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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Πρότυπος πίνακας πληροφοριακών στοιχείων που θα πρέπει να διαβιβάζει η αδειοδοτούσα αρχή στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, για 
εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας. 
Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 4026/30-05-2019 έγγραφό μας με θέμα «Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία 
SEVESO III)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
Ιδιαίτερη επισήμανση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 172058/2016, η αδειδοτούσα αρχή διαβιβάζει τα απαιτούμενα πληροφοριακά 
στοιχεία στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο με την επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να δημοσιευθούν και δε θεωρούνται εμπιστευτικά. 
 

2η Περίπτωση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
 
ΜΕΡΟΣ 1 

1. Στοιχεία εγκατάστασης  

Φορέας Εκμετάλλευσης 

Εμπορική 
Επωνυμία 
Εγκατάστασης 

THESSALY GAS l.K.E. 

Είδος Επιχείρησης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Έδρα Επιχείρησης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Τηλέφωνο Έδρας 2431056400 

FAX Έδρας 2431056400 

Τόπος 
Εγκατάστασης 

2° χλμ. Μεγαλοχωρίου-Χρυσαυγής 
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Τηλέφωνο 
Εγκατάστασης 

2431056400 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Υπεύθυνος Εγκατάστασης ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 

Ιδιότητα   Εκπρόσωπος - Διαχειριστής Ι.Κ.Ε. 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  thessalygas@gmail.com 

Τηλέφωνο 2431056400 / 6976766341 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση) 

Διευθυντής Ασφαλείας ----- 

Ιδιότητα   ----- 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  ----- 

Τηλέφωνο ----- 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Τεχνικός Ασφαλείας ΚΟΛΩΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

Ιδιότητα   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  xxrysoulas@gmail.com 

Τηλέφωνο 2431036624 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εάν δεν υπάρχει στην εγκατάσταση, αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση) 

Επόπτης Εγκατάστασης ----- 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  ----- 

Τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) 2431056400 / 6976766341 

2. Υπαγωγή εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016  

 Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 
εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις 
ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην οικεία 
Αδειοδοτούσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων 
όσο και Μελέτη Ασφαλείας, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (Υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΑ/14.1494/926/ 21-11-2022 έγγραφο  Καταχώρησης της Μελέτης 
Ασφαλείας & Θεώρησης του Φακέλου Κοινοποίησης).  

3. Δραστηριότητες εγκατάστασης  
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Η εγκατάσταση «THESSALY GAS IKE» βρίσκεται στο 2° χλμ. Μεγαλοχωρίου-Χρυσαυγής, στην Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου, της Δ.Ε. Εστιαιώτιδας του Δήμου Τρικκαίων 
και καλύπτει έκταση επιφάνειας 6.437m2. 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες της εταιρείας είναι οι εξής: 

• Παραλαβή υγραερίου με βυτιοφόρα. 

• Αποθήκευσης υγραερίων σε πέντε (5) δεξαμενές συνολικής ονομαστικής χωρητικότητας 500m3. 

• Φόρτωση υγραερίων σε βυτιοφόρα οχήματα για εξωτερική διανομή. 

• Εμφιάλωση υγραερίων σε φιάλες για εξωτερική διανομή.  

• Αποθήκευσης με φιάλες εμφιαλωμένου υγραερίου. 
  

4. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας 

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III 
(ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 

ΠΡΟΠΑΝΙΟ  ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΜΕΙΓΜΑ  ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ 

5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016 

Πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μετατροπή σε μονάδα ή μετατροπή της παραγωγικής διαδικασίας ή της φύσης ή της φυσικής κατάστασης ή των 
ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών που ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες για κινδύνους μεγάλου ατυχήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης θα 
επικαιροποιήσει το φάκελο Kοινοποίησης, την Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας, ενώ παράλληλα θα 
ενημερώσει την αδειοδοτούσα αρχή. 

6. Περαιτέρω πληροφορίες 

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της εγκατάστασης  ----- 
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Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση:  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης 
καθώς και τα λοιπά θέματα ασφαλείας, ,μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.  

