
 
 

1 
 

ΑΠΟ: Επιτροπή Χημικών Μηχανικών Άρθρου 29 Ν.4439/16 

ΠΡΟΣ: Μόνιμα Μέλη Επιτροπής Άρθρου 29 Ν.4439/16 

Αθήνα 22/05/2017 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Συνοδευτικό του Προσχεδίου ΠΔ «Ρύθμιση Επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού») 

 

1.0. Μελέτη Εγκατάστασης  Διεργασιών 

Η μελέτη εγκατάστασης διεργασιών (process plant design) αποτελεί την κύρια μελέτη 

προδιαγραφής της κατασκευής και της λειτουργίας της κατά ασφαλή, οικονομικά 

αποτελεσματικό και περιβαλλοντικά συμβατό τρόπο. 

Γενικά η μελέτη εγκατάστασης διεργασιών περιλαμβάνει δεδομένα και παραδοτέα ως 

ακολούθως: 

Δεδομένα 

 Βάση Σχεδιασμού (Βασική λύση από τεχνική και οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών 

λύσεων που μελετήθηκαν) 

 Θέση του Γηπέδου της Εγκατάστασης. 

 Τοπογραφικό Διάγραμμα, Πολεοδομικές διατάξεις, Εδαφοτεχνικές μελέτες.  

 Κλιματικές και μετεωρολογικές συνθήκες, , κλπ) 

 Προδιαγραφές σχεδιασμού και απόδοσης της εγκατάστασης 

 Δυναμικότητα παραγωγής ή επεξεργασίας της εγκατάστασης 

 Ποιότητα και διαθεσιμότητα πρώτων υλών ή λοιπών εισροών και βοηθητικών υλών 

 Προδιαγραφές προϊόντων και εκροών 

 Προδιαγραφές και Κανονισμοί ασφάλειας, Περιβαλλοντικές προδιαγραφές και 

Κανονισμοί, Τεχνικοί κανονισμοί, Πρότυπα και Προδιαγραφές. 

 Πρόγραμμα προσδιορισμού κρίσιμων παραμέτρων διεργασιών (Εργαστηριακές 

μετρήσεις, Στοιχεία από εμπειρογνώμονες ή Διαχείρισης στοιχείων από τρίτους -

Licenses)  

Ισοζύγια Μάζας-Ενέργειας 

 Προσδιορισμός των ορίων της εγκατάστασης (Battery Limits)  

 Διάγραμμα Ροής Διεργασιών (Process Flow Diagram, PFD). Προσδιορισμός των επί 

μέρους διεργασιών με τις  παραμέτρους λειτουργίας και των ρευμάτων των φάσεων με 
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τις ιδιότητες τους. Προσδιορισμός λοιπών λειτουργιών στα όρια της εγκατάστασης. 

Προκαταρκτική επίλυση ισοζυγίων μάζας-ενέργειας. (Η  οριστική επίλυση των 

ισοζυγίων έπεται του προσδιορισμού του κύριου εξοπλισμού διεργασιών).  

 Πρόγραμμα προσομοίωσης και επιλύσεις ισοζυγίων μάζας ενέργειας σε διάφορες 

συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και τεχνικοοικονομικής αριστοποίησης 

των λειτουργικών συνθηκών 

Εξοπλισμός Διεργασιών και μέσων ρύθμισης και ελέγχου της λειτουργίας της εγκατάστασης.  

 Φύλλα προδιαγραφών του προς επιλογή κύριου εξοπλισμού. Απαιτούμενα 

πιστοποιητικά. Έλεγχος και αξιολόγηση προσφορών.  

 Σχεδιασμός εξοπλισμού και δεδομένα για κατασκευαστικές μελέτες και σχέδια 

(μηχανολογικά, δομοστατικά).  

 Διάγραμμα σωληνώσεων και οργάνων (Piping and Instrumentation Diagram, P&I D) 

 Φύλλα προδιαγραφών  δικτύων σωληνώσεων, αγωγών και εξαρτημάτων τους.  

 Φύλλα προδιαγραφών αισθητηρίων, οργάνων και διατάξεων ασφάλειας.  

 Λοιπός Εξοπλισμός και Εξοπλισμός Βοηθητικών Παροχών: 

 Ισοζύγια βοηθητικών παροχών και Διαγράμματα Ροής Βοηθητικών Παροχών (Utility 

Flow Diagrams) 

 Φύλλα προδιαγραφών εξοπλισμού βοηθητικών παροχών (καύσιμο, πεπιεσμένος 

αέρας, νερό, ατμός, ασθενή ρεύματα κτλ). Απαιτούμενα πιστοποιητικά. Έλεγχος και 

αξιολόγηση προσφορών.  

