
1

1η Άσκηση Ετοιμότητας –
Περιοχή Αδείας Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 18.04.2019

Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου
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Θεσσαλονίκης
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▪ Η δοκιμασία και ο έλεγχος πληρότητας των Εγγράφων Άμεσης Επέμβασης και της απαιτούμενης συνεργασίας
μεταξύ των εμπλεκομένων Διευθύνσεων

▪ Η αναγνώριση κενών ή επικαλύψεων στους ρόλους και στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων

▪ Η βελτίωση του συντονισμού, της επικοινωνίας και της διαχείρισης της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων
δομών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αλλά και των Αρχών και άλλων φορέων (Π.Υ., Αστυνομία)

▪ Η ανταπόκριση του μηχανισμού Άμεσης Επέμβασης (Τηλεφωνικό Κέντρο, Τεχνικοί, Εργολάβος κλπ.)

▪ Η βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού

▪ Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων

Στόχος:

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, η 1η Άσκηση 
Ετοιμότητας για το έτος 2019 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Στην επιτυχία της συνέβαλαν όλες οι εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και το 
προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τη συμβολή των Αρχών και της αρμόδιας εργοληπτικής εταιρείας.
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Συμμετοχή Διευθύνσεων

Στην Άσκηση Ετοιμότητας συμμετείχαν οι εξής Διευθύνσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ :

➢ Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Επικοινωνία με τις Αρχές

✓ Καταγραφή των δραστηριοτήτων της Άσκησης

✓ Συγκέντρωση οπτικού υλικού της Άσκησης

➢ Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου

✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Εκτέλεση σεναρίου Άσκησης Ετοιμότητας

➢ Διεύθυνση Ανάπτυξης Δικτύου & Νέων Συνδέσεων

✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου Άμεσης Επέμβασης

➢ Διεύθυνση Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας

✓ Καταγραφή ημερολογίου Συμβάντος

✓ Καταγραφή εξοπλισμού οχημάτων επιφυλακής
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Το σενάριο της 1ης Άσκησης Ετοιμότητας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με τους αρμόδιους φορείς και τις Αρχές, τον σχεδιασμό της Άσκησης υποστήριξε η Πυροσβεστική

Υπηρεσία Γιαννιτσών.

Το σενάριο της Άσκησης αφορούσε σε «Πυρκαγιά σε Σταθμό Αποσυμπίεσης CNG», μετά από βραχυκύκλωμα στον χώρο του λεβητοστασίου

κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του Σταθμού Αποσυμπίεσης CNG Κουφαλίων Θεσσαλονίκης.

Σχεδιασμός -Σενάριο Άσκησης:
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1η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλονίκης

Έναρξη συμβάντος - 9:30 π.μ.

Στις 9:30 π.μ. το Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης επέμβασης δέχεται κλήση από Τεχνικό της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ ο οποίος δηλώνει ότι κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης στον σταθμό CNG στα
Κουφάλια προκλήθηκε βραχυκύκλωμα στον χώρο του λεβητοστασίου, με αποτέλεσμα να
προκληθεί πυρκαγιά και ένας από του τεχνικούς να χάσει τις αισθήσεις του. Στις 9:34 π.μ. ο
Επιχειρησιακός Τεχνικός επικοινωνεί με τον Τεχνικό Συντήρησης που ανήγγειλε το συμβάν,
ενημερώνεται για την εξέλιξη τους συμβάντος και δίνει εντολή να θέσει σε ασφάλεια την
εγκατάσταση διακόπτοντας την ροή φυσικού αερίου από το trailer στον Σταθμό και στο δίκτυο
χαμηλής πίεσης. Eπίσης κάνει χρήση των πυροσβεστήρων προκειμένου να περιορίσει την
πυρκαγια.

Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του σταθμού Αποσυμπίεσης CNG Κουφαλίων Θεσσαλονίκης προκαλείται βραχυκύκλωμα στον 
χώρο του λεβητοστασίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και ένας από τους τεχνικούς να χάσει τις αισθήσεις του.

Περιγραφή συμβάντος – Σημείο διεξαγωγής:

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:



6

1η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλονίκης

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο τόπο του 
συμβάντος, η  οποία καταφθάνει στο σημείο στις 09:35 π.μ., η οποία 
ενεργεί για τον απεγκλωβισμό του τεχνικού από το λεβητοστάσιο και 
ταυτόχρονα πραγματοποιεί κατάσβεση της πυρκαγιάς με ειδικό σύστημα 
διαβροχής του χώρου ώστε να αποτρέψει την επέκταση της πυρκαγιάς 
στο trailer με τις φιάλες συμπιεσμένου αερίου. 

