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ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο – κοπόσ- Πεδίο εφαρμογήσ
1.1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ κακιζρωςθ οδθγιϊν για τθν εκπόνθςθ
ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ από τθ μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μζςω
των οδικϊν ςθράγγων οι οποίεσ εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ρ.Δ
230/2007 (ΦΕΚ/τ. Α/264/23-11-2007).
1.2. Σκοπόσ όλων των ενεργειϊν και δράςεων είναι θ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςυνολικισ
διαχείριςθσ τθσ επικινδυνότθτασ που προκφπτει από τθ μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων μζςω των οδικϊν ςθράγγων και του διαςυνδεδεμζνου με αυτζσ
ανοικτοφ οδικοφ δικτφου.
1.3. Οι οδθγίεσ δεν ζχουν εφαρμογι ςτισ μεταφορζσ επικίνδυνων φορτίων τισ
οποίεσ εκτελοφν οχιματα που ανικουν ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ και τα ςϊματα
αςφαλείασ ι εμπίπτουν ςτθν ευκφνθ τουσ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΜΟΙ










Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ορίηονται:
«ADR»:
θ Ευρωπαϊκι Συμφωνία για τισ διεκνείσ οδικζσ μεταφορζσ
επικινδφνων εμπορευμάτων, θ οποία ςυνιφκθ ςτθ Γενεφθ ςτισ 30
Σεπτεμβρίου 1957 και ζχει κυρωκεί με τον Ν. 1741/87 (ΦΕΚ 225 Α) , κακϊσ και
οι μετζπειτα τροποποιιςεισ τθσ (γενικά ςτοιχεία τθσ ςυμφωνίασ ADR δίνονται
ςτο Ραράρτθμα 1).
«Πχθμα»: οποιοδιποτε μθχάνθμα με κινθτιρα που προορίηεται για οδικι
χριςθ ολοκλθρωμζνο ι θμιτελζσ, το οποίο ζχει τουλάχιςτον τζςςερισ τροχοφσ
και είναι ςχεδιαςμζνο για μζγιςτθ ταχφτθτα που υπερβαίνει τα 25 km/h με τα
ρυμουλκοφμενά του, εξαιρουμζνων των οχθμάτων τα οποία κινοφνται επί
τροχιϊν, γεωργικϊν και δαςικϊν ελκυςτιρων και των μθχανθμάτων ζργου.
«Επικίνδυνα εμπορεφματα»: οι φλεσ και τα αντικείμενα των οποίων θ οδικι
μεταφορά απαγορεφεται ι επιτρζπεται μόνο υπό οριςμζνουσ όρουσ, βάςει
των παραρτθμάτων Α και Β του Ρ.Δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113 Α), όπωσ αυτά
τροποποιικθκαν, ςυμπλθρϊκθκαν και ιςχφουν κάκε φορά.
«Μεταφορά»: οποιαδιποτε δραςτθριότθτα οδικισ μετακίνθςθσ θ οποία
εκτελείται από όχθμα, εν όλω ι εν μζρει, επί δθμοςίων οδϊν του εκνικοφ
χϊρου, ςυμπεριλαμβανομζνων των δραςτθριοτιτων φόρτωςθσ και
εκφόρτωςθσ των εμπορευμάτων που καλφπτονται από τα παραρτιματα Α και
Β του Ρ.Δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113 Α), όπωσ αυτά τροποποιικθκαν,
ςυμπλθρϊκθκαν και ιςχφουν κάκε φορά. Αποκλείονται από αυτόν τον οριςμό
οι μεταφορικζσ δραςτθριότθτεσ που εκτελοφνται κακ' ολοκλθρίαν εντόσ τθσ
περιμζτρου κλειςτοφ χϊρου ςτον οποίο δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του
Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ. Οι ανωτζρω οριςμοί τίκενται ωσ ζχουν ςτο Ρ.Δ.
104/1999.
«Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων Καταςτάςεων»: το ςυγκροτθμζνο ςφνολο
προκακοριςμζνων διαδικαςιϊν, ενεργειϊν και δραςτθριοτιτων για τθν
αποτροπι ανάπτυξθσ ςυνκθκϊν ζκτακτθσ κατάςταςθσ, τθν ζγκαιρθ
αναγνϊριςι τουσ εφϋόςον εκδθλωκοφν, τθν αντιμετϊπιςι τουσ με ςτόχο τθν
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εξάλειψθ ι ελαχιςτοποίθςθ των επιδράςεων ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ, υλικζσ
απϊλειεσ, ςτο φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον.
«Κίνδυνοσ»: ζνα πικανό γεγονόσ ι ςυνκικθ ι κατάςταςθ που μπορεί να ζχει
δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν ανκρϊπινθ ηωι ι υγεία, ςτο περιβάλλον, ςτισ
ιδιοκτθςίεσ, ςτθν οικονομία και ςτθ ηωι του ζργου ι ςε ςυνδυαςμό αυτϊν.
«Επικινδυνότθτα»: θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ ανεπικφμθτων αρνθτικϊν
ςυνεπειϊν ςτο μζλλον. Θ επικινδυνότθτα από ζνα κίνδυνο εκφράηεται ςε
μακθματικοφσ όρουσ ωσ το γινόμενο τθσ πικανότθτασ να ςυμβεί ο κίνδυνοσ
και των ςυνεπειϊν, αν αυτόσ ςυμβεί.
«Ανάλυςθ επικινδυνότθτασ»: μια ςυςτθματικά δομθμζνθ διαδικαςία που
κακορίηει τθν πικανότθτα να ςυμβεί ζνασ κίνδυνοσ και το μζγεκοσ των
αναμενόμενων ςυνεπειϊν από μία δραςτθριότθτα, ενϊ περιλαμβάνει επίςθσ
τον κακοριςμό των κινδφνων και τθν περιγραφι τθσ επικινδυνότθτασ.
Γενικότερα κα κεωριςουμε ότι απαντά ςτο ερϊτθμα ”Τι μπορεί να ςυμβεί και
ποιεσ είναι οι ςυνζπειεσ?’’.
«Αξιολόγθςθ επικινδυνότθτασ»: θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ
ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ με τα κριτιρια αποδοχισ τθσ επικινδυνότθτασ.
«Aποτίμθςθ επικινδυνότθτασ»: περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ
επικινδυνότθτασ.
«Αξιοπιςτία»: είναι θ πικανότθτα μθ-αςτοχίασ (γενικότερα μθ εκπλιρωςθσ
τθσ επιτελεςτικότθτασ) ενόσ εξαρτιματοσ (Ps=1,00-Pf).
«Κοινωνικι επικινδυνότθτα»: θ επικινδυνότθτα ςε μια ομάδα ανκρϊπων
λόγω όλων των κινδφνων που οφείλονται ςε μία επικίνδυνθ λειτουργία (θ
ςυχνότθτα με τθν οποία ζνασ οριςμζνοσ αρικμόσ ατόμων ςε ζνα κακοριςμζνο
πλθκυςμό υφίςταται ζνα κακοριςμζνο επίπεδο βλάβθσ λόγω τθσ υλοποίθςθσ
κακοριςμζνων κινδφνων).
«Αποςτροφι τθσ επικινδυνότθτασ»: είναι θ ςυμπεριφορά να αποτιμάται μια
επικινδυνότθτα ωσ μεγαλφτερθ από τθ ςτατιςτικι αναμενόμενθ τιμι τθσ.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΘ ΤΜΦΩΝΙΑ ADR- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΟΔΙΚΩΝ
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ
Θ ςυμφωνία ADR (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road) που αποτελεί τθν "Ευρωπαϊκι Συμφωνία για τθ
Διεκνι Οδικι Μεταφορά Επικινδφνων Εμπορευμάτων", υπογράφθκε ςτθν αρχικι
τθσ μορφι ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 1957 ςτθ Γενεφθ, ενϊ από τότε υπόκειται ςε
ςυνεχείσ ανακεωριςεισ.
Θ Συμφωνία ADR με τα παραρτιματά τθσ υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, για να αποτελεί τθ βάςθ των κανονιςμϊν που αφοροφν τθν οδικι μεταφορά
των επικίνδυνων φορτίων μεταξφ των κρατϊν τθσ αλλά και εντόσ αυτϊν (Οδθγία
94/55/ΕΚ/21-11-1994 για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν - μελϊν
ςχετικά με τισ οδικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων). Θ Ελλάδα επικφρωςε
τθ ςυμφωνία ADR, τισ τροποποιιςεισ αυτισ και τισ ςχετικζσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ,
με τουσ ακόλουκουσ νόμουσ, προεδρικά διατάγματα και υπουργικζσ αποφάςεισ :
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Ν. 1741 τθσ 18/21 Δεκεμβρίου Κφρωςθ Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ για τθ Διεκνι Οδικι
1987
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), που
υπογράφθκε ςτθ Γενεφθ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 1957.
Ρ.Δ. 104/99
(ΦΕΚ Α’ 1999 τεφχοσ 113)

Κ.Υ.Α.
Φ2/21099/1700/2000
(ΦΕΚ 509.Βϋ/7-4-2000)

Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τισ
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 94/55/ΕΚ, τθσ 21θσ Νοεμβρίου
1994 για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν
μελϊν ςχετικά με τισ οδικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
 Τροποποίθςθ Ρ.Δ.104/99.

Κ.Υ.Α. 73368/3230/2000/2001 Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ
(ΦΕΚ 549/Βϋ/2-5-2001)
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2000/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 10θσ Οκτωβρίου
2000 που τροποποιεί τθν οδθγία 94/55/ΕΚ, όπωσ ιςχφει
για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν
ςχετικά με τισ οδικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
Κ.Υ.Α.
21736/2092/99/2001
 Ρροςαρμογι προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
(Φ.Ε.Κ. :
1999/47/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 21θσ Μαΐου 1999,
για δεφτερθ προςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ
1232/Β`/21.9.2001)
οδθγίασ 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για τθν
προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν,
ςχετικά με τισ οδικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
Κ.Υ.Α.47368/2522/2004 (Φ.Ε.Κ.
 Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 104/99 (113/Α) ςε
:
ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
2001/7/ΕΚ τθσ Επιτροπισ για τθν τρίτθ
1303/Β`/25.8.2004)
προςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ οδθγίασ
94/55/ΕΚ του Συμβουλίου,
ςχετικά με τθν
προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν - μελϊν
όςον αφορά τθν οδικι μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
Κ.Υ.Α.
19403/1388/08/2008
(Φ.Ε.Κ. :
781/Β`/2.5.2008)

 Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 104/1999 (113/Α) ςε
ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
2003/28/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Απριλίου 2003,
τθσ οδθγίασ 2004/111/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 3θσ
Νοεμβρίου 2006 για τθν τζταρτθ, πζμπτθ και ζκτθ
προςαρμογι αντίςτοιχα, ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ
οδθγίασ 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για τθν
προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν - μελϊν
ςχετικά με τισ οδικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
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Το Ρ.Δ. 104/1999 είναι το βαςικό νομικό κζςπιςμα το οποίο πραγματεφεται
τθν οδικι μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων και αποτελείται από 10
άρκρα και τα Ραραρτιματα Α και Β, τα οποία ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν κατά
το χρόνο ςφνταξθσ του παρόντοσ όπωσ κακορίηονται ςτθν Κ.Υ.Α
19403/1388/08/2008. Σφμφωνα με το άρκρο 3 του Ρ.Δ. 104/1999 θ μεταφορά των
επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Α
επιτρζπεται, υπό τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι όροι που κακορίηουν τα
Ραραρτιματα Α και Β ιδίωσ ςε ότι αφορά:
 Τθ ςυςκευαςία και τθν επιςιμανςθ των ωσ άνω εμπορευμάτων και
 Τθν καταςκευι, τον εξοπλιςμό και τθν καλι λειτουργία του οχιματοσ
μεταφοράσ των ωσ άνω εμπορευμάτων
Επίςθσ με τθν επιφφλαξθ κάποιων διατάξεων που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 του ωσ
άνω Ρ.Δ. 104/1999, δεν μποροφν να μεταφζρονται οδικϊσ τα επικίνδυνα
εμπορεφματα των οποίων θ μεταφορά απαγορεφεται βάςει των παραρτθμάτων Α
και Β.
Το Ραράρτθμα Α «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ
ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΘ» αποτελείται από τα Μζρθ 1-7 που αφοροφν:
 Μζροσ 1: Γενικζσ διατάξεισ
 Μζροσ 2: Ταξινόμθςθ
 Μζροσ 3: Κατάλογοσ επικίνδυνων εμπορευμάτων, ειδικζσ διατάξεισ και
εξαιρζςεισ ςχετικά με επικίνδυνα εμπορεφματα ςυςκευαςμζνα ςε
περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ
 Μζροσ 4: Διατάξεισ για ςυςκευαςίεσ και δεξαμενζσ
 Μζροσ 5: Διαδικαςίεσ αποςτολισ
 Μζροσ 6: Απαιτιςεισ για τθν καταςκευι και τον ζλεγχο ςυςκευαςιϊν,
εμπορευματοκιβωτίων μεςαίασ χωρθτικότθτασ για χφμα φορτία (ΙΒC),
μεγάλων ςυςκευαςιϊν, δεξαμενϊν και εμπορευματοκιβωτίων για φορτία
χφμα.
 Μζροσ 7: Διατάξεισ που αφοροφν τισ ςυνκικεσ μεταφοράσ, φόρτωςθσ,
εκφόρτωςθσ και διαχείριςθσ.
Το Ραράρτθμα Β περιλαμβάνει τισ διατάξεισ που αφοροφν τα μζςα
μεταφοράσ και τθν ίδια τθ μεταφορά :
 Μζροσ 8: Απαιτιςεισ για πλθρϊματα οχθμάτων, εξοπλιςμό, διαδικαςία και
τεκμθρίωςθ
 Μζροσ 9: Απαιτιςεισ που αφοροφν τθν καταςκευι και ζγκριςθ οχθμάτων
Τα επικίνδυνα εμπορεφματα, ανάλογα με το είδοσ του κφριου κινδφνου που
εγκυμονοφν, κατατάςςονται ςε εννζα κλάςεισ, τρεισ από τισ οποίεσ χωρίηονται ςε
υποκλάςεισ:
 Κλάςθ 1
Εκρθκτικζσ ουςίεσ και είδθ
 Κλάςθ 2
Αζρια
 Κλάςθ 3
Εφφλεκτα υγρά
 Κλάςθ 4.1
Εφφλεκτα
ςτερεά,
αυτενεργζσ
ουςίεσ
και
ςτερεά
απευαιςκθτοποιθμζνα εκρθκτικά
 Κλάςθ 4.2
Ουςίεσ με πικανότθτα αυτόματθσ καφςθσ
 Κλάςθ 4.3
Ουςίεσ που ςε επαφι με νερό αναδίδουν εφφλεκτα αζρια
 Κλάςθ 5.1
Οξειδωτικζσ ουςίεσ
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 Κλάςθ 5.2
 Κλάςθ 6.1
 Κλάςθ 6.2
 Κλάςθ 7
 Κλάςθ 8
 Κλάςθ 9

