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ύλνςε θαη δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ηφρνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη  ην ξίζθν ζηνλ ηνκέα 

ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ άπνςε, ην ζπκθέξνλ θαη ην 

αίζζεκα ηεο θνηλήο γλψκεο. ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ην πξφβιεκα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ θξηηεξίσλ απνδνρήο ξίζθνπ είλαη πνιχ πεξίπινθν, επεηδή έλα θαη 

κφλν αηχρεκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζπλέπεηεο, θαη λα 

πξνθαιέζεη απψιεηεο δσψλ, φζν θαη νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. Αθφκα είλαη ππφ 

έξεπλα ν πξνζδηνξηζκφο ηθαλνπνηεηηθψλ θξηηεξίσλ απνδνρήο ηνπ ξίζθνπ θαη 

ππάξρνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ. Ήδε φκσο έρνπλ γίλεη 

αξθεηά βήκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ.  

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα αλαιχζνπκε αηπρήκαηα, κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο, ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα απνθηήζνπκε κηα εηθφλα, ζην θαηά πφζν ε θνηλσλία είλαη έηνηκε θαη δηαηεζεηκέλε 

λα αλερζεί ην ξίζθν, γηα ράξε κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζα αζρνιεζνχκε κε ηε κειέηε δχν ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πινίσλ, νη νπνίεο 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ιαφ, θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά, ηνλ 

ηνπξηζκφ, ηελ αλαςπρή θαη ζε απηά ζα εθαξκφζνπκε θξηηήξηα απνδνρήο ξίζθνπ. Σα 

θξηηήξηα απηά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, αιιά δηαθέξνπλ θαη νη απαηηήζεηο απφ θξάηνο 

ζε θξάηνο. Έηζη, ζε άιιεο ρψξεο, ππάξρνπλ θξηηήξηα κε κεγαιχηεξε απνζηξνθή ζην 

ξίζθν θαη ζε άιιεο κε κηθξφηεξε. Ζ δεκηνπξγία ηνπο, είλαη δχζθνιε, θαζψο ζα 

πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθά γηα λα κελ απαμηψλνληαη (σο αλέθηθηα), αιιά απφ ηελ 

άιιε ζα πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά ψζηε λα κελ ππάξρεη αλνρή ζε ζαλαηεθφξα 

αηπρήκαηα. 

 

Πίζσ απφ ζρεδφλ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο.  

 

Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο εξγαζίαο έρνπκε: 

 

ην πξψην θεθάιαην θάλνπκε ηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Σππηθήο Απνηίκεζεο 

Αζθαιείαο (FSA), πνπ απνηειεί εξγαιείν ηνπ Γηεζλή Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ 

(ΗΜΟ), ζηελ απνηίκεζε ηνπ ξίζθνπ, θαη παξνπζηάδνπκε ηα βήκαηά ηεο. ην επφκελν 

θεθάιαην γίλεηαη εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ, θαη ζηηο θαηεγνξίεο απφ ηηο 

νπνίεο απνηειείηαη. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηξφπνπο εθηίκεζεο 

θνηλσληθνχ ξίζθνπ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο θακπχιεο F-N θαη ζηελ αξρή ALARP. 

Δπίζεο, γίλεηαη αλάιπζε ηεο πξφηαζεο Kaneko θαη Yamada, γηα κηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζηε ράξαμε ησλ νξίσλ ηεο ALARP. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε 

ράξαμε ησλ θακπχισλ F-N γηα ηα Ro-Pax θαη ηα Cruise ships, γηα δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, έρνπκε ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ καο έδεημαλ νη ππνινγηζκνί καο. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to study the risk to maritime transport, emphasizing the view, 

the interests and feelings of the public. In maritime transport, the problem of 

determining risk acceptance criteria is very complicated, because a single accident can 

cause different kinds of effects, and cause loss of life, and ecological destruction. The 

determination of satisfactory criteria for acceptance of risk is still under investigation 

and there are several problems to be overcome. Already enough had been done in this 

area. 

In this paper, we analyze accidents, with different features between them, at various 

times and will try to get a picture as to whether society is ready and willing to tolerate 

the risk, for the sake of an economic activity. More specifically, we will deal with the 

study of two particular types of ships, which have a direct relationship with the 

people, because they are used for transportation, tourism, recreation and will 

implement risk acceptance criteria. These criteria differ from state to state. So, in 

other countries, there are criteria with greater aversion to risk and others with less. 

Their creation is difficult, as it would be realistic to avoid becoming obsolete (as 

impossibly), but on the other should be objectively that there is no tolerance in fatal 

accidents. 

Behind almost any risk assessment is the attempt to support decision-making on 

security issues.  

The structure of the paper is : 

In the first chapter is the analysis of the process of Formal Safety Assessment (FSA), 

which is a tool of the International Maritime Organization (IMO), the assessment of 

risk, and present the footsteps. In the next chapter is the introduction to the concept of 

risk, and the categories making up. In the third chapter, we describe how social risk 

assessment, with particular reference to the F-N curves and the ALARP principle. 

Also, an analysis of the proposal Kaneko and Yamada, a different approach to 

defining the limits of ALARP. In the fourth chapter is the formulation of F-N curves 

for Ro-Pax and Cruise ships, for various cases and periods. Finally, in the fifth 

chapter, we draw conclusions from the results we showed our estimates. 
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Απηή ε ζειίδα παξέκεηλε ζθνπίκσο θελή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Δηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή ηνπ ξίζθνπ ζηε λαπηηιία 

 

1.1.Δηζαγσγή  

ηηο κέξεο καο, φπνπ ην βησηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ έρεη αλέβεη, 

νη πνιίηεο πιένλ είλαη ελήκεξνη, φηη ηα νθέιε ηεο ηερλνινγίαο έξρνληαη κε πςειφ 

θφζηνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηα ρξήκαηα. Όιν θαη πεξηζζφηεξν, νη άλζξσπνη, 

απαηηνχλ κεγαιχηεξν έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν εθηίζεληαη. Ζ πνιππινθφηεηα 

ησλ πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραληθήο, απαηηεί απφ ηνπο 

εηδηθνχο κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ψζηε λα κνληεινπνηεζνχλ νη αβεβαηφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ γηα ην ξίζθν θαη λα αλαδεηεζνχλ κέηξα κείσζεο ηνπ. 

Απηή ε επείγνπζα αλάγθε λα αζρνιεζνχκε κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ξίζθνπ, νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε θιάδσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, φπσο ε Risk Analysis (Αλάιπζε 

Ρίζθνπ), ε Risk Assessment (Αμηνιφγεζε Ρίζθνπ) θαη ε Risk Management 

(Γηαρείξηζε Ρίζθνπ). 

ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο, ην δηεζλέο ξπζκηζηηθφ φξγαλν πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο βαζηθνχο παξάγνληεο είλαη ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο 

(IMO). Ο ηξφπνο πνπ ν IMO εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ Risk Management  (Γηαρείξεζε 

Ρίζθνπ), είλαη κέζα απφ κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη FSA, δειαδή 

Formal Safety Assessment  (Σππηθή Απνηίκεζε  Αζθάιεηαο). [1] 

Ζ FSA, εηζήρζε σο κηα δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη γηα λα 

εθηηκεζεί ην θφζηνο θαη ηα νθέιε ησλ επηινγψλ ηνπ ΗΜΟ, γηα ηε κείσζε απηψλ ησλ 

θηλδχλσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα παξάζρεη ζηήξημε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηνπ Οξγαληζκνχ. Απηή ε δηαδηθαζία, πξνηάζεθε απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κε βάζε 

ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ έγηλε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο. [2] 

Ο ΗΜΟ, αξρηθά, κειέηεζε ηελ FSA, θαηά ηελ 62ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Θαιάζζηαο Αζθάιεηαο, (Marine and Safety Committee, MSC) ην 1993, κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, φπσο αλαθέξακε. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1995,  

κε ηελ ΜSC 65 ζπκθψλεζαλ φηη ε FSA ζα πξέπεη λα απνηειεί πςειή πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ αηδέληα.  

Σν 1997, ζηελ Δπηηξνπή Θαιάζζηαο Αζθάιεηαο (MSC) κε ηελ 68ε ζχλνδφ ηεο, θαη 

ζηελ Δπηηξνπή Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (Marine Environment 

Protection Committee, MEPC) κε ηελ 40
ε
 ζχλνδν ηεο, ν ΗΜΟ ελέθξηλε κηα 

πξνζέγγηζε ηνπ ξίζθνπ ζε πέληε βήκαηα ε νπνία νλνκάζηεθε Formal Safety 

Assessment  (FSA). ηφρνο κηαο FSA είλαη λα παξάζρεη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο 
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φζνλ αθνξάζηνπο θηλδχλνπο,ηα ξίζθα πνπ πεγάδνπλ απφ απηνχο,ηηο επηινγέο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ξίζθσλ απηψλ (Risk Control Options), ηα θφζηε θαη ηα νθέιε απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ηνπ ξίζθνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ, ε FSA λα 

πξαγκαηνπνηεί ηα πξνεγνχκελα κε έλαλ θαηά ην δπλαηφ αληηθεηκεληθφ ηξφπν, κε 

απζηεξή δνκή ε νπνία λα είλαη απφιπηα δηαθαλήο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη ηα εμαγψκελα ζπκπεξάζκαηα. 

Οη παξαπάλσ εμειίμεηο θαηαδεηθλχνπλ ηελ νινέλα απμαλφκελε επηξξνή ηνπ ξίζθνπ 

σο παξάγνληα ιήςεο απνθάζεσλ ζηε λαπηηιία θάηη πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηε λέα 

ηάζε ζηε λαππήγεζε πινίσλ, γλσζηή σο Risk Based Design. χκθσλα κε απηήλ, αληί 

λα έρνπκε πιένλ θαλνληζκνχο πνπ επηρεηξνχλ λα ειέγμνπληηο παξακέηξνπο ηεο 

ζρεδίαζεο κε αλαιπηηθέο νδεγίεο,θαηεπζπλφκαζηε πξνο θαλνληζκνχο πνπ, 

ιακβάλνληαο ππ‟φςηλ ην ξίζθν,ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

πιεξεί ην πινίν γηα λα εγθξηζεί. Αθφκα φκσο, ην Risk Based Design είλαη ζε λεπηαθφ 

ζηάδην. [1] [3] [4] 

 

1.2. Formal Safety Assessment  (FSA) 

Ζ FSA νξίδεηαη σο, «κηα νξζνινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία, πνπ ζηφρν έρεη 

ηελ απνηίκεζε ησλ ξίζθσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο λαπηηιίαο, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε θφζηνπο/νθέινπο 

απφ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ην κεηξηαζκφ απηψλ ησλ ξίζθσλ». [2] [3] [4] 

 

Δίλαη κηα δνκεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο 

πγείαο, ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνπζηψλ, κέζσ αλάιπζεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη αμηνιφγεζεο  ηεο ζρέζεο θφζηνπο-νθέινπο. Ζ FSA κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα λα βνεζήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ θαλνληζκψλ 

γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο  ή 

θάλνληαο κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ θαη, ελδερνκέλσο, ηε βειηίσζε ησλ 

θαλνληζκψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην αλζξψπηλν ζηνηρείν, θαζψο θαη 

κεηαμχ ζαιάζζηαο αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

θφζηνπο. Να ζεκεηψζνπκε εδψ, φηη κηα ηέηνηα κεγάιε πξνζπάζεηα, έρεη γίλεη γηα ηελ 

αχμεζε ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο μεξψλ θνξηίσλ ρχδελ (bulk 

carrier), κε απνηέιεζκα ηελ πξνζζήθε λέσλ θαλνληζκψλ ζηε δηεζλή ζχκβαζε 

SOLAS θαη αθφκε κία γηα ηελ ππνρξεσηηθή ή φρη εγθαηάζηαζε ησλ „‟καχξσλ 

θνπηηψλ‟‟ (voyage data recorder, VDR) ζηα ππάξρνληα θνξηεγά πινία. [5] 
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Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998, ε Δπηηξνπή Θαιάζζηαο Αζθάιεηαο (MSC), αλψηεξν 

ηερληθφ ζψκα ηνπ ΗΜΟ, ζπκθψλεζε ζε έλα πιαίζην πνπ ζα θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ έξγνπ, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηελ εθαξκνγή, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Σελ ελεκέξσζε κειινληηθψλ απνθάζεσλ ηνπ ΗΜΟ ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα 

ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο θνξηίνπ ρχδελ. 

 Να εθαξκφζεη ηελ κεζνδνινγία ηεο FSA, γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπηηιίαο 

μεξνχ ρχδελ. 

 Να εμαζθαιίζεη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκθσλία.  

 

Ζ εθαξκνγή ηεο FSA κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζρεηηθή κε πξνηάζεηο γηα κέηξα πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ην θφζηνο γηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ή 

ηηο δηνηθεηηθέο ή λνκνζεηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ.  

Απηφ επηηπγράλεηαη, παξέρνληαο κηα ζαθή αηηηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ θαη επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ απηψλ ησλ 

κέηξσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.  Απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηε βαζηθή θηινζνθία ηεο FSA 

ζην φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα λα δηεπθνιχλεη κηα δηαθαλή 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, παξέρεη έλα κέζν πξφιεςεο, θαζψο 

εμεηάδνληαη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έλα ζνβαξφ αηχρεκα. 

Αθφκα, ε εθαξκνγή ηεο είλαη ζπλεπήο πξνο ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ 

IMO θαη ζπλάδεη κε ηηο απνθάζεηο ηεο νινκέιεηαο Α.500(ΥΗΗ) „‟Objectives of the 

Organization in the 1980‟s‟‟, A.777(18) „‟Work Methods and Organization of Work 

in Committees and their Subsidiary Bodies‟‟ θαη Α.900(21) „‟Objectives of the 

Organization in the 2000‟s‟‟. Οη ιήπηεο απνθάζεσλ ζηνλ IMO, κέζα απφ ηελ FSA, 

είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο ζε φξνπο σθειεηψλ. (π.ρ. αλακελφκελε κείσζε ησλ 

ζαλάησλ ή ηεο ξχπαλζεο) θαη ηνπο „‟παίθηεο‟‟ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πνπ 

θαινχληαη ζε θάζε πεξίπησζε, λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά απηέο ηηο αιιαγέο. Γεληθά, ε 

FSA κπνξεί λα αλαπηπρζεί είηε απφ έλα θξάηνο κέινο ή έλαλ νξγαληζκφ κε 

ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα ζηνλ IMO, είηε απφ θάπνηα επηηξνπή ή θάπνην 

παξαθείκελν ζψκα εηδηθψλ ηνπ ΗΜΟ, κε ζηφρν ηε δηθαηνιφγεζε θάπνησλ πξνηάζεσλ 

θαη πξνζζεθψλ, ηελ αλαγλψξηζε ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ κε ην κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ απνηίκεζε θάπνησλ επεξρφκελσλ αιιαγψλ. [1] [2] [3] [4] [5] 

Ζ FSA απνηειείηαη απφ πέληε βήκαηα: 

1. Αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ (κηα ιίζηα κε φια ηα ζρεηηθά ζελάξηα αηπρεκάησλ κε 

πηζαλέο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα). 
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2. Δθηίκεζε/Απνηίκεζε ηνπ ξίζθνπ (εθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ). 

3. Γηεξεχλεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηνπκε ψζηε λα κεησζεί απηφ ην ξίζθν- risk 

control options (επηλφεζε ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ησλ 

εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ). 

4. Αλάιπζε Κφζηνπο/Κέξδνπο (πξνζδηνξηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

θφζηνπο ησλ εξγαιείσλ πνπ αλαθέξακε ζην 3. 

5. Πξνηάζεηο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ (λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο, ηα ζρεηηθά κε απηνχο ξίζθα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θφζηνο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ καο). 

 

Με απιά ιφγηα, απηά ηα βήκαηα κπνξνχλ λα απινπνηεζνχλ [5], σο εμήο: 

1. Ση ζα κπνξνχζε λα πάεη ζηξαβά (Δληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ, κηα ιίζηα κε φια ηα 

ζρεηηθά ζελάξηα αηπρεκάησλ κε πηζαλέο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα). 

2. Πφζν άζρεκα θαη πφζν πηζαλφ (Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ,εθηίκεζε ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ). 

3. Μπνξεί ηα πξάγκαηα λα βειηησζνχλ (Δπηινγέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ, 

επηλφεζε ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε κείσζε ησλ εληνπηζκέλσλ 

θηλδχλσλ). 

4. Ση ζα θνζηίζεη θαη πφζν θαιχηεξα ζα ήηαλ (Δθηίκεζε θφζηνπο-νθέινπο, 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε επηινγήο ειέγρνπ ησλ 

θηλδχλσλ). 

5. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα ιεθζνχλ (Πξνηάζεηο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, λα 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο, ηα ζρεηηθά ξίζθα ηνπο θαη ε 

ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ειέγρνπ 

θηλδχλσλ). 

Δπνκέλσο, ε κέζνδνο ηεο FSA είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη δχν 

ζηφρνπο. 

 Να εθηηκήζεη ην ξίζθν πνπ αθνξά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθέο ζηε 

ζάιαζζα (θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο) 

 ηνλ ελεξγφ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ησλ σθειεηψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θηλδχλσλ. 

Σν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ηεο FSA είλαη ε αμηφπηζηε ελζσκάησζε ππφ 

ξεαιηζηηθνχο φξνπο,ηεο ζπκβνιήο θαη εκπινθήο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε 
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λαπηηθή αζθάιεηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία απφ ηνλ 

ΗΜΟ γηα απηφλ ην ζθνπφ, είλαη ε Human Reliability Analysis. [1] [2] 

 

Αο δνχκε ινηπφλ πην αλαιπηηθά, απηά ηα βήκαηα. 

 

1.2.1. Αλαγλώξηζε Κηλδύλσλ 

 Χο „‟θίλδπλν‟‟, νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ «θαηαζηάζεσλ, ζπλζεθψλ, 

ραξαθηεξηζηηθψλ ή ηδηνηήησλ, πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ πηζαλφηεηα αλεπηζχκεησλ 

ζπλεπεηψλ». Οη θίλδπλνη απηνί, δεκηνπξγνχλ ηελ πηζαλφηεηα, θαη φρη ηε βεβαηφηεηα 

αλεπηζχκεησλ ζπλεπεηψλ. [8] 

To βήκα απηφ, έρεη σο ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε κηαο ιίζηαο απφ θηλδχλνπο (πνπ 

κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ ζην ππφ κειέηε ζελάξην) θαη ηελ ηεξάξρεζή ηνπο, αλάινγα 

κε ην πφζν ζεκαληηθνί είλαη. 

Ζ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πινπνηεί κηα δπλακηθή-

πξνιεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία δελ αλαδεηθλχεη κφλν θηλδχλνπο πνπ έπαημαλ ξφιν ζην 

παξειζφλ, αιιά αζρνιείηαη κε έλαλ αξηζκφ θηλδχλσλ γηα θάζε πινίν, αλεμάξηεηα αλ 

έρνπλ ή φρη θαηαγξαθεί σο αηηία λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. Κάπνηεο ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη, πξνυπνζέηνπλ ηελ θηλεηνπνίεζε νκάδσλ εηδηθψλ, γηα ηελ εθηέιεζε 

δνκεκέλσλ αλαζεσξήζεσλ ζηε ζρεδίαζε ηνπ πινίνπ, ζηηο ιεηηνπξγίεο, ζηε 

δηαρείξηζή ηνπ θαη ζηελ εκπινθή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ αιπζίδα εμέιημεο 

ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο εξσηεκαηνιφγηα θαη πηνζεηψληαο αλαιπηηθέο κεζφδνπο, 

θαηαλνείηαη ην ππφ κειέηε αηχρεκα θαη αμηνπνηείηαη ε ππάξρνπζα εκπεηξία, κέζσ 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ παξφκνηα λαπηηθά αηπρήκαηα, ηεο γλψζεο ησλ θαλνληζκψλ, 

θαη ησλ εμαγνκέλσλ απφ ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο. [2] [3] [4] [6] 

Μηα επνπηηθή άπνςε ελφο νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. 

Σα απνηειέζκαηα  πνπ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ απηφ ην βήκα ηεο FSA πξέπεη λα 

είλαη  

 

 Λίζηα κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο γηα ην πινίν. 

 Πεξηγξαθή ησλ αηηηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. 

 Βαζκνλφκεζε ησλ θηλδχλσλ, κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη θιίκαθεο. 
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ρήκα 1. Δπνπηηθή άπνςε αηπρήκαηνο 

 

 

Όζνλ αθνξά ηε βαζκνλφκεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ εληνπηζκέλσλ θηλδχλσλ, ν ΗΜΟ 

πξνηείλεη ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ γηα ηηο ζπλέπεηεο θαη ηελ πηζαλφηεηα ππφ 

ινγαξηζκηθή θιίκαθα. 

 

 Έηζη έρνπκε ηε ζρέζε: 

 

Risk=Probability Consequence 

 

log(Risk)=log(Probability)+log(Consequence)

 

Άξα, ν δεηνχκελνο δείθηεο ξίζθνπ (RI) πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηνπ δείθηε 

ζπρλφηεηαο (FI) ζπλ απηφλ γηα ηηο ζπλέπεηεο (SI) 

 

Ο Πίλαθαο 1, καο δείρλεη ηελ δηαθχκαλζε ηνπ δείθηε ζπλεπεηψλ, θαη ν Πίλαθαο 2 

αληίζηνηρα,απηήλ ηνπ δείθηε ζπρλφηεηαο. 

               

 

 
Πίλαθαο 1. Γηαθχκαλζε ηνπ δείθηε ζπλεπεηψλ (SI) 

 

       SI οβαρότθτα ςυνεπειϊν Λςοδφναμεσ αςτοχίεσ

1 Μικρι 0,01

2 θμαντικι 0,1

3 οβαρι 1

4 Καταςτροφικι 10
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Πίλαθαο 2. Γηαθχκαλζε ηνπ δείθηε ζπρλφηεηαο, (FI) 

 

 

Ο δείθηεο ξίζθνπ,ινηπφλ, ζα είλαη RI=FI+SI  

 

πλνςίδνληαο, ζε απηφ ην ζηάδην, νη εµπεηξνγλψµνλεο θαηαιήγνπλ ζε µηα ιίζηα 

θηλδχλσλ πνπ ππάξρεη πεξίπησζε λα εµθαληζηνχλ ζην ππφ µειέηε ζελάξην, 

ρξεζηµνπνηψληαο εηδηθέο ηερληθέο θαη πνιιέο θνξέο βαζίδνληαη ζην ηζηνξηθφ απφ 

παιαηφηεξα αηπρήµαηα αιιά θπξίσο ζηηο εθηηµήζεηο θαη ζηελ εµπεηξία ηνπο. Έηζη, νη 

θίλδπλνη θαηαηάζζνληαη µε βάζε ην ξίζθν θαη ηε ζεµαληηθφηεηα πνπ έρνπλ νη 

επηπηψζεηο ηνπο. 

 

Τπάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο, θαηά ην δπλαηφλ ηππνπνηεκέλεο κέζνδνη, γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ ζε κηα νπνηαδήπνηε κειέηε ξίζθνπ. [6] 

 

 

 HAZID (Hazard Identification Technique)   

 

Δίλαη έλαο γεληθφο  φξνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

επαθφινπζσλ ζπλεπεηψλ ηνπο, μερσξίδνληαο απηέο πνπ θαίλεηαη λα είλαη πην 

ζεκαληηθέο. Ζ ηερληθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζχλνιν ε κέξνο ηνπ ζθάθνπο ή 

θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. πλήζσο ην ζχζηεκα καο 

δηαηξείηαη ζε ππνζχλνια, ηα νπνία εμεηάδνληαη απφ εηδηθνχο κε ζηφρν ηελ αλαθάιπςε 

ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Σέινο έρνπκε κηα πξψηε ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ αλάινγα 

κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπο. Οη θπξηφηεξεο ηερληθέο απφ απηέο είλαη: [3] [4] 

 

1.2.1.1. What-if Analysis 

 

Ζ αλάιπζε απηή παξάγεη πνηνηηθέο πεξηγξαθέο ησλ δπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ (κε ηε 

κνξθή εξσηαπαληήζεσλ), θαζψο θαη θαηαιφγνπο κε ζπζηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Δίλαη εθαξκφζηκε γηα ζρεδφλ 

θάζε ηχπν εθαξκνγήο, εηδηθά εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζρεηηθά απιά ζελάξηα απνηπρίαο. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλε ηεο, αιιά πην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ άιιεο, πην δνκεκέλεο ηερληθέο (θπξίσο ηελ Checklist Analysis). Ο 

Πίλαθαο 3 είλαη έλα παξάδεηγκα κηαο what-if αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεπηεζκέλνπ 

αέξα ελφο ζθάθνπο. [4] [7] 

FI υχνότθτα υχνότθτα ανά ship year

7 υχνι 10

5 Λογικά Πικανι 0,1

3 Απομακρυςμζνθ 0,001

1 Τπερβολικά απομακρυςμζνθ 0,00001
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Πίλαθαο 3. Παξαδείγκαηα ηεο What-if αλάιπζεο ελφο ζθάθνπο. 

 

 

1.2.1.2. Checklist Analysis 

 

Δίλαη κηα ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα, κε ηε κνξθή 

κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ιηζηψλ ειέγρνπ. Δίλαη εθαξκφζηκε γηα πςεινχ επηπέδνπ θαη 

ιεπηνκεξνχο  επηπέδνπ αλαιχζεηο. 

 

Πίλαθαο 4. Παξαδείγκαηα ηεο Checklist αλάιπζεο  

 

Ζ ηερληθή παξάγεη πνηνηηθνχο θαηαιφγνπο ζπκκφξθσζεο θαη κε ζπκκφξθσζεο, 

θαζψο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε δηφξζσζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ. Ζ αλάιπζε απηή, 

What if? Άμεςθ κατάςταςθ υνζπειεσ Προςταςία υςτάςεισ

ςυςτιματοσ

Tο φίλτρο Μειωμζνθ ροι αναποτελεςματικι Μζτρθςθ πίεςθσ/κενοφ υχνοί ζλεγχοι τθσ

ειςαγωγισ του αζρα μζςω του λειτουργία ςυμπιεςτι μεταξφ του ςυμπιεςτι πίεςθσ,ςε τακτά 

αζρα,αρχίςει ςυμπιεςτι που οδθγεί ςε και του φίλτρου διαςτιματα

να βουλϊνει επθρεάηει τθν υπερβολικι χριςθ  ειςαγωγισ. ι τοποκετείςτε 

επίδοςθ του ενζργειασ και πικανι ηθμιά. Ετιςια αντικατάςταςθ διακόπτθ που 

Χαμθλι  ι κακόλου ροι αζρα φίλτρου. ςθμάνει ςυναγερμό

ςτον εξοπλιςμό, που οδθγεί ςε ςε περιοχι με 

λειτουργικζσ ανεπάρκειεσ κόςμο

και, ενδεχομζνωσ, διακοπζσ

Κάποιοσ Τψθλι ταχφτθτα ροισ Χαμθλι  ι κακόλου ροι αζρα Μικρι γραμμι  

αφινει μια του αζρα μζςω ςτον εξοπλιςμό, που οδθγεί ςε αποςτράγγιςθσ 

 βαλβίδα τθσ ανοικτισ  λειτουργικζσ ανεπάρκειεσ κα εκτρζψει μόνο ζνα                      -

αποςτράγγιςθσ  βαλβίδασ, και, ενδεχομζνωσ, διακοπζσ τμιμα τθσ ροισ του 

ανοικτι  προσ τθνατμόςφαιρα Πικανότθτα τραυματιςμϊν. αζρα, αλλά θ διατιρθςθ 

τθσ πίεςθσ κα είναι 

δφςκολθ
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ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ζπκπιήξσκα ή αλαπφζπαζην κέξνο κηαο άιιεο κεζφδνπ 

(εηδηθά ηεο What-if Analysis) πξνο ηελ εθπιήξσζε εηδηθψλ απαηηήζεσλ. [4] [7] 

 

 

1.2.1.3. HAZOP (Hazard and Operability Analysis) 

 

Ζ HAZOP ηερληθή αλάιπζε, ρξεζηκνπνηεί εηδηθέο ιέμεηο θιεηδηά, κε ζθνπφ λα 

βνεζήζεη κηα νκάδα εηδηθψλ λα αλαγλσξίζεη ηνπο θηλδχλνπο γηα αζηνρία πνπ 

ππάξρνπλ ζε έλα ζχζηεκα. Απηέο νη ιέμεηο θιεηδηά πξνθχπηνπλ σο ζπλδπαζκφο 

πξνθαζνξηζκέλσλ επηζέησλ (ιέμε νδεγφο) θαη ζπγθεθξηκέλσλ κεγεζψλ, αλάινγα κε 

ην ζχζηεκα πνπ εμεηάδνπκε. Υξεζηκνπνηείηαη γεληθά ζε έλα επίπεδν ζπζηήκαηνο θαη 

παξάγεη θπξίσο πνηνηηθά απνηειέζκαηα, αλ θαη κεξηθέο απιέο πνζνηηθνπνηήζεηο είλαη 

δπλαηέο λα γίλνπλ. Ζ πξσηαξρηθή ρξήζε ηεο HAZOP κεζνδνινγίαο, είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ζηα ζπζηήκαηα ζπλερνχο δηαδηθαζίαο (ηδηαίηεξα ξεπζηά θαη ζεξκηθά ζπζηήκαηα). Γηα 

παξάδεηγκα, απηή ε ηερληθή 

ζα ηζρχεη γηα έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο πεηξειαίνπ πνπ απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο 

αληιίεο, δεμακελέο, θαη γξακκέο παξαγσγήο. [4] [7] 

 

ηνλ Πίλαθα 4 βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα αλάιπζεο HAZOP, φπσο παξνπζηάδεηαη ζε 

εγρεηξίδην ηνπ ABS.  

 

 

 
Πίλαθαο 5. Αλάιπζε HAZOP γηα ην ζχζηεκα ζπκπηέζεσο αέξα πινίνπ 

 

 

 

 

 

Παξέθθιηζε Αίηηα Παξελέξγεηεο Αζθ.Δηθιείδεο Πξνηάζεηο

Γξακκή Εηζαγσγήο ζπκπηεζηή

Υςειή ξνή Κακία πνπ λα

 παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ

Χακειή/ Καθή ζύλδεζε Καθή ρξήζε Παξεκβάιινπκε Ο έιεγρνο ηνπ 

Καζόινπ ξνή ζσιελώζεσλ/ ζπκπηεζηή πνπ πηεζόκεηξν κεηαμύ πηεζόκεηξνπ λα 

 ζπζζώξεπζε νδεγεί ζε ζπαηάιε θίιηξνπ εηζαγσγήο απνηειεί θνκκάηη

βξόρηλνπ ύδαηνο ελέξγεηαο θαη θαη ζπκπηεζηή  ηεο θαζεκεξηλήο

 πηζαλόηεηα πηζαλή θζνξά ηνπ Αιιαγή θίιηξνπ  εξγαζίαο θάπνηνπ

ζε ηαθηά ρξνληθά  κέινπο ηνπ 

δηαζηήκαηα πιεξώκαηνο

Ρνή πξνο ιάζνο Δελ εληνπίζηεθε

θαηεύζπλζε

               *                 *                    *                   *                  *

               *                 *                    *                   *                  *
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1.2.1.4. FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

 

Δίλαη κηα επαγσγηθή κέζνδνο κε θχξηα εθαξκνγή κεραληθά θαη ειεθηξηθά ζπζηήκαηα 

(π.ρ., ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο, ζπζηήκαηα πξφσζεο). Απηή ε ηερληθή δελ είλαη 

θαηάιιειε γηα επξχηεξα ζέκαηα, φπσο ε  

γεληθή αζθάιεηα ησλ πινίσλ. Ζ ηερληθή απηή, δειψλεη πσο ε απνηπρία ηνπ θάζε 

θνκκαηηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ζηελ απφδνζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

.Γηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ εγγπήζεσλ γηα ηελ απνθπγή γεληθεπκέλεο 

αζηνρίαο. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο, σο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, επεηδή ε κέζνδνο εζηηάδεη 

ζπζηεκαηηθά εηδηθά γηα ηξφπνπο αζηνρίαο εμνπιηζκνχ. 

  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θακία απφ απηέο ηηο βαζηθέο κεζφδνπο αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ, 

δε ρξεζηκνπνηείηαη κφλε ηεο, αιιά αιιεινζπκπιεξψλεηαη κε ηηο άιιεο. 

