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ΠΔΡΙΛΗΦΗ : Η επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο 
Οδεγίαο 2004/54/ΔΚ, έιαβε ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ θαη 
ηδηαίηεξα ηελ αλππαξμία ζηαηηζηηθψο επαξθνχο θαη αμηφπηζηεο βάζεο δεδνκέλσλ αηπρεκάησλ, 
δηακνξθψλνληαο δχν δηαθξηηέο κεζφδνπο, κηα γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (ΔΔ) 
θαη  κία γηα ηα ινηπά νρήκαηα. Η κεζνδνινγία γηα ηε κεηαθνξά ησλ ΔΔ απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά 
ζηάδηα κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζνκνηψκαηνο DG QRAM. ην πξψην ζηάδην εμεηάδεηαη ε εγγελήο 
επηθηλδπλφηεηα ηεο ζήξαγγαο, ελψ ζην δεχηεξν ζηάδην θαη εθφζνλ ε εγγελήο επηθηλδπλφηεηα 
ππεξβαίλεη ζπγθεθξηκέλε νξηαθή ηηκή, ζπγθξίλνληαη νη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο. Η 
κεζνδνινγία ρσξίο εκπινθή ΔΔ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ζελαξηαθψλ κεζφδσλ θαη δηεξεπλά 
θπξίσο ηηο ζπλέπεηεο θάζε δηαθξηηνχ εμεηαζηένπ ζελαξίνπ. 
- 
ABSTRACT : The choice of methodology for risk analysis, in accordance with the provisions of 
Directive 2004/54/EC, took into account the specifity and conditions of the Greek coontryside and 
in particular the lack of statistically adequate  and reliable database of accidents, creating two 
distinct methods, one for transport of dangerous goods (DG) and one for all other vechicles. The 
methodology for the transfer of the EU consists of two main stages using the model is DG QRAM. 
The first stage examines the intrinsic risk of the tunnel, while the second stage, where the intrinsic 
risk exceeds this threshold, comparing the various alternative routes. The methodology without 
involvement of DGs belongs to the family of scenario based methods and explores mainly the 
consequences of any particular discrete scenario under examination. 
- 
-
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
- 
Με ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 230/2007 (ΦΔΚ 
264/2007) πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2004/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 
ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο 
γηα ηηο ζήξαγγεο ηνπ δηεπξσπατθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ. Η εμαζθάιηζε απηψλ ησλ ειάρηζησλ 
απαηηήζεσλ αζθάιεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ 
πηνζέηεζε θαη δηάδξαζε ηεζζάξσλ ππιψλσλ: 

 Γηνηθεηηθέο δηαξξπζκίζεηο (πηνζέηεζε 
Γηνηθεηηθήο Αξρήο, Γηαρεηξηζηή ζήξαγγαο, 
Αξκφδηνπ αζθάιεηαο) 

 Γηαδηθαζίεο (εθπφλεζε θάθεινπ αζθάιεηαο 
ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θάζε ζήξαγγαο, δηαδηθαζία γηα απφδνζε 
θάζε ζήξαγγαο ζε ρξήζε θ.ι.π.) 

 Καηάινγν νδεγηψλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ 
κέηξσλ θαη απαηηήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 
θιαζζηθνχ ηχπνπ θαηάινγν, πεξηγξαθηθνχ 
ηχπνπ, κε ηε ζεψξεζε φηη αλ κηα ζήξαγγα 
ηθαλνπνηεί απηέο ηηο απαηηήζεηο, 
εμαζθαιίδεηαη έλα απνδεθηφ επίπεδν 
αζθάιεηαο. 

 Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο (ΑΔ). Η εθπφλεζή 
ηεο πξνβιέπεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηπηψζεηο θαη εηδηθφηεξα: 
 Αηηηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ 

ηζνδχλακνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο  
 Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο εηδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ  
 Δπίδξαζε κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο  
 Δπίδξαζε ισξίδσλ κηθξνχ πιάηνπο  



 Γηέιεπζε ΔΔ (ζχζηεκα απνρέηεπζεο 
απνζηξάγγηζεο) 

  Απφθαζε γηα χζηεκα αεξηζκνχ  
 Απφθαζε γηα ηελ ζέζε ησλ ππεξεζηψλ 

δηάζσζεο  
 Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο απφ δηέιεπζε ΔΔ  
 Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα επηηξέπεηαη 

ζηα θνξηεγά ην πξνζπέξαζκα 

2. ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΔ 
- 
2.1 Οη ζπλζήθεο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν 
- 
Η Διιάδα δε δηαζέηεη δηαδεδνκέλε εκπεηξία 
ζηελ εθαξκνγή πξνηππνπνηεκέλσλ κεζφδσλ 
αλάιπζεο θαη απνηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
έξγσλ κεραληθνχ. Καηά θχξην ιφγν ε επίηεπμε 
ηεο αζθάιεηαο πινπνηείηαη κε ηελ πηνζέηεζε 
θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ 
πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο, φξνπο θαη ηηκέο. 
Δηδηθφηεξα ε εθαξκνγή πνζνηηθψλ κεζφδσλ 
αλάιπζεο θαη απνηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
έρεη κηθξφ πεδίν εθαξκνγήο. 

Σν ειιεληθφ λνκηθφ ζχζηεκα δελ έρεη 
πξνβιέςεηο γηα απφιπηεο ηηκέο θξηηεξίσλ 
απνδνρήο ηεο επηθηλδπλφηεηαο, ζρεηηθά κε ηηο 
δηάθνξεο θαηεγνξίεο απηήο θαη ηηο νκάδεο ηνπ 
πιεζπζκνχ πνπ πηζαλψο λα επεξεάδνληαη. 
Γελ είλαη απνιχησο ζαθέο πνπ αλήθεη ε 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ λνκηθή θαηνρχξσζε θαη 
ζέζπηζε ηέηνησλ θξηηεξίσλ. Πξέπεη επίζεο λα 
ηνληζηεί φηη παξφιν πνπ ε επηθηλδπλφηεηα θαη 
ηα θξηηήξηα απνδνρήο ηεο εκπιέθνληαη ακέζσο 
ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ κεραληθνχ, εληνχηνηο 
δελ είλαη πξφβιεκα πξνο επίιπζε κφλν απφ 
ηνλ κεραληθφ. Δπνκέλσο κηα ζρεηηθή 
δηαβνχιεπζε θαη δεκφζηα ζπδήηεζε ζα 
απαηηνχζε καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ 
κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κφλν ζηηο νδηθέο 
ζήξαγγεο. Οη νδηθέο ζήξαγγεο απνηεινχλ ζηελ 
νπζία έλα ηκήκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, κε ηα 
ηδηαίηεξα βεβαίσο ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο 
θαη ην πεξηνξηζκέλν πεξηβάιινλ. Σπρφλ 
ζέζπηζε απνιχησλ θξηηεξίσλ απνδνρήο ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί 
κφλν ζην ‘’κέξνο’’ αιιά πηζαλφηαηα ζα πξέπεη 
λα επεθηαζεί ζην ‘’φινλ’’ ζχζηεκα ηεο νδνχ. 
Σνχην ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 
πνιιαπιά πξνβιήκαηα ζε δηάθνξα επίπεδα 
(π.ρ. λνκηθά, θαηαζθεπαζηηθά). 