Οργανικά υπεροξείδια
Τοξικζσ ουςίεσ
Μολυςματικζσ ουςίεσ
αδιενεργό υλικό
Διαβρωτικζσ ουςίεσ
Διάφορεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ και είδθ

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ
ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘ ΜΕΣΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΜΕΩ ΟΔΙΚΩΝ ΘΡΑΓΓΩΝ
4.1. Θ ανωτζρω Κ.Υ.Α. 19403/1388/08/2008 (Φ.Ε.Κ. :781/Β`/2.5.2008) για τθν
«Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 104/1999 (113/Α) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ
οδθγίασ 2003/28/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Απριλίου 2003, τθσ οδθγίασ
2004/111/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 3θσ Νοεμβρίου 2006 για τθν τζταρτθ, πζμπτθ και
ζκτθ προςαρμογι αντίςτοιχα, ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ οδθγίασ 94/55/ΕΚ του
Συμβουλίου για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν, ςχετικά με τισ
οδικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων», ςτο κεφάλαιο 1.9 του
Ραραρτιματοσ Α «περιοριςμοί μεταφοράσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ» και ειδικότερα
ςτθν παράγραφο 1.9.5 «περιοριςμοί ςθράγγων», περιλαμβάνει διεξοδικι
καταγραφι ενόσ ςυςτιματοσ κατθγοριοποίθςθσ των ςθράγγων, με βάςθ τα
χαρακτθριςτικά τθσ ςιραγγασ, τθν επικινδυνότθτα, τθ διακεςιμότθτα και
καταλλθλότθτα εναλλακτικϊν διαδρομϊν και κζματα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ.
Επίςθσ το κεφάλαιο 8.6. του Ραραρτιματοσ Β διαπραγματεφεται κζματα που
αφοροφν περιοριςμοφσ ςτθ διακίνθςθ επικίνδυνων φορτίων από οδικζσ ςιραγγεσ.
4.2. Θ ταξινόμθςθ των ςθράγγων βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι μζςα ςτισ ςιραγγεσ
υπάρχουν τρεισ ςθμαντικοί κίνδυνοι, που μποροφν να προκαλζςουν πολυάρικμα
κφματα ι/και εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτθν καταςκευι τθσ ςιραγγασ:
 εκριξεισ
 απελευκζρωςθ τοξικϊν αερίων ι πτθτικϊν τοξικϊν υγρϊν
 πυρκαγιζσ
4.3 Οι πζντε κατθγορίεσ των ςθράγγων, όπωσ προβλζπονται είναι οι εξισ:
 Κατθγορία ςιραγγασ Α: κανζνασ περιοριςμόσ για τθ μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
 Κατθγορία ςιραγγασ Β: περιοριςμοί για επικίνδυνα εμπορεφματα που
μποροφν να οδθγιςουν ςε πολφ μεγάλθ ζκρθξθ
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 Κατθγορία ςιραγγασ C: περιοριςμοί για επικίνδυνα εμπορεφματα που
μποροφν να οδθγιςουν ςε πολφ μεγάλθ ζκρθξθ, ςε μεγάλθ ζκρθξθ ι ςε μεγάλθ
απελευκζρωςθ τοξικϊν. Τα ακόλουκα επικίνδυνα εμπορεφματα κεωρείται ότι
πλθροφν το κριτιριο αυτό:
 Τα επικίνδυνα εμπορεφματα που απαγορεφονται ςτθν κατθγορία
ςιραγγασ Β
 Τα ακόλουκα επικίνδυνα εμπορεφματα:

 Κατθγορία ςιραγγασ D: περιοριςμοί για επικίνδυνα εμπορεφματα που
μποροφν να οδθγιςουν ςε πολφ μεγάλθ ζκρθξθ, ςε μεγάλθ ζκρθξθ, ςε μεγάλθ
απελευκζρωςθ τοξικϊν ι ςε μεγάλθ πυρκαγιά. Τα ακόλουκα επικίνδυνα
εμπορεφματα κεωρείται ότι πλθροφν το κριτιριο αυτό:
 Τα επικίνδυνα εμπορεφματα που απαγορεφονται ςτθν κατθγορία
ςιραγγασ C.
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 Τα

ακόλουκα

επικίνδυνα

εμπορεφματα:

 Κατθγορία ςιραγγασ Ε: περιοριςμοί για όλα τα επικίνδυνα εμπορεφματα
εκτόσ από UN 2919, 3291, 3331, 3359 και 3373 (για τα 2919 και 3331 οι
περιοριςμοί για τθ διζλευςθ μζςω οδικϊν ςθράγγων μπορεί να είναι αντικείμενο
ειδικϊν διακανονιςμϊν εγκεκριμζνων αρμοδίωσ ςτθ βάςθ ςχετικϊν προβλζψεων
τθσ ADR).
4.4. Πταν θ διζλευςθ των οχθμάτων από οδικζσ ςιραγγεσ περιορίηεται κα ιςχφουν
οι διατάξεισ του κεφαλαίου 8.6 τθσ Συμφωνίασ ADR.
ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΛΤΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΤΘ ΣΩΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΙ ΟΔΙΚΕ ΘΡΑΓΓΕ.
5.1. Θ αρχικι κατθγοριοποίθςθ των ςθράγγων για τθ διζλευςθ επικίνδυνων
εμπορευμάτων, όπωσ αυτι περιγράφεται παραπάνω, ι θ αλλαγι υφιςτάμενθσ
κατθγορίασ κα υλοποιείται με βάςθ τα αποτελζςματα ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ,
όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο παρόν κείμενο.
5.2. Θ ίδια μζκοδοσ ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ, που περιγράφεται ςτο παρόν
κείμενο, κα χρθςιμοποιείται όταν απαιτείται εκπόνθςθ ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ
για τθ διζλευςθ επικίνδυνων εμπορευμάτων από οδικζσ ςιραγγεσ, για τθν κάλυψθ
των προβλζψεων του Ρ.Δ. 230/2007 και τθσ οδθγίασ 2004/54/ΕΚ.
5.3. Οι αναλφςεισ επικινδυνότθτασ διενεργοφνται με μζριμνα και δαπάνεσ του
Διαχειριςτι τθσ ςιραγγασ. Θ Διοικθτικι Αρχι ςε περίπτωςθ άρνθςθσ ι
αδικαιολόγθτθσ κακυςτζρθςθσ του διαχειριςτι ζχει τθ δυνατότθτα να ανακζτει για
λογαριαςμό τθσ τθν εκπόνθςθ ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ για κάκε ςιραγγα τθσ
αρμοδιότθτάσ τθσ και θ ςχετικι δαπάνθ κα καταλογίηεται εισ βάροσ του
Διαχειριςτι.
5.4. Για τισ ςιραγγεσ που βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ μελζτθσ, οι αναλφςεισ
επικινδυνότθτασ για τθ μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων, κα
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διενεργοφνται καταρχιν μετά τθν ζγκριςθ του ςταδίου τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ
τθσ ςιραγγασ και αφοφ ζχει οριςτικοποιθκεί θ επιλογι του τφπου τθσ ςιραγγασ και
πριν τθν εκπόνθςθ τθσ οριςτικισ μελζτθσ. Με τθν ανάλυςθ επικινδυνότθτασ κα
εξετάηεται θ διαμόρφωςθ του κακεςτϊτοσ μεταφοράσ των επικίνδυνων
εμπορευμάτων, ϊςτε να υλοποιθκοφν τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά τθσ
ςιραγγασ ςτο ςτάδιο τθσ οριςτικισ μελζτθσ. Δεν κα χρθςιμοποιοφνται αυτζσ οι
αναλφςεισ επικινδυνότθτασ για τθ ςυγκριτικι διερεφνθςθ επιλογϊν διαφόρων
τφπων ςθράγγων και διαμόρφωςθσ αυτϊν με διάφορα μζτρα αςφάλειασ και
εξοπλιςμοφ.
5.5. Για τθ διενζργεια των αναλφςεων επικινδυνότθτασ κα χρθςιμοποιείται το
Ρροςομοίωμα Ροςοτικισ Αποτίμθςθσ Επικινδυνότθτασ (Quantitative Risk
Assessment Model QRAM) που αναπτφχκθκε από ςχετικό ερευνθτικό πρόγραμμα
υπό τθ διεφκυνςθ του Οργανιςμοφ για τθν Οικονομικι Συνεργαςία και Ανάπτυξθ
(OECD) και τθν Ραγκόςμια Ζνωςθ Οδοποιίασ (PIARC) με τθν οικονομικι υποςτιριξθ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Μια γενικι περιγραφι του προςομοιϊματοσ βρίςκεται
ςτο παράρτθμα Α τθσ παροφςασ. Δεδομζνου ότι το προςομοίωμα βρίςκεται ςε
ςυνεχι εξζλιξθ, θ χρθςιμοποιοφμενθ κάκε φορά ζκδοςθ κα τυγχάνει τθσ αποδοχισ
τθσ Διοικθτικισ Αρχισ. Οι διενεργοφντεσ τθν ανάλυςθ και χειριςτζσ του
προςομοιϊματοσ κα πρζπει να αποδεικνφουν ότι διακζτουν ανάλογθ εμπειρία.
5.6. Δεδομζνου του πολφ μεγάλου αρικμοφ των καταγεγραμμζνων επικίνδυνων
εμπορευμάτων, μια κεϊρθςθ του ςυνόλου αυτϊν κα οδθγοφςε ςε μθ διαχειρίςιμεσ
υπολογιςτικά καταςτάςεισ. Τοφτο, ςε ςυνδυαςμό και με τθν τάξθ μεγζκουσ τθσ
ακρίβειασ που μπορεί να επιτευχκεί με τζτοια προςομοιϊματα, απαιτεί τθν
υιοκζτθςθ οριςμζνων απλοποιιςεων με τθν επιλογι των πλζον αντιπροςωπευτικϊν
ςεναρίων των κυριότερων επικινδυνοτιτων που προκφπτουν από τθ μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων. Για τθν διενζργεια των αναλφςεων επικινδυνότθτασ με
το προςομοίωμα QRAM (τελευταία ζγκυρθ ζκδοςθ κατά τθ ςφνταξθ του παρόντοσ)
κεωροφνται δεκατρία (13) βαςικά ςενάρια που κεωροφνται τυπικά
αντιπροςωπευτικά των πλζον επικίνδυνων (που μποροφν να προκαλζςουν μεγάλο
αρικμό κυμάτων) αναμενόμενων γεγονότων.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕΝΑΙΩΝ ΡΟΥ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ QRAM
Α/Α
ΣΕΝΑΙ
ΟΥ
1

ΡΕΙΓΑΦΘ

2

Ρυρκαγιά ςε φορτθγό χωρίσ
επικίνδυνα
εμπορεφματα
(100 MW)

3

BLEVE 50 κιλϊν LPG ςε
φιάλεσ
Λίμνθ πυρκαγιάσ βενηίνθσ

4

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΚΟΘΣ (mm)
-

ΤΑΧΥΤΘΤΑ
ΕΚΟΘΣ
ΜΑΗΑΣ (kgr/s)
-

-

-

-

50kgr

-

-

28ton

100

20,6

Ρυρκαγιά ςε φορτθγό χωρίσ
επικίνδυνα
εμπορεφματα
(20 MW)

-

9

ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ
ΤΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
Καπνόσ,
κερμοκραςία, τοξικά
αζρια, ζλλειψθ
οξυγόνου
Καπνόσ,
κερμοκραςία, τοξικά
αζρια,
ζλλειψθ
οξυγόνου
Σφαίρα πυρκαγιάσ,
κερμικι ακτινοβολία
Καπνόσ,
κερμοκραςία, τοξικά
αζρια,
ζλλειψθ

5
6

Ζκρθξθ
νζφουσ
βενηίνθσ ςε βυτίο
Διαφυγι χλωρίου

7

BLEVE φορτίου χφδθν LPG

18 ton

-

-

8

Ζκρθξθ
νζφουσ
ατμϊν
φορτίου χφδθν LPG
Ρίδακασ φωτιάσ φορτίου
χφδθν LPG

18 ton

50

36

18 ton

50

36

Διαφυγι αμμωνίασ
Διαφυγι φορτίου χφδθν
ακρολεϊνθσ
Διαφυγι ακρολεϊνθσ ςε
κυλίνδρουσ
BLEVE μθ αναφλζξιμου
αερίου (CO2)

20 ton
25 ton

50
100

36
24,8

100 litres

4

0,02

20ton

-

-

9

10
11
12
13

ατμϊν

100

20,6

28 ton
20 ton

50

45

οξυγόνου
Ρυρκαγιά αερίου
νζφουσ, υπερπίεςθ
Τοξικότθτα χλωρίου
Σφαίρα πυρκαγιάσ,
κερμικι ακτινοβολία
Ρυρκαγιά
αερίου
νζφουσ, υπερπίεςθ
Καπνόσ,
κερμοκραςία, τοξικά
αζρια,
ζλλειψθ
οξυγόνου
Τοξικότθτα αμμωνίασ
Τοξικότθτα
ακρολεϊνθσ
Τοξικότθτα
ακρολεϊνθσ
Υπερπίεςθ

BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (Ζκρθξθ διαςτελλόμενων ατμϊν
αναβράηοντοσ υγροφ)
Τα ςενάρια 1 και 2, όπωσ παρουςιάηονται ςτον παραπάνω πίνακα, δεν
ςχετίηονται με μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και περιλαμβάνονται μόνο ωσ
κακοδθγθτικά εργαλεία. Εάν παραςτεί ανάγκθ αυτά τα ςενάρια να ςυςχετιςτοφν με
αντίςτοιχα άλλων αναλφςεων επικινδυνότθτασ, κα δίνεται προςοχι ςτθν
αντιςτοίχθςθ του φορτίου πυρκαγιάσ. Σε ότι αφορά τα επικίνδυνα εμπορεφματα τα
ςενάρια 1 και 2 κα κεωροφνται όταν το φορτίο αποτελείται από Ουςίεσ με UN 1325
(εφφλεκτα ςτερεά, οργανικά, Ε.Α.Ο) και UN 1361 (άνκρακασ, φυτικισ ι ηωικισ
προζλευςθσ), αμφότερα με αρικμό αναγνϊριςθσ κινδφνου (Θ.Ι) 40 (εφφλεκτο
ςτερεό, ι αυτενεργι ουςία ι αυτοκερμαινόμενθ ουςία). Θεϊρθςθ των ςεναρίων 1
και 2 μπορεί να γίνεται και για ουςίεσ με αρικμό αναγνϊριςθσ κινδφνου 99
(διάφορεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ που μεταφζρονται ςε αυξθμζνθ κερμοκραςία.)
Στο προςομοίωμα περιλαμβάνονται και τρία προαιρετικά ςενάρια μεταφοράσ
ραδιοενεργϊν ουςιϊν. Ρροσ το παρόν δεν προβλζπεται χριςθ αυτϊν των ςεναρίων
ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια.
Θ ςυςχζτιςθ των κατθγοριϊν των ςθράγγων με τα ανωτζρω ςενάρια ζχει ωσ
εξισ:
 Κατθγορία A: Σενάρια 1-13 (όλα)
 Κατθγορία B: Σενάρια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13
 Κατθγορία C: Σενάρια 1, 2, 3, 4, 5, 12
 Κατθγορία D: Σενάρια 1, 2, 3, 12
 Κατθγορία E: Σενάρια 1, 2
Θ επιλογι του πλζον αντιπροςωπευτικοφ ςεναρίου, για κάκε κεωροφμενο
επικίνδυνο εμπόρευμα, κα βαςίηεται ςε ςφγκριςθ των πικανϊν αποτελεςμάτων που
μποροφν να προκλθκοφν ςτθ διερευνϊμενθ διαδρομι από αυτό και ςε αυτά των
εμπορευμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςτα παραπάνω ςενάρια του
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προςομοιϊματοσ. Θ επιλογι του ι των ςεναρίων με τα οποία κα διενεργθκεί θ
ανάλυςθ επικινδυνότθτασ, κα γίνεται με βάςθ τθν καλφτερθ και ορκολογικότερθ
προςζγγιςθ των αποτελεςμάτων των εξεταηόμενων εμπορευμάτων, από αυτά ενόσ
αντιπροςωπευτικοφ ςεναρίου. Οπωςδιποτε κατά τθ διαδικαςία επιλογισ του
αντιπροςωπευτικοφ ςεναρίου κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ:
 Θ ποςοτικι αποτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ βαςίηεται ςτθν απλουςτευτικι
προςζγγιςθ των αντιπροςωπευτικϊν ςεναρίων επικίνδυνων εμπορευμάτων
και ατυχθμάτων, κακϊσ όλα τα διακινοφμενα επικίνδυνα εμπορεφματα τθσ
εξεταηόμενθσ διαδρομισ πρζπει να ςυςχετιςτοφν με κάποιο ι κάποια από τα
δεκατρία αντιπροςωπευτικά ςενάρια.
 Θ διαδικαςία ςυςχετιςμοφ των διακινοφμενων εμπορευμάτων με τα
αντιπροςωπευτικά ςενάρια απαιτεί λεπτομερι γνϊςθ, τόςο των ιδιοτιτων
των εμπορευμάτων, όςο και του προςομοιϊματοσ.
 Οι τοξικζσ ουςίεσ τθσ κλάςθσ 6.1 προςεγγίηονται με τα ςενάρια 11 «Διαφυγι
25 ton φορτίου χφδθν ακρολεϊνθσ» και 12 «Διαφυγι 100 litres ακρολεϊνθσ ςε
κυλίνδρουσ». Θ επιλογι του ςεναρίου 11 για τοξικζσ ουςίεσ χφδθν είναι
ιδιαίτερα ςυντθρθτικι και υπερεκτιμά τθν επικινδυνότθτα κακϊσ αντιςτοιχεί
ςτθ χειρότερθ δυνατι περίπτωςθ. Για το λόγο αυτό θ επιλογι ςεναρίου για
ουςίεσ τθσ κλάςθσ 6.1 με αρικμό αναγνϊριςθσ κινδφνου (Θ.Ι) π.χ. 60 ι 68 κα
γίνεται ωσ εξισ: Για τθ κεωροφμενθ ουςία κα γίνεται κακοριςμόσ τθσ
πραγματικισ τοξικότθτασ και τθσ πίεςθσ εξάτμιςθσ (vapour pressure) και κα
ςυγκρίνονται με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ τθσ ακρολείνθσ. Αν και οι δφο τιμζσ
αυτζσ είναι παρόμοιεσ τότε κα επιλζγεται το ςενάριο 11 για χφδθν φορτίο
και το ςενάριο 12 για ςυςκευαςία ςε κυλίνδρουσ. Αν μία από τισ δφο τιμζσ
είναι αρκετά μικρότερθ από αυτι τθσ ακρολεϊνθσ κα επιλζγεται το ςενάριο
12 για χφδθν φορτίο και κα αγνοείται θ επικινδυνότθτα για φορτίο ςε
κυλίνδρουσ.
 Θ αποτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ με τθ χριςθ του προςομοιϊματοσ QRAM
ςυςχετίηεται ςτενά με τθ χρθςιμοποιοφμενθ αυτι μζκοδο. Θ προκφπτουςα
τιμι τθσ επικινδυνότθτασ δεν αντιςτοιχεί υποχρεωτικά ςτθν τιμι τθσ
πραγματικισ επικινδυνότθτασ, αλλά τουλάχιςτον εξαςφαλίηει μια βάςθ
ςχετικισ ςφγκριςθσ των επικινδυνοτιτων μεταξφ εναλλακτικϊν διαδρομϊν.
5.7. Θ αποτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ κα γίνεται ςε δφο ςτάδια. Το πρϊτο ςτάδιο
αρχίηει με μια ςχετικά απλι προςζγγιςθ και κακορίηει αν είναι χριςιμο και
αναγκαίο να διεξαχκεί μια λεπτομερισ αποτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ ςε δεφτερο
ςτάδιο. Και ςτα δφο ςτάδια θ αποτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ γίνεται με τθ χριςθ
του προςομοιϊματοσ QRAM.
 τάδιο 1: Αποτίμηςη τησ εγγενοφσ επικινδυνότητασ (intrinsic risk) τησ
ςήραγγασ και καθοριςμόσ κατά πόςον υπάρχουν εναλλακτικζσ διαδρομζσ. Στο
ςτάδιο αυτό ςυλλζγονται οριςμζνα περιοριςμζνα δεδομζνα που αφοροφν: τα
χαρακτθριςτικά τθσ ςιραγγασ, τα ςτοιχεία τθσ κυκλοφορίασ που διζρχεται από
τθ ςιραγγα και τα επικρατοφντα μετεωρολογικά δεδομζνα ςτθν περιοχι και το
χρόνο που αναφζρεται θ ανάλυςθ. Με τα δεδομζνα αυτά και τθν εφαρμογι του
προςομοιϊματοσ QRAM, προκφπτει θ εγγενισ επικινδυνότθτα (ΙR). Πταν θ
εγγενισ επικινδυνότθτα είναι χαμθλότερθ από κάποια οριακι τιμι, θ ςιραγγα
μπορεί να κεωρθκεί ότι δεν αποτελεί ειδικό παράγοντα επικινδυνότθτασ και ςτο
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βακμό που θ επικινδυνότθτα κεωρείται ωσ κριτιριο επιλογισ δεν υπάρχει
πρακτικόσ λόγοσ να επιδιωχκεί περαιτζρω ανάλυςθ τθσ μεταφοράσ επικίνδυνων
εμπορευμάτων μζςα από τθ ςιραγγα. Στθν περίπτωςθ που θ εγγενισ
επικινδυνότθτα είναι μεγαλφτερθ από τθν οριακι τιμι , κακίςταται απαραίτθτο
να διερευνθκεί κατά πόςον υπάρχουν μία ι περιςςότερεσ εναλλακτικζσ
διαδρομζσ για τθ διακίνθςθ των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Αν υπάρχει
τουλάχιςτον μία εναλλακτικι διαδρομι, θ διαδικαςία προχωρά ςτο ςτάδιο 2. Αν
θ διαδρομι με τθ ςιραγγα είναι θ μοναδικι επιλογι, τότε θ ανάλυςθ κα
επικεντρωκεί ςτθ λιψθ μζτρων που κα μειϊςουν τθν επικινδυνότθτα. Θ
ανωτζρω υιοκζτθςθ οριακισ τιμισ αποςκοπεί κατά κφριο λόγο ςτθν αποφυγι
εναςχόλθςθσ με πολφ μικρζσ επικινδυνότθτεσ.
 τάδιο 2: φγκριςη διαδρομϊν. Θ ανάλυςθ αυτοφ του ςταδίου επιτελείται μόνο
μετά τθ ςχετικι ζνδειξθ των αποτελεςμάτων του ςταδίου 1. Στο ςτάδιο αυτό
απαιτείται θ ςυλλογι πολλϊν περαιτζρω δεδομζνων που κα κακορίηουν
λεπτομερϊσ τα χαρακτθριςτικά τθσ διαδρομισ που περιλαμβάνει τθ ςιραγγα
κακϊσ και των εναλλακτικϊν διαδρομϊν.
5.8. Δεν προβλζπεται θ εκπόνθςθ αναλφςεων επικινδυνότθτασ ςτισ περιπτϊςεισ
όπου:
 Θ ςιραγγα βρίςκεται ςε διαδρομι που ζχει ιδθ απαγορευκεί θ διακίνθςθ
επικίνδυνων εμπορευμάτων για λόγουσ που δεν ςχετίηονται άμεςα με τθ
ςιραγγα αυτι κακαυτι.
 Το υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ςιραγγασ ιδθ απαγορεφει
τθ διακίνθςθ επικίνδυνων εμπορευμάτων και ο Διαχειριςτισ δεν επικυμεί τθ
διαφοροποίθςι του.
 Στισ προαναφερκείςεσ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν θ Διοικθτικι Αρχι να ηθτιςει
από το Διαχειριςτι τθν επανεξζταςθ του υφιςτάμενου κανονιςτικοφ πλαιςίου
λειτουργίασ τθσ ςιραγγασ, μετά τθν εκπόνθςθ αντίςτοιχων αναλφςεων
επικινδυνότθτασ. Θ επανεξζταςθ του υφιςτάμενου κανονιςτικοφ πλαιςίου
λειτουργίασ τθσ ςιραγγασ μπορεί να ηθτθκεί ιδίωσ όταν θ μεκοδολογία
κζςπιςισ του διαφζρει από τθ μεκοδολογία τθσ παροφςασ Οδθγίασ ι ζχουν
διαφοροποιθκεί δεδομζνα τθσ ςιραγγασ ι και των εναλλακτικϊν διαδρομϊν.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΛΤΕΙ ΣΑΔΙΟΤ 1
Στθ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ του ςταδίου 1 κακοριςτικισ
ςθμαςίασ είναι ο κακοριςμόσ τθσ οριακισ τιμισ τθσ εγγενοφσ επικινδυνότθτασ (ΙR),
με τθν οποία κρίνεται θ κριςιμότθτα τθσ ςιραγγασ, ωσ τμιμα τθσ οδικισ διαδρομισ,
για τθν αςφάλεια ςτθ διακίνθςθ των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Ωσ «μετρθτισ»
αυτισ τθσ εγγενοφσ επικινδυνότθτασ ζχει επιλεγεί θ αναμενόμενθ τιμι (expected
value EV) που εκφράηει τον αρικμό των κανάτων που οφείλονται ςε δυςτυχιματα
μζςα ςτθ ςιραγγα με εμπλοκι επικίνδυνων εμπορευμάτων, κεωρϊντασ ότι δεν
υπάρχουν περιοριςμοί ςτθ διακίνθςι τουσ. Θ τιμι αυτι προκφπτει ωσ εξαγόμενο
τθσ ανάλυςθσ με το προςομοίωμα QRAM.
Στο ςτάδιο αυτό ςυλλζγονται οριςμζνα περιοριςμζνα δεδομζνα που
αφοροφν: τα χαρακτθριςτικά τθσ ςιραγγασ, τα ςτοιχεία τθσ κυκλοφορίασ που
διζρχεται από τθ ςιραγγα, τα επικρατοφντα μετεωρολογικά δεδομζνα ςτθν περιοχι
και το χρόνο που αναφζρεται θ ανάλυςθ. Τα ςτοιχεία αυτά ςυλλζγονται από το
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διενεργοφντα τθν ανάλυςθ επικινδυνότθτασ και επικυρϊνονται από το Διαχειριςτι
τθσ ςιραγγασ. Στθν περίπτωςθ που θ ανάλυςθ επικινδυνότθτασ εκπονείται για
λογαριαςμό τθσ Διοικθτικισ Αρχισ, τα προαναφερκζντα ςτοιχεία κοινοποιοφνται
από τθ Διοικθτικι Αρχι ςτο Διαχειριςτι τθσ ςιραγγασ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα
επικυρϊςει εντόσ δεκαπζντε θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ
κοινοποίθςθσ, άλλωσ κεωροφνται αυτοδίκαια επικυρωμζνα και μπορεί να γίνεται θ
χριςθ τουσ από τθ Διοικθτικι Αρχι. Για τθ μείωςθ των αβεβαιοτιτων, για τισ πλζον
ςθμαντικζσ παραμζτρουσ κα δίνεται το αναμενόμενο εφλογο εφροσ διακφμανςθσ
τιμϊν, με τισ οποίεσ κα εκπονοφνται οι αναλφςεισ ευαιςκθςίασ.
