
Τι µπορούµε να κάνουµε;

∆ε βελτιώνουµε ό,τι δε µετράµε!

�Να µάθουµε ποιοι είναι οι δείκτες που 
παρακολουθούνται για την επίδοση της ασφάλειας 
διεργασιών στην εταιρίας µας.
�Να αναγνωρίζουµε και να αναφέρουµε συµβάντα 
ασφάλειας διεργασιών, ώστε η διαχείριση ασφάλειας 
διεργασιών να έχει σηµασία και χρησιµότητα.
�Να διαβάζουµε τις αναφορές και τα στατιστικά 
σχετικά µε την ασφάλεια διεργασιών και να 
συµµετέχουµε στην προσπάθεια για τη βελτίωση των 
δεικτών.
�Μπορούµε να διαβάσουµε περισσότερες 
πληροφορίες για τη µέτρηση των δεικτών ασφάλειας 
διεργασιών στο Beacon του Αυγ.2008στο σύνδεσµο 
http://sache.org/beacon/products.asp).
�Για τους µηχανικούς και τους διευθυντές η 
αναφορά  του CCPSπου φαίνεται στη φωτογραφία 
είναι διαθέσιµη στα αγγλικά (44 σελίδες). 

Στο Beacon του Μαρτίου 2014 ασχοληθήκαµε µε τη σχέση µεταξύ ασφάλειας 
διεργασιών και εργασιακής ασφάλειας, όπως και για τη σηµασία και των δύο για 
την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού χώρου. Εδώ και πολλά χρόνια, στη 
βιοµηχανία έχουν καθιερωθεί δείκτες για την επίδοση της εργασιακής ασφάλειας, 
όπως είναι ο δείκτης LWIF, για να παρακολουθούµε την απόδοση του συστήµατος 
διαχείρισης ασφάλειας. Ωστόσο, τέτοιοι δείκτες δεν είναι κατάλληλοι για τη 
«µέτρηση» της επίδοσης ασφάλειας διεργασιών. 
Μετά από το Μάρτιο του 2005και την έκρηξη στο διυλιστήριο της ΒΡ στο 

Τέξας, µια ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης συµβάντων (η επιτροπή“Baker”) 
διαπίστωσε ότι «η BP αρχικά χρησιµοποιούσε δείκτες τραυµατισµών για να 
µετρήσει την επίδοση της ασφάλειας διεργασιών στα διυλιστήριά της στις ΗΠΑ, 
πριν από το ατύχηµα στο Τέξας. Παρόλο που δεν ακολουθούσε µόνο η ΒΡ αυτή  
την πρακτική, η εµπιστοσύνη που έδειχνε στους δείκτες τραυµατισµών την 
εµπόδιζε σηµαντικά να αντιληφθεί τους κινδύνους των διεργασιών» . Η επιτροπή 
συµπέρανε ότι το σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας της ΒΡ δεν µετρούσε 
αποτελεσµατικά την επίδοση ασφάλειας διεργασιών. Και άλλες εταιρίες 
παραδέχτηκαν ότι είχαν παρόµοιο πρόβληµα. Το CCPS και άλλοι κυβερνητικοί, 
βιοµηχανικοί και επιστηµονικοί οργανισµοί έχουν αναπτύξει νέους δείκτες για την 
επίδοση της ασφάλειας διεργασιών. Παρόλο που οι λεπτοµέρειες αυτών των 
δεικτών δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο δράσης του Beacon, αυτοί οι δείκτες εστιάζουν 
στις πρωτογενείς διαρροές υλικών και ενέργειας και στην αποτελεσµατικότητα 
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων της διαχείρισης ασφάλειας διεργασιών.

Γνωρίζουµε ότι…;

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Πώς µετράµε την επίδοση ασφάλειας διεργασιών;

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, 
Malay, Marathi, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.
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Tο πρόβληµα

�Οι «κλασικοί» δείκτες τραυµατισµών δεν µετρούν αποτελεσµατικά 
πόσο καλά λειτουργεί το σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας διεργασιών. 
Ας σκεφτούµε:τι θα συµβεί αν υπάρξει µεγάλη διαρροή εύφλεκτου 
υλικού, ίσως και µερικών τόνων και αναφλεγεί; Αν κανείς δε βρίσκεται 
στην περιοχή, δε θα τραυµατιστεί κανείς. Μπορεί να καταγραφεί ως µια 
περιβαλλοντική διαρροή ή µια υλική ζηµία, αλλά το συµβάν δε θα έχει 
καµία επίδραση στους δείκτες τραυµατισµών της εταιρίας µας! Όµως, 
συµφωνούµε όλοι ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό συµβάν ασφάλειας 
διεργασιών και ότι πρέπει να παρακολουθούµε την εµφάνιση τέτοιων 
συµβάντων σαν αυτό.
�Επειδή η κουλτούρα ασφάλειας και η εφαρµογή κανόνων 
λειτουργίας επηρεάζουν τους δείκτες και της ασφάλειας διεργασιών και 
της εργασιακής ασφάλειας, θα πρέπει να µας προβληµατίζει κατά πόσο 
τα καταφέρνουµε καλά µε την ασφάλεια διεργασιών αν οι δείκτες 
τραυµατισµών αρχίζουν να αυξάνονται. Αλλά δεν πρέπει να κάνουµε το 
λάθος να πιστεύουµε ότι ένας χαµηλός δείκτης τραυµατισµών 
αποδεικνύει ότι το πρόγραµµα ασφάλειας διεργασιών είναι 
αποτελεσµατικό! 

Το εξώφυλλο από την αναφορά του CCPS 
για τη µέτρηση της ασφάλειας διεργασιών 

διαθέσιµη στο:
http://www.aiche.org/ccps/resources/tools/process-s afety-

metrics

Πχ.το American Petroleum Institute (API) εξέδωσε το RP 754 «∆είκτες ασφάλειας διεργασιών για διυλιστήρια και πετροχηµικά 
εργοστάσια», βιοµηχανικοί οργανισµοί και εταιρίες από όλο τον κόσµο εξελίσσονται χρησιµοποιώντας παρόµοιους δείκτες.