 

 

1.2.2. Αλάιπζε ηνπ Ρίζθνπ 

 

ην βήµα απηφ γίλεηαη εθηίµεζε ηνπ «µεγέζνπο» ηνπ ξίζθνπ θαζψο θαη απνηίµεζε 

ηνπ µε βάζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, θπξίσο, θξηηήξηα. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξψηε 

ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ, θαη έηζη δηαιέγνληαη απηνί πνπ είλαη νη πην ζεκαληηθνί, 

ψζηε λα έρνπκε κηα ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ην ρίσκο, πνπ πξνθχπηεη απφ θάζε ζελάξην 

αζηνρίαο. Σν βήκα απηφ, απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε: 

 

1.2.2.1. Αλάιπζε αηηίνπ-ζπρλόηεηαο (Cause and Frequency Analysis) 

 

Αθνχ νη θίλδπλνη ελφο ζπζηήκαηνο ή ηεο δηαδηθαζίαο έρνπλ εληνπηζηεί, ην επφκελν 

βήκα είλαη λα δηαπηζηψζνπκε κε ιεπηνκέξεηα ηνπο κεραληζκνχο αζηνρίαο ηνπ 

ζπζηήκαηφο καο θαζψο θαη λα εθηηκεζεί ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία, ηα επηθίλδπλα 

ζπκβάληα κπνξεί λα ζπκβνχλ. Σα παξαθάησ είλαη κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο θαη ηα 

εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπρλφηεηαο. [1] [3] [4] [6] [9] 

 

1.2.2.1.1. Αλάιπζε ηζηνξηθώλ Γεδνκέλσλ 

 

Αξρηθά, πξέπεη λα γίλεη κηα ζηνραζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, γηα λα θαζνξίζνπκε 

αλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε πνπ αμηνινγείηαη. Ο αλαιπηήο πξέπεη λα 

εμεηάζεη ηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ, ηε ζηαηηζηηθή πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (αθξίβεηα, 

ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ, θ.ιπ.) θαη πξέπεη λα αλαιπζεί ε ζπλάθεηα ησλ δεδνκέλσλ 

γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη. Γηα παξάδεηγκα, ηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ζηε 

Βφξεηα Θάιαζζα κπνξεί λα κελ ηζρχνπλ άκεζα γηα ηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ ιφγσ 

ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ (π.ρ. αηκνζθαηξηθέο 



28 
 

ζπλζήθεο). Έηζη, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο βάζεο, θαη ηεο κειέηεο καο, πξέπεη πξψηα λα αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηία 

ηεο βάζεο, θαη αλ ε ζπζρέηηζε πνπ επηρεηξνχκε λα θάλνπκε κε ηελ πεξίπησζή καο, 

είλαη „‟ζπκβαηή‟‟. Αλ ηειηθά, δε ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ Αλάιπζε Ηζηνξηθψλ 

Γεδνκέλσλ, ε ζπρλφηεηα πξνζεγγίδεηαη κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο. [7] 

 

1.2.2.1.2. Γέλδξα ζθαικάησλ (Fault Trees) 

 

Σν δέλδξν ζθαικάησλ, είλαη κηα κέζνδνο γηα ηε γξαθηθή/αλαιπηηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ ινγηθψλ ζπλδπαζκψλ, γηα ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ή κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

έλα αλεπηζχκεην γεγνλφο ή θαηάζηαζε. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή, ζπζηεκαηηθά 

δηεξεπλνχληαη νη αηηίεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξφθιεζε ηνπ θξίζηκνπ 

αηπρήκαηνο. Δίλαη ίζσο ε πην γλσζηή κέζνδνο ζηελ αλάιπζε αζθάιεηαο θαη απνηειεί 

ηζρπξφ φπιν γηα κία ξεαιηζηηθή αλάιπζε θηλδχλσλ ζηε βηνκεραλία. 

 

Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ησλ δέλδξσλ ζθαικάησλ είλαη: 

 

-Βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε θηλδχλσλ ζε πνιχπινθα ζπζηήκαηα.  

 

-Βνεζά ζηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζε έλα ζθάικα, ρσξίο φκσο λα ράλεηαη ε 

επξχηεξε εηθφλα. 

 

-Πξνζθέξεη κηα επνπηηθή εηθφλα, γηα ην πσο ζθάικαηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο. 

 

-Δάλ θάπνηνο είλαη εμνηθεησκέλνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλάιπζεο, θαηαλνεί ηα 

απνηειέζκαηα, εχθνια θαη γξήγνξα. 

 

 -Τπνζηεξίδεη πνζνηηθή επεμεξγαζία (πηζαλφηεηεο/ζπρλφηεηεο). 

 

Παξφια απηά, έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα, φπσο ην φηη είλαη ιεπηνκεξήο θαη ρξνλνβφξα 

κέζνδνο, απαηηεί εηδηθέο ηθαλφηεηεο θαη εθπαίδεπζε, παξέρεη κηα „‟ςεπδαίζζεζε‟‟ 

αθξίβεηαο πνπ φκσο εκπεξηέρεη ζθάικαηα, δελ εθαξκφδεηαη κεραληθά θαη απηφκαηα 

θαη φηη ε εθαξκνγή ηεο απαηηεί ηελ ππνζηήξημε ιεπηνκεξνχο πηζηνπνίεζεο. 

Παξνπζηάδνπκε έλα ελδεηθηηθφ Fault Tree πνπ πεξηγξάθεη πνηνηηθά ην πσο κπνξεί λα 

νδεγεζεί έλα πινίν ζην ηειηθφ γεγνλφο «απψιεηα ζπζηήκαηνο πξφσζεο». [6] 
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                          ρήκα 2.  Σππηθφ παξάδεηγκα Fault Tree 

 

 

 

1.2.2.1.3. Γέλδξα γεγνλόησλ (Event Trees) 

 

Σα δέλδξα γεγνλφησλ είλαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε-δηάγξακκα, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ελφο αηπρήκαηνο, κίαο αζηνρίαο ή 

γεληθφηεξα ελφο αλεπηζχκεηνπ γεγνλφηνο. Με ηελ ηερληθή απηή, έρνπκε πεξηγξαθή 

ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ πνπ μεθηλνχλ απφ έλα αλεπηζχκεην γεγνλφο, θαη καο δίλνπλ 

ηελ πηζαλφηεηα ην γεγνλφο απηφ λα έρεη ζπλέπεηεο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. ην 

εμεηαδφκελν ζχζηεκα, ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο, πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα 

κεηξηάζνπλ ηηο ζπλέπεηεο απφ ην αξρηθφ γεγνλφο θαη ειέγρνπλ ην αλ θαη θαηά πφζν 

επηηπγράλνπλ ην ζηφρν ηνπο. Σέινο, ε πηζαλφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο ζπλέπεηαο, πξνθχπηεη αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηελ πηζαλφηεηα 

πξφθιεζεο ηνπ αηπρήκαηνο, επί ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ή απνηπρίαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ. [6] 
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ρήκα 3. Σππηθφ παξάδεηγκα Event Tree 

 

 

 

1.2.2.1.4. Αλάιπζε Αζηνρηώλ Κνηλνύ Αηηίνπ (Common Cause Failure Analysis, 

CCFA) 

 

Eίλαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εμέηαζε αθνινπζηψλ γεγνλφησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ πνιιαπιέο απνηπρίεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ίδηα αηηία. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ απηέο νη πνιιαπιέο απνηπρίεο ή ιάζε, πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ξίδα-

αίηηα, κπνξνχλ λα ληθήζνπλ πνιιαπιά ζηξψκαηα πξνζηαζίαο ηαπηφρξνλα. Ζ CCFA 

έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 ζπζηεκαηηθή, δνκεκέλε αμηνιφγεζε ζηεξηδφκελε ζηελ εκπεηξία θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ αλαιπηή γηα εληνπηζκφ πηζαλψλ εμαξηήζεσλ 

κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ αζηνρίαο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη κηα ζπλνιηθή 

αλαζεψξεζε θαη λα δηαζθαιίζεη φηη ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο εγγπήζεηο θαηά 

ηηο αζηνρίεο κε θνηλά αίηηα. 

 

 ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ. 

 

 θαηά θχξην ιφγν εθηειείηαη απφ έλα άηνκν ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζσ ζπλεληεχμεσλ θαη επηηφπησλ 

επηζεσξήζεσλ. 

 



31 
 

 παξάγεη: πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αιιειεμαξηήζεηο ησλ 

δηαθφξσλ γεγνλφησλ θαη πξνηείλεη ηξφπνπο ψζηε λα εμαιεηθζνχλ απηέο. 

 

 ε πνηφηεηα ηεο αλάιπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ αλαιπηή θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. 

 

Ζ CCFA ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά σο ζπκπιήξσκα ζε κηα επξχηεξε αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα άιιε ηερληθή, ηδίσο ην δέληξν βιάβεο θαη ηηο αλαιχζεηο 

δέλδξνπ γεγνλφησλ. [7] 

 

 

1.2.2.1.5. Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο Αλζξώπηλνπ Παξάγνληα (Human Reliability 

Analysis)  

 

Ζ Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα, είλαη απφ ηηο πην γλσζηέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλζξψπηλσλ ιαζψλ. Δίλαη έλαο γεληθφο φξνο 

γηα ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ηα αλζξψπηλα ιάζε κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ, 

δειαδή ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα ε επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ λα νδεγήζεη ζε 

αζηνρία. Ζ εθηίκεζε κπνξεί λα είλαη είηε πνηνηηθή ή πνζνηηθή, αλάινγα κε ηηο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη απφ ηνλ βαζκφ ιεπηνκέξεηαο πνπ απαηηείηαη. Ο 

κειεηεηήο πξνζπαζεί λα δηαθξίλεη, ζε πνηα ζεκεία ηνπ κνληέινπ αζηνρίαο 

ππεηζέξρεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη λα αλαθαιχςεη ην ηη ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη ιάζνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ. 

 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ είλαη: 

 

i) Γξαπηέο δηαδηθαζίεο δελ έρεη νινθιεξσζεί ή είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζνχλ 

ii) Όξγαλα εθηφο ιεηηνπξγίαο ή αλεπαξθή 

iii) Ζ έιιεηςε γλψζεο απφ ηνλ ρεηξηζηή 

iv) Αληηθξνπφκελεο  πξνηεξαηνηήηεο 

v) Δπηζήκαλζε αλεπαξθεηψλ 

vi) Σελ απφθιηζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο  

vii) Ο εμνπιηζκφο λα κε ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ 

viii) Οη δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο 

ix) Αλεπαξθήο εξγνλνκία 

x) Γηαθνξά κεηαμχ πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ νδεγηψλ 

xi) Κάλνληαο κηα επηζθεπή ή ηελ ζπληήξεζε κε ιάζνο εξγαιεία 

 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα φηη έλα άηνκν 

έζθαιε θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο. Ζ αλάιπζε πξέπεη λα εμεηάζεη 

ζπζηεκαηηθά ζε θάζε βήκα ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο. Αλ ππάξρεη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο ησλ πηζαλψλ ζθαικάησλ, ν αμηνινγεηήο κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηελέξγεηα  
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ειέγρνπ γηα λα πξνζδηνξίζεη ηα ζθάικαηα πνπ είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πηζαλφ 

λα ζπκβνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη λα εθρσξήζεη ηηκέο ζηα πην πηζαλά 

ζθάικαηα. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, ν αμηνινγεηήο κπνξεί λα παξάγεη 

πνηνηηθέο εθηηκήζεηο, (π.ρ., ρακειή, κεζαία ή πςειή), ή πνζνηηθέο εθηηκήζεηο (π.ρ., 

0,003), ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ ζε παξφκνηα πεξηζηαηηθά 

απνηπρίαο. Έηζη αλαπηχζζνληαη ζηξαηεγηθέο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

ιάζνπο. 

Μεηά ην ηέινο ηεο αλάιπζεο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπηζηίαο, νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο 

ζα είλαη δηαζέζηκεο: 

 

i) Καηάινγνο ησλ θαζεθφλησλ 

ii) Καηάινγνο ησλ πηζαλψλ ζθαικάησλ 

iii) Αλζξψπηλεο πηζαλφηεηεο ιάζνπο 

iv) ηξαηεγηθέο κείσζεο ιάζνπο 

v) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

vi) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

 

Σν ζρήκα 4, απεηθνλίδεη γξαθηθά ηα βήκαηα θαη ηε ζεηξά ηνπο, ζηελ Αλάιπζε 

Αμηνπηζηίαο Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα. [7] 

 

ρήκα 4. Βήκαηα ζηελ Αλάιπζε Αμηνπηζηίαο Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα. 

 

 

1.2.2.2. Αλάιπζε ζπλεπεηώλ 

 

Ο ζηφρνο ηεο είλαη, κε ρξήζε αλαιπηηθψλ κνληέισλ, λα έρνπκε κηα ιεπηνκεξή 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θάζε ζελαξίνπ αζηνρίαο. Ζ ρξήζε 

απηψλ ησλ κνληέισλ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

Επιλογι των ςεναρίων κινδφνου που κα αναλυκοφν

                                                    Λ

Ανάλυςθ εργαςιϊν 

                                                    Λ

Αναγνϊριςθ λάκουσ 

                                                    Λ

Κακοριςμόσ πικανότθτασ του λάκουσ 

                                                    Λ

Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν για τθ μείωςθ του ςφάλματοσ 

                                                    Λ

Αποτελζςματα  

                                                    Λ

Ενςωμάτωςθ το ςτάδιο ''αποτίμθςθσ κινδφνου''
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i) Σνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πιηθνχ ή ηεο κνξθήο ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

θίλδπλν πνπ εμεηάδνπκε  

 

ii) Σε κέηξεζε (κέζσ πνιπδάπαλσλ πεηξακάησλ) ή ηελ εθηίκεζε (ρξήζε κνληέισλ 

θαη ζπζρεηίζεηο), ηεο κεηαθνξάο ηνπ πιηθνχ ή ηεο κεηάδνζεο ηεο ελέξγεηαο ζην 

πεξηβάιινλ θαη πξνο ηνλ εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν ζηφρν. 

iii) Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηάδνζεο ηεο ελέξγεηαο ή ησλ πιηθψλ 

ζηνλ ζηφρν πνπ εμεηάδνπκε. 

iv) Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ, ζηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα, ην 

πεξηβάιινλ, θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ ζηφρνπ. 

Πνιιά εμειηγκέλα κνληέια θαη νη ζπζρεηίζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεπεηψλ. Δθαηνκκχξηα δνιάξηα έρνπλ δαπαλεζεί ζηελ έξεπλα ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

έθζεζεο ζε ηνμηθέο νπζίεο. 

Σα απνηειέζκαηα  κηαο αλάιπζεο ζπλεπεηψλ, πξέπεη λα είλαη κηα εθηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ έθζεζεο, ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζηνλ θίλδπλν πνπ καο ελδηαθέξεη θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ζηελ πγεία ηνπ, ή ηελ αζθάιεηα ηνπ γεληθφηεξα, απφ απηήλ ηελ έθζεζε. 

[3] [4] [7] 

 

1.2.2.3. Σειηθή Δθηίκεζε Ρίζθνπ 

Με ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαιχζεηο πρλφηεηαο θαη πλεπεηψλ, 

κπνξνχκε ζπλδπάδνληάο ηα λα θαηαιήμνπκε ζην ξίζθν ηεο ππφ εμέηαζε 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Ζ πην ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα απνδίδνπκε δείθηεο ηφζν ζηηο ζπρλφηεηεο, φζν θαη 

ζηηο ζπλέπεηεο. Οη δείθηεο απηνί, κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ην κέγεζνο είηε πνηνηηθά είηε 

πνζνηηθά. [7] [10] 
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1.2.3. Δπηινγή Μέηξσλ Πεξηνξηζµνύ ηνπ Ρίζθνπ  

ην βήµα απηφ αζρνινχκαζηε πιένλ κε ηα ξίζθα πνπ είλαη πςειφηεξα ζε ζρέζε κε 

ηα άιια,κε ζηφρν λα πξνηείλνπκε κηα ζεηξά κέηξσλ (Risk Control Options) γηα ηελ 

κείσζε θαη ηελ εμάιεηςή ηνπο. Οη δχν ηαθηηθέο πνπ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε εδψ, 

είλαη α) ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο ζπρλφηεηαο ελφο ηχπνπ αηπρήκαηνο, β) ν 

κεηξηαζκφο ησλ ζπλεπεηψλ αηπρήκαηνο. 

   Σα κέηξα απηά,πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

 Δθεί πνπ ε αλάιπζε ζην πξνεγνχκελν βήκα ηεο FSA έδεημε πςειά επίπεδα 

ξίζθνπ 

 

 Δθεί πνπ ην επίπεδν ηνπ ξίζθνπ είλαη κελ απνδεθηφ, σζηφζν ε ζνβαξφηεηα 

ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηπρφλ αηχρεκα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην αηχρεκα είλαη κηθξή, έηζη ην ξίζθν 

αηπρήκαηνο ζεσξείηαη απνδεθηφ. Αλ φκσο ζπκβεί, νη ζελέπεηέο ηνπ καο 

επηβάιινπλ λα πάξνπκε κέηξα γηα παξαπέξα κείσζή ηνπ. 

 

 Δθεί πνπ ην επίπεδν ηνπ ξίζθνπ είλαη κελ απνδεθηφ, σζηφζν ε πηζαλφηεηα λα 

έρνπκε αηχρεκα είλαη πνιχ πςειή. Δδψ νη ζπλέπεηεο είλαη αζήκαληεο, ε 

ζπρλφηεηα φκσο ησλ πεξηζηαηηθψλ, ζα έρεη επίπησζε ζηελ επηρεηξεζηαθή 

απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. 

 

 Δθεί πνπ νη εθηηκήζεηο καο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο θαη ηελ 

εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ απηφ, ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο θαη ζπλεπψο ρακειή αμηνπηζηία. 

 

 

Έπεηηα απφ φια απηά, πξνηείλνληαη ηα θαηάιιεια αιιά θαη εθαξκφζηκα 

κέηξα, γηα ηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ (είηε κεκνλσκέλεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν, είηε νιφθιεξεο επηρεηξηζηαθέο δηαδηθαζίεο). 

 

ην ηέινο ηνπ βήκαηνο απηνχ,επαλεθηηκνχκε ηα επίπεδα ηνπ ξίζθνπ, αξρηθά 

ζε επίπεδν κνληέινπ, ψζηε λα έρνπκε εηθφλα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 

Τπνινγίδνπκε επίζεο, θαηά πφζν θάζε κέηξν πνπ εθαξκφδνπκε, ζπκκεηέρεη 

ζηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ. [3] [4] 
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1.2.4. Αλάιπζε Κόζηνπο – Κέξδνπο  

Γχν θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα εθθξαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξακε πξηλ, γηα λα θαζνξίζνπλ ηα φξηα ηνπ ηη είλαη ινγηθφ θαη ηη 

εθηθηφ, είλαη ην Αθαζάξηζην Κφζηνο Απνηξνπήο Θαλαηεθφξσλ Αηπρεκάησλ 

(GCAF- Gross Cost of Averting a Fatality) θαη ην Καζαξφ Κφζηνο ηεο Απνηξνπή 

Θαλαηεθφξσλ Αηπρεκάησλ (NCAF- Net Cost of Averting a Fatality). 

GCAF=ΓCost/ΓR

NCAF=(ΓCost-ΓEconomicBenefits)/ΓPLL  

 

Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

ΓCost είλαη ην νξηαθφ θφζηνο απφ ηελ επηινγή RCO 

ΓR είλαη ε κείσζε ηνπ ξίζθνπ 

ΓPLL είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ 

ΓEconomic_Benefits είλαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ RCO 

 

Cost Increase
GCAF=

Risk Reduction

Cost Increase-EconomicBenefits
NCAF=

Risk Reduction

 

Πξφθεηηαη γηα δαπαλεξά κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Risk 

Control Options απφ ηελ άπνςε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηελ απνθπγή ζαλάησλ. Σν θξηηήξην NCAF ιακβάλεη ππ‟φςηλ 

επίζεο ην νηθνλνκηθφ θέξδνο απφ ηε ρξήζε ησλ RCΟ. Καη γηα ηα δχν θξηηήξηα, 

πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ θαηάιιειεο πνζνηηθέο ηηκέο γηα ην βέιηηζην/κέγηζην θφζηνο  

ηεο απνηξνπήο ελφο ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο πξηλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ R.C.O. 

Μηα αλάιπζε Κφζηνπο/Οθέινπο ζπλδέεηαη κε ηε ιεγφκελε ALARP (As Low As 

Reasonably Practible) αληηκεηψπηζε ηνπ ξίζθνπ. Κξαηάκε δειαδή ην ξίζθν, ζε 

επίπεδα ηφζν ρακειά, φζν είλαη πξαθηηθά εθηθηφ. 

χκθσλα κε απηή, ην ξίζθν ρσξίδεηαη ζε 3 πεξηνρέο : [3] [4] [6] [10] [11] 
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-Πεξηνρή Με-Απνδεθηνύ Ρίζθνπ (Unacceptable Region), φπνπ είλαη επηηαθηηθφ λα 

δξάζνπκε άκεζα γηα ηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην θφζηνο. 

 

-Πεξηνρή Απνδεθηνύ Ρίζθνπ (Broadly Acceptable Region), φπνπ ην ξίζθν ζεσξείηαη 

απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ακειεηέν (negligible) θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ ρξεηάδεηαη λα δξάζνπκε πξνθεηκέλνπ λα ην κεηψζνπκε πεξαηηέξσ. 

 

-Πεξηνρή ALARP (Tolerable-ALARP Region), φπνπ ην ξίζθν είλαη απνδεθηφ ηφζν, 

φζν ρξεηάδεηαη γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηα νθέιε· απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη 

πξνζπαζνχκε λα κεηψζνπκε ην ξίζθν ζε «ινγηθά (reasonably) πιαίζηα», πξάγκα πνπ 

ηζνδπλακεί κε ηνλ φξν cost effective. πλεπψο, δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβνχκε ζε κέηξα 

γηα ηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ, εθφζνλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη δπζαλάινγα 

κηθξφηεξα (grossly disproportionate) ζε ζρέζε κε ην θφζηνο (ζε ρξήκα, πξνζπάζεηα ή 

ρξφλν) πνπ θαινχκαζηε λα πιεξψζνπκε. 

 

 

 

 
ρήκα 5. Απεηθφληζε ηεο ALARP πεξηνρήο ζε έλα δηάγξακκα F-N 

  

(Οη ηηκέο ζην παξαπάλσ ζρήκα,είλαη γηα ηηο αλάγθεο παξνπζίαζεο, θαη δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα) 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ALARP ζην ζχζηεκά καο είλαη αλαγθαίν λα θαζνξίζνπκε ηηο 

ηξεηο πεξηνρέο ζην δηάγξακκα F-N θαζνξίδνληαο ηα πάλσ & θάησ φξηα ηεο πεξηνρήο 

ALARP (Upper & Lower Bound of ALARP Region).  
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1.2.5. Πξνηάζεηο 

Κάζε FSA πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε πξνηάζεηο, λα καο παξέρεη κηα ζχγθξηζε ησλ 

δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπκε, κε βάζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηνλ 

κεηξηαζκφ ηνπ ξίζθνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ βησζηκφηεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ θαη νη θαηεγνξίεο ηνπ 

 

2.1. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ 

Σνλ φξν „‟ξίζθν‟‟, ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε ζε πνηθίιεο πεξηπηψζεηο θαη ππφ πνιιέο 

έλλνηεο. Γεληθά ζα κπνξνχζακε λα ην ζπλδέζνπκε κε ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο 

θάπνηαο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηαο, ελψ ζπρλά πξνβάιιεηαη ε παξαδνζηαθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ξίζθνπ, πνπ παξαπέκπεη ζηε ζπζρέηηζε ηεο πηζαλφηεηαο κε ηηο 

αληίζηνηρεο επηπηψζεηο. Άιιεο θνξέο ν φξνο ξίζθν εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα είλαη αζαθή. 

 

Μεξηθνί νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηνπ ξίζθνπ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία, 

είλαη: [6] [12] [13] 

 

-Ρίζθν είλαη ε πηζαλφηεηα γηα ηελ πξφθιεζε απψιεηαο. 

-Ρίζθν είλαη ην κέγεζνο ηεο πηζαλήο απψιεηαο. 

-Ρίζθν είλαη ε ζπλάξηεζε πνπ πξνθχπηεηαπφ ην γηλφκελν ηεο πηζαλφηεηαο επί ηελ 

έθηαζε ηεο αζηνρίαο (παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε). 

-Σν ξίζθν ηζνδπλακεί κε ηε δηαζπνξά ηεο θαηαλνκήο ηεο πηζαλφηεηαο γηα φιεο ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κία ζπγθεθξηκέλε επηθίλδπλε ξνή γεγνλφησλ. 

-Σν ξίζθν είλαη κηα κνξθή δηαζπνξάο ηεο θαηαλνκήο φισλ ησλ ζπλεπεηψλ, ππφ ηελ 

πξνππφζεζε φηη εμεηάδνληαη κφλν νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ζε ζρέζε κε κία 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή αλαθνξάο. 

-Ρίζθν είλαη έλαο ζηαζκηθφο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ηεο δηαζπνξάο θαη ηεο 

αλακελφκελεο ηηκήο γηα ηελ θαηαλνκή φισλ ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ. 

Οη επξχηεξα δηαδεδνκέλεο ρξήζεηο ηεο ιέμεο είλαη: 

-Σν ξίζθν σο θίλδπλνο. 

-Σν ξίζθν σο πηζαλφηεηα. 

-Σν ξίζθν σο ζπλέπεηα. 

-Σν ξίζθν σο απεηιή ή αλεπηζχκεην γεγνλφο. 
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Γεληθά πάλησο, έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ελφο 

αλεπηζχκεηνπ γεγνλφηνο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηέο ηνπ. 

Έλαο γεληθφο νξηζκφο ηνπ, ζα κπνξνχζε λα είλαη ν εμήο: 

 

Ρίζθν ζεωξείηαη ην γηλόκελν ηεο πηζαλόηεηαο αλεπηζύκεηνπ ζπκβάληνο, επί ηηο 

όπνηεο κεηξήζηκεο επηπηώζεηο πξνθύπηνπλ από απηό. 

 

  

                                       i iR p C            

 

Ζ δηαηχπσζε απηή, αληηζηνηρεί ζην ιεγφκελν „‟παξαδνζηαθφ ξίζθν‟‟, γηαηί 

αλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή αληίζηνηρε πξνζπάζεηα γηα ηε ράξαμε γεληθψλ νδεγηψλ 

κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ έγηλε απφ ην ακεξηθάληθν Τπνπξγείν 

Μεηαθνξψλ ην 1989. [3] [4] [6] [14] 

Παξφια απηά, ε δηαδηθαζία πνπ πξνθχπηεη κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ,παξφιν πνπ καο 

δίλεη έλα θαηλνκεληθά απφιπην κέηξν ηνπ ξίζθνπ, είλαη έληνλα ππνθεηκεληθή. 

Τπνθεηκεληθφο είλαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ pi θαη ηνπ Ci, ελψ ππνθεηκεληθή είλαη 

θαη ε αληίιεςε ηνπ θάζε αηφκνπ ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ ζπλεπεηψλ απφ θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα. 

Δπηπιένλ, ην ξίζθν δελ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ 

θνζκνζεσξία καο, πεξηκέλνληαο λα κεηξεζεί. Αληηζέησο, είλαη έλα εξγαιείν γηα ηνλ 

άλζξσπν, γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

αβεβαηφηεηεο ηεο δσήο. Ζ δηαρείξεζή ηνπ, εθηφο απφ επηζηεκνληθφ, είλαη θαη 

πνιηηηθφ εγρείξεκα. Ζ θνηλή γλψκε θαη ε αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο, ιακβάλνπλ ελεξγφ 

ξφιν γηα ηελ αλάιπζε θαη θπξίσο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ δηαρείξεζε ηνπ ξίζθνπ. 

Σν πεδίν δηαρείξηζεο ηνπ ξίζθνπ (Risk Management) έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά, 

θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο Αλάιπζεο ηνπ ξίζθνπ (Risk Analysis) θαη ηνπ 

ππνινγηζκνχ/εθηίκεζεο ξίζθνπ (Risk Assessment). 

 

Risk Analysis: είλαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ε εθηίκεζε ξίζθνπ ζε αηνκηθφ, θνηλσληθφ, 

πεξηβαιινληνινγηθφ επίπεδν. 

Risk Assessment: είλαη ε επαλεμέηαζε ηνπ απνδεθηνχ ξίζθνπ, ην νπνίν έρεη 

αλαιπζεί θαη αμηνινγεζεί, βαζηζκέλν ζε θξηηήξηα αλνρήο ηνπ ξίζθνπ. 
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Risk Management: είλαη ε εθαξκνγή ηεο εθηίκεζεο ξίζθνπ, κε πξφζεζε λα 

πιεξνθνξήζεη γηα ηα θαηάιιεια κέηξα κείσζεο ηνπ ξίζθνπ θαη ηνπο πηζαλνχο 

ηξφπνπο εθαξκνγήο. 

 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ, ζα ην δηαρσξίζνπκε 

ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Όηαλ ζεσξνχκε ην ξίζθν κε βάζε ηνλ άλζξσπν, γίλεηαη ν 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ ξίζθνπ ζε αηνκηθφ επίπεδν (αηνκηθφ ξίζθν) θαη ηνπ ξίζθνπ 

ζε νκάδα αηφκσλ (θνηλσληθφ ξίζθν). [3] [4]  

 

2.2. Αηνκηθό Ρίζθν (Individual Risk) 

Σν αηνκηθφ ξίζθν θαηά CCPS (Center for chemical Process Safety), 1989, νξίδεηαη 

σο: 

‘ Τν ξίζθν πνπ αληηκεηωπίδεη έλα άηνκν όηαλ βξεζεί αληηκέηωπν κε έλαλ θίλδπλν. 

Απηό ζπκπεξηιακβάλεη ηε θύζε ηνπ ηξαπκαηηζκνύ πνπ είλαη δπλαηόλ λα ππνζηεί, 

ηελ πηζαλόηεηα λα ηξαπκαηηζηεί θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ην 

άηνκν είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν. ’  [3] [4] [15] 

Ο CCPS είλαη έλαο κε-θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, κέινο ηνπ AIChE (American 

Institute of Chemical Engineers), πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο αζθάιεηαο ζηηο 

εξγαζίεο ηεο ρεκηθήο θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο βηνκεραλίαο, θαη ζηα εξγνζηάζηα 

πεηξειαίνπ. Ο CCPS ζπγθεληξψλεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο, θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ζπκβνχινπο, ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ηνπο αζθαιηζηέο θαη 

αλνίγεη ην δξφκν γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ βηνκεραληθψλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο. Με πάλσ απφ 100 δεκνζηεχζεηο κέρξη ζήκεξα, CCPS παξακέλεη ζηελ 

πξψηε γξακκή ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία. [16] [17] 

Πξαθηηθά, ην αηνκηθφ ξίζθν εθθξάδεη ηε ζπρλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

πνπ έλα άηνκν βξίζθεηαη εθηεζεηκέλν ζε θάπνην θίλδπλν, γη απηφ θαη ζπλήζσο ζηηο 

εθαξκνγέο εκθαλίδεηαη κε κνλάδεο (ηξαπκαηηζκνί/ κνλάδα ρξφλνπ). Πνζνηηθά ην 

αηνκηθφ ξίζθν κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο παξαθάησ ζρέζεηο: 

,

n

i j

i

IR IR  

Όπνπ : ,i j i iIR f P   
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IR είναι το συνολικό ατομικό ρίσκο  

IRi,j είλαη ην ξίζθν γηα έλα άηνκν λα ππνζηεί ηξαπκαηηζκφ ηχπνπ j σο απνηέιεζκα 

ηνπ γεγνλφηνο i  

n ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ γεγνλφησλ i  

fi ε ζπρλφηεηα ηνπ γεγνλφηνο i θαη  

Pij ε πηζαλφηεηα ην γεγνλφο i λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκφ ηχπνπ j  

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηελ πεξίπησζε πνπ φλησο έρνπκε αηχρεκα, ηφηε 

1if   θαη ζπλεπψο  , ,i j i jIR P  

δειαδή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο (αηχρεκα) θαη ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

ηξαπκαηηζκνχ έρνπκε ην αηνκηθφ ξίζθν λα ηζνχηαη κε ηελ πηζαλφηεηα λα έρνπκε ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ. [15] [24] 

 

2.3. Κνηλσληθό Ρίζθν (Societal Risk) 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο IChemE, 1992, ην θνηλσληθφ ξίζθν νξίδεηαη σο εμήο: 

‘Κνηλωληθό ξίζθν είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ζπρλόηεηαο θαη αξηζκνύ αηόκωλ πνπ είλαη 

δπλαηόλ λα ππνζηνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ηξαπκαηηζκνύ ζε δεδνκέλν 

πιεζπζκό από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ θίλδπλνπ.’ 