Για τισ ανάγκεσ τθσ ανάλυςθσ κα γίνεται χαρακτθριςμόσ τθσ ςιραγγασ ςε
αςτικι (urban) ι υπεραςτικι (rural). Για το χαρακτθριςμό αυτό κα γίνεται πρόταςθ
από το διενεργοφντα τθν ανάλυςθ, επικφρωςθ από το Διαχειριςτι τθσ ςιραγγασ και
ζγκριςθ τθσ Διοικθτικισ Αρχισ. Ρροσ αποφυγι παρερμθνειϊν κα πρζπει να τονιςτεί
ότι ο χαρακτθριςμόσ αυτόσ δεν ςχετίηεται με τον χαρακτιρα του περιβάλλοντοσ
(αςτικό ι μθ περιβάλλον). Τα διαφορετικά αποτελζςματα από το χαρακτθριςμό
οφείλονται κυρίωσ ςτισ ςυνθρτθμζνεσ πικανότθτεσ να παρουςιαςτεί ατφχθμα ςε
ςιραγγεσ με χαμθλζσ και υψθλζσ ταχφτθτεσ. Συνεπϊσ το βαςικό κριτιριο για το
χαρακτθριςμό αυτό κα είναι οι ταχφτθτεσ που αναμζνονται ςτθ ςιραγγα.
Χαμθλότερεσ τιμζσ αντιςτοιχοφν ςε αςτικι ςιραγγα. Θ ςιραγγα μπορεί να
χαρακτθρίηεται διαφορετικά για διακριτζσ χρονικζσ περιόδουσ, αλλά ςε κάκε
περίοδο μπορεί να λαμβάνει μόνο ζνα χαρακτθριςμό.
Θ ανάλυςθ επικινδυνότθτασ κα ςυνοδεφεται πάντα από ανάλυςθ
ευαιςκθςίασ των πλζον ςθμαντικϊν παραμζτρων με τισ τιμζσ που ζχουν κακοριςτεί
παραπάνω.
Θ τιμι τθσ προκφπτουςασ από τθν ανάλυςθ εγγενοφσ επικινδυνότθτασ,
ςυγκρίνεται με τθν τιμι αναφοράσ μιασ οριακισ τιμισ αποδοχισ. Για τον
κακοριςμό τθσ οριακισ τιμισ ελιφκθςαν υπόψθ οι αντίςτοιχεσ τιμζσ που ιδθ
χρθςιμοποιοφνται ςτα λοιπά κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και υιοκετικθκε θ τιμι
των 0,001 κάνατοι/ζτοσ/ςιραγγα (θ τιμι αυτι χρθςιμοποιείται ςτθν Αυςτρία και
Γαλλία).
Αν θ τιμι που προκφπτει από τθν ανάλυςθ με το προςομοίωμα QRAM είναι
μικρότερθ από αυτι τθν οριακι τιμι , θ διακίνθςθ των επικίνδυνων εμπορευμάτων
μζςα από τθ ςιραγγα κεωρείται ότι ειςάγει ζνα πολφ χαμθλό επίπεδο
επικινδυνότθτασ και ζτςι θ φπαρξθ τθσ ςιραγγασ δεν ζχει μεγάλθ ςυμμετοχι ςτθν
κανονιςτικι διαχείριςθ τθσ διακίνθςθσ των επικίνδυνων εμπορευμάτων από τθ
διαδρομι αυτι. Θ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ κεωρείται ότι περαιϊνεται ςτθν
περίπτωςθ αυτι ςτο ςτάδιο 1.
Αν θ τιμι τθσ εγγενοφσ επικινδυνότθτασ είναι ςτα όρια τθσ οριακισ τιμισ και
τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ υπερβαίνουν τθν οριακι τιμι , ο
Διαχειριςτισ τθσ ςιραγγασ μετά από ειςιγθςθ του διενεργοφντοσ τθν ανάλυςθ κα
προτείνει και θ Διοικθτικι Αρχι κα αποφαςίςει, αν θ τιμι αυτι κα κεωρείται ότι
βρίςκεται κάτω από τθν οριακι. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία τθσ
ανάλυςθσ κα κεωρείται ότι περαιϊνεται ςτο ςτάδιο 1. Ράντωσ ςτθ λιψθ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και να ςυνεκτιμϊνται τυχόν
αναμενόμενεσ μελλοντικζσ διαφοροποιιςεισ των διαφόρων παραμζτρων των
αναλφςεων ευαιςκθςίασ π.χ. αφξθςθ κυκλοφοριακοφ φόρτου.
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Αν θ τιμι τθσ εγγενοφσ επικινδυνότθτασ που προκφπτει από τθν ανάλυςθ
υπερβαίνει τθν οριακι τιμι , τότε υφίςτανται οι εξισ περιπτϊςεισ:
 Ο Διαχειριςτισ τθσ ςιραγγασ, μετά από ειςιγθςθ του διενεργοφντοσ τθν
ανάλυςθ, γνωςτοποιεί ςτθ Διοικθτικι Αρχι ότι θ διαδρομι ςτθν οποία
περιλαμβάνεται θ ςιραγγα είναι μοναδικι και δεν υπάρχουν εναλλακτικζσ
διαδρομζσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανάλυςθ επικινδυνότθτασ για τθ
διακίνθςθ των επικίνδυνων εμπορευμάτων ςταματάει ςτο ςτάδιο 1 και ο
Διαχειριςτισ προτείνει ςτθ Διοικθτικι Αρχι για ζγκριςθ τα μζτρα που κα
μειϊςουν τθν επικινδυνότθτα.
 Εφόςον υπάρχουν, εναλλακτικζσ διαδρομζσ θ ανάλυςθ επικινδυνότθτασ κα
προχωριςει ςτθν εκπόνθςθ του ςταδίου 2.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΛΤΕΙ ΣΑΔΙΟΤ 2 – ΤΓΚΡΙΘ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Θ ανάλυςθ του ςταδίου 2 διακρίνεται ςε δφο βιματα. Στο πρϊτο βιμα
χρθςιμοποιείται θ αναμενόμενθ τιμι (expected value EV) που εκφράηει τον αρικμό
των κανάτων που οφείλονται ςε δυςτυχιματα μζςα ςτθ ςιραγγα με εμπλοκι
επικίνδυνων εμπορευμάτων. Θ ανάλυςθ του δεφτερου βιματοσ διενεργείται μόνο
όταν το κριτιριο τθσ αναμενόμενθσ τιμισ δεν μπορεί να δϊςει αξιόπιςτα και
ςυμπεραςματικά αποτελζςματα.
7.1 Βήμα 1: φγκριςη αναμενόμενων τιμϊν EV
7.1.1 Καθοριςμόσ εναλλακτικϊν διαδρομϊν προσ ανάλυςη
Ο Διαχειριςτισ τθσ ςιραγγασ μετά από ειςιγθςθ του διενεργοφντοσ τθν
ανάλυςθ, προτείνει ςτθ Διοικθτικι Αρχι να εγκρίνει τισ εναλλακτικζσ διαδρομζσ. Ο
αρικμόσ των προσ εξζταςθ και ανάλυςθ εναλλακτικϊν διαδρομϊν δεν κα
υπερβαίνει τελικά τισ τρείσ.
Ρροκειμζνου μια διαδρομι να κεωρθκεί ωσ εναλλακτικι κατάλλθλθ για τθ
διακίνθςθ επικίνδυνων εμπορευμάτων, κα πρζπει ο δρόμοσ να ζχει κατάλλθλα
χαρακτθριςτικά που να επιτρζπουν τθν κίνθςθ οχθμάτων μεταφοράσ επικίνδυνων
εμπορευμάτων, ειδικότερα δε των ρυμουλκοφμενων και θμι-ρυμουλκοφμενων
(semi-trailers). Οι διαδρομζσ αυτζσ επίςθσ δεν πρζπει να υπόκεινται ςε
απαγορευτικά μζτρα τζτοιου τφπου μετακινιςεων ι οχθμάτων (π.χ. δια μζςου
κεντρικϊν αςτικϊν τοποκεςιϊν, άλλεσ ςιραγγεσ με απαγορεφςεισ, διαβάςεισ με
μειωμζνο κακαρό φψοσ, αρχαιολογικά μνθμεία, προςτατευόμενεσ περιοχζσ, κ.λ.π.).
Μερικζσ φορζσ θ επιλογι των προσ ςφγκριςθ διαδρομϊν είναι ςχεδόν αυτονόθτθ.
Ραραδείγματοσ χάριν, όταν μια υπό μελζτθ ςιραγγα βρίςκεται ςε μια νζα
διαδρομι, ωσ εναλλακτικι διαδρομι κα κεωρθκεί θ διαδρομι που ακολουκοφςαν
τα επικίνδυνα εμπορεφματα μζχρι τθ κζςθ ςε λειτουργία τθσ νζασ διαδρομισ. Θ
πλζον ευεπίφορθ μζκοδοσ, είναι να επιχειρείται να κακοριςτοφν οι επιλογζσ που
μποροφν να κάνουν από μόνοι τουσ οι μεταφορείσ επικίνδυνων εμπορευμάτων και
με αυτόν τον τρόπο να εξακριβϊνεται θ πικανι διαδρομι εκτροπισ που αναμζνεται
ςτθν κυκλοφορία, όταν υφίςταται ςυνολικι ι μερικι απαγόρευςθ ςτθ διαδρομι
που περιλαμβάνει τθ ςιραγγα. Διαδρομζσ που είναι απίκανο να αναλάβουν
εκτρεπόμενθ κυκλοφορία μποροφν να αποκλείονται αμζςωσ. Θ ςυγκριτικι ανάλυςθ
επικινδυνότθτασ ενδιαφζρεται μόνο για τθν εκτρεπόμενθ κυκλοφορία. Αυτό
ςθμαίνει ότι θ ςυγκριτικι ανάλυςθ δεν κα περιλαμβάνει κυκλοφορία επικίνδυνων
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εμπορευμάτων, θ οποία δεν κα διερχόταν οπωςδιποτε μζςα από ςιραγγα, όπωσ θ
κυκλοφορία ςε τοπικζσ οδοφσ για παράδειγμα, ακόμθ και αν αυτζσ οι μετακινιςεισ
είναι μια ςυνιςτϊςα του ςυνολικοφ κυκλοφοριακοφ φόρτου ςτθν εξεταηόμενθ
εναλλακτικι διαδρομι.
H επιλογι των εναλλακτικϊν διαδρομϊν μπορεί να γίνει επίςθσ ανάλογα με
τον τφπο του επικίνδυνου εμπορεφματοσ και να αφορά τθν αφετθρία και το τελικό
ςθμείο προοριςμοφ κάκε διαδρομισ. Για παράδειγμα, τα μικθ των κατάλλθλων
εναλλακτικϊν διαδρομϊν για διακίνθςθ ςτο εκνικό οδικό δίκτυο και για τοπικι
διακίνθςθ μποροφν να είναι εντελϊσ διαφορετικά, με τα αντίςτοιχα ςθμεία
(αφετθρία – προοριςμόσ) να βρίςκονται ςε ςθμαντικζσ αποςτάςεισ.
Για να ζχει καταςτεί ικανοποιθτικι και να ζχει νόθμα θ ςφγκριςθ
εναλλακτικϊν διαδρομϊν, είναι ςθμαντικό να διαςφαλίηεται ότι τα δεδομζνα τθσ
κυκλοφορίασ των οχθμάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων, περιλαμβάνουν
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςφνκεςθ του κυκλοφοριακοφ φόρτου, τθν αφετθρία
και τον προοριςμό των εμπλεκόμενων αυτϊν οχθμάτων.
Μερικζσ φορζσ, ιδιαίτερα για μεγάλου μικουσ διακινιςεισ ςτο εκνικό οδικό
δίκτυο και τουσ αυτοκινθτοδρόμουσ, οι εναλλακτικζσ διαδρομζσ μπορεί να αρχίηουν
και να καταλιγουν ςε ςθμαντικζσ αποςτάςεισ από τθ ςιραγγα, με αποτζλεςμα θ
εκτρεπόμενθ κυκλοφορία των οχθμάτων επικίνδυνων φορτίων να επθρεάηει μεγάλθ
περιοχι. Είναι ςθμαντικό να αποδίδεται θ πρζπουςα προςοχι ςτο γεγονόσ ότι όςο
πιο επιμικθσ είναι μία διαδρομι, τόςο μικρότερθ είναι θ ςυμμετοχι τθσ ςιραγγασ
ςτθν αναμενόμενθ τιμι τθσ και θ ςφγκριςθ τθσ διαδρομισ ίςωσ επθρεάηεται από
άλλα κζματα που δεν ςχετίηονται ιδιαίτερα με τθ ςιραγγα. Γενικά οι αναμενόμενεσ
τιμζσ είναι υψθλότερεσ για διαδρομζσ πολφ μεγάλου μικουσ και μποροφν να
κεωρθκοφν περίπου ανάλογεσ του μικουσ τθσ διανυόμενθσ απόςταςθσ ςτθν
ανοιχτι οδοποιία.
Θ ςυνιςτϊμενθ πρακτικι ςτθν αναηιτθςθ εναλλακτικϊν διαδρομϊν είναι να
αρχίηει κάποιοσ με τισ διαδρομζσ που είναι πλθςιζςτερα ςτθ ςιραγγα και αν είναι
απαραίτθτο να διευρφνει το πεδίο τθσ αναηιτθςθσ.Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι θ
ςφγκριςθ μεταξφ τθσ εναλλακτικισ διαδρομισ και τθσ διαδρομισ που περιλαμβάνει
τθ ςιραγγα κα ζχουν ίδια ςθμεία αφετθρίασ και τζλουσ.
7.1.2 υλλογή και χρήςη δεδομζνων για το προςομοίωμα QRAM
Στο παράρτθμα 1 παρατίκενται τα δεδομζνα τα οποία πρζπει να ςυλλζξουν ο
διενεργϊν τθν ανάλυςθ ι/και ο Διαχειριςτισ τθσ ςιραγγασ για κάκε μία από τισ
διαδρομζσ, ενϊ ςκιαγραφϊνται οι βαςικζσ αρχζσ που είναι κατάλλθλεσ για τθ
χριςθ αυτϊν και τθν τροφοδοςία του προςομοιϊματοσ QRAM. Δεδομζνου ότι θ
απόφαςθ για τθ μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ζχει αξία ςε μία
ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, ο χρόνοσ αναφοράσ των δεδομζνων δεν κα είναι
μικρότεροσ από ζξι (6) ζτθ, από τθν ςτιγμι που προβλζπεται να υποβλθκοφν τα
ςχετικά ζγγραφα για ζγκριςθ ςτθ Διοικθτικι Αρχι.
Θ ερμθνεία των αποτελεςμάτων από τθν εφαρμογι του προςομοιϊματοσ,
πρζπει να γίνει με προςοχι και ζχοντασ πάντα υπόψθ τισ υποκζςεισ και τισ τεχνικζσ
προςομοίωςθσ των παραγόντων που επεξεργάηονται με το προςομοίωμα, αλλά και
τθν αβεβαιότθτα των δεδομζνων. Σε κάκε περίπτωςθ ςυνιςτάται ωσ υποχρεωτικι θ
διενζργεια αναλφςεων ευαιςκθςίασ επί των δεδομζνων τροφοδοςίασ του
προςομοιϊματοσ.