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:
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1η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλονίκης

Στις 9.40 π.μ. καταφθάνει στον τόπο του συμβάντος ομάδα Τεχνικών οι οποίοι θέτουν σε λειτουργία το πυροσβεστικό συγκρότημα του 
σταθμού και προσωπικό του ΕΚΑΒ για παροχή πρώτων βοηθειών στον τραυματία. Επίσης η τροχαία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
τον αποκλεισμό της περιοχής και την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ο Υπεύθυνος συντονισμού Δραστηριοτήτων Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου, λόγω ότι ο κύριος σταθμός τέθηκε εκτός λειτουργίας,
καλεί στις 9.42 π.μ. τον Eργολάβο να συνδράμει με τον μεταφερόμενο σταθμό αποσυμπίεσης άμεσης επέμβασης. Ο χρόνος ανταπόκρισης
των Τεχνικών Επιφυλακής ήταν σύμφωνα με τον Κώδικα Διανομής Δικτύου, τον τεχνικό κανονισμό και τις εταιρικές διαδικασίες, εντός των
προκαθορισμένων ορίων των 2 ωρών.

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:
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1η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλονίκης

Στις 9.45 π.μ. επεμβαίνει ο Eργολάβος με το
προσωπικό Άμεσης Επέμβασης και συνδέουν τον
μεταφερόμενο σταθμό με το trailer και την έξοδο
του δικτύου χαμηλής πίεσης ώστε να καταστεί
δυνατή η συνέχιση της τροφοδότησης των
πελατών για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για
την επισκευή των βλαβών στο σύστημα
θέρμανσης λόγω της πυρκαγιάς. Δεν διακόπτεται
η τροφοδοσία σε κανέναν Τελικό Πελάτη.

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντων:
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1η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλονίκης

Στις 10:07 π.μ. ο Τεχνικός Επιφυλακής ενημερώνει το Τηλεφωνικό Κέντρο για την αποκατάσταση της βλάβης και την
επανεργοποίηση των παροχών. Η άσκηση ολοκληρώνεται με την επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Λήξη συμβάντος – 10:07

Η Άσκηση Ετοιμότητας διενεργήθηκε σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 
όλες οι αναγκαίες προληπτικές ενέργειες και έλεγχοι του συστήματος διανομής φυσικού αερίου. 

Αξιολόγηση Άσκησης Ετοιμότητας:

▪ Αξιολόγηση επάρκειας  και πληρότητας εξοπλισμού

▪ Προσδιορισμός και εκτίμηση απαιτούμενων πόρων

▪ Βελτίωση συντονισμού, επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκόμενων δομών
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2η Άσκηση Ετοιμότητας –
Περιοχή Αδείας Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 30.09.2019

Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου
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▪ Η δοκιμασία και ο έλεγχος πληρότητας των Εγγράφων Άμεσης Επέμβασης και της απαιτούμενης συνεργασίας
μεταξύ των εμπλεκομένων Διευθύνσεων

▪ Η αναγνώριση κενών ή επικαλύψεων στους ρόλους και στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων

▪ Η βελτίωση του συντονισμού, της επικοινωνίας και της διαχείρισης της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων
δομών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αλλά και των Αρχών και άλλων φορέων (Π.Υ., Αστυνομία)

▪ Η ανταπόκριση του μηχανισμού Άμεσης Επέμβασης (Τηλεφωνικό Κέντρο, Τεχνικοί, Εργολάβος κλπ.)

▪ Η βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού

▪ Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων

Στόχος:

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στη Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, η 2η Άσκηση Ετοιμότητας για το 
έτος 2019 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Στην ομαλή διεξαγωγή της άσκησης συνέβαλαν όλες οι εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και το προσωπικό 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τη συμβολή των Αρχών και της αρμόδιας εργοληπτικής εταιρείας.
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Συμμετοχή Διευθύνσεων

Στην Άσκηση Ετοιμότητας συμμετείχαν οι εξής Διευθύνσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ :

➢ Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Επικοινωνία με τις Αρχές

✓ Καταγραφή των δραστηριοτήτων της Άσκησης

✓ Συγκέντρωση οπτικού υλικού της Άσκησης

✓ Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των Ασκήσεων Ετοιμότητας σε συνέχεια των ελλείψεων που αναδεικνύονται

➢ Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου

✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Εκτέλεση σεναρίου Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Εφαρμογή του Σχεδιασμού Διορθωτικών Ενεργειών

