνδυνοι. 

3.3.2 ΕΕΟΛΘ ΨΩΡ ΥΦΣΨΩΥΩΡ ΧΧΕΨΛΞΑ  ΠΕ ΨΣ ΩΦΑ 

Θ ιςτορία τθσ εξζλιξθσ ςτθ βιομθχανία ΩΦΑ χαρακτθρίςτθκε από δφο ξεχωριςτά αλλά 

ςυνυφαςμζνα ςκζλθ. Υρϊτον, υπιρξε μια ςυνεχισ προςπάκεια ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων 

για τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ μεγάλων διαρροϊν αερίου. Χτθ ςυνζχεια, τα καινοφργια 

πρότυπα επαναπροςδιορίςτθκαν υπό το πρίςμα τθσ εμπειρίασ και τθσ τεχνολογικισ 

βελτίωςθσ. Υράγματι, κακϊσ θ βιομθχανία του υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου 

μετακινείται ςτον 21ο αιϊνα, εξακολουκεί να ιςχφει ότι οι μελλοντικζσ βελτιϊςεισ δεν 

πρζπει να διαχωριςτοφν εντελϊσ από τθν πρόοδο ςτον πετρελαϊκό κόςμο και επομζνωσ τα 

Υρότυπα για τουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ ΩΦΑ κα πρζπει να ςυνεχίςουν να αναπτφςςονται. 

Πζχρι ςιμερα, θ μεγαλφτερθ επζνδυςθ για τθ μείωςθ των κινδφνων ςτουσ λιμζνεσ ζχει 

γίνει ςτον περιοριςμό τθσ διαφυγισ αερίου ςτθ διεπαφι πλοίου/ακτισ και ςτθν προβλιτα. 
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Εδϊ, θ εφαρμογι ςυςτάςεων τθσ βιομθχανίασ για τον ςχεδιαςμό τθσ προβλιτασ και των 

ςυςτθμάτων πρόςδεςθσ παρζχει μια αςφαλι βάςθ για τθν μεταφορά ΩΦΑ. Θ εξζλιξθ των 

Υροτφπων ΩΦΑ ακολοφκθςε τα παρακάτω βιματα (SIGTTO, 2009): 

 υπάρχον πλαίςιο Υροτφπων για το πετρζλαιο 

 προςαρμογι του πλαιςίου για τα χαρακτθριςτικά του ΩΦΑ 

 αλλαγζσ ςτα Υρότυπα ναυτιλίασ και τερματικϊν ςτακμϊν 

 απαντιςεισ ςε τεχνικζσ προκλιςεισ για κρυογονικά ςυςτιματα 

Ψα ςθμερινά Υρότυπα, για τον περιοριςμό των προβλθμάτων, είναι το αποτζλεςμα μιασ 

λογικισ εξζλιξθσ παρά μιασ ςωςτά εςτιαςμζνθσ δζςμθσ μζτρων που ςχετίηονται με τον 

κίνδυνο. Υράγματι, θ εμπειρία δείχνει ότι αποτελεί μια διαδικαςία προοδευτικισ 

βελτίωςθσ, κακϊσ το κίνθτρο ιταν θ επικυμία για αςφαλζςτερθ λειτουργία. Ωςτόςο, κατά 

τθ διάρκεια τθσ επιλογισ τθσ τοποκεςίασ τθσ εγκατάςταςθσ, μποροφν να τεκοφν τα κεμζλια 

τθσ υψθλισ ποιότθτασ διαχείριςθσ κινδφνου. 

Αν και τα κριτιρια για τθν επιλογι του τόπου ενδζχεται να διαφζρουν μεταξφ των 

τερματικϊν ςτακμϊν ΩΦΑ, θ πλειοψθφία είναι κοινι ςε όλουσ όπωσ για παράδειγμα θ 

εγγφτθτα τθσ εγκατάςταςθσ με πλθκυςμιακά κζντρα. Άλλα κριτιρια ςυμπεριλαμβανομζνων 

των μετακινιςεων των μεταφορζων ΩΦΑ ςτα λιμάνια, τθσ πυκνότθτασ τθσ καλάςςιασ 

κυκλοφορίασ μζχρι και ο ίδιοσ ο τερματικόσ ςτακμόσ, επθρεάηουν πολφ τον ςυνολικό 

κίνδυνο ο οποίοσ τελικά πρζπει να ελεγχκεί. 

3.3.3 ΕΥΛΟΣΓΘ ΨΣΥΣΚΕΧΛΑΧ ΨΕΦΠΑΨΛΞΣΩ ΧΨΑΚΠΣΩ  ΩΦΑ 

Θ λεπτι ρφκμιςθ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ τοποκεςίασ επθρεάηεται από τθ 

βελτιςτοποίθςθ του κόςτουσ των υποδομϊν, όπωσ τα ςυςτιματα μεταφοράσ αερίου, τθν 

πρόςβαςθ ςε υπεραςτικά δίκτυα, τισ κφριεσ γραμμζσ ςιδθροδρόμου και άλλα δίκτυα 

διανομισ. 

Ωσ εκ τοφτου, θ επιλογι τοποκεςίασ κακοδθγείται ςε μεγάλο βακμό από παράγοντεσ που 

ςτοχεφουν ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ μεταφοράσ και αποκικευςθσ. Ζχοντασ αυτό 

υπόψθ, μπορεί να γίνει αντιλθπτό ότι τα καλάςςια κριτιρια αποτελοφν μόνο ζνα μζροσ τθσ 

ςυνολικισ διαδικαςίασ. Χτο ςτάδιο τθσ επιλογισ του τόπου, θ ςυμβολι των 

εμπειρογνωμόνων ςτον τομζα τθσ ναυςιπλοΐασ ςυνίςταται κυρίωσ ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

χωρθτικότθτασ του ςτόλου (αρικμόσ και μεγζκθ πλοίων) και ςτον ζλεγχο των ζργων 

πολιτικοφ μθχανικοφ ςτθ διεπαφι πλοίου/ξθράσ ςτον τερματικό ςτακμό και ςτθν 

προςζγγιςθ τερματικοφ/λιμζνα. Αυτι θ τελευταία πτυχι επιτυγχάνεται με τθν επίτευξθ του 

απαιτοφμενου βάκουσ νεροφ, με τθν παροχι καλισ πρόςβαςθσ ςτθ κάλαςςα και τθν 

επίτευξθ άμεςθσ γειτονίαςθσ με το τερματικό ςτακμό ΩΦΑ. 

Επομζνωσ, ςτθ διαδικαςία επιλογισ τοποκεςίασ, θ πρόκλθςθ είναι να περιοριςτοφν οι 

καλάςςιοι κίνδυνοι κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ προβλιτασ ςε ρεαλιςτικά όρια. Ιδθ 

υπάρχουν γενικά αποδεκτά κριτιρια και κανονιςτικζσ απαιτιςεισ για να κακοδθγιςουν 

τουσ ςχεδιαςτζσ λιμζνων ςτθν επίτευξθ αυτισ τθσ ςφνκεςθσ. 
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3.3.3.1 ΕΥΛΟΣΓΘ ΨΣΥΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΒΟΘΨΑ 

Θ ςυνιςτϊμενθ διαδικαςία επιλογισ τοποκεςίασ απομακρφνει όςο το δυνατόν 

περιςςότερουσ κινδφνουσ τοποκετϊντασ τον τερματικό ςτακμό υγροποιθμζνου φυςικοφ 

αερίου ςε προςτατευμζνεσ τοποκεςίεσ μακριά από άλλουσ χριςτεσ λιμζνων. Τλοι οι 

ςχεδιαςτζσ λιμζνων καταςκευάηουν προβλιτεσ που χειρίηονται επικίνδυνα φορτία ςε 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ όπου άλλα πλοία δεν παρουςιάηουν κίνδυνο ςφγκρουςθσ και 

όπου οποιαδιποτε διαφυγι αερίων δεν μπορεί να επθρεάςει τουσ τοπικοφσ πλθκυςμοφσ. 

 

Εικόνα 20: Προετοιμαςία προβλιτασ ΤΦΑ ςτο λιμάνι Sokhna-Egypt 

Πθγι: Material Handling Consultant B.V. 

Επιπλζον, θ επιλογι μιασ κζςθσ προβλιτασ μζςα ςε μια προςτατευμζνθ τοποκεςία 

περιορίηει τισ δυνάμεισ που δρουν ςε ζνα πλοίο από τα καλάςςια κφματα που κα 

μποροφςαν να ςπάςουν τα ςχοινιά πρόςδεςθσ του. Οαμβάνοντασ υπόψθ τον τυποποιθμζνο 

φορζα μεταφοράσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου χωρθτικότθτασ περίπου 135.000 m3, τα 

κφματα που ενδζχεται να ζχουν τζτοια αποτελζςματα είναι εκείνα που πλθςιάηουν 

απευκείασ από τα εμπρόσ ι πίςω, με ςθμαντικά φψθ που ξεπερνοφν το 1,5 μζτρο και 

περιόδουσ μεγαλφτερεσ από 9 δευτερόλεπτα (SIGTTO, 2009). Χυνεπϊσ, ςυνιςτάται να 

παρζχεται προςταςία ςτουσ λιμζνεσ απζναντι ςε χαμθλισ ςυχνότθτασ κφματα. 

Εναλλακτικά, μπορεί να ςχεδιαςτεί ζνα βελτιωμζνο ςφςτθμα πρόςδεςθσ, κατάλλθλο για 

δυναμικά αποτελζςματα.  

Θ τοποκεςία τθσ προβλιτασ κα πρζπει επίςθσ να επιλεγεί ζτςι ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ 

να περάςουν πλοία που κα επθρεάςουν το προςδεδεμζνο μεταφορζα ΩΦΑ. Θ αποδοχι 

τζτοιων κζςεων κα πρζπει να κακορίηεται μόνο μετά από λεπτομερι εξζταςθ των τοπικϊν 

ςυνκθκϊν. Ωςτόςο, όςον αφορά ςτον ςχεδιαςμό των λιμζνων, οριςμζνα χαρακτθριςτικά 

είναι ςαφι.  
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Επιπλζον, τα μεγάλα πλοία που περνοφν κοντά ςε ζναν προςδεδεμζνο μεταφορζα ΩΦΑ 

μποροφν να προκαλζςουν κυματιςμοφσ με επακόλουκουσ κινδφνουσ για τισ 

αγκυροβολιςεισ των μεταφορζων ΩΦΑ και αυτό το φαινόμενο κα πρζπει να εξαλειφκεί. 

Ψζλοσ, οι πρόςκετοι κίνδυνοι από τθν αυξθμζνθ κυκλοφορία ςτο εςωτερικό ενόσ λιμανιοφ, 

πρζπει επίςθσ να λθφκοφν υπόψθ. 

3.3.4 ΒΑΧΛΞΑ ΧΧΕΔΛΑΧΨΛΞΑ  ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΒΟΘΨΑ ΩΦΑ 

Ψα υπάρχοντα Υρότυπα και κακοδθγιςεισ παρζχουν τα βαςικά κριτιρια για τον ςχεδιαςμό 

τθσ προβλιτασ, όςον αφορά: 

 αντοχι των ςυςτθμάτων πρόςδεςθσ 

 βάκοσ, πλάτοσ και ευκυγράμμιςθ των καναλιϊν του λιμανιοφ 

Ψζτοιεσ ςυςτάςεισ παρζχουν τερματικά με ζνα καλό ςφνολο προτφπων ςχεδιαςμοφ. 

Ωςτόςο, δεν είναι εξαντλθτικά οφτε μποροφν να εφαρμοςτοφν χωρίσ γνϊςθ των τοπικϊν 

ςυνκθκϊν, επομζνωσ ςπανίωσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκπόνθςθ ενόσ 

πλιρουσ καταλόγου ελζγχου για το ΩΦΑ (SIGTTO, 2009). 

Ππορεί λοιπόν να φανεί ότι ςτο πλαίςιο των βαςικϊν κριτθρίων, δθμιουργείται ζνα 

ςφςτθμα για τθν εξαςφάλιςθ μιασ αςφαλοφσ πρόςδεςθσ, αλλά αυτό είναι ζνα πλαίςιο 

εντόσ του οποίου μπορεί να παραμείνει μια ςθμαντικι, αν και απομακρυςμζνθ, πικανότθτα 

να ςυμβεί ζνα ατφχθμα. Ξατά τθν ανάπτυξθ κριτθρίων κατάλλθλων για το ΩΦΑ, ο 

διαχωριςμόσ κάκε κινδφνου ωσ προσ τθ ςυχνότθτα και τισ ςυνζπειζσ του είναι κακοριςτικισ 

ςθμαςίασ. Επομζνωσ, όταν εξετάηεται ακόμθ και θ πιο μακρινι πικανότθτα ςοβαρϊν 

ατυχθμάτων, θ εφαρμογι των υφιςτάμενων Υροτφπων είναι ανεπαρκισ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ κατάλλθλθσ διαςφάλιςθσ.  

3.3.5 ΕΛΔΛΞΑ ΧΧΕΔΛΑΧΨΛΞΑ ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΓΛΑ ΨΣ ΩΦΑ  

Αν και τα βαςικά κριτιρια περιλαμβάνονται ςτον ςχεδιαςμό τερματικϊν ςτακμϊν ΩΦΑ, οι 

εκτιμιςεισ κινδφνου ςυνικωσ προςδιορίηουν τθν ανάγκθ για άλλο εξοπλιςμό ι διαδικαςίεσ, 

τα ειδικά κριτιρια για τον τόπο. Αυτζσ οι μζκοδοι είναι πιο απαιτθτικζσ από τα βαςικά 

κριτιρια και ςυχνά εφαρμόηονται ςτισ επιχειρθςιακζσ πρακτικζσ και ςτισ γεωγραφικζσ 

περιοχζσ για τισ οποίεσ θ κακοδιγθςθ του κλάδου δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί. 

Επιπρόςκετα, ςυγκεκριμζνα κριτιρια εντοπίηονται επίςθσ από παράγοντεσ κινδφνου που 

βρίςκονται πζραν των κανονικϊν λειτουργιϊν ςτθ διεπαφι πλοίου/ξθράσ. Αυτζσ οι 

ςυνκικεσ μπορεί να περιλαμβάνουν κινδφνουσ από εξωτερικζσ επιδράςεισ όπωσ άλλεσ 

καλάςςιεσ μεταφορζσ και κοντινζσ πθγζσ ανάφλεξθσ. Για παράδειγμα, μερικοί τερματικοί 

ςτακμοί ΩΦΑ περιπολοφν τθν περίμετρο των ηωνϊν αςφαλείασ ςτθν ανοικτι κάλαςςα με 

προςτατευτικά ςκάφθ. Ζνα ακόμθ παράδειγμα είναι να δθλωκεί ο εναζριοσ χϊροσ πάνω 

από τον τερματικό ςτακμό υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου ωσ απαγορευμζνθσ ηϊνθσ όπου 

κανζνα αεροςκάφοσ δεν επιτρζπεται να πετάξει χωρίσ γραπτι άδεια. 

Ζτςι, τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια ζχουν αναπτυχκεί μζςω τθσ εμπειρίασ ςτθν ανάλυςθ και 

τθν διαχείριςθ τερματικϊν ςτακμϊν. Ζχουν ευρεία εφαρμογι ςτθ μείωςθ των κινδφνων 
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ςτουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ ΩΦΑ και ωσ εκ τοφτου περιλαμβάνονται μεταξφ των 

ςυςτάςεων που πρζπει να εφαρμοςτοφν κατά το ςχεδιαςμό των τερματικϊν ςτακμϊν. Χτα 

επόμενα υποκεφάλαια αναλφονται  με περιςςότερθ λεπτομζρεια οριςμζνα ειδικά κριτιρια. 

3.3.5.1 ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΥΦΣΧΔΕΧΘΧ 

 

Εικόνα 21: Δυναμικό ςφςτθμα πρόςδεςθσ πλοίων 

Πθγι: ShoreTension 

Για τισ ςυναλλαγζσ ΩΦΑ, θ επιλογι χϊρου περιλαμβάνει εκτενι ςυλλογι περιβαλλοντικϊν 

δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των φαςμάτων κυμάτων. Πε το φάςμα αυτό, 

υπολογίηονται οι ταλαντϊςεισ των προςδεδεμζνων πλοίων και τα μεμονωμζνα φορτία ςε 

κάκε γραμμι πρόςδεςθσ εκ των προτζρων για κρίςιμεσ ςυνκικεσ. Χτο πλαίςιο του 

εμπορίου, αυτό ςθμαίνει ότι δεν πρζπει να ιςχφουν μόνο τα πρότυπα πρόςδεςθσ, αλλά 

πρζπει επίςθσ να λθφκεί υπόψθ θ πρόςκετθ δφναμθ τθσ δυναμικισ ενζργειασ των 

κυμάτων. Ζτςι, ενϊ τα βαςικά κριτιρια για τα ςυςτιματα πρόςδεςθσ λειτουργοφν ωσ βάςθ 

ςχεδιαςμοφ, θ ςυμπεριφορά του εξοπλιςμοφ πρόςδεςθσ και φορτοεκφόρτωςθσ γίνεται 

ειδικά για τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν. Σι αναλφςεισ αυτζσ κακορίηουν τισ προδιαγραφζσ 

τθσ προβλιτασ για: 

 ιςχφ και κζςθ αγκυροβόλθςθσ 

 εξοπλιςμό παρακολοφκθςθσ φόρτωςθσ 

 εφκαμπτουσ ςωλινεσ και ςθμεία αποκοπισ για τθν αυτόματθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ αποδζςμευςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (ERS – Emergency Release System) 

3.3.5.2 ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΕΧ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΕΠΥΣΦΕΩΠΑΨΣΞΛΒΩΨΛΩΡ 

Τλεσ οι εταιρείεσ ΩΦΑ εξαςφαλίηουν ότι οι μεταφορείσ λειτουργοφν με αςφάλεια κατά τθ 

μεταφορά του φορτίου. Είναι ανάγκθ βζβαια να υιοκετθκοφν ειδικά κριτιρια για τον 

επαρκι ζλεγχο των κινδφνων ςε όλο το φάςμα τθσ λειτουργίασ λιμζνων και τερματικϊν 

ςτακμϊν. Από τθν άποψθ αυτι, τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια κα πρζπει να περιορίηουν τθ 
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πικανότθτα φπαρξθσ ςθμαντικϊν διαρροϊν ΩΦΑ. Χυνεπϊσ, ςυνιςτάται θ τοποκζτθςθ των 

ακόλουκων ςυςκευϊν ςτισ ςωλθνϊςεισ τροφοδοςίασ: 

 διαςφνδεςθ ςυςτθμάτων ζκτακτθσ διακοπισ λειτουργίασ (ESD – Emergency 

Shutdown System)  

 δθμιουργία κοινοφ προτφπου διαςφνδεςθσ για τον ζλεγχο του ςυςτιματοσ 

ζκτακτθσ διακοπισ λειτουργίασ πλοίων/ακτισ 

 τοποκζτθςθ ςυςτιματοσ μθχανικισ ζκτακτθσ αποδζςμευςθσ (PERC – Powered 

Emergency-Release Coupling) και των βαλβίδων ταχείασ δράςθσ του 

 ςφνδεςθ των ςυςτθμάτων ESD και PERC ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα ελζγχου που 

ονομάηεται ςφςτθμα αποδζςμευςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (ERS - Emergency Release 

System) 

 

Ψο ERS λειτουργεί ςε δφο ξεχωριςτά βιματα. Ψο πρϊτο βιμα είναι θ διακοπι και το 

κλείςιμο τθσ αντλίασ φορτίου των βαλβίδων ESD που βρίςκονται ςε αγωγοφσ, τόςο επί του 

πλοίου όςο και επί τθσ ακτισ. Ψο δεφτερο ςτάδιο είναι το κλείςιμο των βαλβίδων ταχείασ 

δράςθσ (ςτο PERC). Πζςα ςτθν θλεκτρονικι λογικι του ERS εγκακίςτανται αιςκθτιρεσ για 

τθν ανίχνευςθ τθσ κίνθςθσ του πλοίου. Σριςμζνεσ κινιςεισ βρίςκονται εντόσ των 

φυςιολογικϊν ορίων και άλλεσ είναι επικίνδυνεσ. Σι κινιςεισ των πλοίων ςτθν εξωτερικι 

άκρθ τθσ αςφαλοφσ περιοχισ μπορεί να προκαλζςουν ςυναγερμό. Ωςτόςο, οι κινιςεισ ςτθν 

πρϊτθ περιοχι ERS ενεργοποιοφν το κλείςιμο τθσ βαλβίδασ και τθν διακοπι τθσ αντλίασ 

ESD (αυτι εξακολουκεί να είναι μια ενδιάμεςθ περιοχι ςτθν οποία οι ζλεγχοι που ξεκινοφν 

αυτόματα κεωροφνται απαραίτθτοι). Ψζλοσ, εάν το πλοίο μετακινθκεί πζρα από αυτι τθν 

ενδιάμεςθ ηϊνθ (ςτθν επικίνδυνθ περιοχι), θ αυτόματθ απελευκζρωςθ του PERC 

ενεργοποιείται εντελϊσ ανεξάρτθτα από τθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ (SIGTTO, 2009). Για τθν 

καλφτερθ κατανόθςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ παρζχεται θ παρακάτω Εικόνα 22. 

 

Εικόνα 22: φςτθμα Αποδζςμευςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (ERS) 

Πθγι: Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO, 2009) 
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3.3.5.3 ΞΛΡΔΩΡΣΧ ΑΡΑΦΟΕΘΧ 

Χε περίπτωςθ διαρροισ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ πικανι 

ζκταςθ ενόσ νζφουσ αερίου. Σ κίνδυνοσ ανάφλεξθσ από χυμζνο υγροποιθμζνο φυςικό 

αζριο μπορεί να εκτείνεται ςε κάποια ςθμαντικι απόςταςθ και επομζνωσ ο ζλεγχοσ 

ανάφλεξθσ πρζπει να ξεπερνά τθν άμεςθ περιοχι διαρροισ και αυτό μπορεί να είναι τόςο 

εντόσ όςο και εκτόσ των ορίων του τερματικοφ ςτακμοφ. 

Χε οριςμζνα λιμάνια χρθςιμοποιοφνται προςτατευτικά ςκάφθ για να περιπολοφν τισ ηϊνεσ 

αςφαλείασ ςτθν ανοικτι κάλαςςα, προκειμζνου να αποκλείςουν άλλεσ μεταφορζσ. Χυχνά 

αυτά τα ςκάφθ είναι εξοπλιςμζνα και για άλλουσ ςκοποφσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Θ παρακάτω 

Εικόνα 23 δείχνει τθ γενικι διάταξθ για ζνα τζτοιο ςκάφοσ. 

 

Εικόνα 23: Διάταξθ προςτατευτικοφ ςκάφουσ 

Πθγι: Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO, 2009) 

Θ περιοχι πάνω από τθν οποία πρζπει να εκτείνονται οι ηϊνεσ χωρίσ ανάφλεξθ κακορίηεται 

από ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν ςχθματιςμοφ και διαςποράσ των νεφϊν αερίου που 

προκφπτουν από μια ςειρά από ςενάρια ςε διάφορεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ψο αποτζλεςμα 

παρζχει τθν πικανότθτα δθμιουργίασ νεφϊν και τθν πικανι ζκταςθ τουσ κοντά ςτθν 

προβλιτα. 
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Ψο εφροσ ενόσ εφφλεκτου νζφουσ αερίου που παράγεται από μια διαρροι εξαρτάται 

κυρίωσ από το ρυκμό και τθ διάρκεια τθσ διαρροισ. Άλλοι παράγοντεσ όπωσ οι κλιματικζσ 

ςυνκικεσ, θ κατεφκυνςθ και θ ταχφτθτα του ανζμου είναι επίςθσ ςθμαντικζσ. Ζτςι, ο 

προςδιοριςμόσ τθσ ελάχιςτθσ περιοχισ από τθν οποία πρζπει να αποκλειςκοφν όλεσ οι 

πθγζσ ανάφλεξθσ κα ποικίλει από τερματικό ςε τερματικό και αυτόσ ο προςδιοριςμόσ κα 

πρζπει να αποτελεί μζροσ των εκτιμιςεων ςχεδιαςμοφ.  

3.3.6 ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΛΡΔΩΡΩΡ ΞΑΨΑ ΨΘΡ ΟΛΠΕΡΛΞΘ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘ 

Σι εκνικζσ αρχζσ και οι εταιρείεσ ΩΦΑ αφιερϊνουν ςθμαντικοφσ πόρουσ για να μειϊςουν 

κάκε κίνδυνο που μπορεί να παρουςιάςει ζνασ τερματικόσ ςτακμόσ ςτα περίχωρα του 

λιμζνα. Αυτό είναι περιςςότερο εμφανζσ κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ, όταν δίδεται 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αςφάλεια των κοντινϊν κζντρων πλθκυςμοφ με τθν εφαρμογι 

Εκτιμιςεων Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΕΥΕ). 

Οαμβανόμενθ ςε παγκόςμιο επίπεδο, θ ςυχνότθτα των ναυτικϊν ατυχθμάτων ςε 

οποιαδιποτε κατθγορία πλοίων είναι μεγαλφτερθ ςτισ προςεγγίςεισ των λιμζνων. Για 

ολόκλθρθ τθν κατθγορία των μεταφορϊν αερίων (ΩΦΑ και υγραζριο) από ιςτορικά 

ςτοιχεία, είναι καλό να αναφζρουμε ότι ςοβαρά περιςτατικά αυτοφ του τφπου είναι 

εξαιρετικά ςπάνια.  

Αυτι θ επιτυχισ διαχείριςθ των λιμζνων ΩΦΑ μπορεί να εξθγθκεί μόνο από τουσ ελζγχουσ 

οι οποίοι ζχουν ςθμαντικό αποτζλεςμα μείωςθσ του κινδφνου. Επί του παρόντοσ, αυτοί οι 

ζλεγχοι περιλαμβάνουν (SIGTTO, 2009): 

1. αποτελεςματικι διαχείριςθ κυκλοφορίασ ςκαφϊν και χριςθ ςκάφουσ ςυνοδείασ 

2. επαρκισ δφναμθ ρυμοφλκθςθσ για τον ζλεγχο των μεταφορζων ΩΦΑ 

3. αυςτθρζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ 

 

1. φςτθμα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ ςκαφϊν (VTS – Vessel Traffic System) 

Θ κακιζρωςθ αςφαλϊν ςυνκθκϊν για τθ διαμετακόμιςθ των μεταφορζων αερίου είναι 

πάντα ςθμαντικι. Αυτό αποτελεί ςυνικωσ άμεςθ ευκφνθ τθσ λιμενικισ αρχισ. Ωςτόςο, θ 

διαχείριςθ λειτουργικοφ κινδφνου ςε κακθμερινι βάςθ είναι μια εργαςία που μοιράηεται 

μεταξφ τθσ λιμενικισ αρχισ, του ιδιοκτιτθ του τερματικοφ ςτακμοφ και του χειριςτι του 

πλοίου. Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ υπάρχει ςυμφωνία ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ που 

απαιτοφνται για τθ διαςφάλιςθ χαμθλϊν επιπζδων κινδφνου, αλλά ςυνιςτάται τουλάχιςτον 

ζνα καλό ςφςτθμα VTS, όπωσ ορίηεται από τον ΔΡΣ, για τθ διαχείριςθ τθσ καλάςςιασ 

κυκλοφορίασ, προκειμζνου να αποφευχκοφν οι ςτενζσ επαφζσ μεταξφ μεταφορζων ΩΦΑ 

και άλλων πλοίων. 

Σι δευτερεφουςεσ προδιαγραφζσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ, όπωσ οι 

αςφαλείσ αποςτάςεισ από άλλα πλοία για τθ διζλευςθ των μεταφορζων ΩΦΑ, εξαρτϊνται 

από τουσ κινδφνουσ που εντοπίηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. Για παράδειγμα, ςε 

περιοχζσ με υψθλι πυκνότθτα κυκλοφορίασ, το VTS μπορεί να ςυμπλθρϊνεται από ζνα 

ςκάφοσ ςυνοδείασ που κα παρακολουκεί τθ μεταφορά του ΩΦΑ. Χε άλλεσ περιπτϊςεισ, το 
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VTS μπορεί να αναςτείλει άλλεσ κινιςεισ κυκλοφορίασ ςτο λιμάνι κατά τθ διάρκεια τθσ 

προςζγγιςθσ του μεταφορζα ΩΦΑ. Τποιεσ και αν είναι οι ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ, κα 

πρζπει να ςτοχεφουν ςε μεγάλο βακμό ςτον περιοριςμό των κινδφνων ςυγκροφςεων που 

προκαλοφνται από ςτενζσ επαφζσ με άλλα πλοία. 

 

Εικόνα 24: Λειτουργία ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κυκλοφορίασ ςκαφϊν 

Πθγι: SRT Marine 

Άλλεσ προχποκζςεισ για τθν εγκατάςταςθ αςφαλϊν επιχειριςεων ςτο λιμζνα είναι 

παρόμοιεσ με αυτζσ που απαιτοφνται για τισ μετακινιςεισ οποιουδιποτε μεγάλου πλοίου, 

όπωσ κατάλλθλα ςιματα, φϊτα πλοιγθςθσ, περιοριςμόσ των κινιςεων των πλοίων ςε 

κακζσ ςυνκικεσ ορατότθτασ και υψθλό επίπεδο υπθρεςιϊν πλοιγθςθσ. 

Θ ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ πλοιγθςθσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι όπωσ φαίνεται και από τθν 

Εικόνα 24. Χτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ των τερματικϊν ςτακμϊν είναι ηωτικισ ςθμαςίασ 

να εξαςφαλίηεται ςυνεχισ υψθλι ποιότθτα ςτισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ πλοιγθςθσ του 

λιμζνα. Υολλζσ αρχζσ λιμζνων χρθςιμοποιοφν προςομοιωτζσ πλοιγθςθσ για τθν 

εκπαίδευςθ και όταν χρθςιμοποιοφνται με ςφνεςθ, τα μακιματα προςομοίωςθσ μποροφν 

να αποδϊςουν πολφτιμα αποτελζςματα.  

2. Ρυμουλκά 

Πετά τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που κακορίηουν τισ παραμζτρουσ του ςχεδιαςμοφ των λιμζνων, 

τα όρια λειτουργίασ για τουσ μεταφορείσ ΩΦΑ πρζπει επίςθσ να προςδιορίηονται από τθν 

άποψθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου και τθσ μετατόπιςθσ ρεφματοσ. Αυτζσ οι παράμετροι ςτθ 

ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό των μζγιςτων δυνάμεων ανζμου που 

δρουν ςτον μεγαλφτερο πικανό φορζα ΩΦΑ που κα χρθςιμοποιιςει τισ εγκαταςτάςεισ του 



  
64 

 
  

εκάςτοτε λιμζνα και από εκεί προςδιορίηεται ο αρικμόσ και θ ιςχφσ των ρυμουλκϊν που 

απαιτοφνται για τουσ χειριςμοφσ ελλιμενιςμοφ (SIGTTO, 2009).  

 

Εικόνα 25: Διαδικαςία ρυμοφλκθςθσ πλοίου 

Πθγι: Maritime Executive 

Υρζπει πάντοτε να υπάρχει επαρκισ υποβοικθςθ του ρυμουλκοφμενου για τον ζλεγχο των 

μεταφορζων ΩΦΑ ςτισ μζγιςτεσ επιτρεπόμενεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ και αυτό πρζπει να 

διευκρινίηεται αν υποτεκεί ότι οι κινθτιρεσ του πλοίου δεν είναι διακζςιμοι. Αυτι θ 

μζκοδοσ δίνει διαφορετικά αποτελζςματα από τον ζνα τερματικό ςτον άλλο.  

3. υνκικεσ λειτουργίασ 

Ξατά τον ςχεδιαςμό του λιμζνα, ο ςτόχοσ πρζπει να είναι ο περιοριςμόσ των κινδφνων που 

ενζχουν οι μεταφορείσ ΩΦΑ εντόσ τθσ περιοχισ. Θ ζκταςθ του ςυςτιματοσ που 

αναπτφςςεται εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ: 

 αρικμόσ και τφποσ πλοίων και άλλων ςκαφϊν που χρθςιμοποιοφν τον λιμζνα 

 μθτρϊο ατυχθμάτων 

 αποςτάςεισ πλοιγθςθσ και δυςκολία ςτθν προςζγγιςθ του λιμζνα και τθσ 

προβλιτασ 

 μζγιςτο βφκιςμα πλοίων 

 φφςθ του καλάςςιου βυκοφ (βράχοσ, άμμοσ ι λάςπθ) 

 παλιρροιακζσ ςυνκικεσ 

 καιρικζσ ςυνκικεσ 

 εγγφτθτα του τερματικοφ ςτακμοφ ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και ςε βιομθχανικοφσ 

χϊρουσ 

 

Αφοφ μελετθκοφν οι παράγοντεσ αυτοί, οι ςχεδιαςτζσ των λιμζνων και οι λιμενικζσ αρχζσ 

μποροφν να κεςπίςουν διατάξεισ ςχετικά με το ΩΦΑ που είναι κατάλλθλεσ για τον κάκε 

τοπικό λιμζνα ξεχωριςτά. 
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Ωσ περίλθψθ, θ μελζτθ των προθγοφμενων καταλόγων δείχνει ότι ςπάνια τα κριτιρια είναι 

απόλυτα ι οι ςυνκικεσ αμετάβλθτεσ. Είναι προφανζσ ότι το βάκοσ του νεροφ είναι κρίςιμο, 

όπωσ και οι ζντονεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, αλλά ςε πολλζσ άλλεσ περιπτϊςεισ είτε οι 

διαδικαςίεσ ι οι ςυνκικεσ που τίκενται ςε ζλεγχο, ζχουν ευζλικτεσ εφαρμογζσ.  

3.3.7 Σ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΧ ΥΑΦΑΓΣΡΨΑΧ 

Σι εκκζςεισ ατυχθμάτων δείχνουν ότι θ αποτελεςματικι διαχείριςθ κινδφνων, είτε ςτο 

λιμάνι ι ςτθ κάλαςςα, ςυχνά δεν φζρει αποτελζςματα εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ να 

αποφευχκεί πλιρωσ το ανκρϊπινο λάκοσ. Υράγματι, θ μεγάλθ πλειοψθφία των ναυτικϊν 

ατυχθμάτων εξακολουκεί να ςυμβαίνει ωσ αποτζλεςμα του ανκρϊπινου ςτοιχείου. 

Ωςτόςο, θ ςχζςθ μεταξφ ςφάλματοσ του χειριςτι και εκτίμθςθσ κινδφνου παραμζνει 

αςαφισ, διότι θ διαδικαςία αντίδραςθσ του ανκρϊπου δεν είναι εφκολο να προβλεφκεί. 

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, τα ςυςτιματα διαχείριςθσ κινδφνου ςυνικωσ λαμβάνουν υπόψθ 

το ενδεχόμενο ανκρϊπινου λάκουσ, προςπακϊντασ να το ελζγξουν με άλλα μζςα. Ψζτοιεσ 

μζκοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν ςυναγερμοφσ, ςυςτιματα ESD και PERC όπωσ είδαμε 

προθγουμζνωσ.  

Ξάκε λιμζνασ κα πρζπει να διερευνά τθν πικανι παρουςία κινδφνων που κα μποροφςαν να 

προκαλζςουν κρίςιμεσ επιπτϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ ενόσ μεταφορζα ΩΦΑ. 

Σι ςχεδιαςτζσ λιμζνων πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τθν πικανότθτα ανκρϊπινου λάκουσ 

κατά τθν εκτίμθςθ των κινδφνων. Αυτό πρζπει να γίνει για να εξαςφαλιςτεί ότι υπάρχει 

ικανοποιθτικό περικϊριο αςφαλείασ. 
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4. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΕΛΟΣ ΕΝ 1473 

Εγκατάςταςθ και εξοπλιςμόσ για υγροποιθμζνο φυςικό αζριο 

χεδιαςμόσ χερςαίων εγκαταςτάςεων 

Σ ςτόχοσ αυτοφ του Ευρωπαϊκοφ Υροτφπου είναι να παράςχει λειτουργικζσ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ για τισ χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου. Χυνιςτά 

διαδικαςίεσ και πρακτικζσ που κα οδθγιςουν ςε αςφαλι και περιβαλλοντικά αποδεκτό 

ςχεδιαςμό, καταςκευι και λειτουργία εγκαταςτάςεων ΩΦΑ.  

Δεν χρειάηεται να εφαρμόηεται αναδρομικά, αλλά θ εφαρμογι του ςυνιςτάται όταν 

εξετάηεται θ πικανότθτα για ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων.  

Ψο Υρότυπο αυτό ςυνιςτάται επίςθσ για κατάργθςθ ςτζνωςθσ, ανακαταςκευι ι επζκταςθ 

τθσ διάρκειασ ηωισ μιασ εγκατάςταςθσ ςτα όρια που ορίηονται από τισ τοπικζσ αρχζσ. Θ 

εφαρμογι των Ευρωπαϊκϊν Σδθγιϊν ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ αποτελεί μζροσ 

των ορίων που κα κακοριςτοφν από κοινοφ με τισ τοπικζσ αρχζσ.  

Χε περίπτωςθ επζκταςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, αυτό το Ευρωπαϊκό Υρότυπο ιςχφει για τισ 

νζεσ μονάδεσ τθσ. Θ εφαρμογι αυτϊν των ςυςτάςεων για τισ ςυνδζςεισ με τισ υπάρχουςεσ 

εγκαταςτάςεισ κα κακοριςτεί από τισ τοπικζσ αρχζσ. Ψα όρια αυτισ τθσ εφαρμογισ κα 

πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τθν πρακτικότθτα τθσ. Ξατά τον ίδιο τρόπο, τα όρια τθσ 

εφαρμογισ των Ευρωπαϊκϊν Σδθγιϊν κα κακοριςτοφν με ακρίβεια ςτισ τοπικζσ αρχζσ. 

Υαρακάτω δίνονται οι οριςμοί ςυγκεκριμζνων εννοίων και όρων που χρθςιμοποιοφνται ςτο 

Υρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 1473 (προκειμζνου να είναι πιο εφκολθ θ κατανόθςι του) και ςτθν 

ςυνζχεια παρουςιάηονται τα δφο πρϊτα κεφάλαια του: 

1. Αςφάλεια και περιβάλλον 

2. Υροβλιτεσ και λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 

ΣΦΣΛ ΞΑΛ ΣΦΛΧΠΣΛ ΕΡΡΣΛΩΡ 

Χτο πλαίςιο του Υροτφπου ΕΟΣΨ ΕΡ 1473, ιςχφουν οι ακόλουκοι όροι και οριςμοί εννοιϊν. 

