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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπεύθυνος Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS

Δρ. Γ. A. Παπαδάκης

Τηλ: +30 28210 37316 | Φαξ: +30 28210 37541

email: gpap@dpem.tuc.gr 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROTEAS (LIFE09 

ENV/GR/000291) υλοποιείται στα πλαίσια των 

προγραμμάτων LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική 

και Διακυβέρνηση, συγχρηματοδοτείται κατά 

50% από τη Δ/νση Περιβάλλοντος (LIFE) της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής και έχει διάρκεια 5 χρόνια 

(2011-2015). Συμμετέχουν οι φορείς:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος 

PROTEAS για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα 

αποτελέσματα, τα παραδοτέα και τα ηλεκτρονικά 

εργαλεία του προγράμματος. 

Οι κυριότερες θεματικές κατηγορίες που 

καλύπτει η ιστοσελίδα είναι:

 Οδηγίες Πρωτοκόλλου καλών πρακτικών

 Επικίνδυνες ουσίες  

 Ερευνητικά αποτελέσματα του προγράμματος 

(π.χ. μετρήσεις/ αναλύσεις πετρελαιοειδών  και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Κύκλου Ζωής 

πετρελαιοειδών)

 Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος σε θέματα 

ασφαλούς μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης 

καυσίμων

 Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις όπως τεχνικές εκδόσεις 

και φυλλάδια του προγράμματος    

 Ηλεκτρονικά εργαλεία (e-Εργαλεία)

Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

PROTEAS μέσω του συνδέσμου "Σύνδεση / Εγγραφή" 

για  να έχετε  πλήρη πρόσβαση σε  όλες  τ ις 

π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  κ α ι  τ α  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ο υ 

προγράμματος.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

www.proteas-reach.gr



ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ 

To Πρωτόκολλο  PROTEAS

Το Πρωτόκολλο PROTEAS είναι ένα Τεχνικό εγχειρίδιο σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή βασισμένο σε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για 

την ασφαλή Μεταφορά και Διακίνηση Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών 

και την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Το Πρωτόκολλο PROTEAS περιλαμβάνει:

 Οδηγίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

στον κύκλο μεταφοράς για περισσότερες από 2500 επικίνδυνες 

χημικές ουσίες (πιθανοί κίνδυνοι, πληροφορίες για την 

ασφάλεια του κοινού, ΜΑΠ, μέτρα εκκένωσης, ενέργειες σε 

περίπτωση φωτιάς και διαρροής, μέτρα α΄βοηθειών).   

 Πληροφορίες και μέτρα Ασφάλειας και Προστασίας 

Περιβάλλοντος (Α&ΠΕ) για την ασφαλή μεταφορά και 

διαχείριση επικίνδυνων ουσιών ανά: Μέσο Μεταφοράς (οδική, 

σιδηροδρομική, θαλάσσια μεταφορά και μεταφορά με 

αγωγούς), Στάδιο του Κύκλου Ζωής (π.χ. μεταφορά, φόρτωση/ 

εκφόρτωση, διανομή, κλπ.), Κλάση κινδύνου και επιλεγμένες 

επικίνδυνες χημικές ουσίες (υγρά καύσιμα, υγραέριο, κλπ.).

 Οι πληροφορίες Α&ΠΕ του Πρωτοκόλλου περιλαμβάνουν: 

νομοθετικές απαιτήσεις, επιθεωρήσεις/ έλεγχοι, διαδικασίες 

ασφάλειας, εξοπλισμός και μέτρα ασφάλειας και προστασίας 

περιβάλλοντος, ανάλυση κινδύνων, καλές βιομηχανικές 

πρακτικές, Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ), αποτελέσματα 

Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στα στάδια μεταφοράς και διακίνησης των 

επικίνδυνων ουσιών, κλπ. 

e-Εργαλεία 

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του PROTEAS περιλαμβάνουν:

 Διαδικτυακή Υπηρεσία Αναζήτησης Νομοθεσίας 

“PROTEAS Legislation Search Engine”.

 Φόρουμ Διαλόγου “PROTEAS Discussion Forum”.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του προγράμματος απευθύνονται στη 

βιομηχανία, σε εταιρείες παραγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών 

και άλλων επικινδύνων ουσιών, σε εταιρείες μεταφοράς 

επικίνδυνων εμπορευμάτων (μεταφορές θαλάσσιες, οδικές, 

σιδηροδρομικές και με αγωγούς), σε πρατήρια καυσίμων, στις 

αρμόδιες αρχές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία Αναζήτησης Νομοθεσίας 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία “PROTEAS Legislation Search Engine” 

αποτελεί μία σύνθετη μηχανή αναζήτησης Νομοθεσίας σε θέματα 

Ασφαλούς Μεταφοράς και Διαχείρισης Πετρελαιοειδών και άλλων 

Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών που σχετίζονται με την παραγωγή, 

μεταφορά, αποθήκευση, εμπορία και τον ανεφοδιασμό των 

επικίνδυνων ουσιών. 

Η Διαδικτυακή υπηρεσία αναζήτησης νομοθεσίας έχει αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του προγράμματος (Σύνδεσμος: e-Εργαλεία & 

Οδηγίες) και είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του 

προγράμματος.

Το Φόρουμ Διαλόγου 

Το Φόρουμ Διαλόγου “PROTEAS Discussion Forum” είναι μία 

πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών στη 

Μεταφορά και Διαχείριση Πετρελαιοειδών και άλλων Επικίνδυνων 

Χημικών Ουσιών.

Οι διαθέσιμες κατηγορίες του Φόρουμ Διαλόγου περιλαμβάνουν:

 Θέματα σχετικά με τους Κανονισμούς REACH/ CLP.

 Ασφαλής μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και Κανονισμοί (ADR, 

IMDG, κ.α.).

 Θέματα σχετικά με τη SEVESO – Πρόληψη και έλεγχος μεγάλων 

ατυχημάτων.

 Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και αποκατάσταση 

περιβάλλοντος.

 Άλλα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και διακίνηση 

επικίνδυνων ουσιών.

Το Φόρουμ Διαλόγου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος (Σύνδεσμος: e-Εργαλεία & Οδηγίες) και είναι 

διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη. Πληροφορίες για την 

εγγραφή και σύνδεση στο Φόρουμ δίνονται στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος. 
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