Σα ππάξρνληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 
αηπρεκάησλ ζηηο ζήξαγγεο, πξνο ην παξφλ, 
δελ ζεσξνχληαη ηθαλά λα δηακνξθψζνπλ 
ζηαηηζηηθψο επαξθή θαη αμηφπηζηε βάζε 

δεδνκέλσλ, κε ηελ νπνία ζα πξνζεγγηζηνχλ νη 
απαξαίηεηνη, γηα ηελ εθπφλεζε πιήξσο 
πνζνηηθήο ΑΔ, δείθηεο (φπσο π.ρ. ν ζρεηηθφο 
ξπζκφο αηπρεκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε 
δηαλπζείζα απφζηαζε, αλάιπζε ηεο 
ζνβαξφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ, εηδηθέο 
αλαιχζεηο γηα ηνλ ξπζκφ θαη ηνλ ηχπν ηνπ 
αηπρήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζεζία πνπ 
ζπκβαίλεη ην αηχρεκα, ν ηχπνο ησλ νρεκάησλ 
πνπ εκπιέθνληαη ζε ππξθαγηέο). Η 
πξνηππνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ θαηαγξαθήο θαη 
παξνπζίαζεο απηψλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ 
ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ απφιεςε 
αμηφπηζησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη 
αληίζηνηρσλ δεηθηψλ. 

Δμαηηίαο θαη φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 
παξαηεξείηαη ζηηο Τπεξεζίεο κηα 
επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζηηο πιήξσο 
πνζνηηθέο ΑΔ θαη δηζηαθηηθφηεηα ζηελ 
απνδνρή θαη εκπηζηνζχλε  ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπο. 

Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ νδηθψλ 
ζεξάγγσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 230/2007 θαη ηεο Οδεγίαο 
2004/54/ΔΚ είλαη κηθξήο ειηθίαο, εμνπιηζκέλεο 
κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα θαη ζρεηηθά ιίγεο 
παξεθθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 
- 
2.2 Αλαζθφπηζε ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο  
- 
Η ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο θαη 
απνηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο έρεη 
επηθξαηήζεη, ηνπιάρηζηνλ ζηηο ρψξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η ρξήζε πνηνηηθψλ 
κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ (φπσο πίλαθεο θαη 
κήηξεο πηζαλνηήησλ γεγνλφησλ – ζπλεπεηψλ) 
έρεη πεξηνξηζηεί ζε επί κέξνπο εθαξκνγέο ζηα 
πιαίζηα ζπλνιηθψλ κεζφδσλ. 

Αξθεηέο ρψξεο (Γαιιία, Απζηξία, Σζερία, 
Μεγάιε Βξεηαλία, Γεξκαλία) ρξεζηκνπνηνχλ 
γηα ηελ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο απφ ηελ 
δηέιεπζε ΔΔ ην πξνζνκνίσκα DG QRAM πνπ 
πξνέθπςε απφ ηελ ζπλεξγαζία OECD – 
PIARC  κε ηελ νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξάιιεια θάπνηεο 
απφ  ηηο ρψξεο απηέο έρνπλ αλαπηχμεη 
μερσξηζηέο  κεζφδνπο γηα ηελ αλάιπζε φισλ 
ησλ άιισλ πεξηπηψζεσλ (Γαιιία, Απζηξία, 
Σζερία). Η Ιηαιία έρεη αλαπηχμεη θαη πηνζεηήζεη 
ηελ κέζνδν IRAM (Italian Risk Analysis 
Method) κε ηελ νπνία πξνζεγγίδνληαη φιεο νη 
πηζαλέο θαηαζηάζεηο (επηθίλδπλα θαη κε 
εκπνξεχκαηα). 

Κάπνηεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ απφιπηα 
θξηηήξηα απνδνρήο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ελψ 
θάπνηεο άιιεο σο θξηηήξηα απνδνρήο 



ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο 
αλαθνξάο (π.ρ. κία ζήξαγγα ίδησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηελ ππφ δηεξεχλεζε, ε 
νπνία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο ζηηο 
πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο).  

Γηεζλψο νη εθαξκνδφκελεο κέζνδνη 
θαηαηάζζνληαη ζε δχν κεγάιεο νκάδεο 
κεζφδσλ πξνζέγγηζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο:  
 ΣΔΝΑΡΙΑΚΗ: καθορίζει έλα ζχλνιν 

ζελαξίσλ, ζε θάζε έλα μερσξηζηά γίλεηαη 
ππνινγηζκφο πηζαλφηεηαο θαη θπξίσο ησλ 
ζπλεπεηψλ. Οη θπξηφηεξεο δπλαηφηεηεο: 
Βειηηζηνπνίεζε νδψλ δηαθπγήο, δηεξεχλεζε 
εηδηθψλ πξνβιεκάησλ, ρξνληθή εμέιημε ησλ 
ζπλεπεηψλ θαη ζρεδηαζκφο έθηαθησλ κέηξσλ. 
Αλήθεη ζηηο αηηηνθξαηηθέο κεζφδνπο  
 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ: διερεσνά ην ζπλνιηθφ 
ζχζηεκα ζε ελνπνηεκέλε δηαδηθαζία, πνπ 
πεξηιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά ζελάξηα πνπ 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο. Αμηνιφγεζε δηαθφξσλ 
κέηξσλ κείσζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο. 
Πηζαλνηηθή κέζνδνο. Μπνξεί λα απνδψζεη ηε 
καζεκαηηθή έθθξαζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο 
(R=P*C). Οπζηψδεο θαη βαζηθή πξνυπφζεζε 
εθαξκνγήο: Η χπαξμε ζηαηηζηηθψο αμηφπηζηεο, 
επαξθνχο θαη πιήξνπο βάζεσο δεδνκέλσλ γηα 
αηπρήκαηα θαη ζπλέπεηεο 
- 
2.3 Η βαζηθή επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο 
- 
Η αξρηθή απφθαζε ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο 
κεζφδνπ ΑΔ ησλ νδηθψλ ζεξάγγσλ αλαθέξεηαη 
ζηελ πηνζέηεζε κηαο «θαζνιηθήο» κεζφδνπ, ή 
ηελ πξφθξηζε δχν δηαθξηηψλ κεζφδσλ: κίαο γηα 
ηελ επηθηλδπλφηεηα απφ δηέιεπζε νρεκάησλ 
κεηαθνξάο ΔΔ θαη κίαο γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα 
απφ ηελ δηέιεπζε φισλ ησλ ινηπψλ νρεκάησλ. 

