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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ 

Σν πεξηερόκελν ηνπ θάθεινπ αζθάιεηαο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ ΠΓ 

230/2007 θαη εηδηθόηεξα ζηελ παξάγξαθν 2. Οη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

θαθέινπ αζθάιεηαο πξνβιέπνληαη γηα ηξία ζηάδηα (κε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ θαθέινπ 

όηαλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο)  

 ηάδην κειέηεο 

 ηάδην έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

 ηάδην ιεηηνπξγίαο 

Οη εκπιεθόκελνη ζην θάθειν αζθάιεηαο νδηθήο ζήξαγγαο είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά  

πξόζσπα θαη νξγαληζκνί πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ην ζρεδηαζκό, ηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζήξαγγαο, θαζώο επίζεο θαη νη δηνηθεηηθέο κνλάδεο πνπ είλαη αξκόδηεο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ νδηθώλ ζεξάγγσλ. Απηά ηα πξόζσπα, νξγαληζκνί θαη δηνηθεηηθέο 

κνλάδεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο είλαη: 

 Ο θύξηνο ηεο ζήξαγγαο 

 Ο δηαρεηξηζηήο  

 Απηόο πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζήξαγγαο (ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
είλαη ν ίδηνο ν δηαρεηξηζηήο).   

 Οη κειεηεηέο 

 Οη Τπεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

 Ο αξκόδηνο αζθάιεηαο  

 Φνξείο επηζεώξεζεο  

 Δκπεηξνγλώκνλεο ή νξγαληζκνί, εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζεξάγγσλ 

ε θάζε ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ θαθέινπ, απηόο ζα δηαβηβάδεηαη ζηνλ αξκόδην 
αζθάιεηαο, ε γλώκε ηνπ νπνίνπ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν θάθειν, ζα επηζπλάπηεηαη θαηά ηελ 
ππνβνιή ηνπ  από ην Γηαρεηξηζηή ηεο ζήξαγγαο ζηε Γηνηθεηηθή Αξρή σο πάγην ζηνηρείν ηεο 
ππνβνιήο. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο είλαη δπλαηό λα πεξηιακβάλεηαη από ην 
Γηαρεηξηζηή ηεο ζήξαγγαο, ζρνιηαζκόο ηεο γλώκεο ηνπ αξκόδηνπ αζθάιεηαο, ηεο έθζεζεο 
ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ ή/θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ αλαιύζεσλ επηθηλδπλόηεηαο. 

Κάζε θάθεινο δηαθξηηνύ ζηαδίνπ είλαη απηόλνκνο θαη δελ είλαη δπλαηή ε παξαπνκπή 
ζε θάθειν πξνεγνύκελνπ ζηαδίνπ. Γηα επηθαηξνπνηήζεηο θαθέινπ ηνπ ίδηνπ ζηαδίνπ είλαη 
δπλαηή ε ππνβνιή κόλν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη. 

Γηα ζπζηνηρίεο ζεξάγγσλ (αιιεινπρία ζεξάγγσλ ζε δηαθξηηό ηκήκα ηεο νδνύ, ρσξίο 
δπλαηόηεηα ελδηάκεζεο εμόδνπ ε εηζόδνπ) νη νπνίεο επηηεξνύληαη από θνηλό θέληξν 
ειέγρνπ, είλαη δπλαηό λα θαηαξηίδεηαη έλαο εληαίνο θάθεινο αζθάιεηαο γηα όιεο απηέο ηηο 
ζήξαγγεο. 

ην θάθειν αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε έθζεζε ηνπ θνξέα επηζεώξεζεο 
(εθόζνλ ππάξρεη) θαη δηαηίζεηαη από ην Γηαρεηξηζηή ηεο ζήξαγγαο, 
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A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνπο ειιεληθνύο θαλνληζκνύο (ΟΜΟΔ 8) ε κειέηε 

νδηθήο ζήξαγγαο εθπνλείηαη ζε δύν ζηάδηα: πξνθαηαξθηηθή κειέηε θαη νξηζηηθή κειέηε. 

 Οη αλαιύζεηο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηε κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, 

δηελεξγνύληαη θαηαξρήλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο ηεο 

ζήξαγγαο θαη αθνύ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ε επηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο ζήξαγγαο θαη πξηλ ηελ 

εθπόλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Οη αλαιύζεηο επηθηλδπλόηεηαο ρσξίο εκπινθή νρήκαηνο 

κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ δηελεξγνύληαη  παξάιιεια κε ην ζηάδην ηεο 

νξηζηηθήο κειέηεο, ώζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο λα ελζσκαησζνύλ ζηε κειεηεηηθή 

δηαδηθαζία.  