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7.1.3. Θ ςημαντικότητα και χρηςιμότητα του κριτηρίου EV
Διακρίνονται τρεισ περιπτϊςεισ:
 EV1/ EV2<3: Λόγω των αβεβαιοτιτων (δεδομζνων και προςομοιϊματοσ) θ
επικινδυνότθτα των δφο διαδρομϊν κεωρείται ωσ ιςοδφναμθ και κα πρζπει
για τθν επιλογι τθσ διαδρομισ να εφαρμοςτοφν άλλα κριτιρια, όπωσ
αναφζρεται ςτο επόμενο βιμα.
 3< EV1/ EV2<10: απαιτείται ανάλυςθ ευαιςκθςίασ για να αποφαςιςτεί θ
κατάταξθ ςτισ άλλεσ δφο περιπτϊςεισ
 EV1/ EV2>10: επιλζγεται θ διαδρομι 2.
7.2. Βήμα 2: Εφαρμογή άλλων κριτηρίων.
Ππωσ αναφζρκθκε όταν το κριτιριο τθσ EV δεν μπορεί να δϊςει ςαφι
δυνατότθτα επιλογισ διαδρομισ, χρθςιμοποιοφνται άλλα κριτιρια. Αυτά ςυνικωσ
είναι:
 Αποςτροφι τθσ επικινδυνότθτασ (risk aversion).
 Ατυχιματα με φορτθγά που μεταφζρουν επικίνδυνα εμπορεφματα χωρίσ
εμπλοκι αυτϊν κακαυτϊν των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 Τρωτότθτα (vulnerability) τθσ διαδρομισ ςε ατφχθμα επικίνδυνων
εμπορευμάτων από οικονομικι και περιβαλλοντικι άποψθ.
 Οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ απόφαςθσ.
7.2.1. Αποςτροφή τησ επικινδυνότητασ (risk aversion)
Οι επικινδυνότθτεσ που προκφπτουν από γεγονότα με μικρι πικανότθτα να
ςυμβοφν και μεγάλεσ ςυνζπειεσ (πολλοφσ κανάτουσ) προςεγγίηονται διαφορετικά
από επικινδυνότθτεσ που ςυμβαίνουν με τθν ίδια ςτατιςτικι αναμενόμενθ τιμι,
αλλά ςαν αποτζλεςμα ακροίςματοσ πολλϊν γεγονότων με μεγαλφτερθ πικανότθτα
και μικρότερεσ ςυνζπειεσ. Αποςτροφι τθσ επικινδυνότθτασ (risk aversion) είναι θ
τάςθ αυτοφ που ζχει αρμοδιότθτα ςτθ λιψθ απόφαςθσ, να αποδίδει μεγαλφτερθ
ςθμαςία ςε ζνα γεγονόσ το οποίο προκαλεί δζκα φορζσ περιςςότερουσ κανάτουσ,
από ζνα άλλο γεγονόσ που είναι όμωσ δζκα φορζσ λιγότερο πικανό να ςυμβεί και
ςυνεπϊσ ζχουν τθν ίδια επικινδυνότθτα. Θ αποςτροφι τθσ επικινδυνότθτασ είναι
ζνασ παράγοντασ που χρθςιμοποιείται για να βακμονομιςει τα αποτελζςματα τθσ
ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ, ανάλογα με τον τφπο και τθν ομάδα του πλθκυςμοφ
(χριςτεσ τθσ οδοφ, κάτοικοι τθσ περιοχισ κ.λ.π.) ι ανάλογα με τον αρικμό των
κανάτων που προξενοφνται ταυτόχρονα ςτο ατφχθμα, για να ενςωματϊςει τον
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται θ κοινωνία τισ ςυνζπειεσ (κανάτουσ) και τισ
ςυνκικεσ του ατυχιματοσ. Με βάςθ τα παραπάνω μποροφν να διακρικοφν δφο
επίπεδα αποςτροφισ τθσ επικινδυνότθτασ:
 Το πρϊτο ςχετίηεται με τον τφπο του πλθκυςμοφ που εκτίκεται ςτθν
επικινδυνότθτα. Το προςομοίωμα QRAM επιτρζπει διάκριςθ μεταξφ χρθςτϊν
τθσ οδοφ και κατοίκων κατά μικοσ τθσ διαδρομισ. Θ ανάλυςθ μπορεί να λάβει
υπόψθ τισ αιτίεσ και τθ κζςθ του ατυχιματοσ.
 Το δεφτερο ςχετίηεται με τθ ςπουδαιότθτα των ατυχθμάτων για ςυγκεκριμζνθ
πλθκυςμιακι ομάδα και δεδομζνθ αιτία του ατυχιματοσ. Ο υπολογιςμόσ τθσ
EV προςαρμόηεται για να δϊςει μεγαλφτερθ ςθμαςία και βάροσ ςε ατυχιματα
που κα προκαλζςουν μεγαλφτερο αρικμό κυμάτων. Θ μακθματικι ζκφραςθ
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τθσ EV ζχει ωσ εξισ: EV=∑∞i=1f(Ni). Nia όπου: Ni ο αρικμόσ των κανάτων που
προκαλοφνται από το ατφχθμα i, f(Ni) θ πικανότθτα να ςυμβεί το ατφχθμα και
α ςυντελεςτισ αποςτροφισ (aversion factor). O ςυντελεςτισ α είναι
μεγαλφτεροσ από τθ μονάδα και λαμβάνει διάφορεσ τιμζσ ςε διάφορεσ χϊρεσ.
Στθν Ολλανδία είναι 2 που ςθμαίνει ότι το βάροσ που εφαρμόηεται ςτον
υπολογιςμό τθσ EV για ζνα ατφχθμα που προκαλεί 100 κανάτουσ, είναι 100
φορζσ υψθλότερο από ζνα ατφχθμα που προκαλεί 10 κανάτουσ. Στο Θνωμζνο
Βαςίλειο ο ςυντελεςτισ α τίκεται 1 και μιλάμε για ουδζτερθ επικινδυνότθτα
(risk neutral). Ο ςυντελεςτισ α ςτο διάγραμμα F/N αντιπροςωπεφει τθν κλίςθ
τθσ καμπφλθσ (ειδικότερα ςτθ διπλι λογαρικμικι κλίμακα θ κλίςθ αυτι είναι –
α).
Θ επιλογι τθσ τιμισ του ςυντελεςτι α δεν είναι τεχνικό πρόβλθμα, αλλά
απαιτεί τθν κοινωνικι κεϊρθςθ και τον τρόπο που μια κοινωνία αντιλαμβάνεται τθν
επικινδυνότθτα και πωσ τθν αποδζχεται. Ράντωσ θ χριςθ μιασ απλισ τιμισ του
ςυντελεςτι α δεν λφνει το πρόβλθμα ολοκλθρωτικά. π.χ. ζνα ατφχθμα με 100
κανάτουσ και πικανότθτα εμφάνιςθσ κάκε 100 χρόνια, ζχει πολφ περιςςότερθ
επιρροι από ατφχθμα με 10 κανάτουσ και πικανότθτα εμφάνιςθσ κάκε 10 χρόνια.
Πμωσ δεν είναι καταγεγραμμζνθ ςτο ςυντελεςτι α θ αντίδραςθ τθσ κοινωνίασ, αν
ζνα τζτοιο ατφχθμα ςυμβεί περιςςότερεσ από μία φορζσ.
Ζνα άλλο πρόβλθμα αφορά τθ διάκριςθ των ατυχθμάτων που περιλαμβάνουν
πραγματικι απελευκζρωςθ επικίνδυνων εμπορευμάτων και όπου ο αρικμόσ των
κυμάτων είναι άμεςθ ςυνζπεια των επικίνδυνων αυτϊν εμπορευμάτων (ατυχιματα
τφπου Μ), από τα ατυχιματα που δεν υπάρχει απελευκζρωςθ επικίνδυνων
εμπορευμάτων και είναι όμοια με τα τυπικά ατυχιματα βαρζων οχθμάτων
(ατυχιματα τφπου C). Τα χρθςιμοποιοφμενα ςτατιςτικά ςτοιχεία πρζπει να
αποδίδουν τθ διάκριςθ των δφο τφπων, κακϊσ τα ατυχιματα τφπου C δεν είναι
αντικείμενο αυτισ τθσ αποτίμθςθσ επικινδυνότθτασ και ο ςυνυπολογιςμόσ τουσ
ςτθν παροφςα ανάλυςθ ουςιαςτικά ειςάγει μια υπονοοφμενθ και μθ αμζςωσ
καταγραφόμενθ αποςτροφι τθσ επικινδυνότθτασ.
7.2.2. Ατυχήματα με φορτηγά που μεταφζρουν επικίνδυνα εμπορεφματα, χωρίσ
εμπλοκή αυτϊν καθαυτϊν των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Θ απαγόρευςθ διζλευςθσ οχθμάτων μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων
από τισ οδικζσ ςιραγγεσ και κατά ςυνζπεια και από μια διακριτι ςυνολικι
διαδρομι, ζχει ωσ βάςθ τισ πικανζσ δραματικζσ καταςτάςεισ με μεγάλο αρικμό
κυμάτων που μποροφν να ςυμβοφν μζςα ςτθ ςιραγγα, μετά από ζνα ατφχθμα που
περιλαμβάνει απελευκζρωςθ επικίνδυνου εμπορεφματοσ, τα λεγόμενα ατυχιματα
τφπου Μ. Θ ςφγκριςθ διαδρομϊν με το προςομοίωμα QRAM δεν λαμβάνει υπόψθ
ότι θ διακίνθςθ των οχθμάτων μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων μπορεί να
οδθγιςει ςε ατυχιματα χωρίσ απελευκζρωςθ επικίνδυνου εμπορεφματοσ, τα
λεγόμενα ατυχιματα τφπου C.
Αυτά τα τελευταία ατυχιματα τφπου C ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να
ςυμβοφν και αν ςτθν ανάλυςθ του QRAM περιλθφκοφν κάνατοι από τζτοιο τφπο
ατυχιματοσ, κα ζχουν μια υπεριςχφουςα επίδραςθ ςτισ τιμζσ EV των υπό ςφγκριςθ
διαδρομϊν. Το γεγονόσ ότι τα ατυχιματα τφπου C αποκλείονται από τον
υπολογιςμό των EV, είναι ιδθ μια μορφι αναγνϊριςθσ αποςτροφισ τθσ
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επικινδυνότθτασ, κακϊσ θ ανάλυςθ επικεντρϊνεται ςε γεγονότα με μεγαλφτερεσ
ςυνζπειεσ (κανάτουσ).
Δεδομζνου λοιπόν ότι με τθ ςφγκριςθ των EV ςυγκρίνονται μόνο τα
ατυχιματα τφπου Μ, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι θ εξαγωγι
ςυμπεράςματοσ από αυτά, μπορεί ωσ επιπρόςκετο κριτιριο να κεωρθκοφν τα
ατυχιματα τφπου C για τθ ςφγκριςθ των διαδρομϊν.
7.2.3. Σρωτότητα τησ διαδρομήσ ςε ατφχημα επικίνδυνων εμπορευμάτων από
οικονομική και περιβαλλοντική άποψη
Στθν ανάλυςθ του QRAM οι ςυνζπειεσ περιορίηονται μόνο ςτα ανκρϊπινα
κφματα. Ο ςυνυπολογιςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ τρωτότθτασ ςτα επιπρόςκετα κριτιρια,
ςθμαίνει ότι κα πρζπει να ςυγκεντρωκοφν και ςυντεκοφν από άλλεσ πθγζσ ςτοιχεία
για τα παρακάτω ενδεικτικά ςθμεία και για κάκε διαδρομι:
 Ραρουςία φυςικϊν κζςεων (ιδιαίτερα υδάτινων διαδρομϊν) που μποροφν
να επθρεαςτοφν από τθ ρφπανςθ ςε περίπτωςθ διαρροισ επικίνδυνου
εμπορεφματοσ.
 Ραρουςία καταςκευϊν (γεφυρϊν ι/και ςθράγγων), κτιρίων, κζςεων
αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, βιομθχανικϊν περιοχϊν που κα μποροφςαν
να επθρεαςτοφν από ατφχθμα οχιματοσ μεταφοράσ επικίνδυνου
εμπορεφματοσ.
 Ρροβλιματα που μποροφν να προκφψουν από παρατεταμζνο κλείςιμο
διαδρομϊν που ςυμπεριλαμβάνουν ςιραγγεσ (επιπρόςκετα μικθ
διαδρομϊν παρακάμψεων, ηθμιζσ ςτθν τοπικι οικονομία κ.λ.π.).
 Ρικανά προβλιματα βιωςιμότθτασ και εφικτότθτασ υλοποίθςθσ μιασ
διαδρομισ, ειδικότερα ςε ότι αφορά παρουςία πάγου και χιονιοφ το
χειμϊνα, κακϊσ και τθν παρουςία φυςικϊν κινδφνων, όπωσ πλθμμφρεσ,
χιονοςτιβάδεσ, πτϊςεισ βραχωδϊν όγκων, κατολιςκιςεισ, δαςικζσ
πυρκαγιζσ κ.λ.π.
 Θ εγγφτθτα των υπθρεςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ.
7.2.4. Οικονομικζσ επιπτϊςεισ τησ απόφαςησ
Ρζρα από τισ επικινδυνότθτεσ που ςχετίηονται με τα ατυχιματα, θ απόφαςθ
για απαγόρευςθ κυκλοφορίασ ζχει επίςθσ οικονομικζσ επιπτϊςεισ, τόςο για το
Διαχειριςτι τθσ ςιραγγασ, όςο και τουσ μεταφορείσ των επικίνδυνων
εμπορευμάτων. Οι επιπτϊςεισ αυτζσ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ κριτιριο για τθν
επιλογι των διαδρομϊν, όταν το κριτιριο των τιμϊν EV δεν μπορεί να δϊςει
ςυμπεράςματα και ειδικότερα:
 Οι επιπρόςκετεσ επενδφςεισ και δαπάνεσ λειτουργίασ, οι οποίεσ προκφπτουν
από τθν ζγκριςθ τθσ διακίνθςθσ των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
 Οι επιδράςεισ που μπορεί να ζχει θ κυκλοφορία οχθμάτων με επικίνδυνα
φορτία ςτο περιβάλλον μιασ διαδρομισ (πζραν των ανωτζρω που
αναφζρκθκαν ιδθ).
 Θ ενόχλθςθ και οι πρόςκετεσ δαπάνεσ των μεταφορζων λόγω των
απαγορεφςεων.
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ΑΡΘΡΟ 8. ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΧΕΣΙΗΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΚΑΙ
ΔΙΕΤΘΕΣΘΕΙ ΓΙΑ ΣΘ ΜΕΙΩΘ ΣΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΘΣΑ ΑΠΟ ΣΘ ΔΙΑΚΙΝΘΘ
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ
Το Ρ.Δ. 230/2007 και θ Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/54/ΕΚ κακορίηουν ςε μεγάλο
βακμό τισ απαιτιςεισ για τα μζτρα υποδομισ τθσ ςιραγγασ και τον απαιτοφμενο
εξοπλιςμό τθσ. Στο παρόν άρκρο εξετάηονται διάφορα λειτουργικά μζτρα και
διαρρυκμίςεισ που μποροφν να αναλθφκοφν για τθ μείωςθ τθσ επικινδυνότθτασ.
8.1. Απαγόρευςη διζλευςησ οριςμζνων κατηγοριϊν επικίνδυνων εμπορευμάτων
Αν το ςτάδιο 2 υποδεικνφει ότι θ διαδρομι που περιλαμβάνει τθ ςιραγγα
είναι θ αςφαλζςτερθ, αν και οριςμζνεσ διακινιςεισ επικίνδυνων εμπορευμάτων
μποροφν να παρουςιάηουν μεγαλφτερθ επικινδυνότθτα ςτο τμιμα τθσ ςιραγγασ,
ίςωσ να είναι χριςιμο να κακορίηεται μια ομαδοποίθςθ απαγορεφςεων, επιλεκτικά
για κάποιεσ διακινιςεισ. Αντίκετα, αν θ διαδρομι τθσ ςιραγγασ ζχει αποδειχκεί
λιγότερο αςφαλισ, παρά το γεγονόσ ότι κάποιεσ κινιςεισ επικίνδυνων
εμπορευμάτων παρουςιάηουν μεγαλφτερθ επικινδυνότθτα ςε τμιματα τθσ
εναλλακτικισ διαδρομισ, είναι πικανόν χριςιμο να κακορίηεται μια ομαδοποίθςθ
απαγορεφςεων που δεν κα αποκλείει κάποιεσ τζτοιεσ διακινιςεισ.
Θ υλοποίθςθ τζτοιων διαρρυκμίςεων ςτθν κυκλοφορία κα γίνεται με τθν
τοποκζτθςθ κατάλλθλθσ ςιμανςθσ και με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςθ των
ςθράγγων που προβλζπεται ςτθ ςυμφωνία ADR.
8.2. Μετακινήςεισ των οχημάτων μεταφοράσ ςε φάλαγγα με ςυνοδεία
Σε μεγάλου μικουσ ςιραγγεσ με εγκαταςτάςεισ διοδίων ι εγκαταςτάςεισ
επικεϊρθςθσ οχθμάτων ςτα ςτόμια, ειδικότερα δε ςε ςιραγγεσ διπλισ
κατεφκυνςθσ, ι ςε ςιραγγεσ όπου οι ςυνζπειεσ ενόσ ατυχιματοσ μπορεί να είναι
καταςτροφικζσ για τθν ίδια τθν ςιραγγα και το ςφνολο των ανκρϊπων που
βρίςκονται μζςα ςε αυτι (π.χ. υποκαλάςςιεσ ςιραγγεσ), είναι δυνατόν να
ρυκμιςτοφν οι μετακινιςεισ ςε φάλαγγα και με ςυνοδεία. Ραρά τθν πικανότθτα
μιασ ςφγκρουςθσ ςτθν οποία κα εμπλζκονται πολλά οχιματα μζςα ςτθ ςιραγγα, θ
μεταφορά με ςυνοδεία είναι ςαφϊσ αςφαλζςτερθ από τθ ςυνικθ διακίνθςθ. Θ
αςφάλεια βελτιϊνεται αν κατά το χρόνο διόδου απαγορεφεται θ κίνθςθ άλλων
τφπων οχθμάτων μζςα ςτθ ςιραγγα. Ράντωσ θ υιοκζτθςθ ςυνοδευόμενων
μεταφορϊν επικίνδυνων εμπορευμάτων, απαιτεί τθν φπαρξθ κατάλλθλου χϊρου
ςτάκμευςθσ και προςωπικοφ ςυνοδείασ.
Οι κυριότεροι τρόποι οργάνωςθσ μιασ φάλαγγασ μεταφοράσ είναι οι
παρακάτω:
 Φάλαγγα που ταξιδεφει ςε διαδρομι κλειςτι για άλλα οχιματα.
 Φάλαγγα που ταξιδεφει ςε διαδρομι με μία λωρίδα κυκλοφορίασ, ςε κάκε
κατεφκυνςθ και με τθν υπόλοιπθ κυκλοφορία μερικϊσ ι ολικϊσ
επιτρεπόμενθ.
 Φάλαγγα που ταξιδεφει ςε διαδρομι με περιςςότερεσ από μία λωρίδεσ ανά
κατεφκυνςθ και με τθν υπόλοιπθ κυκλοφορία μερικϊσ ι ολικϊσ
επιτρεπόμενθ.
Θ τρίτθ μζκοδοσ δεν κεωρείται πρόςφορθ για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ και
δεν πρζπει να εφαρμόηεται.
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Οι φάλαγγεσ ςυνίςτανται από τα οχιματα μεταφοράσ των επικίνδυνων
εμπορευμάτων και τα οχιματα ςυνοδείασ. Οι κυκλοφοριακοί κανόνεσ που κα
εφαρμόηονται από φάλαγγα αφοροφν:
 Το μζγιςτο αρικμό των οχθμάτων που επιτρζπονται ςτθ φάλαγγα.
 Τθ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα,
 Τθν απόςταςθ μεταξφ των οχθμάτων.
 Τθν απόςταςθ μεταξφ ςτακερϊν οχθμάτων (αν υπάρχουν τζτοια).
Ραρά το αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι θ πικανότθτα να ςυμβεί ατφχθμα με τθ
δθμιουργία φάλαγγασ είναι ςαφϊσ μικρότερθ, οι επιφυλάξεισ αφοροφν τισ
αυξθμζνεσ ςυνζπειεσ, αν το ατφχθμα ςυμβεί και τθν πικανότθτα ενόσ αλυςιδωτοφ
ντόμινο. Οι επιφυλάξεισ μποροφν να μειωκοφν εφόςον τθροφνται αυςτθρά και
χωρίσ καμία παρζκκλιςθ οι παραπάνω κανόνεσ, ιδιαίτερα δε θ απόςταςθ μεταξφ
των οχθμάτων.
Σθμαντικό μζροσ των ςυμβάντων δεν ςχετίηεται απευκείασ με τροχαία
ατυχιματα, αλλά με απϊλεια του φορτίου του επικίνδυνου εμπορεφματοσ ι με
ανάπτυξθ πυρκαγιάσ. Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ δθμιουργία φάλαγγασ ζχει
ευνοϊκζσ ςυνζπειεσ, κακϊσ δίνει τθν ευκαιρία κατά το χρόνο δθμιουργίασ τθσ να
ψυχκοφν οι κινθτιρεσ, να γίνει μια ακόμθ οπτικι επικεϊρθςθ και να αναλάβουν οι
οδθγοί, ϊςτε να είναι πιο ςυγκεντρωμζνοι ςτθν οδιγθςθ.
Θ παρουςία του οχιματοσ ςυνοδείασ, δίνει επίςθσ τθ δυνατότθτα ςε
περίπτωςθ ατυχιματοσ, άμεςθσ ειδοποίθςθσ των υπθρεςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ,
μειϊνοντασ ςθμαντικά το χρόνο επζμβαςθσ, που μπορεί να αποδειχκεί κρίςιμοσ
παράγοντασ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν.
Σθμαντικό ηιτθμα που κα πρζπει να αντιμετωπίηεται, είναι και θ διάλυςθ τθσ
φάλαγγασ μετά το πζρασ τθσ ςυνοδείασ και θ απόςυρςθ του οχιματοσ ςυνοδείασ,
ϊςτε να μθν αυξθκεί θ επικινδυνότθτα ςτα ανοικτά τμιματα τθσ οδοφ.
Θ ποςοτικι αποτίμθςθ τθσ διαδικαςίασ κυκλοφορίασ ςε φάλαγγα, είναι
αρκετά δφςκολθ να ενςωματωκεί απευκείασ ςτο προςομοίωμα QRAM. Για τον λόγο
αυτό, κα παρουςιάηονται ςε ειδικό κεφάλαιο οι υποκζςεισ και ο τρόποσ ειςαγωγισ
τουσ ςτθ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ.
8.3. Χρονικοί περιοριςμοί κυκλοφορίασ
Το προςομοίωμα QRAM επιτρζπει τθ διάκριςθ χρονικϊν περιόδων και
ςυνεπϊσ μπορεί να διακρίνει διαφοροποιιςεισ τθσ επικινδυνότθτασ, όταν ςτισ
χρονικζσ αυτζσ περιόδουσ υπάρχουν διαφοροποιιςεισ των δεδομζνων. Με τον
τρόπο αυτό μπορεί να τεκοφν χρονικοί περιοριςμοί ςτθ χριςθ κάποιων διαδρομϊν.
Ωςτόςο για να λθφκεί τζτοια απόφαςθ, κα πρζπει να υπάρχουν ςαφι
διαφοροποιοφμενα δεδομζνα (όπωσ αλλαγζσ κυκλοφοριακοφ φόρτου ι τθσ
ςφνκεςισ του, αλλαγι του πλθκυςμοφ που βρίςκεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι κ.λ.π.)
και να ελζγχεται εκ των υςτζρων θ βαςιμότθτα των υποκζςεων, π.χ. εάν θ
αντίδραςθ των μεταφορζων ςε ζνα χρονικό περιοριςμό δεν είναι εκ των προτζρων
γνωςτι, είναι δυνατόν να ακολουκιςουν τθν εναλλακτικι διαδρομι, αλλά και να
εςτιάςουν μαηικά ςτο χρόνο που επιτρζπεται θ διζλευςθ από τθ ςιραγγα. Επίςθσ
κα πρζπει να τονιςτεί ότι για τθ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ, θ ανάλυςθ του
προςομοίωματοσ QRAM, βοθκά μόνο όταν υπάρχουν ςαφείσ διαφορζσ ςτθν
προκφπτουςα επικινδυνότθτα.
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Ππωσ και με τισ φάλαγγεσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ απαιτείται
κατάλλθλοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΘ ΜΕΘΟΔΟΤ QRAM – ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΘ ΧΡΘΘ
ΣΟΤ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑΣΟ
Ι. Ο Οργανιςμόσ για τθν Οικονομικι Συνεργαςία και Ανάπτυξθ (OECD) και θ Διεκνισ Ζνωςθ
Οδοποιίασ (PIARC),
άρχιςαν το 1995 τθν υλοποίθςθ ενόσ κοινοφ ερευνθτικοφ
προγράμματοσ για τισ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων μζςω οδικϊν ςθράγγων. Το
ερευνθτικό πρόγραμμα εξελίχκθκε με διεκνι ςυνεργαςία και κατζλθξε ςτθ διαμόρφωςθ
τθσ ποςοτικισ αποτίμθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ. Ππωσ υποδθλϊνει και το όνομα τθσ
μεκόδου, αυτι μπορεί να ποςοτικοποιιςει τθν επικινδυνότθτα που ςυνδζεται με τθ
διακίνθςθ επικίνδυνων εμπορευμάτων μζςω μιασ διαδρομισ που περιλαμβάνει οδικι
ςιραγγα, δθλαδι να ποςοτικοποιιςει τα δφο ςυςτατικά τθσ επικινδυνότθτασ:
 Τθν πικανότθτα να ςυμβεί κάποιο ςυγκεκριμζνο γεγονόσ.
 Τθ ςοβαρότθτα των ςυνεπειϊν αν το γεγονόσ ςυμβεί. Ωσ ςυνζπειεσ
κεωροφνται:
 Απϊλειεσ ανκρϊπινων ηωϊν, με διάκριςθ των χρθςτϊν τθσ οδοφ, του
προςωπικοφ τθσ ςιραγγασ και του πλθκυςμοφ που διαβιεί πλθςίον τθσ
ςιραγγασ.
 Μθ κανάςιμα ατυχιματα, με διάκριςθ των χρθςτϊν τθσ οδοφ, του
προςωπικοφ τθσ ςιραγγασ και του πλθκυςμοφ που διαβιεί πλθςίον τθσ
ςιραγγασ.
 Ηθμιζσ κτιρίων ι καταςκευϊν τθσ ίδιασ τθσ ςιραγγασ ι άλλων που
βρίςκονται ςε γειτνίαςθ με αυτι.
 Ηθμιζσ ςτο περιβάλλον.
Θ διαμόρφωςθ των κανονιςμϊν που διζπουν τθν κίνθςθ των οχθμάτων μεταφοράσ
επικίνδυνων εμπορευμάτων, λαμβάνει υπόψθ ζνα ι περιςςότερα κριτιρια για τθν
αποτίμθςθ ι ςφγκριςθ τθσ επικινδυνότθτασ. Τα κυριότερα εν χριςει κριτιρια, όπωσ
χρθςιμοποιοφνται από διάφορεσ χϊρεσ είναι:
 Αποτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ ςτθ βάςθ ενόσ ι περιςςοτζρων κατωφλίων
επικινδυνότθτασ, που προδιαγράφονται εκ των προτζρων, ςε κανονιςτικοφ
χαρακτιρα κείμενο. Κάκε είδουσ κριτιρια μποροφν να χρθςιμοποιοφνται, όπωσ θ
μακθματικι ζκφραςθ τθσ «αναμενόμενθσ τιμισ», μια ι περιςςότερεσ καμπφλεσ
κατωφλίου F/N, ο μζγιςτοσ αποδεκτόσ αρικμόσ κανάτων κ.λ.π.
 Σφγκριςθ μεταξφ μίασ ι περιςςότερων διαδρομϊν, με ςκοπό τθν επιλογι τθσ
διαδρομισ θ οποία από πλευράσ επικινδυνότθτασ είναι θ πλζον ευνοϊκι, ςτθ
βάςθ ενόσ αρικμοφ προδιαγεγραμμζνων κριτθρίων.
 Συνδυαςμόσ των ανωτζρω τφπων κριτθρίων.
Το προςομοίωμα QRAM αποτιμά τισ διάφορεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ επικινδυνότθτασ, ζτςι
ϊςτε να είναι δυνατι θ εφαρμογι κάποιων από τουσ παραπάνω τφπουσ κριτθρίων. Επειδι
το προςομοίωμα QRAM μπορεί να εφαρμοςτεί με πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ, είναι
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απαραίτθτο να κακοριςτεί με ξεκάκαρο τρόπο, το μεκοδολογικό πλαίςιο με το οποίο κα
χρθςιμοποιείται, ϊςτε τα αποτελζςματα των αναλφςεων να ερμθνεφονται ςωςτά.
ΙΙ. Το προτεινόμενο ςφςτθμα βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι υπάρχουν τρεισ κφριοι κίνδυνοι,
κατά τθ μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μζςω οδικϊν ςθράγγων, που μποροφν να