μθ κανονικι λειτουργία 

ςυνκικεσ λειτουργίασ όπωσ εκκίνθςθ και ςταμάτθμα, παραγωγι και διάκεςθ προϊόντων 

εκτόσ προδιαγραφϊν και λειτουργία με εξοπλιςμό παραγωγισ ςε βλάβθ ι ςε ςυντιρθςθ, 

γενικϊσ καταςτάςεισ μθ-κανονικισ λειτουργίασ εξαιρουμζνων των ατυχθμάτων 

ατυχιματα 

ςυμβάν που ξεκινά από μθ ελεγχόμενθ ι μθ ςχεδιαςμζνθ κατάςταςθ λειτουργίασ με 

επιπτϊςεισ ςτθν αςφάλεια και/ι το περιβάλλον 
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όριο 

περίγραμμα ιδιοκτθςίασ ςτθ ςτεριά ι ςτο νερό μζςα ςτθν οποία ο διαχειριςτισ/ιδιοκτιτθσ 

ζχει πλιρθ ζλεγχο και εξουςία ι αποκλειςτικι χριςθ 

ανάχωμα ι αναχωματικόσ τοίχοσ 

υπερυψωμζνθ αδιαπζραςτθ καταςκευι, ικανι να αντζχει τθ ςτατικι πίεςθ και τθ 

κερμοκραςία του υγροφ διαρροισ, γφρω από τθν περίμετρο μιασ περιοχισ που περιορίηει 

τισ διαρροζσ υδρογονανκράκων, ςυνικωσ ςυναρτϊμενθ με περιοχζσ αποκικευςθσ 

ςυμπφκνωμα 

υγροί υδρογονάνκρακεσ (ςε υγρι κατάςταςθ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ) που παράγονται 

από τον αρχικό διαχωριςμό του φυςικοφ αερίου από μια δεξαμενι 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Σα ςυμπυκνϊματα του φυςικοφ αερίου ςυνίςτανται κυρίωσ ςε πεντάνια και βαρφτερεσ 

ενϊςεισ, παρότι ποςότθτεσ προπανίου και βουτανίου μπορεί να βρίςκονται διαλυμζνεσ ςτο μίγμα. 

πρωτεφων περιζκτθσ 

περιζκτθσ ςε άμεςθ διαρκι επαφι με το ΩΦΑ δθλαδι: 

 ο κρυογονικόσ περιζκτθσ τθσ μονισ δεξαμενισ ςυγκράτθςθσ 

 ο κρυογονικόσ περιζκτθσ τθσ ςφαιρικισ δεξαμενισ 

 ο κρυογονικόσ περιζκτθσ τθσ δεξαμενισ διπλισ ςυγκράτθςθσ 

 ο 9% κράματοσ νικελίου-χάλυβα αυτο-ςτθριηόμενοσ περιζκτθσ 

 ο αυτό-ςτθριηόμενοσ περιζκτθσ από ςκυρόδεμα 

 θ κρυογονικι μεμβράνθ των δεξαμενϊν μεμβράνθσ 

δευτερεφων περιζκτθσ 

περιζκτθσ ςε επαφι με το ΩΦΑ μόνο ςτθν περίπτωςθ αςτοχίασ του πρωτεφοντα περιζκτθ, 

για παράδειγμα: 

 οι αναχωματικοί τοίχοι για δεξαμενζσ μονισ και διπλισ ςυγκράτθςθσ και οι 

ςφαιρικζσ δεξαμενζσ 

 ο εξωτερικόσ περιζκτθσ για δεξαμενζσ πλιρουσ ςυγκράτθςθσ κράματοσ 9% 

νικελίου-χάλυβα, ι οι δεξαμενζσ μεμβράνθσ ι οι κρυογονικζσ δεξαμενζσ 

ςκυροδζματοσ 

ςυμβατικόσ χερςαίοσ τερματικόσ ςτακμόσ ΤΦΑ 

τερματικόσ ςτακμόσ για ανεφοδιαςμό ι παραλαβι ΩΦΑ που είναι εγκαταςτθμζνοσ ςτθ 

ςτεριά και ζχει λιμενικι εγκατάςταςθ διακίνθςθσ για τθ φόρτωςθ (ανεφοδιαςμό ΩΦΑ) και 

εκφόρτωςθ (παραλαβι ΩΦΑ) πλοίων μεταφοράσ ΩΦΑ 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Η λιμενικι εγκατάςταςθ διακίνθςθσ είναι εγκατεςτθμζνθ ςε λιμζνα ι άλλθ παράκτια 

τοποκεςία και αποτελείται από ςτακερι καταςκευι, ι προβλιτα ικανι να υποςτθρίξει τον 

ελλιμενιςμό πλοίων μεταφοράσ ΤΦΑ δεδομζνων προδιαγραφϊν με πλιρεσ φορτίο και τθν αςφαλι 

τουσ πλευρικι πρόςδεςθ. Η καταςκευι είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν ακτι μζςω ικριϊματοσ, ςιραγγοσ ι 
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άλλων μζςων, που επιτρζπει τθ μεταφορά του ΤΦΑ και τισ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ και παρζχει 

αςφαλι πρόςβαςθ και απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που εκτελεί εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και 

λειτουργίασ. 

ειςμόσ χεδιαςμοφ Λειτουργίασ (Λ) 

μζγιςτθ ςειςμικι δόνθςθ από τθν οποία δεν προκαλοφνται ηθμιζσ και θ επανεκκίνθςθ και θ 

αςφαλισ λειτουργία μποροφν να ςυνεχιςτοφν 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Σο ςυμβάν μζγιςτθσ πικανότθτασ δεν πρζπει να οδθγεί τθν εγκατάςταςθ ςε εμπορικι 

ηθμία και θ δθμόςια αςφάλεια διαςφαλίηεται. 

ειςμόσ Αςφαλοφσ Διακοπισ Λειτουργίασ (ΑΔΛ) 

μζγιςτθ ςειςμικι δόνθςθ κατά τθν οποία οι βαςικζσ λειτουργίεσ και μθχανιςμοί αςφαλοφσ 

αςτοχίασ είναι ςχεδιαςμζνοι να λειτουργοφν 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Μόνιμθ ηθμιά μπορεί να αναμζνεται από αυτό το ςυμβάν χαμθλισ πικανότθτασ αλλά 

χωρίσ απϊλεια τθσ ςυνολικισ ακεραιότθτασ και ςυγκράτθςθσ. Η εγκατάςταςθ δεν κα πρζπει να 

παραμείνει ςε διαρκι λειτουργία χωρίσ τθν λεπτομερι εξζταςθ και τθ δομικι αξιολόγθςθ ςτθν 

κατάςταςθ του μζγιςτου ορίου. 

φςτθμα Ζκτακτθσ Διακοπισ Λειτουργίασ (ΕΔΛ) 

ςφςτθμα το οποίο διακόπτει τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ ι μονάδων αυτισ με 

αςφάλεια και αποτελεςματικότθτα, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ κλιμάκωςθ του 

περιςτατικοφ 

περιοχι πυρκαγιάσ 

περιοχι τθσ εγκατάςταςθσ προςδιοριςμζνθ από φυςικά όρια ι διαχωριςμζνθ από άλλεσ 

περιοχζσ πυρκαγιάσ με όρια όπωσ οδεφςεισ εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ 

ΗΜΕΙΩΗ 1: υςτάδεσ μονάδων επεξεργαςίασ εντόσ μιασ μεγάλθσ εγκατάςταςθσ αποτελοφν θ 

κακεμιά μια περιοχι πυρκαγιάσ. Διαφορετικζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ διαχωριςμζνεσ από οδεφςεισ 

αποτελοφν χωριςτζσ περιοχζσ πυρκαγιάσ. Μια περιοχι πυρκαγιάσ είναι ςυχνά προφανϊσ 

κακοριςμζνθ κακϊσ μπορεί να είναι μια χωριςτι μονάδα τθσ εγκατάςταςθσ, μια περιοχι 

αποκικευςθσ ι βοθκθτικόσ χϊροσ ι μια διαχωριςμζνθ περιοχι λειτουργίασ όπωσ ζνα ςθμείο 

φόρτωςθσ βυτιοφόρου οχιματοσ. 

ΗΜΕΙΩΗ 2: Η περίμετροσ τυπικοφ πυροςβεςτικοφ ςυςτιματοσ ςυνικωσ περικλείει κάκε περιοχι 

πυρκαγιάσ. 

ΗΜΕΙΩΗ 3: Οι ςχάρεσ ςωλθνϊςεων που διατρζχουν περιοχζσ τθσ εγκατάςταςθσ δεν κεωρείται ότι 

επθρεάηουν ό,τι ςχετίηεται με τισ περιοχζσ πυρκαγιάσ. 

ηϊνθ πυρκαγιάσ 

περιοχι τθσ εγκατάςταςθσ ι ζνα ςφςτθμα διεργαςιϊν εντόσ μιασ περιοχισ πυρκαγιάσ που 

απαιτεί απομόνωςθ μζςω Βαλβίδασ Ζκτακτθσ Διακοπισ Οειτουργίασ (ΒΕΔΟ) για τον ζλεγχο 

και τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων μιασ πυρκαγιάσ ι για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ 
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διαταραχισ των διεργαςιϊν, ςτθν περίπτωςθ διαταραχισ μιασ διεργαςίασ ι 

δυςλειτουργίασ 

εφφλεκτα αζρια 

αζριο ι ατμόσ, ο οποίοσ όταν αναμειχκεί με τον αζρα ςε ςυγκεκριμζνεσ αναλογίεσ μπορεί 

να δθμιουργιςει ζνα αναφλζξιμο μείγμα αερίων 

ΠΤΦΑ 

πλωτι μονάδα υγροποίθςθσ που παράγει ΩΦΑ, θ οποία χειρίηεται το αζριο, το 

επεξεργάηεται ϊςτε να παράγει ΩΦΑ, ωσ κφρια παραγωγι, το αποκθκεφει και το 

εκφορτϊνει ςε πλοίο μεταφοράσ ΩΦΑ 

ΠΠΑΕ 

ςτθν ορολογία του ΩΦΑ, εναλλακτικόσ όροσ για τθν ΥΩΦΑ 

ςυχνότθτα 

ο αρικμόσ των εμφανίςεων ανά μονάδα χρόνου 

ΠΜΑΑ 

Υλωτι Πονάδα Αποκικευςθσ και Αεριοποίθςθσ ΩΦΑ 

ΠΜΑ 

Υλωτι Πονάδα Αποκικευςθσ ΩΦΑ 

κρίςιμθ ςυγκόλλθςθ 

ςυγκόλλθςθ θ οποία δεν μπορεί να ελεγχκεί υπό πίεςθ εξαιτίασ τθσ φφςθσ τθσ ι τθσ κζςθσ 

τθσ και ςυνεπϊσ κα υποβλθκεί ςε υψθλοφ επιπζδου μθ καταςτροφικό ζλεγχο για να 

αποδειχκεί ότι είναι αςφαλισ 

κίνδυνοσ 

ιδιότθτα μιασ επικίνδυνθσ ουςίασ ι φυςικι κατάςταςθ με δυνατότθτα να δθμιουργιςει 

βλάβθ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και/ι ςτο περιβάλλον 

Αναφορά ςτθν Ευρωπαϊκι Οδθγία *Οδθγία του υμβουλίου 2012/18/ΕΕ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

κινδφνων μεγάλων ατυχθμάτων ςχετιηόμενων με επικίνδυνεσ ουςίεσ+. 

περιοχι  απορροισ 

περιοχι ςτθν οποία διαςκορπιςμζνα υγρά από περιζκτεσ αποκικευςθσ υγρϊν 

υδρογονανκράκων μποροφν να περιοριςτοφν ι να ελεγχκοφν, κοντά ςτθν πθγι τθσ 

διαρροισ 

 



  
70 

 
  

λεκάνθ απορροισ 

περιζκτθσ εντόσ ι ςυνδεδεμζνοσ με μια περιοχι απορροισ ι περιοχι ςυλλογισ υγρϊν 

διαρροισ, όπου μπορεί να ςυλλζγονται διαςκορπιςμζνα υγρά υγρϊν υδρογονανκράκων 

και να περιορίηονται υπό ζλεγχο, με αςφάλεια 

ΚΟΛ 

Ξατάςταςθ Σρίου Οειτουργικότθτασ, θ οποία κακορίηεται ςτθ βάςθ κριτθρίων 

εφαρμόςιμων ςτθ λειτουργικι ικανότθτα ι ςτισ ιδιότθτεσ διάρκειασ ηωισ υπό κανονικζσ 

δράςεισ 

ΚΑΟ 

Ξατάςταςθ Άνω (ι κάτω) Σρίου που κακορίηεται ςτθ βάςθ τθσ διακινδφνευςθσ αςτοχίασ, 

των μεγάλων πλαςτικϊν παραμορφϊςεων ι καταπονιςεων ςυγκρίςιμων με αςτοχίεσ κάτω 

από εξαιρετικά δυςμενείσ δράςεισ 

Τγροποιθμζνο Φυςικό Αζριο (ΤΦΑ) 

ΩΦΑ (Ωγροποιθμζνο Φυςικό Αζριο) που ορίηεται ςτο πρότυπο EN ISO 16903 

ςτακμόσ τροφοδοςίασ ΤΦΑ 

ςτακμόσ ΩΦΑ όπου το ΩΦΑ φτάνει οδικϊσ, ςιδθροδρομικϊσ, διά καλάςςθσ, με κρυογονικό 

αγωγό από γειτονικό τερματικό, ο οποίοσ ανεφοδιάηει πλοία που χρθςιμοποιοφν το ΩΦΑ ωσ 

ναυτιλιακό καφςιμο 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Η παράδοςθ του ΤΦΑ (ι ο ανεφοδιαςμόσ με ΤΦΑ) μπορεί να γίνει οδικϊσ, από τθ 

κάλαςςα ι μζςω ςτακεροφ εξοπλιςμοφ κατά μικοσ του προβλιτα. 

μονάδα υγροποίθςθσ ΤΦΑ 

εγκατάςταςθ ςτθν οποία φυςικό αζριο ζρχεται μζςω ςωλθνϊςεων από ζνα ι περιςςότερα 

ςθμεία παραγωγισ φυςικοφ αερίου ι από άλλεσ πθγζσ, υγροποιείται και ςτθ ςυνζχεια 

αποκθκεφεται για εν ςυνεχεία μεταφορά μζςω καλάςςθσ ςε άλλουσ προοριςμοφσ 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Η μονάδα ΤΦΑ διακζτει λιμενικζσ υποδομζσ για τθν διακίνθςθ του ΤΦΑ και μπορεί να 

ζχει ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ (τροφοδοςίασ) για οδικοφσ μεταφορείσ, ςιδθροδρομικοφσ μεταφορείσ, 

φορτθγίδεσ ι μικροφσ μεταφορείσ ΤΦΑ. 

μονάδα εξιςορρόπθςθσ ζκτακτθσ ηιτθςθσ ΤΦΑ 

εγκατάςταςθ ΩΦΑ ςυνδεδεμζνθ ςε δίκτυο αερίου που χρθςιμοποιείται για τθν 

εξιςορρόπθςθ τθσ υψθλισ ηιτθςθσ αερίου ςε περιόδουσ αιχμισ 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Κατά τθν διάρκεια του ζτουσ ςτθν οποία θ ηιτθςθ αερίου είναι χαμθλι, το φυςικό 

αζριο υγροποιείται και αποκθκεφεται. Σο ΤΦΑ μπορεί να αεριοποιθκεί για μικρζσ περιόδουσ, όταν θ 

ηιτθςθ είναι υψθλι. 
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ςτακμόσ παραλαβισ ΤΦΑ 

εγκατάςταςθ ςτθν οποία μεταφορείσ ΩΦΑ (πλοία) εκφορτϊνονται, όπου το ΩΦΑ 

αποκθκεφεται ςε δεξαμενζσ, αεριοποιείται και διανζμεται ςε δίκτυα αερίου ι καταναλωτζσ 

αερίου 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Ο ςτακμόσ παραλαβισ ΤΦΑ διακζτει λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ για τθν διακίνθςθ του 

ΤΦΑ και μπορεί να ζχει ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ για οδικοφσ μεταφορείσ, ςιδθροδρομικοφσ 

μεταφορείσ, φορτθγίδεσ ι μικροφσ μεταφορείσ ΤΦΑ. 

δορυφορικζσ εγκαταςτάςεισ ΤΦΑ 

μικρζσ εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ που τροφοδοτοφνται με βυτιοφόρα, ςιδθροδρομικϊσ, με 

φορτθγίδεσ ι μικροφσ μεταφορείσ ΩΦΑ 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Σο ΤΦΑ αποκθκεφεται ςε μονωμζνα δοχεία πίεςθσ, αεριοποιείται και αποςτζλλεται ςτο 

δίκτυο. 

Φυςικό Τγρό Αζριο (ΦΤΑ) 

υγρό που ςυντίκεται από υδρογονάνκρακεσ ελαφρϊν κλαςμάτων, (τυπικά αικάνιο μζχρι 

εξάνιο και άνω) που ςυμπυκνϊνεται από το φυςικό αζριο πριν τθν υγροποίθςι του 

κανονικι λειτουργία 

λειτουργία που περιλαμβάνει διαλείπουςα λειτουργία όπωσ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ 

πλοίου, εκκίνθςθ, ςυντιρθςθ, προγραμματιςμζνθ διακοπι λειτουργίασ και παράδοςθ 

διαχειριςτισ λειτουργίασ (εγκατάςταςθσ) 

εταιρεία υπεφκυνθ για τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 

καταςκευαςτισ (εγκατάςταςθσ) 

εταιρεία υπεφκυνθ για τον αςφαλι ςχεδιαςμό και καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ 

κατθγορίεσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ κατά PASQUILL 

κατθγορίεσ που κακορίηονται ςε ςυνάρτθςθ τθσ ταχφτθτασ ανζμου και τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ  

ΗΜΕΙΩΗ 1: Διακρίνονται ζξι κατθγορίεσ: 

 Α: ιδιαιτζρωσ αςτακισ 

 Β: αςτακισ 

 Γ: ελαφρϊσ αςτακισ 

 Δ: ουδζτερθ 

 Ε: ελαφρϊσ ευςτακισ 

 τ: ευςτακισ 

πικανότθτα 

αρικμόσ ςτθν κλίμακα από 0 ζωσ 1 που εκφράηει τθν πικανοφάνεια εμφάνιςθσ ςυμβάντοσ 
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ςφςτθμα (Διακοπισ Διεργαςίασ) ΔΔ 

ςφςτθμα το οποίο αςφαλϊσ και αποτελεςματικά ςταματά χωριςτζσ μονάδεσ εντόσ τθσ 

εγκατάςταςθσ για λειτουργικοφσ λόγουσ 

διακινδφνευςθ 

ςυνδυαςμόσ των ςυνεπειϊν και τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου κινδφνου 

εντόσ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ 

φςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ 

διεργαςία διαχείριςθσ που ορίηει, κακιερϊνει, διακζτει και παρακολουκεί τθν οργανωτικι 

δομι, υπευκυνότθτεσ, διαδικαςίεσ, διεργαςίεσ και πόρουσ για να κακορίηει, να εφαρμόηει 

και να υλοποιεί τθν πολιτικι πρόλθψθσ μείηονοσ ατυχιματοσ 

Αναφορά ςτθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2012/18/ΕΕ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων μεγάλων 

ατυχθμάτων ςχετιηόμενων με επικίνδυνεσ ουςίεσ. 

ΑΑ 

Χτάκμθ Αςφαλείασ για τθν Ακεραιότθτα που απαιτείται από ζνα ςφςτθμα που ςχετίηεται με 

τθν αςφάλεια ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΡ 61508 

περιοχι ςυλλογισ υγρϊν διαρροισ 

περιοχι τθσ παραγωγισ ι διακίνθςθσ ΩΦΑ όπου διαρροζσ μπορεί να περιοριςτοφν ι να 

ελεγχκοφν ςυχνά με τθ χριςθ κράςπεδων ι ελεγχόμενων περιοχϊν με κλίςθ ι 

επικαλυμμζνων περιοχϊν 

ΕΠΛΕ 

Ειδικό Υλοίο Επαναεριοποίθςθσ 

δεξαμενι 

εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθν αποκικευςθ ΩΦΑ 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Οι διαφορετικοί τφποι δεξαμενϊν με πίεςθ <0,5 bar περιγράφονται ςτο πρότυπο ΕΝ 

14620. 

περιοχι διακίνθςθσ 

περιοχι που περιλαμβάνει ςφςτθμα ςωλθνϊςεων όπου αναφλζξιμα υγρά ι αζρια 

ειςάγονται ι απομακρφνονται από τθν εγκατάςταςθ ι όπου ενϊςεισ ςωλθνϊςεων 

ςυνδζονται ι αποςυνδζονται τακτικά 

επικυρωμζνο μοντζλο 

μακθματικό μοντζλο, θ επιςτθμονικι βάςθ του οποίου είναι αποδεκτι ωσ ζγκυρθ και είναι 

αποδεδειγμζνο ότι παρζχει μακθματικά αποτελζςματα ςε ςχετικό μακθματικό πρόβλθμα 
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και ζχει αποδειχκεί ότι καλφπτει το πλιρεσ εφροσ κρίςθσ του μοντζλου και το οποίο ζχει 

διακριβωκεί ι ελεγχκεί με χριςθ ρεαλιςτικϊν δεδομζνων δοκιμισ ι αποτελεςμάτων 

ςφςτθμα εξαεριςμοφ 

ανυψωμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ ατμϊν για τθν απαγωγι των εκπομπϊν ατμϊν από τθν 

εγκατάςταςθ 

ΗΜΕΙΩΗ 1: Απαιτείται ο εξαεριςμόσ να ςχεδιάηεται με τθν παραδοχι ότι μπορεί να ςυμβεί 

ανάφλεξθ και να προκλθκεί βλάβθ ι τραυματιςμόσ εξαιτίασ τθσ κερμικισ ακτινοβολίασ. 

4.1 ΞΕΦΑΟΑΛΣ 1: ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 

4.1.1 ΓΕΡΛΞΑ 

Σι φάςεισ ςχεδιαςμοφ, προμικειασ, καταςκευισ και λειτουργίασ πρζπει να υλοποιοφνται 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Χυςτθμάτων Διαχείριςθσ Υοιότθτασ, Ωγείασ, Αςφάλειασ και 

Υεριβάλλοντοσ. 

Επιπλζον, κάκε φάςθ πρζπει να ελζγχεται από ζνα αποδεκτό Χφςτθμα Διαχείριςθσ 

Αςφάλειασ. 

Χε περίπτωςθ επζκταςθσ τθσ εγκατάςταςθσ ι κατάργθςθσ ςτζνωςθσ, οι επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον και ςτθν αςφάλεια πρζπει να αξιολογοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ 

ςυςτάςεισ. Σι πικανζσ ςυνζπειεσ κα πρζπει να αναλφονται ςε ςυνάρτθςθ με τουσ τρζχοντεσ 

τοπικοφσ κανονιςμοφσ. 

Χε περίπτωςθ ανακαταςκευισ με ςκοπό τθν επζκταςθ διάρκειασ ηωισ, οι επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον και ςτθν αςφάλεια πρζπει να αξιολογοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ 

ςυςτάςεισ. Θ εφαρμογι των τρεχόντων τοπικϊν κανονιςμϊν και θ ζκταςθ τθσ εφαρμογισ 

τουσ πρζπει να ςυμφωνοφνται με τισ τοπικζσ αρχζσ. 

Χε περίπτωςθ ανακαταςκευισ χωρίσ επζκταςθ διάρκειασ ηωισ και χωρίσ κατάργθςθ 

ςτζνωςθσ, πρζπει να εφαρμόηεται θ αρχι τθσ μθ αναδρομικότθτασ. 

4.1.2 ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΕΧ ΕΥΛΥΨΩΧΕΛΧ 

4.1.2.1 ΕΞΨΛΠΘΧΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΩΡ ΕΥΛΥΨΩΧΕΩΡ 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου, πρζπει να εκπονείται 

προκαταρκτικι Εκτίμθςθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΕΥΕ) για τθν προτεινόμενθ 

τοποκεςία ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ κανονιςμοφσ. Υρζπει να δοκεί προςοχι ςτθν τυπικι 

καταγραφι των περιβαλλοντικϊν χαρακτθριςτικϊν αναφοράσ τθσ κζςθσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Τταν ζχει επιλεγεί κζςθ, πρζπει να διεξαχκεί λεπτομερισ ΕΥΕ. 

Τλεσ οι εκπομπζσ από τθν εγκατάςταςθ, δθλαδι, ςτερεζσ, υγρζσ (ςυμπεριλαμβανομζνου 

του νεροφ) και αζριεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβλαβϊν οςμϊν) πρζπει να 
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εντοπίηονται και να λαμβάνονται μζτρα που εξαςφαλίηουν ότι δεν είναι βλαπτικζσ ςε 

πρόςωπα, ιδιοκτθςία, ηϊα ι βλάςτθςθ. Αυτό εφαρμόηεται όχι μόνο ςτισ κανονικζσ αλλά και 

ςτισ ατυχθματικζσ εκπομπζσ. 

Ξατά τθ διάρκεια ι πριν από τθ λειτουργία πρζπει να κακιερωκεί διαδικαςία διαχείριςθσ 

υγρϊν αποβλιτων. Σι προφυλάξεισ για τον χειριςμό τοξικϊν υλικϊν πρζπει να εντοπίηονται 

και να επικαιροποιοφνται τακτικά από τον διαχειριςτι λειτουργίασ/εγκατεςτθμζνο φορζα. 

Σι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που οφείλονται ςτθν καταςκευι και τθ λειτουργία πρζπει 

να εκτιμϊνται και τα ανεπικφμθτα επίπεδα δραςτθριοτιτων να απαλείφονται ι να 

ελαχιςτοποιοφνται και να περιορίηονται. Θ παρακάτω λίςτα ελζγχου καλφπτει τα κφρια 

ςτοιχεία: 

 αυξθμζνοσ πλθκυςμόσ, μόνιμοσ και προςωρινόσ 

 αυξθμζνθ οδικι, ςιδθροδρομικι και καλάςςια κυκλοφορία 

 αυξθμζνα επίπεδα κορφβου, ξαφνικόσ και διαλείπων κόρυβοσ 

 αυξθμζνα επίπεδα κραδαςμϊν, αιφνίδιοι και διαλείποντεσ 

 αυξθμζνθ νυκτερινι εργαςία, επίδραςθ φϊτων και διαλείπουςα χριςθ τουσ 

 καφςθ, διαλείπουςα και/ι ςυνεχισ 

 κζρμανςθ ι ψφξθ του νεροφ 

4.1.2.2 ΕΞΥΣΠΥΕΧ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Ξατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ, πρζπει να αναπτφςςονται ςχζδια για να εξαλείφονται, 

να ελαχιςτοποιοφνται ι να κακίςτανται αβλαβείσ οι εκπομπζσ που προκφπτουν από 

δοκιμζσ παραλαβισ, λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ ςυντιρθςθσ και πρζπει να τίκενται 

ςτόχοι για τισ ποςότθτεσ και τισ ςυγκεντρϊςεισ των ρφπων ςτισ εκπομπζσ. 

4.1.2.3 ΕΟΕΓΧΣΧ ΕΞΥΣΠΥΩΡ 

Ψα ακόλουκα πρζπει να ελζγχονται με αςφάλεια: 

 προϊόντα καφςθσ 

 κανονικόσ ι ατυχθματικόσ εξαεριςμόσ αερίου 

 κανονικι ι ατυχθματικι ανάφλεξθ αερίου 

 διάκεςθ διαλφτθ απομάκρυνςθσ όξινου αερίου 

 διάκεςθ του χρθςιμοποιθμζνου αντιδραςτθρίου απομάκρυνςθσ υδραργφρου 

(δεδομζνου ότι θ διαδικαςία απομάκρυνςθσ του υδραργφρου δεν είναι 

αναγεννθτικι, είναι απαραίτθτο να αποκθκεφεται και ςτθ ςυνζχεια να υφίςταται 

επεξεργαςία θ χρθςιμοποιθμζνθ απορροφθτικι μάηα ι να απομακρφνεται από 

ζναν εξουςιοδοτθμζνο εργολάβο διάκεςθσ απορριμμάτων) 

 το μίγμα νεροφ και ελαίων που ςυμπυκνϊνεται κατά τθ διάρκεια αναγζννθςθσ του 

ξθραντι ι από τισ μθχανζσ 

 ςτθν περίπτωςθ υδρόψυκτου εξοπλιςμοφ, μόλυνςθ από υδρογονάνκρακεσ του 

νεροφ ψφξθσ των ςωλινων εναλλακτϊν που ζχουν διαρροζσ 
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 διάκεςθ αποβλιτων (ςυμπεριλαμβανομζνων των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων 

και χλωριοφχων οργανικϊν ενϊςεων) 

 νερό εξατμιςτι 

 χθμικζσ ουςίεσ όςμθςθσ 

4.1.2.4 ΦΛΟΣΧΣΦΛΑ ΞΑΩΧΘΧ / ΕΑΕΦΛΧΠΣΩ 

Σι εγκαταςτάςεισ πρζπει να ςχεδιάηονται ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ μθ ςυνεχοφσ καφςθσ ι 

εξαεριςμοφ. Υρζπει να γίνονται προβλζψεισ κατά το ςχεδιαςμό και τθ λειτουργία, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται ότι οι πικανζσ ροζσ αποβλιτων αερίων, όπου αυτό είναι πρακτικά δυνατό, 

ανακτϊνται και δεν οδθγοφνται ςε καφςθ ι εξαεριςμό κατά τθν κανονικι λειτουργία τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

4.1.2.5 ΕΟΕΓΧΣΧ ΚΣΦΩΒΣΩ 

Σ ςχεδιαςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ επιπτϊςεισ του κορφβου 

ςτουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ και εκτίκενται ςτο κόρυβο και 

τθν επίδραςθ του κορφβου ςε όποια κοινότθτα περιβάλλει τθν εγκατάςταςθ. 

Χυνιςτάται θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ ελζγχου του κορφβου τθσ εγκατάςταςθσ να 

ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο ISO 15664. 

4.1.2.6 ΕΩΨΕΦΛΞΕΧ ΔΛΑΔΦΣΠΕΧ ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΧ 

Σι εξωτερικζσ διαδρομζσ κυκλοφορίασ κοντά ςτθν εγκατάςταςθ ΩΦΑ πρζπει να 

αποτυπϊνονται ςτθν Εκτίμθςθ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, δθλϊνοντασ τον όγκο και τθ 

φφςθ τθσ παροφςθσ κυκλοφορίασ κακϊσ και κάκε προβλεπόμενθ ανάπτυξθ που 

προκαλείται από τθν εγκατάςταςθ. Χυγκεκριμζνα, πρζπει να εξετάηονται τα ακόλουκα: 

 χερςαίεσ διαδρομζσ (δρόμοι, ςιδθρόδρομοι) 

 πλωτζσ διαδρομζσ (καλάςςιεσ ι ποτάμιεσ διαδρομζσ, κανάλια) 

 αεροδιάδρομοι και εγγφτθτα αερολιμζνων και αεροδρομίων 

4.1.2.7 ΑΥΣΦΦΛΨΘ ΡΕΦΣΩ 

Υρζπει να εκτιμάται θ επίδραςθ των απορριπτόμενων νερϊν (κερμοκραςία, ρεφματα, 

άνεμοι κ.λπ.). 

4.1.3 ΓΕΡΛΞΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑ  

4.1.3.1 ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘ ΨΘΧ ΦΛΟΣΧΣΦΛΑΧ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 

Σι εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ πρζπει να ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να παρζχουν γενικά αποδεκτά 

επίπεδα διακινδφνευςθσ για τθ ηωι και τθν περιουςία εκτόσ και εντόσ των ορίων τθσ 

εγκατάςταςθσ. Υροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί αυτό το υψθλό επίπεδο αςφάλειασ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι, θ αςφάλεια πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ 



  
76 

 
  

ςε όλεσ τισ φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου: μελζτθ, καταςκευι, εκκίνθςθ, λειτουργία και 

παροπλιςμό. Ειδικότερα, πρζπει να διενεργοφνται αξιολογιςεισ κινδφνου και να 

εφαρμόηονται τα απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ για τθν εξαςφάλιςθ αποδεκτϊν επιπζδων 

διακινδφνευςθσ. 

Ψο ISO/TS 16901 δίνει ςτοιχεία που πρζπει να καλφπτονται από τθν Υοςοτικι Αξιολόγθςθ 

Διακινδφνευςθσ (ΥΑΔ) και μια προςζγγιςθ για τθν αναγνϊριςθ των πικανϊν ςεναρίων, τθν 

πικανότθτα εμφάνιςισ τουσ και τθν ανάλυςθ των ςυνεπειϊν τουσ. 

4.1.3.2 ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΞΑΛ ΕΩΦΩΨΕΦΘ ΥΕΦΛΣΧΘ 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Πια περιγραφι των λειτουργιϊν τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να ςυντάςςεται κατά περιοχι 

τθσ εγκατάςταςθσ ι/και κατά διεργαςία/λειτουργία, για χριςθ ςτθν αξιολόγθςθ 

αςφαλείασ. 

ΠΕΟΕΨΘ ΚΕΧΘΧ 

Θ μελζτθ κζςθσ πρζπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωςθ: 

 εδαφολογικι μελζτθ 

 εδαφολογικι μελζτθ τθσ περιοχισ ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ 

διαςποράσ των υγρϊν και των αερίων νεφϊν 

 μελζτθ τθσ βλάςτθςθσ, ϊςτε να καταςτεί δυνατι, ιδίωσ, θ αναγνϊριςθ τθσ 

διακινδφνευςθσ πυρκαγιάσ τθσ βλάςτθςθσ 

 μελζτθ του υδροφόρου ορίηοντα 

 μελζτθ για τθν αναγνϊριςθ διαρροϊν θλεκτρικϊν ρευμάτων (π.χ. εκείνων που 

προζρχονται από γραμμζσ μεταφοράσ υψθλισ τάςθσ, ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ) 

 μελζτθ του καλάςςιου υδάτινου περιβάλλοντοσ και τθσ καλάςςιασ πρόςβαςθσ 

 μελζτθ τθσ ποιότθτασ και τθσ κερμοκραςίασ του καλάςςιου νεροφ 

 μελζτθ παλιρροϊκϊν ςυνκθκϊν 

 μελζτθ κρουςτικϊν κυμάτων και πλθμμυρϊν (τςουνάμι, κατάρρευςθ φραγμάτων 

κ.λπ.) 

 μελζτθ υποδομϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ (π.χ. βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, 

οικοδομθμζνεσ περιοχζσ, επικοινωνίεσ) 

 περιοχζσ ελιγμϊν, αποςτάςεισ αςφαλείασ κακϊσ ζνασ μεταφορζασ ΩΦΑ 

μετακινείται εντόσ του λιμζνα και του αγκυροβολίου  (βλ. Υρότυπο EN ISO 28460) 

Θ εδαφολογικι μελζτθ πρζπει να περιλαμβάνει: 

 τθ γεωτεχνικι μελζτθ που κα επιτρζψει τθν αναγνϊριςθ των γεωμθχανικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του υπεδάφουσ 

 τθ γεωλογικι και τεκτονικι ζρευνα 
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Ψα γεωλογικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ κα πρζπει να διερευνθκοφν με αρκετι 

λεπτομζρεια ϊςτε να παρζχουν μια ςαφι κατανόθςθ των φυςικϊν διεργαςιϊν που 

ςχθμάτιςαν τθν περιοχι, κακϊσ και τθ δυνατότθτα μελλοντικισ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ. 

Υρζπει να διεξάγεται πιο ςυγκεκριμζνθ μελζτθ ςτθ κζςθ και ςτθ γειτονικι περιοχι, για τθν 

ανίχνευςθ τθσ παρουςίασ καρςτικϊν ςχθματιςμϊν, γφψου, διογκϊςιμων αργίλων, 

εναποκζςεων διαλυτϊν αλάτων, υγροποίθςθσ του εδάφουσ, μαηικισ μετατόπιςθσ κλπ. και 

πρζπει να αξιολογείται θ ςχετικι τουσ επίπτωςθ. 

Ψζτοια φαινόμενα δεν επιτρζπονται κάτω από τθ δεξαμενι ι/και τα κεμζλια του 

εξοπλιςμοφ, εκτόσ εάν μπορεί να αποδειχκεί ότι ζχουν λθφκεί τα κατάλλθλα μζτρα για να 

ξεπεραςτοφν τα πικανά προβλιματα. 

ΞΟΛΠΑΨΣΟΣΓΛΑ 

Θ κλιματολογικι μελζτθ πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςθμεία: 

 ζνταςθ και κατεφκυνςθ του ανζμου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυχνότθτασ και τθσ 

ζνταςθσ των ιςχυρϊν καταιγίδων 

 κερμοκραςίεσ 

 ατμοςφαιρικι ςτακερότθτα 

 εφροσ και ρυκμό μεταβολισ τθσ βαρομετρικισ πίεςθσ 

 βροχόπτωςθ, χιόνι, πάγοσ 

 διαβρωτικά χαρακτθριςτικά του αζρα 

 κινδφνουσ πλθμμφρασ 

 ςυχνότθτα χτυπθμάτων κεραυνϊν 

 ςχετικι υγραςία 

Σι κλιματικζσ αλλαγζσ κα αναλυκοφν ωσ μζροσ άλλων ερευνϊν που ενδζχεται να 

απαιτθκοφν από τισ τοπικζσ ςυνκικεσ. 

ΧΕΛΧΠΣΟΣΓΛΑ 

Ζνασ ςειςμόσ ορίηεται από τισ οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ επιταχφνςεισ του εδάφουσ. 

Αυτζσ οι επιταχφνςεισ περιγράφονται ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΡ 1997 (όλα τα μζρθ) και 

ΕΡ 1998 με: 

 το φάςμα ςυχνοτιτων τουσ 

 το εφροσ τουσ 

Πια ςειςμικι ανάλυςθ ειδικά για τθ κζςθ τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να διεξάγεται. Αυτι 

πρζπει να περιλαμβάνει αξιολόγθςθ τθσ διακινδφνευςθσ ςειςμοφ, τςουνάμι, κατολίςκθςθσ 

και θφαιςτειακισ δραςτθριότθτασ. Θ ανάλυςθ αυτι πρζπει να παρουςιάηεται ςε Χειςμικι 

Ζκκεςθ όπου γεωλογικά και ςειςμικά χαρακτθριςτικά τθσ τοποκεςίασ τθσ εγκατάςταςθσ και 

τθσ ευρφτερθσ περιοχισ κακϊσ και οι γεωτεκτονικζσ πλθροφορίεσ πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ. Χυμπεραςματικά, αυτι θ ζκκεςθ πρζπει να κακορίηει όλεσ τισ ςειςμικζσ 

παραμζτρουσ που απαιτοφνται για το ςχεδιαςμό. 
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Ψο μζγεκοσ τθσ περιοχισ που πρόκειται να ερευνθκεί εξαρτάται από τθ φφςθ τθσ περιοχισ, 

τισ γεωλογικζσ και τεκτονικζσ ςυνκικεσ που προκφπτουν από τθν εδαφολογικι μελζτθ. 

