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ΡΕΙΛΘΨΘ 

 

Το ηιτθμα τθσ αςφάλειασ των ςθράγγων και υπογείων ζργων είναι εξαιρετικά 

ςθμαντικό ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια που θ υιοκζτθςθ τζτοιων 

καταςκευαςτικϊν λφςεων αλλά και θ χριςθ τουσ γίνεται ολοζνα και πιο ευρεία. 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του κινδφνου, θ ανάλυςθ των 

βαςικϊν αιτιϊν κακϊσ και τθσ ςυχνότθτασ ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν κατά τθν 

λειτουργικι φάςθ οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν ςθράγγων. Ταυτόχρονα, 

αξιολογοφνται οι επιδόςεισ με βάςθ τα αποδεκτά όρια κινδφνου που υπάρχουν ςε 

διάφορεσ χϊρεσ και γίνεται θ εκτίμθςθ του κόςτουσ ατυχθμάτων. 

Γίνεται θ καταγραφι και ανάλυςθ των ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν ςε υπόγεια 

δίκτυα μεταφοράσ ςε παγκόςμιο επίπεδο, ςχεδόν από τθν αρχι του 20ου αιϊνα. 

Κάτι τζτοιο μπορεί να δϊςει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για το επίπεδο αςφάλειασ 

των ςυγκεκριμζνων υποδομϊν. Ταυτόχρονα, μπορεί να βοθκιςει ςτθν αξιολόγθςθ 

και τθ ςφγκριςθ του επιπζδου αςφάλειάσ τουσ ςε ςχζςθ με τα επιφανειακά δίκτυα. 

Συνολικά καταγράφθκαν 89 ατυχιματα ςε οδικζσ ςιραγγεσ, 32 ατυχιματα ςε 

ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ και 42 ατυχιματα ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα (μετρό). Για 

τα ατυχιματα αυτά που υπιρχαν διακζςιμα δεδομζνα γίνεται θ ςτατιςτικι 

ανάλυςθ, ομαδοποιοφνται ανά δεκαετία, ανά θπείρουσ και ανά ευρωπαϊκι χϊρα 

για καλφτερθ κατανόθςθ των αποτελεςμάτων. Μελετικθκαν τα αίτια των 

ατυχθμάτων και θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τουσ και ζγινε ςφγκριςθ του αρικμοφ των 

νεκρϊν και των τραυματιϊν ανά δεκαετία. 

Επιπλζον κζμα που αναλφεται ςτθν εργαςία είναι οι μζκοδοι που εφαρμόηονται για 

τθν ανάλυςθ κινδφνου ςε ςιραγγεσ για διάφορεσ χϊρεσ που ανικουν ςτθν PIARC 

(World Road Association), ενϊ ςυγκεντρϊνονται για πρϊτθ φορά όλοι οι διακζςιμοι 

ςτατιςτικοί δείκτεσ ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Οι δείκτεσ 

αυτοί είναι απαραίτθτοι ωσ βαςικό ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν 

εκτίμθςθσ του κινδφνου και ςυνεπϊσ θ ολοκλθρωμζνθ και ςτοιχειοκετθμζνθ 

εξζταςθ και επιλογι τουσ είναι κρίςιμθ για τθν πιςτότθτα των αποτελεςμάτων. 



 
 

Δίνονται οι οριςμοί βαςικϊν εννοιϊν και αναλφονται οι αρχζσ οι οποίεσ 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αποδοχι ι όχι των κινδφνων και εξετάηεται μζςω τθσ 

χριςθσ καμπυλϊν F-N το επίπεδο του αποδεκτοφ κοινωνικοφ κινδφνου για τα 

υπόγεια δίκτυα μεταφοράσ. Εκτόσ από τθ ςυνολικι απεικόνιςθ των κανατθφόρων 

ατυχθμάτων κάκε κατθγορίασ, γίνεται διαχωριςμόσ των οδικϊν ατυχθμάτων 

κάποιων χωρϊν και θ ςφγκριςθ τουσ με τα όρια που ζχουν προτακεί από τισ 

αντίςτοιχεσ χϊρεσ. Επιπροςκζτωσ, γίνεται θ ςφγκριςθ των δφο τελευταίων 

δεκαετιϊν, για κάκε κατθγορία ςθράγγων, ϊςτε να διαπιςτωκεί αν ζχει μειωκεί θ 

ςυχνότθτα των κανατθφόρων με τθ εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ. 