προξενιςουν πολυάρικμα κφματα και ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςτθν καταςκευι:
 Εκριξεισ
 Απελευκζρωςθ τοξικϊν αερίων ι πτθτικϊν τοξικϊν υγρϊν
 Ρυρκαγιζσ
Οι βαςικζσ επιπτϊςεισ αυτϊν των κινδφνων και θ αποτελεςματικότθτα των μζτρων
που κα τισ αντιμετωπίςουν είναι:
1. Μεγάλθ ζκρθξθ
Διακρίνονται δφο επίπεδα μεγάλων εκριξεων:
 -«Ρολφ μεγάλθ ζκρθξθ», κεωρείται τυπικά θ ζκρθξθ ενόσ πλιρουσ φορτίου
χφδθν LPG που κερμαίνεται από μία φωτιά (Boiling Liquid Expanding Vapour
Explosion (Ζκρθξθ διαςτελλόμενων ατμϊν αναβράηοντοσ υγροφ) –BLEVEακολουκοφμενθ από μία πφρινθ ςφαίρα, γνωςτι ωσ hot BLEVE), αν και
άλλεσ εκριξεισ μποροφν να ζχουν παρόμοια αποτελζςματα.
 -«Μεγάλθ ζκρθξθ», κεωρείται τυπικά θ ζκρθξθ ενόσ πλιρουσ φορτίου μθ
εφφλεκτου πεπιεςμζνου αερίου που κερμαίνεται από μία φωτιά (BLEVE,
χωρίσ να ακολουκείται από πφρινθ ςφαίρα, γνωςτι ωσ cold BLEVE).
H «πολφ μεγάλθ ζκρθξθ» αναμζνεται να ςκοτϊςει όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που
βρίςκονται ςτθ ςιραγγα ι ςε ζνα αιςκθτά μεγάλο μικοσ τθσ και τθν περιοχι
άμεςθσ γειτνίαςθσ και να προκαλζςει ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτον εξοπλιςμό και πικανόν
τθν τελικι επζνδυςι τθσ.
Οι επιπτϊςεισ τθσ «μεγάλθσ ζκρθξθσ» είναι πιο περιοριςμζνεσ, ειδικότερα ςε ότι
αφορά τισ ηθμιζσ ςτθν τελικι επζνδυςθ τθσ ςιραγγασ.
Γενικά κεωρείται ότι δεν υπάρχουν δυνατότθτεσ να μετριαςτοφν ι αντιμετωπιςτοφν
οι επιπτϊςεισ και τα αποτελζςματα αυτϊν των κινδφνων, ιδιαίτερα ςτθν πρϊτθ
περίπτωςθ τθσ «πολφ μεγάλθσ ζκρθξθσ».
2. Μεγάλθ απελευκζρωςθ τοξικϊν αερίων ι πτθτικϊν τοξικϊν υγρϊν
Μπορεί να ςυμβεί λόγω διαρροισ από βυτίο που περιζχει τοξικά αζρια
(πεπιεςμζνα, υγροποιθμζνα ι διαλυμζνα) ι πτθτικά τοξικά υγρά. Αναμζνεται να
ςκοτϊςει τουσ ανκρϊπουσ κοντά ςτο ςθμείο τθσ διαρροισ και ςτθ ηϊνθ όπου ο
αεριςμόσ, φυςικόσ ι μθχανικόσ, κα οδθγιςει το αζριο, μζςα ι και ζξω από τθ
ςιραγγα. Είναι δυνατόν να προςτατευτεί ζνα μζροσ τθσ ςιραγγασ, όχι όμωσ το
ςυνολικό μικοσ, ιδιαίτερα τα πρϊτα λεπτά μετά τθ διαρροι.
3. Μεγάλθ πυρκαγιά
Ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά, τον εξοπλιςμό τθσ ςιραγγασ και τον
κυκλοφοριακό φόρτο, μία μεγάλθ πυρκαγιά κα ζχει περιςςότερεσ ι λιγότερεσ
επιπτϊςεισ, που ξεκινοφν από λίγουσ τραυματίεσ και περιοριςμζνεσ ηθμιζσ και
φκάνουν ςε δεκάδεσ κφματα και ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτον εξοπλιςμό και τθ μόνιμθ
επζνδυςθ.Τζλοσ θ διάταξθ αυτϊν των κινδφνων: ζκρθξθ – απελευκζρωςθ τοξικϊν –
πυρκαγιά αντιςτοιχεί ςε διάταξθ μειουμζνων επιπτϊςεων ενόσ ατυχιματοσ, με
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αυξανόμενθ αποτελεςματικότθτα των πικανϊν μζτρων που κα αντιμετωπίςουν και
μετριάςουν αυτζσ τισ επιπτϊςεισ.
Με βάςθ τα παραπάνω, μορφϊνεται ζνα ςφςτθμα πζντε ομάδων, από το Α μζχρι
το Ε, με αυξανόμενουσ περιοριςμοφσ ςε ότι αφορά τα επικίνδυνα φορτία που
επιτρζπεται να διζρχονται ςτισ ςιραγγεσ και παρουςιάηεται ςτο άρκρο 4 τθσ
παροφςασ οδθγίασ.
ΙΙΙ. Το ςφςτθμα των αντιπροςωπευτικϊν ςεναρίων των κυριότερων επικινδυνοτιτων,
που προκφπτουν από τθ μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και
χρθςιμοποιοφνται από το προςομοίωμα, παρατίκεται ςτο άρκρο 5.6 τθσ παροφςασ
οδθγίασ.
ΙV. H χρήςη του προςομοιϊματοσ ςτο πλαίςιο τησ Ελληνικήσ μεθόδου αποτίμηςησ
επικινδυνότητασ από τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Στο πλαίςιο τθσ μεκόδου, που κα εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα από τα
αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ με το προςομοίωμα, κα λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι
κάνατοι. Θ προσ εφαρμογι μζκοδοσ περιλαμβάνει δφο ςτάδια, όπου ςε αμφότερα
χρθςιμοποιείται το ίδιο προςομοίωμα QRAM. Τα αποτελζςματα του πρϊτου ςταδίου
κακορίηουν αν είναι απαραίτθτο να γίνει περαιτζρω αποτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ
και να προχωριςει ςτο δεφτερο ςτάδιο θ ςφγκριςθ διαφόρων εναλλακτικϊν
διαδρομϊν. Το πρϊτο ςτάδιο είναι μια απλοποιθμζνθ ανάλυςθ για μια χοντρικι
εκτίμθςθ των εμπλεκόμενων παραγόντων, ενϊ το δεφτερο δίνει πλιρθ ανάλυςθ για τθ
ςφγκριςθ των εναλλακτικϊν διαδρομϊν.
ΙV.Ι H χρήςη του προςομοιϊματοσ για τον υπολογιςμό τησ εγγενοφσ
επικινδυνότητασ.
Το προςομοίωμα QRAM χρθςιμοποιείται ςε περιοριςμζνο βακμό, με μόνο ςκοπό
τθν αποτίμθςθ τθσ εγγενοφσ επικινδυνότθτασ που προκφπτει από τθν παρουςία τθσ
ςιραγγασ. Λαμβάνει υπόψθ μια απλι διαδρομι, θ οποία διαμορφϊνεται
αποκλειςτικά και μόνο από τθ ςιραγγα, ςυνεπϊσ αφετθρία και πζρασ τθσ διαδρομισ
ορίηονται τα ςτόμια ειςόδου και εξόδου. Θ ςυλλογι των δεδομζνων με τα οποία κα
τροφοδοτθκεί θ προςομοίωςθ είναι ςχετικά απλι κακϊσ:
 Θ υπό ανάλυςθ περιοχι περιορίηεται ςτθν αμζςωσ γειτνιάηουςα περιοχι τθσ
ςιραγγασ. Ωσ επθρεαηόμενοσ τοπικόσ πλθκυςμόσ, κεωρείται αυτόσ πζριξ των
ςτομίων και των πικανϊν φρεάτων εκκαπνιςμοφ.
 Τα κυκλοφοριακά δεδομζνα (κατά πάςα πικανότθτα και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία των
ατυχθμάτων) παραμζνουν ςτακερά για όλο το (ςχετικά μικρό) μικοσ τθσ
διαδρομισ.
Επομζνωσ, ο υπολογιςμόσ τθσ εγγενοφσ επικινδυνότθτασ, απαιτεί ζνα μικρό
μζροσ των δυνατοτιτων του προςομοιϊματοσ και περιοριςμζνθσ ζκταςθσ δεδομζνα,
τα οποία αφοροφν αυτι κακαυτι τθ ςιραγγα.
ΙV.ΙΙ H χρήςη του προςομοιϊματοσ για τη ςφγκριςη διαδρομϊν.
Στθν περίπτωςθ αυτι, θ διαδικαςία προςομοίωςθσ είναι πιο πολφπλοκθ, κακϊσ
λαμβάνονται υπόψθ διαφορετικζσ διαδρομζσ που μποροφν να περιλαμβάνουν και
περιςςότερεσ ςιραγγεσ. Τα δεδομζνα εξαρτϊνται από το μζγεκοσ και τθν
πολυπλοκότθτα τθσ υπό μελζτθ περιοχισ. Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, απαιτοφνται
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πρόςκετα δεδομζνα πζραν αυτϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό τθσ
εγγενοφσ επικινδυνότθτασ.
V. Λεπτομερήσ παρουςίαςη τησ χρήςησ του προςομοιϊματοσ για τη ςφγκριςη
διαδρομϊν
Θ διαδικαςία προςομοίωςθσ για τθ ςφγκριςθ εναλλακτικϊν διαδρομϊν,
αποτελείται από τα εξισ πζντε βιματα:
 Βιμα 1: Συλλογι δεδομζνων που απαιτοφνται για τθν προςομοίωςθ.
 Βιμα 2: Επιλογι των παραμζτρων, όπωσ επιλογι ςεναρίου, διακριτοποίθςθ των
διαδρομϊν ςε τμιματα με ομογενι χαρακτθριςτικά, επιλογι των χρονικϊν
περιόδων με τισ οποίεσ κα αςχολθκεί θ προςομοίωςθ.
 Βιμα 3: Υπολογιςμόσ.
 Βιμα 4: Αναλφςεισ ευαιςκθςίασ.
 Βιμα 5: Ερμθνεία των αποτελεςμάτων και ςυμπεράςματα.
V.I. Bήμα 1: υλλογή δεδομζνων που απαιτοφνται για την προςομοίωςη
Θ ποςοτικι αποτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ που ςχετίηεται με τθ μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων, βαςίηεται κυρίωσ ςτθ ςυλλογι των απαιτοφμενων
δεδομζνων για τθ χριςθ του προςομοιϊματοσ QRAM. Τα δεδομζνα αυτά είναι:
 Για τθ μελετϊμενθ διαδρομι: κακοριςμόσ τθσ γεωμετρίασ τθσ διαδρομισ για κάκε
κατεφκυνςθ κίνθςθσ, ςε ςυντεταγμζνεσ Lambert, οι οποίεσ διακριβϊνονται ςτθ
βάςθ τθσ οριηοντιογραφικισ και τθσ μθκοτομικισ χάραξθσ τθσ διαδρομισ.
 Για τισ ςιραγγεσ: μικοσ, κλίςθ, επικλιςεισ, γεωμετρία διατομισ, υδραυλικι
διάμετροσ, κζςεισ εξόδων διαφυγισ ςε ζκτακτεσ καταςτάςεισ, χαρακτθριςτικά του
ςυςτιματοσ ςυλλογισ και εκροισ υγρϊν του οδοςτρϊματοσ και του περιβάλλοντοσ
γεωυλικοφ, χαρακτθριςτικά επιτελεςτικότθτασ του ςυςτιματοσ αεριςμοφ και
απαγωγισ καπνοφ, χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ τθσ ςιραγγασ κ.λ.π.
Σθμειϊνεται ότι ςτθ φάςθ αυτι, δεν ςυνιςτάται θ διακριτοποίθςθ του μικουσ τθσ
ςιραγγασ ςε επί μζρουσ ομογενι τμιματα. Σε κάκε περίπτωςθ για τον κακοριςμό
του τι είναι ςιραγγα και τθν περιγραφι τθσ, για τθν ειςαγωγι ςτο προςομοίωμα,
κα ακολουκοφνται οι ςυςτάςεισ του κεφαλαίου 9 των Οδθγιϊν Χριςθσ του QRAM.
 Για τθν κυκλοφορία:
 Για τα βαριά οχιματα, τα ελαφρά φορτθγά και τα λεωφορεία:
κυκλοφορικόσ φόρτοσ, περιλαμβάνοντασ και τισ εποχιακζσ αλλά και
θμεριςιεσ διακυμάνςεισ κ.λ.π. Θα προδιαγράφονται ζωσ τρεισ χρονικζσ
περίοδοι καταγραφισ διακυμάνςεων. Συνιςτάται να χρθςιμοποιείται
αυτόσ ο μζγιςτοσ αρικμόσ των χρονικϊν περιόδων και να είναι ο ίδιοσ για
όλεσ τισ υπό εξζταςθ διαδρομζσ.
 Για τα οχιματα μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων: τφποσ,
κυκλοφορικόσ φόρτοσ, περιλαμβάνοντασ και τισ εποχιακζσ αλλά και τισ
θμεριςιεσ διακυμάνςεισ, αφετθρία και τελικόσ προοριςμόσ κ.λ.π. Τα
ςτοιχεία των οχθμάτων μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων
αφοροφν μόνο τθν κυκλοφορία που μπορεί να εκτρζπεται προσ τθν ι τισ
εναλλακτικζσ διαδρομζσ.
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 Για τισ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ: μζγιςτθ ταχφτθτα, ταχφτθτεσ που εφαρμόηονται
από τισ διάφορεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν, κυκλοφορικζσ ςυμφοριςεισ, ςτατιςτικά
ςτοιχεία ατυχθμάτων, εμπλοκι ελαφρϊν οχθμάτων κ.λ.π.
 Για τθν επιτιρθςθ και λειτουργία τθσ διαδρομισ: περιγραφι των μζςων επιτιρθςθσ
και του εξοπλιςμοφ διαχείριςθσ κυκλοφορίασ, εκτίμθςθ του χρόνου που απαιτείται για
το κλείςιμο τθσ διαδρομισ κ.λ.π.
 Για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ: ανεμοδιάγραμμα.
 Για τον πλθκυςμό: περιγραφι τθσ πυκνότθτασ του πλθκυςμοφ ςε μια λωρίδα
πλάτουσ 1.000 μζτρων κατά μικοσ των μελετϊμενων διαδρομϊν (περιλαμβάνει τον