Γενικά, περιορίηεται ςε απόςταςθ μικρότερθ από 320 χλμ. από τθ κζςθ τθσ εγκατάςταςθσ, 

αλλά ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να περιλαμβάνει μια ολόκλθρθ τεκτονικι ηϊνθ, 

μεγαλφτερθ από τθν παραπάνω. Χτο πλαίςιο αυτό, θ διερεφνθςθ πρζπει να επεκτακεί ςε 

βάκοσ ίςο τουλάχιςτον με το διπλάςιο τθσ διαμζτρου τθσ καταςκευισ ι ενόσ 

ςυνεκτεινόμενου κυκλικοφ κεμελίου που κα περιβάλλει τθν ίδια ζκταςθ με τθν καταςκευι. 

Ζνα δεφτερο επίπεδο ανάλυςθσ πρζπει να πραγματοποιείται ςτθν περιοχι εντόσ των 80 

χλμ. από τθ κζςθ τθσ εγκατάςταςθσ (περιφερειακι ςειςμο-τεκτονικι ζρευνα) με ςκοπό τθν 

ανίχνευςθ τθσ παρουςίασ οποιωνδιποτε ενεργϊν γεωλογικϊν ελαττωμάτων. 

Αυτζσ οι ζρευνεσ περιλαμβάνουν διεξοδικι ζρευνα, αναςκόπθςθ και αξιολόγθςθ όλων των 

ιςτορικά αναφερόμενων ςειςμϊν που ζχουν επθρεάςει, ι που εφλογα αναμζνεται να ζχουν 

επθρεάςει τθ κζςθ. 

Χε περίπτωςθ ςειςμικϊν ρθγμάτων ςε άμεςθ γειτονίαςθ με τθ κζςθ, διεξάγονται 

περαιτζρω ζρευνεσ για τθν εκτίμθςθ τθσ πικανισ τουσ δραςτθριότθτασ. Ψα ριγματα για τα 

οποία δεν μπορεί να επιβεβαιωκεί αδράνεια, δεν επιτρζπονται εντόσ τθσ κζςθσ ι εντόσ 

απόςταςθσ που κα κακοριςτεί από τθ μορφολογία του εδάφουσ. 

Για λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ ςειςμικζσ ζρευνεσ, τισ μελζτεσ, τθν ανάλυςθ και τθ μορφι 

του φάςματοσ απόκριςθσ, γίνεται αναφορά ςτα ΕΡ 1997 (όλα τα μζρθ), ΕΡ 1998-1 και ΕΡ 

1998-5. 

Σι γεωλογικζσ, τεκτονικζσ και ςειςμολογικζσ μελζτεσ ςυμβάλλουν ςτον κακοριςμό: 

 του Χειςμοφ Αςφαλοφσ Διακοπισ Οειτουργίασ (ΧΑΔΟ) 

 του Χειςμοφ Χχεδιαςμοφ Οειτουργίασ (ΧΧΟ) 

Αυτά πρζπει να κακορίηονται: 

 πικανοτικά, ωσ εκείνα που προκαλοφν κινιςεισ εδάφουσ με τθ μζςθ επανάλθψθ ωσ 

ελάχιςτο διάςτθμα 5.000 ετϊν για το ΧΑΔΟ και 475 ζτθ για το ΧΧΟ και/ι 

 ντετερμινιςτικά, υποκζτοντασ ότι οι ςειςμοί που είναι ανάλογοι με τουσ μζγιςτουσ 

ιςτορικά γνωςτοφσ ςειςμοφσ είναι πικανόν να ςυμβοφν ςτο μζλλον με μια κζςθ 

επίκεντρου που είναι θ πιο ςοβαρι ςε ςχζςθ με τισ επιπτϊςεισ τθσ από τθν άποψθ 

τθσ ζνταςθσ ςτθ κζςθ, παραμζνοντασ ςυμβατι με γεωλογικά και ςειςμικά 

δεδομζνα 

θμείωςθ: Σόςο το Λ όςο και το ΑΔΛ κακορίηουν ςυγκεκριμζνα όρια απόδοςθσ ςε ςειςμικά 

ςυμβάντα αυξανόμενθσ ςοβαρότθτασ για ςυςτιματα όπωσ ορίηονται ςτο ςθμείο ‘’Ειδικά για τθν 

εγκατάςταςθ: Αντιςειςμικι προςταςία’’. 

ΨΣΥΣΚΕΧΛΑ 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου, πρζπει να διεξάγονται 

αξιολογιςεισ τθσ κζςθσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ καταλλθλότθτα των χαρακτθριςτικϊν τθσ 
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τοποκεςίασ όςον αφορά ςτθν παρακείμενθ ανάπτυξθ. Θ αξιολόγθςθ πρζπει να λαμβάνει 

υπόψθ κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 οικιςτικι ανάπτυξθ 

 ανάπτυξθ λιανεμπορίου και ψυχαγωγίασ 

 ανάπτυξθ ευαίςκθτων δραςτθριοτιτων (ςχολεία, νοςοκομεία, οίκοι ευγθρίασ, 

ακλθτικά ςτάδια κ.λπ.) 

 βιομθχανικι ανάπτυξθ 

 υποδομζσ μεταφορϊν 

Τταν ζχει επιλεγεί θ κζςθ, κα πρζπει να διεξαχκεί λεπτομερισ αξιολόγθςθ τθσ τοποκεςίασ. 

Θ μεκοδολογία και ο ςκοπόσ αξιολόγθςθσ τθσ τοποκεςίασ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τον 

προτεινόμενο κατάλογο των επικίνδυνων υλικϊν που περιζχονται ςτθν εγκατάςταςθ και 

τθν παρουςία και κλίμακα τθσ παρακείμενθσ υφιςτάμενθσ και αναγνωριςμζνθσ μελλοντικισ 

ανάπτυξθσ, ενϊ παράλλθλα να ςυμμορφϊνονται με τισ τοπικζσ και εκνικζσ κανονιςτικζσ 

απαιτιςεισ. 

Χυνιςτάται: 

 θ αξιολόγθςθ να επικαιροποιείται ςε τακτικι βάςθ και όταν γίνονται ςθμαντικζσ 

τροποποιιςεισ ι αλλαγζσ 

 θ ανάπτυξθ γφρω από τθν εγκατάςταςθ να ελζγχεται για να ελαχιςτοποιθκεί 

μεταγενζςτερθ αςυμβίβαςτθ ανάπτυξθ 

4.1.4 ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΛΡΔΩΡΣΩ 

4.1.4.1 ΓΕΡΛΞΑ 

Αξιολόγθςθ κινδφνου πρζπει να πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ τθσ 

εγκατάςταςθσ και ςυνιςτάται επίςθσ εάν λάβει χϊρα ςθμαντικι τροποποίθςθ ι αλλαγι.  

Θ ακόλουκθ μεκοδολογία και οι απαιτιςεισ δεδομζνου ότι υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςε 

εκνικά και εταιρικά κριτιρια αποδοχισ, κα πρζπει να κεωροφνται ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ. 

Εάν υπάρχουν αυςτθρότερεσ τοπικζσ ι εκνικζσ απαιτιςεισ, κα πρζπει να υπεριςχφουν 

αυτϊν των ελάχιςτων απαιτιςεων. 

4.1.4.2 ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ 

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ 

Θ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ κινδφνου μπορεί να είναι ντετερμινιςτικι ι/και πικανοτικι. 

Θ ντετερμινιςτικι προςζγγιςθ αποτελείται από: 

 κατάλογο δυνθτικϊν κινδφνων εξωτερικισ και εςωτερικισ προζλευςθσ 

 αναγνϊριςθ εφλογων κινδφνων 

 προςδιοριςμό των ςυνεπειϊν 
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 αιτιολόγθςθ των αναγκαίων μζτρων βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ για τον περιοριςμό 

των ςυνεπειϊν 

Θ πικανοτικι προςζγγιςθ αποτελείται από: 

 κατάλογο δυνθτικϊν κινδφνων εξωτερικισ και εςωτερικισ προζλευςθσ 

 προςδιοριςμό των ςυνεπειϊν κάκε κινδφνου και τθν αντιςτοίχιςι τουσ ςε κλάςεισ 

ςυνεπειϊν  

 ςυλλογι/καταγραφι δεδομζνων ρυκμοφ βλαβϊν 

 προςδιοριςμό τθσ πικανότθτασ ι ςυχνότθτασ κάκε κινδφνου 

 άκροιςθ τθσ ςυχνότθτασ όλων των κινδφνων μζςα ςε μια κακοριςμζνθ κλάςθ 

ςυνεπειϊν και ταξινόμθςθ του εφρουσ ςυχνοτιτων για τθν εν λόγω κλάςθ 

ςυνεπειϊν 

 ταξινόμθςθ των κινδφνων ςφμφωνα με τισ κλάςεισ ςυνζπειασ και του εφρουσ 

ςυχνοτιτων, προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ τάξθ διακινδφνευςθσ  

Χε περίπτωςθ που ο προςδιοριςμόσ τθσ διακινδφνευςθσ υποδθλϊνει ςτάκμθ "Πθ 

Αποδεκτισ Διακινδφνευςθσ", ο ςχεδιαςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ ι οι πρακτικζσ λειτουργίασ 

πρζπει να τροποποιοφνται και θ αξιολόγθςθ να επαναλαμβάνεται μζχρισ ότου δεν υπάρχει 

τζτοια ςτάκμθ "Πθ Αποδεκτισ Διακινδφνευςθσ". Χε περίπτωςθ που ο προςδιοριςμόσ 

κινδφνου υποδεικνφει κανονικι, αποδεκτι ςτάκμθ διακινδφνευςθσ, δεν κρίνεται αναγκαία 

καμία περαιτζρω ενζργεια. Για ςτάκμθ διακινδφνευςθσ για τθν οποία κακορίςτθκε ότι 

απαιτείται περαιτζρω μείωςθ, πρόςκετα μζτρα αςφαλείασ πρζπει να εξετάηονται ϊςτε να 

περιορίηεται το επίπεδο τθσ διακινδφνευςθσ ςε όςο πιο χαμθλό είναι πρακτικά εφικτό. 

Θ αξιολόγθςθ του κινδφνου μπορεί να βαςίηεται ςε ςυμβατικζσ μεκόδουσ όπωσ: 

 Πελζτθ Ξίνδυνων και Οειτουργικότθτασ (ΠΞΟ) 

 Ανάλυςθ Ξαταςτάςεων Αςτοχίασ και Αποτελεςμάτων (ΑΞΑΑ) 

 Πζκοδοσ Δζντρου Χυμβάντων (ΠΔΧ) 

 Πζκοδοσ Δζντρου Βλαβϊν (ΠΔΒ) 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κινδφνων πρζπει να διεξάγεται ςε όλα τα ςτάδια τθσ διεργαςίασ 

ςχεδιαςμοφ. Χυνιςτάται θ εφαρμογι κατά τα αρχικά ςτάδια ενόσ ζργου ι κατά τθν 

τροποποίθςθ του ςχεδιαςμοφ, γεγονόσ που επιτρζπει τθ βελτίωςθ των μθ αποδεκτϊν 

ςχεδίων με τον πλζον οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

Ψα ελάχιςτα κριτιρια αποδοχισ τθσ πικανοτικισ αξιολόγθςθσ βαςίηονται ςτθ 

διακινδφνευςθ του προςωπικοφ εντόσ των ορίων τθσ εγκατάςταςθσ. Εναλλακτικζσ μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ τθσ διακινδφνευςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ 

καταλλθλότθτασ ςχεδιαςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ, τυπικά αξιολογιςεισ διακινδφνευςθσ 

επιχειρθςιακοφ και επικίνδυνου κλιμακοφμενου επειςοδίου. Ωςτόςο, κατ’ ελάχιςτο ο 

κίνδυνοσ προςωπικοφ πρζπει να αξιολογείται και να επαλθκεφεται ωσ αποδεκτόσ κατά τθ 

διάρκεια του ςχεδιαςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ και μετά από μείηονεσ τροποποιιςεισ. 

Θ ανάλυςθ διακινδφνευςθσ και τα ςυμπεράςματά τθσ δεν πρζπει να υποβακμίηουν τισ 

ορκζσ πρακτικζσ τθσ μθχανικισ. 



  
81 

 
  

ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΘ ΨΩΡ ΞΛΡΔΩΡΩΡ ΕΩΨΕΦΛΞΘΧ ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ 

Κα πρζπει να διεξάγονται μελζτεσ για τθν αναγνϊριςθ των κινδφνων που προζρχονται 

εκτόσ τθσ εγκατάςταςθσ. Σι κίνδυνοι αυτοί μποροφν να ζχουν ωσ αιτίεσ: 

 μεταφορείσ ΩΦΑ που πλθςιάηουν τθν αποβάκρα με υπερβολικι ταχφτθτα ι γωνία 

 τθν πικανότθτα ςφγκρουςθσ με τθν προβλιτα και/ι τον μεταφορζα ΩΦΑ ςτο 

αγκυροβόλιο από πλοία μεγάλου εκτοπίςματοσ που διζρχονται από τθν προβλιτα  

 τθν επίδραςθ εκτοξευόμενων αντικειμζνων και τισ ςυνζπειεσ ςφγκρουςθσ (πλοίο, 

φορτθγό, αεροπλάνο κ.λπ.) 

 φυςικά φαινόμενα (κεραυνοί, πλθμμφρεσ, ςειςμοί, παλιρροϊκά κφματα, 

παγόβουνα, τςουνάμι κ.λπ.) 

 ανάφλεξθ από ραδιοκφματα υψθλισ ενζργειασ 

 εγγφτθτα αεροδρομίων και/ι αεροδιαδρόμων 

 "φαινόμενο ντόμινο" που προκφπτει από πυρκαγιζσ και/ι εκριξεισ ςε 

παρακείμενουσ χϊρουσ 

 εφφλεκτα, τοξικά ι αςφυξιογόνα παραςυρόμενα αζρια νζφθ 

 μόνιμεσ πθγζσ ανάφλεξθσ, όπωσ γραμμζσ υψθλισ θλεκτρικισ τάςθσ (φαινόμενο 

εκκζνωςθσ κορϊνα) 

 εγγφτθτα του χϊρου με τυχόν εξωτερικζσ μθ ελεγχόμενεσ πθγζσ ανάφλεξθσ 

ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΘ ΨΩΡ ΞΛΡΔΩΡΩΡ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ ΥΦΣΕΟΕΩΧΘΧ 

ΞΛΡΔΩΡΣΧ ΥΣΩ ΥΦΣΕΦΧΕΨΑΛ ΑΥΣ ΨΣ ΩΦΑ 

Θ απϊλεια περιβλιματοσ του ΩΦΑ και του φυςικοφ αερίου πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ 

για όλα τα είδθ εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φόρτωςθσ ι εκφόρτωςθσ των 

βυτιοφόρων ι των μεταφορζων ΩΦΑ. Για να απλουςτευκεί θ μελζτθ, μποροφν να 

αναπτυχκοφν ςενάρια. 

Ψα ςενάρια αυτά ορίηονται με όρουσ: 

 πικανότθτασ ι ςυχνότθτασ του κινδφνου 

 κζςθσ τθσ διαρροισ 

 φφςθσ του ρευςτοφ (ΩΦΑ ι αζριο, προςδιορίηοντασ τθ κερμοκραςία) 

 ρυκμοφ και διάρκειασ τθσ διαρροισ 

 καιρικϊν ςυνκθκϊν (ταχφτθτα και κατεφκυνςθ ανζμου, ατμοςφαιρικι 

ςτακερότθτα, κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, ςχετικι υγραςία) 

 κερμικϊν ιδιοτιτων και τοπογραφίασ του εδάφουσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

οποιαςδιποτε περιοχισ απορροισ) 

 εγγφτθτασ μεταλλικϊν καταςκευϊν που μπορεί να είναι ευαίςκθτεσ ςε ψακυρι 

κραφςθ λόγω χαμθλϊν ι κρυογενικϊν κερμοκραςιϊν. Ωπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ 

όταν ζχουν ειςαχκεί ποςότθτεσ ΩΦΑ ςτο νερό, είναι γνωςτό ότι υπάρχει υπερπίεςθ 

χωρίσ καφςθ. Αυτό το φαινόμενο αναφζρεται ωσ Απότομθ Πετάβαςθ Φάςθσ 

(ΑΠΦ). Αναφορά γίνεται ςτο ΕΡ ΛSΣ 16903.  
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Χυγκεκριμζνα, τα ςενάρια που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για διάφορουσ τφπουσ 

δεξαμενϊν ΩΦΑ παρατίκενται ςτον Υίνακασ 7. 

Πίνακασ 7: ενάρια που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ κινδφνου ςε 

ςυνάρτθςθ με τουσ τφπουσ δεξαμενισ 

Σύποσ περιβλήματοσ 
δεξαμενήσ δ 

Όλα μεταλλικά ή μόνο με 
μεταλλική οροφή 

Προεντεταμένο 
ςκυρόδεμα 

(ςυμπεριλαμβανομένησ 
τησ οροφήσ από 

ςκυρόδεμα) 

Μονό περίβλημα α  

Διπλό περίβλημα β  

Πλήρεσ περίβλημα β γ 

   

   

το έδαφοσ β γ 

Σενϊρια που πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη: 
αΣε περύπτωςη κατϊρρευςησ του κύριου περιϋκτη τησ δεξαμενόσ, το μϋγεθοσ τησ 
πυροςβεςτικόσ δεξαμενόσ αντιςτοιχεύ ςτην περιοχό απορροόσ. 
βΣε περύπτωςη κατϊρρευςησ τησ οροφόσ τησ δεξαμενόσ, το μϋγεθοσ τησ πυροςβεςτικόσ 
δεξαμενόσ αντιςτοιχεύ ςτο δευτερεύοντα περιϋκτη. 
γΗ κατϊρρευςη τησ ςτϋγησ δεν εξετϊζεται για αυτούσ τουσ τύπουσ δεξαμενών εκτόσ εϊν 
ορύζεται ςτην ανϊλυςη διακινδύνευςησ. 
δΓια οριςμό, βλϋπε ‘’όροι και οριςμού εννοιών’’ ςτην αρχό του κεφαλαύου 

ΞΛΡΔΩΡΣΛ ΥΣΩ ΔΕΡ ΑΦΣΦΣΩΡ ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ ΨΣ  ΩΦΑ 

Σι παρακάτω αιτίεσ κινδφνων που δεν αφοροφν αποκλειςτικά το ΩΦΑ πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ: 

 αποκικευςθ υγραερίου και βαρφτερων υδρογονανκράκων 

 ταυτόχρονεσ φορτϊςεισ ςε προβλιτα πολλαπλϊν προϊόντων 

 κακι επικοινωνία μεταξφ του πλοίου και τθσ ςτεριάσ 

 κίνθςθ μζςα ςτθν εγκατάςταςθ τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ όςο και 

κατά τθ λειτουργία τθσ 

 διαρροι άλλων επικίνδυνων ουςιϊν, ιδίωσ εφφλεκτων ψυκτικϊν ρευςτϊν 

 εκτοξευόμενα αντικείμενα προερχόμενα από ζκρθξθ 

 εξοπλιςμόσ υπό πίεςθ και εξοπλιςμόσ ατμοποίθςθσ 

 καυςτιρεσ και λζβθτεσ 

 περιςτρεφόμενα μθχανιματα 

 βοθκθτικά μζςα, καταλφτεσ και χθμικά προϊόντα (καφςιμο πετρζλαιο, λιπαντικά 

ζλαια, μεκανόλθ κ.λπ.) 

 ρφποι που βρίςκονται ςτο αζριο τροφοδοςίασ εγκαταςτάςεων υγροποίθςθσ 

 θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 

 λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ ςχετικζσ με τθν εγκατάςταςθ ΩΦΑ  

 ηθτιματα αςφάλειασ (π.χ. ειςβολι, δολιοφκορά) 

 ατυχιματα κατά τθν καταςκευι και τθ ςυντιρθςθ κακϊσ και θ κλιμάκωςι τουσ 
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ΕΞΨΛΠΘΧΘ ΨΩΡ ΥΛΚΑΡΣΨΘΨΩΡ 

Θ εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ που ςυνδζεται με ζναν ςυγκεκριμζνο κίνδυνο, όπου 

χρθςιμοποιείται, κα πρζπει να βαςίηεται ςε αξιόπιςτεσ βάςεισ δεδομζνων διακζςιμεσ ςε 

δθμόςια χριςθ και οι οποίεσ είναι κατάλλθλεσ για τθ βιομθχανία ΩΦΑ που κα κακορίςουν 

το εφροσ ςυχνοτιτων για αυτόν τον κίνδυνο. Σ ανκρϊπινοσ παράγοντασ πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ. 

ΕΞΨΛΠΘΧΘ ΨΩΡ ΧΩΡΕΥΕΛΩΡ 

ΓΕΡΛΞΑ 

Σι ςυνζπειεσ κάκε ςεναρίου όπωσ ορίηεται παραπάνω κα εξαρτθκοφν από τα 

χαρακτθριςτικά του ΩΦΑ και των άλλων φαινομζνων που περιγράφονται ςτο Υρότυπο EN 

ISO 16903. Για τα επικίνδυνα χαρακτθριςτικά των ρευςτϊν εκτόσ του ΩΦΑ πρζπει να γίνεται 

αναφορά ςτα Δελτία Δεδομζνων Αςφαλείασ τουσ. 

ΕΑΨΠΛΧΘ ΩΦΑ ΥΣΩ ΕΧΕΛ ΔΛΑΦΦΕΩΧΕΛ 

Ψο φαινόμενο τθσ ςτιγμιαίασ εξάτμιςθσ (με εκτόνωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του πικανοφ 

ςχθματιςμοφ αερολφματοσ) πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ. 

Σ υπολογιςμόσ τθσ εξάτμιςθσ που οφείλεται ςτθ μεταφορά κερμότθτασ πρζπει να 

πραγματοποιείται χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα επικυρωμζνα μοντζλα. 

Ψο μοντζλο πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τα ακόλουκα: 

 ρυκμόσ και διάρκεια ροισ ΩΦΑ 

 ςφνκεςθ ΩΦΑ 

 φφςθ του εδάφουσ (κερμικι αγωγιμότθτα, ειδικι κερμότθτα, πυκνότθτα κ.λπ.) 

 κερμοκραςία του εδάφουσ ι του νεροφ 

 ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ (κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, υγραςία, ταχφτθτα ανζμου) 

 ατμοςφαιρικι ςτακερότθτα ι ρυκμόσ κερμοκραςιακισ μεταβολισ (κερμοβακμίδα) 

Ψο μοντζλο πρζπει να επιτρζπει τον κακοριςμό των ακολοφκων: 

 ταχφτθτα μεγζκυνςθσ τθσ λίμνθσ 

 ταχφτθτα μεγζκυνςθσ τθσ διαβρεγμζνθσ περιοχισ με όρουσ χρόνου, και, ειδικότερα, 

τθσ μζγιςτθσ διαβρεγμζνθσ περιοχισ 

 ρυκμόσ εξάτμιςθσ με όρουσ χρόνου και, ειδικότερα, ο μζγιςτοσ ρυκμόσ εξάτμιςθσ 

ΑΨΠΣΧΦΑΛΦΛΞΘ ΔΛΑΧΥΣΦΑ ΑΨΠΩΡ ΩΦΑ 

Σ υπολογιςμόσ τθσ ατμοςφαιρικισ διαςποράσ του νζφουσ που προκφπτει από τθν εξάτμιςθ 

του ΩΦΑ λόγω ςτιγμιαίασ εκτόνωςθσ και εξάτμιςθσ εξαιτίασ επαφισ με το ζδαφοσ ι το νερό 

πρζπει να διεξάγεται χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα επικυρωμζνα μοντζλα. 

Σ προςδιοριςμόσ τθσ διαςποράσ πρζπει, τουλάχιςτον, να λαμβάνει υπόψθ: 
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 τθ διάμετρο τθσ λίμνθσ εξάτμιςθσ 

 το ρυκμό εξάτμιςθσ 

 τισ ιδιότθτεσ του ατμοφ 

 τθ φφςθ του εδάφουσ (κερμικι αγωγιμότθτα, ειδικι κερμότθτα, πυκνότθτα κ.λπ.) 

 τθ κερμοκραςία του εδάφουσ ι του νεροφ 

 τισ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ (κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, υγραςία, ταχφτθτα 

ανζμου) 

 τθν ατμοςφαιρικι ςτακερότθτα ι κερμοβακμίδα 

 τθν τοπογραφία κζςθσ (επιφανειακι τραχφτθτα κ.λπ.) 

Θ προςομοίωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ διαςποράσ πρζπει να βαςίηεται ςτον ςυνδυαςμό τθσ 

ταχφτθτασ του ανζμου και τθσ ατμοςφαιρικισ ςτακερότθτασ που μπορεί να ςυμβεί 

ταυτόχρονα και να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μεγαλφτερθ δυνατι προβλζψιμθ απόςταςθ 

διαςκορπιςμοφ προςινεμα που υπερβαίνεται λιγότερο από 10% του χρόνου. 

Εάν δεν υπάρχουν άλλεσ πλθροφορίεσ, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι ακόλουκεσ 

ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ: F (PASQUILL) ατμοςφαιρικι ςτακερότθτα ι ιςοδφναμθ 

κερμοβακμίδα, για άνεμο 2 m/s και ςχετικι υγραςία 50%. 

Ψο μοντζλο πρζπει να επιτρζπει τον προςδιοριςμό: 

 περιγραμμάτων ςυγκζντρωςθσ 

 απόςταςθσ από το κατϊτερο όριο ευφλεκτότθτασ 

ΑΥΕΟΕΩΚΕΦΩΧΘ ΠΕ ΕΞΨΣΕΩΧΘ ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΕΦΛΣΩ Ι ΩΦΑ 

Σ υπολογιςμόσ τθσ ατμοςφαιρικισ διαςποράσ που προκφπτει από τθν απελευκζρωςθ με 

εκτόξευςθ πρζπει να εκτελείται χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα επικυρωμζνα μοντζλα για να 

κακοριςτεί κατ’ ελάχιςτο το φψοσ ι θ απόςταςθ που φτάνει θ εκτόξευςθ και θ 

ςυγκζντρωςθ αερίου ςε κάκε δεδομζνο ςθμείο. 

Σι πθγζσ απελευκζρωςθσ με εκτόξευςθ κα πρζπει να περιλαμβάνουν απελευκερϊςεισ από 

ατμοςφαιρικζσ βαλβίδεσ αςφαλείασ, λάμψθ χωρίσ ανάφλεξθ και αεραγωγοφσ. Τπου 

απαιτείται, πρζπει να εξετάηεται πικανόσ ςχθματιςμόσ αερολφματοσ. 

ΩΥΕΦΥΛΕΧΘ 

Θ ανάφλεξθ φυςικοφ αερίου μπορεί να δθμιουργιςει υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ (π.χ. 

περιοχζσ ςυμφόρθςθσ) μια ζκρθξθ που δθμιουργεί κφμα υπερπίεςθσ. Ψο εφροσ 

αναφλεξιμότθτασ των μιγμάτων αερίου και αζρα δίδεται ςτο Υρότυπο EN ISO 16903. 

Αναγνωριςμζνεσ μζκοδοι και μοντζλα, όπωσ για παράδειγμα θ μζκοδοσ πολλαπλισ 

ενζργειασ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για τον υπολογιςμό τθσ υπερπίεςθσ. Αυτι θ 

υπερπίεςθ κα πρζπει να προςδιορίηεται όπου είναι εφαρμοςτζο για εξοπλιςμό, κτίρια και 

δομζσ. 

Τταν κακορίηεται υπερπίεςθ ςε δεξαμενι, ςτοιχείο εξοπλιςμοφ, κτίριο ι δομι, κα πρζπει 

πάντα να αφορά τα χαρακτθριςτικά του κφματοσ ειςόδου. Χε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί 
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να υποτεκεί ότι μια ζκρθξθ κατάκαυςθσ κοντά ςτθ δεξαμενι δθμιουργεί μια υπερπίεςθ θ 

οποία εφαρμόηεται, ςτθ χειρότερθ υπόκεςθ, ςτθ μιςι περίμετρο τθσ δεξαμενισ. Σι 

καταπονιςεισ ςτθ δεξαμενι που οφείλονται ςε υπερπίεςθ πρζπει να κακορίηονται με 

δυναμικό υπολογιςμό. Για τισ άλλεσ δομζσ, οι τάςεισ μποροφν να προςδιοριςτοφν με 

ςτατικό υπολογιςμό. 

Θ επίδραςθ δυνθτικισ υπερπίεςθσ κάτω από τθ βάςθ μιασ ανυψωμζνθσ δεξαμενισ που 

οφείλεται ςε ανάφλεξθ ενόσ εφφλεκτου μείγματοσ κάτω από τθ δεξαμενι, πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ.  

Ψα αποτελζςματα τθσ αντανάκλαςθσ του κφματοσ ςτα αντικείμενα πρζπει να αποτελοφν 

ευκφνθ του προμθκευτι. 

ΑΞΨΛΡΣΒΣΟΛΑ 

Σ υπολογιςμόσ τθσ ακτινοβολίασ που προκαλείται από τθν ανάφλεξθ των ατμϊν από μια 

λίμνθ ι εκτόξευςθ ΩΦΑ ι απελευκζρωςθ φυςικοφ αερίου πρζπει να πραγματοποιείται 

χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα επικυρωμζνα μοντζλα. 

Ψο μοντζλο πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τα ακόλουκα: 

 τθν περιοχι τθσ λίμνθσ πυρκαγιάσ ι τισ διαςτάςεισ τθσ φλόγασ 

 τθν επιφανειακι εκπομπι ιςχφοσ τθσ λίμνθσ πυρκαγιάσ ι τθσ φλόγασ (βλ. EN ISO 

16903) 

 τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, τθν ταχφτθτα του ανζμου και τθν ςχετικι υγραςία 

Σ υπολογιςμόσ τθσ ακτινοβολίασ πρζπει να βαςίηεται ςτον ςυνδυαςμό ταχφτθτασ ανζμου 

και ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν που μποροφν να ςυμβοφν ταυτόχρονα και να ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν υψθλότερθ προβλεπόμενθ ακτινοβολία θ οποία υπερβαίνεται λιγότερο 

από το 10% του χρόνου. 

Εάν δεν υπάρχουν άλλεσ πλθροφορίεσ διακζςιμεσ, οι παρακάτω ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ 

πρζπει να κεωροφνται: άνεμοσ 10 m/s και ςχετικι υγραςία 50%. 

Ψο μοντζλο επιτρζπει τον προςδιοριςμό τθσ προςπίπτουςασ ακτινοβολίασ ςε διάφορεσ 

αποςτάςεισ και ανυψϊςεισ. 

4.1.4.3 ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 

Τταν θ αξιολόγθςθ κινδφνου δείχνει ότι υπερβαίνονται οι τιμζσ κατωφλίου ι δείχνει ότι θ 

ςτάκμθ διακινδφνευςθσ απαιτεί βελτίωςθ, πρζπει λαμβάνονται μζτρα, όπωσ για 

παράδειγμα: 

 κζςπιςθ ςυςτιματοσ αςφαλείασ που επιτρζπει τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ διαρροισ και 

τον περιοριςμό των ςυνεπειϊν των αναφλζξεων 

 αφξθςθ τθσ αραίωςθσ του εφφλεκτου νζφουσ 

 εξάλειψθ των πικανϊν πθγϊν ανάφλεξθσ μζςα ςε εφφλεκτο νζφοσ 
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 μείωςθ των ρυκμϊν εξάτμιςθσ μζςω τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ μεταφοράσ 

κερμότθτασ 

 μείωςθ τθσ ακτινοβολοφμενθσ κερμότθτασ με χριςθ κουρτινϊν νεροφ, 

καταιωνιςτιρων, αφρό ι μόνωςθ 

 μείωςθ τθσ απόςταςθσ διαςποράσ ατμοφ μζςω τθσ κζρμανςθσ του νζφουσ με τθ 

χριςθ αφροφ ι ψεκαςμοφ 

 αφξθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ του εξοπλιςμοφ 

 προςταςία τθσ εγκατάςταςθσ από εκριξεισ 

 ςυςτιματα ςυναγερμοφ όπωσ μονάδεσ ςπαςίματοσ τηαμιοφ, τθλζφωνα, ςυςτιματα 

τθλεειδοποίθςθσ, τθλεοράςεισ κλειςτοφ κυκλϊματοσ και ςειρινεσ 

4.1.5 ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΞΑΨΑ ΨΣ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ ΞΑΛ ΨΘΡ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ 

4.1.5.1 ΕΛΧΑΓΩΓΘ 

Ξατά τθ διάρκεια του τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ καταςκευισ, θ αςφάλεια πρζπει να 

ελζγχεται ςυνεχϊσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ ςτάκμθ αςφάλειασ εν ςχζςθ με τθν 

εκτίμθςθ κινδφνου. 

Θ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ και τθσ καταςκευισ πρζπει 

να περιλαμβάνει κζματα ςχεδιαςμοφ και ςυνεχείσ ανακεωριςεισ. 

4.1.5.2 ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 

ΞΣΛΡΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 

ΕΣΥΟΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΧΩΟΘΡΩΧΕΩΡ ΓΛΑ  ΧΑΠΘΟΘ ΚΕΦΠΣΞΦΑΧΛΑ 

Σι πιζςεισ ςχεδιαςμοφ και οι κερμοκραςίεσ των ςωλθνϊςεων και του εξοπλιςμοφ πρζπει 

να επιλζγονται ζτςι ϊςτε να καλφπτουν όλεσ τισ αναμενόμενεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ και 

διαταραχισ. Ξατάλλθλα υλικά παρατίκενται ςτο Υρότυπο EN ISO 16903. 

Σι καταπονιςεισ ςτισ ςωλθνϊςεισ και τον εξοπλιςμό επθρεάηονται από φαινόμενα 

ςυςτολισ/διαςτολισ εξαιτίασ μεταβολϊν τθσ κερμοκραςίασ, τθσ πικανότθτασ κερμικοφ ςοκ 

και τθσ μεκόδου μόνωςθσ. Φυςικά φαινόμενα όπωσ: υδραυλικό πλιγμα, ςπθλαίωςθ, 

ςτιγμιαία εκτόνωςθ και διφαςικι ροι πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ. Χυνιςτάται οι κφριοι 

ςωλινεσ να διατθροφνται ςε ψυχρι κατάςταςθ, π.χ. με τθν κυκλοφορία του ΩΦΑ, 

ςυναρτιςει των καιρικϊν ςυνκθκϊν. 

ΨΑΛΡΣΠΘΧΕΛΧ ΕΥΛΞΛΡΔΩΡΘΧ ΥΕΦΛΣΧΘΧ 

Τλεσ οι εγκαταςτάςεισ πρζπει να υποβάλλονται ςε ανάλυςθ επικίνδυνων περιοχϊν. Σι όροι 

αναφοράσ για μια τζτοια ανάλυςθ πρζπει να κακορίηονται ςφμφωνα με το ΕΡ 1127-1, το 

ΕΡ 60079-10-1 και το ΕΡ 60079-10-2. 
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Θ μορφι και θ ζκταςθ κάκε ηϊνθσ ενδζχεται να διαφζρουν ελαφρϊσ ανάλογα με τον εκνικό 

ι επαγγελματικό κϊδικα που χρθςιμοποιείται, αλλά πρζπει να ευκυγραμμίηονται με τθ 

μεκοδολογία που ορίηεται ςτα Υρότυπα EN 60079-10-1 και EN 60079-10-2. Υρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ το Υρότυπο EN ISO 28460 για τθν προβλιτα, ιδίωσ για τισ επικίνδυνεσ 

ηϊνεσ που δθμιουργοφνται όταν το πλοίο ΩΦΑ βρίςκεται πλευρικά. 

Θ επιλογι εξοπλιςμοφ για χριςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ πρζπει να προςδιορίηεται από 

τθν ταξινόμθςθ επικίνδυνων ηωνϊν αυτϊν των κζςεων ςφμφωνα με τισ ςειρζσ Υροτφπων 

EN 1127-1 και EN/IEC (μζρθ 0 ζωσ 25). 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΩΥΕΦΥΛΕΧΘΧ 

Διατάξεισ αςφαλείασ πρζπει να παρζχονται ϊςτε να καλφπτουν όλεσ τισ εςωτερικζσ 

διακινδυνεφςεισ υπερπίεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που οφείλονται ςε φωτιά. 

Χυνιςτάται οι απορρίψεισ από ςυμβατικζσ διατάξεισ αςφαλείασ (βαλβίδεσ αςφαλείασ, 

ανακουφιςτικζσ βαλβίδεσ) να κατευκφνονται προσ το ςφςτθμα καφςθσ/εξαεριςμοφ ι τθ 

δεξαμενι αποκικευςθσ. Θ βαλβίδα αςφαλείασ τθσ δεξαμενισ και του εξατμιςτι, εάν δεν 

δρομολογείται προσ τα ςυςτιματα καφςθσ/εξαεριςμοφ, κα πρζπει να δρομολογείται ςε 

αςφαλι κζςθ όπωσ ορίηεται από τθν εκτίμθςθ κινδφνου. 

Εάν οι εκλφςεισ χαμθλισ και υψθλισ πίεςθσ κατευκφνονται προσ το ίδιο ςφςτθμα, θ 

διακινδφνευςθ υπερβολικισ αντίκλιψθσ κα πρζπει να αποφεφγεται. Εάν μπορεί να 

προκφψει υπερβολικι αντίκλιψθ ςε ςφςτθμα απελευκζρωςθσ χαμθλισ πίεςθσ λόγω 

απελευκζρωςθσ υψθλισ πίεςθσ, τότε μποροφν να λθφκοφν υπόψθ ξεχωριςτά ςυςτιματα 

καφςθσ/εξαεριςμοφ για απελευκερϊςεισ υψθλισ και χαμθλισ πίεςθσ. 

ΑΥΣΧΩΠΥΛΕΧΘ ΕΞΨΑΞΨΘΧ ΑΡΑΓΞΘΧ 

Χυνιςτάται θ φπαρξθ ενόσ ςυςτιματοσ αποςυμπίεςθσ. 