ε φηη αθνξά ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα 
ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηα παξαθάησ: 

 Η δηαθίλεζε ησλ ΔΔ δηέπεηαη ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε απφ ζρεηηθέο Οδεγίεο, νη 
νπνίεο νπζηαζηηθά εθαξκφδνπλ ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο ADR. Δπνκέλσο είλαη 
απνιχησο έγθπξε ε ππφζεζε ηεο ηζρχνο 
νκνγελψλ θαλφλσλ κεηαθνξάο ΔΔ ζην ρσξηθφ 
απηφ ζχλνιν. 

 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ΔΔ έρνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη 
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο 
πηζηνπνίεζεο, πξνβιεπφκελεο απφ ηηο νδεγίεο 
απηέο, θαη παξνπζηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 
νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ρψξεο πνπ 
εθαξκφδνπλ ηηο νδεγίεο. 

 Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ΔΔ 
πξνβιέπεηαη λα έρνπλ εηδηθέο ηθαλφηεηεο θαη 

γλψζεηο, κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 
πηζηνπνίεζεο, νπζηαζηηθά θνηλέο θαη 
νκνηνγελείο ζηηο ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο 
νδεγίεο. 

 Η ζχλζεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θπθινθνξηαθνχ 
θφξηνπ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ΔΔ κπνξεί 
λα πξνζεγγηζηεί ηθαλνπνηεηηθά κε ρξήζε 
ζηνηρείσλ απφ δηάθνξεο πεγέο (π.ρ. ζηνηρεία 
θαηαλαιψζεσλ κε θαηάιιειε ζεψξεζε ησλ 
πξννξηζκψλ, αληηζηνίρεζε ησλ δηαθφξσλ 
ηχπσλ ΔΔ κε θάπνηα πξφηππα ΔΔ). 

 Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αηπρεκάησλ ηεο 
Δπξσπαηθήο Έλσζεο θαη απηά ηεο PIARC 
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επαξθήο βάζε γηα 
ρξήζε κεζφδσλ ΑΔ  πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηελ 
πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν 
ζελάξην θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ. Πξνθαλψο 
απαηηείηαη πξνζεθηηθή ρξήζε δηαθφξσλ 
πξνεπηιεγκέλσλ ηηκψλ, φπνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε κε ηελ θαηάιιειε 
βαζκνλφκεζε λα πξνζνκνηψλνπλ κε επάξθεηα 
ηηο ζπλζήθεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ είλαη 
απνιχησο εθηθηή ε πηνζέηεζε κηαο πιήξσο 
πνζνηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ αθνξά ηελ 
επηθηλδπλφηεηα απφ δηέιεπζε νρεκάησλ 
κεηαθνξάο ΔΔ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
αηπρεκάησλ απφ κεηαθνξά ΔΔ έρνπλ ζαθή 
ραξαθηήξα κηθξήο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη 
κεγάισλ ζπλεπεηψλ φηαλ ζπκβνχλ, ζπλεπψο  
ηα αηπρήκαηα απηά πξέπεη λα 
δηαπξαγκαηεχνληαη ππφ ηελ νπηηθή ζεψξεζε 
«θνηλσληθήο» επηθηλδπλφηεηαο.  

ε φηη αθνξά ηελ ΑΔ απφ δηέιεπζε φισλ 
ησλ ινηπψλ νρεκάησλ, ζα πξέπεη λα 
ζεκεηψζνπκε φηη δελ ππάξρεη ν αληίζηνηρνο 
νκνηνγελήο ρψξνο, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 
ζηαηηζηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε δάλεηα 
ζηνηρεία απφ άιιεο ρψξεο. πλεπψο ε 
εθαξκνγή πνζνηηθψλ κεζφδσλ ζα πξέπεη λα 
ππνζηεξηρζεί απφ αληίζηνηρε Διιεληθή βάζε 
δεδνκέλσλ, δηαθνξεηηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο 
ε αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο λα αλαθέξεηαη ζε 
θάπνηα «εηθνληθή» ρψξα θαη φρη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλνπλ νη 
ειιεληθέο ζπλζήθεο.  

Με βάζε ηελ αλσηέξσ ζεψξεζε 
απνθαζίζηεθε λα επηιεγεί δηπιή κεζνδνινγία 
ΑΔ, ην έλα ζθέινο ηεο νπνίαο ζα 
δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ επηθηλδπλφηεηα πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ 
κεηαθνξάο ΔΔ απφ ηηο νδηθέο ζήξαγγεο θαη ην 
δεχηεξν ηελ επηθηλδπλφηεηα απφ ηε δηέιεπζε 
φισλ ησλ άιισλ νρεκάησλ, κηα πξαθηηθή πνπ 
φπσο αλαθέξζεθε έρεη πηνζεηεζεί ζε αξθεηέο 
Δπξσπατθέο ρψξεο. 



- 
3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Α.Δ. ΑΠΟ ΓΙΔΛΔΤΗ 
ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΔΔ 
- 
Η Α.Δ. δηελεξγείηαη ζε κηα ζηαδηαθή δηαδηθαζία 
ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνζνκνίσκα DG QRAM 
θαη πεξηνξίδνληαο ζε πξψηε θάζε ηηο 
ζπλέπεηεο κφλν ζε απηέο πνπ αθνξνχλ 
αλζξψπηλεο δσέο. 