✓ Συνάντηση με τις Εργοληπτικές Εταιρείες για συστάσεις και παρατηρήσεις επί των ευρημάτων

➢ Διεύθυνση Ανάπτυξης Δικτύου & Νέων Συνδέσεων

✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου Άμεσης Επέμβασης

➢ Διεύθυνση Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας

✓ Καταγραφή ημερολογίου Συμβάντος

✓ Καταγραφή εξοπλισμού οχημάτων επιφυλακής
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Το σενάριο της 2ης Άσκησης Ετοιμότητας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με τους αρμόδιους φορείς και τις Αρχές, τον σχεδιασμό της Άσκησης υποστήριξε η Διοίκηση

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Θεσσαλονίκης.

Το σενάριο της Άσκησης αφορούσε σε «θραύση αγωγού φυσικού αερίου», κατά την διάρκεια των εργασιών από εργολάβο Τρίτου Φορέα/

Οργανισμού στη Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Σχεδιασμός -Σενάριο Άσκησης:

ΣΗΜΕΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
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2η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλονίκης

Έναρξη συμβάντος - 17:09 μ.μ.

Στις 17:52 μ.μ. καταφθάνουν στο σημείο για την αντιμετώπιση του συμβάντος, Τεχνικοί Επιφυλακής, μετά από κλήση που δέχθηκε το Τηλ.
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στις 17:09 μ.μ. από τον Εργολάβο Τρίτου Φορέα/ Οργανισμού, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι
υπάρχει έντονη οσμή φυσικού αερίου και ότι έχει ειδοποιήσει την Πυροσβεστική. Ο χρόνος ανταπόκρισης των Τεχνικών Επιφυλακής ήταν
σύμφωνα με τον Κώδικα Διανομής Δικτύου, τον τεχνικό κανονισμό και τις εταιρικές διαδικασίες, εντός των προκαθορισμένων ορίων των 2
ωρών.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών από Εργολάβο Τρίτου Φορέα/ Οργανισμού προκλήθηκε θραύση αγωγού φυσικού αερίου.

Περιγραφή συμβάντος – Σημείο διεξαγωγής:

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:
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2η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλονίκης

Τεχνικός Επιφυλακής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ επεμβαίνει και διαπιστώνει ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ο Τεχνικός Επιφυλακής
ενημερώνει τον Επιχειρησιακό Τεχνικό Επιφυλακής στις 17:55 μ.μ. ότι για λόγους ασφάλειας πρέπει να διακοπεί η παροχή κλείνοντας
κάποια βάνα και ζητά την επέμβαση εργολάβου για την επιδιόρθωση της βλάβης.

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:

ΒΑΝΑ  12-135

Μετά την έγκριση του Υπευθύνου Επιφυλακής στις 17:59 μ.μ. κλείνει η βάνα 36-13. Στο

τμήμα του αγωγού που θα απενεργοποιηθεί δεν υπάρχουν ενεργές παροχές.

ΒΑΝΑ  36-13

ΒΑΝΑ  36-13
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Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο τόπο του συμβάντος, η οποία καταφθάνει στο σημείο στις 17:15 μ.μ. και
πραγματοποιεί διαβροχή του σημείου της θραύσης.

Ο Επιχειρησιακός Τεχνικός Επιφυλακής καλεί τον εργολάβο Επιφυλακής Ανατολικής Θεσσαλονίκης να επέμβει με το σύνολο των δυνάμεων
προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη.

Μετά την απομάκρυνση του οχήματος από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας στις 18:00 μ.μ., ο εργολάβος Επιφυλακής Ανατολικής
Θεσσαλονίκης θα αποκαταστήσει τις φθορές που έχει υποστεί η παροχή.

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:

2η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλονίκης
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Οι Τεχνικοί Επιφυλακής και η Τροχαία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής και την ρύθμιση της
κυκλοφορίας αντίστοιχα.

Η ομάδα Άμεσης Επέμβασης της εργοληπτικής Εταιρείας Επιφυλακής καταφθάνει στις με το σύνολο των δυνάμεων προσωπικού και
εξοπλισμού: όχημα JCB, οχήματα συγκόλλησης PE και Riser, τεχνίτες, οδηγούς, συγκολλητές και με τον επικεφαλής της αναδόχου
εταιρείας και επεμβαίνει στο σημείο του συμβάντος για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντων:

2η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλονίκης
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Η Άσκηση Ετοιμότητας διενεργήθηκε σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες προληπτικές
ενέργειες και έλεγχοι του συστήματος διανομής φυσικού αερίου.