Σ ςκοπόσ αυτοφ του μζτρου είναι: 

 θ μείωςθ τθσ εςωτερικισ πίεςθσ 

 θ μείωςθ τθσ επίδραςθσ τθσ διαρροισ 

 θ αποφυγι τθσ διακινδφνευςθσ αςτοχίασ ΩΦΑ, ψυκτικοφ μζςου υδρογονανκράκων 

ι δοχείων πίεςθσ γεμάτων με αζριο και ςωλθνϊςεων από εξωτερικι ακτινοβολία 

Σι ςυςκευζσ για τθν αποςυμπίεςθ εξοπλιςμοφ υψθλισ πίεςθσ πρζπει να επιτρζπουν τθν 

ταχεία μείωςθ τθσ πίεςθσ ενόσ ι περιςςότερων τμθμάτων εξοπλιςμοφ. Αυτά τα αζρια 

πρζπει να αποςτζλλονται ςτο ςφςτθμα καφςθσ το οποίο πρζπει να είναι ικανό να χειρίηεται 

τισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ αποςυμπίεςθσ. 

Βαλβίδεσ απομόνωςθσ, ενεργοποιοφμενεσ από αίκουςα ελζγχου ι άλλθ απομακρυςμζνθ 

κζςθ ι αυτόματα, πρζπει να υπάρχουν ζτςι ϊςτε θ μονάδα να μπορεί να απομονωκεί ςε 

διάφορα υποςυςτιματα και όπου απαιτείται να απομονωκεί ευαίςκθτοσ εξοπλιςμόσ. Αυτό 

κα καταςτιςει δυνατι τθν αποςυμπίεςθ μόνο ενόσ μζρουσ τθσ εγκατάςταςθσ, 

περιορίηοντασ ταυτόχρονα τθν είςοδο υδρογονανκράκων ςε ηϊνθ που περιζχει φωτιά. 
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ΧΩΧΨΘΠΑ ΕΟΕΓΧΣΩ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 

Χφςτθμα ελζγχου αςφαλείασ πρζπει να υπάρχει για τον εντοπιςμό, τθν ενθμζρωςθ και τθν 

κατάλλθλθ αντίδραςθ ςε επικίνδυνα ςυμβάντα. Ψο ςφςτθμα ελζγχου αςφαλείασ πρζπει να 

είναι ανεξάρτθτο από το ςφςτθμα ελζγχου τθσ διεργαςίασ και να εντοπίηει τον κίνδυνο και, 

εφόςον ενδείκνυται, να φζρει αυτόματα τθν εγκατάςταςθ ςε αςφαλείσ ςυνκικεσ. 

ΕΓΓΕΡΘΧ ΑΧΦΑΟΕΛΑ 

Θ εγγενισ προςταςία τθσ αςφάλειασ πρζπει να παρζχεται ϊςτε: 

 να ςυγκρατοφνται διαρροζσ ΩΦΑ εντόσ τθσ περίφραξθσ και να ελαχιςτοποιοφνται τα 

αξιόπιςτα ςενάρια όπου μπορεί να υπάρχει ο κίνδυνοσ τα νζφθ ατμϊν να 

εξαπλωκοφν πζρα από τα όρια τθσ περίφραξθσ τθσ εγκατάςταςθσ 

 να ελαχιςτοποιείται θ πικανότθτα πυρκαγιάσ από οποιαδιποτε περιοχι τθσ 

εγκατάςταςθσ να επεκτακεί ςε άλλθ περιοχι 

 να ελαχιςτοποιοφνται οι ηθμιζσ ςτθν άμεςθ περιοχι τθσ φωτιάσ με χριςθ 

αντιπυρικϊν ηωνϊν, ελαχιςτοποιϊντασ τθν ςυγκζντρωςθ υδρογονανκράκων που 

τροφοδοτοφν πικανι πυρκαγιά (διαχωρίηοντασ τθν εγκατάςταςθ ςε διαφορετικζσ 

πυροςβεςτικζσ ηϊνεσ, με βαλβίδεσ απομόνωςθσ) 

Θ εγγενισ αςφάλεια πρζπει να ενκαρρφνεται εν ςχζςει με τθ χριςθ ςφνκετων ςυςτθμάτων. 

ΥΑΚΘΨΛΞΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΧΕ ΦΩΨΛΑ ΞΑΛ ΚΦΑΩΧΘ 

Θ πακθτικι προςταςία ςε φωτιά και κραφςθ κα πρζπει να παρζχεται ϊςτε: 

 να προςτατεφει τον εξοπλιςμό και τα βαςικά δομικά υποςτθρίγματα τθσ δομισ από 

το τοπικό ςυμβάν πυρκαγιάσ ελαχιςτοποιϊντασ τθν κλιμάκωςθ και τθ 

διακινδφνευςθ του προςωπικοφ αντιμετϊπιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 να προςτατεφονται τα κφρια δομικά μζρθ από ψακυρι κραφςθ που οφείλεται ςε 

ψυχρό πιτςίλιςμα και τθ ςυνεπαγόμενθ πλιρθ κατάρρευςθ 

ΕΡΕΦΓΘΨΛΞΘ ΥΩΦΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑ 

Εξοπλιςμόσ και/ι ςυςτιματα κα πρζπει να παρζχονται για τον ζλεγχο και τθν αντιμετϊπιςθ 

ζκτακτων καταςτάςεων. 

ΥΦΣΧΚΕΨΑ ΠΕΨΦΑ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ ΩΦΑ 

Διαρροζσ ΩΦΑ και υγρϊν υδρογονανκράκων όπωσ το Φυςικό Ωγρό Αζριο (ΦΩΑ) και 

ψυκτικϊν παράγουν εφφλεκτα ςφννεφα ατμϊν βαρφτερα του αζρα. Θ εγκατάςταςθ κα 

πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να εξαλείφει ι να ελαχιςτοποιεί τθν ποςότθτα και τθν 

πικανότθτα ατυχθματικϊν και ςχεδιαςμζνων εκπομπϊν αυτϊν των υγρϊν. 

Αυτό κα πρζπει να επιτυγχάνεται με τθ χριςθ ενόσ Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ 

κατά το ςχεδιαςμό, τθν προμικεια, τθν παραγωγι, τθν καταςκευι και τθν λειτουργία τθσ 
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εγκατάςταςθσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται ότι εφαρμόηονται οι βζλτιςτοι διακζςιμοι 

κανόνεσ τεχνολογίασ. Λδιαίτερα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω: 

 Τπου είναι δυνατόν, εγκατάςταςθ και εξοπλιςμόσ που περιζχουν εφφλεκτα υγρά 

πρζπει να χωροκετοφνται ςε ανοικτό χϊρο. Εντοφτοισ, ςυντιρθςθ και κλιματικζσ 

ςυνκικεσ κα επθρεάςουν αυτιν τθν απόφαςθ. 

 Θ χωροκζτθςθ τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να ςχεδιάηεται ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ 

ςυμφόρθςθ. 

 Ξατάλλθλθ ευελιξία των ςωλθνϊςεων ϊςτε να είναι κατάλλθλεσ για όλεσ τισ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

 Σ αρικμόσ των φλαντηϊν κατά μικοσ των ςωλθνϊςεων πρζπει να ελαχιςτοποιείται 

με τθ χριςθ ςυγκολλθμζνων ενςωματωμζνων βαλβίδων λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 

κζςθ ςε λειτουργία, τθν απομόνωςθ και τθ ςυντιρθςθ. Τπου χρθςιμοποιοφνται 

φλάντηεσ, τςιμοφχεσ που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ όπωσ περιγράφεται ςτο EN 

12308, κατάλλθλεσ για τθν ςφνδεςθ και εξυπθρζτθςθ κα πρζπει να επιλζγονται και 

όπου είναι δυνατόν κα πρζπει να προςανατολίηονται ζτςι ϊςτε αν ςυμβεί διαρροι 

το εκτοξευόμενο υγρό να μθν προςβάλει το γειτονικό εξοπλιςμό. 

 Θ χωροκζτθςθ τθσ ανακουφιςτικισ βαλβίδασ του τζλουσ τθσ ςωλινωςθσ κα πρζπει 

να είναι τζτοια ϊςτε να ελαχιςτοποιείται ο κίνδυνοσ. 

 Σι πιζςεισ ςχεδιαςμοφ κα πρζπει να αφινουν ζνα επαρκϊσ ευρφ περικϊριο πάνω 

από τισ πιζςεισ λειτουργίασ ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ ςυχνότθτα του ανοίγματοσ 

των ανακουφιςτικϊν βαλβίδων. 

 Αντλίεσ με παρεμβφςματα υψθλισ ακεραιότθτασ ι υποβρφχιεσ αντλίεσ και 

κινθτιρεσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για το ΩΦΑ και το υγραζριο. 

 Χυνιςτάται γαλβανιςμζνεσ επιφάνειεσ να χωροκετοφνται ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται 

θ πικανι επιμόλυνςθ με πθγμζνο υδράργυρο των ςωλθνϊςεων και του εξοπλιςμοφ 

από ωςτενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα ςτθν περίπτωςθ πυρκαγιάσ που πικανά οδθγεί 

ςε ψακυρι κραφςθ ι γριγορθ αςτοχία. 

 Υροςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν εγκατάςταςθ ψευδαργφρου και αλουμινίου πάνω 

από μθ προςτατευμζνα χαλφβδινα και χάλκινα ςυςτιματα. Αν το αλουμίνιο ι ο 

ψευδάργυροσ κερμανκοφν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα με χαλφβδινο ι χάλκινο 

αντικείμενο, το αντικείμενο αυτό μπορεί να αναπτφξει κοιλότθτεσ ι οπζσ από 

κραματοποίθςθ κατά τθ διάρκεια μελλοντικισ λειτουργίασ. Ψο φαινόμενο αυτό δεν 

κα είναι ςτιγμιαίο, αλλά ενδζχεται να επθρεάςει τθν ακεραιότθτα τθσ 

εγκατάςταςθσ κατά τθ μελλοντικι λειτουργία. 

 Σι βαλβίδεσ απομόνωςθσ πρζπει να τοποκετοφνται όςο κοντά γίνεται ςτο 

ακροφφςιο, αλλά εκτόσ τθσ περιμζτρου τθσ εκροισ των υγρϊν που προζρχονται 

από τισ διεργαςίεσ των πιεςτικϊν δοχείων που περιζχουν εφφλεκτα υγρά. Αυτζσ οι 

βαλβίδεσ απομόνωςθσ κα πρζπει να ενεργοποιοφνται με απομακρυςμζνθ 

διαχείριςθ με ζνα πιεςτικό διακόπτθ ςε αςφαλι τοποκεςία ι αυτόματα  από το 

Χφςτθμα Ζκτακτθσ Διακοπισ Οειτουργίασ (ΧΕΔΟ). 
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ΟΕΞΑΡΘ ΑΥΣΦΦΣΘΧ 

Θ ζκταςθ των λεκανϊν απορροισ, των καναλιϊν ςυλλογισ διαρροϊν ΩΦΑ και των 

ςωλθνϊςεων υδρογονανκράκων και εξοπλιςμοφ κα πρζπει να αξιολογοφνται ςαν μζροσ 

τθσ εκτίμθςθσ κινδφνου. Γενικά, ζχει βρεκεί ότι θ ςυλλογι των διαρροϊν από ςωλθνϊςεισ 

που ςυνδζουν ΩΦΑ και υδρογονάνκρακεσ, χωρίσ κλάδουσ, φλάντηεσ ι μζςα ςφνδεςθσ, δεν 

δικαιολογείται από τθν εκτίμθςθ κινδφνου. 

Αν απαιτείται, θ ζκταςι τουσ κα πρζπει να ςχεδιάηεται ϊςτε να αντιμετωπίηονται δυνθτικζσ 

διαρροζσ που μπορεί να εντοπιςτοφν κατά τθν εκτίμθςθ κινδφνου. 

Δυνατζσ διαρροζσ ΩΦΑ και υδρογονανκράκων πρζπει να αποςτραγγίηονται ςε λεκάνεσ 

απορροισ, με γεννιτριεσ αφροφ ι άλλα μζςα για βελτιωμζνο ζλεγχο τθσ εξάτμιςθσ. 

ΕΛΔΛΞΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ: ΑΡΨΛΧΕΛΧΠΛΞΘ  ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ 

Θ εγκατάςταςθ πρζπει να ςχεδιάηεται ζτςι ϊςτε να επιτρζπει τθν εφκολθ ςυνζχιςθ τθσ 

λειτουργίασ μετά από ζνα ςειςμό επιπζδου ΧΧΟ. 

Ψα παρακάτω ςυςτιματα πρζπει να αντζχουν ςε ενζργειεσ που προκφπτουν από 

ιςχυρότερουσ ςειςμοφσ (από επίπεδα ΧΧΟ ζωσ επίπεδα ΧΑΔΟ): 

 ςυςτιματα των οποίων θ διακοπι μπορεί να δθμιουργιςει κίνδυνο για τθν 

εγκατάςταςθ 

 ςυςτιματα προςταςίασ των οποίων θ λειτουργία απαιτείται για να εξαςφαλίηεται 

ζνα ελάχιςτο επίπεδο αςφάλειασ 

Για το ςκοπό αυτό, τα ςυςτιματα τθσ εγκατάςταςθσ και οι ςυνιςτϊςεσ τουσ πρζπει να 

διαβακμιςτοφν ςτθ βάςθ τθσ ςθμαντικότθτάσ τουσ. Πια τζτοια διαβάκμιςθ πρζπει να 

αναλφεται κατά τθ διάρκεια τθσ εκτίμθςθσ κινδφνου: 

 Κλάςθ Α: Χυςτιματα τα οποία είναι ηωτικά για τθν αςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ ι 

ςυςτιματα προςταςίασ των οποίων θ λειτουργία απαιτείται για να διατθρείται ζνα 

ελάχιςτο επίπεδο αςφαλείασ. Υρζπει να παραμζνουν λειτουργικά και για το ΧΧΟ και 

για το ΧΑΔΟ. Ψο ςφςτθμα ΧΕΔΟ και ο δευτερεφων περιζκτθσ του ΩΦΑ πρζπει να 

διαβακμίηεται ςτθν Ξλάςθ Α. 

 Κλάςθ Β: Χυςτιματα που εκτελοφν ηωτικζσ λειτουργίεσ για τθν λειτουργία τθσ 

εγκατάςταςθσ ι ςυςτιματα των οποίων θ διακοπι μπορεί να δθμιουργιςει 

κίνδυνο για τθν εγκατάςταςθ των οποίων θ κατάρρευςθ μπορεί να δθμιουργιςει 

ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για το περιβάλλον ι μπορεί να οδθγιςει ςε ςυμπλθρωματικό 

κίνδυνο. Ψα ςυςτιματα αυτά πρζπει να παραμζνουν λειτουργικά με το ΧΧΟ και να 

διατθροφν τθν ακεραιότθτά τουσ ςε περίπτωςθ ΧΑΔΟ. Σ κφριοσ περιζκτθσ όλων των 

δεξαμενϊν ΩΦΑ πρζπει να διαβακμίηεται ςτθν Ξλάςθ Β. 

 Κλάςθ Γ: Άλλα ςυςτιματα. Ψα ςυςτιματα αυτά πρζπει να παραμζνουν λειτουργικά 

μετά το ΧΧΟ και δεν πρζπει να πζφτουν επάνω ι να επιδροφν ςε ςυςτιματα άλλθσ 

κλάςθσ και ςυνιςτϊςεσ μετά το ΧΑΔΟ. 
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Ψα ςυςτιματα περιλαμβάνουν τον ςχετικό εξοπλιςμό, ςωλθνϊςεισ, βαλβίδεσ, όργανα, 

παροχι ενζργειασ και τα υποςτθρικτικά τουσ. Σι δομζσ πρζπει να ςχεδιάηονται ςφμφωνα με 

τθν κλάςθ τθσ πιο αυςτθρισ ςυνιςτϊςασ του ςυςτιματοσ που υποςτθρίηουν. 

Ψα κτίρια που ζχουν λειτουργία αςφάλειασ, ι ςτα οποία κανονικά υπάρχουν άνκρωποι, 

πρζπει να ςχεδιάηονται ϊςτε να διατθροφν τθν ακεραιότθτα τουσ ςε περίπτωςθ ΧΑΔΟ. 

Κζρμανςθ, εξαεριςμόσ και κλιματιςμόσ πρζπει να ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να πλθροφν τα 

κριτιρια των διαβακμιςμζνων ςυςτθμάτων τα οποία βρίςκονται μζςα ςτα κτίρια. 

4.1.5.3 ΑΡΑΧΞΣΥΘΧΕΛΧ 

Σι αναςκοπιςεισ πρζπει να οργανϊνονται ςφμφωνα με αυςτθρι εφαρμογι ενόσ πλιρουσ 

ςυςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Υοιότθτασ. 

Σι αναςκοπιςεισ αυτζσ πρζπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον: 

 προκαταρκτικι ανάλυςθ κινδφνου 

 αναςκόπθςθ χωροκζτθςθσ 

 Πελζτθ Ξίνδυνων και Οειτουργικότθτασ (ΠΞΟ) 

 αναςκόπθςθ ςυντιρθςθσ και προςβαςιμότθτασ 

 αναςκόπθςθ Χτάκμθσ Ακεραιότθτασ Αςφάλειασ (ΧΑΑ) 

 αναςκόπθςθ πριν τθν εκκίνθςθ 

4.1.6 ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΨΑ ΨΘΡ  ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ 

4.1.6.1 ΓΕΡΛΞΑ 

Σι τοπικοί κανονιςμοί υπερτεροφν αλλά θ εφαρμογι τουσ πρζπει να εξαςφαλίηει ότι τα 

ςθμεία που παρουςιάηονται ςτα Ξεφάλαια 4.1.6.2. και 4.1.6.3 καλφπτονται. 

4.1.6.2 ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Θ προετοιμαςία για τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να περιλαμβάνει: 

 εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

 ανάπτυξθ διαδικαςιϊν για τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, τθ ςυντιρθςθ και τθν 

επικεϊρθςθ 

 ανάπτυξθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ και προςταςίασ, που ενςωματϊνονται ςτισ 

υπόλοιπεσ διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ του λιμανιοφ και του Διεκνοφσ Ξϊδικα για 

τθν Αςφάλεια των Υλοίων και των Οιμενικϊν Εγκαταςτάςεων (ISPS), όπου είναι 

εφαρμόςιμο 

4.1.6.3 ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΨΑ ΨΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΘΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ 

Θ αςφάλεια κατά τθ φάςθ λειτουργίασ πρζπει να επιτυγχάνεται με τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά και μζτρα: 
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 ςυςτιματα λειτουργικοφ ελζγχου, παρακολοφκθςθσ και διαφφλαξθσ που 

περιλαμβάνουν άδειεσ εργαςιϊν 

 μείωςθ των μθ ελεγχόμενων πθγϊν ανάφλεξθσ 

 τοπικό και απομακρυςμζνο ζλεγχο των ςυςτθμάτων πυρόςβεςθσ 

4.2 ΞΕΦΑΟΑΛΣ 2: ΥΦΣΒΟΘΨΕΧ ΞΑΛ ΟΛΠΕΡΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ  

4.2.1 ΓΕΡΛΞΑ 

Αυτό το κεφάλαιο αφορά τθν χωροκζτθςθ, τον μθχανικό ςχεδιαςμό, τθν εκπαίδευςθ πριν 

τθν λειτουργία και τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ τθσ προβλιτασ και των λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων. 

4.2.2 ΧΩΦΣΚΕΨΘΧΘ 

Θ τοποκζτθςθ μιασ προβλιτασ ςε ζνα τερματικό ςτακμό ΩΦΑ ςε λιμζνα είναι ζνασ κφριοσ 

παράγοντασ για τον προςδιοριςμό τθσ ςυνολικισ διακινδφνευςθσ τθσ λειτουργίασ 

μεταφοράσ μεταξφ πλοίου και ακτισ και επομζνωσ μια λεπτομερισ μελζτθ για τον 

προςδιοριςμό τθσ πλζον αποδεκτισ κζςθσ πρζπει να υλοποιείται κατά το ςτάδιο ςφλλθψθσ 

του ζργου. Υροςδιοριςμόσ του τι είναι αποδεκτό ςε ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ  πρζπει να 

προκφπτει από μία εκτίμθςθ των πραγματικϊν διακινδυνεφςεων που δθμιουργοφνται από 

τθ λειτουργία παρακείμενων εγκαταςτάςεων και τθν κίνθςθ ςτο λιμάνι. 

Διατάξεισ που περιγράφονται ςτο Υρότυπο ΕΡ ΛSO 28460 κα πρζπει να ενςωματϊνονται 

ςτο ςχεδιαςμό τθσ προβλιτασ και τθσ διεπαφισ πλοίου/ακτισ. 

4.2.3 ΨΕΧΡΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ  

Αυτό κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ ςυνκικεσ εδάφουσ και επιπρόςκετα τα φορτία που 

επιβάλλονται ςε μια τερματικι προβλιτα ΩΦΑ εξαιτίασ φυςικϊν φαινομζνων όπωσ άνεμοι, 

παλίρροιεσ, ρεφματα κυμάτων, κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ, πάγοσ, ςειςμοί και εκείνεσ που 

επιβάλλονται από επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ ο ελλιμενιςμόσ και θ πρόςδεςθ, ο 

χειριςμόσ φορτίου και οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται κατά τθν καταςκευι, λειτουργία 

και ςυντιρθςθ. 

Πια μελζτθ ςυμβατότθτασ κα πρζπει να διεξάγεται για να εξαςφαλίηεται ότι το εφροσ των 

ςκαφϊν που αναμζνεται να ελλιμενιςτοφν ςτον τερματικό ςτακμό μποροφν να το κάνουν 

με αςφάλεια (βλζπε Υρότυπο EN ISO 28460). 

Κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά το ςχεδιαςμό θ πικανότθτα διαρροισ ΩΦΑ, 

ιδιαίτερα ςτθν περιοχι πζριξ των βραχιόνων μεταφοράσ. Αυτό μπορεί να γίνει με 

προβλζψεισ ςυγκράτθςθσ διαρροϊν ΩΦΑ και προςταςίασ ζναντι κραφςθσ των δομικϊν 

μερϊν από ανκρακοφχο χάλυβα ι με άλλα κατάλλθλα μζτρα. 

Πια αίκουςα διαχείριςθσ τθσ προβλιτασ κα πρζπει να παρζχεται θ οποία κα επικοινωνεί 

με τισ αίκουςεσ ελζγχου του πλοίου και του τερματικοφ ςτακμοφ. Κα πρζπει να 



  
93 

 
  

περιλαμβάνει διατάξεισ για ζκτακτθ διακοπι λειτουργίασ, εξοπλιςμό απελευκζρωςθσ για 

το ςφςτθμα μεταφοράσ του ΩΦΑ και τθλεχειριηόμενο από τθν προβλιτα εξοπλιςμό 

πυρόςβεςθσ και ελζγχου ατμοφ. Εξοπλιςμόσ κα πρζπει επίςθσ να παρζχεται για τθν 

παρακολοφκθςθ των καλάςςιων καιρικϊν ςυνκθκϊν, τθσ κζςθσ του πλοίου και τισ τάςεισ 

ςτα ςχοινιά πρόςδεςθσ. 

Ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ πρζπει να παρζχεται για τθν προειδοποίθςθ ςχετικά με 

οποιαδιποτε διαρροι ΩΦΑ ι φυςικοφ αερίου κακϊσ και για τθν προειδοποίθςθ ςε 

περίπτωςθ πυρκαγιάσ. Θ ενεργοποίθςθ αυτοφ του ςυςτιματοσ πρζπει να ενεργοποιεί 

αυτόματα ζνα ςφςτθμα διακοπισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ μεταφοράσ από το πλοίο 

ςτθν ακτι και να ςθμαίνει ςυναγερμό ςτθν αίκουςα διαχείριςθσ τθσ προβλιτασ, ςτθν 

αίκουςα ελζγχου του τερματικοφ ςτακμοφ και επίςθσ να διαβιβάηεται ςτο πλοίο με τα 

μζςα που ςυνιςτϊνται από το Υρότυπο ΕΡ ISO 28460. Οιμενικοί βραχίονεσ μεταφοράσ 

πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά ΩΦΑ μεταξφ πλοίου και ακτισ. Αυτοί κα 

πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με μθχανικι ζκτακτθ αποδζςμευςθ ςφμφωνα με το Υρότυπο 

EN 1474 (όλα τα μζρθ). 

Άγκιςτρα πρόςδεςθσ ταχείασ απελευκζρωςθσ πρζπει να παρζχονται και ο ςχεδιαςμόσ του 

ςυςτιματοσ απελευκζρωςθσ πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε θ ενεργοποίθςθ ενόσ διακόπτθ ι  

θ αςτοχία μιασ μόνο ςυνιςτϊςασ να μθν απελευκερϊνει όλεσ τισ προςδζςεισ ταυτόχρονα. 

4.2.4 ΑΧΦΑΟΕΛΑ 

Υρζπει να προβλεφκεί ταχεία πρόςβαςθ και αποχϊρθςθ από τθ κζςθ πρόςδεςθσ 

οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ ι ςκαφϊν που εμπλζκονται ςτθν πυρόςβεςθ, εκκζνωςθ για 

ιατρικοφσ λόγουσ ι ςτον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ. 

Χε προβλιτεσ που θ πρόςβαςθ γίνεται με οχιματα μπορεί να χρειαςτεί να δθμιουργθκοφν 

οδοί διζλευςθσ. 

Υρζπει επίςθσ να προβλεφκοφν οδεφςεισ ζκτακτθσ διαφυγισ από φωτιά ι διαρροι υγρϊν.  

Από οποιοδιποτε ςθμείο τθσ κζςθσ πρόςδεςθσ κα πρζπει να είναι δυνατι θ διαφυγι ςε 

ζνα μζροσ αςφαλείασ. Αυτό επιτυγχάνεται ευκολότερα με τθν παροχι δφο ανεξάρτθτων 

οδεφςεων αςφάλειασ από τθ κζςθ πρόςδεςθσ. Αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 πρόςκετεσ διαβάςεισ 

 παροχι επανδρωμζνθσ βάρκα (-ων) ετοιμότθτασ 

Θ όδευςθ διαφυγισ πρζπει να προςτατεφεται με ψεκαςμό νεροφ, εάν κρικεί απαραίτθτο 

από τθν εκτίμθςθ κινδφνου. 

Θ πρόςβαςθ ςτο πλοίο από τθν προβλιτα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του 

Υροτφπου EN ISO 28460. 

Δεν κα πρζπει να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ςτθν περιοχι 

τθσ προβλιτασ, χωρίσ αναγνωριςτικό ζλεγχο, ανά πάςα ςτιγμι. Τπου χρθςιμοποιοφνται 

φράκτεσ αςφαλείασ για να επιτευχκεί αυτό, κα πρζπει να δίνεται προςοχι ςτισ γενικζσ 

προφυλάξεισ κατά τθσ πυρκαγιάσ και ςτα μζςα ζκτακτθσ αποχϊρθςθσ. 
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5. ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ε ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΕΛΟΣ ΕΝ 1473 

5.1 ΨΣ ΥΦΣΨΩΥΣ ΕΟΣΨ ΕΡ 1473 ΧΕ ΔΣΠΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ  ΕΦΓΣΩ 

Χτο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο παρουςιάηεται το Υρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 1473 ςε μορφι δομικισ 

ανάλυςθσ ζργου (WBS – Work Breakdown Structure) με τθν βοικεια του MS Project. Αυτό 

το Ευρωπαϊκό Υρότυπο παρζχει κατευκυντιριεσ γραμμζσ για το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι 

και τθ λειτουργία των χερςαίων εγκαταςτάςεων υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου όςον 

αφορά ςτθν υγροποίθςθ, αποκικευςθ, αεριοποίθςθ, μεταφορά και διακίνθςθ του ΩΦΑ.  

Θ δομικι ανάλυςθ ζργου ι Work Breakdown Structure (WBS) περιζχει όλα όςα χρειάηονται 

για να ολοκλθρωκεί το ζργο. Χε αυτό εμφανίηεται θ δομι του ζργου και θ κατάτμθςθ των 

επιμζρουσ διεργαςιϊν. Θ ρφκμιςθ των επιμζρουσ ςτόχων και υποχρεϊςεων κακορίηονται 

ςτο WBS ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου. Χτθν ςυνζχεια, για τθν υλοποίθςθ του κα 

χρθςιμοποιθκοφν οι διεργαςίεσ όπωσ περιγράφονται ςτο WBS, αλλά θ ςειρά υλοποίθςθσ 

τουσ μπορεί να διαφζρει ανάλογα με τθν φφςθ του ζργου. 

Χτο ςυγκεκριμζνο Υρότυπο που αναλφουμε, εκτόσ από τισ διαδικαςίεσ που ςυνίςταται να 

ακολουκθκοφν, παρουςιάηονται και οριςμζνεσ καλζσ πρακτικζσ που κα οδθγιςουν ςε 

αςφαλι και περιβαλλοντικά αποδεκτι καταςκευι και λειτουργία των χερςαίων 

εγκαταςτάςεων ΩΦΑ. Σι διαδικαςίεσ αυτζσ και οι πρακτικζσ αναλφονται ανά κεφάλαιο του 

Υροτφπου ςτο παρακάτω Υίνακασ 8 με αρκετι λεπτομζρεια. 

Πίνακασ 8: Παρουςίαςθ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 1473 ςε μορφι ζργου 

WBS Task Name 

1 Αςφάλεια και περιβάλλον 

1.1    Γενικά 

1.2    Περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ  

1.2.1       Εκτίμθςθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων  

1.2.1.1          Διεξαγωγι λεπτομεροφσ ΕΥΕ για τθν τοποκεςία τθσ εγκατάςταςθσ. 

1.2.1.2          Εντοπιςμόσ όλων των εκπομπϊν από τθν εγκατάςταςθ. 

1.2.1.3 
         Οιψθ μζτρων που εξαςφαλίηουν ότι οι εκπομπζσ δεν είναι βλαπτικζσ ςε 

πρόςωπα, ιδιοκτθςία, ηϊα ι βλάςτθςθ. 
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1.2.1.4          Ξακιζρωςθ διαδικαςίασ διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων. 

1.2.1.5 
         Εντοπιςμόσ και φπαρξθ προφυλάξεων για τον χειριςμό τοξικϊν υλικϊν ςε 

ςυνδυαςμό με τακτικζσ επικαιροποιιςεισ. 

1.2.2       Εκπομπζσ τθσ εγκατάςταςθσ  

1.2.2.1 

         Ανάπτυξθ ςχεδίων για τθν ελαχιςτοποίθςθ ι εξάλειψθ βλαβερϊν εκπομπϊν 

που προκφπτουν από δοκιμζσ παραλαβισ, λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ 

ςυντιρθςθσ. 

1.2.2.2 
         Ξακοριςμόσ ςτόχων για τισ αποδεκτζσ ποςότθτεσ και ςυγκεντρϊςεισ των 

ρφπων ςτισ εκπομπζσ. 

1.2.3       Ζλεγχοσ εκπομπϊν  

1.2.4       Φιλοςοφία καφςθσ/εξαεριςμοφ 

1.2.4.1 

         Υροβλζψεισ κατά το ςχεδιαςμό και τθ λειτουργία, ϊςτε να διαςφαλίηεται 

ότι οι πικανζσ ροζσ αποβλιτων αερίων να ανακτϊνται και να μθν οδθγοφνται ςε 

καφςθ ι εξαεριςμό κατά τθν κανονικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

1.2.5       Ζλεγχοσ κορφβου 

1.2.5.1 
         Εξζταςθ επιπτϊςεων/επιδράςεων κορφβου μζςα και ζξω από τθν 

εγκατάςταςθ. 

1.2.6       Εξωτερικζσ διαδρομζσ κυκλοφορίασ 

1.2.6.1 
         Αποτφπωςθ των εξωτερικϊν διαδρομϊν κυκλοφορίασ που βρίςκονται 

κοντά ςτθν εγκατάςταςθ ςτθν ΕΥΕ. 

1.2.6.2          Εξζταςθ χερςαίων διαδρομϊν, πλωτϊν οδϊν και εγγφτθτα αεροδρομίων. 

1.2.7       Απόρριψθ νεροφ 

1.2.7.1          Υρζπει να εκτιμάται θ επίδραςθ των απορριπτόμενων νερϊν. 
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1.3    Γενικι αςφάλεια 

1.3.1       Προςζγγιςθ τθσ φιλοςοφίασ αςφάλειασ 

1.3.1.1 
         Χχεδιαςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ ςε αποδεκτά επίπεδα διακινδφνευςθσ για 

τθν ηωι και τθν περιουςία εντόσ και εκτόσ των ορίων τθσ εγκατάςταςθσ. 

1.3.2       Εγκατάςταςθ και ευρφτερθ περιοχι 

1.3.2.1          Περιγραφι τθσ εγκατάςταςθσ 

1.3.2.1.1 

            Πια περιγραφι των λειτουργιϊν τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να 

ςυντάςςεται κατά περιοχι τθσ εγκατάςταςθσ και κατά διεργαςία, για χριςθ 

ςτθν αξιολόγθςθ αςφαλείασ. 

1.3.2.2          Μελζτθ κζςθσ 

1.3.2.2.1             Πελζτθ εδαφολογικι, γεωλογικι, τεκτονικι, γεωτεχνικι. 

1.3.2.2.2 
            Πελζτθ τθσ βλάςτθςθσ,του υδροφόρου ορίηοντα και των υπόγειων 

υδάτων. 

1.3.2.2.3             Πελζτθ για αναγνϊριςθ διαρροϊν θλεκτρικϊν ρευμάτων. 

1.3.2.2.4 

            Πελζτθ του καλάςςιου υδάτινου περιβάλλοντοσ, τθσ καλάςςιασ 

πρόςβαςθσ, τθσ ποιότθτασ και τθσ κερμοκραςίασ του καλάςςιου νεροφ, των 

παλιρροϊκϊν ςυνκθκϊν και των κρουςτικϊν κυμάτων. 

1.3.2.2.5             Πελζτθ για περιοχζσ ελιγμϊν και αποςτάςεισ αςφαλείασ. 

1.3.2.2.6             Πελζτθ υποδομϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ εγκατάςταςθσ. 

1.3.2.3          Κλιματολογία 

1.3.2.3.1 
            Πελζτθ ανζμων, κερμοκραςιϊν, βαρομετρικισ πίεςθσ, ατμοςφαιρικισ 

ςτακερότθτασ, ςχετικισ υγραςίασ, διαβρωτικϊν χαρακτθριςτικϊν του αζρα. 
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1.3.2.4          ειςμολογία 

1.3.2.4.1 
            Εκτιμιςεισ κινδφνων ςειςμϊν, τςουνάμι, κατολιςκιςεων και 

θφαιςτειακϊν δραςτθριοτιτων ςε εφροσ 320 χλμ. από τθν εγκατάςταςθ. 

1.3.2.4.2 

            Δεφτερο επίπεδο ανάλυςθσ ςε εφροσ 80 χλμ. από τθν εγκατάςταςθ με 

ςκοπό τθν ανίχνευςθ τθσ παρουςίασ οποιωνδιποτε ενεργϊν γεωλογικϊν 

ελαττωμάτων. 

1.3.2.4.3 

            Ξακοριςμόσ ΧΑΔΟ (Χειςμοφ Αςφαλοφσ Διακοπισ Οειτουργίασ) και ΧΧΟ 

(Χειςμοφ Χχεδιαςμοφ Οειτουργίασ) ςφμφωνα με τισ γεωλογικζσ, τεκτονικζσ και 

ςειςμολογικζσ μελζτεσ. 

1.3.2.5          Σοποκεςία 

1.3.2.5.1 

            Αξιολόγθςθ τθσ τοποκεςίασ τθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τον 

προτεινόμενο κατάλογο των επικίνδυνων υλικϊν και τθν παρουςία τθσ 

παρακείμενθσ υφιςτάμενθσ και αναγνωριςμζνθσ μελλοντικισ ανάπτυξθσ, ενϊ 

παράλλθλα ςυμμόρφωςθ με τισ τοπικζσ και εκνικζσ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ. 

1.4    Αξιολόγθςθ κινδφνου  

1.4.1       Γενικά 

1.4.1.1 

         Υραγματοποίθςθ αξιολόγθςθσ κινδφνου κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ 

τθσ εγκατάςταςθσ, θ οποία ςυνιςτάται επίςθσ εφόςον πραγματοποιθκεί κάποια 

ςθμαντικι τροποποίθςθ ι αλλαγι. 

1.4.2       Αξιολόγθςθ 

1.4.2.1          Μεκοδολογία 

1.4.2.1.1             Ντετερμινιςτικι 

1.4.2.1.1.1 
               Δθμιουργία καταλόγων με δυνθτικοφσ κινδφνουσ εςωτερικισ και 

εξωτερικισ προζλευςθσ. 

1.4.2.1.1.2                Αναγνϊριςθ εφλογων κινδφνων και προςδιοριςμόσ των ςυνεπειϊν τουσ. 
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1.4.2.1.1.3 
               Αιτιολόγθςθ των αναγκαίων μζτρων βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ για τον 

περιοριςμό των ςυνεπειϊν. 

1.4.2.1.2             Πικανοτικι 

1.4.2.1.2.1 
               Δθμιουργία καταλόγων με δυνθτικοφσ κινδφνουσ εςωτερικισ και 

εξωτερικισ προζλευςθσ. 

1.4.2.1.2.2 
               Υροςδιοριςμόσ των ςυνεπειϊν κάκε κινδφνου και αντιςτοίχιςι τουσ ςε 

κλάςεισ ςυνεπειϊν. 

1.4.2.1.2.3 
               Χυλλογι/καταγραφι δεδομζνων ρυκμοφ βλαβϊν και προςδιοριςμόσ τθσ 

πικανότθτασ κάκε κινδφνου. 

1.4.2.1.2.4 
               Ψαξινόμθςθ των κινδφνων ςφμφωνα με τισ κλάςεισ ςυνζπειασ και του 

εφρουσ ςυχνοτιτων προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ τάξθ τθσ διακινδφνευςθσ. 

1.4.2.2          Αναγνϊριςθ των κινδφνων εξωτερικισ προζλευςθσ 

1.4.2.2.1 
            Διεξαγωγι μελετϊν για τθν αναγνϊριςθ των κινδφνων που προζρχονται 

εκτόσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

1.4.2.3          Αναγνϊριςθ των κινδφνων εςωτερικισ προζλευςθσ 

1.4.2.3.1 
            Διεξαγωγι μελετϊν για τθν αναγνϊριςθ των κινδφνων που προκφπτουν 

εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ και ςχετίηονται ι όχι με τθν χριςθ του ΩΦΑ. 

1.4.2.4          Εκτίμθςθ των πικανοτιτων 

1.4.2.4.1 

            Εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ που ςυνδζεται με ζναν ςυγκεκριμζνο κίνδυνο 

βαςιςμζνθ ςε αξιόπιςτεσ βάςεισ δεδομζνων διακζςιμεσ ςε δθμόςια χριςθ και οι 

οποίεσ είναι κατάλλθλεσ για τθ βιομθχανία ΩΦΑ ι ςε αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ 

που κα κακορίςουν το εφροσ ςυχνοτιτων για αυτόν τον κίνδυνο. 