7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016  

7.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην «THESSALY GAS IKE» 

Σε ότι αφορά του κινδύνους πολλαπλασιαστικών φαινομένων σημειώνεται ότι τούτο μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός ατυχήματος στην εγκατάσταση της 
«THESSALY GAS IKE» που κλιμακώνεται σε γειτονική εγκατάσταση. Οι κίνδυνοι δευτερογενούς ατυχήματος μπορεί να είναι άμεσοι (π.χ. καταστροφή κρίσιμου 
εξοπλισμού) ή έμμεσοι (π.χ. ατύχημα στο προσωπικό κατά την εκτέλεση κρίσιμων λειτουργιών).  

Ωστόσο στην εγγύς περιοχή της εγκατάστασης δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν, σε συνδυασμό με τη μελετώμενη μονάδα, να 
δημιουργήσουν συνθήκες ατυχήματος μεγάλης έκτασης (φαινόμενο DOMINO). Oι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στη ζώνη αυτή είναι γεωργικές, αφορούν 
γήπεδα με χαμηλή βλάστηση, αγροτικές αποθήκες καθώς και βιοτεχνικές-εμπορικές δραστηριότητες. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται  όλες οι 
σημειακές χρήσεις που βρίσκονται σε απόσταση 1000 m από το γήπεδο της εγκατάστασης. 

Α/Α Εγκατάσταση 
Απόσταση από την εγκατάσταση 

 THESSALY GAS Ι.Κ.Ε. 

1 Νεκροταφείο Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου 1.017m 

2 Αγροτική αποθήκη (10 στο σύνολο) 917m, 893m,252m,932m, 900m,878m,884m,921m,867m και 914m 

3 Ανενεργό πρατήριο 835m 

4 Κτηνοτροφική μονάδα 252m, 459m,219m,489m, 578m,853m και 615m 

5 Βιοτεχνία κουφωμάτων και επίπλων 565m 

6 Συνεργείο αυτοκινήτων 757m 

7 Θερμοκήπιο 906 m 

8 Φ/Β σταθμό 301m και 583m 
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Στη συνέχεια παρατίθενται σενάρια ατυχημάτων με πολλαπλασιαστικά φαινόμενα 
 
Α1. Επιπτώσεις από φωτιά λίμνης (pool fire) σε δεξαμενή υγραερίου 100m3 
 
Θεωρούμε ότι συμβαίνει καταστροφική ρήξη της δεξαμενής και το υγραέριο με τη διαφυγή του σχηματίζει λίμνη υγραερίου. H ακτίνα της σχηματιζόμενης 
λίμνης θα είναι 25 μέτρα. Θεωρούμε ακόμη ότι αμέσως μετά η λίμνη αναφλέγεται. 
 
Η θερμική ροή πέριξ της καιόμενης λίμνης είναι η αναφερόμενη στον πίνακα που ακολουθεί για τις διάφορες τιμές στις ζώνες προστατευτικών δράσεων. Οι 
αποστάσεις μετρούνται από το κέντρο της καιόμενης λίμνης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 

Ζώνη προστατευτικών δράσεων Αντιστοιχούσα απόσταση 

Ζώνη πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων -37,5kW/m2 99m 

Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής Ατυχήματος - 15kW/m2 132m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από σοβαρές επιπτώσεις - 6kW/m2 181m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από μέτριες επιπτώσεις - 3kW/m2 235m 

Μηδενικές επιπτώσεις - 1kW/m2 379m 

 
Α2. Επιπτώσεις από φωτιά λίμνης (pool fire) σε βυτιοφόρο υγραερίου 35m3 
 
Θεωρούμε ότι συμβαίνει καταστροφική ρήξη του βυτιοφόρου (δυσμενέστερο σενάριο χωρητικότητα 18 τόνων LPG) και το υγραέριο με τη διαφυγή του 
σχηματίζει λίμνη υγραερίου. Η ακτίνα της σχηματιζόμενης λίμνης θα είναι 13 μέτρα. Θεωρούμε ακόμη ότι αμέσως μετά η λίμνη αναφλέγεται. 
 