 

Με ηνλ φξν Κοινωνικό Ρίσκο απνηππψλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δηάθνξνη 

θίλδπλνη επεξεάδνπλ κεγαιχηεξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηφπν, ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαη φρη πιένλ κεκνλσκέλα άηνκα. 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο δείθηεο ηεο απνζηξνθήο ηεο θνηλσλίαο, πξνο 

αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζπλέπεηεο ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

ρξνληθή δηάξθεηα ελφο έηνπο, 100 αηπρήκαηα κε 1 λεθξφ ην θάζε έλα δε ζα γίλνληαλ 

πνηέ ζέκα ζηηο εηδήζεηο, ελψ 1 αηχρεκα κε 100 λεθξνχο κπνξεί λα έρεη ζνβαξφηαηεο 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Όζν θαη αλ απηφ θαίλεηαη θάπσο ζθιεξφ, είλαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη θνηλσλίεο θαη εμεγεί θαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

κέηξεζε ησλ ξίζθσλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα έλα κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ. Απφ ηα 

παξαπάλσ θαζίζηαηαη θαλεξφ, φηη ην θνηλσληθφ ξίζθν βξίζθεη ηδηαίηεξε εθαξκνγή 

ζηηο κεηαθνξέο (είηε πξφθεηηαη γηα νδηθέο, είηε γηα ζαιάζζηεο, είηε γηα 
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αεξνκεηαθνξέο), θαζψο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ην ζχλνιν ησλ επηβαηλφλησλ 

εθηίζεηαη ζε θίλδπλν. [3] [4] [18] 

Ζ αλεζπρία ζηελ θνηλσλία ή ηα ξίζθα ή νη απεηιέο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

πινπνηεζνχλ, ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη έηζη νη νξγαληζκνί 

ζέηνπλ ζε εθαξκνγή δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ. Απηφ 

ην είδνο ηεο αλεζπρίαο, ζπλδέεηαη ζπρλά κε θηλδχλνπο, νη νπνίνη αλ πινπνηεζνχλ, ζα 

κπνξνχζαλ  λα πξνθαιέζνπλ θνηλσληθν-πνιηηηθέο επηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα 

θίλδπλνο εθηεηακέλσλ  ή κεγάιεο θιίκαθαο δεκηψλ  ή ε εκθάληζε πνιιαπιψλ 

ζαλάησλ ζε κία κφλν πεξίπησζε. Σππηθά παξαδείγκαηα αθνξνχλ ηελ ππξεληθή 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, ή ε γελεηηθή 

ηξνπνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ. Κνηλσληθέο αλεζπρίεο, ιφγσ ηεο εκθάληζεο πνιιψλ 

ζαλάησλ ζε έλα κνλαδηθφ γεγνλφο, είλαη γλσζηφ σο θνηλσληθφο θίλδπλνο. Ο 

θνηλσληθφο θίλδπλνο είλαη ζπλεπψο έλα ππνζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ αλεζπρηψλ. [21] 

Ηζηνξηθά, ε κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ ξίζθνπ, ζρεηηδφηαλ κε ηηο επηπηψζεηο ζε 

αλζξψπνπο, ζε ζρέζε κε αηπρήκαηα. Παξ‟φια απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη ε 

ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν κε κηα πην επξεία έλλνηα. Σν θνηλσληθφ ξίζθνείλαη 

πνιχ πην ζχλζεην δήηεκα, θαζψο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία αθφκα θαη ζε επίπεδα πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο. Γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπ, ζα ην ρσξίζνπκε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 

2.3.1. 

 

 πιινγηθό ξίζθν (collective risk) 

 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία έρνπκε ηα ξίζθα πνπ αληηκεησπίδεη θάπνηνο πιεζπζκφο, εμ 

αηηίαο ηεο έθζεζήο ηνπ ζε θάπνηνλ θίλδπλν (γηα παξάδεηγκα κηα επηθίλδπλε νπζία), ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζηαζεξά παξψλ, σο απνηέιεζκα θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ 

είλαη πξντφλ ζπγθπξηψλ ή ελφο αζπλήζηζηνπ γεγνλφηνο (πρ. αηχρεκα). Δλδεηθηηθά, 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην ξίζθν κηαο εππαζνχο θνηλσληθήο νκάδαο (κηθξά παηδηά, 

έγθπεο κεηέξεο θηι.) πνπ κέλνπλ ζε κία πφιε, ιφγσ ηεο κφιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Μηα πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ ζπιινγηθνχ ξίζθνπ, κπνξεί λα δσζεί σο εμήο: [18] 

 

ό ί ό ί ό έ ώ              
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2.3.2. 

 Απιό ξίζθν 

Ζ πην επξέσο κνξθή θνηλσληθνχ ξίζθνπ, βαζίδεηαη ζηελ πηζαλφηεηα F, γηα N ή θαη 

παξαπάλσ ζαλάηνπο. Ζ ρξήζε ηεο παξακέηξνπ ησλ ζαλάησλ, καο παξέρεη έλα 

αμηφπηζην κέηξν ησλ ζπλεπεηψλ. Οη θακπχιεο F-N πνπ πξνθχπηνπλ, καο παξέρνπλ 

κηα αμηφπηζηε βάζε γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξίζθνπ. Απηφ θπζηθά, δε 

ζεκαίλεη φηη άιιεο ζπλέπεηεο (θαηαζηξνθή ζην πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθέο απψιεηεο 

θιπ) δε καο απαζρνινχλ, αιιά ε κειέηε ησλ ζαλάησλ, παξέρεη κηα απινπνηεκέλε 

κέζνδν, ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ξίζθσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ηαθηηθή απηή γηα κηα 

επηθίλδπλε θαηάζηαζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ηα 

απνηειέζκαηα λα ζπγθξηζνχλ, θαη κε ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα λα θαζνξηζηεί, πνηα 

ηνπνζεζία πξνζθέξεη ην ρακειφηεξν θνηλσληθφ ξίζθν θαη αλ απηφ κπνξεί λα είλαη 

αλεθηφ. 

Παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα απινπνηεκέλνπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ππνινγηζκψλ ζε πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ ξίζθνπ. Δπεθηείλνληαο ηνλ 

ζπιινγηζκφ δηάθνξα κνληέια πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ζπλεπεηψλ φπσο δέληξα 

ζθαικάησλ (fault trees) θαη δέληξα γεγνλφησλ (event trees) παξάγνπλ απνηειέζκαηα 

ηα νπνία κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζηε κνξθή ησλ F-N θακππιψλ. 

Παξφια απηά, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ζα ππνινγίζνπκε ηε ζπρλφηεηα αλζξσπίλσλ 

απσιεηψλ απφ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν λα καο νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα.  

Πίλαθαο 6. Σξφπνη έθθξαζεο ηεο απψιεηαο αλζξ. δσήο (FATALITY RISKS) 

 

Ο πίλαθαο 6 δείρλεη κεξηθνχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο « 

ζπρλφηεηα απψιεηαο αλζξψπηλεο δσήο » ζε πινία ηχπνπ ΔΓ /ΟΓ.  

 ΣΡΟΠΟΛ ΕΚΦΡΑΘ ΣΘ ΑΠΩΛΕΛΑ ΑΝΚΡΩΠΛΝΘ ΗΩΘ 

                                       (FATALITY RISKS)

Κάνατοι ανά ζτοσ

Κάνατοι ανά μζγιςτο αρικμό επιβατϊν

Κάνατοι ανά πλόεσ το χρόνο

Κάνατοι ανά το ςυνολικό ςτόλο (shipyears)

Κάνατοι ανά μιλιομετρικοφσ επιβάτεσ

Κάνατοι ανά ςυνολικά μετακινθκζντεσ επιβάτεσ

Κάνατοι ανά ςυγκεκριμζνο ατφχθμα

Μείωςθ προςδόκιμου ηωισ

Κάνατοι ανά δραςτθριότθτα / ιδιότθτα
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Ζ εθινγή ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο αλακέλεηαη λα θέξεη θάπσο δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ξίζθνπ. 

 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε κείσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο (reduction in life 

expectancy) αληηκεησπίδεη ηελ απψιεηα δσήο ελφο εθήβνπ σο πην ζεκαληηθφ 

απφ ηελ απψιεηα δσήο ελφο ειηθησκέλνπ.  

 

 Τπνινγίδνληαο ηνπο ζαλάηνπο, θάζε απψιεηα δσήο ιακβάλεηαη ηζφηηκα, 

αλεμάξηεηα απ‟ ην αλ πέζαλε αθαξηαία ή κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

αληηκεησπίδνληαο θαζεκεξηλά ην πφλν θαη ην θφβν ηνπ ζαλάηνπ γηα απηφλ θαη 

ηνπο ζπγγελείο ηνπ.  

 

 Ο φξνο „αξηζκφο ζαλάησλ‟ αλά δξαζηεξηφηεηα δηαρσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο ζε 

απηνχο πνπ εθηίζεληαη ζην θίλδπλν νηθεηνζειψο θαη έρνπλ θέξδνο απφ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα απηή θαη ζε φζνπο εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν ρσξίο λα ην έρνπλ 

ζειήζεη.  

 

Δίλαη αξθεηά εχθνιν λα παξνπζηαζηεί κηα κέηξεζε ζε ζρέζε κε ην ξίζθν. Σν βαζηθφ 

δήηεκα φκσο, είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ηθαλφ κνληέιν πξφβιεςήο ηνπ, θαη έλα φζν 

πην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πνπ ζα θξίλεη ηελ απνδνρή ηνπ. [4] 

 

 

2.3.3. 

 Πνιιαπιό ξίζθν 

ε πην πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο, ε εκπηζηνζχλε ζηα θξηηήξηα ηεο F-N, απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν κε ηελ παξάκεηξν ησλ ζαλάησλ, κπνξεί λα είλαη αλεπαξθήο. ε απηή ηε 

θαηεγνξία αλήθνπλ ηα αηπρήκαηα ζηα νπνία εκπεξηέρνληαη φιεο νη πηζαλέο 

ζπλέπεηεο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα αηχρεκα. Έηζη νη ζπλνιηθέο ζπλέπεηεο 

ζπλππνινγίδνπλ θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο επηπηψζεηο ηνπ αηπρήκαηνο, θαη φρη κφλν ηελ 

χπαξμε ή φρη λεθξψλ. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ζνβαξφ αηχρεκα πνπ ζπκβαίλεη ζε έλα δεμακελφπινην, 

παξαηεξνχκε φηη πξνθαλψο ε ζπλνιηθή επίπησζε ησλ ζπλεπεηψλ δελ εμαξηάηαη κφλν 

απφ ηηο απψιεηεο αλζξψπηλεο δσήο αιιά θαη απφ ηε δεκία πνπ ππέζηε ην πεξηβάιινλ. 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είλαη δπλαηή ε παξαγσγή θακππιψλ F-N, κφλν πνπ πιένλ ν 

νξηδφληηνο άμνλαο δελ εθθξάδεη κνλνζήκαληα ηνπο ζαλάηνπο, αιιά γεληθά απψιεηεο. 

Δπεηδή φκσο είλαη επθνιφηεξν λα νξίζεη θαλείο θξηηήξηα απνδνρήο γηα θάζε ηχπν 

αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηαο μερσξηζηά, ζπληζηάηαη ν νξηδφληηνο άμνλαο λα εθθξάδεη απφ 
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κία ζπγθεθξηκέλε ζπλέπεηα ηε θνξά. Απηή ε πξαθηηθή ζα καο νδεγήζεη ζε 

πνιιαπιέο θακπχιεο F-N θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ζα απεηθνλίδεη ηελ αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα ηνπ λα έρνπκε κηα θαη κφλν ζπγθεθξηκέλε δπζκελή επίπησζε. [18] 

 

 

2.3.4. 

 Κνηλσληθνο πξνβιεκαηηζκόο 

ε επίπεδν κηα γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ε ρξήζε ησλ 

θακπχισλ F-N βαζηδφκελσλ κφλν ζηελ παξάκεηξν ησλ ζαλάησλ είλαη άζθνπε. Ζ 

HSE (Health & Safety Executive) φξηζε ηνλ θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ, ζαλ 

„‟ζπλνιηθφ θαθφ ζηνλ πιεζπζκφ‟‟.(HSE 1989a) θαη πην πξφζθαηα ζην 

Generic terms and concepts in the assessment and regulation of industrial risks (HSE 

1995) ζαλ: 

„…ηα ξίζθα από θηλδύλνπο ή απεηιέο ηα νπνία έρνπλ επηδξάζεηο ζηελ θνηλωλία, 

θαη ηα νπνία εάλ πξαγκαηνπνηεζνύλ κπνξνύλ λα έρνπλ δπζκελέο αληίθηππν ζηνπο 

νξγαληζκνύο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηα πξνιεπηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηωλ 

αηόκωλ, π.ρ. ην θνηλνβνύιην. Απηνύ ηνπ ηύπνπ νη πξνβιεκαηηζκνί ζπρλά 

ζπζρεηίδνληαη κε θηλδύλνπο πνπ πξνθαινύλ ξίζθα ηα νπνία όηαλ 

πξαγκαηνπνηεζνύλ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θνηλωληθό-πνιηηηθέο αληηδξάζεηο…‟ 

[18] [19] [20] 

Έλα παξάδεηγκα πξνβιεκαηηζκνχ, φπνπ δελ έρνπλ λφεκα ε ιήςε απνθάζεσλ κε 

βάζε θξηηήξηα πνπ παξάγνληαη απφ θακπχιεο F-N πνπ βαζίδνληαη ζε αλζξψπηλεο 

απψιεηεο, είλαη ε δεκηνπξγία ππξεληθνχ αληηδξαζηήξα ζε θάπνηα πεξηνρή. ε απηφ ην 

παξάδεηγκα, ε πηζαλφηεηα αζηνρίαο ηνπ αληηδξαζηήξα, κπνξεί λα είλαη πάξα πνιχ 

κηθξή, αιιά ππάξρνπλ θαη παξάπιεπξεο ζπλέπεηεο φπσο ε ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, 

ε δεκηνπξγία πηζαλψλ θαξθηλνγφλσλ ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εγθαηάζηαζεο,, νη αληηδξάζεηο ησλ πνιηηψλ θιπ. Όια απηά είλαη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Δπνκέλσο, ε ιήςε απνθάζεσλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ φιεο ηηο πηζαλέο 

επηπηψζεηο θαη απφ αηπρήκαηα αιιά θαη γεληθφηεξα απφ δξαζηεξηφηεηεο. Μεξηθέο 

απφ απηέο είλαη: 

i. Αλζξψπηλεο απψιεηεο 

ii. Σξαπκαηηζκνί 

iii. Καηαζηξνθή πεξηνπζίαο 

iv. Οηθνινγηθή θαηαζηξνθή 

v. Οηθνλνκηθή απψιεηα 

vi. Φπρνινγηθν-θνηλσληθέο βιάβεο 

vii. Πνιηηηθέο ζπλέπεηεο 
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viii. Κφζηνο 

ix. Απφςεηο φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ επεξεάδνληαη 

x. Δμέηαζε πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (ξίζθα θαη νθέιε) 

xi. Δμνηθείσζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

xii. Φήκε 

 

Βιέπνπκε φηη νη παξαπάλσ παξάκεηξνη είλαη αδχλαηνλ λα πνζνζηνηθνπνηεζνχλ. 

Γεληθφηεξα, πξηλ ηε ιήςε θάζε απφθαζεο, θαιφ είλαη λα ππάξμεη φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε ζχγθιηζε απφςεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, θαη λα ηεξνχληαη νη αξρέο ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. [4] [18] [21] 
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Απηή ε ζειίδα παξέκεηλε ζθνπίκσο θελή 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Σξφπνη εθηίκεζεο θνηλσληθνχ ξίζθνπ 

 

3.1. Κακπύιεο F-N (Frequency-Number curves) 

Οη θακπχιεο F-N απνηεινχλ κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε, ζε ινγαξηζκηθή-

ινγαξηζκηθή θιίκαθα, ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ ζ‟ έλα ζχζηεκα, θαζψο θαη ην πψο θαηαλέκνληαη νη 

αξηζκνί ησλ ζαλάησλ ζε ηέηνηα αηπρήκαηα. [4] [11] [22] 

 

 

3.1.1. Πεξηγξαθή θακπύισλ F-N 

 

Όπσο πξνείπακε, νη θακπχιεο απηέο απνηεινχλ κηα απεηθφληζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ 

λα έρνπκε N ή παξαπάλσ ηξαπκαηηζκνχο αλά αηχρεκα θαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

δηάζηεκα. ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο, νη θακπχιεο F-N καο δείρλνπλ ηε 

ζπρλφηεηα ζαλάησλ θαη φρη απιά ησλ ηξαπκαηηζκψλ, νπφηε απφ εδψ θαη πέξα ζα 

ζεσξείηαη γλσζηφ φηη ε ζπρλφηεηα F αθνξά κφλν ζαλάηνπο. 

Οη θακπχιεο F-N είλαη ινηπφλ, ζπλερή γξαθήκαηα πνπ αλαπαξηζηνχλ ηε 

ζπρλφηεηα/πηζαλφηεηα ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ κε N ή πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο 

(cumulative frequency distribution of N or more fatalities) F(N), ζπλαξηήζεη ησλ 

ζπλεπεηψλ (consequences), δειαδή ηνπ αξηζκνχ N ησλ ζαλάησλ :  

 

F(N) = P[n > N], 

 

φπνπ n ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ  θαη Ν≥ 1 (κέρξη ηνλ κέγηζην αξηζκφ πηζαλψλ ζαλάησλ 

γηα ην ζχζηεκα πνπ εμεηάδνπκε). 

 

 Άξα, γηα N = 1 έρνπκε ηελ ηηκή F(1), ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ 

αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλνιηθή ζπρλφηεηα φισλ ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ. Γηα 

πνιχλεθξα δειαδή αηπρήκαηα, νη ηηκέο ησλ ζπρλνηήησλ F(N), έρνπλ ηδηαίηεξν 

πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ, δεδνκέλεο ηεο ηάζεο απνζηξνθήο ηεο θνηλσλίαο πξνο ηέηνηνπ 

είδνπο αηπρήκαηα. 

 

Απφ φζα πξνείπακε, γίλεηαη θαλεξφ φηη νη θακπχιεο F-N έρνπλ αζξνηζηηθφ 

ραξαθηήξα (cumulative distribution of multiple fatality events → F(N) ≥ F(N +1)) θαη 

επνκέλσο ε θιίζε ηνπο είλαη πάληνηε αξλεηηθή, ελψ ηηο ζρεδηάδνπκε ζε ινγαξηζκηθή 

θιίκαθα (log-log), αθνχ νη ηηκέο ησλ F θαη N εθηείλνληαη ζε αξθεηέο ηάμεηο κεγέζνπο. 

Δπίζεο, ηζρχεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπρλνηήησλ γηα ή πεξηζζφηεξα ζαλαηεθφξα 
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αηπρήκαηα (F(N)) θαη γηα N +1 ή πεξηζζφηεξα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ( F(N +1)), 

δίδεη ηε ζπρλφηεηα ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ γηα αθξηβψο Ν ζαλάηνπο θαη 

ζπκβνιίδεηαη σο : 

 

f (N) = F(N)− F(N +1), φπνπ f (N) ≥ 0 

 

Σέινο, παξαδείγκαηα θακππιψλ FN γηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ζε δηάθνξα είδε 

δεμακελφπινησλ δίδνληαη ζην αθφινπζν ζρήκα : [11] [25] [26] [27] 

 

 

ρήκα 6. Παξάδεηγκα δηαγξάκκαηνο F-N 

 

3.1.1.1. Καηαθόξπθνο άμνλαο θακπύισλ F-N 

Ο θαηαθφξπθνο άμνλαο (F(N)) εθθξάδεη ηελ αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα / πηζαλφηεηα λα 

γίλεη αηχρεκα κε Ν ή πεξηζζφηεξνπο λεθξνχο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ξίζθνπ καο ελδηαθέξεη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε αηχρεκα Ν ή παξαπάλσ λεθξψλ, 

επηθεληξψλνληαο ζην θάζε γεγνλφο θαη φρη απιά ζηνλ αξηζκφ λεθξψλ. 

 Δπνκέλσο, ην F ζα είλαη ζε κνλάδεο φπσο: 

 

ή

έ

 


, 

ή

ό

 

 
 , 

ή

ή ό

 

  
, 

ή

ύ ώ

 

   
 θιπ. 

 

Όκσο, ε πην ζπρλή κνξθή ηεο ζπρλφηεηαο πνπ ζπλαληάκε ζηελ αλάιπζε λαπηηθψλ 

αηπρεκάησλ, είλαη ζε κνλάδεο: 
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ή

ό ί έ

 

    
 

 

ε άιιεο εθαξκνγέο, εθθξάδεηαη ζπλήζσο σο αξηζκφο αηπρεκάησλ / έηνο. 

Αλάινγα κε ηελ έθθξαζε ηεο ζπρλφηεηαο, αιιάδεη ε ζρεηηθή ζέζε ηεο θακπχιεο F-

N. Σν ζρήκα ηεο θακπχιεο φκσο παξακέλεη ζηαζεξφ. Γειαδή ε θακπχιε F-N 

κεηαηνπίδεηαη κφλν θαηά ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα. Ζ εηθφλα ηνπ ξίζθνπ παξακέλεη 

ζηαζεξή. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ ζπρλνηήησλ ζηελ κνξθή 

απφιπησλ αξηζκψλ σο πξνο ην ηη εθθξάδνπλ, ηφζν γηα ηελ νξζή αλάγλσζε αιιά θαη 

γηα ηελ δεκηνπξγία θξηηεξίσλ. Απηφ νθείιεηαη, ηφζν ζην γεγνλφο φηη ε εχξεζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ην πιήζνο ησλ δξνκνινγίσλ, ησλ δηαδξνκψλ θιπ, 

κπνξεί λα απνδεηρηεί εμαηξεηηθά δπζρεξήο, φζν θαη ζε ιφγνπο νπζίαο. [3] [22] 

ε απηφ ην ζεκείν, αμίδεη λα θάλνπκε κηα παξέλζεζε, γηα λα δηεπθξηλίζνπκε φηη κε 

ηνλ φξν „‟αηχρεκα‟‟ ζηελ αλάιπζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, εκπεξηέρνληαη νη εμήο 

θαηεγνξίεο: [23] 

 

 χγθξνπζε  

 Πξνζάξαμε  

 Πξφζθξνπζε  

 Δηζξνή πδάησλ  

 Ππξθαγηά / έθξεμε  

 Αζηνρία γάζηξαο / κεραληθνχ εμνπιηζκνχ  

 Βχζηζε  

 Γηάθνξα άιια αηπρήκαηα  

 

ην ππνινγηζηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο κνπ, ζα δνχκε πσο κπνξνχκε λα 

επηθεληξσζνχκε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν αηπρήκαηνο, αληί γηα ην ζχλνιν. 

 

3.1.1.2. Οξηδόληηνο άμνλαο θακπύισλ F-N 

ηνλ άμνλα απηφλ, εθθξάδνληαη νη ζπλέπεηεο. ηα λαπηηθά αηπρήκαηα κπνξεί λα 

έρνπκε πνιιαπιέο ζπλέπεηεο, απ‟ ηηο νπνίεο κφλν κεξηθέο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε 

δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Οη ζπλέπεηεο κπνξεί λα 

εκπεξηέρνπλ αλζξψπηλεο απψιεηεο, ηξαπκαηηζκνχο, δεκηά ζε πεξηνπζίεο θαη δεκηά σο 

πξνο ην πεξηβάιινλ.  
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Παξφιν πνπ νη ζπλέπεηεο ζπλήζσο εθθξάδνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο, κεξηθέο θνξέο 

κπνξεί θαη λα εκπεξηέρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα ε επηβνιή ελφο 

κέηξνπ κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο κείσζε ξίζθνπ, πεξηβαιινληνινγηθφ 

θέξδνο θηι. Σν ζέκα είλαη πσο απηέο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ θαη κεηξεζνχλ. Οη 

ζχγρξνλεο κειέηεο εμαθνινπζνχλ λα πξαγκαηεχνληαη ην πσο κπνξνχλ λα 

θαηαηαρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ κε ζαθήλεηα νη παξαπάλσ ζπλέπεηεο. Παξφια 

απηά ε αλάιπζε ξίζθνπ θαη νη απνθάζεηο απινπνηνχληαη, ζε κεγάιν βαζκφ, αλ 

κεηξεζνχλ νη παξαπάλσ ζπλέπεηεο ζε θνηλή βάζε. Γηα απηφλ ην ιφγν, είλαη ζπρλά 

ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηνχκε θνηλή βάζε ζηελ νπνία έρνπκε δηαζέζηκα ζηνηρεία. 

 

 Γηα παξάδεηγκα, αξηζκφο ησλ λεθξψλ ζε έλα πνιχλεθξν λαπηηθφ αηχρεκα κπνξεί λα 

εθθξάζεη ηθαλνπνηεηηθά ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Κπξίσο 

φκσο, έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα κεηξεζεί επθνιφηεξα απφ φηη ην νηθνλνκηθφ 

κέγεζνο ηεο δεκηάο ή ηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν.  

 

Απαξαίηεην ζηνηρείν ζην ζρεδηαζκφ ηεο κειέηεο απνηίκεζεο ξίζθνπ ιακβάλεη ε 

απφθαζε ζην πσο ζα εθηηκεζεί ην ξίζθν. Έηζη εθηφο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ζε κνξθή αλζξψπηλσλ απσιεηψλ θαη ε αληίζηνηρε παξαγσγή θακππιψλ F-

N, είλαη δπλαηή ε παξαγσγή αληίζηνηρσλ θακππιψλ κε ηνλ νξηδφληην άμνλα λα 

εθθξάδεη δηαθνξεηηθή κνξθή ζπλεπεηψλ. Σα λαπηηθά αηπρήκαηα, θαηά θχξην ιφγν, 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη 

γξαθηθά κε φκνην ηξφπν εθείλσλ ησλ θακππιψλ F-N :  

 

3.1.1.2.1. Κακπύιεο F-N (Αλζξώπηλεο απώιεηεο θαη ηξαπκαηηζκνί) 

Δίλαη ε πεξίπησζε πνπ ήδε έρνπκε παξνπζηάζεη. Ο νξηδφληηνο άμνλαο εδψ, εθθξάδεη 

ηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο. Οη ηξαπκαηηζκνί κεηαηξέπνληαη ζε ηζνδχλακεο απψιεηεο. Ζ 

παξαθάησ ζρέζε καο δίλεη ηνλ ηχπν ηεο θακπχιεο: 

1 ( ) ( ) ( ) ( )N N N
X

G X F X P N X f x dx


      

 

3.1.1.2.2. Κακπύιεο F-D (Οηθνλνκηθή απώιεηα) 

ε κηα αλάιπζε ξίζθνπ, ζεκαληηθφ ξφιν εθηφο απφ ηηο απψιεηεο, παίδεη θαη ην 

νηθνλνκηθφ ξίζθν. Ο νξηδφληηνο άμνλαο εδψ, εθθξάδεη ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Οη 

θακπχιεο F-D εθθξάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ηεο ζπλάξηεζεο νηθνλνκηθήο 

απψιεηαο. Ζ παξαθάησ ζρέζε καο δίλεη ηνλ ηχπν ηεο θακπχιεο: 

1 ( ) ( ) ( ) ( )D D D
X

G X F X P D X f x dx
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3.1.1.2.3. Κακπύιεο F-T (Πεξηβαιινληηθή κόιπλζε) 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν νξηδφληηνο άμνλαο εθθξάδεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ην 

νηθνζχζηεκα, γηα λα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε, πξηλ απφ ηελ 

πεξηβαιινληνινγηθή κφιπλζε. Ζ παξαθάησ ζρέζε καο δίλεη ηνλ ηχπν ηεο θακπχιεο: 

1 ( ) ( ) ( ) ( )T T T
X

G X F X P T X f x dx


      

 

 

3.1.2. Καηαζθεπή θακπύισλ F-N 

Τπάξρνπλ ηξεηο γεληθέο κέζνδνη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θακππιψλ F-N: 

 

 Αλάπηπμε ελφο πηζαλνχ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ εθηηκάεη ηηο πηζαλφηεηεο F 

εκθάληζεο ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ  

 Αλάιπζε εκπεηξηθψλ/ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, δειαδή απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπρλνηήησλ παιαηνηέξσλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ. 

 Δθηηκήζεηο εηδηθψλ 

 

Ζ πξψηε κέζνδνο είλαη ζαθψο πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηεί κε αμηνπηζηία ζηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πιεζψξαο ησλ παξαγφλησλ 

θαη ησλ αηηηψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε έλα λαπηηθφ αηχρεκα. Γηα παξάδεηγκα ζε 

έλα πινίν κεηαθνξάο θνξηίνπ ρχδελ δελ κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα πνηα 

είλαη ε πηζαλφηεηα απηφ λα πξνζαξάμεη ιφγσ κεραληθήο βιάβεο ή λα ζπγθξνπζηεί κε 

άιιν πινίν ιφγσ ζθάικαηνο ηνπ πιεξψκαηνο. πλεπψο, απηφ πνπ επξέσο 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ν κειεηεηήο ζηε 

δηάζεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε. [11] [22] 

Οη απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ εκπεηξηθή εθηίκεζε ηεο θακπχιεο F-N , είλαη 

κεγάιεο. Σα ζπλήζε βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη , φπσο είλαη νη αξηζκνί ησλ 

ζαλάησλ θαη ν αξηζκφο ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ , πνιιέο θνξέο είλαη 

αλεπαξθή . Πξέπεη λα γλσξίδνπκε αθξηβψο πφζνη ζάλαηνη ππήξραλ ζε θάζε αηχρεκα 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα εμεηάζνπκε 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα , πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ αξθεηά ζηνηρεία γηα 

ινγηθή αλάιπζε εμαηηίαο ησλ πεξηπηψζεσλ αηπρεκάησλ κε κηθξή ζπρλφηεηα αιιά 

κεγάισλ ζπλεπεηψλ. [25] 

Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ θακπχισλ F-N, πεξηιακβάλεη ηξία βήκαηα: 
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 Σν πξψην βήκα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ λεθξψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ έλα αηχρεκα. Απηφ επηηπγράλεηαη αλαιχνληαο ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία θαη θαηαγξάθνληαο ησλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ αλά αηχρεκα. Αλ δελ 

ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζηνηρεία ηφηε κέζσ ηεο ζρέζεο: 

 

/i i d i i iP P IR       

 

φπνπ,  

i  ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ απφ ην αηχρεκα i 

iIR  ην αηνκηθφ ξίζθν σο απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο i 

iP  ε πηζαλφηεηα ηνπ λα ζπκβεί ην αηχρεκα i 

/d iP  ε πηζαλφηεηα ην γεγνλφο I λα νδεγήζεη ζε ηνπιάρηζηνλ 1 ζάλαην  

θαη Π ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ξίζθν  

 

 Σν επφκελν βήκα πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο 

φισλ ησλ αηπρεκάησλ πνπ έδσζαλ Ν ή πεξηζζφηεξνπο λεθξνχο. Σν δηάζηεκα 

φπνπ ιακβάλεη ηηκέο ε κεηαβιεηή Ν είλαη ζπλήζσο ην [1, Νu], κε Νu  ηνλ 

κέγηζην αξηζκφ λεθξψλ πνπ κπνξεί λα έρνπκε σο απνηέιεζκα ελφο 

αηπρήκαηνο. Σν γεγνλφο φηη ζην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ηφζν νη θακπχιεο F-N φζν θαη ηα φξηα πνπ ηηο πεξηνξίδνπλ 

είλαη ζπλερείο γξακκέο, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη καζεκαηηθά νξζφηεξε ζα 

ήηαλ ε ρξήζε ηνπ δηαζηήκαηνο  0, . Αζθαιψο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνθχςεη ζε αηχρεκα κε αθέξαηνο αξηζκφο λεθξψλ, σζηφζν θαηά ηελ 

πηζαλνινγηθή αλάιπζε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβαίλεη. 

Ζ αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα ζπκβνιίδεηαη σο Fn θαη ν αξηζκφο λεθξψλ σο Ν, 

φπνπ φηαλ ζεσξείηαη δηαθξηηή κεηαβιεηή: 

 

                             

N

N i

i

F f  γηα αηπρήκαηα κε  iN N  

            Δλψ φηαλ έρνπκε Ν ζπλερή: 

                            

N

N i

i

F f   γηα αηπρήκαηα κε iN N  

 



54 
 

 ην ηξίην βήκα είκαζηε έηνηκνη λα ζρεδηάζνπκε ηελ θακπχιε F-N,  φπνπ 

φπσο πξνείπακε, ηνπνζεηνχκε ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ηηο αζξνηζηηθέο 

ζπρλφηεηεο NF  θαη ζηνλ νξηδφληην ησλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ Ν. Πξνθαλψο, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ κηιάκε γηα αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο, ηζρχεη ε αληζφηεηα: 

 

1N NF F    

Δπίζεο, απφ έλα δηάγξακκα F-N κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε ζπρλφηεηα λα έρνπκε 

αθξηβψο Ν λεθξνχο. Απην επηηπγράλεηαη κε ηηο δχν παξαθάησ ζρέζεηο: 

 

1N N Nf F F        (1) 

1N Nf F P               (2) 

 

Όπνπ ζηηο παξαπάλσ ζρέζεηο: 

Nf  ε ζπρλφηεηα λα έρνπκε αηχρεκα κε αθξηβψο Ν λεθξνχο 

1F   ε ζπρλφηεηα λα έρνπκε αηχρεκα κε 1 ή πεξηζζφηεξνπο λεθξνχο. 