1.4.2.5          Εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν 

1.4.2.5.1             Εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν από κάκε πικανό κίνδυνο. 
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1.4.2.5.2 
            Για τα επικίνδυνα χαρακτθριςτικά των ρευςτϊν εκτόσ του ΩΦΑ πρζπει να 

γίνεται αναφορά ςτα Δελτία Δεδομζνων Αςφαλείασ τουσ. 

1.4.3       Βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ 

1.4.3.1 

         Τταν θ αξιολόγθςθ κινδφνου δείχνει ότι υπερβαίνονται οι τιμζσ κατωφλίου 

ι δείχνει ότι θ ςτάκμθ διακινδφνευςθσ απαιτεί βελτίωςθ, πρζπει λαμβάνονται 

μζτρα. 

1.5    Σεχνικζσ αςφαλείασ κατά τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι 

1.5.1       Ειςαγωγι 

1.5.1.1 

         Ξατά τθ διάρκεια του τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ καταςκευισ, θ αςφάλεια 

πρζπει να ελζγχεται ςυνεχϊσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ κατάλλθλθ ςτάκμθ 

αςφάλειασ εν ςχζςθ με τθν εκτίμθςθ κινδφνου. 

1.5.2       χεδιαςμόσ 

1.5.2.1          Κοινά χαρακτθριςτικά ςχεδίαςθσ αςφαλείασ 

1.5.2.1.1             Ωποβολι όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ ςε ανάλυςθ επικίνδυνων περιοχϊν. 

1.5.2.1.2             Υρόβλεψθ διατάξεων αςφαλείασ που καλφπτουν όλουσ τουσ κινδφνουσ. 

1.5.2.1.3 
            Υαροχι ςυςτιματοσ ελζγχου αςφαλείασ για τον εντοπιςμό, τθν 

ενθμζρωςθ και τθν κατάλλθλθ αντίδραςθ ςε επικίνδυνα ςυμβάντα. 

1.5.2.2          Ειδικά για τθν εγκατάςταςθ: Αντιςειςμικι προςταςία 

1.5.2.2.1 

            Θ εγκατάςταςθ πρζπει να ςχεδιάηεται ζτςι ϊςτε να επιτρζπει τθν εφκολθ 

ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ μετά από ζνα ςειςμό επιπζδου ΧΧΟ (Χειςμοφ 

Χχεδιαςμοφ Οειτουργίασ). 

1.5.2.2.2 

            Χχεδιαςμόσ των ςυςτθμάτων προςταςίασ, για τα οποία απαιτείται 

λειτουργία για τθ διατιρθςθ ενόσ ελάχιςτου επιπζδου αςφαλείασ, με τζτοιο 

τρόπο ϊςτε να αντζχουν ςε δράςεισ που οφείλονται ςε ςειςμό επιπζδου ΧΧΟ 

μζχρι ΧΑΔΟ. 
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1.5.2.2.3 

            Ψαξινόμθςθ των ςυςτθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ και των ςυνιςτωςϊν 

τουσ, διαβακμίηοντάσ τα με βάςθ τθν ςθμαντικότθτά τουσ ςφμφωνα με τθν 

εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ. 

1.5.3       Αναςκοπιςεισ 

1.5.3.1 

         Σργάνωςθ αναςκοπιςεων (Υροκαταρτικι Ανάλυςθ Ξινδφνου, αναςκόπθςθ 

χωροκζτθςθσ, Πελζτθ Ξινδφνων και Οειτουργικότθτασ, αναςκόπθςθ ςυντιρθςθσ 

και προςβαςιμότθτασ, αναςκόπθςθ Χτάκμθσ Ακεραιότθτασ Αςφάλειασ, 

αναςκόπθςθ πριν τθν εκκίνθςθ). 

1.6    Αςφάλεια κατά τθν λειτουργία 

1.6.1       Γενικά 

1.6.2       Προετοιμαςία για τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 

1.6.2.1          Εκπαίδευςθ προςωπικοφ. 

1.6.2.2 
         Ανάπτυξθ διαδικαςιϊν για τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, τθ ςυντιρθςθ 

και τθν επικεϊρθςθ. 

1.6.2.3 

         Ανάπτυξθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ και προςταςίασ, που ενςωματϊνονται 

ςτισ υπόλοιπεσ διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ του λιμανιοφ και του Διεκνοφσ 

Ξϊδικα για τθν Αςφάλεια των Υλοίων και των Οιμενικϊν Εγκαταςτάςεων (ISPS), 

όπου είναι εφαρμόςιμο. 

1.6.3       Αςφάλεια κατά τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 

1.6.3.1 
         Δθμιουργία ςυςτθμάτων λειτουργικοφ ελζγχου, παρακολοφκθςθσ και 

διαφφλαξθσ που περιλαμβάνουν άδειεσ εργαςιϊν. 

1.6.3.2          Πείωςθ των μθ ελεγχόμενων πθγϊν ανάφλεξθσ. 

1.6.3.3          Ψοπικό και απομακρυςμζνο ζλεγχο των ςυςτθμάτων πυρόςβεςθσ. 

2 Προβλιτεσ και λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 
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2.1    Γενικά 

2.1.1 

      Αυτό το κεφάλαιο αφορά τθν χωροκζτθςθ, τον μθχανικό ςχεδιαςμό, τθν 

εκπαίδευςθ πριν τθν λειτουργία και τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ τθσ προβλιτασ 

και των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων. 

2.2    Χωροκζτθςθ 

2.2.1 

      Υροςδιοριςμόσ τθσ ςυνολικισ διακινδφνευςθσ τθσ λειτουργίασ μεταφοράσ 

μεταξφ πλοίου και ακτισ, μελζτθ για τον προςδιοριςμό τθσ πλζον αποδεκτισ 

κζςθσ και εκτίμθςθ των πραγματικϊν διακινδυνεφςεων που δθμιουργοφνται 

από τθν λειτουργία παρακείμενων εγκαταςτάςεων και τθν κίνθςθ ςτο λιμάνι. 

2.3    Σεχνικό ςχζδιο 

2.3.1 
      Υροςδιοριςμόσ τθσ επιλογισ των ςχετικϊν παραμζτρων ςχεδιαςμοφ και των 

μεκόδων υπολογιςμοφ για να προκφψουν οι τάςεισ ςτθ δομι τθσ προβλιτασ. 

2.3.2 

      Πια μελζτθ ςυμβατότθτασ κα πρζπει να διεξάγεται για να εξαςφαλίηεται ότι 

το εφροσ των ςκαφϊν που αναμζνεται να ελλιμενιςτοφν ςτον τερματικό ςτακμό 

μποροφν να το κάνουν με αςφάλεια. 

2.3.3 

      Πια αίκουςα διαχείριςθσ τθσ προβλιτασ κα πρζπει να παρζχεται θ οποία κα 

επικοινωνεί με τισ αίκουςεσ ελζγχου του πλοίου και του τερματικοφ ςτακμοφ, 

κα περιλαμβάνει διατάξεισ για ζκτακτθ διακοπι λειτουργίασ, εξοπλιςμό 

απελευκζρωςθσ για το ςφςτθμα μεταφοράσ του ΩΦΑ και τθλεχειριηόμενο από 

τθν προβλιτα εξοπλιςμό πυρόςβεςθσ και ελζγχου ατμοφ. 

2.3.4 

      Εξοπλιςμόσ κα πρζπει επίςθσ να παρζχεται για τθν παρακολοφκθςθ των 

καλάςςιων καιρικϊν ςυνκθκϊν, τθσ κζςθσ του πλοίου και τισ τάςεισ ςτα ςχοινιά 

πρόςδεςθσ. 

2.3.5 

      Ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ πρζπει να παρζχεται για τθν προειδοποίθςθ 

ςχετικά με οποιαδιποτε διαρροι ΩΦΑ ι φυςικοφ αερίου κακϊσ και για τθν 

προειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. 

2.3.6 

      Οιμενικοί βραχίονεσ μεταφοράσ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τθ 

μεταφορά ΩΦΑ μεταξφ πλοίου και ακτισ οι οποίοι κα είναι εφοδιαςμζνοι με 

μθχανικι ζκτακτθ αποδζςμευςθ. 
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2.4    Αςφάλεια 

2.4.1 

      Υρζπει να προβλεφκεί ταχεία πρόςβαςθ και αποχϊρθςθ από τθ κζςθ 

πρόςδεςθσ οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ ι ςκαφϊν που εμπλζκονται ςτθν 

πυρόςβεςθ, εκκζνωςθ για ιατρικοφσ λόγουσ ι ςτον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ. 

2.4.2 
      Χε προβλιτεσ που θ πρόςβαςθ γίνεται με οχιματα μπορεί να χρειαςτεί να 

δθμιουργθκοφν οδοί διζλευςθσ. 

2.4.3 
      Θ όδευςθ διαφυγισ πρζπει να προςτατεφεται με ψεκαςμό νεροφ, εάν κρικεί 

απαραίτθτο από τθν εκτίμθςθ κινδφνου. 

2.4.4 
      Δεν κα πρζπει να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα 

πρόςωπα ςτθν περιοχι τθσ προβλιτασ, χωρίσ αναγνωριςτικό ζλεγχο. 

2.4.5 

      Τπου χρθςιμοποιοφνται φράκτεσ αςφαλείασ, κα πρζπει να δίνεται προςοχι 

ςτισ γενικζσ προφυλάξεισ κατά τθσ πυρκαγιάσ και ςτα μζςα ζκτακτθσ 

αποχϊρθςθσ. 

3 υςτιματα αποκικευςθσ και ςυγκράτθςθσ 

3.1    Γενικά 

3.1.1 
      Σ ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι κάκετων, κυλινδρικϊν και επίπεδθσ βάςθσ 

δεξαμενϊν ΩΦΑ καλφπτονται από το Υρότυπο ΕΡ 14620. 

3.2    Σφποι δεξαμενισ 

3.3    Σφποι προςτατευτικοφ περιβλιματοσ 

3.4    χεδιαςτικζσ αρχζσ 

3.4.1       Γενικζσ απαιτιςεισ 

3.4.1.1 

         Δεξαμενζσ υψθλότερθσ πίεςθσ πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των 

εφαρμοςτζων προτφπων ι κωδίκων που χρθςιμοποιοφνται για το ςχεδιαςμό 

ςχετικοφ τφπου δοχείων πίεςθσ. 
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3.4.2       τεγανότθτα ρευςτοφ 

3.4.2.1 

         Θ δεξαμενι πρζπει να είναι ςτεγανι ωσ προσ τα αζρια και τα υγρά κατά τθν 

κανονικι λειτουργία. Σ βακμόσ αντοχισ ςτθ διαρροι που απαιτείται ςε 

περίπτωςθ εξωτερικισ υπερφόρτωςθσ, όπωσ ηθμιζσ από κροφςθ, κερμικι 

ακτινοβολία και εκριξεισ, ορίηεται ςτθν αξιολόγθςθ επικινδυνότθτασ. 

3.4.3       υνδζςεισ δεξαμενϊν 

3.4.3.1 
         Σι ςωλινεσ μεταφοράσ υγρϊν και αερίων που διειςδφουν ςτο δοχείο 

πρζπει να μθν προκαλοφν υπερβολικι ειςροι κερμότθτασ. 

3.4.3.2 

         Για τισ διειςδφςεισ που μποροφν να υποςτοφν γριγορθ κερμικι ςυςτολι 

και επζκταςθ, εάν είναι απαραίτθτο, οι εςωτερικζσ ςυνδζςεισ πρζπει να 

ενιςχυκοφν και οι εξωτερικζσ ςυνδζςεισ να ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να 

μεταδίδουν εξωτερικά φορτία ςωλθνϊςεων ςε ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ 

κερμικισ διαςτολισ. 

3.4.3.3 

         Υρζπει να προβλεφκοφν εάν χρειάηεται, ςυνδζςεισ για το άηωτο μζςα ςτον 

δακτυλιοειδι χϊρο μεταξφ τθσ εςωτερικισ δεξαμενισ και του εξωτερικοφ 

περιβλιματοσ ϊςτε να αφαιρεκεί ο αζρασ πριν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ και 

το ΩΦΑ να απομακρυνκεί μετά το άδειαςμα για ςυντιρθςθ. 

3.4.3.4 
         Υρζπει να προβλζπεται μια πλατφόρμα και κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ 

ανφψωςθσ, ϊςτε οι αντλίεσ να αφαιροφνται για ςυντιρθςθ. 

3.4.4       Θερμικι μόνωςθ 

3.4.4.1 
         Ψα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθ κερμομόνωςθ πρζπει να επιλζγονται 

από αυτά που ορίηονται ςτο EN ISO 16903. 

3.4.4.2 

         Ψα εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα μόνωςθσ πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από 

ρφπουσ που μποροφν να διαβρϊςουν ι να βλάψουν με άλλο τρόπο τα 

εξαρτιματα που περιζχουν τθν πίεςθ με τα οποία ζρχονται ςε επαφι. 

3.4.4.3 
         Θ βαςικι μόνωςθ είναι τοποκετθμζνθ κάτω από τθν κφρια βάςθ του 

δοχείου για να μειωκεί θ μεταφορά κερμότθτασ από τα κεμζλια. 

3.4.4.4          Θ βαςικι μόνωςθ πρζπει να ςχεδιάηεται και να προδιαγράφεται ϊςτε να 
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μπορεί να αντζχει ςε κάκε είδουσ ςυνδυαςμοφσ δράςθσ όπωσ ορίηεται ςτο 

Υρότυπο ΕΡ 14620. 

3.4.4.5 
         Θ εξωτερικι μόνωςθ πρζπει να προςτατεφεται από τθν υγραςία με τθν 

επζνδυςθ και τθν εγκατάςταςθ φράγματοσ ατμϊν. 

3.4.5       Λειτουργικζσ ενζργειεσ 

3.4.5.1 

         Σι δεξαμενζσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

αντζχουν τουσ ςυνδυαςμοφσ ενεργειϊν όπωσ ορίηονται ςτο ΕΡ 14620 και 

αυτοφσ που προκφπτουν από μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ πίεςθσ. 

3.4.5.2 

         Για τισ αυτοδφναμεσ δεξαμενζσ χάλυβα, το κφριο δοχείο πρζπει να είναι 

ςχεδιαςμζνο ϊςτε να αντζχει ςτθ μζγιςτθ διαφορικι πίεςθ που μπορεί να 

ςυμβεί κατά τθ διάρκεια όλων των φάςεων λειτουργίασ. 

3.5    Γενικοί κανόνεσ ςχεδιαςμοφ 

3.5.1 
      Σι δομζσ τθσ δεξαμενισ πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνεσ να αντζχουν τον 

ςυνδυαςμό των ενεργειϊν που ορίηονται ςτο Υρότυπο ΕΡ 14620. 

3.5.2 

      Σ ςχεδιαςμόσ πρζπει να ελαχιςτοποιεί τυχόν υποβάκμιςθ του οπλιςμοφ ι 

του ςκυροδζματοσ ϊςτε να αποφευχκεί θ μείωςθ τθσ δομικισ ακεραιότθτασ τθσ 

δεξαμενισ κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ τθσ. 

3.6    Θεμελιϊςεισ 

3.6.1 
      Χχεδιαςμόσ κεμελίων ϊςτε να αποτρζπεται θ κακίηθςθ μεγαλφτερθ από το 

επιτρεπτό όριο. 

3.6.2 
      Χχεδιαςμόσ τθσ βάςθσ ϊςτε να αποφεφγεται θ ανφψωςθ παγετοφ είτε από τθ 

κζςθ τθσ πλάκασ βάςθσ είτε από τα ςυςτιματα κζρμανςθσ. 

3.6.3 
      Χχεδιαςμόσ κριτθρίων για τθν κεμελίωςθ ςφμφωνα με τθν ςειςμολογικι και 

γεωτεχνικι ανάλυςθ. 

3.7    Λειτουργικά όργανα 

3.7.1       Γενικά 
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3.7.1.1 

         Ϊπαρξθ επαρκϊν οργάνων για τθν κζςθ ςε λειτουργία και τον παροπλιςμό 

τθσ δεξαμενισ με αςφαλι τρόπο με δείκτεσ ςτάκμθσ υγρϊν, πίεςθσ, 

κερμοκραςίασ και πυκνότθτασ. 

3.7.1.2 

         Ψα όργανα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διατθροφνται κατά τθν κανονικι 

λειτουργία τθσ δεξαμενισ. Ψα όργανα που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια και τθ 

λειτουργία, των οποίων θ ςυντιρθςθ απαιτεί τθν αποςυναρμολόγθςθ, πρζπει 

να ζχουν επαρκι απόλυςθ. 

3.7.1.3 
         Σι μετριςεισ και οι ςυναγερμοί πρζπει να μεταδίδονται ςτθν κατάλλθλθ 

αίκουςα ελζγχου. 

3.7.2       Επίπεδο υγροφ 

3.7.2.1 
         Εφοδιαςμόσ δεξαμενισ με όργανα που επιτρζπουν τον ζλεγχο του 

επιπζδου ΩΦΑ και τθν ανάλθψθ δράςθσ ςε περιπτϊςεισ υπερχείλιςθσ. 

3.7.2.2 

         Χυνεχι μζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του υγροφ από τουλάχιςτον δφο χωριςτά 

ςυςτιματα κατάλλθλθσ αξιοπιςτίασ. Ξάκε ςφςτθμα περιλαμβάνει ςυναγερμοφσ 

υψθλοφ επιπζδου. 

3.7.2.3 
         Ανίχνευςθ υψθλοφ επιπζδου με όργανα κατάλλθλθσ αξιοπιςτίασ που είναι 

ανεξάρτθτθ από τισ προαναφερόμενεσ ςυνεχείσ μετριςεισ ςτάκμθσ. 

3.7.3       Πίεςθ 

3.7.3.1 

         Θ δεξαμενι πρζπει να είναι εξοπλιςμζνθ με όργανα, μόνιμα εγκατεςτθμζνα 

και κατάλλθλα τοποκετθμζνα, τα οποία επιτρζπουν τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

πίεςθσ με ςυνεχείσ μετριςεισ. 

3.7.3.2 

         Εάν ο μονωμζνοσ χϊροσ δεν είναι ςε επικοινωνία με τον εςωτερικό 

περιζκτθ, πρζπει να εγκαταςτακοφν αιςκθτιρεσ διαφορικισ πίεςθσ μεταξφ του 

χϊρου μόνωςθσ και του εςωτερικοφ δοχείου ι ξεχωριςτοί αιςκθτιρεσ πίεςθσ 

ςτον χϊρο μόνωςθσ. 

3.7.4       Θερμοκραςία 

3.7.4.1          Πόνιμθ και ςωςτι τοποκζτθςθ ςτθν δεξαμενι, οργάνων για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ κερμοκραςίασ (υγροφ ςε διάφορα βάκθ, αζριασ φάςθσ, 
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τοίχωμα και κερμοκραςία πυκμζνα κφριου περιζκτθ, τοίχωμα και κερμοκραςία 

ςτο κάτω μζροσ του δευτερεφοντοσ δοχείου). 

3.7.5       Πυκνότθτα 

3.7.5.1          Υαρακολοφκθςθ τθσ πυκνότθτασ του ΩΦΑ ςε όλο το βάκοσ του υγροφ. 

3.8    Προςταςία υπό πίεςθ και υπό κενό 

3.8.1       Γενικά 

3.8.1.1 

         Ϊπαρξθ επαρκοφσ περικωρίου μεταξφ τθσ πίεςθσ λειτουργίασ και τθσ 

ςχεδιαςτικισ πίεςθσ τθσ δεξαμενισ ϊςτε να αποφεφγεται ο περιττόσ 

εξαεριςμόσ. 

3.8.2       Προζλευςθ των απωλειϊν εξάτμιςθσ ςτο χϊρο των ατμϊν τθσ δεξαμενισ 

3.8.2.1 
         Σ χϊροσ ατμοφ τθσ δεξαμενισ πρζπει να ςυνδζεται με ζνα ςφςτθμα 

καφςθσ/εξαεριςμοφ, μια βαλβίδα αςφαλείασ ι ενδεχομζνωσ ζνα δίςκο κραφςθσ.  

3.8.3       Βαλβίδεσ εκτόνωςθσ πίεςθσ 

3.8.3.1 
         Θ δεξαμενι πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με βαλβίδεσ υπερπίεςθσ ςυν μια 

εγκατεςτθμζνθ εφεδρικι θ οποία ανακουφίηει άμεςα τθν ατμόςφαιρα. 

3.8.3.2 

         Χε περίπτωςθ που θ εκπομπι ατμϊν οδθγεί ςε ανεπικφμθτθ κατάςταςθ 

τότε οι βαλβίδεσ πρζπει να ςυνδζονται με το δίκτυο εκκζνωςθσ ι το ςφςτθμα 

εξαεριςμοφ. 

3.8.4       Δίςκοσ κραφςθσ 

3.8.4.1 

         Εάν οι βαλβίδεσ υπερπίεςθσ δεν λαμβάνουν υπόψθ τθν ανατροπι (roll-

over) πρζπει να εγκαταςτακεί ζνασ δίςκοσ κραφςθσ για τθν προςταςία τθσ 

δεξαμενισ από τθν υπερπίεςθ. 

3.8.4.2 
         Χχεδιάηεται με τρόπο ϊςτε να μπορεί να αντικαταςτακεί μετά από αςτοχία 

χωρίσ τα κραφςματα να πζφτουν ςτθν δεξαμενι. 
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3.8.5       Κενό 

3.8.5.1          Γενικά 

3.8.5.1.1 

            Θ δεξαμενι πρζπει να εμποδίηεται να ειςζρχεται ςε αρνθτικι πίεςθ πζρα 

από το επιτρεπόμενο όριο, με ζγκαιρθ αυτόματθ απενεργοποίθςθ αντλιϊν και 

ςυμπιεςτϊν, ζγχυςθ αερίου ι αηϊτου και με βαλβίδεσ διακοπισ κενοφ αζρα. 

3.8.5.2          φςτθμα ζγχυςθσ αερίου 

3.8.5.2.1 
            Ψο αζριο μπορεί να εγχυκεί με αυτόματο ζλεγχο για να ελαχιςτοποιθκεί θ 

χαμθλι πίεςθ ςτθν δεξαμενι. 

3.8.5.3          Βαλβίδεσ εκτόνωςθσ κενοφ 

3.8.5.3.1 
            Θ δεξαμενι πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με βαλβίδεσ εκτόνωςθσ κενοφ 

ςυν μια εγκαταςτθμζνθ εφεδρικι. 

3.9    Αναχωματικόσ τοίχοσ και περιοχι απορροισ για μονι και διπλι ςυγκράτθςθ 

3.9.1       Γενικά 

3.9.2       Περιοχι απορροισ για μονι ςυγκράτθςθ 

3.9.2.1 

         Για κυλινδρικό μονό περίβλθμα και για τισ ςφαιρικζσ δεξαμενζσ απαιτείται 

χϊροσ κατακράτθςθσ για τθν ςυλλογι των διαςκορπιςμζνων υγρϊν διαρροισ 

ΩΦΑ. 

3.9.2.2 

         Αν οι δεξαμενζσ εγκαταςτακοφν ςε εκςκαφι, το ζδαφοσ μπορεί να 

λειτουργιςει ωσ περιοχι κατακράτθςθσ εφόςον οι ιδιότθτζσ του είναι 

κατάλλθλεσ. 

3.9.2.3 

         Σι περιοχζσ κατακράτθςθσ δφο δεξαμενϊν μποροφν να ςυνδυαςτοφν. Σ 

ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ κατακράτθςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει ότι το 

ατυχθματικό ςυμβάν δεν κα προκαλζςει βλάβθ ςτθ γειτονικι δεξαμενι. 

3.9.3       Περιοχι απορροισ για διπλι ςυγκράτθςθ 
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3.9.3.1 
         Ψοποκζτθςθ των αναχωματικϊν τοίχων ςε απόςταςθ 6 μζτρων από το 

εξωτερικό περίβλθμα του κφριου δοχείου. 

3.9.4       Τλικά 

3.9.4.1 

         Ψα υλικά του ςυςτιματοσ ςυγκράτθςθσ πρζπει να είναι αδιαπζραςτα από 

το ΩΦΑ. Σ πυκμζνασ τθσ περιοχισ ςυγκράτθςθσ πρζπει να διατθρείται χωρίσ 

βλάςτθςθ για να μθν δθμιουργθκεί κίνδυνοσ πυρκαγιάσ. 

3.9.4.2 
         Θ επίςτρωςθ μόνωςθσ αυτϊν των ςυςτθμάτων πρζπει να ςχεδιάηεται 

ςφμφωνα με τα Υρότυπα ΕΡ ISO 16903 και ΕΡ 12066. 

3.9.5       Ανάκτθςθ νεροφ 

3.9.5.1 

         Oι περιοχζσ απορροισ για ΩΦΑ ςτουσ οποίουσ μπορεί να ςυλλεγεί βροχι ι 

νερό πυρόςβεςθσ πρζπει να περιλαμβάνουν ζνα μζςο για τθν απομάκρυνςι 

τουσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι διατθρείται ο απαιτοφμενοσ όγκοσ και να 

αποφευχκεί θ υπερχείλιςθ. 

3.9.5.2 
         Ψο νερό πρζπει να ςτραγγίςει ςε μια λεκάνθ απορρροισ εντόσ τθσ περιοχισ 

απορροισ και να αφαιρεκεί με άντλθςθ. 

3.9.6       Δυνατότθτα ςυγκράτθςθσ 

3.9.6.1 

         Θ περιοχι απορροισ εντόσ των αναχωματικϊν τοίχων τθσ δεξαμενισ πρζπει 

να είναι αρκετά μεγάλθ για να περιζχει τουλάχιςτον το 110% τθσ ςυνολικισ 

χωρθτικότθτασ υγροφ τθσ μεγαλφτερθσ δεξαμενισ. 

3.9.6.2 

         Θ λεκάνθ απορροισ πρζπει να είναι ικανι να ςυλλζγει διαρροζσ από τισ 

ςωλθνϊςεισ ΩΦΑ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ςωλινα υπερχείλιςθσ εντόσ 

τθσ περιοχισ απορροισ. 

3.9.6.3 

         H χωρθτικότθτα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τθν ποςότθτα του υγροφ 

που κα χυκεί από τθν κραφςθ του ςωλινα με το υψθλότερο ρυκμό διαρροισ για 

το χρόνο που απαιτείται για τθν ανίχνευςθ και τθ διακοπι τθσ ροισ. 

3.9.6.4          H λεκάνθ απορροισ πρζπει να είναι ανοικτι ςτθν ατμόςφαιρα. 
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3.10    Εξοπλιςμόσ αςφαλείασ 

3.10.1       υςκευζσ προςταςίασ από ανατροπι (roll-over) 

3.10.1.1 
         Οιψθ μζτρων για τθν αποφυγι τθσ ανατροπισ (ςυςτιματα πλιρωςθσ, 

ανακφκλωςθσ, παρακολοφκθςθσ ρυκμοφ παραγωγισ των απωλειϊν εξάτμιςθσ). 

3.10.1.2 

         Σ ςχεδιαςμόσ τθσ δεξαμενισ μπορεί να βαςίηεται ςε επικυρωμζνο 

λογιςμικό προςομοίωςθσ ςυμπεριφοράσ δεξαμενισ ΩΦΑ που ενςωματϊνει τισ 

φάςεισ γεμίςματοσ και εκκζνωςθσ. 

3.10.2       Προςταςία από πτϊςεισ κεραυνϊν 

3.10.2.1          Υροςταςία τθσ δεξαμενισ από κεραυνοφσ. 

3.10.3       Αξιοπιςτία και παρακολοφκθςθ τθσ δομισ 

3.10.3.1          Αξιοπιςτία  

3.10.3.1.1 

            Σι δεξαμενζσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου απαιτοφν ςχεδιαςμό που 

εξαςφαλίηει ότι θ αλλαγι ςτθ δομικι κατάςταςθ τθσ δεξαμενισ είναι 

βραδεία/περιοριςμζνθ και επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ αντιπροςωπευτικϊν 

παραμζτρων τθσ κατάςταςθσ τθσ. 

3.10.3.2          Παρακολοφκθςθ τθσ δομισ 

3.10.3.2.1 

            Σι διατάξεισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ γενικισ κατάςταςθσ τθσ δομισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κεμελίωςθσ, πρζπει να ςχεδιάηονται κατά τρόπο 

ϊςτε να αφινουν επαρκι χρόνο για δράςθ αν ανιχνευκοφν ανωμαλίεσ. 

3.10.3.3          Αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ 

3.10.3.3.1 

            Απαιτοφνται τρεισ ςειρζσ αιςκθτιρων κερμοκραςίασ (εξωτερικό 

περίβλθμα του τοιχϊματοσ και του πυκμζνα του κφριου δοχείου, κερμι πλευρά 

μόνωςθσ, εξωτερικι επιφάνεια ςκυροδζματοσ). 

3.10.3.4          Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ 
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3.10.3.4.1 

            Χτθν περίπτωςθ δεξαμενϊν που διακζτουν ςφςτθμα κζρμανςθσ, 

καταγράφεται ςυνεχϊσ θ κερμοκραςία και θ κατανάλωςθ ιςχφοσ από το 

ςφςτθμα. 

3.10.3.5          Διευκζτθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ 

3.10.3.5.1 

            Θ παρακολοφκθςθ τθσ κακίηθςθσ κεμελίων πρζπει να πραγματοποιείται 

κατά τθ διάρκεια τθσ υδροθλεκτρικισ δοκιμισ και ςυνιςτάται κατά τθ 

λειτουργία.  

3.10.3.6          Ανίχνευςθ διαρροϊν πρωτεφοντοσ δοχείου 

3.10.3.6.1 

            Για όλεσ τισ δεξαμενζσ όπου ο χϊροσ μόνωςθσ δεν είναι ςε επικοινωνία με 

τον κφριο περιζκτθ, πρζπει να προβλζπεται ςφςτθμα κυκλοφορίασ αηϊτου εντόσ 

του χϊρου τθσ μόνωςθσ. 

3.10.3.6.2 
            Υαρακολοφκθςθ τθσ ςτεγανότθτασ του πρωτεφοντοσ δοχείου με τθν 

ανίχνευςθ υδρογονανκράκων ςτθν απομάκρυνςθ του αηϊτου. 

3.10.3.7          Εξωτερικι διαρροι δεξαμενισ και ανίχνευςθ πυρκαγιάσ 

3.10.3.7.1 
            Ψο είδοσ των ανιχνευτϊν που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν και θ κζςθ 

τουσ ορίηεται ςτο κεφάλαιο 10. 

3.11    Δεξαμενι ςωλθνϊςεων 

3.11.1       ωλθνϊςεισ ψφξθσ 

3.11.1.1 
         Υρζπει να προβλζπεται ζνα ςφςτθμα ψφξθσ για να αποφεφγεται θ πτϊςθ 

ψυχροφ υγροφ ςτον πυκμζνα μιασ κερμισ δεξαμενισ.  

3.11.2       Πλιρωςθ ςωλθνϊςεων 

3.11.2.1 

         Υρζπει να παρζχονται ςυνδζςεισ πλιρωςθσ άνω και κάτω. Θ κάτω ςφνδεςθ 

πλθρϊςεωσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με διάταξθ που να επιτρζπει τθν 

ανάμειξθ των περιεχόμενων τθσ δεξαμενισ. 

3.12    Απόςταςθ μεταξφ δεξαμενϊν 
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3.12.1 
      Θ απόςταςθ μεταξφ των δεξαμενϊν κακορίηεται ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ 

επικινδυνότθτασ. 

3.13    Θζςθ ςε λειτουργία και παροπλιςμόσ 

3.13.1 
      Ψα κυκλϊματα αποςτράγγιςθσ κα πρζπει να ςχεδιάηονται κατά τρόπο ϊςτε 

να επιτρζπουν τθν αδρανοποίθςθ και τθν πλιρθ ξιρανςθ του χϊρου μόνωςθσ.  

3.13.2 
      Υρζπει να προβλεφκεί θ λιψθ δειγμάτων για τθν παρακολοφκθςθ αυτϊν 

των παραμζτρων. 

3.13.3 

      Χε περίπτωςθ που θ μόνωςθ ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τον όγκο αερίου τθσ 

δεξαμενισ, πρζπει να λαμβάνονται προλιψεισ για τον κακαριςμό και τθν 

αδρανοποίθςθ του χϊρου. 

3.13.4 

      O αυτοδφναμοσ κφριοσ περιζκτθσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με επαρκι 

αρικμό αιςκθτιρων κερμοκραςίασ ϊςτε να παρζχει ακριβι παρακολοφκθςθ των 

διαβακμίςεων ςτο χϊρο και ςτο χρόνο. 

3.13.5 
      Υρζπει να προβλζπονται διατάξεισ εξιςορρόπθςθσ τθσ πίεςθσ για τθν 

προςταςία του κφριου δοχείου από περιπτϊςεισ υπερβολικισ αρνθτικισ πίεςθσ. 

3.14    Δοκιμζσ 

3.14.1       Σι δοκιμζσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το Υρότυπο EN 14620. 

4 Αντλίεσ ΤΦΑ 

4.1    Γενικά 

4.1.1 

      Απαιτιςεισ για τον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθ δοκιμι, τθν εγκατάςταςθ, 

τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ φυγοκεντρικϊν αντλιϊν που χρθςιμοποιοφνται 

για υπθρεςίεσ ΩΦΑ. 

4.2    Τλικά 

4.2.1 
      Ψα υλικά πρζπει να επιλζγονται από τα υλικά που ςυνιςτϊνται για τθ χριςθ 

ΩΦΑ όπωσ ορίηεται ςτο EN ISO 16903. 
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4.2.2 
      Υρζπει να λαμβάνεται μζριμνα για τθ ςυμβατότθτα μεταξφ των κατθγοριϊν 

των υλικϊν. 

4.2.3 
      Πποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και άλλα υλικά, εφόςον ο προμθκευτισ 

μπορεί να αποδείξει τθν καταλλθλότθτά τουσ. 

4.3    Ειδικζσ απαιτιςεισ 

4.3.1 
      Ξάκε αντλία πρζπει να τοποκετθκεί ξεχωριςτά για να επιτρζψει τθν 

απομόνωςθ, αποςτράγγιςθ και κακαριςμό για ςυντιρθςθ. 

4.3.2 
      Χε περίπτωςθ αντλιϊν που λειτουργοφν παράλλθλα, πρζπει να τοποκετθκεί 

βαλβίδα αντεπιςτροφισ. 

4.3.3 
      Υρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι θ αντλία δεν κα 

υποςτεί βλάβθ εξαιτίασ τθσ χαμθλισ ροισ. 

4.3.4 
      Για τισ αντλίεσ που είναι τοποκετθμζνεσ ςε "δοχείο" ι "ςτιλθ", πρζπει να 

προβλζπεται θ επαρκισ εξαζρωςθ των κυλάκων αερίων. 

4.3.5 
      Σι αντλίεσ τοποκετθμζνεσ ςε ‘’δοχείο’’ πρζπει να ζχουν διάταξθ για 

κακαριςμό, αποςτράγγιςθ και απομόνωςθ. 

4.3.6 

      Εάν θ αντλία είναι εγκατεςτθμζνθ ςε λάκκο, πρζπει να εξαςφαλίηεται ότι οι 

βαλβίδεσ αποςτράγγιςθσ και εξαεριςμοφ μποροφν να λειτουργοφν κατά τθ 

διάρκεια παροπλιςμοφ τθσ αντλίασ. 

4.4    Ζλεγχοσ και δοκιμζσ 

4.4.1 
      Εφαρμόηεται ειδικό πρόγραμμα επικεϊρθςθσ και δοκιμϊν για να καταδειχκεί 

θ λειτουργικότθτα τθσ αντλίασ ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

5 Αεριοποίθςθ ΤΦΑ 

5.1    Γενικζσ προχποκζςεισ 

5.1.1       Λειτουργία 
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5.1.1.1 

         Θ λειτουργία τθσ αεριοποίθςθσ είναι να εξατμίηει και να κερμαίνει το ΩΦΑ 

προκειμζνου να αποςταλεί το φυςικό αζριο ςτο δίκτυο μεταφοράσ ςε 

κερμοκραςία πάνω από 0 °C. 

5.1.2       Τλικά 

5.1.2.1 
         Ωλικά μποροφν να επιλεγοφν από τα υλικά ΩΦΑ που αναφζρονται ςτο EN 

ISO 16903. 

5.1.2.2          Υρζπει να λαμβάνεται μζριμνα για τθ ςυμβατότθτα των υλικϊν. 

5.1.3       Προςτατευτικι επικάλυψθ 

5.1.3.1 

         Τταν εφαρμόηεται προςτατευτικι επικάλυψθ (βαφι, ψεκαςμόσ μετάλλου, 

γαλβανιςμόσ), θ επίςτρωςθ πρζπει να είναι ςτακερι τόςο ςτθν κερμοκραςία 

του ΩΦΑ όςο και ςτθν μζγιςτθ κερμοκραςία του κερμαντικοφ υγροφ. 

5.1.4       Διαδρομζσ φυςικοφ αερίου 

5.1.4.1 
         Χτθν ζξοδο τθσ αεριοποίθςθσ, τα υλικά ςωλθνϊςεων πρζπει να επιλζγονται 

ςε ςχζςθ με τθ χαμθλότερθ κερμοκραςία που μπορεί να επζλκει. 

5.1.5       τακερότθτα/δόνθςθ 

5.1.5.1 
         Σι εξατμιςτζσ πρζπει να λειτουργοφν ςε ςτακερι κατάςταςθ χωρίσ καμία 

δόνθςθ για ςυγκεκριμζνο εφροσ λειτουργίασ. 

5.1.6       Ανακουφιςτικζσ βαλβίδεσ αςφαλείασ 

5.1.6.1 

         Για να αποφευχκεί θ υπερπίεςθ, οι εξατμιςτζσ που μποροφν να 

απομονωκοφν πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον μια ανακουφιςτικι βαλβίδα 

αςφαλείασ. 

5.1.6.2 
         Σι βαλβίδεσ ανακοφφιςθσ αςφαλείασ μποροφν να εκκενωκοφν απευκείασ 

ςτθν ατμόςφαιρα ςε αςφαλι κζςθ. 

5.1.6.3 
         H εκφόρτιςθ των βαλβίδων αςφαλείασ πρζπει να οδθγθκεί προσ το 

ςφςτθμα καφςθσ/εξαεριςμοφ εφόςον είναι δυνατό. 
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5.1.7       Δεδομζνα απόδοςθσ 

5.1.7.1 
         Σι ονομαςτικζσ τιμζσ των δεδομζνων απόδοςθσ των ατμοποιθτϊν πρζπει 

να εξαςφαλίηονται από τον καταςκευαςτι. 