Α ΣΤΑΓΙΟ. ην πξψην ζηάδην εθαξκφδεηαη 
κηα απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε. 
Υξεζηκνπνηείηαη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 
δεδνκέλσλ (ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζήξαγγαο θαη 
ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, κεηεσξνινγηθά 
ζηνηρεία θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη 
ε Α.Δ.) κε ηελ εχινγα απνδεθηή δηαθχκαλζή 
ηνπο. Μεηξεηήο ηεο ιεγφκελεο εγγελνχο 
επηθηλδπλφηεηαο (intrinsic risk IR) είλαη ε 
αλακελφκελε ηηκή EV (κέζνο εηήζηνο αξηζκφο 
ζαλάησλ απφ αηπρήκαηα Δ.Δ. γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζήξαγγα θαη ρσξίο 
πεξηνξηζκνχο δηέιεπζεο).  Οξηαθή ηηκή γηα ηελ 
απνδνρή επηθηλδπλφηεηαο είλαη EV <0,001 
ζάλαηνη (απφ εκπινθή ζε αηχρεκα κε ΔΔ)/έηνο 
ζήξαγγα. Η ηηκή απηή δελ πξέπεη λα 
πξνζεγγηζηεί σο απφιπην θξηηήξην απνδνρήο 
ηεο επηθηλδπλφηεηαο, αιιά έρεη πξνθχςεη απφ 
ηελ αλαζθφπεζε πεξίπνπ είθνζη ζεξάγγσλ, 
ζηε Γαιιία, πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζπγθξηηηθή 
αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο, θαηά ηε δεκηνπξγία 
ηνπ πξνζνκνηψκαηνο. Η ηηκή απηή ζρεηίδεηαη 
επίζεο κε ηηο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο 
πξνζνκνίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 
ζπγθεθξηκέλν πξνζνκνίσκα θαη έρεη πηνζεηεζεί 
επίζεο ζηε Γαιιία θαη Απζηξία. Η βαζηθή ηδέα 
ηεο πηνζέηεζεο ηεο ηηκήο απηήο είλαη λα κελ 
αζρνιεζεί πεξαηηέξσ ε αλάιπζε κε πνιχ 
κηθξέο ηηκέο επηθηλδπλφηεηαο νη νπνίεο δελ 
ζπληζηνχλ πξφβιεκα γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
Η απνηίκεζε ηεο εγγελνχο επηθηλδπλφηεηαο 
ζην ζηάδην απηφ γίλεηαη κε ηηο παξαθάησ 
επηινγέο: 
 EV < 0,001→Γελ απαηηνχληαη άιιεο 

ελέξγεηεο θαη ε Α.Δ. ηεξκαηίδεηαη  
 EV θνληά  0,001→αλάιπζε επαηζζεζίαο θαη 

απφθαζε απφ ηε ΓΑ κεηά απφ πξφηαζε 
ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη ηνπ δηελεξγνχληνο ηελ 
Α.Δ.  

 EV > 0,001→ δχν δπλαηφηεηεο  
 ηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο 
ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο, κείσζε ηεο 
επηθηλδπλφηεηαο κε ιήςε κέηξσλ  
 Η Α.Δ. πξνρσξά ζην δεχηεξν ζηάδην γηα 
ηε ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ  

Β ΣΤΑΓΙΟ: ζχγθξηζε δηαδξνκψλ. Σν Β 

ζηάδην πεξηιακβάλεη: 

 Καζνξηζκφ ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ (max. 
3) 
 πιινγή δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαδξνκέο (Ο 
ρξφλνο αλαθνξάο ηζρχνο θαη εγθπξφηεηαο ησλ 
δεδνκέλσλ ζα είλαη θαη΄ ειάρηζηνλ 6 ρξφληα). 
Κξίζηκα ζηνηρεία: εχινγεο δηαθπκάλζεηο, 
ζπκβαηφηεηα ηνπ βαζκνχ ιεπηνκεξεηψλ θαη 
αθξίβεηαο, δηαθξηηνπνίεζε ησλ ρξνληθψλ 
πεξηφδσλ  
 Δπηινγή αληηπξνζσπεπηηθψλ ζελαξίσλ  
 Τπνινγηζκνχο  

Μεηξεηήο ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε 
ζχγθξηζε ησλ δηαδξνκψλ είλαη ε αλακελφκελε 
ηηκή EV. Η απνηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζην 
ζηάδην απηφ γίλεηαη κε ηηο παξαθάησ επηινγέο: 
 EV1/ EV2<3: Λφγσ ησλ αβεβαηνηήησλ 

(δεδνκέλσλ θαη πξνζνκνηψκαηνο) ε 
επηθηλδπλφηεηα ησλ δχν δηαδξνκψλ ζεσξείηαη 
σο ηζνδχλακε θαη ζα πξέπεη γηα ηελ επηινγή 
ηεο δηαδξνκήο λα εθαξκνζηνχλ άιια θξηηήξηα. 
 3< EV1/ EV2<10: απαηηείηαη αλάιπζε 

επαηζζεζίαο γηα λα απνθαζηζηεί ε θαηάηαμε 
ζηηο άιιεο δχν πεξηπηψζεηο  
 EV1/ EV2>10: επηιέγεηαη ε δηαδξνκή 2. 

Άιια θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
ιήςε απφθαζεο: 
 Απνζηξνθή ηεο επηθηλδπλφηεηαο (risk 
aversion) Η ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ λα απνηηκά 
κηα επηθηλδπλφηεηα κεγαιχηεξε απφ ηελ 
ζηαηηζηηθψο αλακελφκελε ηηκή ηεο 
 πλεθηίκεζε ησλ αηπρεκάησλ κε θνξηεγά 
πνπ κεηαθέξνπλ ΔΔ, ρσξίο απειεπζέξσζε 
απηψλ θαζαπηψλ ησλ ΔΔ. 
 Δμέηαζε άιισλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 
πινπνίεζε ζελαξίνπ π.ρ. ζην θπζηθφ, 
δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ζε πνιηηηζηηθά αγαζά, 
 Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζε δηάθνξεο 
πιεζπζκηαθέο νκάδεο 
 Δθηθηφηεηα πινπνίεζεο κηαο δηαδξνκήο απφ 
δηάθνξνπο θηλδχλνπο θαη βησζηκφηεηά ηεο ζε 
δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 
 Γπλαηφηεηα πινπνίεζεο ελφο 
απνηειεζκαηηθνχ ΑΔΚ (π.ρ.απαηηνχκελνο 
ρξφλνο άθημεο Τπεξεζηψλ έθηαθησλ 
Καηαζηάζεσλ) 

ρεκαηηθά ε φιε δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη 
ζην  ζρήκα 1 (φπνπ IR intrinsic risk ε εγγελήο 
επηθηλδπλφηεηα κε κεηξεηή ηελ EV): 

Τα αποηελέζμαηα δίλνληαη ζηνπο 

παξαθάησ ηχπνπο θαη κνξθέο: 
 EV  πνπ αληηζηνηρεί ζε φια ηα ζελάξηα θαη 
γηα φια ηα Δ.Δ.  
  EV  γηα θάζε εηδηθφ ζελάξην ή γηα νκάδα 
ζελαξίσλ, ή γηα φια ηα ζελάξηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε έλα εηδηθφ ηχπν Δ.Δ.  
 F-N δηαγξάκκαηα.  