Αξιολόγηση Άσκησης Ετοιμότητας:
▪ Αξιολόγηση επάρκειας και

πληρότητας εξοπλισμού
▪ Προσδιορισμός και εκτίμηση

απαιτούμενων πόρων
▪ Βελτίωση συντονισμού,

επικοινωνίας, συνεργασίας και
διαχείρισης της πληροφορίας
μεταξύ των εμπλεκόμενων
δομών

Στις 20:00 μ.μ. ο Τεχνικός Επιφυλακής ενημερώνει το Τηλ. Κέντρο για την αποκατάσταση της βλάβης. Η άσκηση ολοκληρώνεται
με την επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Λήξη συμβάντος – 20:00 μ.μ.

Αξιολόγηση Άσκησης Ετοιμότητας:

▪ Αξιολόγηση επάρκειας  και 
πληρότητας εξοπλισμού

▪ Προσδιορισμός και εκτίμηση 
απαιτούμενων πόρων

▪ Βελτίωση συντονισμού, 
επικοινωνίας, συνεργασίας και 
διαχείρισης της πληροφορίας 
μεταξύ των εμπλεκόμενων 
δομών

2η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλονίκης
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2η Άσκηση Ετοιμότητας –
Περιοχή Αδείας Θεσσαλίας

Καρδίτσα, 27.09.2019

Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου
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▪ Η δοκιμασία και ο έλεγχος πληρότητας των Εγγράφων Άμεσης Επέμβασης και της απαιτούμενης συνεργασίας
μεταξύ των εμπλεκομένων Διευθύνσεων

▪ Η αναγνώριση κενών ή επικαλύψεων στους ρόλους και στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων

▪ Η βελτίωση του συντονισμού, της επικοινωνίας και της διαχείρισης της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων
δομών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αλλά και των Αρχών και άλλων φορέων (Π.Υ., Αστυνομία)

▪ Η ανταπόκριση του μηχανισμού Άμεσης Επέμβασης (Τηλεφωνικό Κέντρο, Τεχνικοί, Εργολάβος κλπ.)

▪ Η βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού

▪ Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων

Στόχος:

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στην Καρδίτσα, η 2η Άσκηση Ετοιμότητας για το έτος 2019 της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ για την περιοχή της Θεσσαλίας. Στην ομαλή διεξαγωγή της άσκησης συνέβαλαν όλες οι εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και 
το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τη συμβολή των Αρχών και της αρμόδιας εργοληπτικής εταιρείας.
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Συμμετοχή Διευθύνσεων

Στην Άσκηση Ετοιμότητας συμμετείχαν οι εξής Διευθύνσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ :

➢ Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Επικοινωνία με τις Αρχές

✓ Καταγραφή των δραστηριοτήτων της Άσκησης

✓ Συγκέντρωση οπτικού υλικού της Άσκησης

✓ Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των Ασκήσεων Ετοιμότητας σε συνέχεια των ελλείψεων που αναδεικνύονται

➢ Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου

✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Εκτέλεση σεναρίου Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Εφαρμογή του Σχεδιασμού Διορθωτικών Ενεργειών

✓ Συνάντηση με τις Εργοληπτικές Εταιρείες για συστάσεις και παρατηρήσεις επί των ευρημάτων

➢ Διεύθυνση Ανάπτυξης Δικτύου & Νέων Συνδέσεων

✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας

✓ Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου Άμεσης Επέμβασης

➢ Διεύθυνση Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας

✓ Καταγραφή ημερολογίου Συμβάντος

✓ Καταγραφή εξοπλισμού οχημάτων επιφυλακής
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Το σενάριο της 2ης Άσκησης Ετοιμότητας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με τους αρμόδιους φορείς και τις Αρχές, τον σχεδιασμό της Άσκησης υποστήριξε η Πυροσβεστική

Υπηρεσία Ν. Καρδίτσας.

Το σενάριο της Άσκησης αφορούσε σε «θραύση αγωγού φυσικού αερίου», κατά την διάρκεια των εργασιών από εργολάβο Τρίτου Φορέα/

Οργανισμού στην Καρδίτσα.

Σχεδιασμός -Σενάριο Άσκησης:

ΣΗΜΕΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ
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Έναρξη συμβάντος - 17:01 μ.μ.