Ο θάθεινο αζθάιεηαο ζα θαηαξηίδεηαη,  κεηά ηελ έγθξηζε, από ηνπο αξκόδηνπο 

θνξείο,  ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο θαη ηεο αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηε κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (όηαλ απαηηείηαη ε εθπόλεζή ηεο) θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηε 

Γηνηθεηηθή Αξρή εξάγγσλ ώζηε ηπρόλ παξαηεξήζεηο απηήο  λα κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη 

ππόςε  ζηελ νξηζηηθή κειέηε, πξηλ ηελ έγθξηζή ηεο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Η ππνβνιή 

ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο ζα γίλεηαη εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ 

κειεηώλ. Η ΓΑ ππνρξενύηαη  εληόο κελόο λα δηαηππώζεη ηπρόλ παξαηεξήζεηο άιισο ν 

δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζεσξήζεη όηη δελ ππάξρνπλ. 

Δθόζνλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηελ νξηζηηθή κειέηε, ν θάθεινο αζθάιεηαο 

ζα ελεκεξώλεηαη από ην δηαρεηξηζηή θαη ζα ππνβάιιεηαη ζηε ΓΑ δύν  ηνπιάρηζηνλ κήλεο 

πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο. Αλ ε ΓΑ δελ εθθξάζεη παξαηεξήζεηο 

εληόο ελόο κελόο από ηε ιήςε ηνπ θαθέινπ, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζεσξήζεη όηη δελ 

ππάξρνπλ. 

 

ύκθσλα κε ηελ παξ. 2.3. ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ . «πγθεθξηκέλα, ν θάθεινο 

αζθαιείαο γηα θάζε ζήξαγγα ζην ζηάδην ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη: 

— πεξηγξαθή ηεο πξνγξακκαηηδόκελεο θαηαζθεπήο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηήλ, καδί κε 

ηα ζρέδηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο θαη ησλ 

πξνβιεπόκελσλ δηεπζεηήζεσλ ιεηηνπξγίαο ηεο, 

—  κειέηε πξόβιεςεο ηεο θπθινθνξίαο όπνπ πξνδηαγξάθνληαη θαη αηηηνινγνύληαη νη 

αλακελόκελεο ζπλζήθεο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, θαζώο θαη ηελ 

αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην ζεκείν 3.7 ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Ι, 

— εηδηθή έξεπλα ησλ θηλδύλσλ όπνπ πεξηγξάθνληαη ηα ελδερόκελα αηπρήκαηα ηα νπνία 

ζαθώο άπηνληαη ηεο αζθαιείαο ησλ ρξεζηώλ ηεο νδνύ ζηηο ζήξαγγεο θαη ηα νπνία 

κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζην ζηάδην ιεηηνπξγίαο θαη ε θύζε θαη ην κέγεζνο ησλ πηζαλώλ 

ζπλεπεηώλ ηνπο ζηελ έξεπλα απηήλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα αηηηνινγνύληαη ηα 

κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο αηπρήκαηνο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο, 

— γλώκε εκπεηξνγλώκνλα ή νξγαληζκνύ, εηδηθνύ ζηνλ ηνκέα απηόλ, ν νπνίνο κπνξεί λα 

είλαη ν θνξέαο επηζεώξεζεο» 

Αλαιπηηθά θαη εηδηθόηεξα ν θάθεινο πεξηιακβάλεη: 
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A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή, 

καδί κε ηα ζρέδηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ζρεδηαζκνύ 

θαη ησλ δηεπζεηήζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Γελ ελδηαθέξνπλ ιεπηνκέξεηεο ηεο δηάλνημεο. Η πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 

(εκείσζε: αλ θάπνηα ζηνηρεία από απηά δελ δηαηίζεληαη ζην ζηάδην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ 

θαθέινπ π.ρ. γηαηί αλαθέξνληαη ζηελ νξηζηηθή κειέηε ηεο ζήξαγγαο απηό ζα θαηαγξάθεηαη 

ζην πεξηερόκελν): 

A.1.1 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Βαζηθά ζηνηρεία  

 ηαρύηεηα ζρεδηαζκνύ. Γηαθξίβσζε αλ ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο κειέηεο Ve εμηζώλεηαη 
κε ην όξην ηαρύηεηαο Vεπηηξ θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ηαρύηεηα V85.  