 

 
 
ρήκα 1: Γηάγξακκα εθαξκνγήο ηεο 
κεζνδνινγίαο αλάιπζεο επηθηλδπλφηεηαο απφ 
κεηαθνξά Δ.Δ, κέζσ νδηθψλ ζεξάγγσλ. 
- 
4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΔ ΑΠΟ ΓΙΔΛΔΤΗ 
ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΥΧΡΙ ΔΜΠΛΟΚΗ ΔΔ 
- 
4.1 Αξρηθή επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ κεζφδνπ 
- 
Tα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ είλαη: 
 ελαξηαθή (αηηηνθξαηηθή) πξνζέγγηζε 
 Πνζνηηθή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

(δεδνκέλνπ φηη ε αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ θαη 
ηεο επηθηλδπλφηεηαο είλαη ππνθεηκεληθή θαζψο 
ζρεηίδεηαη ακέζσο κε ηελ εμνηθείσζε ηνπ 
ππνθεηκέλνπ κε ην ζεσξνχκελν ζχζηεκα ηεο 
ζήξαγγαο) 
 Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζα 

ζπγθξίλνληαη κε απηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κηα 
εηθνληθή ζήξαγγα αλαθνξάο, ε νπνία 
ηθαλνπνηεί ην ζχλνιν ησλ ειάρηζησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ Π.Γ. 230/2007  
 Η πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο απηφ-

δηάζσζεο. Αλαθέξεηαη ζηνπο αλζξψπνπο 
(νδεγνχο θαη επηβάηεο) νη νπνίνη ακέζσο κεηά 
ην θξίζηκν ζπκβάλ απνκαθξχλνληαη κε ηα ίδηα 
κέζα, πξνζεγγίδνληαο αζθαιείο, γηα επηβίσζε 
θαη κε πξφθιεζε βιαβψλ ζηελ πγεία, ζέζεηο, 
φπσο απηέο πξνβιέπνληαη γηα θάζε ζήξαγγα. 
Σα δχν ραξαθηεξηζηηθά ηεο  απηφ-δηάζσζεο 
είλαη ηα παξαθάησ: 

Δλέξγεηεο ακέζσο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ 
θξίζηκνπ ζπκβάληνο, απφ ηα άηνκα πνπ 
βξίζθνληαη εθείλε ηε ζηηγκή κέζα ζηε 
ζήξαγγα. 

Ο φξνο ΄΄κε ηα ίδηα κέζα΄΄ ππνδειψλεη ηελ 
απνπζία βνήζεηαο απφ ηηο Τπεξεζίεο 
Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ, αιιά θαη ην 
πξνζσπηθφ ηεο ζήξαγγαο. 

Σν θχξην κέγεζνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
απηφ-δηάζσζε είλαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ 
απαηηείηαη γηα λα πξνζεγγίζεη ην άηνκν κηα 
αζθαιή ζέζε. Ο ζπλνιηθφο απηφο ρξφλνο 
απνηειείηαη απφ δχν βαζηθέο πεξηφδνπο: 

 Σελ πεξίνδν ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ 
γεγνλφηνο δειαδή ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη 
ζηνπο ρξήζηεο ηεο ζήξαγγαο λα αληηιεθζνχλ 
ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ αλάγθε 
αλάιεςεο απφ απηνχο ζπγθεθξηκέλσλ 
ελεξγεηψλ θαη ηελ έλαξμε αλάιεςεο απηψλ ησλ 
ελεξγεηψλ. Η πεξίνδνο απηή, φπσο δείρλνπλ 
πεηξακαηηθέο κειέηεο θαη ηα απνηειέζκαηα 
δνθηκψλ θαη αζθήζεσλ εθθέλσζεο, θπκαίλεηαη 
απφ 5 έσο 15 ιεπηά κέρξη ην άηνκν λα 
απνθαζίζεη αλ πξέπεη λα αλαιάβεη θάπνηα 
ελέξγεηα θαη λα νξηζηηθνπνηήζεη ην είδνο απηήο.  

 Σελ πεξίνδν απνκάθξπλζεο δειαδή ην 
ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαλπζεί ε 
απφζηαζε κέρξη ηελ αζθαιή ζέζε. Ο ρξφλνο 
απηφο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα 
απνκάθξπλζεο θαη ηελ απφζηαζε πνπ πξέπεη 
λα δηαλπζεί κέρξη ηελ πξνζέγγηζε ζε αζθαιή 
ζέζε, ηελ νξαηφηεηα ζηε δηαδξνκή, ηελ 
χπαξμε επδηάθξηησλ ζεκάησλ έλδεημεο ηεο 
θαηάιιειεο δηαδξνκήο εθθέλσζεο ζηηο 
ζπλζήθεο νξαηφηεηαο, ηελ χπαξμε 
κεγαθσληθήο εγθαηάζηαζεο κε ηελ νπνία 
κπνξεί λα γίλεη κεηαβίβαζε θαηάιιεισλ 
πιεξνθνξηψλ απφ ην θέληξν ηεο ζήξαγγαο, ηα 
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο φδεπζεο 
δηαθπγήο, ηελ χπαξμε ζηελψζεσλ ζηελ 
φδεπζε δηαθπγήο πνπ πξνμελεί θαζπζηεξήζεηο 
θαη ζπκθφξεζε, ηελ παξνπζία αηφκσλ κε 
κεησκέλε ηθαλφηεηα θηλεηηθφηεηαο.   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ππνβνεζνχκελε 
εθθέλσζε απφ ηηο Τπεξεζίεο Έθηαθησλ 
Καηαζηάζεσλ κπνξεί λα αξρίζεη κφλν κεηά ηελ 
άθημε απηψλ ζηε ζέζε ηνπ θξίζηκνπ 
ζπκβάληνο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηάζηαζεο, 
ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηηο 
εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο θαη 
ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ 
(αλζξψπσλ θαη εμνπιηζκνχ). Δθηηκάηαη φηη ν 
ρξφλνο έλαξμεο απηήο ηεο ππνβνεζνχκελεο 
εθθέλσζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 
20-30 ιεπηά. 

Οη δπλαηφηεηεο ηεο κεζνδνινγίαο πέξα ησλ 
αλσηέξσ ξεηψλ απαηηήζεσλ ηνπ ΠΓ είλαη: 
 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΑΔΚ 
 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηινγή ζπζηήκαηνο 

αεξηζκνχ 
 Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απψιεηαο ηκεκάησλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ 

 Γηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ αλζξψπηλσλ 
ζπκπεξηθνξψλ 

 Δπηινγή ησλ νδψλ δηαθπγήο  
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε κεζνδνινγία είλαη 

απνιχησο ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηηο 
απαηηήζεηο ηεο εηδηθήο έξεπλαο θηλδχλσλ, 



φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2.3 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ ΠΓ 230/07 θαη γη΄ απηφ 
ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηεο. 
- 
4.2 Η δνκή ηεο κεζφδνπ 
- 
Σν βαζηθφ πεξίγξακκα ηεο κεζφδνπ θαίλεηαη 
παξαθάησ ζηα πεξηερφκελά ηεο: 

Κεθάιαην 1: Σν πεδίν νξηζκνχ ζην νπνίν 
λνείηαη ε αζθάιεηα ηεο ζήξαγγαο 

Κεθάιαην 2: Απνθιίζεηο απφ ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο, θαζνξηζκφο ζήξαγγαο 
αλαθνξάο. 