Στις 17:17 μ.μ. καταφθάνουν στο σημείο για την αντιμετώπιση του συμβάντος, Τεχνικοί Επιφυλακής, μετά από κλήση που δέχθηκε το Τηλ.
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στις 17:01 μ.μ. από τον Εργολάβο Τρίτου Φορέα/ Οργανισμού, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι
υπάρχει έντονη οσμή φυσικού αερίου και ότι έχει ειδοποιήσει την Πυροσβεστική. Ο χρόνος ανταπόκρισης των Τεχνικών Επιφυλακής ήταν
σύμφωνα με τον Κώδικα Διανομής Δικτύου, τον τεχνικό κανονισμό και τις εταιρικές διαδικασίες, εντός των προκαθορισμένων ορίων των 2
ωρών.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών από Εργολάβο Τρίτου Φορέα/ Οργανισμού προκλήθηκε θραύση αγωγού φυσικού αερίου.

Περιγραφή συμβάντος – Σημείο διεξαγωγής:

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:
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Τεχνικός Επιφυλακής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ επεμβαίνει και διαπιστώνει ότι υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ο Τεχνικός Επιφυλακής
ενημερώνει τον Επιχειρησιακό Τεχνικό Επιφυλακής στις 17:19 μ.μ. ότι για λόγους ασφάλειας πρέπει να διακοπεί η παροχή κλείνοντας
κάποια βάνα και ζητά την επέμβαση εργολάβου για την επιδιόρθωση της βλάβης.

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:

Μετά την έγκριση του Υπευθύνου Επιφυλακής στις 17:29 μ.μ. κλείνει η βάνα 01-48, η οποία θα απενεργοποιήσει 23 σημεία παροχής.

ΒΑΝΑ  01-48
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Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο τόπο του συμβάντος, η οποία καταφθάνει στο σημείο στις 17:09 μ.μ. και
πραγματοποιεί διαβροχή του σημείου της πρόσκρουσης.

Ο Επιχειρησιακός Τεχνικός Επιφυλακής καλεί τον εργολάβο Επιφυλακής για την περιοχή της Καρδίτσας να επέμβει με το σύνολο των
δυνάμεων προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη.

Μετά την απομάκρυνση του οχήματος από την Πυροσβεστική Υπηρεσίας στις 17:45 μ.μ., ο εργολάβος Επιφυλακής για την περιοχή της
Καρδίτσας θα αποκαταστήσει τις φθορές που έχει υποστεί η παροχή.

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντος:

2η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλίας
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Οι Τεχνικοί Επιφυλακής και η Τροχαία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής και την ρύθμιση της
κυκλοφορίας αντίστοιχα.

Η ομάδα Άμεσης Επέμβασης της εργοληπτικής Εταιρείας Επιφυλακής καταφθάνει με το σύνολο των δυνάμεων προσωπικού και
εξοπλισμού: όχημα JCB, οχήματα συγκόλλησης PE και Riser, τεχνίτες, οδηγούς, συγκολλητές και με τον επικεφαλής της αναδόχου
εταιρείας και επεμβαίνει στο σημείο του συμβάντος για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Ενέργειες διαχείρισης συμβάντων:

2η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλίας
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Η Άσκηση Ετοιμότητας διενεργήθηκε σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες προληπτικές
ενέργειες και έλεγχοι του συστήματος διανομής φυσικού αερίου.

Αξιολόγηση Άσκησης Ετοιμότητας:
▪ Αξιολόγηση επάρκειας και

πληρότητας εξοπλισμού
▪ Προσδιορισμός και εκτίμηση

απαιτούμενων πόρων
▪ Βελτίωση συντονισμού,

επικοινωνίας, συνεργασίας και
διαχείρισης της πληροφορίας
μεταξύ των εμπλεκόμενων
δομών

Στις 18:40 μ.μ. ο Τεχνικός Επιφυλακής ενημερώνει το Τηλ. Κέντρο για την αποκατάσταση της βλάβης. Η άσκηση ολοκληρώνεται
με την επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Λήξη συμβάντος – 20:00 μ.μ.

Αξιολόγηση Άσκησης Ετοιμότητας:

▪ Αξιολόγηση επάρκειας  και 
πληρότητας εξοπλισμού

▪ Προσδιορισμός και εκτίμηση 
απαιτούμενων πόρων

▪ Βελτίωση συντονισμού, 
επικοινωνίας, συνεργασίας και 
διαχείρισης της πληροφορίας 
μεταξύ των εμπλεκόμενων 
δομών

2η Άσκηση Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας 
Θεσσαλίας




	1η Άσκηση Ετοιμότητας 2019 - SKG
	2η Άσκηση Ετοιμότητας 2019 - SKG
	2η Άσκηση Ετοιμότητας 2019 - TSL