6 ωλθνϊςεισ 

6.1    Γενικά 

6.1.1 
      Επιςιμανςθ οριςμζνων χαρακτθριςτικϊν του ςχεδιαςμοφ των ςωλθνϊςεων 

που ςχετίηονται ιδιαίτερα με τισ εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ. 

6.2    υςτιματα ςωλθνϊςεων 

6.2.1       Πεδίο εφαρμογισ ςυςτιματοσ ςωλθνϊςεων 

6.2.2       Κφρια ςυςτιματα διεργαςιϊν 

6.2.2.1          Αυτά κα εξαρτθκοφν από τον τφπο τθσ εγκατάςταςθσ. 

6.2.3       Βοθκθτικά ςυςτιματα  

6.2.3.1 
         Χυςτιματα αποςτράγγιςθσ, φυςικοφ αερίου για χριςθ ωσ αζριο καφςθσ, 

ψφξθσ και ψυχρισ ςυγκράτθςθσ. 

6.2.4       υςτιματα κοινισ ωφζλειασ 

6.2.4.1 
         Ψα κφρια ςυςτιματα κοινισ ωφζλειασ αλλάηουν ανάλογα με τον τφπο τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

6.2.5       υςτιματα πυροπροςταςίασ 

6.2.5.1 
         Χφςτθμα ψεκαςμοφ, κουρτίνεσ νεροφ, μίγμα νεροφ/ςυμπυκνϊματοσ για τθν 

παραγωγι αφροφ, ξθρι χθμικι ςκόνθ. 

6.3    Κανόνεσ ςχεδίαςθσ 
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6.3.1       Γενικζσ προχποκζςεισ 

6.3.1.1 
         Ψα ςυςτιματα ςωλθνϊςεων πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τον κϊδικα 

ςωλθνϊςεων EN 13480. 

6.3.2       Χαρακτθριςτικά τθσ ροισ 

6.3.2.1 
         Σι ςωλθνϊςεισ πρζπει να ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ομαλι 

ροι, αποφεφγοντασ ταυτόχρονα δυναμικζσ επιδράςεισ. 

6.3.2.2 

         Σι υπολογιςμοί τθσ πτϊςθσ πίεςθσ πρζπει να διεξάγονται προκειμζνου να 

ελεγχκοφν οι ςυνκικεσ πίεςθσ που απαιτοφνται για τθν ορκι λειτουργία των 

αντλιϊν ςτα ςυςτιματα φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ πλοίων, πλιρωςθσ 

δεξαμενϊν και αποςτολισ από τισ δεξαμενζσ αυτζσ. 

6.4    Δοκιμζσ πίεςθσ 

6.4.1 
      Τλα τα ςυςτιματα ςωλθνϊςεων δοκιμάηονται ςφμφωνα με τουσ 

αναγνωριςμζνουσ κωδικοφσ υπολογιςμοφ των βιομθχανικϊν ςωλθνϊςεων. 

6.4.2 

      Για τα κρυογονικά ςυςτιματα προτιμάται θ εφαρμογι πεπιεςμζνου αζρα. 

Αυτζσ οι πεπιεςτικζσ δοκιμζσ κα εκτελοφνται μόνο μετά από ζγκριςθ από τισ 

τοπικζσ αρχζσ, εφόςον αποδεικνφεται ότι πλθροφνται τα κατάλλθλα μζτρα για 

τθν προςταςία του προςωπικοφ. 

6.4.3 
      Σι αποςτάςεισ αςφαλείασ μποροφν να προςδιοριςτοφν με ανάλυςθ πικανϊν 

ςεναρίων αποτυχίασ που μπορεί να προκφψουν κατά τθ διάρκεια μιασ δοκιμισ. 

6.4.4 

      Χτθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ δοκιμι πεπιεςμζνου αζρα, 

διεξάγεται υδροθλεκτρικι δοκιμι και λεπτομερισ ξιρανςθ μετά τθ δοκιμι, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αποςυναρμολόγθςθσ βαλβίδων εάν είναι 

απαραίτθτο. 

6.5    Εξαρτιματα ςωλθνϊςεων 

6.5.1       Γενικά 

6.5.1.1          Ψα υλικά καταςκευισ ςωλθνϊςεων και εξαρτθμάτων επιλζγονται ςφμφωνα 
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με τουσ όρουσ χριςθσ. 

6.5.1.2 

         Υροκειμζνου να βελτιωκεί θ αντίςταςθ ςτθ φωτιά, το ςφςτθμα 

ςωλθνϊςεων διεργαςίασ, που μπορεί να εκτεκεί ςε φωτιά ι κερμότθτα, δεν 

πρζπει να καταςκευάηεται από υλικά με ςθμείο τιξθσ χαμθλότερο από του 

χάλυβα. 

6.5.1.3 

         Υρζπει να παρζχεται κετικι απομόνωςθ όταν είναι απαραίτθτο να 

προςτατεφεται το προςωπικό που πραγματοποιεί εςωτερικι επικεϊρθςθ ι 

ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ. 

6.5.2       ωλινασ 

6.5.2.1          Γενικά 

6.5.2.1.1             Σι ςωλθνϊςεισ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με αναγνωριςμζνα Υρότυπα. 

6.5.2.2          φνδεςμοι ςωλθνϊςεων 

6.5.2.2.1 

            Σι αρκρϊςεισ μεταξφ ςωλινων που καταςκευάηονται με ςυγκόλλθςθ 

πρζπει να είναι ςφμφωνοι με προδιαγραφζσ (μζταλλα εγκεκριμζνα από τον 

ιδιοκτιτθ, ςυγκόλλθςθ ςφμφωνα με το ΕΡ ISO 15614-1, πιςτοποιθμζνοι 

ςυγκολλθτζσ ΕΡ ISO 9606-1, επικεϊρθςθ ςυγκόλλθςθσ EN ISO 9712). 

6.5.2.2.2 

            Θ ςυγκόλλθςθ ςωλθνϊςεων με διαφορετικά υλικά πρζπει να γίνεται με 

προςοχι, ιδιαίτερα όςον αφορά ςτισ κερμικζσ καταπονιςεισ που προκφπτουν 

από τθ διαφορικι ςυςτολι και τθν θλεκτροχθμικι διάβρωςθ. 

6.5.2.2.3 

            Σι αρκρϊςεισ φλαντηϊν πρζπει να περιορίηονται ςτο ελάχιςτο, ιδίωσ για 

τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ. Εάν χρθςιμοποιοφνται αυτοί οι τφποι κόμβων, πρζπει 

να λαμβάνονται ειδικζσ προφυλάξεισ κατά τθ ςφςφιξθ των βιδϊν. 

6.5.2.3          τθρίγματα ςωλθνϊςεων 

6.5.2.3.1 
            Ψο ςτιριγμα πρζπει να επιτρζπει τθν κίνθςθ του ςωλινα λόγω κερμικισ 

ςυςτολισ ι διαςτολισ χωρίσ να υπερβαίνει τισ επιτρεπόμενεσ τάςεισ. 

6.5.2.3.2             Σ ςχεδιαςμόσ ςτιριξθσ πρζπει να ταιριάηει ςτθ λειτουργία αυτι και να 

εμποδίηει οποιαδιποτε ψυχρι γζφυρα μεταξφ του ςωλινα και τθσ δομισ ςτθν 
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οποία ςτθρίηεται ι από τθν οποία κρζμεται. 

6.5.2.4          Αντιςτάκμιςθ των ςυςτολϊν λόγω κρφου 

6.5.2.4.1 
            Τλα τα ςυςτιματα ςωλθνϊςεων πρζπει να υπόκεινται ςε ανάλυςθ 

τάςεων χρθςιμοποιϊντασ αναγνωριςμζνουσ κωδικοφσ ςωλθνϊςεων. 

6.5.2.4.2 

            Υρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ειδικά μζτρα προκειμζνου να 

απορροφθκοφν οι διακυμάνςεισ των διαςτάςεων των ςωλινων που ςχετίηονται 

με τισ μεταβολζσ των κερμοκραςιϊν. 

6.5.3       Εφκαμπτοι ςωλινεσ 

6.5.3.1 

         Σι εφκαμπτοι ςωλινεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία 

μικρϊν προςωρινϊν ςυνδζςεων για τθ μεταφορά υγροποιθμζνου φυςικοφ 

αερίου και άλλων κρυογονικϊν υγρϊν. 

6.5.3.2 

         Θ χριςθ εφκαμπτων ςωλινων πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν αξιολόγθςθ 

επικινδυνότθτασ. Σι εφκαμπτοι ςωλινεσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τα 15 μζτρα 

ςε μικοσ και τα 0,5 κυβικά μζτρα ςε όγκο. 

6.5.3.3 
         Σι εφκαμπτοι ςωλινεσ πρζπει να ςχεδιάηονται ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ 

κϊδικεσ και τα Υρότυπα, όπωσ το EN 12434. 

6.6    Βαλβίδεσ 

6.6.1 
      Σι βαλβίδεσ πρζπει να ςχεδιάηονται, να καταςκευάηονται και να ελζγχονται 

ςφμφωνα με το Υρότυπο EN 12567. 

6.6.2 

      Σι βαλβίδεσ που πρόκειται να εγκαταςτακοφν ςτθν υπθρεςία κρυογονικϊν 

υδρογονανκράκων και των τοξικϊν ςυςτθμάτων ςυνιςτϊνται να ζχουν 

ςυγκολλθμζνα άκρα. 

6.6.3 

      Χυνιςτάται οι κρυογενικζσ ςυγκολλθμζνεσ βαλβίδεσ να ςχεδιάηονται ζτςι 

ϊςτε να επιτρζπουν τθ ςυντιρθςθ των εςωτερικϊν εξαρτθμάτων χωρίσ τθν 

αφαίρεςθ του ςϊματοσ τθσ βαλβίδασ. 

6.6.4 
      Σι βαλβίδεσ ςτθν υπθρεςία υδρογονανκράκων πρζπει να είναι αςφαλείσ 

κατά τθν πυρκαγιά ςφμφωνα με το Υρότυπο EN ISO 10497. 
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6.6.5 
      Σ αρικμόσ των βαλβίδων πρζπει να περιορίηεται για να μειϊνεται θ 

πικανότθτα διαρροισ. 

6.6.6 
      Σι βαλβίδεσ Διακοπισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (ΔΕΑ) τοποκετοφνται όςο το 

δυνατόν πλθςιζςτερα ςτον εξοπλιςμό για τον οποίο προορίηονται. 

6.6.7 
      Σ χρόνοσ διαδρομισ βαλβίδων ΔΕΑ πρζπει να είναι ςυμβατόσ με τισ 

παραδοχζσ που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ. 

6.7    Βαλβίδεσ ανακοφφιςθσ 

6.7.1       Σι βαλβίδεσ ανακοφφιςθσ κα πρζπει κανονικά να είναι μονωμζνεσ. 

6.7.2 

      Υρζπει να εγκακίςτανται βαλβίδεσ κερμικισ ανακοφφιςθσ για τθν προςταςία 

του εξοπλιςμοφ, των ςωλθνϊςεων και των εφκαμπτων ςωλινων από τθν 

υπερπίεςθ. 

6.7.3 

      Τταν μποροφν να απομονωκοφν οι βαλβίδεσ ανακοφφιςθσ από τον 

εξοπλιςμό ι/και το ςφςτθμα που προςτατεφουν, πρζπει να εφαρμόηονται 

ειδικζσ διατάξεισ ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι θ πίεςθ ςτον εξοπλιςμό και το 

ςφςτθμα παρακολουκείται ςυνεχϊσ και ελζγχεται. 

6.8    Θερμικι μόνωςθ 

6.8.1       Γενικά 

6.8.1.1 

         Θ ποιότθτα και ο τφποσ των μονωτικϊν υλικϊν πρζπει να προςδιορίηονται 

από απαιτιςεισ (βακμόσ αναφλεξιμότθτασ, ευαιςκθςία υλικϊν μόνωςθσ ςτθν 

υγραςία, μεγάλεσ διαβακμίςεισ κερμοκραςίασ, χαμθλζσ κερμοκραςίεσ). 

6.8.1.2 
         Για τθν αποφυγι διάβρωςθσ από ανοξείδωτο χάλυβα πρζπει να 

χρθςιμοποιείται μόνωςθ με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε χλωριοφχα. 

6.8.2       Μόνωςθ ςωλθνϊςεων 

6.8.2.1          Ψα ςυςτιματα ςωλθνϊςεων πρζπει να είναι μονωμζνα, όπου απαιτείται. 

6.8.2.2          Τταν τοποκετείται θ μόνωςθ, πρζπει να λαμβάνονται προφυλάξεισ ςτισ 
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φλάντηεσ, τα κινοφμενα μζρθ και τα ςτθρίγματα των ςωλθνϊςεων. 

6.8.2.3 
         Θ μόνωςθ ςε αρκρϊςεισ ςωλινων (ςυγκολλιςεισ, φλάντηεσ) δεν κα πρζπει 

να τεκεί ςε εφαρμογι πριν από τθ δοκιμι αντοχισ των ςωλθνϊςεων. 

6.8.2.4 
         Κα πρζπει να εξεταςτεί το ενδεχόμενο αγοράσ προ-μονωμζνων 

ςωλθνϊςεων. 

6.8.3       υμπεριφορά ςτθν φωτιά 

6.8.3.1 

         Ξατά τον ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων μόνωςθσ πολλαπλϊν ςυνιςτωςϊν 

πρζπει να αποδεικνφεται και να τεκμθριϊνεται θ ςυμπεριφορά κατά τθσ 

πυρκαγιάσ όλων των ςυςτατικϊν. 

6.8.4       Απορρόφθςθ αερίου 

6.8.4.1 
         Υρζπει να αποφεφγονται πορϊδθ κερμομονωτικά προϊόντα που ενδζχεται 

να απορροφιςουν αζριο μεκάνιο. 

6.8.5       Αντοχι ςτθν υγραςία 

6.8.5.1 

         Υροκειμζνου να αποφευχκεί θ ειςροι υδρατμϊν, κα πρζπει να 

προβλζπεται ζνα αποτελεςματικό φράγμα ατμοφ και να τοποκετείται γφρω από 

το μονωτικό υλικό. 

6.8.6       Διαφορικζσ κινιςεισ 

6.8.6.1 

         Υρζπει να επιτευχκεί ζνα μονωτικό ςφςτθμα με υδρατμοφσ. Υρζπει να ζχει 

ςχεδιαςτεί ϊςτε να παραμζνει αεροςτεγζσ ακόμθ και μετά από τισ 

αναμενόμενεσ διαφορικζσ κινιςεισ μεταξφ του ςωλινα και των προϊόντων που 

ςυνιςτοφν το ςφςτθμα μόνωςθσ. 

6.8.6.2 

         Σι αρκρϊςεισ πρζπει να ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να αντιςτζκονται ςτουσ 

διαφορικοφσ κφκλουσ κίνθςθσ ςε ςχζςθ με τισ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ 

μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ. 

6.8.6.3 

         Ψο πάχοσ κάκε μονωτικοφ ςτρϊματοσ πρζπει, αν είναι απαραίτθτο, να 

περιορίηεται προκειμζνου να μειωκοφν οι διατμθτικζσ τάςεισ που οφείλονται 

ςτθν διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ μεταξφ τθσ κερμισ και τθσ ψυχρισ πλευράσ. 
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6.8.7       Προςδιοριςμόσ πάχουσ 

6.8.7.1          Ψο πάχοσ πρζπει να υπολογίηεται ςφμφωνα με το EN ISO 12241. 

6.8.7.2 

         Υροκειμζνου να αποφευχκεί θ ςυμπφκνωςθ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ ςτο 

ςφςτθμα μόνωςθσ, θ διαφορά μεταξφ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ 

περιβάλλοντοσ και τθσ κερμοκραςίασ τθσ επιφάνειασ πρζπει να περιοριςτεί. 

6.8.8       Θερμικι αγωγιμότθτα 

6.8.8.1 

         Ψο πάχοσ εξαρτάται από τθ κερμικι αγωγιμότθτα του υλικοφ ςε 

κερμοκραςίεσ που κυμαίνονται από τθ κερμοκραςία του ρευςτοφ ζωσ το 

περιβάλλοντοσ. 

6.9    χάρεσ ςωλθνϊςεων 

6.9.1 

      Ψα κφρια και τα βοθκθτικά ςυςτιματα επεξεργαςίασ πρζπει να 

κατευκφνονται όςο το δυνατόν περιςςότερο ςτον ανοιχτό αζρα, ϊςτε να 

αποφεφγεται ο περιοριςμόσ εφφλεκτων αερίων. 

6.9.2 

      Ψο ζδαφοσ κάτω από τισ ςχάρεσ των ςωλθνϊςεων πρζπει να βακμονομείται 

κατάλλθλα και να είναι κεκλιμζνο για να αποφεφγεται θ ςυγκζντρωςθ νεροφ 

βροχισ και υδρογονανκράκων. 

6.9.3 

      Υρζπει να προςτατεφονται τα ςτθρίγματα ζναντι τθσ ζκκεςθσ ςτθ φωτιά και 

τθν διαρροι ΩΦΑ ι ψυχροφ αερίου αν απαιτείται από τθν ανάλυςθ 

επικινδυνότθτασ. 

6.10    Διάβρωςθ 

6.10.1 

      Ψα ςυςτιματα ςωλθνϊςεων πρζπει να ςχεδιάηονται ζτςι ϊςτε να 

αποφεφγεται οποιαδιποτε διαρροι λόγω διάβρωςθσ κατά τθ διάρκεια ηωισ τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

6.10.2 

      Θ επιλογι των υλικϊν πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ και το περιβάλλον (παρουςία χλωριοφχων ι κειοφχων ι αηωτοφχων 

ενϊςεων). 
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6.10.3 

      Οιψθ ειδικϊν μζτρων, όπωσ θ κακοδικι προςταςία (αναςτολζασ διάβρωςθσ) 

και θ εφαρμογι επικαλφψεων, ανκεκτικϊν ςτθ διάβρωςθ, προςαρμοςμζνων 

ςτον ςχετικό κίνδυνο. 

7 Τποδοχι/αποςτολι φυςικοφ αερίου 

7.1    Μετριςεισ 

7.1.1       Ιςτορικό 

7.1.1.1 

         Θ μζτρθςθ ροισ μπορεί να απαιτθκεί για ςκοποφσ φορολογίασ ι 

ιςολογιςμοφ υλικϊν. Θ ακρίβεια των μετρθτικϊν ςυςτθμάτων πρζπει να είναι 

επαρκισ για το ςκοπό αυτό. 

7.1.2       Μζτρθςθ ροισ 

7.1.2.1          Θ μζτρθςθ τθσ ροισ πραγματοποιείται ςφμφωνα με το Υρότυπο EN 1776. 

7.1.2.2 
         Σι μετρθτζσ ροισ του ςτροβίλου πρζπει να προςτατεφονται από τθ 

διάρρθξθ του πρωτεφοντοσ φίλτρου. 

7.2    Ποιότθτα αερίου 

7.2.1       Ιςτορικό 

7.2.1.1 

         Ψο φυςικό αζριο πρζπει να πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν 

ποιότθτα του φυςικοφ αερίου όταν ειςζρχεται ςτθν είςοδο τθσ μονάδασ 

υγροποίθςθσ. 

7.2.1.2 
         Αυτζσ οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ πρζπει να επιτρζπουν τθν αντιςτοίχιςθ τθσ 

αναμενόμενθσ ποιότθτασ αερίου ςτθν ζξοδο τθσ μονάδασ υγροποίθςθσ. 

7.2.1.3 

         Θ ποιότθτα του φυςικοφ αερίου που αποςτζλλεται ςε δίκτυο από ζνα 

τερματικό λιψθσ πρζπει να πλθροί τισ τοπικζσ απαιτιςεισ (ιδιαίτερα τθν 

περιεκτικότθτα ςε υδρόκειο, τθ μζςθ κερμογόνο δφναμθ και το εφροσ του 

δείκτθ Wobbe του αερίου). 

7.2.1.4          Τλα τα εγχϊρια αζρια που παρζχονται μποροφν να αποςτειρωκοφν. Ψο 

αζριο που φκάνει ςε μια μονάδα εξαγωγισ ΩΦΑ μπορεί να απαιτεί τθν 
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απομάκρυνςθ οριςμζνων ρφπων προτοφ υγροποιθκεί. 

7.2.2       Ρφκμιςθ ποιότθτασ αερίου 

7.2.2.1 

         Ψο αζριο που εξζρχεται από τισ εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ πρζπει να 

ςυμμορφϊνεται με τισ παραμζτρουσ ποιότθτασ όπωσ ο δείκτθσ Wobbe, θ 

κερμογόνοσ δφναμθ και, εάν απαιτείται, θ ζνταςθ τθσ οςμισ. 

7.2.2.2 
         Απαιτείται ακριβισ ανάλυςθ των υφιςτάμενων ροϊν για να διαςφαλιςτεί 

ότι πλθροφνται αυτζσ οι παράμετροι. 

7.2.2.3 

         Απαιτείται επιτόπια παρακολοφκθςθ και ζνα μζςο διόρκωςθσ των 

παραμζτρων ποιότθτασ του φυςικοφ αερίου, εάν αναμζνεται ότι κα μποροφςε 

να ξεφφγει από το απαιτοφμενο εφροσ. 

7.2.2.4 

         Απαίτθςθ για ςυςτιματα μζτρθςθσ, ανάλυςθσ και ελζγχου για να 

διαςφαλιςτεί ότι οι διορκωτικζσ ενζργειεσ μποροφν να λθφκοφν γριγορα και 

ομαλά. 

7.3    Όςμθςθ 

7.3.1 

      Τςμιςθ του εξοπλιςμοφ αποκικευςθσ και ζγχυςθσ μπορεί να 

πραγματοποιθκεί ςε εγκαταςτάςεισ όπου απαιτείται είτε με τοπικι ρφκμιςθ είτε 

κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ για είςοδο αερίου ςτο ςφςτθμα τροφοδοςίασ. 

7.3.2 

      Σι προδιαγραφζσ για τα χαρακτθριςτικά των οςμιςεων, θ καταςκευι και θ 

λειτουργία των εγκαταςτάςεων όςμθςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τα 

ςχετικά Υρότυπα. 

8 Ανάκτθςθ των απωλειϊν εξάτμιςθσ και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 

8.1    Γενικά 

8.1.1 

      Υρζπει να εγκακίςτανται μονάδεσ ανάκτθςθσ των απωλειϊν εξάτμιςθσ με 

ςκοπό τθ ςυλλογι του ΩΦΑ ςε εξάτμιςθ εξαιτίασ τθσ διαρροισ κερμότθτασ και 

τθσ παρουςίασ τθσ φλόγασ ςτθν τροφοδοςία κατά τθν πλιρωςθ των δεξαμενϊν 

ι κατά τθ φόρτωςθ των μεταφορζων ΩΦΑ. 

8.1.2       Σι ατμοί απορρίπτονται με αςφάλεια μζςω τθσ επαναχγροποίθςθσ. 
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8.1.3 
      Υρζπει να λαμβάνονται προφυλάξεισ για να αποφευχκεί οποιαδιποτε 

διείςδυςθ του αζρα ςτα ςυςτιματα ανάκτθςθσ απωλειϊν εξάτμιςθσ. 

8.2    φςτθμα ςυλλογισ απωλειϊν εξάτμιςθσ  

8.2.1 

      Ψο ςφςτθμα αυτό πρζπει να ςχεδιάηεται ζτςι ϊςτε να μθν μπορεί να 

προκφψει άμεςθ εκπομπι ψυχροφ αερίου ςτθν ατμόςφαιρα κατά τθ διάρκεια 

τθσ κανονικισ λειτουργίασ. 

8.2.2 

      Ψα ςθμεία αποςτράγγιςθσ με βαλβίδεσ, ςυνδεδεμζνα με το ςφςτθμα 

αποςτράγγιςθσ, πρζπει να τοποκετοφνται ςε χαμθλά ςθμεία όλων των κφριων 

γραμμϊν καφςθσ. 

8.3    φςτθμα επιςτροφισ αερίου ςτο δεξαμενόπλοιο ι ςτο τερματικό εξαγωγισ 

8.3.1 
      Ψο ςφςτθμα ςυνδζει το ςφςτθμα ςυλλογισ απωλειϊν εξάτμιςθσ με τον 

βραχίονα επιςτροφισ ατμοφ τθσ προβλιτασ. 

8.4    Ανάκτθςθ απωλειϊν εξάτμιςθσ  

8.4.1 

      Σ αναςυμπυκνωτισ πρζπει να ςχεδιάηεται ςφμφωνα με το Υρότυπο EN 

13445, να αποτελείται από υλικά με κρυογονικά χαρακτθριςτικά και να είναι 

μονωμζνοσ. 

8.5    υμπιεςτισ αερίου 

8.5.1 

      Σι ςυμπιεςτζσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με ςυςτιματα περιοριςμοφ τθσ 

πιζςεωσ κατάντθ ϊςτε να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ υπζρβαςθσ τθσ μζγιςτθσ 

ςχεδιαςτικισ πίεςθσ του εξοπλιςμοφ που είναι εγκατεςτθμζνοσ κατάντθ. 

8.5.2 

      Σι ςυμπιεςτζσ αερίου πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοι με χειροκίνθτθ ι 

αυτόματθ εκκίνθςθ, θ οποία επιτρζπει τθν απομόνωςι τουσ ςε περίπτωςθ 

ςοβαρισ ηθμιάσ. 

8.6    Καφςθ/εξαεριςμόσ 

8.6.1       Γενικά 
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8.6.1.1 
         Τλεσ οι εκπομπζσ πρζπει να παρακολουκοφνται, να ελζγχονται και να 

καταχωροφνται. 

8.6.1.2 
         Σι εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ με ςφςτθμα καφςθσ/ 

εξαεριςμοφ. 

8.6.1.3 

         Θ διάταξθ του ςυςτιματοσ καφςθσ/εξαεριςμοφ πρζπει να ςζβεται τα 

επίπεδα ροισ ακτινοβολίασ και, όπου είναι εφικτό, πρζπει να επιλζγεται 

ςφμφωνα με τον επικρατοφμενο αζρα ϊςτε να ελαχιςτοποιείται ο κίνδυνοσ θ 

φλόγα να πλθςιάςει ζνα εφφλεκτο νζφοσ αερίου. 

8.6.2       Για τερματικό ειςαγωγισ 

8.6.2.1 
         Θ εγκατάςταςθ ςχεδιάηεται γφρω από τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχει 

ςυνεχισ καφςθ ι εξαεριςμόσ. 

8.6.2.2 
         Θ καφςθ και ο εξαεριςμόσ πρζπει να ζχουν μζγεκοσ για το μζγιςτο ρυκμό 

ροισ αερίου που μπορεί να προβλεφκεί. 

8.6.3       Για τερματικό εξαγωγισ 

8.6.3.1 

         Ψα ςυμβάντα που δθμιουργοφν τα τυχαία φορτία ςτο ςφςτθμα 

καφςθσ/εξαεριςμοφ πρζπει να παρουςιάηονται ςε αναλυτικι απεικόνιςθ για να 

διαπιςτωκεί το τυχαίο φορτίο. 

9 Βοθκθτικά κυκλϊματα και κτίρια 

9.1    Ηλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ 

9.1.1       Γενικζσ προχποκζςεισ 

9.1.1.1 

         Τλοσ ο θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ, ο εξοπλιςμόσ οργάνων και οι 

εγκαταςτάςεισ που βρίςκονται ςε επικίνδυνθ περιοχι πρζπει να είναι ςφμφωνα 

με τα ΕΡ 60079 και IEC 60079. 

9.1.2       Κφρια παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

9.1.2.1          Θ εγκατάςταςθ μπορεί είτε να ειςάγει θλεκτρικι ενζργεια από το τοπικό 



  
125 

 
  

δίκτυο είτε να παράγει τθ δικι τθσ ιςχφ ι ςυνδυαςμό των δφο περιπτϊςεων. 

9.1.2.2 

         Εάν θ ιςχφσ ειςάγεται από το τοπικό δίκτυο, προτιμάται να υπάρχουν δφο 

ανεξάρτθτεσ γραμμζσ ειςόδου για να διατθρθκεί θ ακεραιότθτα τθσ 

τροφοδοςίασ. 

9.1.2.3 

         Τταν θ εγκατάςταςθ παράγει τθ δικι τθσ ιςχφ χωρίσ ςφνδεςθ με ζνα 

δίκτυο, θ πθγι ιςχφοσ κα πρζπει να ζχει πλεονάηουςα χωρθτικότθτα ϊςτε να 

επιτρζπεται ςε μια μονάδα παραγωγισ ενζργειασ να βρίςκεται εκτόσ 

λειτουργίασ και να διατθρεί ακόμα τθν απαιτοφμενθ ιςχφ ςτθ εγκατάςταςθ. 

9.1.2.4 
         Τταν θ μονάδα παράγει τθ δικι τθσ ιςχφ, πρζπει να προβλζπεται θ 

εκκίνθςθ τθσ εγκατάςταςθσ από το πλιρεσ κλείςιμο. 

9.1.3       Σροφοδοςία Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (ΣΕΑ) 

9.1.3.1          Υρζπει να παρζχεται τροφοδοςία ρεφματοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

9.1.3.2 

         Υρζπει να ςχεδιάηεται ϊςτε να εξαςφαλίηεται, ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ 

κφριασ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ διατιρθςθ όλων των ηωτικϊν 

λειτουργιϊν για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και τθσ εγκατάςταςθσ. 

9.1.3.3 

         Θ χωρθτικότθτα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ζκτακτθσ ανάγκθσ πρζπει να 

επαρκεί για να φζρει τθν εγκατάςταςθ ςε κατάςταςθ ελεγχόμενου τερματιςμοφ 

ςε περίπτωςθ πλιρουσ απϊλειασ τροφοδοςίασ. 

9.1.3.4 

         Θ γεννιτρια ζκτακτθσ ανάγκθσ πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον 24 ϊρεσ 

τροφοδοςίασ καυςίμου ςτθν "δεξαμενι θμζρασ" και να μπορεί να 

τροφοδοτείται με ανεφοδιαςμό όταν λειτουργεί. 

9.1.4       Αδιάλειπτθ Σροφοδοςία Ρεφματοσ (ΑΣΡ) 

9.1.4.1 

         Υρζπει να παρζχει ιςχφ ςε κρίςιμα ςυςτιματα ελζγχου και αςφάλειασ, 

ϊςτε θ εγκατάςταςθ να διατθρείται ςε αςφαλι κατάςταςθ για τουλάχιςτον 60 

λεπτά. 

9.1.5       Φωτιςμόσ 

9.1.5.1          Σ φωτιςμόσ πρζπει να παρζχεται ςε χϊρουσ τθσ εγκατάςταςθσ όπου 

απαιτείται αςφαλισ πρόςβαςθ και αςφαλείσ ςυνκικεσ εργαςίασ κατά τθ 
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διάρκεια τθσ νφχτασ. 

9.1.5.2 

         Υρζπει να προβλζπεται ςφςτθμα φωτιςμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν 

αςφαλι διαφυγι του προςωπικοφ από προςβάςιμεσ περιοχζσ τθσ εγκατάςταςθσ 

ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ τροφοδοςίασ ιςχφοσ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

9.2    Κεραυνοί και γείωςθ 

9.2.1       Αντικευρανικι προςταςία 

9.2.1.1 
         Θ προςταςία από τουσ κεραυνοφσ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το Υρότυπο 

EN 62305. 

9.2.1.2 
         Υρζπει να προςτατεφονται οι δεξαμενζσ και τα εξαρτιματά τουσ, οι 

λιμενικοί βραχίονεσ μεταφοράσ, τα κτίρια και το ςφςτθμα καφςθσ/εξαεριςμοφ. 

9.2.2       Κφκλωμα γείωςθσ 

9.2.2.1 
         Θ γείωςθ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα Υρότυπα τθσ CENELEC, ιδίωσ με 

το HD 60364-5-54. 

9.2.2.2 

         Σ ςχεδιαςμόσ πρζπει να διαςφαλίηει τθν προςταςία του προςωπικοφ και να 

αποφεφγει τθ δυνθτικι διαφορά μεταξφ μεταλλικϊν εξαρτθμάτων και τθ 

δυνατότθτα δθμιουργίασ ςπινκιρων ςε επικίνδυνεσ περιοχζσ. 

9.3    Κακοδικι προςταςία 

9.3.1 

      Τλα τα υπόγεια/υποκαλάςςια μεταλλικά μζρθ κα πρζπει να 

προςτατεφονται, όπου είναι απαραίτθτο, από τθ διάβρωςθ με κατάλλθλθ 

επίςτρωςθ ι/και κακοδικι προςταςία ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κϊδικεσ 

ι/και τα Υρότυπα. 

9.4    Προειδοποιθτικά φϊτα 

9.4.1 

      Σι δεξαμενζσ και άλλεσ υπερυψωμζνεσ καταςκευζσ πρζπει να είναι 

εφοδιαςμζνεσ με προειδοποιθτικζσ λυχνίεσ για να ςυμμορφϊνονται με τουσ 

κανονιςμοφσ πλοιγθςθσ. 

9.4.2       Θ προβλιτα πρζπει να διακζτει φϊτα ναυςιπλοΐασ ςφμφωνα με τουσ 
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τοπικοφσ καλάςςιουσ κανονιςμοφσ. 

9.5    Παροχι νεροφ ςτθν κάλαςςα 

9.5.1       Τλικά 

9.5.1.1 
         Ψα υλικά πρζπει να επιλζγονται προςεκτικά ςφμφωνα με το περιβάλλον τθσ 

τοποκεςίασ. 

9.5.1.2 
         Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθ ςυμβατότθτα των υλικϊν ϊςτε να 

αποφευχκεί οποιαδιποτε γαλβανικι διάβρωςθ. 

9.5.2       Αντλίεσ νεροφ 

9.5.2.1 

         Χυνιςτάται ο αρικμόσ και το μζγεκοσ των αντλιϊν νεροφ ψφξθσ ι των 

αντλιϊν καλαςςινοφ νεροφ να είναι τζτοιοσ ϊςτε θ μθ διακεςιμότθτα μιασ 

αντλίασ με τθν υψθλότερθ ονομαςτικι χωρθτικότθτα να μθν εμποδίηει τθν 

ικανοποίθςθ των απαιτιςεων φδατοσ  των εναλλακτϊν και των υπθρεςιϊν 

ψφξθσ. 

9.5.2.2 

         Σ ςχεδιαςμόσ τθσ πρόςλθψθσ καλαςςινοφ νεροφ απαιτεί ςυχνά λεπτομερι 

μελζτθ για να διαςφαλιςτεί ότι το φιλτράριςμα και οι υδραυλικζσ απαιτιςεισ 

των αντλιϊν καλαςςινοφ νεροφ αντιμετωπίηονται ςωςτά. 

9.5.2.3 

         Ψα κυκλϊματα νεροφ είναι ευαίςκθτα ςτθν εςωτερικι διάβρωςθ ι/και τθ 

ρφπανςθ από φυςικοφσ οργανιςμοφσ. Κα πρζπει να προβλεφκοφν μζτρα για τθν 

πρόλθψθ αυτοφ, εάν απαιτείται. 

9.5.2.4 

         Θ απόρριψθ νεροφ που ζχει υποςτεί επεξεργαςία με αντιδιαβρωτικά και 

αντιρρυπαντικά χθμικά προϊόντα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ άδειεσ 

απόρριψθσ από τθν εγκατάςταςθ. 

9.6    Εγκατάςταςθ αφαίρεςθσ μολυςματικϊν αερίων 

9.6.1 

      Σριςμζνεσ μονάδεσ υγροποίθςθσ απαιτοφν επεξεργαςία αερίων για τθν 

απομάκρυνςθ των μολυςματικϊν αερίων όπωσ ο υδράργυροσ, το κείο, το 

διοξείδιο του άνκρακα και τα αρωματικά από το ειςερχόμενο αζριο. 

9.6.2       Υρζπει να υπάρχουν εγκαταςτάςεισ και διαδικαςίεσ για τον αςφαλι 

χειριςμό, τθν αποκικευςθ και τθν ανακφκλωςθ ι τθ διάκεςθ αυτϊν των υλικϊν 
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και των μζςων απομάκρυνςισ τουσ εφόςον απαιτείται. 

9.6.3 

      Υρζπει να παρζχονται τα Φφλλα Δεδομζνων Αςφαλείασ Ωλικϊν για τα μζςα 

απορρόφθςθσ και κα πρζπει να αναφζρονται ειδικζσ απαιτιςεισ για τθν αςφαλι 

διάκεςθ ι ανακφκλωςθ των υλικϊν. 

9.7    Πεπιεςμζνοσ αζρασ χωρίσ μολφνςεισ, υγραςία και ςωματίδια 

9.7.1 

      Τταν χρθςιμοποιείται, θ τροφοδοςία του πρζπει να είναι αξιόπιςτθ. Αυτό 

ςυνικωσ ςθμαίνει τθν παροχι τουλάχιςτον δφο αεροςυμπιεςτϊν, κακζνασ από 

τουσ οποίουσ μπορεί να παρζχει τθν ςυνολικι απαίτθςθ. 

9.7.2 

      Σι προμικειεσ του ςυγκεκριμζνου αζρα πρζπει να είναι εγγυθμζνεσ για το 

χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τθν τοποκζτθςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε 

αςφαλι κατάςταςθ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ τθσ κφριασ πθγισ ιςχφοσ. Αυτό 

πρζπει να είναι τουλάχιςτον 3 λεπτά. 

9.8    Καφςιμο (ωφζλιμο) αζριο 

9.8.1 
      Ψο καφςιμο αζριο που χρθςιμοποιείται ςτθν εγκατάςταςθ δεν πρζπει να ζχει 

υποςτεί όςμθςθ. 

9.8.2       Θ ανίχνευςθ διαρροϊν παρζχεται από το ςφςτθμα ανίχνευςθσ αερίων. 

9.9    φςτθμα αηϊτου 

9.9.1 

      Σι ςωλθνϊςεισ υγροποιθμζνου αηϊτου πρζπει να ςχεδιάηονται με 

κρυογενικά υλικά ςφμφωνα με αναγνωριςμζνουσ τοπικοφσ κϊδικεσ ι/και 

Υρότυπα (παραδείγματα αποδεκτϊν υλικϊν δίνονται ςτο EN ISO 16903). 

9.9.2 
      Θ διαςφνδεςθ μεταξφ ςυςτθμάτων αερίων αηϊτου και αζρα δεν επιτρζπεται 

για λόγουσ αςφαλείασ. 