Τζλοσ, γίνεται μια απόπειρα εκτίμθςθσ του κόςτουσ των ατυχθμάτων που ζχουν 

ςυμβεί ςε υπόγεια δίκτυα μεταφοράσ βάςει του κόςτουσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ 

όπωσ ζχει διαμορφωκεί από το Υπουργείο Μεταφορϊν τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The issue for the safety of the tunnels and underground works is extremely 

important especially during the last years that the use of such constructive solutions, 

becomes more and more extended. 

The basic goal of this study is the risk evaluation, the analysis of the main causes 

along with the frequency of accidents that took place during the operational phase 

of the road and railway tunnels. Furthermore, the performances based on accepted 

risk limits that apply in several countries , are evaluated and the cost of accidents is 

estimated. 

Accidents in underground transfer networks are recorded and analysed in a global 

level, almost from the beginning  of the 20th century. This may provide important 

information for the safety level of these  specific  infrastructures. In addition, it might 

help in the evaluation  of the safety levels in comparison to the surface networks . In 

total, 89 accidents  have  been registered in road tunnels, 32 accidents in railway 

tunnels and 42 accidents in underground urban networks (metro). 

The accidents, for which facts are available, are grouped  by decade, continent and 

European country and a statistical analysis is carried out. The causes of accidents and 

the frequency of their appearance have been studied  and a comparison of the 

number of deaths and injuries throughout the decades took place. 

Another issue which is analysed  in the study is the methods that are implemented 

for the risk evaluation in tunnels for several countries that belong to PIARC (World 

Road Association), while for the first time all the available accident indicators in 

tunnels are gathered worldwide.  These indicators are necessary as a basic starting 

off point for the production of the studies, concerning the evaluation of risk and 

consequently their complete and evidenced examination is crucial for the credibility 

of the results. 



 
 

The definitions of the basic concepts are given and the principles which are used for 

the  acceptance or not of the risks, while it is examined, through the creation of 

curves F-N, the level of the accepted social risk for the underground transfer 

networks. Apart from the total  display of lethal accidents of each kind, there is a 

separation of road accidents in some countries and a comparison with the limits that 

are proposed by these countries. Moreover, the comparison in  the last two decades 

is done for every tunnel category, so as to be confirmed if the frequency of lethal 

accidents have been reduced with the implementation of the safety measures. 

Finally, an indicative estimation of the cost of accidents, that have occurred in 

underground transfer networks, is given based on the cost of human life as this is 

established by the Department of Transportation of Great Britain.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΤΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ 

 

1.1 Ειςαγωγι 

 

Θ ανάπτυξθ και δυναμικι που εμφανίηουν τα τελευταία χρόνια τα υπόγεια ζργα, 

τροφοδοτείται από το γενικότερο πνεφμα τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ που κακορίηει 

ςε ςτρατθγικό επίπεδο τισ επιλογζσ του ςφγχρονου κόςμου. Θ απότομθ αφξθςθ του 

πλθκυςμοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ χϊρου αλλά και ανάλογου χωροταξικοφ 

ςχεδιαςμοφ, οδθγεί ςυχνά ςε υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, ιδιαίτερα ςτισ 

αςτικζσ περιοχζσ. Ζτςι, τα τελευταία χρόνια παρατθρείται μια μεγάλθ αφξθςθ ςτο 

πλικοσ και ςτο μζγεκοσ των υπόγειων καταςκευϊν. Σιμερα αποτελοφν ζνα μεγάλο 

μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, ενϊ οι υπθρεςίεσ και το 

εφροσ των εφαρμογϊν που προςφζρουν ςυνεχίηουν να αυξάνουν, προςπακϊντασ 

να δϊςουν λφςεισ ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ (Μπενάρδοσ, 2002). Τα παραπάνω 