NP  ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε αηχρεκα κε αθξηβψο Ν λεθξνχο 

Ζ 1F  είλαη νπζηαζηηθά ην ζεκείν ηνκήο ηεο θακπχιεο F-N κε ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα 

θαη εθθξάδεη ηελ εηήζηα νιηθή ζπρλφηεηα / πηζαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί αηχρεκα 

κε 1 ή πεξηζζφηεξνπο λεθξνχο. [3] [4] [11] [22] 

 

 

3.1.3. Παξαηεξήζεηο ζηηο θακπύιεο F-N 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε θακπχιε F-N έρεη αξθεηή αθξίβεηα γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ θνηλσληθψλ θηλδχλσλ. Χζηφζν, ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο, κηα ζρεκαηνπνίεζε ησλ F-N, κπνξεί λα 

θέξεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα. Γηάθνξα κέηξα φπσο ελδερφκελε απψιεηα ηεο δσήο, 

ε πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε F-N, ην αλαπφζπαζην ξίζθν θιπ, πξνηείλνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. [28] 

Πιένλ, κε ηηο ζπρλφηεηεο θαζψο θαη ηηο αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο ζπλαξηήζεη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ λεθξψλ N αθνχ ραξάμνπκε ηελ αληίζηνηρε θακπχιε F-N, πξνζέρνπκε 

φηη νη άμνλεο ησλ F θαη Ν ζα πξέπεη λα είλαη ζε log-log θιίκαθα. 
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ρήκα 7. Κακπχιε F-N ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Αγγιία (1967- 2001) 

 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα, βιέπνπκε έλα παξάδεηγκα F-N γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο 

κεηαθνξέο ηεο Αγγιίαο ηελ πεξίνδν (1967-2001) [25] 

 

Κάπνηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε. Αξρηθά ε θακπχιε εκθαλίδεη κηα 

ζαθέζηαηε ηάζε γηα κείσζε ησλ ζπρλνηήησλ FN θαζψο ην N κεγαιψλεη. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ (ζαλαηεθφξσλ) αηπρεκάησλ πεξηιακβάλνπλ κηθξφ 

αξηζκφ λεθξψλ θάηη πνπ, δεδνκέλεο ηεο γεληθήο απνζηξνθήο ησλ Κξηηεξίσλ 

Απνδνρήο Ρίζθνπ πξνο αηπρήκαηα κε κεγάινπο αξηζκνχο λεθξψλ, είλαη ζε πξψηε 

θάζε ελζαξξπληηθφ γηα ην επίπεδν ηνπ ξίζθνπ. Καηά δεχηεξνλ πξνζνρή ρξεηάδεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε ζπρλφηεηεο ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα δηαθέξνπλ σο θαη 4 ηάμεηο 

κεγέζνπο. Χο εθ ηνχηνπ ε άπνςε πνπ κφιηο εθθξάζακε φηη ‘’έρνπκε ιίγα πνιχλεθξα 

αηπρήκαηα αλά έηνο‟‟, ζα κπνξνχζε λα αληηζηξαθεί ζην ‘’έρνπκε πνιιά αηπρήκαηα 

αλά έηνο κε κηθξφ αξηζκφ λεθξψλ‟‟. Ζ πξψηε πξφηαζε θαίλεηαη θαζεζπραζηηθή ελψ 

ε δεχηεξε δπζνίσλε. [29] 

Γεληθά φζν ρακειφηεξα εληνπίδεηαη ε θακπχιε F-N ζε έλα F-N δηάγξακκα ηφζν πην 

αζθαιήο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα απηή. Καη απηφ εμεγείηαη απφ ηελ ζρεηηθή ζέζε ησλ 

ζεκείσλ F1 αθνχ φζν πην ρακειά είλαη, ηφζν κηθξφηεξε είλαη θαη ε πηζαλφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αηχρεκα. 

 

Oη Ball θαη Floyd αλαθέξνπλ: 
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„‟Παξά ην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη κηα νινέλα απμαλφκελε ηάζε γηα ηελ έθθξαζε 

ηνπ Κνηλσληθνχ Ρίζθνπ κέζσ θακππιψλ πάλσ ζε δηαγξάκκαηα F-N, θαη ηελ 

εθαξκνγή Κξηηεξίσλ Απνδνρήο Κνηλσληθνχ Ρίζθνπ ζε απηά, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε 

νηη ηέηνηεο ηερληθέο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο έρνπζεο ηδηαίηεξε 

επηζηεκνληθή πξνέιεπζε ή εζηθή ηεθκεξίσζε.‟‟ 

 

Γεληθφηεξα, ηα δηαγξάκκαηα F-N έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ρξήζεηο: [18] 

 

 Να απεηθνλίζνπλ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ αηπρεκάησλ.  

 Να παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα πνζνηηθψλ Αλαιχζεσλ Ρίζθνπ. 

 Να απεηθνλίζνπλ θξηηήξηα απνδνρήο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο πνζνηηθήο 

Αλάιπζεο Ρίζθνπ.  

 

Ζ αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα είπακε φηη παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζε ινγαξηζκηθή – 

ινγαξηζκηθή θιίκαθα. Απηφ γίλεηαη γηα λα απεηθνληζηνχλ θαιχηεξα νη κεηαβνιέο ηνπ 

θνηλσληθνχ ξίζθνπ, αθνχ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξέο αξθεηψλ ηάμεσλ κεγέζνπο. Ζ 

άπνςε ησλ Βνχξνπ θαη Γηαλλαθφπνπινπ είλαη φηη, ε επηινγή ηνπ 10 σο βάζεο ηνπ 

ινγαξίζκνπ, θαη φρη κηαο νπνηαζδήπνηε άιιεο βάζεο (φπσο ν λεπέξηνο ινγάξηζκνο), 

έγηλε κε ην ζθεπηηθφ φηη κηα αμηνζεκείσηε κεηαβνιή ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θνηλσληθνχ ξίζθνπ γίλεηαη αλά κηα ηάμε κεγέζνπο, θάζε θνξά. [4] [11] 

 

ην ζρήκα 8, θαίλεηαη ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηε ινγαξηζκηθή-ινγαξηζκηθή 

θιίκαθα. [25] 

 

ρήκα 8. Κακπχιεο F-N ζε θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο, θαη ζε ινγαξηζκηθή 

ινγαξηζκηθή θιίκαθα. 
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3.2. Αλακελόκελνο Αξηζκόο Νεθξώλ (Potential Loss of Life, 

PLL) 

 

Σν άιιν βαζηθφ κέηξν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξίζθνπ, είλαη ην εηήζην 

πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο, φπνπ ε ζπρλφηεηα θαη ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ, ζπλδπάδνληαη 

ζε έλα κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηελ πηζαλή απψιεηα ηεο δσήο (PLL). Σν PLL είλαη έλα 

βνιηθφ θαη κνλνδηάζηαην κέηξν γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αλακελφκελσλ ζαλάησλ.  

Δπίζεο, είλαη θαηάιιειν γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ ίδηα 

εγθαηάζηαζε, είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα ην θαηαιάβνπλ θαη νη κε εηδηθνί θαη πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα μέξνπκε ην θφζηνο γηα ηηο ελέξγεηεο κείσζεο 

ηνπ θηλδχλνπ. Χζηφζν, δελ παξέρεηαη θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ αηπρήκαηνο θαη είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα απφ εληειψο δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. [30]  

 

Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, πσο ε ρξήζε ηνπ PLL γίλεηαη γηα ηελ 

απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε κνξθή ελφο κφλν αξηζκνχ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ξίζθνπ θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ξίζθα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

αλ νξηζκφ ηνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη: 

 

„ν αλακελόκελνο αξηζκόο ζαλάησλ από κηα δξαζηεξηόηεηα ζε δηάζηεκα ελόο 

ρξόλνπ‟ 

 

Σν PLL πξνθχπηεη σο ην εκβαδφλ ησλ θακπχισλ F-N, δειαδή ηζρχεη ε ζρέζε: 

 

uN

N

x

PLL F dN   

 

Ο νξηζκφο πνπ ζπλαληάκε ζηηο πεξηζζφηεξεο FSA είλαη: 

 

ό ά
PLL

ό ί Έ

   

    

 

  

 

 

 

Παξφια απηά, απφ ηε βηβιηνγξαθία αληιήζακε θαη άιινπο νξηζκνχο, φπσο 

 

PLL q EV   θαη 

 

PLL r EV   
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Όπνπ q νξίδεηαη σο ν κέζνο ξπζκφο ζαλάησλ πξνο ην AEΠ, γηα ηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα, θαη r νξίδεηαη σο ν κέζνο ξπζκφο ζαλάησλ πξνο ην AEΠ, γηα ηα 

αηπρήκαηα επηβαηψλ. [1] [11] 

 

Γειαδή: 

 

q = αξηζκφο ζαλάησλ εξγαηψλ / ΑΔΠ 

r = αξηζκφο ζαλάησλ επηβαηψλ / ΑΔΠ 

 

Ο νξηζκφο πνπ δψζακε γηα ην PLL, ζαλ ιφγνο ζαλάησλ πξνο αηπρήκαηα, ζηελ νπζία 

απνηειεί έλαλ δείθηε πνπ καο πιεξνθνξεί φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη αηχρεκα, ηη 

ηίκεκα ζα έρνπκε ζε αλζξψπηλεο δσέο. [3] [4] 

 

Τπάξρνπλ πνιινί αθφκα νξηζκνί ηνπ PLL, αιιά ζα αλαθέξνπκε δχν αθφκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

 

Με ηνλ νξηζκφ απφ ηνπο Ball θαη Floyd, εηζάγεηαη ην Αηνκηθφ Ρίζθν ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ PLL. Έρνπκε έηζη κηα πξψηε ζχλδεζε Αηνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ 

Ρίζθνπ. χκθσλα κε απηφλ: 

 

PLL IR   
 

 Όπνπ IR ε πηζαλφηεηα γηα έλα άηνκν λα πεζάλεη ζε κηα κνλάδα ρξφλνπ θαη Π ν 

ζπλνιηθφο πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηνλ θίλδπλν. [18] 

 

Έλαο άιινο νξηζκφο, είλαη απηφο ζπλδέεη ην PLL κε ηηο θακπχιεο F-N, ν νπνίνο είλαη 

έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Ρίζθνπ θαη ηα θξηηήξηα 

απνδνρήο ηνπ. χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ην PLL νξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

αθφινπζε εμίζσζε: 

 

 

1 1

1 1

1 1 1

1 1
1

1

u u uN N N

N

N N N

PLL N f F F
N N

 

  

 
      

 
    

 

Όπνπ: 

u
N  είλαη ην αλψηαην φξην γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε 

έλα αηχρεκα  

Nf  είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο αηπρήκαηνο Ν ζαλάηνπο, θαη  

1F  είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ ζηα νπνία ππάξρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

ζάλαηνη. [31] 
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Σν PLL, απνηειεί ζίγνπξα έλα απφ ηα πην ρξήζηκα θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα 

κέηξα απνηίκεζεο θνηλσληθνχ ξίζθνπ. Δπεηδή καο πιεξνθνξεί ηνλ αξηζκφ ησλ 

λεθξψλ εμαηηίαο θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ απνηίκεζε ηνπ ξίζθνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ζηε ζέζπηζε ελφο άλσ νξίνπ γη απηφ ην ξίζθν. Σν άλσ φξην 

απηφ δελ ζα είλαη παξά ν αλψηαηνο επηηξεπηφο αξηζκφο λεθξψλ εμ αηηίαο θάπνηαο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε θάπνηα πξναπνθαζηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σελ πεξηγξαθή 

ηνπ άλσ νξίνπ απηνχ, ζα ηελ θάλνπκε ιίγν πην θάησ. 

 

 

 

3.3. Κξηηήξηα Απνδνρήο ηνπ Κνηλσληθνύ Ρίζθνπ - Ζ Αξρή 

“ALARP”  

 

 

3.3.1. Κξηηήξηα απνδνρήο θνηλσληθνύ ξίζθνπ 

 

Όπσο πξνείπακε, νη θακπχιεο F-N απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ζαλαηεθφξσλ 

αηπρεκάησλ, θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή απηψλ. ηελ εθαξκνγή ινηπφλ ηεο FSA, είλαη 

απαξαίηεην λα κεηψζνπκε ην ξίζθν ζε ηέηνην επίπεδν ψζηε λα κπνξεί λα θξηζεί 

«αλεθηφ/απνδεθηφ» (tolerable/acceptable).  

 

ε κηα θακπχιε F-N  πξέπεη ινηπφλ λα θαζνξίζνπκε θάπνηα θξηηήξηα, ψζηε λα 

κπνξνχκε λα πάξνπκε ηελ απφθαζε αλ ην ξίζθν πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηήλ, είλαη 

απνδεθηφ ή φρη. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηα θξηηήξηα απηά είλαη κηα γξακκή (ή 

ζεκείν) ζην δηάγξακκα F-N. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θακπχιε F-N είλαη ρακειφηεξα 

απφ ηελ γξακκή απηή, ην ζχζηεκα ζεσξείηαη αζθαιέο. Δάλ φκσο, έζησ θαη έλα 

ηκήκα ηεο θακπχιεο βξίζθεηαη πην πάλσ απφ ηελ γξακκή απηή πνπ ζεσξνχκε σο 

θξηηήξην, ην ξίζθν είλαη ζε κε απνδεθηφ επίπεδν θαη ζπλεπάγεηαη φηη πξέπεη λα 

βξνχκε ηξφπνπο λα ην πεξηνξίζνπκε. [11] [21] 

 

Ο ζθνπφο πίζσ απφ ζρεδφλ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη λα 

ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Μπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ απνθάζεηο ζε ζέκαηα φπσο:  

 

• Σν αλ ή φρη κηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα επηηξέπεηαη.  

 

• Αλ είλαη αλαγθαίν λα παξζνχλ κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ ηεο. 
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• Πνηα απφ ηηο δηάθνξεο επηινγέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ηεο 

αζθάιεηαο θαη ησλ δαπαλψλ, ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη.  

 

• Ση πνζφ πξέπεη λα επελδπζεί ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο.  

 

Γηα λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο φπσο απηέο, ην φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ πξέπεη λα 

απνθαζίζεη, ψζηε ε δξαζηεξηφηεηα ή ε εγθαηάζηαζε λα είλαη αξθεηά αζθαιήο, 

δειαδή φηαλ νη θίλδπλνη είλαη ηφζν ρακειά ψζηε πεξαηηέξσ κέηξα αζθαιείαο δελ 

είλαη αλαγθαία. [32] 

Απηά ηα θξηηήξηα νξίδνληαη σο  Κξηηήξηα Απνδνρήο ηνπ Κνηλσληθνχ Ρίζθνπ (Societal 

Risk Acceptance Criteria) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Μεξηθά ηέηνηα θξηηήξηα είλαη:  

 

 ην εκείν R2P2 ζχκθσλα κε ην νπνίν αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχλ 50 ή 

πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο δελ πξέπεη λα έρνπλ ζπρλφηεηα κεγαιχηεξε απφ 1 

ζηα 5.000 ρξφληα,  

 

 ε Γξακκή Canvey (Canvey Line) ε νπνία είλαη κία γξακκή κε θιίζε -1 ζηε 

ινγαξηζκηθή θιίκαθα θαη πεξλάεη απ‟ ην ζεκείν ηνπ δηαγξάκκαηνο F-N γηα ην 

νπνίν έρνπκε 500 ή πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο κε ζπρλφηεηα 1 ζηα 5.000 

ρξφληα. 

 

 

ην ρψξν ηεο λαπηηιίαο, δελ ππάξρνπλ γεληθά απνδεθηά φξηα απνδνρήο ηνπ ξίζθνπ. Ζ 

πιένλ απνδεθηή κέζνδνο απ‟ ηνλ IMO γηα ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα ην θνηλσληθφ 

ξίζθν είλαη ε αξρή ηνπ ALARP. [21] 

 

 

3.3.2. Ζ Αξρή ALARP 

 

3.3.2.1. Δηζαγσγή ζηελ αξρή ALARP 

Ζ αξρή ηνπ ALARP απνηειεί θνκκάηη ηεο θηινζνθίαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, φπσο απηή εθθξάζηεθε ζηνλ λφκν ηνπ 

1974, ν νπνίνο απαηηεί "θάζε εξγνδφηε λα δηαζθαιίδεη, θαζφζνλ είλαη επιφγσο 

εθηθηφ, ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ". [33] 

Ο φξνο "επιφγσο εθηθηφ" έρεη κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ο λνκηθφο νξηζκφο ηνπ, 

νξίζηεθε ζηελ Αγγιία απφ ηνλ Lord Justice Asquith ζην Edwards v National Coal 

Board. χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ: 
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„‟Σν «επιφγσο εθηθηφ»  είλαη έλαο επξχηεξνο φξνο απφ «θπζηθά δπλαηφ» θαη 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα γίλεη έλαο ππνινγηζκφο, θαηά ηνλ νπνίν ε πνζφηεηα ηνπ 

θηλδχλνπ ηνπνζεηείηαη ζε κία θιίκαθα θαη ε ζπζία πνπ απαηηείηαη ζηηο αλαγθαίεο γηα 

ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ δηαδηθαζίεο, (είηε ζε ρξήκα, ρξφλν ή θφπν) ηνπνζεηείηαη 

ζην άιιν. Αλ θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα δπζαλαινγία κεηαμχ ηνπο, δειαδή ν θίλδπλνο 

είλαη αζήκαληνο ζε ζρέζε κε ηελ ζπζία, ηφηε κπνξεί θαλείο λα απαιιαγεί απφ ηηο 

θαηεγνξίεο φηη νη πξνζπάζεηέο γηα ηελ πξνζηαζία δελ ήηαλ επιφγσο εθηθηέο. Ο 

ππνινγηζκφο απηφο, πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή,  

πξνγελέζηεξε απφ ην αηχρεκα.‟‟ [34] 

Δπηπξφζζεηα, ην Δθεηείν ηεο Μ. Βξεηαλίαο έθξηλε φηη : 

„‟ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξέπεη λα ζηαζκίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο, 

ρσξίο ακθηβνιία, ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη ε βαξχηεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηνλ 

παξάγνληα ηνπ θφζηνπο‟‟ [35] [36] 

Με άιια ιφγηα, νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα ζεζπίδνπλ κέηξα αζθαιείαο, εθηφο εάλ 

ην θφζηνο (ζε ρξήκαηα, ρξφλν ή θφπν), είλαη ππεξβνιηθά δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε 

ηελ πηζαλφηεηα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ. Αθνχ φια απηά κέηξα έρνπλ ιεθζεί, νη 

θίλδπλνη κπνξνχκε λα πνχκε φηη βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο ALARP.  Οη 

πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε εθαξκνγή φισλ απηψλ, βαζίδνληαη ζηελ θξίζε 

ησλ επηζεσξεηψλ ηεο HSE, θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ 

ηελ HSE, πνπ νξίδνπλ ηη είλαη επιφγσο εθηθηφ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. [32] 

Ζ HSE (Health and Safety Executive), δεκνζίεπζε έλα πιαίζην γηα ηελ αλνρή ηνπ 

θηλδχλνπ (TOR- tolerability of risk) εμεγψληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο σο αθνινχζσο 

(HSE 1992):  

Πάλσ απφ έλα νξηζκέλν επίπεδν, ν θίλδπλνο ζεσξείηαη σο απαξάδεθηνο θαη δελ 

κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ζε θακία πεξίπησζε. Κάησ απφ απηά ηα επίπεδα, κηα 

δξαζηεξηφηεηα επηηξέπεηαη λα ιάβεη ρψξα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη 

πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ θίλδπλσλ ζε ηφζν ρακειά επίπεδα, ηφζν ρακειά φζν 

είλαη επιφγσο εθηθηφ. [37] [39] 

Ζ ALARP είλαη ε ζπληνκνγξαθία γηα ην „‟as low as reasonably practicable‟‟. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ηε ζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηνλ θφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηα 

ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ. Έηζη, ε ALARP πεξηγξάθεη ην 

επίπεδν ζην νπνίν αλακέλνπκε λα δνχκε λα ειέγρνληαη νη θίλδπλνη ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο. [38] 
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3.3.2.2. Πεξηνρέο ηεο ALARP 

Ζ αξρή ηνπ ALARP (“As Low As Reasonably Practicable” Principle), είλαη ε πιένλ 

απνδεθηή κέζνδνο απ‟ ηνλ IMO, γηα ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα ην θνηλσληθφ 

ξίζθν. 

  

χκθσλα κε απηήλ, ην ξίζθν ρσξίδεηαη ζε 3 πεξηνρέο (ζρήκα 9):  

 Πεξηνρή Με-Απνδεθηνύ Ρίζθνπ (Unacceptable Region), φπνπ είλαη 

επηηαθηηθφ λα δξάζνπκε άκεζα γηα ηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ νπνηνδήπνηε θαη αλ 

είλαη ην θφζηνο, 

 

 Πεξηνρή Απνδεθηνύ Ρίζθνπ (Broadly Acceptable Region), φπνπ ην ξίζθν 

ζεσξείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ακειεηέν (negligible) 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ρξεηάδεηαη λα δξάζνπκε πξνθεηκέλνπ λα ην κεηψζνπκε 

πεξαηηέξσ. Σα επίπεδα ησλ θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή απηή, 

είλαη ζπγθξίζηκα κε εθείλα πνπ νη άλζξσπνη ζεσξνχλ σο αζήκαληα ή 

θνηλφηνπα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Παξ 'φια απηά, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππ‟ φςηλ ην γεγνλφο φηη νη ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα κεηψλνπλ ηνπο θηλδχλνπο 

φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ λα ην πξάμνπλ ή φηαλ ην απαηηεί ν λφκνο. 

 

 

 Πεξηνρή ALARP (Tolerable-ALARP Region), φπνπ είλαη ε πεξηνρή 

αλάκεζα ζηηο άιιεο δχν θαη ην ξίζθν εδψ είλαη απνδεθηφ ηφζν, φζν 

ρξεηάδεηαη γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηα νθέιε· απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη 

πξνζπαζνχκε λα κεηψζνπκε ην ξίζθν ζε «ινγηθά (reasonably) πιαίζηα», 

πξάγκα πνπ ηζνδπλακεί κε ηνλ φξν cost effective. πλεπψο, δελ ρξεηάδεηαη λα 

πξνβνχκε ζε κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ, εθφζνλ ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη δπζαλάινγα κηθξφηεξα (grossly disproportionate) ζε ζρέζε 

κε ην θφζηνο (ζε ρξήκα, πξνζπάζεηα ή ρξφλν) πνπ θαινχκαζηε λα 

πιεξψζνπκε. Ζ δψλε κεηαμχ ησλ απαξάδεθησλ θαη επξέσο απνδεθηή 

πεξηνρέο είλαη ην αλεθηφ πεξηνρή. Κίλδπλνη ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη 

απνηέιεζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νη άλζξσπνη είλαη έηνηκνη λα  

Αλερζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ νθέιε, κε ηελ πξνζδνθία φηη:  

 

a) ε θχζε θαη ην επίπεδν ησλ θηλδχλσλ αμηνινγνχληαη ζσζηά θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

κέηξσλ ειέγρνπ. Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο 

βέιηηζηεο δηαζέζηκεο επηζηεκνληθέο απνδείμεηο θαη, εθφζνλ ιείπνπλ 

ζηνηρεία, ζηηο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο. 

b) νη ππνιεηπφκελνη θίλδπλνη δελ είλαη αδηθαηνιφγεηα πςεινί θαη 

δηαηεξνχληαη ζην θαηψηεξν φζν είλαη δπλαηφλ επίπεδν 
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c) νη θίλδπλνη λα επαλειέγρνληαη πεξηνδηθά, γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη 

εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ALARP.  [1] [21]  

 

ρήκα 9. Πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηεο ALARP 

 

3.3.2.3. Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ALARP 

 

Δίδακε απφ ην Κεθάιαην 3.2 φηη κηα θακπχιε F-N κε θιίζε b=-1 (HSE 1991), κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζεί απφ ην ήδε ππνινγηζκέλν PLL, κε βάζε ηε ζρέζε : 

 

1 1

1 1

1 1 1

1 1
1

1

u u uN N N

N

N N N

PLL N f F F
N N

 

  

 
      

 
    

Όπνπ: 

u
N  είλαη ην αλψηαην φξην γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε 

έλα αηχρεκα  

Nf  είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο αηπρήκαηνο Ν ζαλάηνπο, θαη  

1F  είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ ζηα νπνία ππάξρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

ζάλαηνη. 

 

Άξα απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε πξνθχπηεη φηη: 
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Με ηελ θιίζε ηεο επζείαο (b=-1) θαη ην 1F  πνπ έρνπκε ππνινγίζεη, κπνξνχκε λα 

ζρεδηάζνπκε ηε κέζε γξακκή ηεο πεξηνρήο ALARP. Σν άλσ φξην ηεο πεξηνρήο 

βξίζθεηαη κηα ηάμε κεγέζνπο πάλσ απφ ηελ γξακκή πνπ ππνινγίζηεθε 

πξνεγνπκέλσο, ελψ αληίζεηα ην θάησ φξην βξίζθεηαη κηα ηάμε κεγέζνπο πξνο ηα 

θάησ. Σν ξίζθν ζεσξείηαη επνκέλσο, κε αλεθηφ εθφζνλ ππεξβαίλεη γηα πεξηζζφηεξν 

απφ κία ηάμε κεγέζνπο ην κέζν απνδεθηφ ξίζθν πξνο ηα πάλσ θαη αληίζηνηρα 

ζεσξείηαη ακειεηέν εθφζνλ ππεξβαίλεη γηα πεξηζζφηεξν απφ κία ηάμε κεγέζνπο ην 

κέζν απνδεθηφ ξίζθν πξνο ηα θάησ. 

 

Σα άλσ θαη θάησ φξηα, είλαη επζείεο ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα, θαη αλαπαξηζηνχλ ηελ 

απνζηξνθή ηεο θνηλσλίαο ζην ξίζθν. Αληίζεηα ζε θαλνληθή θιίκαθα, δελ είλαη 

επζείεο, αιιά θακπχιεο κε ηα θνίια πξνο ηα θάησ. 

 

Δδψ ζα κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε, φηη ν ζπληειεζηήο απηφο επηιέγεηαη κάιινλ 

απζαίξεηα, ρσξίο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ λα πεγάδνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζεσξνχκε ην b ζαλ δεδνκέλν λνχκεξν ην νπνίν δελ 

εθθξάδεη ηελ δπλακηθή θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο 

θαηά ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ελψ παξάιιεια έζησ θαη κηθξή κεηαβνιή ηνπ είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ κνξθή ηνπ ηειηθνχ θξηηεξίνπ θαη ηελ απνδνρή ηνπ 

ξίζθνπ ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε. ηα παξαθάησ ζρήκαηα, βιέπνπκε παξαδείγκαηα 

νξίσλ ηεο ALARP, γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο πινίσλ. [26] 

 
ρήκα 10. Κακπχιεο F-N γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο tanker, θαη ηα φξηα ηεο 

ALARP (1978-98) 
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ρήκα 11. Κακπχιεο F-N γηα bulk carriers θαη containers θαη ηα φξηα ηεο ALARP 

(1978-98) 

 

ρήκα 12. Κακπχιεο F-N γηα Ro/Ro ships θαη ηα φξηα ηεο ALARP (1989-98) 

 

Πην αλαιπηηθά φκσο, ζα δνχκε ηελ επηινγή ηεο θιίζεο b, παξαθάησ. 

 

3.3.2.4 Καηαζθεπή ησλ νξίσλ ηεο ALARP 

Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ νξίσλ ηεο ALARP, πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή γηαηί 

απφ ηα φξηα απηά εμαξηάηαη ε αμηνπηζηία ησλ θξηηεξίσλ απνδνρήο ηνπ ξίζθνπ καο. 
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Δηδηθά ζην άλσ φξην ζα δψζνπκε κεγαιχηεξε βαξχηεηα, θαζψο πξνείπακε, ε 

θαηαζθεπή ηνπ θάησ νξίνπ είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε απηήλ ηνπ άλσ. 

 

 Αλ ηα άλσ φξηά καο είλαη ππεξβνιηθά ςειά, ηφηε ζα έρνπκε κηα 

αδηθαηνιφγεηε αλνρή ζε ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα. 

 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, κε πνιχ ρακειά άλσ φξηα, ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηα 

θξηηήξηά καο λα ζεσξεζνχλ αλεθάξκνζηα θαη λα απαμησζεί ε εθαξκνγή ηνπο. 

 

Μεγάια αηπρήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ. 

Σν θνηλσληθφ ξίζθν εθθξάδεη ην ζπλνιηθφ θίλδπλν γηα νκάδεο αλζξψπσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηέηνηα γεγνλφηα θαη αλαπαξηζηάηαη ζηηο θακπχιεο 

F-N. Ζ θιίζε ηεο θακπχιεο F-N αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ ηεο απνζηξνθήο ηνπ 

θηλδχλνπ ζε πνιιαπιά ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα. Όζν πην αξλεηηθή είλαη ε θιίζε ηεο 

F-N ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν. [40] 

ρήκα 13. Όξηα ALARP ζε ζρέζε κε ηηο πεηξειαηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Ηξιαλδία. 

 

ηελ Αλάιπζε Ρίζθνπ , νξίδεηαη αξρηθά έλα ζεκείν θαη θαηαζθεπάδεηαη ε επζεία πνπ 

δηέξρεηαη απφ απηφ κε θάπνηα πξναπνθαζηζκέλε θιίζε. Όιεο ζρεδφλ νη πξνηάζεηο 

ζέινπλ ην φξην λα είλαη κηα επζεία ηεο κνξθήο: [42] 

( ) bF N c N   

 

φπνπ c ζηαζεξά 

 

θαη ην b θαζνξίδεη ηελ θιίζε ηεο επζείαο ( παίξλεη ζρεδφλ πάληα αξλεηηθέο ηηκέο ).  
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Βιέπνπκε φηη γηα b≠1, ε παξαπάλσ ζρέζε δελ αλαπαξηζηά επζεία αιιά θακπχιε. 

Απηφ γίλεηαη, γηαηί νη άμνλεο ζηα δηαγξάκκαηα F-N βξίζθνληαη ζε ινγαξηζκηθή 

θιίκαθα. Έηζη κπνξεί ην φξην λα έρεη ηε κνξθή θακπχιεο ζε θαλνληθέο 

ζπληεηαγκέλεο, αιιά ζε ινγαξηζκεκέλνπο άμνλεο παίξλεη ηε κνξθή επζείαο. 

 

 
ρήκα 14. Καηαζθεπή επζείαο ζε ινγαξηζκεκέλνπο άμνλεο 

 

Όζνλ αθνξά ηελ θιίζε ηεο επζείαο, δχν είλαη νη ηάζεηο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη. 

 

i. Όξηα κε θιίζε -1, νπφηε ην φξην είλαη ηεο κνξθήο: 

                                          
c

F N
N


 

ii. Όξηα κε θιίζε -2 (εθαξκφδεηαη ζηελ Οιιαλδία θαη ηε Σζερία), νπφηε ην φξην 

είλαη ηεο κνξθήο: [41] 

                                      
  2

c
F N

N


 

Ζ δηαθνξά απηψλ ησλ δχν, έρεη λα θάλεη κε ηελ απζηεξφηεηα πνπ δηαηίζεηαη λα 

επηδείμεη ε λνκνζεζία απέλαληη ζε αηπρήκαηα κε κεγάινπο αξηζκνχο λεθξψλ. Σελ 

ζηάζε απηή ραξαθηεξίδνπκε σο απνζηξνθή πξνο ην ξίζθν (risk aversion), ή 

νξζφηεξα απνζηξνθή πξνο πνιχλεθξα αηπρήκαηα (disaster aversion). 

 

Σα φξηα κε θιίζε –2, ζεσξείηαη φηη εθθξάδνπλ απνζηξνθή πξνο αηπρήκαηα κε 

κεγάινπο αξηζκνχο λεθξψλ (risk averse), ελψ απηά κε θιίζε –1, ζεσξνχληαη 

νπδέηεξα (risk neutral) απέλαληη ζηνλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ αλά αηχρεκα, ιακβάλνληαο 

ππ‟ φςηλ κφλν ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ λεθξψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ, 

αλά αηχρεκα. πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη  απνζηξνθή πξνο πνιχλεθξα αηπρήκαηα, 

ζεκαίλεη φηη ν λνκνζέηεο αμηνινγεί σο πην ζεκαληηθφ ην λα απνηξέςεη 1 αηχρεκα πνπ 

πεξηιακβάλεη 100 λεθξνχο, απφ φηη 100 αηπρήκαηα θάζε έλα απφ ηα νπνία 

πεξηιακβάλεη 1 λεθξφ. 
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Γεληθφηεξα, φηαλ b<-1 ζα ιέγακε φηη εθθξάδεηαη ε απνζηξνθή πξνο θαηαζηάζεηο κε  

‘’κεγάιεο‟‟ ζπλέπεηεο (εδψ πνιχλεθξα αηπρήκαηα). 

 

Θα έιεγε θαλείο φηη φξηα κε θιίζε –1 ππνλννχλ νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζην ξίζθν 

θαζψο απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ αηπρήκαηνο, ην νπνίν εδψ ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ λεθξψλ Ν. Απφ ηελ άιιε, φξηα κε θιίζε –2 δειψλνπλ ηε δηάζεζε ηνπ λνκνζέηε 

λα απνδέρεηαη φιν θαη κηθξφηεξεο ηηκέο ξίζθνπ, φζν ην κέγεζνο ησλ αηπρεκάησλ 

απμάλεηαη. [29] 

 

Δπίζεο, δε ζα πξέπεη λα μερλάκε, φηη ην θνηλφ ηείλεη λα αληηδξά εληνλφηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ελφο κεγάινπ αηπρήκαηνο απ‟ φηη ζε κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξα. 