Η θερμική ροή πέριξ της καιόμενης λίμνης είναι η αναφερόμενη στον πίνακα που ακολουθεί για τις διάφορες τιμές στις ζώνες προστατευτικών δράσεων. Οι 
αποστάσεις μετρούνται από το κέντρο της καιόμενης λίμνης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 

Ζώνη προστατευτικών δράσεων Αντιστοιχούσα απόσταση 

Ζώνη πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων -37,5kW/m2 55m 
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Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής Ατυχήματος - 15kW/m2 72m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από σοβαρές επιπτώσεις - 6kW/m2 97m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από μέτριες επιπτώσεις - 3kW/m2 125m 

Μηδενικές επιπτώσεις - 1kW/m2 200m 

 
B1. Επιπτώσεις από BLEVE / Fireball σε δεξαμενή υγραερίου 100m3 
 
Η ακτίνα της σχηματιζόμενης πύρινης σφαίρας θα είναι 117 μέτρα. Το φαινόμενο της σχηματιζόμενης πύρινης σφαίρας διαρκεί 17 sec. Η θερμική ροή που 
προέρχεται από τη σχηματιζόμενη πύρινη σφαίρα είναι η αναφερόμενη στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ B1 

Ζώνη προστατευτικών δράσεων Αντιστοιχούσα απόσταση 

Ζώνη πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων - ακτίνα σφαίρας 117m 

Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής Ατυχήματος - 1500 ΤDU 265m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από σοβαρές επιπτώσεις - 450 ΤDU 440m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από μέτριες επιπτώσεις - 170 ΤDU 640m 

Μηδενικές επιπτώσεις - 40 ΤDU 1080m 

 
B2. Επιπτώσεις από BLEVE / Fireball σε βυτιοφόρο υγραερίου 35m3 
 
Η ακτίνα της σχηματιζόμενης πύρινης σφαίρας θα είναι 75 μέτρα. Το φαινόμενο της σχηματιζόμενης πύρινης σφαίρας διαρκεί 12 sec. Η θερμική ροή που 
προέρχεται από τη σχηματιζόμενη πύρινη σφαίρα είναι η αναφερόμενη στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ B2 

Ζώνη προστατευτικών δράσεων Αντιστοιχούσα απόσταση 

Ζώνη πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων - ακτίνα σφαίρας 75m 

Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής Ατυχήματος - 1500 ΤDU 150m 
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Ζώνη Προστασίας Κοινού από σοβαρές επιπτώσεις - 450 ΤDU 250m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από μέτριες επιπτώσεις - 170 ΤDU 375m 

Μηδενικές επιπτώσεις - 40 ΤDU 640m 

 
Γ. Επιπτώσεις από γλώσσα φωτιάς (flame jet) 
 
Εξετάζονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις διάβρωσης αλλά και καταστροφικής αστοχίας, των σωληνώσεων και των δεξαμενών στην εγκατάσταση. Η 
επικίνδυνη απόσταση από τη γλώσσα φωτιάς (εξαιρείται η περίπτωση του φαινομένου domino) είναι 2,5 φορές το μήκος φλόγας του κάθε σεναρίου. Για τη 
πρόκληση του φαινομένου domino, κρίσιμη απόσταση είναι το μήκος φλόγας του κάθε σεναρίου: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

Νο Περιγραφή 
Μέγεθος 

(mm) 
Μήκος 

φλόγας (m) 