περικλείονται ςτον όρο «υπόγεια ανάπτυξθ» (Underground Development), θ οποία 

είναι θ τάςθ που υποςτθρίηει τθν εκμετάλλευςθ του υπόγειου χϊρου με ςκοπό τθν 

ικανοποίθςθ των ςφγχρονων αναγκϊν (Καλιαμπάκοσ, 2003). 

Τα πλεονεκτιματα που πθγάηουν από τθ μεταφορά οριςμζνων δραςτθριοτιτων ςε 

υπόγειουσ χϊρουσ, και κατ’ επζκταςθ τθσ δθμιουργίασ υπόγειων οδικϊν, 

ςιδθροδρομικϊν δικτφων και άλλων υπόγειων χϊρων, είναι κατά κφριο λόγο 

περιβαλλοντικά. Οριςμζνα από αυτά είναι: θ διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ χριςθσ 

τθσ γθσ, καμιά διακοπι τθσ ςυνζχειασ του οικοςυςτιματοσ, θ μθ πρόκλθςθ οπτικισ 

ρφπανςθσ εξαιρϊντασ τα ςτόμια των ςθράγγων, θ ελαχιςτοποίθςθ των επιδράςεων 

ςτο ακουςτικό περιβάλλον, θ δυνατότθτα ελζγχου αλλά και αποτελεςματικισ 

αντιμετϊπιςθσ τθσ αζριασ ρφπανςθσ, αλλά και τθσ ρφπανςθσ των εδαφϊν και των 

υδροφόρων οριηόντων και τζλοσ θ δυνατότθτα χριςθσ των επιφανειακϊν εκτάςεων 

για άλλουσ ςκοποφσ. 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει παρατθρθκεί μια αφξθςθ ςτθν καταςκευι υπόγειων 

δικτφων μεταφοράσ. Εκτόσ από τα εκτενι υπόγεια αςτικά δίκτυα που προχπιρχαν 

ςτισ μεγαλφτερεσ πόλεισ του κόςμου και καταςκευάςτθκαν και τα τελευταία χρόνια 
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ςε λιγότερο ανεπτυγμζνεσ πόλεισ, ςθμειϊνεται μια μεγάλθ αφξθςθ καταςκευισ 

οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν ςθράγγων ςε όλα τα μεγάλα οδικά και ςιδθροδρομικά 

δίκτυα. Μερικά παραδείγματα αποτελοφν θ οδικι ςιραγγα του St. Gotthard, 

μικουσ 16,4 km, ςτθν Ελβετία που καταςκευάςτθκε το 1980 αλλά και θ 

ςιδθροδρομικι ςιραγγα του St. Gotthard, μικουσ 57 km, θ οποία είναι υπό 

καταςκευι και αποτελεί τθ μεγαλφτερθ ςιδθροδρομικι ςιραγγα μετά τθν Ιαπωνικι 

υποκαλάςςια ςιδθροδρομικι ςιραγγα Seikan μικουσ 53,85km. Μια ακόμα 

υποκαλάςςια ςιραγγα που καταςκευάςτθκε πρόςφατα και ζχει διευκολφνει τισ 

μετακινιςεισ ςτθν Ευρϊπθ είναι θ ςιραγγα τθσ Μάγχθσ (Channel tunnel) που 

ενϊνει τθ Μεγάλθ Βρετανία με τθν θπειρωτικι Ευρϊπθ. 