 

Σν έγγξαθν ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ HSE „‟Reducing Risks Protecting People‟‟, 

νξίδεη κηα θακπχιε F-N κε θιίζε -1 λα δηέξρεηαη απφ ην θνκβηθφ ζεκείν, 50 

ζαλάηνπο κε ζπρλφηεηα 42 10 , σο κέγηζην αλεθηφ θνηλσληθφ θίλδπλν . ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην , ν αξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε κηα 

επηθίλδπλε ζέζε, ελψ ηα θξηηήξηα πρ ζηελ Ηξιαλδία είλαη κφλν γηα ηνπο πνιίηεο. Μηα 

ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά φξηα αλνρήο θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιν 

ηνλ θφζκν . [40] [41] 

Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε θάπνηα θξάηε. 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην έζεζε φπσο είπακε, θνκβηθφ ζεκείν ηνπο 50 ζαλάηνπο κε 

ζπρλφηεηα 42 10 , θαη ηελ επζεία πνπ πεξλά απφ απηφ λα έρεη θιίζε -1. Ζ 

Οιιαλδία, έζεζε αλψηαην επίπεδν αλνρήο ην 3 210 / N  θαη ζαλ ακειεηέν ην 5 210 / N

, κε θιίζε ηνπ νξίνπ -2. χκθσλα κε ηνλ Vrijling, δε ζπκκνξθψλνληαη φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο κε ηα θξηηήξηα απνδνρήο ηνπ ξίζθνπ, γη‟ απηφ θαη έρεη 

αλνίμεη ε ζπδήηεζε πάλσ ζην ζέκα απηφ. [41] [43] 

ηνλ πίλαθα 7, θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ θνκβηθψλ ζεκείσλ θαη ε θιίζε ηεο επζείαο κε 

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. [29] 

Δπίζεο ζην ζρήκα 15, αθνινπζεί ε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ θξηηεξίσλ θνηλσληθνχ 

ξίζθνπ, θάπνησλ θξαηψλ: [42] 
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Πίλαθαο 7. Κνκβηθά ζεκεία θαη θιίζε επζείαο 

 

ρήκα 15. Γξαθηθή Απεηθφληζε Κξηηήξησλ Κνηλσληθνχ Ρίζθνπ ζε δηάθνξα θξάηε. 
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3.4. Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ θαζνξηζκό νξίσλ 

ALARP ζηηο θακπύιεο F-N (Kaneko & Yamada 2010) 

 

Ζ κέζνδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ALARP ζηα  F-N  δηαγξάκκαηα, ε 

νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα πξνεπηιεγκέλν πξφηππν ζηηο πξνηάζεηο ησλ FSA  

ηνπ ΗΜΟ, αλαπηχρζεθε κε βάζε έλα εηήζην  κέζν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο αλά κνλάδα 

νηθνλνκηθήο παξαγσγήο, ην νπνίν  ππνινγίζηεθε απφ ηελ πεξηθεξεηαθή ή παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θιίκαθα θαη ηνπο  ζαλάηνπο πνπ πξνέθπςαλ. Αξρέο ηεο  κεζφδνπ είλαη 

εμήο. [44] 

 

1) Σν ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα δηαλέκεηαη κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζην ΑΔΠ. Ζ αξρή απηή ζεκαίλεη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε νηθνλνκηθή  

ζπνπδαηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο απφ 

αηχρεκα, είλαη ε θνηλσλία έηνηκε λα δερζεί. 

2) κηθξέο ζπλεηζθνξέο ζην PLL (Potential Loss of Lives), πξνέξρνληαη απφ ηα 

κεγάια Ν (αξηζκφο ζαλάησλ). Ζ αξρή απηή πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ην PLL ελφο 

αηπρήκαηνο κε κεγάιε δεκία πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην PLL ελφο 

αηπρήκαηνο κε κηθξφηεξεο δεκίεο.  

 

Απφ ηελ αξρή 1, ε αλαινγία ησλ εηήζησλ ζαλάησλ κε ην εηήζην εηζφδεκα ελφο 

πινίνπ, ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα είλαη ίζε κε ηελ αλαινγία ησλ εηήζησλ ζαλάησλ κε 

ην ΑΔΠ κηαο αληίζηνηρεο ρψξαο ή έλσζε ρσξψλ, φπσο ε ΔΔ, ζηελ νπνία, ην 

εηζφδεκα πνπ απνθηήζεθε απφ ην πινίν ζπκπεξηιακβάλεηαη. Σν κεγάιν απηφ 

κέγεζνο, ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή θιίκαθα θαη νη ζάλαηνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηνλ θίλδπλν 

ζλεζηκφηεηαο ελφο πινίνπ πνπ νλνκάδεηαη "Base Economic Party (BEP) Σφηε απφ 

απηήλ ηελ αξρή πξνθχπηεη ε παξαθάησ εμίζσζε: 

 1
A

PLLό ά BEP

BEP V

   





 

 

Όπνπ: 

AV  : ππνδειψλεη ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ πινίνπ  

PLL : ππνδειψλεη ην κέζν απνδεθηφ PLL ηνπ πινίνπ 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ PLL θαη ησλ δηαγξακκάησλ F-N, εμεηάδεηαη παξαθάησ. ε απηφ 

ην ζεκείν λα δψζνπκε θάπνηνπο νξηζκνχο.  
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F (N): πρλφηεηα αηπρεκάησλ ζηα νπνία ζθνηψζεθαλ Ν θαη παξαπάλσ άηνκα  

f (N): πρλφηεηα αηπρεκάησλ ζηα νπνία ζθνηψζεθαλ Ν άηνκα  

Nmax: Πηζαλφο κέγηζηνο αξηζκφο ζαλάησλ ζηα αηπρήκαηα ηνπ εμεηαδφκελνπ πινίνπ.  

Nmin: Πηζαλφο ειάρηζηνο αξηζκφο ζαλάησλ ζηα αηπρήκαηα ηνπ εμεηαδφκελνπ πινίνπ.  

πλήζσο ην Nmin είλαη ίζν κε έλα.  

Σν PLL ηζνχηαη κε ην νινθιήξσκα ησλ F-N δηαγξακκάησλ θαη εθθξάδεηαη σο 

εμίζσζε (2). 

 

   
max

1

2
N

n

PLL F n


  

Όηαλ έρνπκε έλα αηχρεκα, ζην νπνίν πξνθαινχληαη ζάλαηνη, ε πηζαλφηεηα αξηζκνχ 

ησλ ζαλάησλ Ν, νξίδεηαη σο g (N).  

ηε ζπλέρεηα, ε ζπρλφηεηα ελφο αηπρήκαηνο, ζην νπνίν Ν πξφζσπα ζθνηψλνληαη, 

εθθξάδεηαη κε ηελ εμίζσζε (3). 

       min 3f N F N g N  

 

Ηζρχεη φκσο φηη: [45] 

 
max

min

1
N

N N

g N



          4  

Σν  G N νξίδεηαη σο ε αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο  g N θαη είλαη: 

     
min

5
N

n N

G N g n


   

Απφ ηε δεχηεξε αξρή ε  g N  κπνξεί λα νξηζηεί σο εμήο: 

 



72 
 

       

     

     

min min min min

min min

1

6

1 ( : tan )
b b

F N g N N F N g N N

g N N g N N

D D
g N b g N N D c ns t

N N






  

    

 

Απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζρέζεηο έρνπκε: 

 
 

max

min

min

min

1 1

1 1
N b

b b
n N

G N
g N D

N

n N


  


 

 

        min

max

min

min

min min

min

1 1

1 7
1 1

N

b b
n N

N

b b
n N

n N
G N G N G N

n N







  






 

Καη ε F(N) εθθξάδεηαη σο ζρέζε (8): 

        min

max

min

1

min

min min

min

1 1

1 1 8
1 1

N

b b
n N

N

b b
n N

n N
F N F N G N

n N







 
 

   
 

 
 




 

 

 

ρήκα 16. Γξαθηθή απεηθφληζε ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα, ησλ 1-G(N), g(N) 
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Σν παξαπάλσ ζρήκα δείρλεη ηηο 1-G(N), g(N) θαη ηε δχλακε ηεο 1-G(Ν), φηαλ ε ηηκή 

ηνπ b είλαη 2,0. Παξαηεξνχκε φηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ 1-G(Ν) είλαη γξακκηθή 

απφ 1 έσο πεξίπνπ ην 10, ζε δηπιή ινγαξηζκηθή γξαθηθή παξάζηαζε, ελψ ηνπ g (N) 

είλαη γξακκηθή. 

Ο πίλαθαο δείρλεη φηη ζην εχξνο ηεο θιίζεο ηεο g (Ν), ε αλαινγία ηνπ εθζέηε ηεο 

δχλακεο ζε ζρέζε κε ηελ θιίζε, θπκαίλεηαη γχξσ ζην 1,0 κε πεξίπνπ 10% απφθιηζε. 

απηφ ππνδειψλεη φηη θιίζε ηεο g(Ν), πνπ είλαη ίζε κε ηελ θιίζε ηεο f(n) ζε δηπιά 

ινγαξηζκηθή γξαθηθή παξάζηαζε, κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηελ θιίζε ηεο δχλακεο 

ζηα  F-N δηάγξακκα. 

 

Πίλαθαο 8. Κιίζε ηεο g(N) θαη ηεο power approximation ηεο 1-G(N) 

 

H FSA πνπ κειεηήζακε (Ννξβεγία 2000), καο δείρλεη ηελ κέζνδν γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ζπλφξσλ ηεο πεξηνρήο ALARP ζην F-N δηαγξάκκαηα κε ηε δηαδηθαζία απφ ηελ 

αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ ζαλάησλ κηαο ρψξαο ή έλσζεο ησλ ρσξψλ, σο πξνο ην 

ΑΔΠ ησλ αληίζηνηρσλ ρσξψλ θαη ελφο εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ελφο πινίνπ. Σν 

απνδεθηφ PLL ηνπ πινίνπ ιακβάλεηαη, κεηά απφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ην PLL θαη ηε 

ζρέζε: [26] 

 1
( )

b

F
F N

N
  

Σα F(1), F(N), κπνξεί λα ππνινγηζηνχλ, θαη ηέινο ην αλψηεξν ζχλνξν νξίδεηαη σο 

κία γξακκή ε νπνία είλαη κία ηάμε κεγέζνπο κεγαιχηεξε απφ ηελ F(N) θαη θάησ φξην, 

νξίδεηαη σο κία γξακκή ε νπνία είλαη κία ηάμε κεγέζνπο ρακειφηεξε απφ ηελ F(N). 

Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηηο 1-G(Ν) θαη g (Ν), νη νπνίεο ιακβάλνληαη κε ηε ζρέζε 

 ( ) 1 bF N F N , φπνπ ε θιίζε ηεο ( )F N = 2. Σν ζρήκα δείρλεη φηη φπνπ 

max max max, ( )N N N g N  είλαη κεγαιχηεξν απφ  max max( 1) ( 1)N g N   θαη ε g(n) 
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δείρλεη αθχζηθε άλνδν ζηε Ν = Nmax. Απηά είλαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δηαηχπσζεο 

 ( ) 1 bF N F N . 

Με ηελ εμίζσζε (8) επηιχεηαη ην πξφβιεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ δηαηχπσζε πνπ 

αλαθέξακε. Με απηήλ ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, πξνέξρνληαη θαηεπζείαλ απφ 

ηε δεχηεξε αξρή. Ζ F(Ν) πνπ πξνθχπηεη κε ηελ εμίζσζε (7) κπνξεί λα νλνκαζηεί ην 

ηδαληθφ F-N δηάγξακκα. Σν άλσ φξην κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα γξακκή πνπ είλαη κία 

ηάμε κεγέζνπο κεγαιχηεξε απφ ην ηδαληθφ δηάγξακκα F-N θαη ην θάησ φξην κπνξεί 

επίζεο λα νξηζηεί σο κηα γξακκή ε νπνία είλαη κία ηάμε κεγέζνπο κηθξφηεξε. 

 

ρήκα 17. 1-G(N),g(N), φπνπ ε θιίζε ηεο 1-G(N) είλαη ζηαζεξή. 

 

Πξφθεηηαη ινηπφλ, γηα κηα λέα κέζνδν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηεο πεξηνρήο 

ALARP ζηα F-N δηαγξάκκαηα. Χζηφζν, κε εμαίξεζε ην maxN , ε κέζνδνο πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζρέζε  ( ) 1 bF N F N  ,πηζηεχεηαη φηη είλαη θαηάιιειε σο κέζνδνο 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηεο πεξηνρήο ALARP ζηα F-N δηαγξάκκαηα. [44] 
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Ζ ζειίδα έκεηλε ζθνπίκσο θελή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Καηαζθεπή θακπχισλ F-N γηα ηα Ro-Pax θαη ηα Cruise Ships 

 

ην ζεκείν απηφ ηεο εξγαζίαο, ζα κειεηήζνπκε δχν θαηεγνξίεο πινίσλ. Σα Ro-Pax 

θαη ηα Cruise. Θα ζρεδηάζνπκε ηηο θακπχιεο F-N θαη ζα εθαξκφζνπκε ηελ αξρή 

ALARP. Δπίζεο, εθηφο απφ ηε γλσζηή κέζνδν (Norway 2000) ζα εθαξκφζνπκε θαη 

ηελ πξφηαζε Kaneko θαη Yamada, σο πξνο ηελ ράξαμε ησλ νξίσλ ηεο ALARP 

πεξηνρήο. 

 

4.1. Κακπύιεο F-N  (Ro-Pax) 

 

4.1.1. Δηζαγσγή ζηα Ro-Pax 

Σν νρεκαηαγσγφ (RoRo) πινίν, νξίδεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS), σο 

"επηβαηεγφ πινίν κε ρψξνπο θνξηίνπ RoRo ή ρψξνπο εηδηθήο θαηεγνξίαο" . Δπίζεο 

ζηε SOLAS, έλα επηβαηεγφ πινίν νξίδεηαη σο εθείλν πνπ παξέρεη δηακνλή γηα 

ηνπιάρηζηνλ 12 επηβάηεο. RoPax είλαη έλα αθξσλχκην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηα πινία πνπ ζπλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά νρεκαηαγσγψλ, γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ θαη εκπνξηθψλ νρεκάησλ κε ηελ παξνρή 

ρψξσλ ελδηαηηήζεσο γηα ηε κεηαθνξά κεγάινπ αξηζκνχ επηβαηψλ , ζπλήζσο γηα 

ζχληνκα δξνκνιφγηα. 

ην πιαίζην απηφ, ν φξνο "RoPax" είλαη ζπλψλπκνο κε «επηβαηεγφ RoRo πινίν ". 

Λφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην 

επηηπρεκέλνπο ηχπνπο εκπνξηθψλ πινίσλ. Ζ επειημία ηνπ, ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

ελζσκαηψλεη θαη άιια ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη ε ηαρχηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ην 

έρεη κεηαηξέςεη ζε εμαηξεηηθά δεκνθηιέο πινίν ζε πνιιέο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Οη βαζηθνί ηνκείο ιεηηνπξγίαο ησλ RoPax πεξηιακβάλνπλ ηελ 

Δπξψπε , ηελ Ηαπσλία , ηελ Πεξηνρή ησλ Μεγάισλ Ληκλψλ θαη ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ. 

[48] [49]. 

Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ), έρεη αλαπηχμεη θαη πηνζεηήζεη κηα ζεηξά 

θαλνληζκψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ησλ ραξαθηεξηζηηθά RoPax. Όπσο κπνξεί λα 

θαλεί απφ ηνλ θαηάινγν ησλ πεξηνρψλ ηεο αλεζπρίαο γηα ηηο θχξηεο ζπλέπεηεο ζε 

RoPax κεηά απφ αηχρεκα, κπνξεί λα είλαη κηα „‟ραξηησκέλε‟‟ βχζηζε ή αλαηξνπή  
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ή / θαη ηε θσηηά πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιε απψιεηα ηεο δσήο ησλ επηβαηψλ 

θαη ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ. Μεξηθνί απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ΗΜΟ είλαη 

ηδηαίηεξα ζρεηηθέο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ RoPax θαη αλαθέξνληαη: 

 ζηελ επζηάζεηα θαη ηελ ππνδηαίξεζε ζε πεξίπησζε βιάβεο 

 ζηελ ππξαζθάιεηα  

 ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (International Safety 

Management-ISM). 

Αλ θαη ηα Ro-Ro έρνπλ απνδεηρζεί πνιχ επηηπρεκέλα εκπνξηθά, θάπνηα αλεζπρία έρεη 

εθθξαζηεί ζρεηηθά κε απηά, απφ ηελ άπνςε ηεο αζθάιεηαο ζρεδφλ απφ ηφηε πνπ 

εηζήρζεζαλ ηα πξψηα πινία Ro-Ro. Ζ φιε ηδέα ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη δηαθνξεηηθή 

απφ εθείλε ησλ παξαδνζηαθψλ πινίσλ, ιφγσ ηεο εηζαγσγήο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία ηα θαζηζηνχλ κνλαδηθά. Αο θάλνπκε κηα πεξηγξαθή ζε θάπνηα απφ απηά ηα 

πξνβιήκαηα. 

 

 Ζ έιιεηςε εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ 

ηα ζπκβαηηθά πινία, ην θχηνο ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα, κέζσ εγθάξζησλ 

ηνηρσκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαηαζηξνθή ζε έλα ζεκεηφ ηεο γάζηξαο, 

ηα ηνηρψκαηα ζα πεξηνξίζνπλ ή ζα θαζπζηεξήζνπλ ηελ εηζξνή ηνπ λεξνχ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ηα Ro-Ro είλαη φια εμνπιηζκέλα κε ζηεγαλφ ζχγθξνπζεο θαη ηνηρσκάησλ 

ππνδηαίξεζεο, θαη κεραλνζηαζίνπ, θάησ απφ ην θαηάζηξσκα εμάισλ ηα ηεξάζηηα 

θαηαζηξψκαηα νρεκάησλ κπνξεί λα θαηαζηήζνπλ δπλαηφ γηα ην λεξφ, λα εηζέιζεη 

πνιχ γξήγνξα θαη ζηε θσηηά λα κπνξεί λα εμαπισζεί πνιχ γξήγνξα. 

 Πφξηεο πξφζβαζεο ζην θνξηίν 

Με ηα ρξφληα, νη πφξηεο εηζφδνπ ηνπ θνξηίνπ, κπνξεί λα έρνπλ θαηαζηξαθεί, 

ηδηαίηεξα φηαλ ε πφξηα ρξεζηκεχεη επίζεο σο ξάκπα. 

 ηαζεξφηεηα 

Ζ θίλεζε ηνπ θνξηίνπ ζην θαηάζηξσκα ηνπ νρήκαηνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

επζηάζεηα ηνπ πινίνπ. Ζ μαθληθή εηζξνή λεξνχ κεηά απφ βιάβε ζην ζθάθνο θαη ε 

απνηπρία ησλ ζηεγαλψλ ζπξψλ κπνξεί λα είλαη αθφκε πην ζνβαξή (θαη γξήγνξε). Σν 

γεγνλφο φηη πινία ro-ro έρνπλ γεληθά κηα πνιχ κεγάιε ππεξθαηαζθεπή, ζε ζχγθξηζε 

κε άιινπο ηχπνπο πινίσλ, ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηνλ άλεκν θαη ηελ θαθνθαηξία. 

 Υακειφ χςνο εμάισλ 

Οη ζχξεο πξφζβαζεο ζην θνξηίν, είλαη ζπρλά πνιχ θνληά ζηελ ίζαιν γξακκή, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη εχθνιν λα έρνπκε κηα μαθληθή εηζξνή λεξνχ. 
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 Πξνβιήκαηα ζηε ζηνηβαζία θαη αζθάιεηα θνξηίνπ 

Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ε έθρπζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ζε αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο, δεκηά ζην θχηνο θαη ηε δνκή ηνπ πινίνπ. 

 σζηηθά κέζα 

Οη πςειέο πιεπξέο πνιιψλ ζχγρξνλσλ Ro-Ro ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

επηβαηεγψλ πινίσλ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά π.ρ ηηο 

ζσζίβηεο ιέκβνπο ηνπ πινίνπ. 

 Σν πιήξσκα 

Οη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ηα πινία απηά, είλαη 

ηδηαίηεξα εμειηγκέλα, πνπ απαηηνχλ πνιχ πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ . Απηφ ηα θαζηζηά 

εμαηξεηηθά επάισηα ζε αλζξψπηλα ιάζε. [48] [50] 

 

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη γίλεη κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηνλ ΗΜΟ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ Ro–Ro. Αιιά ε εκπεηξία έρεη δείμεη 

φηη ε αζθάιεηα δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί κφλν κε ηελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ . 

Πνιιά απφ ηα αηπρήκαηα πνπ ζεκεηψζεθαλ, ήηαλ είηε επεηδή νη θαλνληζκνί δελ είραλ 

εθαξκνζηεί ζσζηά, είηε ιφγσ αλζξψπηλνπ ιάζνπο . Απηφ ηζρχεη θαη γηα άιινπο 

ηχπνπο πινίσλ, θπζηθά, αιιά ε ζπγθεθξηκέλε είλαη ίζσο ε πην πεξίπινθε θαηεγνξία 

θαη ηπρφλ ιάζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ζην πινίν. Πνιιά απφ ηα κέηξα πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηνλ ΗΜΟ 

θαη ζην παξειζφλ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

αηπρεκάησλ. Ζ έκθαζε ηψξα έρεη δνζεί, ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

αηπρεκάησλ. 

 

4.1.2. Παγθόζκηνο ζηόινο Ro-Pax πινίσλ 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα δνχκε ηελ εμέιημε ηεο δχλακεο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ησλ 

Ro-Pax πινίσλ, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1997-2012, φπνπ ζα είλαη θαη ε πεξίνδνο 

πνπ ζα εμεηάζνπκε ζε απηήλ ηελ εξγαζία. Απηή θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 9. 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ, απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο πινίσλ. ην ζρήκα 21 βιέπνπκε θαη γξαθηθά, ηελ εμέιημε απηή. 
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Πίλαθαο 9. Γχλακε παγθνζκίνπ ζηφινπ πινίσλ Ro-Pax, ηελ πεξίνδν 1997-2012 

 

 

ρήκα 18. Δμέιημε παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax (1997-2012) 

 

Δφναμθ παγκόςμιου

  Ζτοσ  ςτόλου Ro-Pax

1997 2392

1998 2570

1999 2711

2000 2850

2001 2982

2002 3122

2003 3255

2004 3386

2005 3508

2006 3603

2007 3682

2008 3789

2009 3897

2010 3997

2011 4095

2012 4179

Σύνολο

16 έτη 54018 (ship years)



80 
 

4.1.3. Κξηηήξηα απνδνρήο ξίζθνπ (Ro-Pax) 

ε απηφ ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο, ζα αλαιχζνπκε ηα θξηηήξηα θνηλσληθνχ ξίζθνπ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε SAFEDOR 

Deliverable D4.5.2. 

Σα θξηηήξηα απηά, βαζίδνληαη ζε θνκβηθά ζεκεία θαη κηα επηιεγκέλε βαζκίδα 

(ζπλήζσο κηα θιίζε -1 είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο απνζηξνθήο ζηνλ θίλδπλν). Οη 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, απαηηνχλ θαη δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα, πνπ αληαλαθινχλ ην αληίζηνηρν επίπεδν θηλδχλνπ πνπ ζεσξείηαη αλεθηφ. Ο 

πίλαθαο 10, πεξηέρεη ηα θνκβηθά ζεκεία, ζηα θνηλσληθά θξηηήξηα πνπ πξνηείλνληαη 

ζηελ SAFEDOR D4.5.2 γηα RoPax ζθάθε, ρξεζηκνπνηψληαο θνκβηθά ζεκεία ζην 

Ν=10. Ζ έθζεζε αλαθέξεη επίζεο φηη ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα έρνπλ πξνθχςεη κε βάζε 

ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία. ην παξαθάησ ζρήκα, απεηθνλίδνληαη  ηα θξηηήξηα, κε ηα 

θνκβηθά ζεκεία ηνπ πίλαθα θαη αλ ππνηεζεί φηη ε απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θιίζε ησλ γξακκψλ ίζε κε -1. [50] [51] 

 

Κομβικά ςθμεία για κοινωνικό ρίςκο Σιμι 

Όριο μεταξφ αμελθτζου και ανεκτοφ ρίςκου  4(10,10 )  

Όριο μεταξφ ανεκτοφ και μθ αποδεκτοφ ρίςκου  2(10,10 )  

Πίλαθαο 10. Κνηλσληθά θξηηήξηα γηα Ro-Pax 

 

 

ρήκα 19. Κνηλσληθά θξηηήξηα απνδνρήο ξίζθνπ γηα Ro-Pax 
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4.1.4. Μειέηε ζαλαηεθόξσλ αηπρεκάησλ ζηα Ro-Pax 

Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ηα 69 ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα πνπ έγηλαλ ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία πινίσλ, ηελ πεξίνδν 1997-2012, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο seaweb. 

 

Ship_Name Casualty_Date Casualty_Type Date_of_Build Killed

AL SALAM BOCCACCIO 98 2/2/2006 Fire/Explosion 1970-06 988

AL SALAM PETRARCA 90 22/6/2002 Fire/Explosion 1971-06 1

ASIA SOUTH KOREA 23/12/1999 Wrecked/Stranded 1972-02 58

BAHANA NUSANTARA 25/6/1998 Foundered 1968-04 51

BAHUGA JAYA 26/9/2012 Collision 1972-05 8

BALENO NINE 26/12/2009 Foundered 1972-07 50

BLUE WATER PRINCESS 12/7/2007 Wrecked/Stranded 1977-07 16

CHANGJUN No. 1 17/12/2002 Collision 1992-03 43

CITRA MANDALA BAKTI 1/2/2006 Foundered 1972-10 48

CIUDAD DE CEUTA 16/7/2000 Collision 1975-07 6

DA SHUN 24/11/1999 Fire/Explosion 1983-04 282

DANIELLE CASANOVA 1/7/2003 Contact 2002-06 1

DIGUL 7/7/2005 Foundered 1995-11 174

DUMAI EXPRESS 10 22/11/2009 Foundered 1999-01 48

EXPRESS SAMINA 26/9/2000 Wrecked/Stranded 1966-07 83

KALIBO STAR 15/8/1997 Foundered 1967-00 55

KIRANA IX 28/9/2011 Fire/Explosion 1983-07 9

GANG ZHOU 5/3/2009 Fire/Explosion 1993-07 1

LAMMA IV 1/10/2012 Collision 1996-00 38

LAUT TEDUH 2 28/1/2011 Fire/Explosion 1990-03 28

LCT FATIH 29/5/2009 Foundered 1965-00 6

LE JOOLA 26/9/2002 Foundered 1990-11 970

LEVINA 22/2/2007 Fire/Explosion 1981-01 50

LEVINA 25/2/2007 Foundered 1981-01 4

LIAO LU DU 7 21/2/2003 Foundered 1980-02 4

MANDIRI NUSANTARA 30/5/2009 Fire/Explosion 1976-07 5

MANDIRI NUSANTARA 26/9/2003 Collision 1976-07 3

MARIA CARMELA 11/4/2002 Fire/Explosion 1983-00 73

MARINA NUSANTARA 26/9/2011 Collision 1970-10 18

MERCURY-2 22/10/2002 Foundered 1984-09 44

NORDLYS 15/9/2011 Fire/Explosion 1994-03 2

NYAYO 14/5/2000 Collision 1990-09 1

OUR LADY OF MEDIATRIX 25/2/2000 War Loss/Hostilities1974-06 100

PAGLIA ORBA 1/7/2003 Collision 1994-03 1

PARADISE 16/7/2005 Foundered 1938-00 7

PELLA 3/11/2011 Fire/Explosion 1983-11 1

PRIDE OF AL SALAM 95 17/10/2005 Collision 1972-06 1

PRINCESS ASHIKA 5/8/2009 Foundered 1972-07 88

PRINCESS OF THE ORIENT 18/9/1998 Foundered 1974-09 150



82 
 

 

 

Πίλαθαο 11. Θαλαηεθφξα πεξηζηαηηθά ζε Ro-Pax (1997-2012) 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 11, κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ αξηζκφο ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ αλά 

έηνο. Απηά θαίλνληαη ζην ζρήκα 21. Δπίζεο γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο, κπνξνχκε λα 

δνχκε πφζα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ζπλέβεζαλ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 22, ηα 

πεξηζζφηεξα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα νθείινληαη ζε λαπάγηα. 

Ship_Name Casualty_Date Casualty_Type Date_of_Build Killed

PRINCESS OF THE STARS 21/6/2008 Wrecked/Stranded 1984-07 831

PRINSESSE RAGNHILD 8/7/1999 Fire/Explosion 1981-01 1

RABAUL QUEEN 2/2/2012 Foundered 1983-00 103

ROSALIA-2 31/7/1999 Fire/Explosion 1994-00 4

SAN BU 5/11/2009 Collision 1993-11 2

SCOTTISH VIKING 5/8/2010 Collision 2009-04 1

SEBA'AN 11/10/2007 Foundered 1995-06 1

SEGESTA JET 15/1/2007 Collision 1999-03 4

SENOPATI NUSANTARA 29/12/2006 Foundered 1969-12 373

SINABUNG 17/8/1998 Collision 1997-12 4

SKAGIT 18/7/2012 Foundered 1989-00 293

SLEIPNER 26/11/1999 Wrecked/Stranded 1999-02 16

SPICE ISLANDER I 10/9/2011 Foundered 1967-00 2966

SUPERFAST III 1/11/1999 Fire/Explosion 1998-02 14

SUPERFERRY 14 27/2/2004 Fire/Explosion 1981-05 194

SUPERFERRY 9 6/9/2009 Foundered 1986-07 11

TRISTAR 1 28/12/2006 Foundered 1972-01 50

URFALI CEMAL 7/4/2007 Collision 2000-06 1

WIMALA DHARMA 7/9/2003 Foundered 1979-07 5

WINDU KARSA 27/8/2011 Foundered 1980-09 12

YAMATO MARU 26/7/1997 Hull/Mchy. Damage 1997-03 3

ALEXIA A. III 8/12/2009 Wrecked/Stranded 1970-00 1

AL-KAHFAIN 1/11/2005 Fire/Explosion 1967-06 1

DOLPHIN 1 7/11/2007 Foundered 1958-04 2

GURGEN 2 17/8/2000 Fire/Explosion 1966-00 1

MAHLIA 24/2/2003 Foundered 1969-11 7

NEKRASOV 16/9/2005 Foundered 1953-00 13

QUEEN OF THE NORTH 22/3/2006 Wrecked/Stranded 1969-08 2

RAHMAT BUHARI 13/11/1998 Foundered 1974-12 40

SAM-SON 9/3/2004 Foundered 1967-00 95
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ρήκα 20. Αξηζκφο ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ αλά έηνο (Ro-Pax) 

 

 

ρήκα 21. Αξηζκφο ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο ζηα Ro-

Pax (1997-2012) 

Απφ ηελ παξαπάλσ ιίζηα αηπρεκάησλ, πξνθχπηεη ν πίλαθαο 12, κε ηνλ νπνίν 

ππνινγίδνπκε ηε ζπρλφηεηα αλά θαηεγνξία αηπρήκαηνο. Οκνίσο ζην ζρήκα 24 

θαίλνληαη γξαθηθά. 

Πίλαθαο 12. πρλφηεηα αηπρεκάησλ ζηα Ro-Pax, αλά ηχπν αηπρήκαηνο (1997-2012) 

Σφποσ ατυχιματοσ Αρικμόσ ατυχθμάτων ships years υχνότθτα ατυχιματοσ

Collision 14 54018 2,59E-04

Fire/Explosion 17 54018 3,15E-04

Foundered 28 54018 5,18E-04

Wrecked/Stranded 7 54018 1,30E-04

contact 1 54018 1,85E-05

Hull/Mchy. Damage 1 54018 1,85E-05

War Loss/Hostilities 1 54018 1,85E-05

φνολο 69 54018 1,28E-03
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ρήκα 22. πρλφηεηα αηπρεκάησλ ζηα Ro-Pax, γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο 

 

Απφ ηε κειέηε ησλ αηπρεκάησλ, πξνθχπηνπλ θαη άιια ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, φπσο 

ν παξαθάησ πίλαθαο, φπνπ καο δείρλεη ησλ αξηζκφ ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ 

ζηα Ro-Pax, αλάινγα κε ηελ ήπεηξν πξνέιεπζεο ηεο ζεκαίαο ησλ πινίσλ. 

 

θμαία 
Πλοίων 

Αρικμόσ 
κανατθφόρων 

(Ιπειροσ) ατυχθμάτων 

Ευρϊπθ 12 

Αμερικι 7 

Ωκεανία 2 

Αςία 42 

Αφρικι 5 

Πίλαθαο 13. Αξηζκφο ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ, αλάινγα κε ηε ζεκαία ησλ πινίσλ 

 

Παξαηεξνχκε φηη ζηα πινία κε ζεκαία απφ ρψξεο ηηο Αζίαο, έρνπλ ζπκβεί ηα 

πεξηζζφηεξα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα, ηελ πεξίνδν 1997-2012. Απφ ηα 42 αηπρήκαηα 

πνπ ζπλέβεζαλ ζε πινία κε ζεκαία ρψξαο απφ ηελ ήπεηξν ηεο Αζίαο, ηα 18 πινία 

είραλ ζεκαία Ηλδνλεζίαο, θαη ηα 12 ζεκαία Φηιηππίλσλ. Απφ ηα 7 κε ζεκαία απφ 

ρψξα Ακεξηθήο, ηα 4 είραλ ζεκαία Παλακά, ελψ απφ ηα 12 κε ζεκαία επξσπατθήο 

ρψξαο, ηα 3 είραλ ειιεληθή ζεκαία. 
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ρήκα 23. Αξηζκφο ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ, ζε ζρέζε κε ηε ζεκαία ησλ πινίσλ 

 

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ παξαηεξνχκε, είλαη φηη απφ ηα 69 ζαλαηεθφξα 

αηπρήκαηα, ηα 47 ζπλέβεζαλ ζε πινία πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην 1990, ελψ 

κφιηο ηα 22 ζε πινία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά απφ απηήλ ηε ρξνλνινγία. 