Κεθάιαην 3: Καζνξηζκφο θηλδχλσλ θαη 
επηινγή ζελαξίσλ  

Κεθάιαην 4: Δμέηαζε ησλ ζελαξίσλ  
Κεθάιαην 5: Πεξίιεςε – πκπεξάζκαηα - 

Πξνηάζεηο  
- 
4.3 Σν πεδίν νξηζκνχ ζην νπνίν λνείηαη ε 
αζθάιεηα ηεο ζήξαγγαο 
- 
Πεξηιακβάλεη:  

 Σηο απαηηήζεηο επηηειεζηηθφηεηαο ηεο 
ζήξαγγαο 

 Σελ ηερληθή δηάξθεηα δσήο ηεο ζήξαγγαο θαη 
ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ θαη ππνζπζηεκάησλ 

 Σελ ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο ηεο 
αλάιπζεο (φρη κηθξφηεξε απφ 6 ρξφληα) 

 Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 Σε ζέζε ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο  

 Σηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (θπζηθφ θαη 
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ) 

 Σηο ζπλζήθεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
πξνζέγγηζεο ηεο ζήξαγγαο 

 Σνλ θπθινθνξηαθφ θφξην (ζχλζεζε, θ.ι.π.) 

 Σηο ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο 
δηαξξπζκίζεηο 

 Σηο θπθινθνξηαθέο δηαξξπζκίζεηο, 
θαηαζηάζεηο  θαη θαλνληζκνχο 

 Σνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαζψο 
θαη ηνλ εμνπιηζκφ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

Η δηαδηθαζία νξηζηηθνπνίεζεο ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ Κεθαιαίνπ 1 πεξηιακβάλεη 
ζχζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ: Ο 
δηαρεηξηζηήο (επηζπεχδσλ, ζπγθαιεί ηε 
ζχζθεςε), ν θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ Α.Δ. 
(εηζεγείηαη ηα ζηνηρεία ηνπ Κεθαιαίνπ 1). ν 
αξκφδηνο αζθαιείαο, νη Τπεξεζίεο Έθηαθησλ 
Καηαζηάζεσλ, ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ, ν Φνξέαο 
ιεηηνπξγίαο ηεο ζήξαγγαο. θνπφο ηεο 
ζχζθεςεο είλαη ε αληαιιαγή ησλ απφςεσλ 
φισλ ησλ θνξέσλ πνπ απνηεινχλ ζπληζηψζεο 
ζηε δηαρείξηζε κηαο έθηαθηεο θαηάζηαζεο θαη ε 

απεπζείαο θνηλνπνίεζε απηψλ ζε φινπο ηνπο 
ακέζσο εκπιεθφκελνπο. ηε ζχζθεςε δελ 
ιακβάλνληαη απνθάζεηο θαη δελ γίλνληαη 
ςεθνθνξίεο.  
- 
4.4 Απνθιίζεηο απφ ειάρηζηεο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο, θαζνξηζκφο ζήξαγγαο αλαθνξάο. 
- 
ην θεθάιαην απηφ θαηαγξάθνληαη νη 
απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
ζήξαγγαο απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 
Π.Γ. 230/2007 θαη ηεο Οδεγίαο. 

Χο ζήξαγγα αλαθνξάο νξίδεηαη κηα 
ζήξαγγα, ε νπνία εθπιεξψλεη θαη ηθαλνπνηεί 
ην ζχλνιν ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 
αζθάιεηαο ηνπ Π.Γ. 230/2007 θαη ηεο Οδεγίαο, 
ελψ θαηά ηα ινηπά ην πεδίν νξηζκνχ ηεο 
αζθάιεηάο ηεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θεθαιαίνπ 
1, ηαπηίδεηαη κε απηφ ηεο ππφ εμέηαζε 
ζήξαγγαο. 
- 
4.5 Καζνξηζκφο θηλδχλσλ θαη επηινγή 
ζελαξίσλ 
- 
ην θέληξν ηεο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ επηινγή ησλ ζελαξίσλ, 
βξίζθεηαη ε έλλνηα ηνπ θξίζηκνπ ζπκβάληνο.Σα 
θξίζηκα ζπκβάληα πξνζεγγίδνληαη κε δηάθνξεο 
ηερληθέο (π.ρ. Λίζηεο (checklist), 
Πεξηπησζηνινγία (casuistry), Αλάιπζε ηχπνπ 
‘’What if’’, Πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ 
(PHA), Μειέηε θηλδχλνπ θαη  ιεηηνπξγηθφηεηαο 
(HAZOP), Αλάιπζε ηνπ ηχπνπ αζηνρίαο, 
απνηειεζκάησλ θαη θξηζηκφηεηαο (FMECA), 
Αλάιπζε δέλδξνπ ζθαικάησλ (FTA), Αλάιπζε 
δέλδξνπ γεγνλφησλ (ΔΣΑ), Αλάιπζε αηηίσλ – 
ζπλεπεηψλ) 

Δπιλογή ζεναρίων: 
 Η αλαπαξάζηαζε ησλ πηζαλψλ αηηίσλ ηνπ 
θξίζηκνπ ζπκβάληνο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ 
δένδροσ ζθαλμάηων, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή 

θαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 
κέηξσλ αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πξφιεςε.  
 Η ηερληθή ηνπ δένδροσ γεγονόηων ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εμέιημεο 
ησλ γεγνλφησλ, κε εθθίλεζε ην θαζνξηζκέλν 
θξίζηκν ζπκβάλ θαη θάζε θιάδν λα απνηειεί 
έλα πηζαλφ ζελάξην εμέιημεο ηνπ αηπρήκαηνο. 
Πέξαο ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο θαη ηνπ 
ζελαξίνπ ζα ζεσξείηαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 
ην ζχλνιν ησλ επηδψλησλ ζα έρεη κεηαθηλεζεί 
ζε αζθαιή ζέζε.  