Σε αντίκεςθ με τα παραπάνω πλεονεκτιματα που προςφζρουν τα υπόγεια δίκτυα 

μεταφοράσ, κακϊσ και με τθ μείωςθ των αποςτάςεων και του χρόνου μεταφοράσ, 

υπάρχουν ακόμα πολλοί που αμφιςβθτοφν τθν αςφάλεια που προςφζρουν αυτζσ οι 

υπόγειεσ καταςκευζσ. Ρολφ μεγάλο ρόλο παίηει ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ, κυρίωσ 

από ψυχολογικισ απόψεωσ, κακϊσ ςθμαντικόσ αρικμόσ ανκρϊπων αιςκάνεται 

άβολα όταν οδθγεί μζςα ςε μια ςιραγγα ι απλά όταν παρευρίςκεται ςε κάποιον 

υπόγειο χϊρο. Βζβαια, αυτό εξθγείται από τθν ζλλειψθ φυςικοφ φωτιςμοφ που 

περιορίηει τθν ικανότθτα του προςανατολιςμοφ και τθσ ορκισ αντίλθψθσ του τόπου 

και του χρόνου κακϊσ και από το φόβο πικανοφ ατυχιματοσ ι πρόκλθςθ φωτιάσ 

μζςα ςε αυτόν τον περιοριςμζνο χϊρο.  

 

1.2 Ατυχιματα ςε υπόγεια δίκτυα μεταφορών 

 

Σε ςφγκριςθ με ατυχιματα ςε ανοικτά τμιματα του οδικοφ δικτφου υπάρχει θ 

αίςκθςθ ότι οι ςυνζπειεσ των ατυχθμάτων μπορεί να είναι χειρότερεσ ςε μια 

ςιραγγα. Ωςτόςο, οι διεκνείσ ζρευνεσ δείχνουν ότι οι ςιραγγεσ ζχουν ςχετικά 

λιγότερα ατυχιματα με τραυματιςμό ςε ςχζςθ με τα ανοικτά τμιματα του οδικοφ 

δικτφου (Brilon & Lemke, 2000, Nusbaumer, 2007). Σφμφωνα με τον Høj (2006), οι 

κάνατοι ςε ςιραγγεσ είναι μόνο ζνα μικρό μζροσ των κανατθφόρων ατυχθμάτων 
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που ςυμβαίνουν ςτα μεταφορικά δίκτυα, όπου υπολογίηεται ότι ςτουσ δρόμουσ 

χάνονται περίπου 150.000 ηωζσ ετθςίωσ ςτθν Ευρϊπθ. 

Οι διακζςιμεσ μελζτεσ και οι ςτατιςτικζσ δείχνουν ότι τα τροχαία ατυχιματα είναι 

ςχετικά ςπάνια ςτισ ςιραγγεσ. Μια ανάλυςθ των ατυχθμάτων ςτο εκνικό οδικό 

δίκτυο τθσ Ελβετίασ μεταξφ 1992 και 1999 αποκαλφπτει ότι το μζςο ποςοςτό των 

ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ είναι 0,35 ατυχ./106οχθμ.km, ςε ςφγκριςθ με 0,47 

ατυχ./106οχθμ.km ςε ανοιχτοφσ δρόμουσ (Salvisberg et al., 2004). Αντίςτοιχθ είναι 

και θ εικόνα για τθν περίπτωςθ τθσ Νορβθγίασ. Στθν Εικόνα 1.1 παρουςιάηεται θ 

ςυχνότθτα των τροχαίων ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ ςτθ Νορβθγία. Σφμφωνα με τα 

ςτοιχεία είναι ςυγκρίςιμθ με εκείνθ των ατυχθμάτων ςε εκνικζσ οδοφσ υψθλισ 

ταχφτθτασ ςε αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ (όπου βρίςκονται πολλζσ από τισ 

μεγαλφτερεσ οδικζσ ςιραγγεσ Νορβθγίασ). Ραρατθρείται μάλιςτα θ ςυχνότθτα των 

ατυχθμάτων είναι μιςι ςε ςχζςθ με τα ατυχιματα που γίνονται ςε όλο το οδικό 

δίκτυο τθσ χϊρασ.  