 δηαθνξά ηαρπηήησλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη επηβαηεγώλ νρεκάησλ 

 κήθνο ζήξαγγαο 

 νξηδόληηα ράξαμε 

 θαηαθόξπθε ράξαμε, ηδηαίηεξε ζεκαζία ε θαηά κήθνο θιίζε. 

 Δπηθιίζεηο 

 

 Γηάηαμε Πεξηνρήο ηνκίσλ Δηζόδνπ – Δμόδνπ 

 πεξηγξαθή, ρσξνζέηεζε 

 πιαηύζκαηα ζηάζκεπζεο 

 πιαηύζκαηα αλαζηξνθήο 

 δηαθξίβσζε ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ζπλέρεηαο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηαρπηήησλ ζηα 
νδηθά ηκήκαηα πνπ πξνεγνύληαη ή έπνληαη ηεο ζήξαγγαο θαη ηνπ ηκήκαηνο ζε 
ζήξαγγα θαη ηνπ ηξόπνπ ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο ηαρύηεηαο. 

 Γηαηνκή ρξήζεο. 

 δηαζηάζεηο πεξηηππώκαηνο θαη ηνπ πξόζζεηνπ ρώξνπ γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό 
εμνπιηζκό ηεο ζήξαγγαο, ζε επζπγξακκία θαη θακπύιε 

 πιάηνο ισξίδσλ θπθινθνξίαο, ισξίδσλ θαζνδήγεζεο, ισξίδαο πνιιαπιώλ 
ρξήζεσλ (εθόζνλ ππάξρεη ή πξνβιέπεηαη) 

 πεδνδξόκηα 

 Βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  ζήξαγγαο. 

 έμνδνη δηαθπγήο  νρεκάησλ  

 πξνζέγγηζε νρεκάησλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

 έμνδνη δηαθπγήο πεδώλ 

 εζνρέο έθηαθηεο ζηάζκεπζεο 

 δηάηαμε εζνρώλ ΔΑ, ΔΓΔ θαη ινηπώλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ 

 ήκαλζε 
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 Δμνπιηζκόο γηα ην θιείζηκν ηεο ζήξαγγαο 

 Υσξνζέηεζε θηεξίσλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη θέληξνπ ειέγρνπ θαη ζρεδηαζκόο 
αληίζηνηρσλ πξνζβάζεσλ 

 ύζηεκα απνρέηεπζεο – απνζηξάγγηζεο λεξώλ θαη πγξώλ νδνζηξώκαηνο 

 Γηαηάμεηο γηα επηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε  

 Γηαηάμεηο γηα έιεγρν ύςνπο νρεκάησλ. 

 Γηαηάμεηο γηα αληηκεηώπηζε θαη δηαρείξηζε Έθηαθησλ Πεξηζηαηηθώλ. 

 

Σα παξαπάλσ ζα ζπλνδεύνληαη από πεξηγξαθή γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

A.1.2 Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

 Φπζηθό πεξηβάιινλ: γεσινγηθέο, γεσηερληθέο, πδξαπιηθέο, κεηεσξνινγηθέο 
ζπλζήθεο, θπηνθάιπςε ηεο πεξηνρήο, θαηαγξαθή πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, 
θαηαγξαθή άγξηαο παλίδαο.  

 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ: πιεζπζκόο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο πεξηνρήο, 
επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ, θαηαγξαθή κνλάδσλ πνπ 
θηινμελνύλ επαίζζεηα άηνκα (λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, 
μελώλεο), θαηαγξαθή πνιηηηζηηθώλ κλεκείσλ 

 Καηαγξαθή θαη ράξηεο ρξήζεσλ γεο.  

εκείσζε: ε θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ λνείηαη θαη πεξηιακβάλεηαη 
ζην βαζκό πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ πηπρέο ηεο αζθάιεηαο ηεο ζήξαγγαο (γηα 
ηνπο ρξήζηεο, ηνπο πεξίνηθνπο, ην πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ). 
Σν γεσγξαθηθό εύξνο αλαθνξάο ζα εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή άκεζεο γεηηλίαζεο ηεο 
ζήξαγγαο θαη εηδηθόηεξα ζε εύξνο 1 Km εθαηέξσζελ ηεο δηαδξνκήο ηεο ζήξαγγαο. 