Τα γενικά κριηήρια ποσ θα πρέπει να 
ικανοποιούν ηα ζενάρια είναι: 



 Ρεαιηζηηθά  θαη πινπνηήζηκα, δειαδή 
θπζηθψο εθηθηά θαη δπλαηά. Δπηπιένλ ζελάξηα 
κε εμαηξεηηθά ρακειέο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 
πξέπεη λα επηιέγνληαη κε πνιιή πξνζνρή θαη 
επηθχιαμε  
 Να δνθηκάδνπλ ηηο νξηαθέο ζπλζήθεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηεο ζήξαγγαο, ειέγρνληαο ηελ 
επηηειεζηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ 
ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο ζήξαγγαο  
 Αλαπαξάμηκα, γηα απνθπγή απζαίξεησλ 
πξνζεγγίζεσλ  

- 
4.6 Δμέηαζε ησλ ζελαξίσλ 
- 
Οη αλαιχζεηο ζα ιακβάλνπλ ππφςε: 
 Σηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ηεο ζήξαγγαο, νη νπνίεο  παίδνπλ ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθηαζε ησλ ζπλεπεηψλ.  
 Σηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ δέλδξνπ 
γεγνλφησλ, ηα ζπζηήκαηα ηεο ζήξαγγαο κε ηελ 
ελεξγνπνίεζή ηνπο. 
 Σηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ νη θηλήζεηο ησλ νρεκάησλ. 
 Σελ πξνζνκνίσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
ζήξαγγαο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θξίζηκνπ 
ζπκβάληνο θαη κέρξη ηελ θαηάιεμε ηνπ 
ζελαξίνπ. 
 Σε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ηεο 
ζήξαγγαο θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ. 
 Σηο νξηαθέο ηηκέο γηα ηελ νξαηφηεηα, 
ζεξκφηεηα, ηνμηθφηεηα, ζεξκνθξαζία, ζφξπβν, 
ζηηο νπνίεο νη πξνζβαιιφκελνη αξρίδνπλ λα 
λνηψζνπλ πφλν ή λα θαζίζηαηαη δχζθνιε ε 
δηαηήξεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθθέλσζεο κε ηελ 
πξνζέγγηζε αζθαιψλ ζέζεσλ. Η αξρή ηεο 
απηφ-δηάζσζεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην 
βαζηθφ ππξήλα ησλ ζηφρσλ ηεο αλάιπζεο, 
ελψ ε ππνβνεζνχκελε δηάζσζε,  ζα έρεη 
επηθνπξηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν. Έηζη ε 
δπλαηφηεηα απηφ- δηάζσζεο ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη ηνπιάρηζηνλ φπσο ζηε ζήξαγγα 
αλαθνξάο. 

Η εμέηαζε ησλ ζελαξίσλ ζα πξέπεη λα 
πξνζεγγίδεη θαη λα απνθαιχπηεη: 

 Σε ιεηηνπξγία θάζε ζπζηήκαηνο ηεο 
ζήξαγγαο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 
επίηεπμε ηνπ ηζνδχλακνπ επίπεδνπ αζθάιεηαο. 

 Σε ιεηηνπξγία θάζε δηαδηθαζίαο ηεο 
νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηε 
ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ επίηεπμε ηνπ ηζνδχλακνπ 
επίπεδνπ αζθάιεηαο. 

 Σελ απνθάιπςε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη 
δηαδηθαζηψλ. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ αζζελψλ ζεκείσλ (weak 
points) θάζε αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 
ζπλφινπ ηεο ζήξαγγαο (δει. ηεο ππνδνκήο, 
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ) 

 Σνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηζζφηεξν ή νιηγφηεξν 
επηθίλδπλσλ πεξηνρψλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 
αλζξψπσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα ππνζηνχλ 
βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζηελ δσή θαη πγεία. 

- 
4.7 Πεξίιεςε – πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο  
- 
Γηα θάζε εμεηαδφκελν ζελάξην ζα δηελεξγείηαη 
κηα A.E. γηα ηελ εμεηαδφκελε ζήξαγγα θαη κηα 
γηα ηε ζήξαγγα αλαθνξάο θαη ζα ζπγθξίλνληαη  
ηα απνηειέζκαηα.  Η απαίηεζε ηζνδχλακνπ 
επίπεδνπ πξνζηαζίαο ζεσξείηαη φηη 
επηηπγράλεηαη φηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Α.Δ. 
(π.ρ. ζχκαηα, αλζξσπνψξεο έθζεζεο) γηα ηελ 
εμεηαδφκελε ζήξαγγα δελ ππεξβαίλνπλ  ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηε ζήξαγγα 
αλαθνξάο, γηα θάζε εμεηαδφκελν ζελάξην. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα 
ππεξβαίλνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ζήξαγγα 
αλαθνξάο, γηα θάπνην εμεηαδφκελν ζελάξην, ζα 
γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
Κεθαιαίνπ 1, κε πξνζζήθε θαηάιιεισλ 
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ζα επαλαιακβάλεηαη ε 
αλάιπζε. 
- 
4.8 Δηδηθά ζέκαηα – Πξνηππνπνίεζε ζηνηρείσλ 
ηεο αλάιπζεο 
- 
ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ησλ ζελαξίσλ 
ππεηζέξρνληαη δχν ηχπνη ραξαθηεξηζηηθψλ 
κεγεζψλ θαη παξακέηξσλ: 

 Σα ζηνηρεία πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ 
«ηαπηφηεηα» ηεο ζήξαγγαο. Σνλ θαζνξηζκφ 
απηψλ αλαιακβάλεη ν δηελεξγψλ ηελ αλάιπζε 
θαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζήξαγγαο. 

 Σα ζηνηρεία πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηελ 
«ηαπηφηεηα» ηεο ζήξαγγαο. ηνλ θαζνξηζκφ 
απηψλ ν δηελεξγψλ ηελ αλάιπζε θαη ν 
δηαρεηξηζηήο ηεο ζήξαγγαο ζα πξέπεη λα 
επηιέγνπλ απφ αληίζηνηρνπο θαηαιφγνπο 
πξνηππνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ. Η 
πξνηππνπνίεζε βνεζά ηνπο εκπιεθφκελνπο 
φηαλ δελ δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζήξαγγα, ελψ 
δηεπθνιχλεη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
ζεξάγγσλ απαιείθνληαο ηε δηαζπνξά ησλ 
απνηειεζκάησλ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ 
ππνζέζεσλ.  

Σα ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο πεξίπησζεο πνπ 
πξέπεη λα πξνηππνπνηεζνχλ είλαη: 

 Οη ππξθαγηέο ζηα νρήκαηα.  