9.10    Κτίρια 

9.10.1 

      Σ ςχεδιαςμόσ και θ καταςκευι κτιρίων πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ 

απαιτιςεισ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ, τα ακόλουκα Υρότυπα και με τουσ 

τοπικοφσ κανονιςμοφσ, ειδικά ςχετικά με τον ςειςμικό ςχεδιαςμό: EN 1992-1-1, 

EN 1993-1-1, EN 1994-1-1, EN 1998-1. 
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9.10.2 
      Τταν αναγνωρίηονται ςτθν αξιολόγθςθ επικινδυνότθτασ, τα κτίρια πρζπει να 

υπόκεινται ςε πίεςθ (βλζπε κατευκυντιριεσ γραμμζσ ΕΡ 60079-13). 

9.10.3 

      Σι εξαναγκαςμζνεσ είςοδοι αζρα εξαεριςμοφ για τα κτίρια πρζπει να είναι 

εφοδιαςμζνεσ με ανιχνευτζσ αερίων για να κλείνουν τουσ ανεμιςτιρεσ ϊςτε να 

αποφεφγεται κάκε κίνδυνοσ μετάδοςθσ αερίου ςτο κτίριο. 

9.10.4 
      Ψο ςφςτθμα κζρμανςθσ, εξαεριςμοφ και κλιματιςμοφ ςχεδιάηεται ζτςι ϊςτε 

να ταιριάηει με τθν πικανι ροι ακτινοβολίασ. 

9.10.5 

      Τταν τα κτίρια ςχεδιάηονται για υπερβολικι πίεςθ, ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να 

λαμβάνει υπόψθ τον κίνδυνο για το προςωπικό που προκαλείται από το κφμα 

εκριξεων που ειςζρχεται ςτο κτίριο μζςω ειςόδων και εξόδων εξαεριςμοφ. 

10 Διαχείριςθ κινδφνων 

10.1    Εγγενισ αςφάλεια 

10.1.1       Πρόβλεψθ για ελάχιςτο χϊρο αςφαλείασ 

10.1.1.1 
         Θ απόςταςθ αςφαλείασ πρζπει να υπολογίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

πικανά επίπεδα ακτινοβολίασ πυρκαγιάσ και τισ ηϊνεσ διαςποράσ αερίων. 

10.1.2       Διάταξθ εγκατάςταςθσ ΤΦΑ 

10.1.2.1 

         Θ εγκατάςταςθ ΩΦΑ πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να παρζχει αςφαλι 

πρόςβαςθ για τθν καταςκευι, τθ λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ, τθν επείγουςα 

δράςθ και να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ διάταξθσ που προςδιορίηονται 

ςτθν αξιολόγθςθ κινδφνων. 

10.1.2.2 
         Θ επικρατοφςα κατεφκυνςθ του ανζμου λαμβάνεται υπόψθ ςτθ διάταξθ 

των εγκαταςτάςεων ΩΦΑ. 

10.1.2.3 
         Τπου είναι εφικτό, τα κτίρια και οι πθγζσ ανάφλεξθσ πρζπει να βρίςκονται 

εκτόσ επικίνδυνων περιοχϊν. 

10.1.2.4          Ψα κτίρια των εγκαταςτάςεων κα πρζπει να τοποκετοφνται εκτόσ των 

περιοχϊν που επθρεάηονται από κινδφνουσ ι να ζχουν ςχεδιαςτεί για να 
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αντιςτακοφν ςε αυτά τα ατυχθματικά ςενάρια. 

10.1.2.5 
         Σ κεντρικόσ χϊροσ ελζγχου πρζπει να βρίςκεται εκτόσ των ηωνϊν 

διεργαςίασ και των επικίνδυνων περιοχϊν. 

10.1.2.6          Σι είςοδοι αζρα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ με ανιχνευτι αερίων. 

10.1.2.7 

         Θ απόςταςθ μεταξφ δφο γειτονικϊν δεξαμενϊν είναι αποτζλεςμα μιασ 

λεπτομεροφσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ. Αυτό πρζπει να είναι τουλάχιςτον το 

ιμιςυ τθσ διαμζτρου του δευτερεφοντοσ δοχείου τθσ μεγαλφτερθσ δεξαμενισ. 

10.1.3       Διαδρομζσ διαφυγισ 

10.1.3.1 
         Υρζπει να προβλζπονται διαδρομζσ διαφυγισ για όλεσ τισ περιοχζσ των 

εγκαταςτάςεων όπου ενδζχεται να προκφψει κίνδυνοσ για το προςωπικό. 

10.1.3.2 

         Σ ςχεδιαςμόσ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ το γεγονόσ ότι όταν διαρρεφςει 

το ΩΦΑ δθμιουργείται "ομίχλθ" από τθν ςυμπφκνωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ 

υγραςίασ. 

10.1.4       Περιοριςμόσ 

10.1.4.1 
         Σι περιοριςμζνεσ ι μερικϊσ περιοριςμζνεσ ηϊνεσ πρζπει να αποφεφγονται, 

ςτο μζτρο του δυνατοφ. 

10.1.4.2 
         Σι ςωλθνϊςεισ αερίου και ΩΦΑ δεν πρζπει να βρίςκονται ςε κλειςτοφσ 

αγωγοφσ όταν αυτό είναι δυνατό να αποφευχκεί. 

10.1.4.3 

         Σ χϊροσ που βρίςκεται κάτω από τθν πλάκα βάςθσ των ανυψωμζνων 

δεξαμενϊν, εάν υπάρχουν, πρζπει να είναι επαρκϊσ υψθλόσ ϊςτε να επιτρζπει 

τθν κυκλοφορία του αζρα. 

10.1.4.4 

         Τπου χρθςιμοποιοφνται αλυςιδωτοί αγωγοί, πρζπει να γεμίηονται με 

ςυμπιεςμζνθ άμμο και να καλφπτονται με επίπεδεσ πλάκεσ που διακζτουν οπζσ 

εξαεριςμοφ για να ελαχιςτοποιθκεί θ πικανότθτα εφφλεκτων αερίων να 

ταξιδεφουν κατά μικοσ των αγωγϊν. 

10.1.5       Άμεςθ προςβαςιμότθτα ςε βαλβίδεσ και εξοπλιςμό 
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10.1.5.1 

         Αυτό επιτυγχάνεται με τθν παροχι ςτθν εγκατάςταςθ όλων των 

απαιτοφμενων αςφαλϊν προςβάςεων, διαδρομϊν, ςκαλοπατιϊν και 

πλατφορμϊν, όπωσ απαιτείται από τθν επιςκόπθςθ τθσ διάταξθσ. 

10.1.5.2 
         Ψο οδικό ςφςτθμα κα πρζπει να αναπτυχκεί ϊςτε να παρζχει άμεςθ 

πρόςβαςθ ςτα οχιματα πυρόςβεςθσ και ςε άλλα οχιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

10.1.6 
      Επιλογι κατάλλθλων θλεκτρικϊν εξαρτθμάτων ςφμφωνα με τθν 

κατθγοριοποίθςθ των περιοχϊν 

10.1.6.1 

         Σ θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ που πρόκειται να εγκαταςτακεί ςε 

επικίνδυνεσ περιοχζσ πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τα Υρότυπα EN 60079/IEC 

60079. 

10.1.6.2 
         Θ διακεςιμότθτα των απαιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει να 

ελζγχεται προςεκτικά ςε μεμονωμζνθ βάςθ. 

10.1.7       υλλογι διαρροϊν 

10.1.7.1 

         Τπου οι υπολογιςμοί διαςποράσ δείχνουν ότι μια διαρροι μπορεί να 

κλιμακωκεί ςε ζνα πιο ςοβαρό περιςτατικό, απαιτείται να απομονωκοφν 

τμιματα τθσ εγκατάςταςθσ και οριςμζνεσ πθγζσ ανάφλεξθσ. 

10.1.7.2 

         Σ ςχεδιαςμόσ των λεκανϊν απορροισ πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε τα 

εφφλεκτα υγρά να μθν ειςζρχονται ςτο ςφςτθμα αποςτράγγιςθσ επιφανειακϊν 

υδάτων. 

10.1.8       υςτιματα ςυγκράτθςθσ ςε περιοχζσ επεξεργαςίασ και μεταφοράσ 

10.1.8.1 

         Σι υγρζσ διαρροζσ εντόσ των περιοχϊν επεξεργαςίασ και μεταφοράσ πρζπει 

να περιορίηονται ςε μια περιοχι ςυλλογισ διαρροϊν και να αποςτραγγίηονται ςε 

μια λεκάνθ απορροισ. 

10.1.8.2 

         Πε τθν επιφφλαξθ των αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ κινδφνου, θ λεκάνθ 

απορροισ μπορεί να βρίςκεται κοντά ι μακριά από τθν περιοχι ςυλλογισ 

διαρροϊν. 

10.1.8.3          Για τισ περιοχζσ διεργαςιϊν, το ςφςτθμα ςυλλογισ διαρροϊν ι θ 

χωρθτικότθτα τθσ λεκάνθσ απορροισ πρζπει να ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο 110% 
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τθσ μεγαλφτερθσ αναμενόμενθσ διαρροισ ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ κινδφνου 

που διενεργείται. 

10.2    Πακθτικι προςταςία 

10.2.1       Πυραςφάλεια 

10.2.1.1          Θ πυραςφάλεια χρθςιμοποιείται για τθν προςταςία του εξοπλιςμοφ. 

10.2.1.2 

         Σ εξοπλιςμόσ που δζχεται κερμικι ακτινοβολία, για επαρκι χρονικι 

περίοδο ϊςτε να προκλθκεί αςτοχία, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με 

προςταςία από τθ φωτιά. 

10.2.1.3 
         Θ πυροπροςταςία παρζχει προςταςία κατά τθ διάρκεια του ςυμβάντοσ 

κινδφνου θ οποία πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον για 90 λεπτά. 

10.2.1.4 

         Υρζπει να παρζχεται πυροπροςταςία υπό μορφι μόνωςθσ για δοχεία 

πίεςθσ που μποροφν να δζχονται ροζσ κερμικισ ακτινοβολίασ, ϊςτε να 

αποφευχκεί θ αςτοχία και θ απελευκζρωςθ υπερκερμαςμζνου υγροφ, το οποίο 

μπορεί να οδθγιςει ςε ζκρθξθ. 

10.2.1.5 
         Θ προςταςία για περιςτατικά μεγάλθσ διάρκειασ ενδζχεται να μθν 

επιτυγχάνεται με τθ μόνωςθ και απαιτείται ςφςτθμα εκκζνωςθσ νεροφ. 

10.2.1.6 

         Θ πυροπροςταςία μπορεί να εξαςφαλιςτεί με ψεκαςμζνο ςκυρόδεμα, 

μονωτικά υλικά καταςκευαςμζνα από ορυκτζσ ίνεσ, κεραμικό, πυριτικό αςβζςτιο 

και διογκωτικζσ επικαλφψεισ. 

10.2.2       Προςταςία από κραφςθ 

10.2.2.1 

         Θ επίδραςθ των διαρροϊν υγρϊν ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ςε 

παρακείμενεσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό πρζπει να αξιολογείται και να 

λαμβάνονται μζτρα για τθν πρόλθψθ τθσ κλιμάκωςθσ.  

10.2.2.2 

         Θ προςταςία αυτι πρζπει να επιτυγχάνεται με κατάλλθλθ επιλογι υλικϊν 

(ςκυρόδεμα, ανοξείδωτο χάλυβα κ.λπ.) ι με μόνωςθ με υλικό το οποίο κα 

προςτατεφει τον εξοπλιςμό και τα δομικά ςτθρίγματα από το κρφο ςοκ. 

10.2.2.3          Θ μόνωςθ ςχεδιάηεται ςφμφωνα με τα κατάλλθλα Υρότυπα και τισ 

διατάξεισ που λαμβάνονται για τθν προςταςία των εξωτερικϊν επιφανειϊν από 
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τθ φκορά. 

10.2.2.4 

         Σ εξοπλιςμόσ και τα δομικά ςτοιχεία ςτιριξθσ πρζπει να προςτατεφονται 

κατά τρόπο ϊςτε θ λειτουργία και θ μορφι τουσ να μθν επθρεάηονται αρνθτικά 

κατά τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

10.3    Αςφάλεια 

10.3.1 
      Ψο ςφςτθμα ελζγχου αςφαλείασ κα πρζπει να ςυνδζεται με κλειςτό κφκλωμα 

τθλεόραςθσ ϊςτε να επιτρζπει τθν απομακρυςμζνθ παρακολοφκθςθ. 

10.3.2 

      Θ αςφάλεια καλφπτεται από ςφςτθμα αντι-ειςβολισ κατά μικοσ των 

περιφράξεων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ανεπικφμθτθσ ειςόδου ςτθν 

εγκατάςταςθ και τον ζλεγχο πρόςβαςθσ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ τθσ 

εγκατάςταςθσ. 

10.4    Ανίχνευςθ ςυμβάντων και ςθματοδότθςθ 

10.4.1 
      Υρζπει να παρζχονται ςυςτιματα για τθν ανίχνευςθ τυχόν ατυχθμάτων που 

κα μποροφςαν να ςυμβοφν ςτθν εγκατάςταςθ. 

10.4.2 
      Θ διάταξθ των ανιχνευτϊν πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να αποτρζπει τουσ 

ψευδείσ ςυναγερμοφσ. 

10.4.3 

      Τπου είναι απαραίτθτο, πρζπει να παρζχεται παρακολοφκθςθ ςειςμικισ 

επιτάχυνςθσ, δίνοντασ ςιματα για αυτόματθ εκκίνθςθ τερματιςμοφ τθσ 

εγκατάςταςθσ όταν ο ςειςμόσ φτάςει ςε ζνα προκακοριςμζνο επίπεδο. 

10.4.4 
      Οειτουργία ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ διαρροϊν, φλόγασ, καπνϊν τα οποία 

εγκακίςτανται ςε κάκε κζςθ που υπάρχει θ πικανότθτα εμφάνιςθσ τουσ. 

10.4.5 
      Σι διαρροζσ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου κα πρζπει να ανιχνεφονται από 

αιςκθτιρεσ χαμθλισ κερμοκραςίασ. 

10.4.6 
      Σι ανιχνευτζσ εφφλεκτων αερίων μπορεί να είναι τφπου υπζρυκρθσ 

ακτινοβολίασ. 

10.4.7       Σι ανιχνευτζσ φλόγασ κα πρζπει να ανιχνεφουν τον τφπο και το μζγεκοσ τθσ 

πυρκαγιάσ που ενδζχεται να ςυμβεί. Σι ανιχνευτζσ φλόγασ μπορεί να είναι 
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υπεριϊδουσ/υπζρυκρου τφπου. 

10.4.8 

      Ανιχνευτζσ υψθλισ κερμοκραςίασ κα πρζπει να παρζχονται για τθν 

προςταςία των ανακουφιςτικϊν βαλβίδων δεξαμενϊν για φωτιά και για τθν 

ενεργοποίθςθ των πακζτων κατάςβεςθσ τθσ ςωλινωςθσ εξάτμιςθσ. 

10.4.9 
      Υρζπει να παρζχονται χειροκίνθτα ςθμεία κλιςεωσ ςτισ επικίνδυνεσ περιοχζσ 

των εγκαταςτάςεων και ςε πικανζσ οδοφσ διαφυγισ από αυτζσ τισ περιοχζσ. 

10.4.10 

      Σι κάμερεσ με τθλεχειριςμό πρζπει να εγκακίςτανται για τθν προβολι όλων 

των ςυμβάντων που μπορεί να προκφψουν ςε επικίνδυνεσ και μθ επανδρωμζνεσ 

περιοχζσ. 

10.4.11 
      Σι χειριςτζσ των καλάμων ελζγχου πρζπει να είναι ςε κζςθ να επικοινωνοφν 

με το προςωπικό μζςω των τερματικϊν ςυςτθμάτων επικοινωνίασ. 

10.5    φςτθμα Ζκτακτθσ Διακοπισ Λειτουργίασ (ΕΔΛ) 

10.5.1 

      Σι ςυναγερμοί που ενεργοποιοφνται από το ςφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ, 

διαρροισ και αερίου εκτελοφν τισ απαιτοφμενεσ αυτόματεσ ενζργειεσ μζςω του 

Χυςτιματοσ Ελζγχου Αςφαλείασ (ΧΕΑ). 

10.5.2 

      Ψο ΧΕΑ παρζχει ςτον χειριςτι λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

περιοχζσ που εμπλζκονται ςτο επικίνδυνο ςυμβάν, τον τφπο κινδφνου, τθ 

ςυγκζντρωςθ αερίου, τθν κατάςταςθ των αντλιϊν πυροςβεςτικοφ νεροφ κακϊσ 

και τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ τθν ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι (κερμοκραςία, 

υγραςία, κατεφκυνςθ ανζμου). 

10.6    Ενεργι προςταςία 

10.6.1       Οριςμόσ ενεργισ προςταςίασ 

10.6.1.1 

         Θ ενεργι προςταςία πρζπει να περιλαμβάνει: δίκτυο πυροςβεςτικοφ νεροφ 

με κρουνοφσ και μόνιτορ, ςυςτιματα ψεκαςμοφ , κουρτίνεσ νεροφ, γεννιτριεσ 

αφροφ, ςτακερά ςυςτιματα ξθρισ χθμικισ ςκόνθσ , οχιματα πυρόςβεςθσ και 

φορθτοφσ πυροςβεςτιρεσ. 

10.6.2       φςτθμα πυρόςβεςθσ νεροφ 
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10.6.2.1 

         Χε εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ, ςε ςυνκικεσ πυρκαγιάσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

νερό ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ για τθν ψφξθ των δεξαμενϊν αποκικευςθσ, του 

εξοπλιςμοφ και των δομϊν που υπόκεινται ςε φλόγα ι ακτινοβολία κερμότθτασ 

λόγω τθσ πυρκαγιάσ. 

10.6.2.2 

         Χε περίπτωςθ μολφνςεωσ του πυροςβεςτικοφ νεροφ που απορρίπτεται, κα 

πρζπει να προβλεφκεί θ πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ των φυςικϊν υδάτων. Υρζπει 

να τοποκετοφνται τουλάχιςτον δφο αντλίεσ πυροςβεςτικοφ νεροφ. 

10.6.2.3 

         Υρζπει να παρζχονται ανεξάρτθτεσ πθγζσ ενζργειασ κατά τρόπον ϊςτε να 

μπορεί να παραδοκεί πλιρθσ δυναμικότθτα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν μθ 

διακεςιμότθτα μιασ αντλίασ. Κα πρζπει να παρζχονται δίκτυα πυρόςβεςθσ γφρω 

από όλα τα τμιματα τθσ εγκατάςταςθσ. 

10.6.2.4 

         Ψα ςυςτιματα φδρευςθσ πρζπει να ςχεδιάηονται ςε ανεξάρτθτα τμιματα 

ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ ςυντιρθςθσ ι βλάβθσ ενόσ τμιματοσ, θ παροχι νεροφ 

ςε άλλα τμιματα να μθν διακόπτεται. 

10.6.2.5 

         Σι εγκαταςτάςεισ υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου (ιδίωσ οι λεκάνεσ 

απορροισ) πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ με ςυςτιματα αποςτράγγιςθσ ικανά 

να αποςτραγγίηουν τουσ όγκουσ νεροφ που παράγονται. 

10.6.3       φςτθμα ψεκαςμοφ 

10.6.3.1 
         Θ ςθμαςία τθσ ψφξθσ κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ και θ απαιτοφμενθ ποςότθτα 

νεροφ εξαρτάται από τθν εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ. 

10.6.3.2 
         Υρζπει να λαμβάνονται προφυλάξεισ για να εξαςφαλιςτεί ότι τα εφφλεκτα 

υλικά δεν επιςτρζφονται με το ανακυκλωμζνο νερό. 

10.6.4       Κουρτίνεσ νεροφ 

10.6.4.1          Γενικά 

10.6.4.1.1 
            Σι κουρτίνεσ νεροφ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να μετριάςουν τισ 

εκλφςεισ αερίων και να προςτατεφςουν από τθν ακτινοβολοφμενθ κερμότθτα. 

10.6.4.1.2 
            Σι κουρτίνεσ νεροφ κα μποροφςαν να εγκαταςτακοφν ςε λεκάνεσ 

απορροισ για να βοθκιςουν τθ διαςπορά των ατμϊν. 
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10.6.4.1.3 

            Σ ςχεδιαςμόσ ςτθ λεκάνθ απορροισ κα πρζπει να ελαχιςτοποιεί τθν 

δυνατότθτα του νεροφ από τισ κουρτίνεσ νεροφ να αποςτραγγίηεται ςτθν λεκάνθ 

απορροισ. 

10.6.4.2          Χαρακτθριςτικά και τοποκεςία 

10.6.4.2.1 
            Χυνιςτάται θ τοποκζτθςθ των κουρτινϊν νεροφ όπωσ απαιτείται από τθν 

αξιολόγθςθ επικινδυνότθτασ. 

10.6.4.2.2 

            Σι κουρτίνεσ νεροφ μποροφν να τοποκετθκοφν όςο το δυνατόν 

πλθςιζςτερα ςτθν περιοχι πικανισ διαρροισ και ςυγκζντρωςθσ ΩΦΑ 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ των εγκαταςτάςεων. 

10.6.4.2.3 

            Σι κουρτίνεσ νεροφ μποροφν να τοποκετθκοφν γφρω από τισ περιοχζσ 

απορροισ. Πε αυτόν τον τρόπο λειτουργοφν ωσ φραγμόσ για τα κρφα ςφννεφα 

φυςικοφ αερίου που προζρχονται από τισ διαρροζσ ΩΦΑ. 

10.6.4.3          φςτθμα τροφοδοςίασ και όγκοσ τθσ ροισ 

10.6.4.3.1             Θ ςυνιςτάμενθ παροχι όγκου νεροφ είναι 70 l/min/m. 

10.6.5       Παραγωγι αφροφ 

10.6.5.1 

         Σι αφροί πυρόςβεςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να μειϊςουν τθν 

ακτινοβολία κερμότθτασ από τισ πυρκαγιζσ και να βοθκιςουν ςτθν 

αςφαλζςτερθ διαςπορά αερίων ςε περίπτωςθ που θ διαρροι δεν αναφλεγεί. 

10.6.5.2 
         Σ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ πρζπει να εμποδίηει τθν είςοδο νεροφ ςε 

υγρι μορφι ςτθν περιοχι απορροισ. 

10.6.5.3 

         Σ χρθςιμοποιοφμενοσ αφρόσ πρζπει να είναι ςυμβατόσ με τθ ξθρι ςκόνθ 

και να αποδεικνφεται ότι είναι κατάλλθλοσ για πυρκαγιζσ ΩΦΑ ςφμφωνα με το 

Υρότυπο EN 12065. 

10.6.5.4 

         Σι δεξαμενζσ ι οι χϊροι αποκικευςθσ ΩΦΑ κα πρζπει να είναι 

εφοδιαςμζνοι με ςτακερζσ γεννιτριεσ αφροφ που κα επιτρζπουν τθν ταχεία 

απόκριςθ και τθν απομακρυςμζνθ ενεργοποίθςθ. 
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10.6.5.5 
         Σ όγκοσ τθσ ροισ αφροφ πρζπει να κακορίηεται ςφμφωνα με το Υρότυπο 

ΕΡ 12065. 

10.6.5.6 

         Πια ςυςκευι κατακράτθςθσ αφροφ μπορεί να τοποκετθκεί γφρω από τθ 

λεκάνθ απορροισ ι τθν περιοχι όπου υπάρχει κίνδυνοσ απϊλειασ αφροφ 

εξαιτίασ του ανζμου. 

10.6.5.7 

         Ψα αποκζματα των αφρωδϊν παραγόντων τοποκετοφνται ςε χϊρο που 

προςτατεφεται από τθν ακτινοβολία κερμότθτασ (πυρκαγιά και θλιακι 

ενζργεια). 

10.6.6       Φορθτόσ εξοπλιςμόσ αφροφ 

10.6.6.1 
         Θ απαίτθςθ για φορθτό εξοπλιςμό αφροφ ορίηεται από τθν εκτίμθςθ 

επικινδυνότθτασ. 

10.6.6.2 

         Τταν παρζχεται, ο φορθτόσ εξοπλιςμόσ παραγωγισ αφροφ που ςυνδζεται 

με τθν τροφοδοςία του νεροφ πυρόςβεςθσ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με 

αρκετά εφκαμπτο ςωλινα για να φτάςει ςτον πιο μακρινό κίνδυνο που 

αναμζνεται να προςτατεφςει. 

10.6.7       Εξοπλιςμόσ πυρόςβεςθσ ΤΦΑ με ξθρι ςκόνθ 

10.6.7.1          Γενικά 

10.6.7.1.1 
            Σ εξοπλιςμόσ για τθν πυρόςβεςθ ΩΦΑ με ξθρι ςκόνθ πρζπει να είναι 

ςφμφωνοσ με τουσ ςχετικοφσ κϊδικεσ ι/και Υρότυπα. 

10.6.7.2          Σφποι ξθρισ ςκόνθσ 

10.6.7.2.1 
            Θ ξθρι ςκόνθ αποδεικνφεται κατάλλθλθ για πυρόςβεςθ με αζριο. Θ 

ςυμβατότθτα αφροφ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το Υρότυπο EN 12065. 

10.6.7.2.2 
            Θ ξθρι ςκόνθ μπορεί να είναι ενόσ από τουσ ακόλουκουσ τφπουσ: με βάςθ 

το όξινο ανκρακικό νάτριο, με βάςθ το διττανκρακικό κάλιο. 

10.6.7.3          Θζςθ των ςυςτθμάτων ξθρισ ςκόνθσ 
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10.6.7.3.1 

            Ψα ςυςτιματα ξθρισ ςκόνθσ κα πρζπει να εγκακίςτανται κοντά ςε ςθμεία 

πικανισ διαρροισ ΩΦΑ και υδρογονανκράκων ςε ςχζςθ με τθν εκτίμθςθ 

επικινδυνότθτασ. 

10.6.8       Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ 

10.6.8.1 
         Σι πυροςβεςτιρεσ ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ των τοπικϊν 

κανονιςμϊν. 

10.6.8.2 

         Αυτοί οι πυροςβεςτιρεσ εγκακίςτανται ςτισ κρίςιμεσ κζςεισ κατά μικοσ 

των διαδρομϊν κυκλοφορίασ ι/και των πλατφορμϊν. Θ κζςθ τουσ πρζπει να 

βρίςκεται ςε αναγνωριςμζνθ διαδρομι διαφυγισ από τον εντοπιςμζνο κίνδυνο 

για τον οποίο ζχουν εγκαταςτακεί να αμβλφνουν. 

10.6.9       Πυροςβεςτικό όχθμα 

10.6.9.1 

         Τταν δεν υπάρχει διακζςιμθ εξωτερικι βοικεια ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, θ εγκατάςταςθ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με τουλάχιςτον ζνα 

όχθμα πυρόςβεςθσ. 

10.6.9.2 
         Υρζπει να παρζχονται προςτατευτικά ροφχα για πυροςβζςτεσ κατάλλθλα 

για υπθρεςίεσ ΩΦΑ. 

10.6.9.3 

         Ψο πυροςβεςτικό όχθμα πρζπει να είναι επαρκϊσ εξοπλιςμζνο και 

επανδρωμζνο ϊςτε να παρζχει ανταπόκριςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ όςο περιμζνει 

τθν υποςτιριξθ από άλλα οχιματα εκτόσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

10.7    Λοιπζσ απαιτιςεισ 

10.7.1       Διατάξεισ για ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων ςτα κτίρια 

10.7.1.1 
         Αυτό επιτυγχάνεται με τθ διατιρθςθ ενόσ ςυνεχοφσ αεριςμοφ κετικισ 

πίεςθσ των κτιρίων που βρίςκονται μζςα ςτισ περιοχζσ επεξεργαςίασ. 

10.7.2       Ερμάρια πυροπροςταςίασ  

10.7.2.1          Υρζπει να υπάρχει προςιτι τροφοδοςία εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ όπου οι 

κρουνοί προορίηονται για χριςθ είτε από το προςωπικό των εγκαταςτάςεων ι 
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από τθν τοπικι πυροςβεςτικι. 

10.7.2.2 

         Σ εξοπλιςμόσ αποκθκεφεται ςε ερμάρια τα οποία: είναι ςαφϊσ 

προςδιορίςιμα, φυςικά αεριηόμενα, εφοδιαςμζνα με μζςα για τθν αςφαλι 

αποκικευςθ, κατάλλθλα καταςκευαςμζνα και προςτατευμζνα από το τοπικό 

περιβάλλον των εγκαταςτάςεων. 

10.7.3       υντιρθςθ και εκπαίδευςθ πυρόςβεςθσ ςε τερματικό ςτακμό 

10.7.3.1 

         Τςον αφορά ςτισ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, το ενδιαφζρον του 

προςωπικοφ πρζπει να διατθρείται υψθλό με κατάλλθλεσ αςκιςεισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ εξοπλιςμοφ. 

10.7.3.2 

         Σι επικεωριςεισ και θ ςυντιρθςθ ενςωματϊνονται ςτα προγράμματα 

διαχείριςθσ τερματικϊν ςτακμϊν προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι το 

προςωπικό είναι εξοικειωμζνο με τον εξοπλιςμό πυρόςβεςθσ, τθ κζςθ του και 

τθ χριςθ του υπό ςυνκικεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

11 υςτιματα ελζγχου και παρακολοφκθςθσ 

11.1    Γενικι περιγραφι 

11.1.1 

      Ψο Χφςτθμα Ελζγχου Αςφαλείασ (ΧΕΑ) πρζπει να είναι ανεξάρτθτο από τα 

άλλα ςυςτιματα, να ενθμερϊνεται γριγορα και με ακρίβεια για κάκε 

περιςτατικό και να παρακολουκεί τθν είςοδο και ζξοδο από τθν εγκατάςταςθ. 

11.2    φςτθμα ελζγχου διαδικαςιϊν 

11.2.1       Αρχι 

11.2.1.1 

         Ψο ςφςτθμα ελζγχου τθσ διαδικαςίασ πρζπει να παρζχει ςτον χειριςτι 

πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο για να επιτρζπει τθν αςφαλι και αποδοτικι 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

11.2.2       χεδιαςμόσ ςυςτιματοσ ελζγχου διαδικαςιϊν 

11.2.2.1 
         Ψο ςφςτθμα ελζγχου πρζπει να είναι υψθλισ αξιοπιςτίασ και να είναι 

διαμορφωμζνο ϊςτε να είναι αςφαλζσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Θ αποτυχία του 

ςυνόλου ι μζρουσ του ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ δεν πρζπει να 
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προκαλεί κατάςταςθ κινδφνου. 

11.2.2.2 
         Χε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι δυςλειτουργίασ, ο ελεγχόμενοσ από 

απόςταςθ εξοπλιςμόσ μπορεί να ςταματιςει ςε τοπικό επίπεδο. 

11.2.2.3 

         Ψο ςφςτθμα ελζγχου τθσ διαδικαςίασ πρζπει να αναφζρει, να αποκθκεφει 

και/ι να εκτυπϊνει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που επιςτρζφονται από τισ ςυςκευζσ 

ελζγχου τθσ διαδικαςίασ που απαιτοφνται για τθν αςφαλι και αποτελεςματικι 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

11.2.2.4 

         Για να αναλυκεί ζνα περιςτατικό, το ςφςτθμα χρονολογικά διακρίνει και 

αποκθκεφει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ 

περιόδου και όλεσ τισ ενζργειεσ που εκτελοφνται από τον χειριςτι πριν και μετά 

το ςυμβάν. 

11.2.2.5 

         Σ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ κα πρζπει να 

παρουςιάςει ςτον χριςτθ τθ βζλτιςτθ ποςότθτα δεδομζνων που απαιτείται για 

τθν αςφαλι και αποδοτικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

11.3    φςτθμα Ελζγχου Αςφαλείασ 

11.3.1       Αρχι 

11.3.1.1 

         Ψο Χφςτθμα Ελζγχου Αςφάλειασ πρζπει να ςχεδιάηεται για τον εντοπιςμό 

καταςτάςεων κινδφνου και τθ μείωςθ των ςυνεπειϊν τουσ (ανίχνευςθ αερίων, 

διαρροϊν, φωτιάσ). 

11.3.1.2 
         Τλεσ οι τροποποιιςεισ του Χυςτιματοσ Ελζγχου Αςφαλείασ εκτελοφνται 

ςφμφωνα με το Χφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ. 

11.3.2       φςτθμα Ζκτακτθσ Διακοπισ Λειτουργίασ (ΕΔΛ) και μζτρα αςφαλείασ 

11.3.2.1          Γενικά 

11.3.2.1.1 
            Θ ενεργοποίθςθ του ΧΕΔΟ προκαλεί τθ διακοπι του εξοπλιςμοφ και τθν 

λειτουργία των βαλβίδων ΧΕΔΟ, προκειμζνου να διατθρθκοφν αποκζματα. 

11.3.2.1.2             Τλεσ οι ενζργειεσ του ΧΕΔΟ ενεργοποιοφνται από τον κεντρικό πίνακα του 

Χυςτιματοσ Ελζγχου Αςφαλείασ με ςυμπλθρωματικι ενεργοποίθςθ από τουσ 
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τοπικοφσ ςτακμοφσ ΧΕΔΟ. 

11.3.2.1.3 

            Τταν δεν ζχει υπάρξει απόκριςθ από τον χειριςτι ςε ςυναγερμοφσ 

πυρκαγιάσ, διαρροισ και ανίχνευςθσ αερίων, θ ενεργοποίθςθ του ΧΕΔΟ είναι 

αυτόματθ από το ςφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ, διαρροισ και αερίου μετά 

από λογικι κακυςτζρθςθ. 

11.3.2.1.4 

            Σ τφποσ, ο αρικμόσ και θ κζςθ των ανιχνευτϊν ι των αιςκθτιρων πρζπει 

να μελετϊνται για να εξαςφαλίηεται θ ταχεία και αξιόπιςτθ ανίχνευςθ μιασ 

επικίνδυνθσ κατάςταςθσ. 

11.3.2.1.5 
            Θ προδιαγραφι του ςυςτιματοσ προκφπτει από τισ απαιτιςεισ τθσ 

εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ. 

11.3.2.1.6 

            Θ εγκατάςταςθ ςυχνά χωρίηεται ςε περιοχζσ πυρκαγιάσ και αυτζσ 

υποδιαιροφνται ςε ηϊνεσ πυρκαγιάσ για να μποροφν να οριςτοφν οι δράςεισ του 

ΧΕΔΟ που περιορίηουν τθν κλιμάκωςθ κάκε επικίνδυνου ςυμβάντοσ ςε 

παρακείμενεσ περιοχζσ. 

11.3.2.1.7 

            Ψο ΧΕΔΟ πρζπει να απομονϊνει τθ ηϊνθ πυρκαγιάσ για να ελαχιςτοποιεί 

τθν απελευκζρωςθ υδρογονανκράκων και τθ ροι εφφλεκτων υδρογονανκράκων 

για να περιορίςει το ςυμβάν πυρκαγιάσ. 

11.3.2.2          ΕΔΛ για λιμενικζσ λειτουργίεσ μεταφορϊν 

11.3.2.2.1 

            Θ χριςθ του ΧΕΔΟ για τθν προςταςία των λιμενικϊν μεταφορϊν 

περιγράφεται με ςαφινεια ςτο Ref 56 SIGTTO ESD Arrangements και τα 

ςυνδεδεμζνα ςυςτιματα πλοίων/ακτϊν για τουσ μεταφορείσ υγροποιθμζνου 

φυςικοφ αερίου προζρχονται από τουσ Ξϊδικεσ IGC. 

11.3.3       Δυνατότθτεσ ςυςτιματοσ 

11.3.3.1          Κφριεσ λειτουργίεσ 

11.3.3.1.1 

            Ψο ςφςτθμα ελζγχου αςφαλείασ πρζπει να ενεργοποιεί αυτόματα τισ 

κατάλλθλεσ δράςεισ του ΧΕΔΟ και να ενεργοποιεί αυτόματα τον απαραίτθτο 

εξοπλιςμό αςφαλείασ. 

11.3.3.1.2             Nα ενθμερϊνει το ςφςτθμα ελζγχου τθσ διαδικαςίασ για τθν 
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ενεργοποίθςθ του ΧΕΔΟ. 

11.3.3.1.3 
            Nα ελζγχει ςυςκευζσ οπτικισ και ακουςτικισ επικοινωνίασ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ που ορίηονται ςτα ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. ςειρινεσ). 

11.3.3.2          τάκμθ Αςφάλειασ Ακεραιότθτασ (ΑΑ) 

11.3.3.2.1 
            Ψο Χφςτθμα Ελζγχου Αςφαλείασ ςχεδιάηεται και λειτουργεί ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ του EN 61508-1. 

11.3.3.2.2 
            Σι απαιτιςεισ τθσ ΧΑΑ μελετϊνται και αξιολογοφνται ϊςτε να είναι 

ςυνεπείσ με το απαιτοφμενο επίπεδο αςφάλειασ των εγκαταςτάςεων. 

11.4    φςτθμα ελζγχου πρόςβαςθσ 

11.4.1 

      Ψα ςθμεία πρόςβαςθσ για τθν είςοδο ςτο εςωτερικό τθσ εγκατάςταςθσ 

πρζπει να ελζγχονται μζςω ξεχωριςτϊν, ειδικά προςαρμοςμζνων εμποδίων για 

τα οχιματα και το προςωπικό. 

11.4.2 
      Υρζπει να παρζχονται τουλάχιςτον δφο προςβάςεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ για οχιματα πυρόςβεςθσ και ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

11.4.3 

      Σ ζλεγχοσ τθσ πρόςβαςθσ μπορεί να τεκεί ςε εφαρμογι είτε από φφλακεσ 

αςφαλείασ ι χρθςιμοποιϊντασ μια φυςικι ςυςκευι (κλειδαριά, μαγνθτικό ςιμα 

κ.λπ.). 

11.4.4 

      Ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ εγκατάςταςθσ, πρζπει να ελζγχεται θ πρόςβαςθ 

ςτισ ηϊνεσ επεξεργαςίασ όπου αποκθκεφεται, διοχετεφεται ι υποβάλλεται ςε 

επεξεργαςία αζριο. 

11.5    φςτθμα αντι-ειςβολισ 

11.5.1 
      Σι εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ πρζπει να περιβάλλονται από ζναν φράκτθ ο οποίοσ 

μπορεί να είναι εξοπλιςμζνοσ με ζνα ςφςτθμα ανίχνευςθσ τθσ ειςβολισ. 

11.6    Κλειςτό Κφκλωμα Σθλεόραςθσ (ΚΚΣ) 

11.6.1 
      Ψο ςφςτθμα αυτό πρζπει να ενςωματϊνει ζνα ςφςτθμα τθλεόραςθσ κλειςτοφ 

κυκλϊματοσ. 
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11.6.2 
      Υρζπει να παρακολουκεί περιοχζσ επεξεργαςίασ και προςβάςεισ που 

παρουςιάηουν κίνδυνο. 