A.1.3 πλζήθεο νδηθνύ δηθηύνπ. 

Καηαγξάθεηαη ην νδηθό δίθηπν ησλ αλνηθηώλ ηκεκάησλ ηεο νδνύ ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη νη ζήξαγγεο θαη νη γεληθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο, κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν θαη ζηηο  ζπλζήθεο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά  ησλ νδηθώλ ηκεκάησλ ζηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο ησλ 

ζεξάγγσλ. Δπίζεο ηπρόλ απαηηνύκελεο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο κε ηηο νπνίεο 

παξαθάκπηεηαη ε θπθινθνξία κέζα από ηηο ζήξαγγεο. 

A.1.4 Η/Μ εμνπιηζκόο θαη εμνπιηζκόο έθηαθησλ αλαγθώλ  

Πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο ζήξαγγαο θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο  

 ζύζηεκα αεξηζκνύ θαλνληθώλ ζπλζεθώλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ (παξάζεζε 
παξαδνρώλ ζρεδηαζκνύ) 

 ζύζηεκα παξνρήο θαη δηαλνκήο ηζρύνο 

 παξνρή ηζρύνο έθηαθηεο θαηάζηαζεο (κε θαηαγξαθή ησλ θαιππηόκελσλ 
ππνζπζηεκάησλ) 

 ζύζηεκα θσηηζκνύ (θαλνληθόο, αζθάιεηαο, εθθέλσζεο) 
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 ζηαζκνί έθηαθηεο αλάγθεο 

 πδξνδόηεζε (δίθηπν θαη ζηόκηα παξνρήο) 

 ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο γηα ηηο ππεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

 ζπζηήκαηα θαη ζπρλόηεηεο γηα ηελ εθπνκπή ξαδηνθσληθώλ κελπκάησλ πξνο ηνπο 
ρξήζηεο 

 κεγάθσλα γηα εθπνκπή κελπκάησλ 

 ζπζηήκαηα επηηήξεζεο θαη ειέγρνπ 

 ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ζπκβάλησλ 

 ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο 

 ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο 

 ηπρόλ θηλεηά ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκόο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ, επί ηόπνπ 

A.1.5 Πξνζέγγηζε Τπεξεζηώλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ 

Θα γίλεηαη αλαιπηηθή θαη πιήξεο θαηαγξαθή ηνπ ηξόπνπ θαη ησλ δηαξξπζκίζεσλ γηα 

ηελ πξνζπέιαζε θάζε ζεκείνπ ηεο ζήξαγγαο από ηηο Τπεξεζίεο έθηαθησλ 

θαηαζηάζεσλ. 

A.1.6 Θέζε θέληξνπ ειέγρνπ θαη ππεξεζηώλ έθηαθηεο θαηάζηαζεο 

Καηαγξάθεηαη ε ρσξηθή ζέζε ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ηεο ζήξαγγαο θαη νη δπλαηόηεηεο 

ειέγρνπ θαη ρεηξηζκώλ από απηό. Καηαγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ν απαηηνύκελνο ρξόλνο 

δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ζηε ζήξαγγα (αθνύ έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή απόθαζε)  

Οη ππεξεζίεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα θιεζνύλ γηα ζπληνληζκέλε 

επέκβαζε, αλάινγα κε ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ρεδίνπ 

Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ (ΑΔΚ), είλαη:   

 Ππξνζβεζηηθό ώκα,  

 Διιεληθή Αζηπλνκία,  

 ΔΚΑΒ 

 Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 Αξκόδηεο Τπεξεζίεο θαη Σκήκαηα ηνπ Δ..Τ. 

 Ο θνξέαο πνπ ηξνθνδνηεί κε λεξό ην δίθηπν ηεο ζήξαγγαο (αλ ππάξρεη) 

 Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θηλήζεηο 

 Γηάθνξεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο  

 Οξγαληζκνί Απηνδηνίθεζεο 

 Ιδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηώηεο ηδηνθηήηεο απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ, πνπ 
πξνβιέπεηαη λα ελεξγνπνηείηαη  κε δηαδηθαζία επίηαμεο. 