 Η ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ζηε ζήξαγγα.  
ε φηη αθνξά ηηο ηππνπνηεκέλεο ππξθαγηέο 

πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ ζελάξηα: 
 Σενάριο 1. Δκπινθή ζηε θσηηά 1-2 

επηβαηηθψλ νρεκάησλ HRR αηρκήο 5 MW, κε 
:  tmax=3 min, tD=3 θαη td=45 min.  
 Σενάριο 2. Δκπινθή ζηε θσηηά 2-3 
επηβαηηθψλ νρεκάησλ, ή ελφο κηθξνχ 
εκηθνξηεγνχ HRR αηρκήο 10 MW, κε ηηο :  
tmax=3 min, tD=23 min θαη td=45 min.  
 Σενάριο 3. Δκπινθή ζηε θσηηά  ελφο 

κεγάινπ εκηθνξηεγνχ, ή ελφο ιεσθνξείνπ, ή 
πνιιαπιψλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ HRR 
αηρκήο 20 MW, κε :  tmax=3 min, tD=33 min 
θαη td=50 min.  
 Σενάριο 4. Δκπινθή ζηε θσηηά  ελφο 

ιεσθνξείνπ, ή θελνχ βαξέσο θνξηεγνχ 
HRR αηρκήο 30 MW κε :  tmax=5 min, tD=5 
min θαη td=55 min.  
 Σενάριο 5. Δκπινθή ζηε θσηηά  ελφο   
θνξηεγνχ κε θαχζηκν θνξηίν HRR αηρκήο 50 
MW, κε :  tmax=5 min, tD=65 min θαη td=80 
min.  
 Σενάριο 6. Δκπινθή ζηε θσηηά  ελφο  
βαξέσο θνξηεγνχ κε θαχζηκν θνξηίν (πεξίπνπ 
4 ηφλνη)  HRR αηρκήο 70 MW, κε :  tmax=5 
min, tD=55 min θαη td=75 min.  
 Σενάριο 7. Δκπινθή ζηε θσηηά  ελφο  

βαξέσο θνξηεγνχ (κέζε ηηκή)  HRR αηρκήο 
100 MW, κε :  tmax=5 min, tD=65 min θαη 
td=85 min.  
 Σενάριο 8. Δκπινθή ζηε θσηηά  ελφο  

βαξέσο θνξηεγνχ κε θαχζηκν θνξηίν (πεξίπνπ 
10 ηφλνη)  HRR αηρκήο 150 MW, κε :  
tmax=10 min, tD= 75min θαη td= 100min. 
 Σενάριο 9. Δκπινθή ζηε θσηηά  πνιιαπιψλ  

βαξέσλ θνξηεγψλ, (αληίζηνηρν βπηηνθφξνπ κε 
βελδίλε),   HRR αηρκήο 200 MW, κε :  
tmax=15 min, tD=80 min θαη td=100 min. 
Όπνπ HRR: Σαρχηεηα Έθιπζεο Θεξκφηεηαο 
(Heat Release Rate)  
 tmax: ν ρξφλνο πνπ ε HRR θηάλεη ηελ ηηκή 
αηρκήο (sec) 
tD: ν ρξφλνο πνπ ε HRR εηζέξρεηαη ζηε θάζε 
εμαζζέλεζεο (sec) 
td: ε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο 
(sec) 
ag,L: γξακκηθφο ζπληειεζηήο αχμεζεο ηεο HRR 
ζε MW/sec 
aD,L: γξακκηθφο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο ηεο 
HRR ζε MW/sec 
Etot: ε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ απειεπζεξψλεηαη 
θαηά ηελ ππξθαγηά (MJ) 

Ιζρχνπλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1: 
 
 

HRR σο 

ζπλάξηεζε 

ηνπ ρξφλνπ  

t (sec) 

Xξνληθά 

δηαζηήκαη

α (sec) 

Υξφλνο γηα 

HRR 

αηρκήο(sec) 

Υξφλνο 

έλαξμεο 

εμαζζέλεζεο 

tD θαη δηάξθεηα 

ππξθαγηάο td 

HRR=ag,L*t 0<t≤tmax tmax= Qmax/ ag,L tD= td – {(2/ 

aD,L)* 

((ag,L/2)* t
2

max+ 

Qmax*( td- tmax)-

Etot)} 

HRR=ag,L* 

tmax= Qmax 

tmax<t<tD 

HRR= 

Qmax-aD,L*(t- 

tD) 

tD <t< td 

 
Πίλαθαο 1: ρέζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ 
ππξθαγηάο 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνηππνπνίεζε ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ αληηκεησπίδεηαη ε 
δεκηνπξγία ζηνίρσλ νρεκάησλ θαη δίλνληαη νη 
ρξφλνη θαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ εθθέλσζε ελφο 
πξφηππνπ αηφκνπ.  

- 
5.  ΠΡΧΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΔ 
- 
Η ιήςε απφθαζεο κε βάζε εθπνλνχκελε 
ΑΔ, απαηηεί εκπεηξία, εμνηθείσζε θαη 
‘’εθπαίδεπζε’’ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζε κία 
ηέηνηα δηαδηθαζία (ππεξεζίεο, κειεηεηέο, 
θαηαζθεπαζηέο, ρξεκαηνδνηνχζεο αξρέο, 
παξαρσξεζηνχρνη, ππεξεζίεο έθηαθησλ 
θαηαζηάζεσλ, δηαρεηξηζηέο ησλ ζεξάγγσλ, 
πνιηηηθνί). 
Η ρξήζε ηεο ΑΔ ζην πιαίζην ηνπ ΠΓ 230/07, 
είλαη βνεζεηηθή θαη ζπλεπηθνπξεί ηε βαζηθή 
ζεψξεζε φηη ε ζήξαγγα είλαη αζθαιήο φηαλ 
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ελφο πεξηγξαθηθνχ 
θαηαιφγνπ ειάρηζησλ κέηξσλ. Σπρφλ 
απνθιίζεηο απφ απηφ ηνλ θαηάινγν ζα πξέπεη 
λα γίλνληαη κφλν αηηηνινγεκέλα. 
Η ΑΔ απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηνπ 
ΠΓ. Γελ είλαη «εξγαιείν» ζπκβαηηθήο 
δηαρείξηζεο. 
Χο ζπλήζσο «ν δηάβνινο θξχβεηαη ζηηο 
ιεπηνκέξεηεο». Λεπηνκέξεηεο αο ζεσξήζνπκε 
εδψ ηηο θάζε είδνπο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ησλ 
πξνζνκνησκάησλ θαη ησλ κεζφδσλ. 
Η αξρή ηεο απηνδηάζσζεο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξφηππνπ αηφκνπ δελ 
αληηκεησπίδνπλ επαξθψο ηε δηάζσζε ησλ 
αηφκσλ πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο 
Η ίδηα ε ΑΔ εκπεξηέρεη επηθηλδπλφηεηεο πνπ 
ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 
αληηκεησπηζηνχλ, έμσ απφ ην ζχζηεκα ηεο ΑΔ. 
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