1 
Διάτρηση ή μηχανική αστοχία δεξαμενής 100m3 - Διαφυγή υγρής 

φάσης στο πυθμένα της δεξαμενής 
50 17.3 

2 
Διάτρηση ή μηχανική αστοχία δεξαμενής 100m3 - Διαφυγή αέριας 

φάσης στο άνω μέρος της δεξαμενής 
50 13.8 

3 
Πλήρης διάρρηξη γραμμής φόρτωσης / εκφόρτωσης δεξαμενών - 

Διαφυγή αέριας φάσης 
37.5 18.4 

4 
Διαρροή / Μηχανικής φθοράς στη γραμμή φόρτωσης / εκφόρτωσης 

δεξαμενών - Διαφυγής αέριας φάσης 
10 2.8 

5 
Πλήρης διάρρηξη γραμμής φόρτωσης δεξαμενών - Διαφυγή υγρής 

φάσης στο πυθμένα της δεξαμενής 
75 25.8 

6 
Πλήρης διάρρηξη γραμμής εκκένωσης δεξαμενών - Διαφυγή υγρής 

φάσης στο πυθμένα της δεξαμενής 
100 34.4 

7 
Διαρροή / Μηχανική φθορά στη γραμμή φόρτωσης / εκφόρτωσης 

δεξαμενών - Διαφυγή υγρής φάσης 
20 6.8 

8 
Πλήρης διάρρηξη εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης δεξαμενών / 

βυτιοφόρου - Διαφυγή υγρής φάσης 
50 17.3 

9 
Πλήρης διάρρηξη εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης δεξαμενών / 

βυτιοφόρου - Διαφυγή αέριας φάσης 
37.5 18.4 

10 
Πλήρης διάρρηξη σωληνογραμμής εκφόρτωσης βυτιοφόρου στην 

αναρρόφηση της αντλίας - Διαφυγή υγρής φάσης 
100 34.4 
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11 
Πλήρης διάρρηξη σωληνογραμμής φόρτωσης βυτιοφόρου στην 

κατάθλιψη της αντλίας - Διαφυγή υγρής φάσης 
75 25.8 

12 Διάτρηση ή μηχανική αστοχία βυτιοφόρου 50 17.3 

13 Διαρροή από Β/Ο λόγω υπερπλήρωσης 50 17.3 

 
Δ. Επιπτώσεις από έκρηξη ατμών υγραερίου σε μη περιορισμένο χώρο (UVCE) 
 
Σενάρια που μπορούν να οδηγήσουν σε έκρηξη των ατμών του υγραερίου αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 

Νο Περιγραφή 
Ρυθμός 

διαρροής 
kgs / sec 

Μάζα D-5 (kgr) F-2 

1 Ακαριαία Διάρρηξη Δεξαμενής 100m3 361 10800 27075 

2 
Διάτρηση ή μηχανική αστοχία δεξαμενής 100m3 - 

Διαφυγή υγρής φάσης στο πυθμένα της δεξαμενής 
19 570 1425 

6 
Πλήρης διάρρηξη γραμμής φόρτωσης δεξαμενών - 
Διαφυγή υγρής φάσης στο πυθμένα της δεξαμενής 

44 1320 3300 

7 
Πλήρης διάρρηξη γραμμής εκκένωσης δεξαμενών - 
Διαφυγή υγρής φάσης στο πυθμένα της δεξαμενής 

77 2310 5775 

9 
Πλήρης διάρρηξη εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης 

δεξαμενών / βυτιοφόρου - Διαφυγή υγρής φάσης 
19 570 1425 

11 
Πλήρης διάρρηξη σωληνογραμμής εκφόρτωσης 

βυτιοφόρου στην αναρρόφηση της αντλίας - 
Διαφυγή υγρής φάσης 

77 2310 5775 

12 
Πλήρης διάρρηξη σωληνογραμμής φόρτωσης 

βυτιοφόρου στην κατάθλιψη της αντλίας - Διαφυγή 
υγρής φάσης 

44 1320 3300 

13 Ακαριαία Διάρρηξη βυτιοφόρου 35m3 100 3000 7500 

14 Διάτρηση ή μηχανική αστοχία βυτιοφόρου 19 570 1425 

15 Διαρροή από Β/Ο λόγω υπερπλήρωσης 19 570 1425 
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Οι επιπτώσεις από την υπερπίεση συναρτήσει της απόστασης, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 

Νο Περιγραφή 
Ατμ. 
Κατ. 