 

 

ρήκα 24. Αξηζκφο αηπρεκάησλ ζε Ro-Pax, αλάινγα κε ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπο. 

 

Απφ ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

πινίσλ θαη ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε, ελδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε ην αηχρεκα ζην 

πινίν  Spice Islander I, ην νπνίν βπζίζηεθε ζηα αλνηθηά ησλ αθηψλ ηεο Εαλδηβάξεο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη αξρηθέο εθζέζεηο ηζρπξίζηεθαλ φηη ην πινίν κεηέθεξε πεξίπνπ 

800 άηνκα θαηά ηε ζηηγκή ηεο βχζηζεο ηνπ, ηειηθά ε θπβέξλεζε ηεο Εαλδηβάξεο 
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παξαδέρηεθε φηη ν αξηζκφο λεθξψλ ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο, θαη φηη ζα 

μεθηλνχζε έξεπλεο λα ηελ απφδνζε ησλ επζπλψλ. [52] [53] 

 

ρήκα 25.Spice Islander I 

 

Έλα άιιν πνιχλεθξν αηχρεκα, ήηαλ απηφ ηνπ Al-Salam Boccaccio 98, κε ζεκαία 

Παλακά, ην νπνίν βπζίζηεθε ην 1996 ζηε δηαδξνκή απφ ηε ανπδηθή Αξαβία πξνο 

ηελ Αίγππην. Σν πινίν κεηέθεξε 1.312 επηβάηεο θαη 96 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. Οη 

πξψηεο αλαθνξέο απφ ηνπο επηδψληεο αλέθεξαλ φηη είδαλ θαπλφ ζην κεραλνζηάζην 

θαη αθνινχζεζε ππξθαγηά πνπ ζπλερίζηεθε γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Τπήξραλ 

επίζεο αλαθνξέο φηη ην πινίν αλαηξάπεθε κέζα ζε 10 ιεπηά, θαζψο ην πιήξσκα 

πξνζπαζνχζε λα ζβήζεη ηε θσηηά. [54] [55] 

 

 

ρήκα 26.Al-Salam Boccaccio 98 
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4.1.5. Υάξαμε θακπύισλ F-N θαη πεξηνρήο ALARP, γηα ηα Ro-Pax 

(1997-2012) 

 

4.1.5.1. Γεληθή ράξαμε θακπύισλ F-N θαη πεξηνρήο ALARP, γηα ηα Ro-Pax 

(1997-2012) 

ε απηή ηε παξάγξαθν παξάγεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ξίζθνπ 

γηα ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ησλ Ro-Pax, ηελ πεξίνδν 1997-2012, κέζσ 

ησλ ζηαηηζηηθψλ θακππιψλ F-N. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ε κεζνδνινγία 

θαηαζθεπήο ηεο θακπχιεο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 3. χκθσλα κε απηά πνπ 

αλαθέξακε, αξρηθά θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο 

απνηέιεζκα αθξηβψο Ν λεθξνχο (πίλαθαο 14). 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αηπρεκάησλ κε Ν ή πεξηζζφηεξνπο λεθξνχο 

απαηηείηαη ε θαηαλνκή ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ αλά έηνο. Απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 4.1.2. Ο ππνινγηζκφο ηεο αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο NF  βαζίδεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο Nf  ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε : 

 

maxN

N N

N

F f  

 

Έηζη πξνθχπηεη ν πίλαθαο 15: 
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Πίλαθαο 14. πλνιηθφο αξηζκφο αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο απνηέιεζκα αθξηβψο Ν 

λεθξνχο θαη Ν ή παξαπάλσ λεθξνχο. 

Αρικμόσ Ατυχθμάτων Αρικμόσ Ατυχθμάτων 

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν  που είχαν ωσ αποτζλεςμα  που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβϊσ Ν νεκροφσ Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 14 69

2 4 55

3 2 51

4 5 49

5 2 44

6 2 42

7 2 40

8 1 38

9 1 37

11 1 36

12 1 35

13 1 34

14 1 33

16 2 32

18 1 30

28 1 29

38 1 28

40 1 27

43 1 26

44 1 25

48 2 24

50 3 22

51 1 19

55 1 18

58 1 17

73 1 16

83 1 15

88 1 14

95 1 13

100 1 12

103 1 11

150 1 10

174 1 9

194 1 8

282 1 7

293 1 6

373 1 5

831 1 4

970 1 3

988 1 2

2966 1 1

Σύνολο 69
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Πίλαθαο 15. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax (1997-2012) 

 

υχνότθτα ατυχιματοσ που Ακροιςτικι υχνότθτα

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν είχαν ωσ αποτζλεςμα Ατυχθμάτων που είχαν ωσ

ακριβϊσ Ν νεκρουσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 2,59E-04 1,28E-03

2 7,40E-05 1,02E-03

3 3,70E-05 9,44E-04

4 9,26E-05 9,07E-04

5 3,70E-05 8,15E-04

6 3,70E-05 7,78E-04

7 3,70E-05 7,40E-04

8 1,85E-05 7,03E-04

9 1,85E-05 6,85E-04

11 1,85E-05 6,66E-04

12 1,85E-05 6,48E-04

13 1,85E-05 6,29E-04

14 1,85E-05 6,11E-04

16 3,70E-05 5,92E-04

18 1,85E-05 5,55E-04

28 1,85E-05 5,37E-04

38 1,85E-05 5,18E-04

40 1,85E-05 5,00E-04

43 1,85E-05 4,81E-04

44 1,85E-05 4,63E-04

48 3,70E-05 4,44E-04

50 5,55E-05 4,07E-04

51 1,85E-05 3,52E-04

55 1,85E-05 3,33E-04

58 1,85E-05 3,15E-04

73 1,85E-05 2,96E-04

83 1,85E-05 2,78E-04

88 1,85E-05 2,59E-04

95 1,85E-05 2,41E-04

100 1,85E-05 2,22E-04

103 1,85E-05 2,04E-04

150 1,85E-05 1,85E-04

174 1,85E-05 1,67E-04

194 1,85E-05 1,48E-04

282 1,85E-05 1,30E-04

293 1,85E-05 1,11E-04

373 1,85E-05 9,26E-05

831 1,85E-05 7,40E-05

970 1,85E-05 5,55E-05

988 1,85E-05 3,70E-05

2966 1,85E-05 1,85E-05

Σύνολο 1,28E-03
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Δπνκέλσο, κε ηηο παξαπάλσ ζπρλφηεηεο κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ θακπχιε 

F-N, γηα ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, γηα ηελ πεξίνδν 1997-2012, θαη 

κε βάζε ηελ παξάγξαθν 4.1.3. λα ηνπνζεηήζνπκε θαη ηα φξηα ηεο πεξηνρήο ALARP. 

ην ζρήκα 28 θαίλεηαη θαη ε θακπχιε F-N γηα ηελ πεξίνδν 1994-2004, φπσο απηή 

πξνέθπςε απφ ηελ FSA γηα ηα Ro-Pax. Παξαηεξνχκε φηη νη δχν θακπχιεο είλαη 

ζρεδφλ ίδηεο κε εμαίξεζε θάπνηα αηπρήκαηα κε κεγάιν αξηζκφ λεθξψλ. [50] 

ρήκα 27. Κακπχιε F-N, γηα ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, γηα ηελ 

πεξίνδν 1997-2012 

 

 

4.1.5.2. Υάξαμε θακπύισλ F-N θαη πεξηνρήο ALARP, γηα ηα Ro-Pax (1997-

2012), αλά θαηεγνξία αηπρήκαηνο 

ε απηήλ ηελ παξάγξαθν, ζα κειεηήζνπκε ηηο θακπχιεο F-N θαη ηα φξηα ηεο πεξηνρήο 

ηεο ALARP, αλά θαηεγνξία αηπρήκαηνο. Θα ζηαζνχκε ζηηο ηξεηο πην ζεκαληηθέο 

θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο νθείινληαη ηα πεξηζζφηεξα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ζηα Ro-

Pax, θαζψο γη απηέο έρνπκε επαξθή ζηνηρεηά γηα ηε ράξαμε ησλ F-N. 

 

4.1.5.2.1. Collision (ύγθξνπζε) 

Δδψ ζα παξνπζηαζηνχλ νη θακπχιεο F-N γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζχγθξνπζεο 

(Collision) 

Απφ ηε ιίζηα κε ηα δεδνκέλα γηα ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία αηπρήκαηνο, πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ καο δείρλεη ηηο 

ζπρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο. 
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Πίλαθαο 16. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax (1997-2012), γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζχγθξνπζεο (collision) 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη θαη ην ζρήκα κε ηηο θακπχιεο F-N ζην νπνίν 

μέξνπκε θαη ηα φξηα ηεο ALARP. 

 

ρήκα 28. Κακπχιε F-N, γηα ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, γηα ηελ 

πεξίνδν 1997-2012, γηα πεξίπησζε ζχγθξνπζεο (collision) 

 

 

COLLISION Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα ατυχιματοσ που Ακροιςτικι υχνότθτα

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα είχαν ωσ αποτζλεςμα Ατυχθμάτων που είχαν ωσ

ακριβϊσ Ν νεκροφσ ακριβϊσ Ν νεκρουσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 5 9,26E-05 2,59E-04

2 1 1,85E-05 1,67E-04

3 1 1,85E-05 1,48E-04

4 2 3,70E-05 1,30E-04

6 1 1,85E-05 9,26E-05

8 1 1,85E-05 7,40E-05

18 1 1,85E-05 5,55E-05

38 1 1,85E-05 3,70E-05

43 1 1,85E-05 1,85E-05

Σύνολο 14 2,59E-04
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4.1.5.2.2. Foundered (Βύζηζε-Ναπάγην) 

Δδψ ζα παξνπζηαζηνχλ νη θακπχιεο F-N γηα ηελ πεξίπησζε βχζηζεο πινίνπ-

λαπαγίνπ (Foundered) 

Απφ ηε ιίζηα κε ηα δεδνκέλα γηα ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία αηπρήκαηνο, πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ καο δείρλεη ηηο 

ζπρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο. 

 

Πίλαθαο 17. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax (1997-2012), γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

βχζηζεο πινίνπ (Foundered) 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 17, πξνθχπηεη θαη ην ζρήκα 29 κε ηηο θακπχιεο F-N 

 

FOUNDERED Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα ατυχιματοσ που Ακροιςτικι υχνότθτα

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα είχαν ωσ αποτζλεςμα Ατυχθμάτων που είχαν ωσ

ακριβϊσ Ν νεκροφσ ακριβϊσ Ν νεκρουσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 1 1,85E-05 5,18E-04

2 1 1,85E-05 5,00E-04

4 2 3,70E-05 4,81E-04

5 1 1,85E-05 4,44E-04

6 1 1,85E-05 4,26E-04

7 2 3,70E-05 4,07E-04

11 1 1,85E-05 3,70E-04

12 1 1,85E-05 3,52E-04

13 1 1,85E-05 3,33E-04

40 1 1,85E-05 3,15E-04

44 1 1,85E-05 2,96E-04

48 2 3,70E-05 2,78E-04

50 2 3,70E-05 2,41E-04

51 1 1,85E-05 2,04E-04

55 1 1,85E-05 1,85E-04

88 1 1,85E-05 1,67E-04

95 1 1,85E-05 1,48E-04

103 1 1,85E-05 1,30E-04

150 1 1,85E-05 1,11E-04

174 1 1,85E-05 9,26E-05

293 1 1,85E-05 7,40E-05

373 1 1,85E-05 5,55E-05

970 1 1,85E-05 3,70E-05

2966 1 1,85E-05 1,85E-05

Σύνολο 28 5,18E-04
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ρήκα 29. Κακπχιε F-N, γηα ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, γηα ηελ 

πεξίνδν 1997-2012, γηα πεξίπησζε βχζηζεο πινίνπ (Foundered) 

 

4.1.5.2.3. Fire/Explosion (Φσηηά/Έθξεμε) 

Δδψ ζα παξνπζηαζηνχλ νη θακπχιεο F-N γηα ηελ πεξίπησζε θσηηάο ή έθξεμεο πνπ 

ζπλέβε ζε έλα πινίν Ro-Pax (Fire/Explosion) 

Απφ ηε ιίζηα κε ηα δεδνκέλα γηα ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία αηπρήκαηνο, πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ καο δείρλεη ηηο 

ζπρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο. 

 

Πίλαθαο 18. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax (1997-2012), γηα ηελ πεξίπησζε 

θσηηάο/έθξεμεο ζε πινίν (Fire/Explosion) 

F/E Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα ατυχιματοσ που Ακροιςτικι υχνότθτα

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα είχαν ωσ αποτζλεςμα Ατυχθμάτων που είχαν ωσ

ακριβϊσ Ν νεκροφσ ακριβϊσ Ν νεκρουσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 6 1,11E-04 3,15E-04

2 1 1,85E-05 2,04E-04

4 1 1,85E-05 1,85E-04

5 1 1,85E-05 1,67E-04

9 1 1,85E-05 1,48E-04

14 1 1,85E-05 1,30E-04

28 1 1,85E-05 1,11E-04

50 1 1,85E-05 9,26E-05

73 1 1,85E-05 7,40E-05

194 1 1,85E-05 5,55E-05

282 1 1,85E-05 3,70E-05

988 1 1,85E-05 1,85E-05

Σύνολο 17 3,15E-04



94 
 

 

 

ρήκα 30. Κακπχιε F-N, γηα ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, γηα ηελ 

πεξίνδν 1997-2012, γηα πεξίπησζε θσηηάο/έθξεμεο (Fire/Explosion) 

 

4.1.5.2.4. πγθεληξσηηθό ζρήκα γηα ηηο θακπύιεο F-N, αλά θαηεγνξία 

αηπρήκαηνο. 

Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, κπνξνχκε ηψξα λα δνχκε έλα ζπγθεληξσηηθφ θαη 

ζπγθξηηηθφ ζρήκα, ησλ θακπχισλ F-N, γηα ηνπο 3 ηχπνπο αηπρεκάησλ πνπ 

παξνπζηάζακε πξηλ. 

 

 

ρήκα 31. Κακπχιεο F-N, γηα ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, γηα ηελ 

πεξίνδν 1997-2012, αλά ηχπν αηπρήκαηνο 
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ην παξαπάλσ ζρήκα, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη ηελ θακπχιε F-N γηα ην 

ζχλνιν ησλ Ro-Pax, φπσο ππνινγίζηεθε ζηελ παξάγξαθν 4.1.5.1. 

ρήκα 32. Κακπχιε F-N, γηα ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, θαη 

θακπχιεο αλά ηχπν αηπρήκαηνο (1997-2012) 

 

4.1.5.3. Υάξαμε θακπύισλ F-N θαη πεξηνρήο ALARP, γηα ηα Ro-Pax (1997-

2012), αλά ρξνληθή πεξίνδν ηεηξαεηίαο. 

ε απηφ ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, ζα ρσξίζνπκε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ κειεηάκε, 

ζε ηέζζεξηο κηθξφηεξεο, γηα λα δνχκε ηηο θακπχιεο F-N, ζε θάζε κία απφ απηέο. Οη 

ρξνληθέο πεξίνδνη είλαη α) 1997-2000, β) 2001-2004, γ) 2005-2008, δ) 2009-2012. 

 

4.1.5.3.1. Υξνληθή πεξίνδνο 1997-2000 

Αξρηθά, γηα ηνλ παγθφζκην ζηφιν ησλ Ro-Pax ηελ πεξίνδν 1997-2000 έρνπκε: 

 

 

Πίλαθαο 19. Γχλακε παγθνζκίνπ ζηφινπ πινίσλ Ro-Pax, ηελ πεξίνδν 1997-2000 

Δφναμθ παγκόςμιου

                       Ζτοσ  ςτόλου Ro-Pax

1997 2392

1998 2570

1999 2711

2000 2850

φνολο

4 ζτθ  10523 (ship years)
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Καηά ηε κειέηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο seaweb, ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ, 

ηε ρξνληθή πεξίνδν 1997 σο θαη 2000, πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

Πίλαθαο 20. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, θαηά ηελ πεξίνδν 1997-2000. 

 

Έηζη ινηπφλ πξνθχπηεη θαη ην ζρήκα 33,  κε ηηο θακπχιεο F-N, γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 1997-2000. 

 

ρήκα 33. Κακπχιε F-N, ησλ Ro-Pax, γηα ηελ πεξίνδν 1997-2000 

1997 ως και 2000 Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα ατυχιματοσ που Ακροιςτικι υχνότθτα

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα είχαν ωσ αποτζλεςμα ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα

ακριβϊσ Ν νεκροφσ ακριβϊσ Ν νεκρουσ  Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 3 2,85E-04 1,62E-03

3 1 9,50E-05 1,33E-03

4 2 1,90E-04 1,24E-03

6 1 9,50E-05 1,05E-03

14 1 9,50E-05 9,50E-04

16 1 9,50E-05 8,55E-04

40 1 9,50E-05 7,60E-04

51 1 9,50E-05 6,65E-04

55 1 9,50E-05 5,70E-04

58 1 9,50E-05 4,75E-04

83 1 9,50E-05 3,80E-04

100 1 9,50E-05 2,85E-04

150 1 9,50E-05 1,90E-04

282 1 9,50E-05 9,50E-05

Σύνολο 17
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4.1.5.3.2. Υξνληθή πεξίνδνο 2001-2004 

Γηα ηνλ παγθφζκην ζηφιν ησλ Ro-Pax ηελ πεξίνδν 2001-2004 έρνπκε: 

 

 

Πίλαθαο 21. Γχλακε παγθνζκίνπ ζηφινπ πινίσλ Ro-Pax, ηελ πεξίνδν 2001-2004 

 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ινηπφλ, κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ πίλαθα 

ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ. 

 

Πίλαθαο 22. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, θαηά ηελ πεξίνδν 2001-2004. 

 

Δπνκέλσο, πξνθχπηνπλ νη θακπχιεο F-N, σο εμήο: 

 

Δφναμθ παγκόςμιου

                       Ζτοσ  ςτόλου Ro-Pax

2001 2982

2002 3122

2003 3255

2004 3386

φνολο

4 ζτθ  12745 (ship years)

2001 ως και 2004 Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα ατυχιματοσ που Ακροιςτικι υχνότθτα

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα είχαν ωσ αποτζλεςμα ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα

ακριβϊσ Ν νεκροφσ ακριβϊσ Ν νεκρουσ  Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 3 2,35E-04 1,02E-03

3 1 7,85E-05 7,85E-04

4 1 7,85E-05 7,06E-04

5 1 7,85E-05 6,28E-04

7 1 7,85E-05 5,49E-04

43 1 7,85E-05 4,71E-04

44 1 7,85E-05 3,92E-04

73 1 7,85E-05 3,14E-04

95 1 7,85E-05 2,35E-04

194 1 7,85E-05 1,57E-04

970 1 7,85E-05 7,85E-05

Σύνολο 13
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ρήκα 34. Κακπχιε F-N, ησλ Ro-Pax, γηα ηελ πεξίνδν 2001-2004 

 

 

4.1.5.3.3. Υξνληθή πεξίνδνο 2005-2008 

Γηα ηνλ παγθφζκην ζηφιν ησλ Ro-Pax ηελ πεξίνδν 2005-2008 έρνπκε: 

 

 

Πίλαθαο 23. Γχλακε παγθνζκίνπ ζηφινπ πινίσλ Ro-Pax, ηελ πεξίνδν 2005-2008 

 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ινηπφλ, θαηαζθεπάδνπκε ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ θαη 

αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ. 

Δφναμθ παγκόςμιου

                       Ζτοσ  ςτόλου Ro-Pax

2005 3508

2006 3603

2007 3682

2008 3789

φνολο

4 ζτθ  14582 (ship years)



99 
 

 

Πίλαθαο 24. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2008. 

 

Δπνκέλσο, πξνθχπηεη ε θακπχιε F-N, σο εμήο: 

ρήκα 35. Κακπχιε F-N, ησλ Ro-Pax, γηα ηελ πεξίνδν 2005-2008 

 

 

2005 ως και 2008 Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα ατυχιματοσ που Ακροιςτικι υχνότθτα

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα είχαν ωσ αποτζλεςμα ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα

ακριβϊσ Ν νεκροφσ ακριβϊσ Ν νεκρουσ  Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 4 2,74E-04 1,23E-03

2 2 1,37E-04 9,60E-04

4 2 1,37E-04 8,23E-04

7 1 6,86E-05 6,86E-04

13 1 6,86E-05 6,17E-04

16 1 6,86E-05 5,49E-04

48 1 6,86E-05 4,80E-04

50 2 1,37E-04 4,11E-04

174 1 6,86E-05 2,74E-04

373 1 6,86E-05 2,06E-04

831 1 6,86E-05 1,37E-04

988 1 6,86E-05 6,86E-05

Σύνολο 18
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Παξαηεξνχκε φηη ε θακπχιε F-N γηα θάπνηεο κεγάιεο ηηκέο ζηνλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ, 

θηλείηαη εθηφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ALARP. Απηφ νθείιεηαη ζηηο δχν 

ηειεπηαίεο ηηκέο πνπ είρε ην N, νη νπνίεο ήηαλ 831 θαη 988. Γειαδή, ε θακπχιε είλαη 

εθηφο ηεο πεξηνρήο ηεο ALARP ζε απηέο ηηο ηηκέο, εμαηηίαο δχν πνιχλεθξσλ 

αηπρεκάησλ. Απηά είλαη α) ην αηχρεκα ηνπ AL SALAM BOCCACCIO 98, κε 988 

λεθξνχο, ην νπνίν ην αλαθέξακε θαη ζε άιιε παξάγξαθν, θαη β) ην αηχρεκα ηνπ 

PRINCESS OF THE STARS κε ζεκαία Παλακά, πνπ ζπλέβε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 

θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα 831 λεθξνχο. 

4.1.5.3.4. Υξνληθή πεξίνδνο 2009-2012 

Γηα ηνλ παγθφζκην ζηφιν ησλ Ro-Pax ηελ πεξίνδν 2009-2012 έρνπκε: 

 

Πίλαθαο 25. Γχλακε παγθνζκίνπ ζηφινπ πινίσλ Ro-Pax, ηελ πεξίνδν 2009-2012 

Δπνκέλσο, θαηαζθεπάδνπκε ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ. 

 

Πίλαθαο 26. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2012. 

Δφναμθ παγκόςμιου

                       Ζτοσ  ςτόλου Ro-Pax

2005 3897

2006 3997

2007 4095

2008 4179

φνολο

4 ζτθ  16168 (ship years)

2009 ως και 2012 Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα ατυχιματοσ που Ακροιςτικι υχνότθτα

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα είχαν ωσ αποτζλεςμα ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα

ακριβϊσ Ν νεκροφσ ακριβϊσ Ν νεκρουσ  Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 4 2,47E-04 1,30E-03

2 2 1,24E-04 1,05E-03

5 1 6,19E-05 9,28E-04

6 1 6,19E-05 8,66E-04

8 1 6,19E-05 8,04E-04

9 1 6,19E-05 7,42E-04

11 1 6,19E-05 6,80E-04

12 1 6,19E-05 6,19E-04

18 1 6,19E-05 5,57E-04

28 1 6,19E-05 4,95E-04

38 1 6,19E-05 4,33E-04

48 1 6,19E-05 3,71E-04

50 1 6,19E-05 3,09E-04

88 1 6,19E-05 2,47E-04

103 1 6,19E-05 1,86E-04

293 1 6,19E-05 1,24E-04

2966 1 6,19E-05 6,19E-05

Σύνολο 21
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ρήκα 36. Κακπχιε F-N, ησλ Ro-Pax, γηα ηελ πεξίνδν 2009-2012 

 

Απφ ηελ θακπχιε F-N γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, παξαηεξνχκε φηη έλα 

ζεκείν ηεο θηλείηαη εθηφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην πνιχλεθξν 

αηχρεκα ηνπ SPICE ISLANDER I, κε ζεκαία Σαλδαλίαο ην νπνίν πεξηγξάςακε ζηελ 

παξάγξαθν 4.1.4. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ρσξίο απηφ ην αηχρεκα, ε θακπχιε F-N ζα 

ήηαλ νιφθιεξε εληφο ηεο πεξηνρήο ALARP ηνπ ζρήκαηνο. 

 

4.1.5.3.5. πγθεληξσηηθό θαη ζπγθξηηηθό ζρήκα, ησλ ηεζζάξσλ ρξνληθώλ 

πεξηόδσλ (1997-2000, 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012) 

 

Απφ ηηο ηέζζεξηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην 

ζπγθεληξσηηθφ ζρήκα γηα ηηο ηέζζεξηο πεξηφδνπο πνπ ρσξίζακε ηα 16 έηε πνπ 

κειεηάκε ζε απηήλ ηελ εξγαζία, θαη λα ζπγθξίλνπκε γξαθηθά ηα απνηειέζκαηα. 

ε γεληθέο γξακκέο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη θακπχιεο F-N έρνπλ κηθξέο 

απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο, ζηηο δηάθνξεο ρξνληθέο ππνπεξηφδνπο πνπ κειεηάκε. Οη 

φπνηεο απνθιίζεηο ππάξρνπλ, νθείινληαη ζε αηπρήκαηα κε κεγάιν αξηζκφ λεθξψλ, 

ησλ νπνίσλ ε ζπρλφηεηα δελ είλαη κεγάιε. 
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ρήκα 37. Κακπχιεο F-N γηα Ro-Pax, γηα νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

 

 

4.1.5.4. Υάξαμε θακπύισλ F-N θαη πεξηνρήο ALARP, γηα ηα Ro-Pax (1997-

2012), αλά ρξνληθή πεξίνδν νθηαεηίαο 

 

ε απηφ ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, ζα ρσξίζνπκε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ κειεηάκε, 

ζε δχν κηθξφηεξεο, γηα λα δνχκε ηηο θακπχιεο F-N, ζε θάζε κία απφ απηέο. Οη 

ρξνληθέο πεξίνδνη είλαη α) 1997-2004, β) 2005-2012. 

 

4.1.5.4.1. Υξνληθή πεξίνδνο 1997-2004 

Ο παγθφζκηνο ζηφινο ησλ Ro-Pax ηελ πεξίνδν 1997-2004 θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 27. 

Δπίζεο, θαηά ηε κειέηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο seaweb, ησλ ζαλαηεθφξσλ 

αηπρεκάησλ, ηε ρξνληθή πεξίνδν 1997 σο θαη 2004, πξνθχπηεη ν πίλαθαο 28. 
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Πίλαθαο 27. Γχλακε παγθνζκίνπ ζηφινπ πινίσλ Ro-Pax, ηελ πεξίνδν 1997-2004 

 

Πίλαθαο 28. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, θαηά ηελ πεξίνδν 1997-2004. 

 

Έηζη ινηπφλ πξνθχπηεη θαη ην ζρήκα 33,  κε ηηο θακπχιεο F-N, γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 1997-2004. 

Δφναμθ παγκόςμιου

                       Ζτοσ  ςτόλου Ro-Pax

1997 2392

1998 2570

1999 2711

2000 2850

2001 2982

2002 3122

2003 3255

2004 3386

φνολο

8 ζτθ  23268 (ship years)

1997 ως και 2004 Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα ατυχιματοσ που Ακροιςτικι υχνότθτα

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα είχαν ωσ αποτζλεςμα ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα

ακριβϊσ Ν νεκροφσ ακριβϊσ Ν νεκρουσ  Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 6 2,58E-04 1,29E-03

3 2 8,60E-05 1,03E-03

4 3 1,29E-04 9,46E-04

5 1 4,30E-05 8,17E-04

6 1 4,30E-05 7,74E-04

7 1 4,30E-05 7,31E-04

14 1 4,30E-05 6,88E-04

16 1 4,30E-05 6,45E-04

40 1 4,30E-05 6,02E-04

43 1 4,30E-05 5,59E-04

44 1 4,30E-05 5,16E-04

51 1 4,30E-05 4,73E-04

55 1 4,30E-05 4,30E-04

58 1 4,30E-05 3,87E-04

73 1 4,30E-05 3,44E-04

83 1 4,30E-05 3,01E-04

95 1 4,30E-05 2,58E-04

100 1 4,30E-05 2,15E-04

150 1 4,30E-05 1,72E-04

194 1 4,30E-05 1,29E-04

282 1 4,30E-05 8,60E-05

970 1 4,30E-05 4,30E-05

Σύνολο 30
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ρήκα 38. Κακπχιε F-N, ησλ Ro-Pax, γηα ηελ πεξίνδν 1997-2004 

 

 

4.1.5.4.2. Υξνληθή πεξίνδνο 2005-2012 

Ο παγθφζκηνο ζηφινο ησλ Ro-Pax ηελ πεξίνδν 2005-2012 θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 29. 

Δπίζεο, θαηά ηε κειέηε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο seaweb, ησλ ζαλαηεθφξσλ 

αηπρεκάησλ, ηε ρξνληθή πεξίνδν 2005 σο θαη 2012, πξνθχπηεη ν πίλαθαο 30. 

 

 

Πίλαθαο 29. Γχλακε παγθνζκίνπ ζηφινπ πινίσλ Ro-Pax, ηελ πεξίνδν 2005-2012 

 

Δφναμθ παγκόςμιου

                       Ζτοσ  ςτόλου Ro-Pax

2005 3508

2006 3603

2007 3682

2008 3789

2009 3897

2010 3997

2011 4095

2012 4179

φνολο

8 ζτθ  30750 (ship years)
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Πίλαθαο 30. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax, θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2012. 

 

ρήκα 39. Κακπχιε F-N, ησλ Ro-Pax, γηα ηελ πεξίνδν 2005-2012 

 

2005 ως και 2012 Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα ατυχιματοσ που Ακροιςτικι υχνότθτα

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα είχαν ωσ αποτζλεςμα ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα

ακριβϊσ Ν νεκροφσ ακριβϊσ Ν νεκρουσ  Ν ι παραπάνω νεκροφσ

1 8 2,60E-04 1,27E-03

2 4 1,30E-04 1,01E-03

4 2 6,50E-05 8,78E-04

5 1 3,25E-05 8,13E-04

6 1 3,25E-05 7,80E-04

7 1 3,25E-05 7,48E-04

8 1 3,25E-05 7,15E-04

9 1 3,25E-05 6,83E-04

11 1 3,25E-05 6,50E-04

12 1 3,25E-05 6,18E-04

13 1 3,25E-05 5,85E-04

16 1 3,25E-05 5,53E-04

18 1 3,25E-05 5,20E-04

28 1 3,25E-05 4,88E-04

38 1 3,25E-05 4,55E-04

48 2 6,50E-05 4,23E-04

50 3 9,76E-05 3,58E-04

88 1 3,25E-05 2,60E-04

103 1 3,25E-05 2,28E-04

174 1 3,25E-05 1,95E-04

293 1 3,25E-05 1,63E-04

373 1 3,25E-05 1,30E-04

831 1 3,25E-05 9,76E-05

988 1 3,25E-05 6,50E-05

2966 1 3,25E-05 3,25E-05

Σύνολο 39
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4.1.5.4.3. πγθεληξσηηθό θαη ζπγθξηηηθό ζρήκα 

Απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην 

ζπγθεληξσηηθφ ζρήκα γηα ηηο δχν πεξηφδνπο πνπ ρσξίζακε ηα 16 έηε πνπ κειεηάκε ζε 

απηήλ ηελ εξγαζία, θαη λα ζπγθξίλνπκε γξαθηθά ηα απνηειέζκαηα. 

Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη θακπχιεο F-N έρνπλ 

κηθξέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο, ζηηο δηάθνξεο ρξνληθέο ππνπεξηφδνπο πνπ κειεηάκε. 

Οη φπνηεο απνθιίζεηο ππάξρνπλ, νθείινληαη ζε αηπρήκαηα κε κεγάιν αξηζκφ λεθξψλ, 

ησλ νπνίσλ ε ζπρλφηεηα δελ είλαη κεγάιε. 

ρήκα 40. Κακπχιεο F-N γηα Ro-Pax, γηα 2 ρξνληθέο ππνπεξηφδνπο 

 

 

4.1.5.5. Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο 

ALARP. (Kaneko & Yamada 2010) 

Όπσο έρνπκε ήδε παξνπζηάζεη ζηελ παξάγξαθν 3.4. ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ Kaneko θαη Yamada, ε ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ 

ηεο ALARP, είλαη ε αθφινπζε: 

       min

max

min

1

min

min min

min

1 1

1 1
1 1

N

b b
n N

N

b b
n N

n N
F N F N G N

n N
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Με απηήλ, ην άλσ φξην κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα γξακκή πνπ είλαη κία ηάμε κεγέζνπο 

κεγαιχηεξε απφ ην ηδαληθφ δηάγξακκα F-N θαη ην θάησ φξην κπνξεί επίζεο λα 

νξηζηεί σο κηα γξακκή ε νπνία είλαη κία ηάμε κεγέζνπο κηθξφηεξε. 

Να ζπκίζνπκε φηη ε πηζαλφηεηα αξηζκνχ ζαλάησλ Ν, φηαλ έρνπκε έλα αηχρεκα, ζην 

νπνίν πξνθαινχληαη ζάλαηνη, νξίδεηαη σο g (N). Δπίζεο φηη ηζρχεη: 

 
max

min

1
N

N N

g N



          

Σν  G N νξίδεηαη σο ε αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο  g N θαη είλαη: 

   
min

N

n N

G N g n


   

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζηα Rν-Pax, θαηαζθεπάδνπκε ηνλ πίλαθα 27. 