μονίμωσ διαμζνοντα πλθκυςμό, πικανοφσ ανκρϊπουσ που εργάηονται ςτο χϊρο αυτό,
επιςκζπτεσ ςε κζςεισ προςβάςιμεσ ςτο κοινό και οφτω κακϋ εξισ).
Είναι προφανζσ ότι όςο πιο πλιρθ, ακριβι και λεπτομερειακά είναι τα δεδομζνα,
τόςο αντιπροςωπευτικότερθ κα είναι θ αποτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ. Κάποια από
τα δεδομζνα διατίκενται κατευκείαν από τουσ Διαχειριςτζσ, ενϊ κάποια άλλα πρζπει
να αναηθτθκοφν αλλοφ. Οριςμζνα από τα ουςιϊδθ δεδομζνα πικανόν να είναι
δφςκολο να αποκτθκοφν ςτο απαιτοφμενο επίπεδο λεπτομερειϊν, κακϊσ δεν
διατίκενται επαρκείσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ (π.χ. τα ςτατιςτικά ςτοιχεία καλφπτουν
πολφ μικρι περίοδο και δεν είναι αξιοποιιςιμα ι δεν διατίκενται κακόλου). Στθν
περίπτωςθ αυτι, το προςομοίωμα επιτρζπει τθ χριςθ προεπιλεγμζνων τιμϊν (default
values) που τουλάχιςτον επιτρζπουν τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ. Στισ περιπτϊςεισ
αυτζσ, θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ ζχει να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αποτίμθςθ
τθσ ευαιςκθςίασ και αντιπροςωπευτικότθτασ των αποτελεςμάτων.
Σε ότι αφορά τα δεδομζνα κακοριςμοφ τθσ διαδρομισ που περιλαμβάνει τθ
ςιραγγα και τα κυκλοφοριακά δεδομζνα, πρζπει πάντα να διατίκενται πριν τθ
διενζργεια των υπολογιςμϊν.
Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι πολλζσ φορζσ το επίπεδο λεπτομερειϊν των
διαφόρων δεδομζνων μπορεί να διαφζρει από διαδρομι ςε διαδρομι. Στθν
περίπτωςθ αυτι, είναι ςθμαντικό να τθρείται ζνα ενιαίο επίπεδο περιγραφισ των
διαδρομϊν, ϊςτε να αποφεφγεται θ ειςαγωγι ςυςτθματικϊν ςφαλμάτων ςτθ
ςφγκριςθ. Ράντωσ θ παρουςία ανομοιογενοφσ περιγραφισ για κάποιεσ παραμζτρουσ,
κα αντιμετωπίηεται με αναλφςεισ ευαιςκθςίασ.
Θ ςυλλογι των κυκλοφοριακϊν δεδομζνων των οχθμάτων μεταφοράσ
επικίνδυνων εμπορευμάτων, πζραν των άλλων απαιτεί τθν καταγραφι των ςτοιχείων
των πορτοκαλί πινακίδων που είναι τοποκετθμζνεσ ςτο όχθμα. Θ καταγραφι κα
πρζπει να περιλαμβάνει και τον αρικμό αναγνϊριςθσ κινδφνου (Hazard Identification
HI) και τον αρικμό UN (τετραψιφιοσ αρικμόσ). Πταν δεν υπάρχουν αρικμοί ςτθν
πορτοκαλί πινακίδα, ςτο εμπρόςκιο ι οπίςκιο μζροσ του οχιματοσ, μπορεί να
ςθμαίνει:
 Φπαρξθ πολλϊν βυτίων ι διαμεριςμάτων ςτο ίδιο όχθμα. Να αναηθτθκοφν
πορτοκαλί πινακίδεσ ςτο πλαϊνό μζροσ κάκε διακριτοφ βυτίου ι διαμερίςματοσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι κα καταγράφεται τουλάχιςτον ο αρικμόσ ΘΙ.
 Το όχθμα είναι φορτθγό προςτατευμζνο με μουςαμά (tarpaulin covered lorry).
Είναι πολφ δφςκολο να αναγνωριςτοφν τα όποια ςτοιχεία των μεταφερόμενων
εμπορευμάτων και επειδι γενικά αντιςτοιχοφν ςε μικρό ποςοςτό του
κυκλοφοριακοφ φόρτου, μποροφν να παραλείπονται από τουσ υπολογιςμοφσ.
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 Τα εμπορεφματα μεταφζρονται ςε κυλίνδρουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα
καταγράφονται οι ετικζτεσ κινδφνου για να ςυςχετίηονται με τα
αντιπροςωπευτικά ςενάρια.
V.IΙ. Bήμα 2: Επιλογή των παραμζτρων
V.IΙ.Ι. Bήμα 2.1: Επιλογή ςεναρίων
Αφορά τθν αντιςτοίχθςθ των επικίνδυνων εμπορευμάτων που διακινοφνται ςτθ
διαδρομι με τα αντιπροςωπευτικά ςενάρια του προςομοιϊματοσ QRAM. Για τθν
επιλογι του ςεναρίου ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, αρκεί μόνο ο αρικμόσ ΘΙ, ενϊ ςε άλλεσ
απαιτείται και ο αρικμόσ UN, ιδιαίτερα όταν ο κίνδυνοσ ςχετίηεται με τοξικότθτα.
V.IΙ.ΙΙ. Bήμα 2.2: Επιλογή των χρονικϊν περιόδων
Θα προδιαγράφονται ζωσ τρεισ χρονικζσ περίοδοι καταγραφισ κυκλοφοριακϊν
και πλθκυςμιακϊν δεδομζνων. Πταν κακοριςτεί θ χρονικι περίοδοσ, μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για τθν καταγραφι των διακυμάνςεων τθσ κυκλοφορίασ, των
ατυχθμάτων, του γειτνιάηοντοσ πλθκυςμοφ, αλλά και τθσ γεωμετρίασ τθσ διαδρομισ,
για δρόμουσ που κλείνουν π.χ. το χειμϊνα.
V.IΙ.ΙΙΙ. Bήμα 2.3:Διακριτοποίηςη τησ διαδρομήσ ςε ομοιογενή τμήματα
Ο ςκοπόσ αυτοφ του βιματοσ είναι θ διαίρεςθ τθσ διαδρομισ ςε τμιματα που
είναι ομοιογενι, όςον αφορά τθν κυκλοφορία, τα ςτατιςτικά ςτοιχεία των ατυχθμάτων
και τθ γεωμετρία για κάκε χρονικι περίοδο, όπωσ αυτι κακορίςτθκε ςτο προθγοφμενο
βιμα.
V.IΙΙ. Bήμα 3: Τπολογιςμοί
Οι υπολογιςμοί γίνονται από το προςομοίωμα. Υπάρχουν ωςτόςο κζματα που
κα πρζπει να επιλυκοφν ανεξάρτθτα και να ειςαχκοφν ςαν δεδομζνα. Το QRAM δεν
εκτελεί κανζνα υπολογιςμό ςχετικά με κζματα αεριςμοφ. Οι ςχετικοί υπολογιςμοί
πρζπει να γίνονται ανεξάρτθτα και τα αποτελζματά τουσ να χρθςιμοποιοφνται ςτο
QRAM.
Στουσ υπολογιςμοφσ των ςχετικά ιπιων ςεναρίων (π.χ. ςενάριο 4 και γενικά
ςενάρια που δεν οδθγοφν ςε απϊλειεσ όλων των ευριςκομζνων μζςα ςτθ ςιραγγα
όπωσ είναι τα ςενάρια BLEVE) θ επίδραςθ των μζτρων αςφαλείασ δεν είναι άμεςα
προςεγγίςιμθ από το QRAM και τα προκφπτοντα αποτελζςματα κινοφνται ςε ιδιαίτερα
ςυντθρθτικι κατεφκυνςθ. Για τον ζλεγχο αυτϊν των αποτελεςμάτων και τθ
διερεφνθςθ τθσ ςυνειςφοράσ των μζτρων αςφαλείασ (π.χ. τθσ απόςταςθσ των εξόδων
διαφυγισ) είναι αποδεκτι θ διενζργεια υπολογιςμϊν με τουσ οποίουσ προςεγγίηεται ο
αρικμόσ των κυμάτων με άλλουσ τρόπουσ και θ χρθςιμοποίθςθ των αποτελεςμάτων
αυτϊν για τθ βακμονόμθςθ και τροποποίθςθ των αποτελεςμάτων του QRAM. Οι
υπολογιςμοί αυτοί κα εκτελοφνται όπωσ οι υπολογιςμοί των κοινϊν πυρκαγιϊν
χρθςιμοποιϊντασ ζνα προςομοίωμα ανάπτυξθσ τθσ πυρκαγιάσ, ζνα προςομοίωμα
διαςποράσ καπνοφ και τοξικϊν αερίων και ζνα προςομοίωμα εκκζνωςθσ.
V.IV. Bήμα 4: Ζλεγχοσ και ευαιςθηςία
Λόγω τθσ αναπόφευκτθσ αβεβαιότθτασ των δεδομζνων, είναι απαραίτθτο να
διακριβϊνεται θ επιρροι των πλζον ςθμαντικϊν παραμζτρων ςτα αποτελζςματα.
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Αυτόσ ό ζλεγχοσ χρθςιμοποιείται για να αποτιμιςει πόςο αντιπροςωπευτικά και
ευςτακι είναι ςτθν πραγματικότθτα τα αποτελζςματα.
Θ ευαιςκθςία ενόσ αποτελζςματοσ αποτιμάται, εξετάηοντασ πόςο θ
αναμενόμενθ τιμι αλλάηει, όταν θ τιμι ενόσ μόνο δεδομζνου ειςαγωγισ
διαφοροποιείται, ενϊ όλα τα άλλα δεδομζνα παραμζνουν ςτακερά. Θ ζκταςθ
διαφοροποίθςθσ τθσ τιμισ ειςαγωγισ ενόσ δεδομζνου, εξαρτάται από τθν
αβεβαιότθτα ςτθ ςυλλογι και επεξεργαςία αυτϊν, για τθν τροφοδότθςθ του
προςομοιϊματοσ.
Θ ευςτάκεια τθσ ανάλυςθσ δίνει μια γενικι ζνδειξθ, ότι τα κφρια ςυμπεράςματα
που εξιχκθςαν από το προςομοίωμα δεν υπονομεφονται, όταν οι παράμετροι
ειςαγωγισ διακυμαίνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο εφροσ αβεβαιότθτασ.
V.V. Bήμα 5: Ερμηνεία των αποτελεςμάτων και ςυμπεράςματα
Θ ερμθνεία των αποτελεςμάτων και τα ςυμπεράςματα εξαρτϊνται από τον τφπο
τθσ διεξαχκείςασ ανάλυςθσ, αν δθλαδι πρόκειται για υπολογιςμό τθσ εγγενοφσ
επικινδυνότθτασ ι για ςφγκριςθ διαδρομϊν. Ρρόκειται για ιδιαίτερα ςθμαντικό
ςτάδιο, κακϊσ δίνει τθ δυνατότθτα αναςκόπθςθσ όςων ζχουν ιδθ γίνει και να
εςτιαςτοφν τα κφρια πορίςματα τθσ ςυνολικά εκτελεςμζνθσ εργαςίασ.
Το προςομοίωμα γενικά μπορεί να δϊςει πλιρθ αποτελζςματα. Τα πλζον
επιγραμματικά αποτελζςματα αφοροφν τθν αναμενόμενθ τιμι που υποδθλϊνεται ωσ
EV, θ οποία αντιςτοιχεί ςτθ ςτατιςτικι πρόβλεψθ του αρικμοφ των κανάτων ανά ζτοσ.
Θ EV μπορεί να υπολογίηεται για κάκε ςενάριο ατυχιματοσ, για ζνα ςφνολο ςεναρίων
τθσ επιλογισ του αναλυτι, για όλα τα ςενάρια που ςχετίηονται με τον ίδιο τφπο
επικίνδυνου εμπορεφματοσ και το κυριότερο, για όλα τα ςενάρια και για όλα τα
επικίνδυνα εμπορεφματα που λαμβάνονται υπόψθ ςτθ διαδικαςία προςομοίωςθσ.
Επί πλζον και πζραν τθσ EV, το προςομοίωμα δίνει αποτελζςματα που μποροφν
να χρθςιμοποιθκοφν ςε πιο λεπτομερι ανάλυςθ. Σχεδιάηει τθ ςυχνότθτα ςε ςχζςθ με
τθ ςοβαρότθτα ςτθ μορφι των γνωςτϊν F/N καμπυλϊν, όπου δίνεται θ ςυχνότθτα (F)
των ςεναρίων που προξενοφν (Ν) ι περιςςότερουσ κανάτουσ για διάφορεσ τιμζσ του
Ν, ςε λογαρικμικι κλίμακα ςυντεταγμζνων (ςε γραμμικι κλίμακα ςυντεταγμζνων ςτθν
καμπφλθ F/N, θ επιφάνεια κάτω από τθν καμπφλθ ιςοφται με τθν αναμενόμενθ τιμι).
Αυτζσ οι καμπφλεσ δίνουν μια εκτίμθςθ τθσ αναλογίασ των ατυχθμάτων που μποροφν
να προκαλζςουν πολλαπλοφσ κανάτουσ ςε κάκε διαδρομι και για κάκε τφπο
επικίνδυνου εμπορεφματοσ.
Οι πολλαπλζσ επιλογζσ τθσ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων, επιτρζπει τθν
προςαρμογι ςε κάκε ειδικότερο πρόβλθμα και κα πρζπει ο αναλυτισ να επιλζγει κάκε
φορά τον πλζον πρόςφορο τρόπο.
Ραραδείγματα διερεφνθςθσ και τφπων καμπυλϊν F/N :
 Για μία διαδρομι, εμφάνιςθ τθσ ςυνειςφοράσ κάκε τφπου επικίνδυνου
εμπορεφματοσ (ακόμθ δε ειδικότερα και του τφπου ςυςκευαςίασ) ςτθ ςυνολικι
επικινδυνότθτα τθσ διαδρομισ. Αποτυπϊνονται επί μζρουσ καμπφλεσ για τον
τφπο επικίνδυνων εμπορευμάτων και μία για όλα τα ςενάρια.
 Για τθ ςφγκριςθ διαδρομϊν, τα πρϊτα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται είναι οι
καμπφλεσ F/N για κάκε διαδρομι, που δείχνουν το άκροιςμα των πικανοτιτων
για όλα τα ςενάρια. Καμπφλεσ για όλα τα ςενάρια και για διάφορεσ διαδρομζσ,
μποροφν να τοποκετθκοφν ςτο ίδιο διάγραμμα και να δϊςουν ςαφζςτερθ
εικόνα.
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 Τα αποτελζςματα μποροφν επίςθσ να χρθςιμεφςουν ςτθ ςχεδίαςθ ακροιςτικϊν
καμπυλϊν για κάκε ςιραγγα, που κα δείχνει τθν ςυνειςφορά τθσ ςτθ ςυνολικι
επικινδυνότθτα, δθλαδι τθν EV τθσ διαδρομισ.
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