Ζώνες επιπτώσεων (m) 

700mbar 350mbar 140mbar 50mbar 10mbar 

1 
Ακαριαία Διάρρηξη Δεξαμενής 

100m3 
F2 
D5 

129  
114 

185  
155 

374 
285 

833 
634 

2000 
1800 

2 

Διάτρηση ή μηχανική αστοχία 
δεξαμενής 100m3 - Διαφυγή 

υγρής φάσης στο πυθμένα της 
δεξαμενής 

F2 
D5 

95 
- 

116 
- 

186 
- 

359 
- 

1200 
- 

3 

Πλήρης διάρρηξη γραμμής 
φόρτωσης δεξαμενών - Διαφυγή 

υγρής φάσης στο πυθμένα της 
δεξαμενής 

F2 
D5 

101 
95 

129 
115 

215 
186 

451 
352 

1800 
1400 

4 

Πλήρης διάρρηξη γραμμής 
εκκένωσης δεξαμενών - Διαφυγή 

υγρής φάσης στο πυθμένα της 
δεξαμενής 

F2 
D5 

107  
99 

141 
123 

244 
200 

528 
409 

2000  
1550 

5 

Πλήρης διάρρηξη εύκαμπτου 
σωλήνα σύνδεσης δεξαμενών / 
βυτιοφόρου - Διαφυγή υγρής 

φάσης 

F2 
D5 

95 
- 

116 
- 

186 
- 

359 
- 

1200 
- 

6 

Πλήρης διάρρηξη 
σωληνογραμμής εκφόρτωσης 

βυτιοφόρου στην αναρρόφηση 
της αντλίας - Διαφυγή υγρής 

φάσης 

F2 
D5 

107  
99 

141  
123 

244 
200 

528 
409 

2000  
1550 

7 

Πλήρης διάρρηξη 
σωληνογραμμής φόρτωσης 

βυτιοφόρου στην κατάθλιψη της 
αντλίας - Διαφυγή υγρής φάσης 

F2 
D5 

101 
95 

129  
115 

215 
186 

451 
352 

1800  
1400 

8 
Ακαριαία Διάρρηξη βυτιοφόρου 

35m3 
F2 
D5 

110 
 101 

146  
127 

270  
210 

569 
439 

1800 
 1600 

9 Διάτρηση ή μηχανική αστοχία F2 95 116 186 359 1200 
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βυτιοφόρου D5 - - - - - 

10 
Διαρροή από Β/Ο λόγω 

υπερπλήρωσης 
F2 
D5 

95 
- 

116 
- 

186 
- 

359 
- 

1200 
- 

 
Ε. Επιπτώσεις από φωτιά αερίου νέφους (flash fire) λόγω διαρροής υγραερίου 

 
Τα σενάρια που μπορούν να οδηγήσουν σε φωτιά αερίου νέφους του υγραερίου αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Αναφέρονται ακόμη οι μέγιστες 
αποστάσεις, από το κάθε σημείο διαρροής, που μπορεί να υπάρξει ανάφλεξη του αερίου νέφους. Οι υπολογισμοί γίνονται για τη κλάση ευστάθειας της 
ατμόσφαιρας τύπου D κατά Pasquille, με αντίστοιχη ταχύτητα ανέμου 5m/sec και για τη κλάση ευστάθειας της ατμόσφαιρας τύπου F κατά Pasquille, με 
αντίστοιχη ταχύτητα ανέμου 2m/sec. 
 
Οι αντίστοιχες κρίσιμες αποστάσεις είναι οι ακόλουθες: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 

