
Τι µπορούµε να κάνουµε;

Να κατανοούµε την επικινδυνότητα όλων των διεργασιών και το ρόλο µας για 
τη διαχείρισή της!

Τα θέµατα των Beacon Νοεµβρίου και του ∆εκεµβρίου 2014 ήταν η 30η επέτειος των δύο χειρότερων 
βιοµηχανικών ατυχηµάτων στην ιστορία. Οι εκρήξεις και φωτιές το Νοέµβριο του 1984 σε terminal του 
Μεξικού, στο San Juan Ixhuatepec (1) και η διαρροή τοξικού αερίου στο Bhopal της Ινδίας επίσης το 
1984 (2). Αυτά τα περιστατικά ήταν καταστροφικά και επηρέασαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Η 
παράγραφος «Τι µπορούµε να κάνουµε;» των παραπάνω Beaconοδήγησε να σκεφτούµε το χειρότερο 
σενάριο που µπορεί να συµβεί στο εργοστάσιό µας,  και το ρόλο µας για να διασφαλίζεται ότι κάτι 
τέτοιο δε θα συµβεί. 

Ωστόσο, πρέπει επίσης να γνωρίζουµε ότι το χειρότερο σενάριο ασφάλειας διεργασίας που µπορεί να 
συµβεί, µπορεί να µην είναι αυτό που παρουσιάζει την υψηλότερη επικινδυνότητα. Η επικινδυνότητα 
είναι ένας συνδυασµός της πιθανότητας ενός συµβάντος και των συνεπειών που µπορεί να έχει αυτό (3). 
Το σενάριο µε τις χειρότερες συνέπειες στο εργοστάσιό µας είναι ίσως απίθανο να συµβεί. Άλλα 
λιγότερο σοβαρά περιστατικά µπορεί να είναι περισσότερο πιθανά, κάνοντας την επικινδυνότητα αυτών 
υψηλότερη από ότι το σενάριο µε τις χειρότερες συνέπειες. Πρέπει να γνωρίζουµε όλους τους κινδύνους 
των διεργασιών και το ρόλο µας για τη διαχείριση όλων αυτών.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Τι είναι η επικινδυνότητα διεργασίας;

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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Να αναρωτηθούµε, όπως στο Beaconτου ∆εκεµβρίου 2014 για όλους τους κινδύνους στο 
εργοστάσιό µας:
� Ποια είναι η επικινδυνότητα όλων των πιθανών σεναρίων ατυχηµάτων στην περιοχή εργασίας µου 
και στην εργασία µου;

� Ποια συστήµατα υπάρχουν για τη διαχείριση της επικινδυνότητας- αφενός να αποτρέψουν τέτοια 
σενάρια και αφετέρου να περιορίσουν τις συνέπειες αν αυτά συµβούν;

� Πώς ξέρω ότι αυτά τα συστήµατα για τη διαχείριση της επικινδυνότητας των διεργασιών είναι 
επαρκή και δουλεύουν σωστά;

� Ποιος είναι ο ρόλος µου ώστε να διασφαλίζω ότι τα συστήµατα για τη διαχείριση της 
επικινδυνότητας των διεργασιών λειτουργούν σωστά;
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