 Ληκεληθό ώκα θαη Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε)  

Οη Τπεξεζίεο απηέο ζα θαηνλνκάδνληαη ξεηά, ζα θαηαγξάθεηαη ε έδξα ηεο 

επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο θαη εηδηθόηεξα γηα ην Ππξνζβεζηηθό, ηελ Αζηπλνκία θαη ην 

ΔΚΑΒ ζα θαηαγξάθνληαη νη ζέζεηο εθθίλεζεο, νη δηαδξνκέο (θαλνληθέο θαη ελαιιαθηηθέο, 
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κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο πιάηνο ισξίδσλ, θαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο, 

δηαηάμεηο αλαζηξνθήο θ.ι.π.) πξνζέγγηζεο θαη ζα εθηηκάηαη ν ρξόλνο άθημήο ηνπο ζηνλ 

ηόπν ηνπ ζπκβάληνο από ηελ εηδνπνίεζή ηνπο. 

εκείσζε: ζην ζηάδην κειέηεο πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηνπ ΑΔΚ θαη δελ απαηηείηαη 

ε πιήξεο εθπόλεζή ηνπ. Παξαηίζεληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

ζρεδηαζκό ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο 

A.1.7 Πξνβιεπόκελεο θπθινθνξηαθέο δηαξξπζκίζεηο θαη ζελάξηα 

Θα παξαηίζεληαη νη θπθινθνξηαθέο δηαξξπζκίζεηο θαη ζελάξηα γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο, 

γηα έθηαθηεο ζπλζήθεο, γηα πεξηόδνπο επηζεσξήζεσλ, ειέγρσλ, επηζθεπώλ, 

ζπληεξήζεσλ, γηα εηδηθέο δηειεύζεηο, ηπρόλ πεξηνξηζκνί. ε όηη αθνξά ηε δηέιεπζε ησλ 

επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζα θαηαγξάθεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ζήξαγγαο 

(θαηεγνξίεο Α, Β, C, D, E θαηά ADR) θαη ηπρόλ πεξηνξηζκνί όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ 

αληίζηνηρε αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο. Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζρέδην δηαρείξηζεο 

ηεο θπθινθνξίαο (π.ρ. κε θέληξν ειέγρνπ, θαη πιήξε παξαθνινύζεζε) θαη ην ρέδην 

αληηκεηώπηζεο έθηαησλ θαηαζηάζεσλ  

A.1.8 ρέδηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θαηαζθεπήο 

Θα παξαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 Σππηθέο δηαηνκέο ηεο ζήξαγγαο ζε ελδεηθηηθέο ζέζεηο (ρώξνο θπθινθνξίαο, 
πιαηύζκαηα ρώξσλ ζηάζκεπζεο, ζπλδεηήξηεο ζηνέο, ζηνέο δηαθπγήο, θόκβνη, 
δηαζηαπξώζεηο θ.ι.π.) 

 Γεληθή δηάηαμε ζε θαηάιιειε θιίκαθα (ζα πεξηέρνληαη θαη επαξθή ηκήκαηα ησλ 
αλνηθηώλ νδηθώλ ηκεκάησλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ. Η έθθξαζε «επαξθή» ζρεηίδεηαη κε 
ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε ζήξαγγαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε θαηαγξαθήο ησλ 
ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο ζηηο δώλεο πξνζέγγηζεο ηεο ζήξαγγαο).  

 Οξηδνληηνγξαθία ηεο ζήξαγγαο κε παξάζεζε ησλ αλσηέξσ γεσκεηξηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ  

 Μεθνηνκή ηνπ άμνλα ηεο ζήξαγγαο 

 Γηάηαμε θαη ηππηθή θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο απνζηξάγγηζεο 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΣΑΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Α.1: Να απνθεύγνληαη 

παξαζέζεηο εθηελώλ πεξηγξαθώλ  θαη ππνινγηζκώλ από ηηο επί κέξνπο κειέηεο. 

Δίλαη πξνηηκόηεξε ε παξάζεζε ζρεδίσλ, ζρεκάησλ ή/θαη εηθόλσλ 

A.2 Μειέηε πξόβιεςεο θπθινθνξίαο, κε ηνλ πξνβιεπόκελν θπθινθνξηαθό 

θόξην θαη ηε ζύλζεζή ηνπ.  

Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα δίλεηαη ζην πνζνζηό ησλ βαξέσλ νρεκάησλ θαη ησλ  νρεκάησλ 

κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη ζην είδνο απηώλ, θαζώο θαη ηελ πηζαλόηεηα 

θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο.  
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A.3  Παξάζεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν έρεη πξνζεγγηζηεί ε απαίηεζε γηα 

ηελ αληνρή ησλ θαηαζθεπώλ ζε ππξθαγηά. Αληνρή ζηελ ππξθαγηά ηνπ 

εμνπιηζκνύ (εμνπιηζκόο θαη θαιώδηα ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκόηεηα) 

A.4 πλνπηηθό θαηάινγν κε ηηο απνθιίζεηο από ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 

ΠΓ 230/2007. 

A.5 Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο από δηέιεπζε νρεκάησλ κεηαθνξάο 

επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (ζύκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε από ηε ΓΑ 

κεζνδνινγία). 

A.6 Μειέηε αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο ρσξίο εκπινθή νρεκάησλ 

κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ(ζύκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε 

από ηε ΓΑ κεζνδνινγία). 

Η κειέηε απηή γίλεηαη όηαλ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην ΠΓ 230/2007 θαη εηδηθόηεξα (νη 

παξαπνκπέο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηνπ Π.Γ. 230/2007): 

 Αηηηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ κέηξσλ ηζνδύλακνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο (άξζξν 3.2 
θαη παξαξη.Ι, 1.2) 

 Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (παξαξη.Ι, 1.1.2 θαη 
1.1.3) 

 Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο (παξαξη.Ι, 2.2.3) 

 Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ισξίδσλ κηθξνύ πιάηνπο (παξαξη.Ι, 2.2.4) 

 Λήςε απόθαζεο γηα ύζηεκα αεξηζκνύ (παξαξη.Ι, 2.9.3) 

 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζέζε ησλ ππεξεζηώλ δηάζσζεο (παξαξη.Ι, 3.4) 

 Γηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο λα επηηξέπεηαη ζηα θνξηεγά ην πξνζπέξαζκα ζε 
ζήξαγγεο πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ισξίδεο αλά θαηεύζπλζε 
(παξαξη.Ι, 3.8) 

Αλ ζηε θάζε θαηάξηηζεο ηνπ θαθέινπ δελ δηαηίζεηαη ε αλάιπζε απηή, ζα γίλεηαη εηδηθή 
κλεία θαη ν θάθεινο ζα επηθαηξνπνηείηαη  κόιηο εθπνλεζεί ε ππόςε κειέηε. Αλ δελ 
παξίζηαηαη αλάγθε εθπόλεζεο ηέηνηαο αλάιπζεο ζα γίλεηαη επίζεο ζρεηηθή κλεία. 

A.7 Δηδηθή έξεπλα θηλδύλσλ.  

Πεξηγξάθνληαη ηα ελδερόκελα αηπρήκαηα ηα νπνία ζαθώο άπηνληαη ηεο αζθαιείαο ησλ 
ρξεζηώλ ηεο νδνύ ζηηο ζήξαγγεο θαη ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζην ζηάδην 
ιεηηνπξγίαο θαη ε θύζε θαη ην κέγεζνο ησλ πηζαλώλ ζπλεπεηώλ ηνπο ζηελ έξεπλα απηήλ 
πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα αηηηνινγνύληαη ηα κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο 
αηπρήκαηνο θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εηδηθήο έξεπλαο θηλδύλσλ 
κπνξεί (θαη ζπληζηάηαη) λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κεζνδνινγία αλάιπζεο επηθηλδπλόηεηαο 
ρσξίο εκπινθή νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηε 
ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο απηήο θαη γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, δελ 
δηεξεπλώληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 230/2007 όπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ 
παξάγξαθν, αιιά (είηε ε ζήξαγγα ηθαλνπνηεί ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΠΓ230/2007, 
είηε κε ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε επηθηλδπλόηεηαο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ έρνπλ 
πηνζεηεζεί άιια επί πιένλ κέηξα πξνζηαζίαο) γίλεηαη: 
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 Αλαθεθαιαίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο αλάιπζεο ηνπ δέλδξνπ ζθαικάησλ. 
Δληνπηζκόο ησλ ‘’αδύλαησλ ζεκείσλ’’ θαη ζρνιηαζκόο ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ 
πνπ ζθνπεύνπλ ζηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο εκθάληζεο ηνπ θξίζηκνπ ζπκβάληνο. 
Γηαηύπσζε πξόηαζεο γηα πηζαλή βειηίσζε απηώλ ησλ κέηξσλ. 

 Αλαζθόπεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πξνηαζέλησλ ζην Κεθάιαην 1 ηεο 
κεζνδνινγίαο,  κέηξσλ αζθαιείαο θαη πξόηαζε γηα ηπρόλ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε 
βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

 Αλαζθόπεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ιεηηνπξγηθήο απώιεηαο ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 Αλαθεθαιαίσζε ησλ επξεκάησλ ηεο αλάιπζεο πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζηα 
εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο, ζην ρέδην Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ θαη ηα 
ρέδηα ησλ Τπεξεζηώλ  Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ.  

A.8 Γλώκε γηα ηελ αζθάιεηα, εκπεηξνγλώκνλα ή νξγαληζκνύ, εηδηθνύ ζηνλ 

ηνκέα απηόλ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ν θνξέαο επηζεώξεζεο. 

A.9 Καηάινγν κε ηηο αξκνδίσο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο  (παξαηίζεληαη νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο γηα λα πηζηνπνηείηαη ε ύπαξμή 

ηνπο) 
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B. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Ο θάθεινο αζθάιεηαο ζην ζηάδην έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ζα ππνβάιιεηαη ζηε ΓΑ 

ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ πξνβιεπόκελε εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο. Η ΓΑ 

ππνρξενύηαη λα εθδώζεη εληόο κελόο ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή λα επηζηξέςεη ην θάθειν κε 

πιήξε αηηηνιόγεζε θαη δεηώληαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξώζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο.  

Ο Φάθεινο ζην ζηάδην απηό πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ όια ηα πεξηερόκελα ηνπ 
αληίζηνηρνπ θαθέινπ ζην ζηάδην κειέηεο, πιήξσο επηθαηξνπνηεκέλα όπσο πξνέθπςαλ 
από ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ επί ηόπνπ. Δάλ θξηζεί ζθόπηκν ζα 
γίλεηαη αλαζεώξεζε ηεο κειέηεο πξόβιεςεο θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ (θαη όισλ ησλ 
ζπλαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηνηρείσλ) θαη ζα παξαηίζεληαη αηηηνινγεκέλα ηα λέα 
ζηνηρεία. Λεπηνκεξέζηεξεο  πιεξνθνξίεο γηα ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο (π.ρ. 
κε θέληξν ειέγρνπ, θαη πιήξε παξαθνινύζεζε) θαη ην ρέδην αληηκεηώπηζεο έθηαησλ 
θαηαζηάζεσλ, όπσο νξηζηηθνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. Καηαγξάθνληαη νη θπθινθνξηαθνί 
θαλνληζκνί θαη πεξηνξηζκνί γηα θαλνληθή θπθινθνξηαθή ξνή, γηα εηδηθέο κεηαθηλήζεηο, γηα 
ηαθηηθή θαη έθηαθηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο, θαζώο θαη γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (ηξνραία 
αηπρήκαηα, ζπγθξνύζεηο, ππξθαγηέο θ.ι.π.) 

Δπηπιένλ ν θάθεινο πεξηιακβάλεη: 

 πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ησλ αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ θαη ησλ 
νδεγηώλ πνπ έρεη πξνδηαγξάςεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζήξαγγαο γηα ηε ιεηηνπξγία 
θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζήξαγγαο, 

 ζρέδην αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ αλαγθώλ θαηαξηηζκέλν από θνηλνύ κε ηηο 
ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ζην νπνίν ιακβάλνληαη επίζεο ππόςε ηα άηνκα 
πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθόηεηαο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 

 πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνύο αλάδξαζεο ζρεηηθά κε ηελ απνθηώκελε 
πείξα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα αλαιύνληαη 
ζεκαληηθά ζπκβάληα θαη αηπρήκαηα. 

B.1 Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ησλ αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ θαη ησλ 

νδεγηώλ πνπ έρεη πξνδηαγξάςεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζήξαγγαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζήξαγγαο. 

Καηαγξάθεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζήξαγγαο θαη ν εμνπιηζκόο γηα 
ηελ δηεθπεξαίσζε απηώλ ησλ θαζεθόλησλ (π.ρ. νρήκαηα, θηλεηέο θάκεξεο, κεγάθσλα):  

 Πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο θαη ρξνληθή θαηαλνκή ηνπ (νξγαλσηηθό δηάγξακκα θαη 
θαζνξηζκόο θαζεθόλησλ, κε έκθαζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο) 

 Γηνηθεηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό ηερληθό πξνζσπηθό 

 Πξνζσπηθό άκεζεο επέκβαζεο ζε έθηαθηε θαηάζηαζε (αξηζκόο αηόκσλ, ρξνληθά 
δηαζηήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκνη, θαζήθνληα, απαηηήζεηο αληαπόθξηζεο, 
εμνπιηζκόο πνπ δηαηίζεηαη θαη πνπ βξίζθεηαη) 

 Γηαζθάιηζε όηη ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα ηα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ 
θαη ηεο δνκήο ηεο ζήξαγγαο, θαζώο θαη επνπηηθό δηάγξακκα ζπληήξεζεο. 
Καηαγξαθή όισλ ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο. 

 Γξαπηέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα αλαιεθζνύλ ζε θαλνληθέο ή έθηαθηεο 
θαηαζηάζεηο (π.ρ. θαηαγξάθεηαη ε ύπαξμε εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
ηνπ εμνπιηζκνύ, ηεο δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο ζηε ζήξαγγα) 
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B.2  ρέδην Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ.  

ύληαμε θαη παξάζεζε επί πιένλ ελόο θαηαιόγνπ θαη δηαγξάκκαηνο εηδνπνίεζεο, κε 
πιεξνθνξίεο θαη ηειέθσλα γηα ηα εηδνπνηνύκελα πξόζσπα θαη νξγαληζκνύο. Θα 
παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ απόδεημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Τπεξεζηώλ ζηε ζύληαμε ηνπ 
ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Καηαζηάζεσλ. 

B.3 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλερνύο αλάδξαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνθηώκελε πείξα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα 

αλαιύνληαη ζεκαληηθά ζπκβάληα θαη αηπρήκαηα.  

Πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο: πιεξνθνξίεο γηα ηα 
θαζήθνληα θαη ηηο επζύλεο (ζέζε ζην νξγαλσηηθό δηάγξακκα), πεξηγξαθή ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. ηππνπνηεκέλν έγγξαθν θαηαγξαθήο) 

 Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ 
(ρξόλνο, εκπιεθόκελα πξόζσπα, αιιεινπρία γεγνλόησλ θ.ι.π.) 

 Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πηνζέηεζε βειηησηηθώλ κέηξσλ (θαζήθνληα, 
παξαθνινύζεζε ηεο δξάζεο, παξαθνινύζεζε ησλ βειηηώζεσλ) 

 

  



 

 
  ει. 14/ 14 

 

C. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ  ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

Ο θάθεινο αζθαιείαο ζήξαγγαο ε νπνία επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, πέξαλ ηεο ηεθκεξίσζεο 
πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ζήξαγγεο ζην ζηάδην ηεο έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβάλεη 
επίζεο: 

Έθζεζε ησλ ζεκαληηθώλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ, πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ηεο, ζύκθσλα κε ην πξνθξηζέλ ζύζηεκα θαηαγξαθήο  

C.1 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο κε βάζε ηελ 

απνθηεζείζα εκπεηξία 

C.2 Αλάιπζε ησλ ζεκαληηθώλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ, πνπ ζπλέβεζαλ 

κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, ζύκθσλα κε ην πξνθξηζέλ ζύζηεκα 

αλάιπζεο  

C.3 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο κε βάζε ηελ 

απνθηεζείζα εκπεηξία 

C.4 Πεξηγξαθή ηπρόλ βειηηώζεσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία 

πηνζέηεζεο βειηησηηθώλ κέηξσλ 

C.5 Πξόηαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο βειηησηηθώλ 

κέηξσλ, κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία 

C.6 Καηάινγν ησλ δηελεξγνύκελσλ αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο, αλάιπζε ησλ 

ζρεηηθώλ δηδαγκάησλ θαη θαζνξηζκόο ησλ πξνθππηόλησλ κέηξσλ. 

C.7 Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ.  

πληζηάηαη ε πηνζέηεζε δηαδηθαζηώλ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο ISO 9000 ζην νξγαλσηηθό 
ζρήκα ιεηηνπξγίαο ηεο ζήξαγγαο , γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ 
απνηειεζκάησλ 

 