Νο Περιγραφή 
Μεγίστη  

D5 

απόσταση 
(m) 
 F2 

1 Ακαριαία Διάρρηξη Δεξαμενής 100m3 1010 742 

2 
Διάτρηση ή μηχανική αστοχία δεξαμενής 100m3 - Διαφυγή υγρής 

φάσης στο πυθμένα της δεξαμενής 
455 387 

3 
Διάτρηση ή μηχανική αστοχία δεξαμενής 100m3 - Διαφυγή αέριας 

φάσης στο άνω μέρος της δεξαμενής 
307 279 

4 
Πλήρης διάρρηξη γραμμής φόρτωσης / εκφόρτωσης δεξαμενών - 

Διαφυγή αέριας φάσης 
288 265 

5 
Διαρροή / Μηχανικής φθοράς στη γραμμή φόρτωσης / εκφόρτωσης 

δεξαμενών - Διαφυγής αέριας φάσης 
96 54 

6 
Πλήρης διάρρηξη γραμμής φόρτωσης δεξαμενών - Διαφυγή υγρής 

φάσης στο πυθμένα της δεξαμενής 
585 466 

7 
Πλήρης διάρρηξη γραμμής εκκένωσης δεξαμενών - Διαφυγή υγρής 

φάσης στο πυθμένα της δεξαμενής 
697 527 

8 
Διαρροή / Μηχανική φθορά στη γραμμή φόρτωσης / εκφόρτωσης 

δεξαμενών - Διαφυγή υγρής φάσης 
267 239 

9 
Πλήρης διάρρηξη εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης δεξαμενών / 

βυτιοφόρου - Διαφυγή υγρής φάσης 
455 387 

10 Πλήρης διάρρηξη εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης δεξαμενών / 288 248 
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βυτιοφόρου - Διαφυγή αέριας φάσης 

11 
Πλήρης διάρρηξη σωληνογραμμής εκφόρτωσης βυτιοφόρου στην 

αναρρόφηση της αντλίας - Διαφυγή υγρής φάσης 
697 527 

12 
Πλήρης διάρρηξη σωληνογραμμής φόρτωσης βυτιοφόρου στην 

κατάθλιψη της αντλίας - Διαφυγή υγρής φάσης 
585 466 

13 Ακαριαία Διάρρηξη βυτιοφόρου 35m3 748 558 

14 Διάτρηση ή μηχανική αστοχία βυτιοφόρου 455 387 

15 Διαρροή από Β/Ο λόγω υπερπλήρωσης 455 387 

 
ΣΤ. Επιπτώσεις από φαινόμενο DOMINO εντός της εγκατάστασης 
 
Ένα πιθανό σενάριο είναι η δημιουργία λίμνης από διάτρηση δεξαμενής και η ανάφλεξη αυτής. Συνεπακόλουθα η πυρκαγιά θα επηρέαζε τα τοιχώματα των 
πλησίον αυτής δεξαμενών με αποτέλεσμα να έχουμε έκρηξη αυτών (φαινόμενο BLΕVE). Σε αυτή τη περίπτωση παρατηρούμε τις παρακάτω ζώνες : 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 

Ζώνη προστατευτικών δράσεων Αντιστοιχούσα απόσταση 

Ζώνη πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων -37,5kW/m2 411m 

Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής Ατυχήματος - 15kW/m2 684m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από σοβαρές επιπτώσεις - 6kW/m2 1.100m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από μέτριες επιπτώσεις - 3kW/m2 1.500m 

 
Z. Επιπτώσεις από ατύχημα που αφορά τη συνολική ποσότητα της εγκατάστασης 
 
Θα διακρίνουμε υποπεριπτώσεις 
 
Ζ1. Επιπτώσεις από ατύχημα που αφορά τη συνολική ποσότητα της εγκατάστασης με δημιουργία λίμνης χωρίς ανάφλεξη 
 
i) Ζώνες τοξικού νέφους 

 
Θα δημιουργηθούν 3 ζώνες τοξικότητας με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις 
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ΠΙΝΑΚΑ Ζ1.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
ii) Ζώνες αναφλέξιμου νέφους 
 
Δημιουργούνται 3 ζώνες αναφλεξιμότητας του αερίου με αντίστοιχες συγκεντρώσεις (27.5o C) 

 
ΠΙΝΑΚΑ Ζ1.2 

Ζώνες αναφλεξιμότητας Αντιστοιχούσα απόσταση 

16000ppm, LEL (LOWER EXPLOSIVE LIMITS) χαμηλό όριο εκρηκτικότητας 191m 

9600ppm, 60 % LEL, περιοχή που μπορεί να δημιουργηθούν περιοχές 
ανάφλεξης 

274m 

1600ppm, 10% LEL 924m 

 
Ζ2. Επιπτώσεις από ατύχημα που αφορά τη συνολική ποσότητα της εγκατάστασης με δημιουργία λίμνης με ταυτόχρονη ανάφλεξη της 
 