11.7    Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ τθσ προβλιτασ και του λιμζνα 

11.7.1 

      Υρζπει να διαςυνδζονται ςτο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των 

εγκαταςτάςεων ο ελλιμενιςμόσ, θ παρακολοφκθςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν, θ 

πρόςδεςθ, θ κατάςταςθ των γάντηων ταχείασ απελευκζρωςθσ και ο ζλεγχοσ των 

λιμενικϊν βραχιόνων μεταφοράσ. 

11.7.2 
      Υρζπει να παρζχεται ςφςτθμα απελευκζρωςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ των 

λιμενικϊν βραχιόνων μεταφοράσ. 

11.8    Επικοινωνίεσ 

11.8.1 

      Ψα εςωτερικά δίκτυα μεταφοράσ διαχωρίηουν τισ πλθροφορίεσ λειτουργίασ 

(του ςυςτιματοσ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ) από τισ πλθροφορίεσ αςφαλείασ (του 

ςυςτιματοσ ελζγχου αςφαλείασ). 

11.8.2 
      Ψα εςωτερικά δίκτυα μεταφοράσ πρζπει να είναι αςφαλι από εξωτερικά 

δίκτυα επικοινωνιϊν. 

12 Καταςκευι και κζςθ ςε λειτουργία 

12.1    Διαςφάλιςθ ποιότθτασ και διαδικαςία ελζγχου ποιότθτασ 

12.1.1 
      Εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά τισ φάςεισ τθσ 

οργάνωςθσ, ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ και λειτουργίασ. 

12.1.2 

      Υρζπει να δθμιουργθκεί ειδικό πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των επικεωριςεων και δοκιμϊν, για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ ςε όλεσ τισ φάςεισ του ςχεδιαςμοφ και τθσ 

καταςκευισ. 

12.1.3 

      Ζνα ελάχιςτο πιςτοποιθτικό ελζγχου ςφμφωνα με το Υρότυπο EN 10204 

πρζπει να παρζχεται για τμιματα που διατθροφν τθν πίεςθ του εξοπλιςμοφ 

διεργαςίασ. 
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12.2    Δοκιμζσ αποδοχισ 

12.2.1 
      Σ εξοπλιςμόσ που εγκακίςταται ςτθν εγκατάςταςθ πρζπει να δοκιμάηεται 

ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κϊδικεσ και τα Υρότυπα. 

12.3    Προετοιμαςία κατά τθν εκκίνθςθ και τον τερματιςμό λειτουργίασ 

12.3.1 

      Θ παρουςία υδρογονανκράκων και χαμθλϊν κερμοκραςιϊν απαιτεί ειδικζσ 

διαδικαςίεσ τερματιςμοφ λειτουργίασ όπωσ θ αδρανοποίθςθ για τθν εξάλειψθ 

του οξυγόνου και θ ξιρανςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 

13 Διατιρθςθ και προςταςία από τθν διάβρωςθ 

13.1    Βαφι 

13.1.1 
      Απαιτείται προςταςία διάβρωςθσ μεταλλικϊν επιφανειϊν του εξοπλιςμοφ, 

των αγωγϊν και των μεταλλικϊν καταςκευϊν ςε εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ. 

13.1.2 

      Θ προετοιμαςία τθσ επιφάνειασ, τα ςυςτιματα βαφισ και θ εφαρμογι 

επιχριςμάτων ςε μεταλλικζσ καταςκευζσ πρζπει να είναι ςφμφωνα με το 

Υρότυπο EN ISO 12944. 

13.1.3 
      Ωψθλισ ποιότθτασ γαλβάνιςμα εν κερμϊ ςφμφωνα με τα Υρότυπα EN ISO 

1460 και EN ISO 1461 απαιτείται ςε όλεσ τισ χαλφβδινεσ εργαςίεσ. 

13.1.4 

      Για λόγουσ αςφαλείασ, όλοσ ο εξοπλιςμόσ και οι ςωλθνϊςεισ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ ΩΦΑ πρζπει να ζχουν ςυγκεκριμζνο χρϊμα ι ςιμανςθ για τθν 

αναγνϊριςθ του περιεχομζνου. 

13.1.5 
      Τλεσ οι εργαςίεσ βαφισ, γαλβανιςμοφ, ζγχρωμθσ κωδικοποίθςθσ και 

ςιμανςθσ ςχεδιάηονται και εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ κανόνεσ. 

14 Εκπαίδευςθ για τθν λειτουργία 

14.1 
   Θ εγκατάςταςθ πρζπει να λειτουργεί με αςφαλι και αποτελεςματικό τρόπο 

ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία για τθν υγεία και τθν αςφάλεια. 

14.2    Σι πρακτικζσ και οι διαδικαςίεσ λειτουργίασ ςυμμορφϊνονται με τισ 

απαιτιςεισ τθσ πολιτικισ πρόλθψθσ ςοβαρϊν ατυχθμάτων και του ςυςτιματοσ 
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διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ. 

14.3 

   Για τθ μονάδα πρζπει να παρζχονται γραπτζσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ και να 

είναι άμεςα διακζςιμεσ για τουσ χειριςτζσ τθσ εγκατάςταςθσ. Αυτζσ κα πρζπει 

να καλφπτουν όλεσ τισ κανονικζσ και ζκτακτεσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ. 

14.4 
   Υρζπει να παρζχεται προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (προςωπικι προςταςία) 

όπωσ κακορίηεται από τθν ανάλυςθ κινδφνου. 

14.5 

   Ψα πρόςωπα που αςχολοφνται με τθ διαχείριςθ, τθν παραγωγι, τον χειριςμό 

και τθν αποκικευςθ ΩΦΑ εκπαιδεφονται ςτουσ κινδφνουσ και τισ ιδιότθτεσ του 

ΩΦΑ με ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων 

ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

14.6 

   Ψο προςωπικό λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ πρζπει να είναι άρτια 

καταρτιςμζνο ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ εργαςίασ του, ϊςτε να μπορεί να εργάηεται 

κατά τρόπο αςφαλι και ικανό υπό κανονικζσ και επείγουςεσ ςυνκικεσ. 

14.7 
   Θ επανεκπαίδευςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα και να τθροφνται όλα τα αρχεία τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ. 

14.8 

   Για τθ διοίκθςθ και το προςωπικό, τα προγράμματα κατάρτιςθσ κα πρζπει να 

είναι δομθμζνα ςφμφωνα με τισ εμπειρίεσ, τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ του 

κάκε ατόμου εντόσ του οργανιςμοφ. 

14.9 

   Τλα τα άτομα που επιςκζπτονται ζναν χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ για 

οποιονδιποτε ςκοπό πρζπει να ενθμερϊνονται ςχετικά με τουσ κινδφνουσ και 

τισ ιδιότθτεσ του ΩΦΑ. Ψο βάκοσ ςτο οποίο πραγματοποιείται αυτι θ εκπαίδευςθ 

πρζπει να είναι ανάλογο με το επίπεδο τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ 

δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν μζροσ ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο. 

15 Προ-επιχειρθςιακι λιμενικι εκπαίδευςθ 

15.1 

   Χε όλα τα ζργα κα πρζπει να υπάρξει διαβοφλευςθ μεταξφ του ιδιοκτιτθ του 

τερματικοφ ςτακμοφ, του λιμενικοφ χειριςτι, του πλοιοκτιτθ και των 

ρυμουλκϊν. 

15.2 

   Κα πρζπει να πραγματοποιθκεί προ-επιχειρθςιακι κατάρτιςθ και τακτικά 

μακιματα επανεκπαίδευςθσ, χρθςιμοποιϊντασ προςομοιωτζσ, με τθ ςυμμετοχι 

όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν. 
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5.2 ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ ΧΦΣΡΛΞΘΧ ΑΟΟΘΟΣΩΧΛΑΧ ΞΑΛ ΞΑΨΘΓΣΦΛΣΥΣΛΘΧΘ ΨΩΡ 

ΞΕΦΑΟΑΛΩΡ ΨΣΩ ΥΦΣΨΩΥΣΩ 

Τπωσ ζχουμε προαναφζρει το WBS που παρουςιάηεται παραπάνω περιζχει όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ και τισ καλζσ πρακτικζσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Υρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 

1473 που κα οδθγιςουν ςε αςφαλι και περιβαλλοντικά αποδεκτι καταςκευι και 

λειτουργία των χερςαίων εγκαταςτάςεων ΩΦΑ. Βζβαια θ ςειρά υλοποίθςισ τουσ ενδζχεται 

να διαφζρει ανάλογα με τθν φφςθ του κάκε ζργου. Γι’ αυτό το λόγο ζχουμε προςπακιςει 

να κατθγοριοποιιςουμε μερικά κεφάλαια που ςχετίηονται ςε μεγάλο βακμό μεταξφ τουσ 

και ςτθν ςυνζχεια ζχουμε δθμιουργιςει μια χρονικι αλλθλουχία που κεωροφμε πωσ είναι 

θ βζλτιςτθ. Θ αλλθλουχία αυτι παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω Εικόνα 26 ακολουκϊντασ 

χρονικι διάρκρωςθ από αριςτερά προσ τα δεξιά. 

 

Εικόνα 26: Κατθγοριοποίθςθ και χρονικι διάρκρωςθ των κεφαλαίων του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 1473 

Αρχικά θ πρϊτθ κατθγορία ςυνίςταται από το πρϊτο κεφάλαιο, ςτο οποίο γίνεται μια 

γενικι αναςκόπθςθ ςχετικά με τθν αςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ και του περιβάλλοντοσ. 

Χυγκεκριμζνα γίνεται αναφορά ςτθν διεξαγωγι λεπτομεροφσ Εκτίμθςθσ Υεριβαλλοντικϊν 

Επιπτϊςεων (ΕΥΕ) θ οποία περιλαμβάνει τον εντοπιςμό όλων των εκπομπϊν τθσ 

εγκατάςταςθσ και τον κακοριςμό διαδικαςιϊν διαχείριςισ τουσ, τθν εδαφολογικι μελζτθ 

τθσ πικανισ τοποκεςίασ τθσ εγκατάςταςθσ κακϊσ και τθν καταγραφι των κλιματικϊν και 

ςειςμολογικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςε αυτι. Χτθν ςυνζχεια, αναλφεται ο τρόποσ 

αναγνϊριςθσ και αξιολόγθςθσ των κινδφνων εςωτερικισ και εξωτερικισ προζλευςθσ κακϊσ 

και θ εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν και των πικανοτιτων εμφάνιςισ τουσ. Ψζλοσ, δίνονται 

μερικά ςτοιχεία τα οποία ςχετίηονται με τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία και τα ειδικά μζτρα 

αςφαλείασ που πρζπει να ιςχφςουν για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

Ψθν δεφτερθ κατθγορία περιγράφει το δεφτερο κεφάλαιο, ςτο οποίο γίνεται λόγοσ για τισ 

προβλιτεσ και τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και ςυγκεκριμζνα αφορά ςτθν χωροκζτθςθ, 

ςτον μθχανικό ςχεδιαςμό, ςτθν εκπαίδευςθ πριν τθν λειτουργία και ςτισ απαιτιςεισ 

αςφαλείασ τουσ. Πελετάται ο προςδιοριςμόσ τθσ πλζον αποδεκτισ κζςθσ τθσ προβλιτασ 

και θ εκτίμθςθ των διακινδυνεφςεων που δθμιουργοφνται από τθν λειτουργία 

παρακείμενων εγκαταςτάςεων και τθν κίνθςθ ςτο λιμάνι. Ψζλοσ, αναφζρονται οι 
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παράμετροι ςχεδιαςμοφ τθσ προβλιτασ, οι διαδικαςίεσ και ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ που 

κα καταςτιςουν αςφαλι τθν όλθ λειτουργία. 

Θ τρίτθ κατθγορία αποτελείται από τα κεφάλαια 3,4,5,6,7,8 του Υροτφπου. Τπωσ φαίνεται 

και ςτθν Εικόνα 26, ο διαχωριςμόσ που ζχει γίνει ακολουκεί τθν λογικι ότι τα ςυςτιματα 

αποκικευςθσ και ςυγκράτθςθσ απαρτίηονται από αντλίεσ και ςωλθνϊςεισ, οι οποίεσ με τθν 

ςειρά τουσ ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ αεριοποίθςθσ ΩΦΑ, υποδοχισ/αποςτολισ φυςικοφ 

αερίου από/προσ το εκνικό δίκτυο με τθν αναγκαιότθτα όμωσ φπαρξθσ ςυγκεκριμζνων 

μονάδων για τθν ανάκτθςθ των απωλειϊν εξάτμιςθσ από αυτζσ τισ λειτουργίεσ και τθν 

επεξεργαςία τουσ. Πζςα ςε αυτά τα κεφάλαια γίνεται αναφορά ςτουσ τφπουσ δεξαμενϊν 

και ςυγκράτθςθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, δίνονται απαιτιςεισ για τα υλικά, τθν 

ςτεγανότθτα, τθν μόνωςθ, τισ κεμελιϊςεισ, τισ ςυνδζςεισ των δεξαμενϊν κακϊσ και ςτθν 

ανάγκθ φπαρξθσ επαρκϊν οργάνων με δείκτεσ ςτάκμθσ υγρϊν, πίεςθσ, κερμοκραςίασ και 

πυκνότθτασ που ελζγχουν τθν κανονικι λειτουργία του εξοπλιςμοφ (αντλίεσ και 

ςωλθνϊςεισ). Τςον αφορά ςτισ διαδικαςίεσ υποδοχισ/αποςτολισ φυςικοφ αερίου δίνονται 

ςτοιχεία για τθν ανάγκθ μζτρθςθσ τθσ ροισ κακϊσ και τθσ ποιότθτασ του αερίου που είτε 

ειςζρχεται ι εξζρχεται από τθν εγκατάςταςθ, θ οποία οφείλει να πλθροί οριςμζνεσ 

απαιτιςεισ όπωσ θ ζνταςθ τθσ οςμισ και θ κερμογόνοσ δφναμθ. Ψζλοσ, δίνεται ζμφαςθ 

ςτθν αναγκαιότθτα να εγκακίςτανται μονάδεσ ανάκτθςθσ των απωλειϊν εξάτμιςθσ με 

ςκοπό τθ ςυλλογι του ΩΦΑ ςε εξάτμιςθ εξαιτίασ τθσ διαρροισ κερμότθτασ και τθσ 

παρουςίασ τθσ φλόγασ ςτθν τροφοδοςία κατά τθν πλιρωςθ των δεξαμενϊν ι κατά τθ 

φόρτωςθ των μεταφορζων ΩΦΑ. 

Θ τζταρτθ κατθγορία αποτελείται από τα κεφάλαια 9 και 13 τα οποία αναλφουν τθν χριςθ 

των  βοθκθτικϊν κυκλωμάτων ςτθν εγκατάςταςθ. Χυγκεκριμζνα, αναφορά γίνεται ςτον 

θλεκτρολογικό εξοπλιςμό, τισ ανάγκεσ τροφοδοςίασ ρεφματοσ, τον φωτιςμό, τθν 

αντικευρανικι προςταςία, τισ γειϊςεισ και τισ μονάδεσ αφαίρεςθσ μολυςματικϊν αερίων. 

Τλα αυτά είναι ςθμαντικό να ςυνδυαςτοφν με τθν απαιτοφμενθ προςταςία διάβρωςθσ 

μεταλλικϊν επιφανειϊν του εξοπλιςμοφ, των αγωγϊν και των μεταλλικϊν καταςκευϊν των 

κτιρίων τθσ εγκατάςταςθσ. 

Θ πζμπτθ κατθγορία αποτελείται από τα κεφάλαια 10, 11 και 12 που αφοροφν ςτουσ 

τρόπουσ διαχείριςθσ κινδφνων ςχετικϊν με τθν εγκατάςταςθ ΩΦΑ όπωσ οι διαδρομζσ 

διαφυγισ, θ ςυλλογι διαρροϊν, τα ςυςτιματα ςυγκράτθςθσ κακϊσ και θ πυροπροςταςία 

(ενεργθτικι και πακθτικι). Χτθν ςυνζχεια, γίνεται λόγοσ για τα ςυςτιματα ελζγχου 

αςφαλείασ που οφείλουν να ενθμερϊνονται για κάκε περιςτατικό και τα ςυςτιματα 

ελζγχου διαδικαςίασ που πρζπει να παρζχουν ςτον διαχειριςτι τθσ εγκατάςταςθσ 

πλθροφορίεσ ςε πραγματικό χρόνο για να επιτυγχάνεται θ αςφαλισ και αποδοτικι 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. Υαραδείγματα αποτελοφν τα ςυςτιματα αντι-ειςβολισ, 

κλειςτοφ κυκλϊματοσ τθλεόραςθσ και οι επικοινωνίεσ. Ψζλοσ, ςυνδυάηεται με τθν 

διαςφάλιςθ ποιότθτασ μζςω τθσ εφαρμογισ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ειδικϊν 

προγραμμάτων ποιοτικοφ ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των επικεωριςεων και δοκιμϊν 

για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ ςε όλεσ τισ φάςεισ του ςχεδιαςμοφ και τθσ 

καταςκευισ. 
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Θ ζκτθ κατθγορία, είναι και θ τελευταία ςτθν χρονικι αλλθλουχία. Αποτελείται από τα 

κεφάλαια 14 και 15 του Υροτφπου που ςχετίηονται με το κζμα τθσ προ-επιχειρθςιακισ 

εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ όςον αφορά ςτθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ και των 

λιμενικϊν επιχειριςεων. Θ εγκατάςταςθ πρζπει να λειτουργεί με αςφαλι και 

αποτελεςματικό τρόπο ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία για τθν υγεία και τθν αςφάλεια. 

Επομζνωσ, πρζπει να παρζχονται γραπτζσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ οι οποίεσ 

οφείλουν να είναι άμεςα διακζςιμεσ για τουσ χειριςτζσ τθσ εγκατάςταςθσ. Αυτζσ κα πρζπει 

να καλφπτουν όλεσ τισ κανονικζσ και ζκτακτεσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ. Ψο προςωπικό 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ πρζπει να είναι άρτια καταρτιςμζνο ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

εργαςίασ του, ϊςτε να μπορεί να εργάηεται κατά τρόπο αςφαλι και ικανό υπό κανονικζσ 

και επείγουςεσ ςυνκικεσ. Είναι αδιαμφιςβιτθτο λοιπόν ότι κα πρζπει να πραγματοποιθκεί 

προ-επιχειρθςιακι κατάρτιςθ και τακτικά μακιματα επανεκπαίδευςθσ με τθ ςυμμετοχι 

όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν. 

Χυμπεραςματικά, θ αλλθλουχία των ζξι κατθγοριϊν που παρουςιάςτθκε ακολουκεί τθν 

παρακάτω λογικι. εκινάει με το γενικό κεφάλαιο που περιλαμβάνει ςε μεγάλο εφροσ τα 

βαςικά ηθτιματα περιβάλλοντοσ και αςφάλειασ που πρζπει να ελεγχκοφν ςτθν 

εγκατάςταςθ κατά τον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τθν λειτουργία. Χτθν ςυνζχεια, 

γίνεται αναφορά ςτο ξεχωριςτό κομμάτι των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και τθσ 

τοποκζτθςθσ τθσ προβλιτασ το οποίο κατζχει ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν αναγνϊριςθ 

τθσ ςυνολικι διακινδφνευςθσ των εγκαταςτάςεων ΩΦΑ. Σι επόμενεσ δφο κατθγορίεσ 

περνάνε ςε πιο ειδικά χαρακτθριςτικά όπωσ τα ςυςτιματα αποκικευςθσ και ςυγκράτθςθσ, 

τα βοθκθτικά κυκλϊματα και τα κτίρια τα οποία όλα ςυμμετζχουν με τον δικό τουσ ρόλο 

ςτισ λειτουργίεσ που επιτελοφνται επί τθσ εγκατάςταςθσ όςον αφορά ςτθν υγροποίθςθ, 

αποκικευςθ, αεριοποίθςθ, μεταφορά και διακίνθςθ του ΩΦΑ. Ζτςι ζχοντασ καλφψει τον 

εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται και τισ διαδικαςίεσ που πραγματοποιοφνται, θ αλλθλουχία 

ςυνεχίηεται με τθν διαχείριςθ των κινδφνων που ενδζχεται να εμφανιςτοφν κατά τθν 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. Ψαυτόχρονα, παρζχει τρόπουσ, προγράμματα ποιοτικοφ 

ελζγχου, επικεωριςεισ και δοκιμζσ για τθν αναγνϊριςθ, αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν και 

τθν κατά το δυνατόν εξάλειψθ των διακινδυνεφςεων. Ψζλοσ, θ αλλθλουχία υλοποίθςθσ του 

ζργου ολοκλθρϊνεται με τθν προ-επιχειρθςιακι εκπαίδευςθ όςον αφορά ςτθν λειτουργία 

τθσ εγκατάςταςθσ και των λιμενικϊν επιχειριςεων που είναι απαραίτθτθ προκειμζνου το 

προςωπικό να είναι άρτια καταρτιςμζνο, να γνωρίηει όλουσ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και να 

εργάηεται με τρόπο αςφαλι. 
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6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

6.1 ΞΑΚΛΕΦΩΧΘ ΨΣΩ ΩΦΑ ΩΧ ΡΑΩΨΛΟΛΑΞΣ ΞΑΩΧΛΠΣ 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πωσ το διαρκϊσ αυξανόμενο ενδιαφζρον που παρατθρείται για τθν 

κακιζρωςθ του ΩΦΑ ωσ ναυτιλιακό καφςιμο, είναι δικαιολογθμζνο. Θ χριςθ του είναι 

βζβαιο ότι κα διευρυνκεί, οδθγοφμενθ τόςο από τουσ περιβαλλοντικοφσ περιοριςμοφσ που 

κζτει ο Διεκνισ Ραυτιλιακόσ Σργανιςμόσ (ΔΡΣ) και οι κυβερνιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(ΕΕ) όςο και από τθν οικονομικι του ελκυςτικότθτα. Ωπάρχει ωςτόςο, λιγότερθ βεβαιότθτα 

ωσ προσ τον ρυκμό και τθν κλίμακα τθσ αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ. Αυτό οφείλεται εν μζρει ςτθ 

ςχετικά χαμθλι ποιότθτα δεδομζνων για τθν χριςθ των καυςίμων πλοίων, αλλά κυρίωσ ςτα 

χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ, θ οποία βρίςκεται ςε πρϊιμο ςτάδιο 

διαμόρφωςθσ και ανάπτυξθσ, αλλά και ςτισ αβεβαιότθτεσ που υπάρχουν όςον αφορά ςτο 

ΩΦΑ ςυγκριτικά με τισ εναλλακτικζσ επιλογζσ καυςίμων. 

Οόγω του αρκετά υψθλοφ κόςτουσ μεταποίθςθσ, τα περιςςότερα πλοία που κα 

τροφοδοτοφνται με ΩΦΑ κα είναι νεοςφςτατα επομζνωσ οι πλοιοκτιτεσ είναι ςχεδόν 

απίκανο να δεςμευτοφν χωρίσ να ςυνάψουν μακροπρόκεςμεσ ςυμβάςεισ προμικειασ που 

να καλφπτουν τόςο τθν τιμολόγθςθ όςο και τθν φυςικι παράδοςθ του καυςίμου. Σι 

προμθκευτζσ ΩΦΑ που είναι λοιπόν ςε κζςθ να ςυνάψουν τζτοιεσ ςυμβάςεισ κα 

αποτελζςουν ςθμαντικό κίνθτρο για τθν αγορά.   

Βζβαια υπάρχουν και οριςμζνα εμπόδια που δυςχεραίνουν αυτι τθν προςπάκεια 

κακιζρωςθσ του ΩΦΑ ςτθν ναυτιλιακι βιομθχανία όπωσ θ αβεβαιότθτα ωσ προσ τισ 

μελλοντικζσ τιμζσ του πετρελαίου και του φυςικοφ αερίου και οι προκλιςεισ ςτον τομζα 

τθσ υλικοτεχνικισ υποςτιριξθσ. Ψο πιο ςθμαντικό, ίςωσ, πρόβλθμα είναι πωσ το αζριο δεν 

αποτελεί λφςθ μθδενικοφ άνκρακα και δεδομζνθσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ πίεςθσ ςτον καλάςςιο 

τομζα για τθν βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ, οι πλοιοκτιτεσ ενδζχεται να 

περιμζνουν νζεσ επιλογζσ με χαμθλότερεσ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου όπωσ τα 

βιοκαφςιμα και οι μπαταρίεσ. Θ χριςθ του βιοαερίου ωσ πθγι για το ΩΦΑ αποτελεί μια 

πικανι λφςθ μολονότι υπάρχουν πιο ρεαλιςτικζσ επιλογζσ βιοκαυςίμων.  

Χυμπεραςματικά λοιπόν, το ΩΦΑ δίνει απαντιςεισ ςε οριςμζνα προβλιματα που 

αντιμετωπίηει ο καλάςςιοσ τομζασ μεταφορϊν αλλά είναι πολφ νωρίσ για να ποφμε πωσ 

είναι και θ μοναδικι λφςθ. Πζχρι ςιμερα, μόνο ζνασ μικρόσ αρικμόσ ςθμαντικϊν 

ναυτιλιακϊν εταιρειϊν ζχει κάνει ςαφι δζςμευςθ για τθν δθμιουργία νζων πλοίων 

τροφοδοτοφμενων με ΩΦΑ και μόνο ςτθν περίπτωςθ που και άλλεσ εταιρείεσ 

ακολουκιςουν τον ίδιο δρόμο, τότε κα υπάρξουν βαςικζσ ενδείξεισ πωσ το ΩΦΑ κα 

επιτελζςει ωσ καφςιμο ςθμαντικό ρόλο ςτθν ναυτιλία. 

6.2 ΧΦΘΧΛΠΣΨΘΨΑ ΨΣΩ ΥΦΣΨΩΥΣΩ ΕΟΣΨ ΕΡ 1473 

Ψα Υρότυπα και άλλα ζγγραφα τυποποίθςθσ είναι προαιρετικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

που παρζχουν τεχνικζσ προδιαγραφζσ για προϊόντα, υπθρεςίεσ και διεργαςίεσ. 

Ξαταρτίηονται από ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ τυποποίθςθσ, ςυνικωσ με πρωτοβουλία των 

ενδιαφερομζνων μερϊν που κεωροφν αναγκαία τθν εφαρμογι τουσ. Υαρόλο που είναι 
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προαιρετικά, θ χριςθ τουσ αποδεικνφει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ 

χαρακτθρίηονται από ζνα οριςμζνο επίπεδο ποιότθτασ, αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ. 

Υιο ςυγκεκριμζνα, τα εναρμονιςμζνα Υρότυπα (ΕΡ) είναι μια ειδικι κατθγορία 

Ευρωπαϊκϊν Υροτφπων τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για τθν απόδειξθ πωσ ζνα 

προϊόν ι μια υπθρεςία ςυμμορφϊνεται με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ 

τθσ ΕΕ. Σι τεχνικζσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτθ νομοκεςία τθσ ΕΕ είναι υποχρεωτικζσ, 

ενϊ θ χριςθ των εναρμονιςμζνων Υροτφπων είναι ςυνικωσ προαιρετικι. 

Τςον αφορά ςτο Υρότυπο  ΕΟΣΨ ΕΡ 1473 που παρουςιάςτθκε παραπάνω (ςτα κεφάλαια 4 

και 5 τθσ διπλωματικισ εργαςίασ), παρζχει κατευκυντιριεσ γραμμζσ όχι μόνο για τον 

ςχεδιαςμό ι τθν καταςκευι μιασ εγκατάςταςθσ ΩΦΑ αλλά και για τθν λειτουργία τθσ ακόμα 

και για τθν περίπτωςθ επζκταςθσ ι ανακαταςκευισ τθσ. Είναι χωριςμζνο ςε κεφάλαια τα 

οποία ξεχωριςτά καλφπτουν όλο τον κφκλο διεργαςιϊν από τθν αποκικευςθ, αεριοποίθςθ, 

μεταφορά μζχρι και τθν διακίνθςθ του ΩΦΑ.  

Δίνεται μεγάλθ ζμφαςθ ςε ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

και τθν αςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ ςτισ φάςεισ ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ και λειτουργίασ. 

Αναλφονται ςε μεγάλο βακμό όλα τα ςυςτιματα και ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται 

κακϊσ και ο ρόλοσ τουσ ςτισ διαδικαςίεσ που επιτελοφν. Χτθν ςυνζχεια, ζχοντασ αναφζρει 

τισ διακινδυνεφςεισ και τα προβλιματα που ενδζχεται να προκφψουν, προτείνει τρόπουσ 

διαχείριςθσ κινδφνων, ςυςτιματα ποιοτικοφ ελζγχου, αναςκοπιςεισ και επικεωριςεισ για 

τθν τιρθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ. Ψζλοσ, πζρα από όλα αυτά αναλφει τθν 

αναγκαιότθτα προ-επιχειρθςιακισ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ και τθν φπαρξθ 

διαβοφλευςθσ μεταξφ του ιδιοκτιτθ του τερματικοφ ςτακμοφ, του λιμενικοφ χειριςτι και 

των πλοιοκτθτϊν για τθν άρτια ςυνεργαςία τουσ με ςτόχο τθν αςφαλι διαχείριςθ του ΩΦΑ. 

Είναι ζνα εξαιρετικά αναλυτικό Υρότυπο που αναφζρεται ςε όλουσ τουσ ςθμαντικοφσ 

παράγοντεσ και τουσ πικανοφσ κινδφνουσ που πρζπει να λάβει υπόψθ κάποιοσ που κα 

καταςκευάςει ι κα διαχειριςτεί μια εγκατάςταςθ. Βζβαια, δεδομζνου ότι το ςυγκεκριμζνο 

Υρότυπο προςπακεί να ςυμπεριλάβει πρακτικά ολόκλθρο τον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι 

και τθν λειτουργία των χερςαίων εγκαταςτάςεων ΩΦΑ και του εξοπλιςμοφ του, είναι λογικό 

πωσ ςε μερικά ηθτιματα που αφοροφν τεχνικζσ γνϊςεισ και λεπτομζρειεσ δεν διακζτει όλεσ 

τισ πλθροφορίεσ αλλά οριςμζνα γενικά ςτοιχεία, παραπζμποντασ όμωσ ςε άλλα Υρότυπα 

που είναι πιο ειδικά και περιζχουν λεπτομερείσ προδιαγραφζσ. 

Ψζλοσ, μια πολφ ςθμαντικι δυνατότθτα που παρζχει το Υρότυπο ΕΟΣΨ ΕΡ 1473 είναι το 

ολοκλθρωμζνο ςφνολο προτάςεων και υποδείξεων, το οποίο εφόςον ακολουκθκεί πιςτά, 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και από ενδεδειγμζνουσ φορείσ για τον ζλεγχο τθσ αςφαλοφσ και 

περιβαλλοντικά αποδεκτισ καταςκευισ και λειτουργίασ μιασ υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ 

ΩΦΑ. 

  



  
151 

 
  

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  

Animah, I., Addy-Lamptey, A., Korsah, F. & Sackey, S., 2018. Compliance with MARPOL Annex 

VI regulation 14 by ships in the Gulf of Guinea sub-region: Issues, challenges and 

opportunities. Faculty of Engineering, Regional Maritime University, Accra, Ghana. 

Arteconi, A., Brandoni, C., Evangelista, D. & Polonara, F., 2010. Life-cycle greenhouse gas 

analysis of LNG as a heavy vehicle fuel in Europe. Università Politecnica delle Marche, 

Dipartimento di Energetica. 

Bittante, A., Pettersson, F. & Saxen, H., 2018. Optimization of a small-scale LNG supply chain. 

Thermal and Flow Engineering Laboratory, Åbo Akademi University, Finland. 

Bows-Larkin, A. et al., 2014. High Seas, High Stakes, High Seas Final Report. School of 

Mechanical Aerospace and Civil Engineering at the University of Manchester. 

Chengpeng, W., Xinping, Y., Di, Z. & Zaili, Y., 2018. A novel policy making aid model for the 

development of LNG fuelled ships. School of Energy & Power Engineering,Wuhan University 

of Technology,China. 

Cullinane, K. & Bergqvist, R., 2014. Emission control areas and their impact on maritime 

transport. Transport Research Institute-Edinburgh Napier University. 

DMA, 2017. North European LNG Infrastructure Project-A feasibility study for an LNG filling 

station infrastructure and test of recommendations. Danish Maritime Authority. 

Dorigoni, S. & Portatadino, S., 2017. LNG development across Europe: Infrastructural and 

regulatory analysis. IEFE, Universita Bocconi-Milano, Italy. 

Ekanem Attah, E. & Bucknall, R., 2015. An analysis of the energy efficiency of LNG ships 

powering options using the EEDI. Department of Mechanical Engineering, University College 

London. 

EMSA, 2018. Guidance on LNG Bunkering to Port Authorities and Administrations. European 

Maritime Safety Agency. 

Herdzik, J., 2011. LNG AS A MARINE FUEL – POSSIBILITIES AND PROBLEMS. Gdynia Maritime 

University - Marine Power Plant Department. 

Herdzik, J., 2013. CONSEQUENCES OF USING LNG AS A MARINE FUEL. Gdynia Maritime 

University, Marine Power Plant Department. 

IACS, 2016. LNG BUNKERING GUIDELINES. 

IAPH, 2017. LNG bunkering. [Online] Available at: 

http://www.lngbunkering.org/lng/ports/lng-bunker-infrastructure. 

IEA, 2014. International Energy Agency. [Online] Available at: 

http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1165808390. 

http://www.lngbunkering.org/lng/ports/lng-bunker-infrastructure
http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1165808390


  
152 

 
  

IMO, 2015. IMO - International Maritime Organization. [Online] Available at: 

http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/SafetyTopics/Pages/IGF-Code.aspx. 

IMO, 2016. International Maritime Organization. [Online] Available at: 

http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx. 

ISO, 2015. ISO - International Organization for Standardization. [Online] Available at: 

https://www.iso.org/standard/63190.html. 

ISO, 2017. ISO - International Organization for Standardization. [Online] Available at: 

https://www.iso.org/standard/68227.html. 

ITF, 2017. STCW A GUIDE FOR SEAFARERS. International Transport Workers’ Federation (ITF). 

Jingjing, X., Testa, D. & Mukherjee, P., 2015. The Use of LNG as a Marine Fuel: The 

International Regulatory Framework. Ocean Development & International Law. 

Keller, P., 2019. 2019 Will be the Year of Acceleration for LNG as Marine Fuel. The MARITIME 

EXECUTIVE. 

Le Fevre, C.N., 2018. A review of demand prospects for LNG as a marine transport fuel. The 

Oxdord Institute for Energy Studies,University of Oxford. 

LR, 2014. Lloyd’s Register LNG Bunkering Infrastructure Survey 2014. Lloyd’s Register Marine. 

Lu, Z. et al., 2018. The effects of emission control area regulations on cruise shipping. School 

of Management-Shanghai University, Aachener Verfahrenstechnik-Process Systems 

Engineering-RWTH Aachen University. 

Marlene, , Illing, D. & Veiga, J., 2016. Facilities for bunkering of liquefied natural gas in ports. 

Solent Southampton University-United Kingdom, European Maritime Safety Agency-Portugal, 

IHS Maritime & Trade-Germany. 

Perera, L.P. & Mo, B., 2016. Emission control based energy efficiency measures in ship 

operations. Norwegian Marine Technology Research Institute (MARINTEK), Trondheim, 

Norway. 

Pfoser, S., Aschauer, G., Simmer, L. & Schauer, O., 2016. Facilitating the implementation of 

LNG as an alternative fuel technology in landlocked Europe: A study from Austria. 

LOGISTIKUM Steyr, University ofApplied Sciences Upper Austria. 

Pfoser, S., Schauer, O. & Costa, Y., 2018. Acceptance of LNG as an alternative fuel: 

Determinants and policy implications. University of Applied Sciences Upper Austria, 

Universidad de Manizales Colombia. 

Pospíšila, et al., 2018. Energy demand of liquefaction and regasification of natural gas and 

the potential of LNG for operative thermal energy storage. Sustainable Process Integration 

Laboratory – SPIL, NETME Centre, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of 

Technology. 

http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/SafetyTopics/Pages/IGF-Code.aspx
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
https://www.iso.org/standard/63190.html
https://www.iso.org/standard/68227.html


  
153 

 
  

Ramirez, J. et al., 2019. GlobalimpactsofrecentIMOregulationsonmarinefueloil 

refiningprocessesandshipemissions. Biofuel Engine Research Facility(BERF), International 

Laboratory for Air Quality and Health(ILAQH)-Queensland University of Technology. 

Satish, K. et al., 2011. LNG: An eco-friendly cryogenic fuel for sustainable development. 

Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Yonsei University. 

SGMF, 2015. World Maritime News. [Online] Available at: 

https://worldmaritimenews.com/archives/152743/sgmf-issues-first-lng-bunkering-safety-

guidelines/. 

SIGTTO, 2009. LNG operations in port areas. Society of International Gas Tanker and and 

Terminal Operators. 

SIGTTO, 2009. Site selection and design for LNG ports and jetties. Society of International Gas 

Tanker and Terminal Operators. 

Thomson, H., Corbett, J.J. & Winebrake, J.J., 2015. Methane Emissions from Natural Gas 

Bunkering Operations in the Marine Sector: A Total Fuel Cycle Approach. University of 

Delaware, Rochester Institute of Technology. 

Tianbiao, H. et al., 2018. LNG cold energy utilization: Prospects and challenges. Department 

of Gas Engineering-China University of Petroleum (East China),Department of Chemical and 

Biomolecular Engineering-National University of Singapore. 

Vallabhuni, S. et al., 2018. Autoignition studies of Liquefied Natural Gas (LNG) in a shock tube 

and a rapid compression machine. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Department 

of Mechanical Engineering-Indian Institute of Technology Madras. 

Wang, S. & Notteboom , T., 2014. The adoption of liquefied natural gas as a ship fuel : a 

systematic review of perspectives and challenges. Antwerp: Institute for Transport en 

Maritime Management (ITMMA). 

Wärtsilä, 2018. Small- and medium-scale LNG terminals. 

Αχιλιάσ, Δ., Ελευκεριάδθσ, Ι. & Νικολαΐδθσ, Ν., 2015. Τγροί Τδρογονάνκρακεσ. Εκδόδεισ 

Κάλλιποσ. 

ΤΤΚΜ, 2014. ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

τθσ 22ασ Οκτωβρίου 2014 για τθν ανάπτυξθ υποδομϊν εναλλακτικϊν καυςίμων. Επίςθµθ 

Εφθµερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

 

https://worldmaritimenews.com/archives/152743/sgmf-issues-first-lng-bunkering-safety-guidelines/
https://worldmaritimenews.com/archives/152743/sgmf-issues-first-lng-bunkering-safety-guidelines/