Δπνκέλσο κε b=-1 πξνθχπηεη: (1) 0,00128 0,797 0,9998 0,00102F      

Άξα ην άλσ φξην ηεο ALARP είλαη κία ηάμε κεγέζνπο κεγαιχηεξν θαη ην θάησ φξην 

κία ηάμε κεγέζνπο κηθξφηεξν. Γειαδή: upper limit: 0,0102, lower limit: 0,000102 

 

ρήκα 41. Κακπχιε F-N, γηα ηα Ro-Pax (1997-2012) θαη φξηα ηεο ALARP κε ηε 

κέζνδν Kaneko & Yamada, b=-1 
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Πίλαθαο 31. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ, αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ, πηζαλνηήησλ θαη 

αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο πηζαλφηεησλ, ησλ αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-

Pax (1997-2012) 

 

Αρικμόσ ατυχθμάτων υχνότθτα Ακροιςτικι ςυχνότθτα ατυχθμάτων Πικανότθτα Ακροιςτικι 

Αρικμόσ Νεκρϊν που είχαν  ωσ αποτζλεςμα ατυχιματοσ με  που είχαν ωσ αποτζλεςμα για Ν κανάτουσ κατανομι 

(N) ακριβϊσ Ν νεκροφσ Ν νεκρουσ Ν ι παραπάνω νεκροφσ g(N) G(N)

1 14 0,000259173 0,001277352 0,202898551 0,202898551

2 4 7,40494E-05 0,001018179 0,057971014 0,260869565

3 2 3,70247E-05 0,00094413 0,028985507 0,289855072

4 5 9,25617E-05 0,000907105 0,072463768 0,362318841

5 2 3,70247E-05 0,000814543 0,028985507 0,391304348

6 2 3,70247E-05 0,000777519 0,028985507 0,420289855

7 2 3,70247E-05 0,000740494 0,028985507 0,449275362

8 1 1,85123E-05 0,000703469 0,014492754 0,463768116

9 1 1,85123E-05 0,000684957 0,014492754 0,47826087

11 1 1,85123E-05 0,000666445 0,014492754 0,492753623

12 1 1,85123E-05 0,000647932 0,014492754 0,507246377

13 1 1,85123E-05 0,00062942 0,014492754 0,52173913

14 1 1,85123E-05 0,000610907 0,014492754 0,536231884

16 2 3,70247E-05 0,000592395 0,028985507 0,565217391

18 1 1,85123E-05 0,00055537 0,014492754 0,579710145

28 1 1,85123E-05 0,000536858 0,014492754 0,594202899

38 1 1,85123E-05 0,000518346 0,014492754 0,608695652

40 1 1,85123E-05 0,000499833 0,014492754 0,623188406

43 1 1,85123E-05 0,000481321 0,014492754 0,637681159

44 1 1,85123E-05 0,000462809 0,014492754 0,652173913

48 2 3,70247E-05 0,000444296 0,028985507 0,68115942

50 3 5,5537E-05 0,000407272 0,043478261 0,724637681

51 1 1,85123E-05 0,000351735 0,014492754 0,739130435

55 1 1,85123E-05 0,000333222 0,014492754 0,753623188

58 1 1,85123E-05 0,00031471 0,014492754 0,768115942

73 1 1,85123E-05 0,000296198 0,014492754 0,782608696

83 1 1,85123E-05 0,000277685 0,014492754 0,797101449

88 1 1,85123E-05 0,000259173 0,014492754 0,811594203

95 1 1,85123E-05 0,000240661 0,014492754 0,826086957

100 1 1,85123E-05 0,000222148 0,014492754 0,84057971

103 1 1,85123E-05 0,000203636 0,014492754 0,855072464

150 1 1,85123E-05 0,000185123 0,014492754 0,869565217

174 1 1,85123E-05 0,000166611 0,014492754 0,884057971

194 1 1,85123E-05 0,000148099 0,014492754 0,898550725

282 1 1,85123E-05 0,000129586 0,014492754 0,913043478

293 1 1,85123E-05 0,000111074 0,014492754 0,927536232

373 1 1,85123E-05 9,25617E-05 0,014492754 0,942028986

831 1 1,85123E-05 7,40494E-05 0,014492754 0,956521739

970 1 1,85123E-05 5,5537E-05 0,014492754 0,971014493

988 1 1,85123E-05 3,70247E-05 0,014492754 0,985507246

2966 1 1,85123E-05 1,85123E-05 0,014492754 1

φνολο 69 1
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Θα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν απηή, θαη γηα άιια b (θιίζε ηεο επζείαο). 

 

Με b =-0,5 ππνινγίδνπκε κε βάζε ηα παξαπάλσ,ην F(1) θαη έρνπκε: 

ρήκα 42. Κακπχιε F-N, γηα ηα Ro-Pax (1997-2012) θαη φξηα ηεο ALARP κε ηε 

κέζνδν Kaneko & Yamada, b=-0,5 

Γηα b=-1,2 έρνπκε: 

ρήκα 43. Κακπχιε F-N, γηα ηα Ro-Pax (1997-2012) θαη φξηα ηεο ALARP κε ηε 

κέζνδν Kaneko & Yamada, b=-1,2 

 

Μεηά απφ δνθηκέο, ε ηηκή ηνπ b γηα ηελ νπνία, φιε ε θακπχιε καο είλαη εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο ALARP, είλαη b=-0,7 
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ρήκα 44. Κακπχιε F-N, γηα ηα Ro-Pax (1997-2012) θαη φξηα ηεο ALARP κε ηε 

κέζνδν Kaneko & Yamada, b=-0,7 

 

Βιέπνπκε φηη γηα b=-1, κε απηήλ ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ηα θξηηήξηα απνδνρήο 

ξίζθνπ, είλαη πην απζηεξά απφ ηελ θιαζηθή κέζνδν θαηαζθεπήο νξίσλ ηεο ALARP, 

θαζψο κεγάιν κέξνο ηεο θακπχιεο καο, είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο. Τπάξρεη δειαδή, 

κεγαιχηεξε απνζηξνθή ηεο θνηλσλίαο ζην ξίζθν, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν Kaneko θαη 

Yamada. Παξφια απηά φκσο, φπσο εμεγήζακε θαη ζηελ παξάγξαθν 3.4. ε κέζνδνο 

πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε  ( ) 1 bF N F N  , πηζηεχεηαη φηη είλαη θαηάιιειε σο 

κέζνδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηεο πεξηνρήο ALARP ζηα F-N 

δηαγξάκκαηα. 

Μπνξνχκε ηψξα λα δνχκε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζεο, ζηηο 

θακπχιεο F-N γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο πνπ εμεηάζακε. 

Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο κε ηνπο νπνίνπο ππνινγίδνπκε ηηο ζπρλφηεηεο, ηηο 

αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο, ηηο πηζαλφηεηεο θαη ηηο αζξνηζηηθέο θαηαλνκέο πηζαλνηήησλ, 

ησλ αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-Pax γηα ηελ πεξίνδν 1997-2012. Έπεηηα 

αθνινπζνχλ νη θακπχιεο F-N κε ηα φξηα ALARP, φπσο απηά πξνθείπηνπλ απφ ηελ 

κέζνδν Kaneko θαη Yamada. Γηα αθφκα κηα θνξά παξαηεξνχκε ηελ κηθξή αλνρή πνπ 

δείρλεη ε κέζνδνο απηή, ζηελ έθζεζε ζην ξίζθν. Δπίζεο βιέπνπκε θαη ηε ζχγθξηζε κε 

ηα φξηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηε λέα απηή κέζνδν, γηα ην ζχλνιν ησλ Ro-Pax. 

Έηζη ινηπφλ, γηα collision έρνπκε ηνλ πίλαθα 28 θαη ζρήκα 46: 
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Πίλαθαο 32. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ, αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ, πηζαλνηήησλ θαη 

αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο πηζαλφηεησλ, ησλ αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-

Pax γηα collision  

ρήκα 45. Κακπχιε F-N, γηα ηα Ro-Pax (1997-2012) θαη φξηα ηεο ALARP κε ηε 

κέζνδν Kaneko & Yamada, γηα collision 

 

Αληίζηνηρα, γηα foundered έρνπκε ηνλ πίλαθα 29 θαη ην ζρήκα 47. 

COLLISION Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα Ακροιςτικι υχνότθτα Πικανότθτα Ακροιςτικι 

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα ατυχιματοσ Ατυχθμάτων που είχαν ωσ για Ν κανάτουσ κατανομι 

ακριβϊσ Ν νεκροφσ με Ν νεκρουσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ g(N) G(N)

1 5 9,26E-05 2,59E-04 3,57E-01 3,57E-01

2 1 1,85E-05 1,67E-04 7,14E-02 4,29E-01

3 1 1,85E-05 1,48E-04 7,14E-02 5,00E-01

4 2 3,70E-05 1,30E-04 1,43E-01 5,71E-01

6 1 1,85E-05 9,26E-05 7,14E-02 7,14E-01

8 1 1,85E-05 7,40E-05 7,14E-02 7,86E-01

18 1 1,85E-05 5,55E-05 7,14E-02 8,57E-01

38 1 1,85E-05 3,70E-05 7,14E-02 9,29E-01

43 1 1,85E-05 1,85E-05 7,14E-02 1,00E+00

Σύνολο 14 0,000259173 1
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Πίλαθαο 33. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ, αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ, πηζαλνηήησλ θαη 

αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο πηζαλφηεησλ, ησλ αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-

Pax γηα foundered  

ρήκα 46. Κακπχιε F-N, γηα ηα Ro-Pax (1997-2012) θαη φξηα ηεο ALARP κε ηε 

κέζνδν Kaneko & Yamada, γηα foundered 

FOUNDERED Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα Ακροιςτικι υχνότθτα Πικανότθτα Ακροιςτικι 

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα ατυχιματοσ Ατυχθμάτων που είχαν ωσ για Ν κανάτουσ κατανομι 

ακριβϊσ Ν νεκροφσ με Ν νεκρουσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ g(N) G(N)

1 1 1,85E-05 5,18E-04 3,57E-02 3,57E-02

2 1 1,85E-05 5,00E-04 3,57E-02 7,14E-02

4 2 3,70E-05 4,81E-04 7,14E-02 1,43E-01

5 1 1,85E-05 4,44E-04 3,57E-02 1,79E-01

6 1 1,85E-05 4,26E-04 3,57E-02 2,14E-01

7 2 3,70E-05 4,07E-04 7,14E-02 2,86E-01

11 1 1,85E-05 3,70E-04 3,57E-02 3,21E-01

12 1 1,85E-05 3,52E-04 3,57E-02 3,57E-01

13 1 1,85E-05 3,33E-04 3,57E-02 3,93E-01

40 1 1,85E-05 3,15E-04 3,57E-02 4,29E-01

44 1 1,85E-05 2,96E-04 3,57E-02 4,64E-01

48 2 3,70E-05 2,78E-04 7,14E-02 5,36E-01

50 2 3,70E-05 2,41E-04 7,14E-02 6,07E-01

51 1 1,85E-05 2,04E-04 3,57E-02 6,43E-01

55 1 1,85E-05 1,85E-04 3,57E-02 6,79E-01

88 1 1,85E-05 1,67E-04 3,57E-02 7,14E-01

95 1 1,85E-05 1,48E-04 3,57E-02 7,50E-01

103 1 1,85E-05 1,30E-04 3,57E-02 7,86E-01

150 1 1,85E-05 1,11E-04 3,57E-02 8,21E-01

174 1 1,85E-05 9,26E-05 3,57E-02 8,57E-01

293 1 1,85E-05 7,40E-05 3,57E-02 8,93E-01

373 1 1,85E-05 5,55E-05 3,57E-02 9,29E-01

970 1 1,85E-05 3,70E-05 3,57E-02 9,64E-01

2966 1 1,85E-05 1,85E-05 3,57E-02 1,00E+00

Σύνολο 28 5,18E-04 1,00E+00
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Σέινο γηα ηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο ή έθξεμεο έρνπκε: 

 

Πίλαθαο 34. Τπνινγηζκφο ζπρλνηήησλ, αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ, πηζαλνηήησλ θαη 

αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο πηζαλφηεησλ, ησλ αηπρεκάησλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ Ro-

Pax, γηα ππξθαγηά ή έθξεμε  

 

ρήκα 47. Κακπχιε F-N, γηα ηα Ro-Pax (1997-2012) θαη φξηα ηεο ALARP κε ηε 

κέζνδν Kaneko & Yamada, γηα ππξθαγηά ή έθξεμε 

 

 

F/E Αρικμόσ Ατυχθμάτων υχνότθτα Ακροιςτικι υχνότθτα Πικανότθτα Ακροιςτικι 

Αρικμόσ Νεκρϊν, Ν που είχαν ωσ αποτζλεςμα ατυχιματοσ Ατυχθμάτων που είχαν ωσ για Ν κανάτουσ κατανομι 

ακριβϊσ Ν νεκροφσ με Ν νεκρουσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ g(N) G(N)

1 6 1,11E-04 3,15E-04 3,53E-01 3,53E-01

2 1 1,85E-05 2,04E-04 5,88E-02 4,12E-01

4 1 1,85E-05 1,85E-04 5,88E-02 4,71E-01

5 1 1,85E-05 1,67E-04 5,88E-02 5,29E-01

9 1 1,85E-05 1,48E-04 5,88E-02 5,88E-01

14 1 1,85E-05 1,30E-04 5,88E-02 6,47E-01

28 1 1,85E-05 1,11E-04 5,88E-02 7,06E-01

50 1 1,85E-05 9,26E-05 5,88E-02 7,65E-01

73 1 1,85E-05 7,40E-05 5,88E-02 8,24E-01

194 1 1,85E-05 5,55E-05 5,88E-02 8,82E-01

282 1 1,85E-05 3,70E-05 5,88E-02 9,41E-01

988 1 1,85E-05 1,85E-05 5,88E-02 1,00E+00

Σύνολο 17 3,15E-04 1,00E+00
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4.2. Κακπύιεο F-N (Cruise Ships) 

 

4.2.1. Δηζαγσγή ζηα Cruise Ships (Κξνπαδηεξόπινηα) 

Απφ ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1945), κεγάινο αξηζκφο επηβαηεγψλ 

πινίσλ έρνπλ πεξάζεη ζε δηαδηθαζία επηζθεπήο. Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα, ε 

επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, έρνπλ θάλεη ηεξάζηηεο βειηηψζεηο ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο , ηε δηακνλή θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

εζηίαζεο ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ. Σέηνηεο βειηηψζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πινίνπ θαη λα θάλνπλ πηζαλφ ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ κε ηηο 

ρεξζαίεο δηαθνπέο ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ. χκθσλα κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), ππήξμε κηα πηψζε 

ζηα ηαμίδηα ζηε ζάιαζζα (1957-1970) , ε νπνία κείσζε ηελ αλάγθε γηα επηβαηεγά 

πινία.  

Ζ δηάξζξσζε ηεο αγνξάο ζηηο θξνπαδηέξεο, απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά ζηνηρεία. 

Απηά είλαη α) νη κεηαθνξέο , πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα θξνπαδηέξα, β) ν ηνπξηζκφο θαη 

γ) ε αλαςπρή, ε νπνία ειθχεη ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο επηβάηεο. Δπηπιένλ, νη 

θξνπαδηέξεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο έλα απφ ηα πην νινθιεξσκέλα 

ηνπξηζηηθά πξντφληα ζηνλ θφζκν, θαζψο πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλν παθέην ζηηο 

δηαθνπέο (all-inclusive vacation). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1999, κε θξνπαδηεξφπινηα ζε 

φιν ηνλ θφζκν ηαμίδεςαλ ζρεδφλ 9 εθαηνκκχξηα επηβάηεο θαη ην έηνο 2006, 

ηνπιάρηζηνλ 17 εθαηνκκχξηα. 

ηηο κέξεο καο, ε ηάζε είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ κεγαιχηεξα πινία πνπ κπνξνχλ λα 

θηινμελήζνπλ πεξηζζφηεξα απφ 1500 επηβάηεο. Μεγαιχηεξα πινία κπνξνχλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ελψ  

ηαπηφρξνλα λα έρνπλ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ ζθάθνπο πνπ νθείιεηαη ζε πξφζζεηεο 

παξνρέο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ. [56] 

Οη θξνπαδηέξεο έρνπλ απνδεηρζεί φηη είλαη έλαο πνιχ αζθαιήο ηξφπνο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί 

αλαγλσξίδνπλ φηη θξνπαδηέξεο έρνπλ έλα εμαηξεηηθφ ξεθφξ αζθάιεηαο, είλαη πηζαλφλ 

λα ζπκβνχλ θαη ζνβαξέο απψιεηεο. Ζ ππξθαγηά, κπνξεί λα είλαη ν κεγαιχηεξνο 

θίλδπλνο ζε έλα θξνπαδηεξφπινην, αιιά ε ζχγθξνπζε κπνξεί επίζεο λα έρεη ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην πιήξσκα αληηκεηψπηζε επαγγεικαηηθά 

ηηο θαηαζηάζεηο θαη ζπρλά απέηξεςε ηελ απψιεηα πινίνπ θαη δσψλ. [57] [58] 

Γηα ηε δηεζλή λαπηηιηαθή θνηλφηεηα, ε αζθάιεηα ησλ πινίσλ ήηαλ αλέθαζελ 

πξνηεξαηφηεηα. Αηπρήκαηα φπσο απηφ ηνπ Σηηαληθνχ, πνπ βπζίζηεθε ην 1912, 

πξνθάιεζε δηεζλή αλεζπρία. Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, ε πξνζνρή έρεη επηθεληξσζεί 
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ζηε ζαιάζζηα αζθάιεηα ηνπ θξνπαδηεξφπινηνπ. Απηφ νθεηιφηαλ ζε ζνβαξά 

αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζε απηά. 

Γχν κεγάιεο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθάιεζε αιιαγέο ζε πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο 

αζθαιείαο ήηαλ νη ππξθαγηέο ζηα Scandinavian Star θαη Moby Prince. [59] 

Οη απαηηήζεηο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία έρνπλ αλαζεσξεζεί εθηελψο γηα ηα λέα θαη ηα 

ππάξρνληα επηβαηεγά πινία (πινία πνπ έρνπλ λαππεγεζεί κεηά ή πξηλ απφ ηελ 1
ε
 

Οθησβξίνπ 1994), ζχκθσλα κε ηελ πίεζε δχν δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ : 

α) λα ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηηο ειιείςεηο πνπ επηζεκαίλνληαη απφ ζνβαξά αηπρήκαηα. 

β) λα αληηκεησπίδνπλ ηηο λέεο ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ζρεδηαζηέο, πνπ δελ 

ππήξραλ ηε ζηηγκή πνπ ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε SOLAS. 

Οη αλαζεσξήζεηο απηέο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα απνθπγή 

ππξθαγηάο, ηελ πξνζηαζία ησλ νδψλ δηαθπγήο θαη ε πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο ηεο. [56] 

 

4.2.2. Παγθόζκηνο ζηόινο ησλ Cruise Ships (Κξνπαδηεξόπινηα) 

ηελ παξάγξαθν απηή ηεο εξγαζίαο, ζα δνχκε ηελ εμέιημε ηεο δχλακεο ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ, ησλ Cruise Ships, ζχκθσλα κε ηε Clarksons, θαηά ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 1997-2012, φπνπ είλαη θαη ε πεξίνδνο πνπ εμεηάδνπκε ζε απηήλ ηελ εξγαζία.  

 

Πίλαθαο 35. Γχλακε παγθνζκίνπ ζηφινπ Cruise Ships, ηελ πεξίνδν 1997-2012 

 

Δφναμθ παγκόςμιου 

Ζτοσ ςτόλου Cruise Ships

1997 209

1998 217

1999 230

2000 242

2001 256

2002 273

2003 288

2004 305

2005 316

2006 322

2007 324

2008 332

2009 337

2010 340

2011 350

2012 356

Σύνολο 4697
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ρήκα 48. Δμέιημε παγθφζκηνπ ζηφινπ Cruise Ships (1997-2012) 

 

4.2.3. Κξηηήξηα απνδνρήο ξίζθνπ (Cruise Ships) 

Όπσο πξνείπακε, ζθνπφο ησλ θξηηεξίσλ απνδνρήο θνηλσληθνχ ξίζθνπ, είλαη λα 

πεξηνξηζηνχλ νη θίλδπλνη απφ ηα πινία γηα ηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ζηηο ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πινίνπ . Σα 

θνηλσληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ θνηλσλία.  

Οη θακπχιεο F-N κπνξνχλ λα θαζηεξσζνχλ σο έλαο ηξφπνο γηα λα απεηθνλίζνπλ ην 

θνηλσληθφ ξίζθν. Μηα θακπχιε F-N εκθαλίδεη ην θνηλσληθφ ξίζθν ζε έλα δηάγξακκα 

log log, φπνπ ν αξηζκφο ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ (Ν) είλαη ζηνλ x άμνλα θαη ε 

ζπρλφηεηα γηα N ή πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο δίλεηαη ζηνλ y άμνλα . 

Ζ κέζνδνο γηα ηελ εμαγσγή ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ 

ζηελ παξνχζα έθζεζε, βαζίδεηαη ζηελ IMO, Formal Safety Assessment, Decision 

parameters including risk acceptance criteria, MSC 72/16 

Σν επίπεδν θηλδχλνπ νξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε έθθξαζε πνπ είλαη θνηλψο απνδεθηή 

απφ δηάθνξεο πιεπξέο: 

1

1

1uN

N

r EV
F

N
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Όπνπ: 

1F : είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ ζηα νπνία ππάξρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

ζάλαηνη 

uN : είλαη ην αλψηαην φξην γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε έλα 

αηχρεκα  

r : αξηζκφο ζαλάησλ πνπ νθείινληαη ζε κεηαθνξά δηα ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΑΔΠ ζηηο 

κεηαθνξέο. Απηφ κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο r = ζάλαηνη / $ ΑΔΠ . 

EV: ε νηθνλνκηθή αμία ηνπ θιάδνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην EV εδψ 

αληηπξνζσπεχεηαη έλα ζθάθνο αλαθνξάο θαη πξνέξρεηαη απφ ηα έζνδα απφ ηα 

ηαμίδηα θξνπαδηέξαο . 

Αθφκα είλαη φπσο έρνπκε δεη: APLL r EV   

Μπνξνχκε ηψξα λα ππνινγίζνπκε ηα φξηα ηεο πεξηνρήο ALARP. 

Πίλαθαο 36. Τπνινγηζκφο άλσ θαη θάησ φξηνπ ALARP, γηα Cruise ships 

 

ην δηάγξακκα F-N, ε γξακκή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ξίζθνπ, 

ζα κεηψλεηαη κε θιίζε -1 ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα. Μεηαμχ ηεο ακειεηέαο πεξηνρήο 

ALARP θαη κε απνδεθηήο πεξηνρήο ζα ππάξρεη δηαθνξά, δχν ηάμεσλ κεγέζνπο. 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα (ζρήκα 50)  δείρλεη, φηη ζα ήηαλ κε αλεθηφ γηα ηελ θνηλσλία 

λα έρεη 10 θαη παξαπάλσ λεθξνχο θάζε 10 ρξφληα ή 100 θαη παξαπάλσ λεθξνχο θάζε 

100 ρξφληα θ.ν.θ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην ξίζθν θάησ απφ ηε γξακκή ησλ θξηηεξίσλ 

είλαη απνδεθηφ. Σν ξίζθν ζα πξέπεη λα κεησζεί πεξαηηέξσ φζν απηφ είλαη εθηθηφ. 

Χζηφζν, ην δηάγξακκα απηφ, ζέηεη έλα εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο γξακκήο 

κεηαμχ ηεο κε απνδεθηήο θαη αλεθηήο πεξηνρήο. [26] [60] 

r Number of fatalities due to transportation 4.8 

divided by contribution to GNP by transportation. It fatalities / billion USD

can be calculated as r = fatalities/$ GNP

EV The economic value of the industry 128 mill.

PLL Potential Loss of Life 0,611

1/N Sum 1/N (4000 MAX) 8,871

F1 Tolerable one or more fat 0,068876113

F1upper 0,689

F1lower 0,00689
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ρήκα 49. Κνηλσληθά θξηηήξηα απνδνρήο ξίζθνπ γηα Cruise Ships 

 

 

4.2.4. Μειέηε αηπρεκάησλ ζηα Cruise Ships 

Ο πίλαθαο 37, πεξηέρεη ηα 13 ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα πνπ έγηλαλ ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία πινίσλ, ηελ πεξίνδν 1997-2012, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο seaweb. 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο, κπνξνχκε λα δνχκε πφζα 

ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ζπλέβεζαλ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί 

(ζρήκα 41), ηα πεξηζζφηεξα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα νθείινληαη ζε ππξθαγηέο ή 

έθξεμε. 
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Πίλαθαο 37. Θαλαηεθφξα πεξηζηαηηθά ζε Cruise Ships (1997-2012) 

 

 

ρήκα 50. Αξηζκφο ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο ζηα Ro-

Pax (1997-2012) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη ζπρλφηεηεο ησλ αηπρεκάησλ, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δέληξα ζθαικάησλ. Έλα δέληξν ζθαικάησλ, παξέρεη έλα δνκεκέλν 

ζχζηεκα γηα λα δηακνξθψζεη κηα εηθφλα σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ απφ 

έλα ζχλνιν έλαξμε βιαβψλ. Παξφια απηά, νη ζπρλφηεηεο ησλ αηπρεκάησλ εδψ ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ αηπρεκάησλ. 

Ship_Name Casualty_Date Casualty_Type Date_of_Build Killed

ASTORIA 5/4/2007 Hull/Mchy. Damage 1981-12 1

COSTA CONCORDIA 13/1/2012 Contact 2006-06 32

COSTA EUROPA 26/2/2010 Contact 1986-05 3

SEA DIAMOND 5/4/2007 Wrecked/Stranded 1986-04 2

VISTAFJORD 6/4/1997 Fire/Explosion 1973-05 1

SUPERSTAR GEMINI 28/2/1997 Fire/Explosion 1992-07 1

TERRA AUSTRALIS 28/4/2002 Fire/Explosion 1984-07 1

STAR PRINCESS 23/3/2006 Fire/Explosion 2002-01 1

PAMYAT MERKURIYA 26/1/2001 Foundered 1965-00 19

NORWAY 28/5/1999 Fire/Explosion 1961-00 8

NORWAY 25/5/2003 Fire/Explosion 1961-00 8

LOUIS MAJESTY 3/3/2010 Hull/Mchy. Damage 1992-07 2

FANTOME 30/10/1998 Foundered 1927-04 31
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Ο ζεκειηψδεο ηξφπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπρλνηήησλ ησλ αηπρεκάησλ είλαη ε 

θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αηπρεκάησλ ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ αληίζηνηρε έθζεζε, γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. Σε ιίζηα κε ηα 

αηπρήκαηα ζηα cruise ships, ηελ πήξακε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο seaweb. 

 

Πίλαθαο 38. πρλφηεηα αηπρεκάησλ ζε cruise ships (1997-2012) 

 

ρήκα 51. πρλφηεηα αηπρεκάησλ ζηα cruise ships θαη ηάζε (1997-2012) 

Ζτοσ Ατυχιματα Ship*Years υχνότθτα

(Ατυχιματα/Ship*Years)

1997 3 209 1,44E-02

1998 2 217 9,22E-03

1999 6 230 2,61E-02

2000 8 242 3,31E-02

2001 13 256 5,08E-02

2002 26 273 9,52E-02

2003 15 288 5,21E-02

2004 11 305 3,61E-02

2005 30 316 9,49E-02

2006 30 322 9,32E-02

2007 28 324 8,64E-02

2008 29 332 8,73E-02

2009 26 337 7,72E-02

2010 34 340 1,00E-01

2011 11 350 3,14E-02

2012 12 356 3,37E-02

Σύνολο 284 4697 6,05E-02
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ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ αηπρεκάησλ ζε 

θξνπαδηεξφπινηα, αλά ηχπν αηπρήκαηνο. 

 

ρήκα 52. Αηπρήκαηα ζηα cruise ships, αλά ηχπν αηπρήκαηνο (1997-2012) 

 

Μπνξνχκε ηψξα λα ππνινγίζνπκε ηηο ζπρλφηεηεο αηπρεκάησλ αλά ηχπν αηπρήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 39. πρλφηεηεο αηπρεκάησλ ζε cruise ships, αλά ηχπν αηπρήκαηνο 

 

Καη απφ ηνλ πίλαθα 39 θαη ην ζρήκα 54, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα ζε θξνπαδηεξφπινηα, νθείινληαη ζε ππξθαγηά ή έθξεμε πνπ 

πξνθαιείηαη. Πνιιέο θνξέο, ηα πεξηζηαηηθά δελ αλαθέξνληαη θαζψο 

αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα. ε απηφ ελ κέξεη νθείινληαη θαη νη ρακειέο ζπρλφηεηεο 

πνπ παξαηεξνχκε. 

 

collision contact fire/explosion grounding other φνολο

Ατυχιματα (1997-2012) 27 33 38 32 154 284

ship years (1997-2012) 4697 4697 4697 4697 4697 4697

υχνότθτα ατυχθμάτων 5,75E-03 7,03E-03 8,09E-03 6,81E-03 3,28E-02 6,05E-02

ςε Cruise ships *per ship year+
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ρήκα 53. πρλφηεηεο αηπρεκάησλ ζε cruise ships, αλά ηχπν αηπρήκαηνο 

 

4.2.5. Αλάπηπμε δέλδξσλ γεγνλόησλ (Event Trees) 

Έλα αηχρεκα κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη λα πξνθχπηνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο. Σα ζελάξηα πηζαλψλ εμειίμεσλ ηνπ αηπρήκαηνο, 

κνληεινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ δέληξσλ γεγνλφησλ. Κάζε „‟θιαδί‟‟ ζην δέλδξν 

αληηπξνζσπεχεη κηα πηζαλή εμέιημε ηνπ αηπρήκαηνο . ε θάζε εμέιημε, απνδίδεηαη 

αλακελφκελνο αξηζκφο ησλ ζαλάησλ. 

Έλα δέληξν γεγνλφησλ, μεθηλά κε έλα αξρηθφ ζπκβάλ, γηα παξάδεηγκα κηα 

ζχγθξνπζε. Πνιινί παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ, ζε 

δηαθνξεηηθά ηειηθά ζελάξηα. Ζ ηειηθή έθβαζε ζε θάζε „‟θιαδί‟‟ ηνπ δέλδξνπ 

ζπκβνιίδεη έλα δηαθνξεηηθφ ζελάξην πνπ έρεη αμηνινγεζεί μερσξηζηά, ζε ζρέζε κε 

έλα αλακελφκελν αξηζκφ ησλ ζαλάησλ γηα ηνπο επηβάηεο θαη ην πιήξσκα ηνπ 

ζθάθνπο. Γεδνκέλνπ φηη ε κειέηε έρεη ζηφρν λα θαζηεξψζεη ην ζπλνιηθφ επίπεδν 

θηλδχλνπ γηα ηα θξνπαδηεξφπινηα, ε δνκή ηνπ δέληξνπ γεγνλφησλ δηαηεξείηαη ζε 

πςειφ επίπεδν , ψζηε λα θαηαζηεί ε κειέηε δηαρεηξίζηκε. 

Ο αλακελφκελνο αξηζκφο ησλ ζαλάησλ πνπ δηακνξθψζεθε ζηα αθφινπζα δέληξα 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα έλα θξνπαδηεξφπινην 110,000 GRT. 

Γηα θάζε „‟θιαδί‟‟, ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

απνηειέζκαηνο. Οη πηζαλφηεηεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο ζπρλφηεηεο εηζφδνπ ζην 

δέλδξν ζπλ ηηο δηάθνξεο πηζαλφηεηεο θαηά κήθνο ησλ θιάδσλ πνπ νδεγνχλ ζην 

απνηέιεζκα. [60] 
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4.2.6. Υάξαμε θακπύισλ F-N θαη πεξηνρήο ALARP, γηα ηα Cruise 

Ships (1997-2012) 

ε απηφ ην ζεκείν είκαζηε έηνηκνη κε φζα πξνείπακε, λα θαηαζθεπάζνπκε ηηο 

θακπχιεο F-N θαη ηα φξηα ηεο ALARP γηα ηα cruise ships ηελ πεξίνδν 1997-2012. ε 

αληίζεζε κε ηα Ro-Pax, ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πινίσλ, ζα θαηαζθεπάζνπκε ηηο 

θακπχιεο F-N πξψηα γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο, θαη κεηά ζπλνιηθά. 

 

4.2.6.1. Υάξαμε θακπύισλ F-N θαη πεξηνρήο ALARP, γηα ηα Cruise ships (1997-

2012), αλά θαηεγνξία αηπρήκαηνο 

Θα κειεηήζνπκε ηηο θακπχιεο F-N θαη ηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηεο ALARP, αλά 

θαηεγνξία αηπρήκαηνο. Θα ζηαζνχκε ζε ηέζζεξηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο 

νθείινληαη ηα πεξηζζφηεξα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ζηα θξνπαδηεξφπινηα θαζψο γη 

απηέο έρνπκε επαξθή ζηνηρεία γηα ηε ράξαμε ησλ F-N. Οη θαηεγνξίεο αηπρεκάησλ, 

φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη είλαη α) collision β) contact γ) grounding δ) fire/explosion. 