Στη περίπτωση αυτή θα δημιουργηθούν οι ακόλουθες ζώνες 
 
ΠΙΝΑΚΑ Ζ2 

Ζώνη προστατευτικών δράσεων Αντιστοιχούσα απόσταση 

Ζώνη πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων -37,5kW/m2 142m 

Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής Ατυχήματος - 15kW/m2 192m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από σοβαρές επιπτώσεις - 6kW/m2 265m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από μέτριες επιπτώσεις - 3kW/m2 348m 

 
 
 
 
 

Ζώνες τοξικότητας Αντιστοιχούσα απόσταση 

ΑΕGL 3 - 53.000ppm, ζώνη στην οποία η εισπνοή επιφέρει μη 
αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία 

193m 

ΑΕGL 2 - 17.000ppm, ζώνη στην όποια ο γενικός πληθυσμός υφίσταται 
βλάβες οι οποίες είναι αναστρέψιμες 

458m 

ΑΕGL 1 - 5.500ppm, ζώνη δυσφορίας και ερεθισμού της αναπνευστικής 
οδού 

988m  
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Ζ3. Επιπτώσεις από ατύχημα που αφορά τη συνολική ποσότητα της εγκατάστασης από ταυτόχρονη διάτρηση (50mm) των δεξαμενών χωρίς ανάφλεξη 
 

i. Ζώνες τοξικού νέφους 
 

Θα δημιουργηθούν 3 ζώνες τοξικότητας με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις 
 
ΠΙΝΑΚΑ Ζ3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ii. Ζώνες αναφλέξιμου νέφους 

 
Δημιουργούνται 3 ζώνες αναφλεξιμότητας του αερίου με αντίστοιχες συγκεντρώσεις (27.5o C) 

 
ΠΙΝΑΚΑ Ζ3.2 

Ζώνες αναφλεξιμότητας Αντιστοιχούσα απόσταση 

16000ppm, LEL (LOWER EXPLOSIVE LIMITS) χαμηλό όριο εκρηκτικότητας 219m 

9600ppm, 60 % LEL, περιοχή που μπορεί να δημιουργηθούν περιοχές 
ανάφλεξης 

301m 

1600ppm, 10% LEL 939m 

 
Ζ4. Επιπτώσεις από ατύχημα που αφορά τη συνολική ποσότητα της εγκατάστασης από ταυτόχρονη διάτρηση (50mm) των δεξαμενών με ταυτόχρονη 
ανάφλεξη 
 
i) Στη περίπτωση jet fire διακρίνουμε τις παρακάτω ζώνες που θα δημιουργηθούν 
 
ΠΙΝΑΚΑ Ζ4.1 

Ζώνη προστατευτικών δράσεων Αντιστοιχούσα απόσταση 

Ζώνη πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων -37,5kW/m2 74m 

Ζώνες τοξικότητας Αντιστοιχούσα απόσταση 

ΑΕGL 3 - 53.000ppm, ζώνη στην οποία η εισπνοή επιφέρει μη 
αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία 

104m 

ΑΕGL 2 - 17.000ppm, ζώνη στην όποια ο γενικός πληθυσμός υφίσταται 
βλάβες οι οποίες είναι αναστρέψιμες 

211m 

ΑΕGL 1 - 5.500ppm, ζώνη δυσφορίας και ερεθισμού της αναπνευστικής 
οδού 

428m  
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Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής Ατυχήματος - 15kW/m2 163m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από σοβαρές επιπτώσεις - 6kW/m2 260m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από μέτριες επιπτώσεις - 3kW/m2 358m 

 
ii) Στη περίπτωση bleve/fireball διακρίνουμε τις παρακάτω ζώνες που θα δημιουργηθούν 
 
