
� Οι εγκαταστάσεις µπορούν να προβαίνουν σε πολλά σενάρια ασκήσεων έκτακτης

ανάγκης. Ανταπόκριση σε φωτιά ή διαρροή, παραµονή εντός κλειστών χώρων, εκκένωση,
αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων είναι µερικά κοινά σενάρια. Να είµαστε

ενήµεροι για τις ευθύνες µας σε κάθε περίπτωση - µπορεί να είναι διαφορετικές.
� Σε µία άσκηση ή πραγµατική έκτακτη ανάγκη, να προσέχουµε για άλλους που µπορεί

να µην θυµούνται τι πρέπει να κάνουν, ειδικά νέους υπαλλήλους, επισκέπτες και
εργολάβους. Να τους βοηθήσουµε να ανταποκριθούν µε ασφάλεια. 
� Να αναφέρουµε άµεσα στον προϊστάµενό µας οποιοδήποτε πρόβληµα παρατηρήσουµε

κατά τη διάρκεια µίας άσκησης ή πραγµατικής κατάστασης. Μερικά παραδείγµατα:
ενέργειες που δεν µπορούν να γίνουν στον διαθέσιµο χρόνο, πράγµατα που δεν µπορούµε

να εκτελέσουµε µε ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σήµανση εξόδων που δεν

φαίνεται ή προκαλεί σύγχυση, συναγερµοί ή µεγάφωνα που δεν ακούγονται, απαιτούµενος
εξοπλισµός ασφαλείας που δεν είναι διαθέσιµος ή δεν λειτουργεί σωστά. Να αναφέρουµε

τις παρατηρήσεις µας - µπορεί να σώσουν µια ζωή κάποια µέρα.
� Να παίρνουµε στα σοβαρά τις ασκήσεις και να θυµίζουµε στους άλλους ότι πρέπει να

κάνουν το ίδιο. Να µην θεωρούµε τις ασκήσεις ως µια ευκαιρία να δούµε ανθρώπους από

άλλες µονάδες και να µην τις αφήνουµε να µετατρέπονται σε κοινωνική εκδήλωση. 
� Όταν διαβάζουµε για περιστατικά σε άλλες βιοµηχανίες, να αναρωτιόµαστε αν υπάρχει

κάτι που µπορούµε να µάθουµε από αυτό που συνέβη για να κάνουµε την εγκατάστασή µας

πιο ασφαλή!
� Να µην αφήσουµε την εγκατάστασή µας να "βυθιστεί" λόγω ενός κακού σχεδίου

έκτακτης ανάγκης ή έλλειψης γνώσης για το πώς να ανταποκριθούµε.

Η 15η Απριλίου 2012 σηµατοδότησε την 100η επέτειο από την απώλεια

του υπερωκεάνιου Τιτανικός στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, περίπου 2-½
ώρες µετά την πρόσκρουση του σε παγόβουνο. Πάνω από 1.500 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στην πιο διάσηµη ναυτική τραγωδία στην ιστορία. 
Χιλιάδες σελίδες έχουν γραφτεί για την απώλεια του Τιτανικού, καθώς και
πολλά ντοκιµαντέρ και κινηµατογραφικές ταινίες. Πολλοί εστιάζουν στην

κατασκευή του πλοίου και τις ενέργειες του πλοιάρχου και του πληρώµατός

του. Όποια και αν ήταν τα προβλήµατα κατασκευής και λειτουργίας, η
προσοχή σε ένα συγκεκριµένο θέµα θα µπορούσε να σώσει πολλές ζωές -
Προετοιµασία έκτακτης ανάγκης! 

Συγκεκριµένες ανεπάρκειες σε θέµατα προετοιµασίας έκτακτης ανάγκης

πριν από τη βύθιση του Τιτανικού περιλαµβάνουν:
• ∆εν υπήρχαν αρκετές σωσίβιες λέµβοι για όλους τους επιβάτες και το

πλήρωµα, ίσως επειδή οι κατασκευαστές θεώρησαν το πλοίο «αβύθιστο»!
• ∆εν είχαν διεξαχθεί ασκήσεις µε σωσίβιες λέµβους, και πολλοί άνθρωποι δεν
γνώριζαν πού να πάνε και τι να κάνουν.
• Πολλές από τις πρώτες σωσίβιες λέµβους που εγκατέλειψαν τον Τιτανικό δεν

ήταν γεµάτες και µερικοί επιβαίνοντες ήταν απρόθυµοι να τραβήξουν και

άλλα άτοµα από το παγωµένο νερό από φόβο ανατροπής της σωσίβιας λέµβου.
• Η απόφαση για εγκατάλειψη του πλοίου καθυστέρησε ενόσω ο καπετάνιος

και το πλήρωµα αξιολογούσαν τις ζηµιές. Αν ο καπετάνιος είχε ξεκινήσει την

εκκένωση νωρίτερα, πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να πανικοβάλλονται, 
περισσότερες σωσίβιες λέµβοι µπορεί να είχαν πληρωθεί σε µια πιο

συντεταγµένη εκκένωση.
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∆εν προέρχονται όλα τα µαθήµατα Ασφάλειας ∆ιεργασιών από τη βιοµηχανία µας!
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