4.2.6.1.1. Collision (ύγθξνπζε) 

ηελ παξάγξαθν 4.2.4. είδακε πσο ε ζπρλφηεηα αηπρήκαηνο ζε πεξίπησζε 

ζχγθξνπζεο είλαη 0,00575. Με βάζε απηήλ ηελ ηηκή, έρνπκε ην παξαθάησ δέλδξν 

γεγνλφησλ (ζρήκα 55). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ καο έδσζε ην δέλδξν γεγνλφησλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζχγθξνπζεο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο ζπρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο. 

Έηζη θαηαζθεπάδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 

Πίλαθαο 40. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, γηα ηελ 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο (collision) 

 

 

Κάνατοι Κάνατοι υχνότθτα ςφγκρουςθσ Ακροιςτικι ςυχνότθτα

ανά ατφχθμα ανά ship year (collision) ανά ship year ανά ship year

0 0,00E+00 3,24E-03 5,74E-03

2 1,08E-03 5,42E-04 2,50E-03

5 7,38E-03 1,48E-03 1,95E-03

20 6,70E-03 3,35E-04 4,78E-04

100

300

1600 4,58E-02 2,86E-05 1,43E-04

3200 2,75E-01 8,59E-05 1,14E-04

4000 1,14E-01 2,86E-05 2,86E-05
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ρήκα 54. Γέλδξν γεγνλφησλ γηα ζχγθξνπζε (collision) 
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Απφ ηνλ πίλαθα απηφλ θαη κε βάζε φζα πεξηγξάςακε ζηελ παξάγξαθν 4.2.3. γηα ηα 

θξηηήξηα απνδνρήο ξίζθνπ ζηα cruise ships, πξνθχπηεη ε θακπχιε F-N. 

ρήκα 55. Κακπχιε F-N γηα cruise ships (collision) 

 

 

4.2.6.1.2. Contact (Δπαθή) 

ηελ παξάγξαθν 4.2.4. είδακε πσο ε ζπρλφηεηα αηπρήκαηνο ζε πεξίπησζε επαθήο κε 

εμσηεξηθφ αληηθείκελν (εθηφο απφ άιια πινία ή ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο), είλαη 

0,007. Με βάζε απηήλ ηελ ηηκή, έρνπκε ην παξαθάησ δέλδξν γεγνλφησλ (ζρήκα 57). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ καο έδσζε ην δέλδξν γεγνλφησλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

επαθήο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο ζπρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο. Έηζη 

θαηαζθεπάδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. 
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Πίλαθαο 41. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, γηα ηελ 

πεξίπησζε επαθήο (contact) 

 

ρήκα 56. Γέλδξν γεγνλφησλ γηα επαθή πινίνπ κε αληηθείκελν (contact) 

Κάνατοι Κάνατοι υχνότθτα επαφισ Ακροιςτικι ςυχνότθτα

ανά ατφχθμα ανά ship year (contact) ανά ship year ανά ship year

0 0,00E+00 5,73E-03 7,00E-03

2 1,88E-03 9,38E-04 1,27E-03

5 8,04E-04 1,61E-04 3,29E-04

20 1,95E-03 9,73E-05 1,68E-04

100 4,38E-03 4,38E-05 7,09E-05

300 1,26E-03 4,20E-06 2,71E-05

800 5,60E-04 7,00E-07 2,29E-05

1600 7,28E-03 4,55E-06 2,22E-05

3200 4,37E-02 1,37E-05 1,76E-05

4000 1,82E-02 4,55E-06 4,00E-06
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Σψξα κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηελ θακπχιε F-N: 

ρήκα 57. Κακπχιε F-N γηα cruise ships (contact) 

 

4.2.6.1.3. Grounding (Πξνζάξαμε) 

Οκνίσο κε ηα πξνεγνχκελα, έρνπκε ην δέλδξν γεγνλφησλ (ζρήκα 59), θαη ηνλ πίλαθα 

42, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζάξαμεο: 

 

Πίλαθαο 42. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, γηα ηελ 

πξνζάξαμε (grounding) 

 

Κάνατοι Κάνατοι υχνότθτα προςάραξθσ Ακροιςτικι ςυχνότθτα

ανά ατφχθμα ανά ship year (grounding) ανά ship year ανά ship year

0 0,00E+00 6,70E-04 6,79E-03

2 7,43E-03 3,72E-03 6,12E-03

5 1,15E-02 2,30E-03 2,40E-03

20 9,20E-06 4,60E-07 1,04E-04

100 6,20E-03 6,20E-05 1,03E-04

800 1,84E-04 2,30E-07 4,14E-05

1600 1,31E-02 8,20E-06 4,12E-05

3200 8,00E-02 2,50E-05 3,30E-05

4000 3,28E-02 8,20E-06 8,20E-06
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ρήκα 58. Γέλδξν γεγνλφησλ γηα πξνζάξαμε (grounding) 

 

Οη θακπχιεο F-N θαη ηα φξηα ηεο ALARP, θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

ρήκα 59. Κακπχιε F-N γηα cruise ships (grounding) 
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4.2.6.1.4. Fire/Explosion (Ππξθαγηά/Πεξίπησζε έθξεμεο) 

 

ε απηφλ ηνλ ηχπν αηπρήκαηνο, ην δέλδξν γεγνλφησλ έρεη ηελ εμήο κνξθή. 

 

ρήκα 60. Γέλδξν γεγνλφησλ γηα ππξθαγηά/έθξεμε (fire/explosion) 
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Καη κε ηνλ ίδην ηξφπν, πξνθχπηεη θαη ν πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ 

ζπρλνηήησλ. 

Πίλαθαο 43. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, γηα 

ππξθαγηά/έθξεμε (fire/explosion) 

 

ρήκα 61. Κακπχιε F-N γηα cruise ships (fire/explosion) 

 

4.2.6.1.5. πγθεληξσηηθό ζρήκα δηαγξάκκαηνο F-N, γηα όινπο ηνπο ηύπνπο 

αηπρήκαηνο. 

Με φια απηά πνπ έρνπκε ππνινγίζεη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, κπνξνχκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε έλα ζπλνιηθφ θαη ζπγθεληξσηηθφ ζρήκα, κε φιεο ηηο θακπχιεο F-N , 

γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο. 

Κάνατοι Κάνατοι υχνότθτα φωτιάσ/ζκρθξθσ Ακροιςτικι ςυχνότθτα

ανά ατφχθμα ανά ship year (fire/explosion) ανά ship year ανά ship year

0 0,00E+00 7,36E-03 8,00E-03

2 5,88E-04 2,94E-04 6,43E-04

5 9,84E-04 1,97E-04 3,49E-04

20 1,28E-03 6,40E-05 1,52E-04

100 7,20E-03 7,20E-05 8,80E-05

300 4,80E-03 1,60E-05 1,60E-05

800 - - -

1600 - - -

3200 - - -

4000 - - -
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ρήκα 62. πγθεληξσηηθφ ζρήκα θακπχισλ F-N γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο. 

 

4.2.6.2. Υάξαμε θακπύιεο F-N θαη πεξηνρήο ALARP, γηα ηα Cruise ships (1997-

2012)  

Με φια ηα ζηνηρεία πνπ ππνινγίζακε πξηλ, γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο, κπνξνχκε 

πιένλ λα θηηάμνπκε ηελ θακπχιε F-N  θαη ηα φξηα ηεο ALARP ζπλνιηθά γηα ηα 

Cruise ships, ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε (1997-2012). Σα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη 

πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ δεδνκέλσλ γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο. Έηζη 

πξνθχπηεη ν ζπλνιηθφο πίλαθαο γηα ηα cruise ships. Ζ θακπχιε καο, ζρεδφλ ζπκπίπηεη 

κε ηελ F-N ηεο πεξηφδνπ 1990-2004, φπσο ππνινγίζηεθε ζηελ FSA. [60] 

Πίλαθαο 44. πλνιηθέο ζπρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα ηα cruise ships 

 

Κάνατοι Κάνατοι υνολικι ςυχνότθτα ατυχιματοσ Ακροιςτικι ςυχνότθτα

ανά ατφχθμα ανά ship year ανά ship year ανά ship year

0 0,00E+00 1,70E-02 2,75E-02

2 1,10E-02 5,49E-03 1,05E-02

5 2,07E-02 4,13E-03 5,04E-03

20 9,93E-03 4,97E-04 9,03E-04

100 1,78E-02 1,78E-04 4,06E-04

300 6,06E-03 2,02E-05 2,28E-04

800 7,44E-04 9,30E-07 2,08E-04

1600 6,62E-02 4,14E-05 2,07E-04

3200 3,98E-01 1,25E-04 1,66E-04

4000 1,65E-01 4,14E-05 4,13E-05



132 
 

 

ρήκα 63. Κακπχιεο F-N γηα ηα cruise ships (1997-2012) 

 

4.2.6.3. Υάξαμε θακπύιεο F-N θαη πεξηνρήο ALARP, γηα ηα Cruise ships (1997-

2012), αλά ρξνληθή πεξίνδν. 

ε απηφ ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο, ζα ρσξίζνπκε ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε ζε δχν 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζα ζρεδηάζνπκε ηηο θακπχιεο F-N γηα θάζε έλα απφ απηά. Σα 

δχν απηά δηαζηήκαηα είλαη ε πεξίνδνο απφ ην 1997 σο ην 2004 θαη απηή απφ ην 2005 

σο ην 2012. 

Υσξίδνληαο ηα αηπρήκαηα ζε απηέο ηηο δχν πεξηφδνπο, έρνπκε ηνλ πίλαθα: 

Πίλαθαο 45. Αξηζκφο αηπρεκάησλ αλά ρξνληθή πεξίνδν θαη ηχπν αηπρήκαηνο. 

 

Αθφκα, ππνινγίδνπκε ηηο ζπρλφηεηεο αηπρεκάησλ γηα ηηο 2 απηέο πεξηφδνπο, νη 

νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 46. 

Ζ κέζνδνο έρεη παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νπφηε 

αθνινπζνχλ ηα ζρήκαηα κε ηηο θακπχιεο F-N γηα θάζε ηχπν αηπρήκαηνο. Οη πίλαθεο 

ππνινγηζκνχ ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα 2. 

accident type 1997-2004 2005-2012 Sum

collision 7 20 27

contact 7 26 33

fire/explosion 19 19 38

grounding 12 20 32

other 39 115 154

sum 84 200 284
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Γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηα δέλδξα γεγνλφησλ πνπ επεμεγήζακε 

πξηλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν αηπρήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 46. πρλφηεηα αηπρεκάησλ ζε cruise ships, αλά ρξνληθή πεξίνδν 

 

ρήκα 64. Κακπχιεο F-N γηα cruise ships, αλά ρξνληθή πεξίνδν (collision) 

 

 

collision contact fire/explosion grounding other sum

Ατυχιματα (1997-2004) 7 7 19 12 39 84

ship years (1997-2004) 2020 2020 2020 2020 2020 2020

υχνότθτα ατυχθμάτων ςε Cruise ship 0,003465 0,003465 0,009405941 0,005941 0,019307 0,041584

[per ship year]

collision contact fire/explosion grounding other sum

Ατυχιματα (2005-2012) 20 26 19 20 115 200

ship years (2005-2012) 2677 2677 2677 2677 2677 2677

υχνότθτα ατυχθμάτων ςε Cruise ship 0,007471 0,009712 0,007097497 0,007471 0,042959 0,07471

[per ship year]
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ρήκα 65. Κακπχιεο F-N γηα cruise ships, αλά ρξνληθή πεξίνδν (contact) 

 

 

ρήκα 66. Κακπχιεο F-N γηα cruise ships, αλά ρξνληθή πεξίνδν (grounding) 
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ρήκα 67. Κακπχιεο F-N γηα cruise ships, αλά ρξνληθή πεξίνδν (fire/explosion) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

πκπεξάζκαηα 

 

 

ηελ εξγαζία απηή, θάλακε κηα εηζαγσγή ζηελ εθαξκνγή ηνπ ξίζθνπ ζηε λαπηηιία. 

Αλαιχζακε ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο FSA, πνπ απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν 

ζηελ απνηίκεζε ηνπ ξίζθνπ, ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο λαπηηιίαο. Σν ξίζθν είδακε πσο 

κπνξεί λα εθηηκεζεί κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, πνπ απνηεινχλ ζηελ νπζία «ηηο 

δχν δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο», θη έηζη, ην ρσξίδνπκε ζε αηνκηθφ 

ξίζθν (Individual risk) & θνηλσληθφ ξίζθν (Societal risk). Σν θνηλσληθφ ξίζθν, ην 

νπνίν πξνζπαζήζακε εδψ λα απνηηκήζνπκε, απνηειεί κία κέζε ηηκή ηνπ ξίζθνπ ζην 

νπνίν εθηίζεηαη γηα κία νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν κία νκάδα αλζξψπσλ. 

 

Αλαθέξακε δηάθνξνπο ηξφπνπο εθηίκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ξίζθνπ, αιιά ε παξνχζα 

εξγαζία είρε σο ζηφρν ηε κειέηε ησλ θακπχισλ F-N. νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο F ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ θαη ηνπ 

αξηζκνχ N ησλ ζαλάησλ εξγαδνκέλσλ ή επηβαηψλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θξηηήξηα/φξηα γηα ην θαηά πφζν είλαη απνδεθηφ απηφ ην ξίζθν (βάζεη ηεο ινγηθήο «As 

Low As Reasonably Practicable» - ALARP). ην ρψξν ηεο λαπηηιίαο, δελ ππάξρνπλ 

γεληθά απνδεθηά φξηα απνδνρήο ηνπ ξίζθνπ. Ζ πιένλ απνδεθηή κέζνδνο απ‟ ηνλ IMO 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ γηα ην θνηλσληθφ ξίζθν είλαη ε αξρή ηνπ ALARP. 

 

Έγηλε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ, ζε δχν θαηεγνξίεο πινίσλ, θαηεγνξίεο κε 

κεγάιν ελδηαθέξνλ θαζψο απαζρνινχλ κεγάινπο αξηζκνχο αλζξψπσλ είηε γηα 

κεηαθνξά, είηε γηα ηαμίδηα αλαςπρήο, ηνπξηζκφ θιπ. Μάιηζηα εθαξκφζακε 

δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο θαηαζθεπήο ησλ θακπχισλ F-N ζηηο θαηεγνξίεο πινίσλ πνπ 

κειεηήζακε, θαζψο ήηαλ δηαθνξεηηθά ηα ζηνηρεία πνπ είρακε ζε θάζε κία απφ απηέο.  

 

Έηζη ζηα Ro-Pax ρξεζηκνπνηήζακε ην ηζηνξηθφ ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ, ελψ 

ζηα θξνπαδηεξφπινηα ζηαζήθακε ζε δηάθνξα ζελάξηα πνπ είρακε, κέζσ ησλ δέλδξσλ 

γεγνλφησλ (event trees). Δπίζεο, ε κειέηε ησλ θακπχισλ έγηλε φρη κφλν ζπλνιηθά, 

αιιά θαη ζε επί κέξνπο θαηεγνξίεο, γηα λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα. Ζ πεξίνδνο πνπ 

κειεηήζακε ήηαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1997 σο θαη ην 2012, ελψ πέξα απφ ηηο 

ζπλνιηθέο θακπχιεο F-N, ραξάμακε ηηο θακπχιεο θαη αλά ηχπν αηπρήκαηνο, αιιά θαη 

ζε ρξνληθέο ππνπεξηφδνπο ηνπο δηαζηήκαηνο πνπ αλαθέξακε. 

 

Παξάιιεια, κειεηήζακε θαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα κέηξα απνζηξνθήο ηεο 

θνηλσλίαο ζηνλ εθηεηζέκελν θίλδπλν. Δίδακε ζηηο θακπχιεο F-N ην ξφιν πνπ 

„‟παίδεη‟‟ ε θιίζε b ησλ νξίσλ, θαη δνθηκάζακε δηάθνξεο θιίζεηο (ραξαθηεξηζηηθέο 
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ηεο απνζηξνθήο ηεο θνηλσλίαο) γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πινίσλ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ απηψλ ησλ  πξνζεγγίζεσλ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ ζηάζε 

ηνπ λνκνζέηε απέλαληη ζηελ πνηφηεηα ησλ αηπρεκάησλ θαη αληαλαθιά ηελ 

απζηεξφηεηα πνπ δηαηίζεηαη λα επηδείμεη απέλαληη ζε αηπρήκαηα κε κεγάινπο 

αξηζκνχο λεθξψλ. Σελ ζηάζε απηή ραξαθηεξίδνπκε σο απνζηξνθή πξνο ην ξίζθν 

(risk aversion), ή νξζφηεξα απνζηξνθή πξνο πνιχλεθξα αηπρήκαηα (disaster 

aversion). 

 

Όξηα κε κεγάιεο θιίζεηο ζεσξείηαη φηη εθθξάδνπλ απνζηξνθή πξνο αηπρήκαηα κε 

κεγάινπο αξηζκνχο λεθξψλ (risk averse), ελψ φξηα κε θιίζε –1 ζεσξνχληαη νπδέηεξα 

(risk neutral) απέλαληη ζηνλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ αλά αηχρεκα ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ 

κφλν ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ λεθξψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ αλά 

αηχρεκα. 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ Ro-Pax, ε θακπχιε F-N πνπ ππνινγίζακε γηα ηελ πεξίνδν 1997-

2012, είλαη ζρεδφλ ίδηα κε απηήλ ηεο FSA (2008), κε εμαίξεζε ηηο ηηκέο γηα κεγάια Ν 

(αξηζκφο λεθξψλ). Απηφ νθείιεηαη ζε αηπρήκαηα κε πάξα πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

λεθξψλ, πνπ έγηλαλ ηελ πεξίνδν πνπ κειεηήζακε. (Spice Islander I, Al-Salam 

Boccaccio 98) επίζεο είδακε θαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

νξίσλ ηεο ALARP, πνπ πξφηεηλαλ νη Kaneko θαη Yamada. Σα θξηηήξηα απνδνρήο 

ξίζθνπ κε απηήλ, είλαη πην απζηεξά απφ ηελ θιαζηθή κέζνδν θαηαζθεπήο νξίσλ ηεο 

ALARP, θαζψο κεγάιν κέξνο ηεο θακπχιεο καο, είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο. Δίλαη 

ινηπφλ, κηα λέα κέζνδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηεο πεξηνρήο ALARP ζηα 

F-N δηαγξάκκαηα. Χζηφζν, ε κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε  ( ) 1 bF N F N  

,πηζηεχεηαη φηη είλαη θαηάιιειε σο κέζνδνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηεο 

πεξηνρήο ALARP ζηα F-N δηαγξάκκαηα. Δπίζεο, ζηα cruise ships, ε θακπχιε F-N 

πνπ ππνινγίζακε γηα ηελ πεξίνδν 1997-2012, ζρεδφλ ζπκπίπηεη κε ηελ αληίζηνηρε ηεο 

FSA (2008). 

 

Σειεηψλνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη θακπχιεο F-N απνηεινχλ ζίγνπξα ην θχξην 

εξγαιείν ζηελ απνηίκεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Ρίζθνπ, εηδηθά ζηε λαπηηιία, θαζψο έρνπλ 

δχν πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιια κεγέζε εθηίκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ξίζθνπ. 

  

 Μηα νπηηθή απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ άπνςε 

ηεο αζθάιεηαο.  

 Άκεζε επνπηεία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ επηκέξνπο πηζαλνηήησλ 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αηπρεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Τπάξρνπλ σζηφζν θαη κέηξα εθηίκεζεο ηνπ ξίζθνπ, πνπ θηινδνμνχλ λα 

ζπκππθλψζνπλ ηελ θαηάζηαζε ζε έλαλ θαη κφλν αξηζκφ. Απηά φκσο δελ είλαη ηφζν 

άκεζα γηα ην θνηλφ, ελψ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα 
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θάλνπκε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ή θαη ηηο ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο. Παξφια απηά ε ζπλνιηθή 

θαηάζηαζε θνηλσληθνχ ξίζθνπ δελ κπνξεί λα απνηππσζεί απιά κε έλαλ αξηζκφ. Βάζε 

απηήο ηεο ινγηθήο ηα δηαγξάκκαηα F-N απνηεινχλ ην θχξην εξγαιείν απνηίκεζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ ξίζθνπ κε ηελ έλλνηα φηη κηα θακπχιε παξέρεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

απφ έλα ζεκείν.  
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Παξάξηεκα 1. 

 
Αλάπηπμε θξηηεξίσλ απνηίκεζεο ηνπ ξίζθνπ, γηα πεξηζηαηηθά 

κεγάιεο ζνβαξόηεηαο-κηθξήο ζπρλόηεηαο. 

Με βάζε ηελ εξγαζία γηα ηελ απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ νη Fred 

Henselwood and K. Gerry Phillips ηα αλακελφκελα γεγνλφηα αληηκεησπίδνληαη 

θαιχηεξα κε ηε ρξήζε ηεο αθφινπζεο ζρέζεο: 

Risk X  

Όπνπ ην Υ είλαη έλα κέηξν ηεο ηηκήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο έθβαζεο 

πνπ εμεηάδεηαη θαη ην κ αληηπξνζσπεχεη ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κειεηάκε. 

Σα απξνζδφθεηα γεγνλφηα αληίζηνηρα αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα κε ηε ρξήζε ηεο:  

1 2Risk X  

Αλαγλσξίδνληαο φηη ν φξνο θίλδπλνο αληηπξνζσπεχεη κηα απζαίξεηε αμία, αλάινγα 

κε ηελ θαηάζηαζε, ε ζρέζε θηλδχλνπ γηα απξνζδφθεηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα 

ηεηξαγσληζηεί θαη λα δψζεη ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

2 2Risk X  

Απηέο νη εμηζψζεηο δείρλνπλ φηη γηα ζπρλά πεξηζηαηηθά θηλδχλνπ, ε απνδνρή είλαη 

γξακκηθή ηφζν κε ηε ζνβαξφηεηα φζν θαη ηε ζπρλφηεηα, αιιά γηα ηα κε ζπρλά 

πεξηζηαηηθά ππάξρεη κηα ηεηξαγσληθή ζπλάξηεζε εάλ ε απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ είλαη 

έηζη, ψζηε λα είλαη γξακκηθή κε ηε ζπρλφηεηα. 

Γνπιεχνληαο κε ηελ παξαδνρή φηη ηα δχν θξηηήξηα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην 

ζεκείν δηαθνπήο κεηαμχ ησλ αλακελφκελσλ θαη ησλ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ, ηα 

θξηηήξηα θηλδχλνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα. 

Σν ζρήκα δείρλεη ηηο ηξεηο πεξηνρέο ηεο απνδνρήο θηλδχλνπ (απαξάδεθην θίλδπλν , κε 

αλεθηφ θίλδπλν , θαη απνδεθηφ θίλδπλν) φπσο νξίδεηαη απφ ηα δχν θξηηήξηα θηλδχλνπ 

γηα αλακελφκελα θαη απξνζδφθεηα γεγνλφηα. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ δηαθνπήο κεηαμχ ησλ αλακελφκελσλ θαη ησλ 

απξνζδφθεησλ γεγνλφησλ, κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ αλαζηξεςηκφηεηα ηνπ 

ζπκβάληνο. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπκε, κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ δχν θαηεγνξίεο απεηιψλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία αληηπξνζσπεχεη απηέο 

πνπ νη επηπηψζεηο ηνπο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ εχθνια θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία 

αληηπξνζσπεχεη απηέο πνπ δε δηαρεηξίδνληαη εχθνια. 
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ρήκα 68. Πεξηνρέο απαξάδεθησλ, απνδεθηψλ θαη κε αλεθηψλ θηλδχλσλ. 

 

Απηέο νη πηζαλέο ζπλέπεηεο κπνξεί λα είλαη είηε αλαζηξέςηκεο, είηε κε αλαζηξέςηκεο 

σο πξνο ηε ζνβαξφηεηα. Γηα αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο, ν ρξφλνο ζα επηηξέςεη ε 

θαηάζηαζε λα δηνξζσζεί θαη λα επηζηξέςνπκε ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε , ελψ γηα κε 

αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο, ν ρξφλνο δελ ζα επηηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε λα δηνξζσζεί. Παξαδείγκαηα αλαζηξέςηκσλ εθδειψζεσλ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: ηξαπκαηηζκνί, βιάβεο ζην πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθέο 

απψιεηεο , θαη ηε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε. 

Παξαδείγκαηα κε αλαζηξέςηκσλ γεγνλφησλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

ζαλάηνπο, πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, πιηθφ-νηθνλνκηθέο απψιεηεο , θαη ξπζκηζηηθέο 

αιιαγέο. Αλαγλσξίδνληαο φηη ε κε αλαζηξέςηκεο εθδειψζεηο ζα απεηιήζνπλ ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, απηά ηα γεγνλφηα ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο 

απξνζδφθεηα, γηαηί ην απνηέιεζκα ηεο εκθάληζεο απηψλ, κπνξεί λα είλαη κε 

αλαζηξέςηκα.  

Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηηο ηξεηο πεξηνρέο ηεο απνδνρήο θηλδχλνπ (απαξάδεθην 

θίλδπλν, ηνλ κε αλεθηφ θίλδπλν, θαη ηνλ απνδεθηφ θίλδπλν), φπσο νξίδνληαη απφ ηα 

δχν θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν ζρήκα, κε ην ζεκείν δηαθνπήο 

κεηαμχ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην φξην, λα είλαη κεηαμχ 

αλαζηξέςηκσλ θαη κε γεγνλφησλ. 
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ρήκα 69. Ρίζθν θαη ζεκείν δηαθνπήο, κεηαμχ αλαζηξέςηκσλ θαη κε γεγνλφησλ. 

Ζ θαζηέξσζε ηνπ ζεκείνπ δηαθνπήο κεηαμχ αλαζηξέςηκσλ θαη κε γεγνλφησλ, έρεη 

θαιή πξαθηηθή εθαξκνγή θαζψο ε πξνζέγγηζε απηή, επηηξέπεη πην εχθνια λα 

εθηηκεζνχλ επηκέξνπο ζελάξηα. Δπηπιένλ, ε παξνχζα πξνζέγγηζε επηηξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη αμηνινγνχληαη άκεζα θίλδπλνη πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

αλεζπρίεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ιεθζνχλ ππφςε ζπκβάληα πνπ νδήγεζαλ ζε πνιιά 

ζχκαηα  θαη  ζεσξεζνχλ κε αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε, ε αλσηέξσ πξνζέγγηζε εμεγεί 

εχθνια ηε ρξήζε κε γξακκηθψλ θξηηεξίσλ απνδνρήο ησλ θηλδχλσλ. 

ηελ πξάμε, απηή ε κέζνδνο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηεο εθηίκεζεο ησλ δηαθφξσλ 

θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη έρεη δψζεη 

κεγαιχηεξε ζαθήλεηα σο πξνο ηελ θαηάιιειε πνξεία ηεο δξάζεο, ζε ζρέζε κε ην λα 

αληηκεησπίδεη ηηο απεηιέο. Δπηπιένλ, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ δηαθνπήο κεηαμχ 

ησλ δχν θξηηεξίσλ θηλδχλνπ κε βάζε ηελ αλαζηξεςηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, 

επηηξέπεη εχθνια γηα ηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε λα επεθηαζεί ζε κε νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο, δηεπθνιχλνληαο ηελ επξχηεξε εθαξκνγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. [17] 

[47] 
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Παξάξηεκα 2. 
 

 
Πίλαθαο 47. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, ηελ πεξίνδν 

1997-2004, γηα collision 

 

 
Πίλαθαο 48. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, ηελ πεξίνδν 

2005-2012, γηα collision 

 

 
Πίλαθαο 49. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, ηελ πεξίνδν 

1997-2004, γηα contact 

 

Fatalities Fatalities Collision Frequency Cumulative frequency

per accident pr ship year pr ship year pr ship year (1997-2004)

0 0,00E+00 1,94E-03 3,46E-03

2 6,54E-04 3,27E-04 1,53E-03

5 4,54E-03 9,08E-04 1,20E-03

20 4,09E-03 2,05E-04 2,91E-04

100

300

1600 2,78E-02 1,74E-05 8,64E-05

3200 1,67E-01 5,21E-05 6,90E-05

4000 6,95E-02 1,74E-05 1,74E-05

Fatalities Fatalities Collision Frequency Cumulative frequency

per accident pr ship year pr ship year pr ship year (2005-2012)

0 0,00E+00 4,14E-03 7,50E-03

2 1,41E-03 7,05E-04 3,36E-03

5 9,89E-03 1,98E-03 2,66E-03

20 8,73E-03 4,37E-04 6,78E-04

100

300

1600 5,89E-02 3,68E-05 2,42E-04

3200 3,60E-01 1,12E-04 2,05E-04

4000 1,47E-01 3,68E-05 3,68E-05

Fatalities Fatalities Contact Frequency Cumulative frequency

per accident pr ship year pr ship year pr ship year (1997-2004)

0 0,00E+00 2,87E-03 3,50E-03

2 9,39E-04 4,70E-04 6,34E-04

5 4,00E-04 7,99E-05 1,64E-04

20 9,73E-04 4,87E-05 8,41E-05

100 2,19E-03 2,19E-05 3,54E-05

300 6,30E-04 2,10E-06 1,35E-05

800 2,80E-04 3,50E-07 1,14E-05

1600 3,64E-03 2,28E-06 1,11E-05

3200 2,19E-02 6,83E-06 8,82E-06

4000 9,10E-03 2,28E-06 2,28E-06
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Πίλαθαο 50. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, ηελ πεξίνδν 

2005-2012, γηα contact 

 

 
Πίλαθαο 51. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, ηελ πεξίνδν 

1997-2004, γηα grounding 

 

 
Πίλαθαο 52. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, ηελ πεξίνδν 

2005-2012, γηα grounding 

 

 

 

Fatalities Fatalities Contact Frequency Cumulative frequency

per accident pr ship year pr ship year pr ship year (2005-2012)

0 0,00E+00 7,94E-03 9,70E-03

2 2,60E-03 1,30E-03 1,76E-03

5 1,11E-03 2,22E-04 4,56E-04

20 2,69E-03 1,35E-04 2,33E-04

100 6,00E-03 6,00E-05 9,86E-05

300 1,75E-03 5,82E-06 3,86E-05

800 6,98E-04 8,73E-07 3,28E-05

1600 1,00E-02 6,28E-06 3,19E-05

3200 6,02E-02 1,88E-05 2,56E-05

4000 2,51E-02 6,28E-06 6,28E-06

Fatalities Fatalities Grounding FrequencyCumulative frequency

per accident pr ship year pr ship year pr ship year (1997-2004)

0 0,00E+00 5,85E-04 5,90E-03

2 6,38E-03 3,19E-03 5,32E-03

5 1,02E-02 2,04E-03 2,12E-03

20 7,90E-06 3,95E-07 8,82E-05

100 5,34E-03 5,34E-05 8,78E-05

800 1,58E-04 1,98E-07 3,44E-05

1600 1,14E-02 7,10E-06 3,42E-05

3200 6,72E-02 2,10E-05 2,71E-05

4000 2,84E-02 7,10E-06 7,10E-06

Fatalities Fatalities Grounding Frequency Cumulative frequency

per accident pr ship year pr ship year pr ship year (2005-2012)

0 0,00E+00 7,43E-04 7,50E-03

2 8,11E-03 4,06E-03 6,76E-03

5 1,29E-02 2,58E-03 2,70E-03

20 1,01E-05 5,03E-07 1,18E-04

100 6,78E-03 6,78E-05 1,18E-04

800 2,01E-04 2,51E-07 4,99E-05

1600 1,45E-02 9,05E-06 4,97E-05

3200 8,67E-02 2,71E-05 4,06E-05

4000 3,62E-02 9,05E-06 9,05E-06
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Πίλαθαο 53. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, ηελ πεξίνδν 

1997-2004, γηα Fire/Explosion 

 

 

 
Πίλαθαο 54. πρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο γηα cruise ships, ηελ πεξίνδν 

2005-2012, γηα Fire/Explosion 

 

 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, ππνινγίζηεθαλ νη ζπρλφηεηεο θαη αζξνηζηηθέο 

ζπρλφηεηεο, ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ νη  θακπχιεο F-N ησλ θξνπαδηεξφπινησλ, γηα 

θάζε ηχπν αηπρήκαηνο, γηα ηηο δχν ππνπεξηφδνπο πνπ ζέζακε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatalities Fatalities Fire/Expl. Frequency Cumulative frequency

per accident pr ship year pr ship year pr ship year (1997-2004)

0 0,00E+00 8,64E-03 9,40E-03

2 6,98E-04 3,49E-04 7,62E-04

5 1,16E-03 2,31E-04 4,13E-04

20 1,50E-03 7,52E-05 1,82E-04

100 8,46E-03 8,46E-05 1,07E-04

300 5,64E-03 1,88E-05 1,88E-05

800

1600

3200

4000

Fatalities Fatalities Fire/Expl. Frequency Cumulative frequency

per accident pr ship year pr ship year pr ship year (2005-2012)

0 0,00E+00 6,54E-03 7,10E-03

2 5,28E-04 2,64E-04 5,65E-04

5 8,74E-04 1,75E-04 3,01E-04

20 1,14E-03 5,68E-05 1,26E-04

100 6,39E-03 6,39E-05 6,96E-05

300 4,26E-03 1,42E-05 1,42E-05

800

1600

3200

4000