ΠΙΝΑΚΑ Ζ4.2 

Ζώνη προστατευτικών δράσεων Αντιστοιχούσα απόσταση 

Ζώνη πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων -37,5kW/m2 432m 

Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής Ατυχήματος - 15kW/m2 720m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από σοβαρές επιπτώσεις - 6kW/m2 1100m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από μέτριες επιπτώσεις - 3kW/m2 1600m 

 
Η . Επιπτώσεις από ατύχημα που αφορά τη συνολική ποσότητα της εγκατάστασης από ταυτόχρονη διάτρηση των φιαλών υγραερίου με ταυτόχρονη ανάφλεξη 
 
Θεωρούμε ότι συμβαίνει καταστροφική ρήξη του σωρού φιαλών. της δεξαμενής και το υγραέριο με τη διαφυγή του σχηματίζει λίμνη υγραερίου. Η ακτίνα 
της σχηματιζόμενης πύρινης σφαίρας θα είναι 38 μέτρα.  Το φαινόμενο της σχηματιζόμενης πύρινης σφαίρας διαρκεί 6 sec. 
 
Η θερμική ροή που προέρχεται από τη σχηματιζόμενη πύρινη σφαίρα είναι η αναφερόμενη στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Η 

Ζώνη προστατευτικών δράσεων Αντιστοιχούσα απόσταση 

Ζώνη πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων -37,5kW/m2 38m 

Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής Ατυχήματος - 15kW/m2 95m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από σοβαρές επιπτώσεις - 6kW/m2 157m 

Ζώνη Προστασίας Κοινού από μέτριες επιπτώσεις - 3kW/m2 249m 

Μηδενικές επιπτώσεις - 1kW/m2 350m 

 
Θ . Επιπτώσεις από δυσμενέστερου σεναρίου εντός και εκτός της εγκατάστασης   
 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος της εγκατάστασης θεωρείται ότι είναι το BLEVE /FIREBALL στη συνολική ποσότητα 
της εγκατάστασης. Το φαινόμενο αυτό εμφανίζει τις πλέον εκτεταμένες Ζώνες από όλα τα πιθανά δυσμενή σενάρια. 
 
Οι εγκαταστάσεις που πλήττονται από τις επιπτώσεις Domino του δυσμενέστερου ατυχήματος είναι οι υποδομές της εγκατάστασης της THESSALY GAS IKE ενώ 
εκτός της εγκατάστασης πλήττονται οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της ζώνης πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων. Ωστόσο οι γειτονικές εγκαταστάσεις 
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εντός της ζώνης Domino λόγω της φύσης τους δεν  είναι δυνατό να προκαλέσουν φαινόμενα Domino καθώς δεν δύναται να προκληθεί περαιτέρω διαρροή ή 
ανάφλεξη εύφλεκτων ουσιών. 
 
Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι τα φαινόμενα BLEVE έχουν πολύ μικρή διάρκεια (μερικών δευτερολέπτων) και οι επιπτώσεις Domino τεκμηριώνονται εντός 
της ζώνης με ακτίνα την ακτίνα της πύρινης σφαίρας και εφόσον η δόση της θερμικής ακτινοβολίας είναι υψηλή. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις BLEVE όπου 
δεν εμφανίστηκαν επιπτώσεις Domino εντός της ακτίνας (ζώνης) της πύρινης σφαίρας. Για το λόγο αυτό, δεν τεκμηριώνεται ότι απαραίτητα θα επηρεαστούν 
οι γειτονικές εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τη ζώνη Domino των φαινομένων BLEVE. 

7.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «THESSALY GAS IKE.» λόγω ατυχήματος σε γειτονική εγκατάσταση 

Στην εγγύς περιοχή της εγκατάστασης δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στις οποίες  θα μπορούσε να προκληθεί ατύχημα με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 
στην εγκατάσταση «THESSALY GAS IKE».  

 

ΜΕΡΟΣ 2 

Θα μπορούσε ένα μεγάλο ατύχημα στην εγκατάσταση να επηρεάσει άλλο Κράτος – Μέλος της ΕΕ ΟΧΙ 
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