 Απαιτήσεις και προδιαγραφές μετάδοσης ισχύος.  

 Απαιτήσεις και προδιαγραφές εξοπλισμού συσκευασίας.  

 Απαιτήσεις και προδιαγραφές αποθηκών και κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 Λογισμικό ρύθμισης και ελέγχου των διεργασιών.  

Σχέδια και Οδηγίες Εγκατάστασης. 

 Σχέδια γενικής διάταξης εξοπλισμού στα προσδιορισμένα εσωτερικά όρια του γηπέδου 

για την εγκατάσταση διεργασιών (Inside battery Limits).  

 Ισομετρικά σχέδια εξοπλισμού και δικτύων σωληνώσεων και αγωγών. 

 Σχέδια δικτύων βοηθητικών παροχών.  

 Σχέδια Γενικής Διάταξης έργων και εγκαταστάσεων του γηπέδου (plot plans).  

Οδηγίες Λειτουργίας – Συντήρησης. 

 Περιγραφή της λειτουργίας, ρυθμίσεων και ελέγχου  της εγκατάστασης. 
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 Ανάλυση κινδύνων των διεργασιών (Process Hazards Analysis, Hazards and Operability 

Study). Περιγραφή των μέτρων προστασίας από πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές 

χημικών ουσιών.  

 Οδηγίες εκκίνησης και παύσης της εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία.  

 Οδηγίες συντήρησης. 

 Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας προϊόντων και απόδοσης των διεργασιών 

(δειγματοληψίες, εργαστηριακές δοκιμές, υπολογισμοί) 

 Προσδιορισμός αποβλήτων και εκπομπών και προδιαγραφή των απαιτήσεων για τις 

εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος 

Οικονομικά 

 Κόστος Επένδυσης (Επί τη βάσει οικονομικών προσφορών από προμηθευτές ή 

κατασκευαστές του σημαντικού εξοπλισμού της εγκατάστασης)  

 Κόστος Λειτουργίας και Αξιολόγηση της Οικονομικής Αποδοτικότητας της Επένδυσης 

Παρατήρηση 

Η μελέτη εγκατάστασης διεργασιών εκτελείται κατά στάδια που ποικίλουν στο εύρος, το 

βάθος και την ακρίβεια των σχεδίων και υπολογισμών των ως άνω παραδοτέων, ανάλογα 

με τις απαιτήσεις του πελάτη ή της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα και με τις διακρίσεις και 

προδιαγραφές μελετών του ΠΔ 696/1974 και του ΚΠΑΜΥ. 

 

2.0. Πλήρης Μελέτη Εγκατάστασης Διεργασιών 

Η πλήρης μελέτη εγκατάστασης διεργασιών περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών, τεχνικών 

σχεδίων, τεχνικών κανονισμών, προδιαγραφών, οδηγιών που εκπονούνται ή δοκιμών που 

διεξάγονται από διάφορες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών καθώς και των 

νομοθετικών περιορισμών που απαιτούνται: 

 Για την κατασκευή της εγκατάστασης διεργασιών και των εξυπηρετικών της κτηρίων, 

εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων υποδομής εντός εγκεκριμένου προϋπολογισμού και 

χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης.  

 Για τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης 

 Για την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης διεργασιών και των εξυπηρετικών της 

εγκαταστάσεων σε διάφορες συνθήκες κανονικής λειτουργίας και δυναμικής 

μετάβασης από την μία στην άλλη 
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 Για την περίπτωση κανονικής ή επείγουσας (emergency) διακοπής της λειτουργίας και 

επανεκκίνησης (start-up). 

Η μελέτη εγκατάστασης διεργασιών αποτελεί την κύρια μελέτη, που καθορίζει τις 

λειτουργικές ή/και γεωμετρικές προδιαγραφές των λοιπών εκπονουμένων μελετών, που 

καλούνται να την υποστηρίξουν, οι οποίες σε περίπτωση αλλαγών που ενδεχόμενα 

απαιτηθούν θα πρέπει πριν τις επιφέρουν, να αξιολογούνται για τη συμβατότητά τους με 

την κύρια μελέτη και να εγκρίνονται. 

Στις πλήρεις μελέτες σύνθετων εγκαταστάσεων ή έργων, εμπλέκονται και συνεργάζονται  

ειδικότητες μηχανικών ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του έργου, υπό την οργάνωση, 

εποπτεία, συντονισμό και δ/νση του Υπεύθυνου Έργου, που αναλαμβάνει την εντολή για 

την εκτέλεση τους και την παράδοση τους σε λειτουργία. 
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