 

 

Εικόνα 1. 1 φγκριςθ ςυχνότθτασ ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ με ανοικτά τμιματα ςτθ Νορβθγία 

(OECD, 2006) 
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Ππωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 1.2, θ μειωμζνθ πικανότθτα ατυχθμάτων ςε 

ςιραγγεσ μπορεί να εξθγθκεί από τθν απουςία μιασ ςειράσ εξωτερικϊν 

παραγόντων κινδφνου - διαςταυρϊςεισ, αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ χριςτεσ όπωσ οι 

πεηοί ι τα ποδιλατα, κατολιςκιςεισ πετρωμάτων, κακοκαιρία, κλπ.  Τθν ίδια ςτιγμι 

οι ςυνκικεσ μετακίνθςθσ είναι καλφτερεσ, με αρτιότερουσ δρόμουσ - λιγότερεσ 

καμπφλεσ και μικρότερθ κλίςθ (Elvik et al., 2000), χαμθλότερο όριο ταχφτθτασ ςτισ 

ςιραγγεσ και πιο προςεχτικι οδιγθςθ (Salvisberg et al., 2004 ). Τζλοσ, υπάρχουν 

λιγότερα διακζςιμα ςτοιχεία ςχετικά με άλλεσ πθγζσ κινδφνου, όπωσ οι ελλείψεισ 

υποδομισ των ςθράγγων ι οι βλάβεσ ςε οχιματα, οι οποίεσ φαίνεται να είναι θ 

αιτία τθσ πλειοψθφίασ των επιβλαβϊν γεγονότων. Από τθν Εικόνα 1.2 παρατθρείται 

επίςθσ ότι θ ςυχνότθτα πρόκλθςθσ ατυχιματοσ που εμπλζκεται ζνα όχθμα και των 

νωτομετωπικϊν ςυγκροφςεων, παραμζνει θ ίδια ςτισ ςιραγγεσ και ςτο υπόλοιπο 

οδικό δίκτυο. 

 

 

Εικόνα 1. 2 υχνότθτα αιτίων ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ και ανοικτά τμιματα (Θοj, 2006) 

 

1.3 Χαρακτθριςτικά ατυχιματα ςε υπόγεια δίκτυα μεταφορών 

 

Θ πρόςφατθ ιςτορία των ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ δθμιοφργθςε αμφιβολίεσ για τθν 

αςφάλεια αυτϊν των υποδομϊν από το ευρφ κοινό. Θ πικανότθτα αυτά τα 
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ατυχιματα να κλιμακωκοφν ςε ςθμαντικά γεγονότα είναι χαμθλι (OECED, 2006), 

ωςτόςο, οι ςυνζπειεσ των ατυχθμάτων αυτϊν μπορεί να είναι ςοβαρζσ όςον αφορά 

ςτα κφματα, ςτισ υλικζσ ηθμιζσ ςτθ υποδομι και ςτισ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία 

των μεταφορϊν. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα χαρακτθριςτικά ατυχιματα που ζχουν ςυμβεί 

κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ κάποιων οδικϊν, ςιδθροδρομικϊν και υπόγειων 

αςτικϊν ςθράγγων. 

 

1.3.1 Ατυχήματα ςε οδικέσ ςήραγγεσ 
 

Ζνα από τα πιο αξιοςθμείωτα ατυχιματα ςε οδικζσ ςιραγγεσ ιταν θ πυρκαγιά ςτθ 

ςιραγγα του Mont Blanc μεταξφ τθσ Γαλλίασ και τθσ Ιταλίασ ςτισ 24 Μαρτίου 1999. 

Το ατφχθμα προκλικθκε από πυρκαγιά ςτθ μθχανι ενόσ φορτθγοφ που μετζφερε 

αλεφρι και μαργαρίνθ. Ο οδθγόσ ςταμάτθςε το φορτθγό, ςτθ μζςθ τθσ ςιραγγασ, 

και προςπάκθςε να ςβιςει τθ φωτιά, αλλά θ φωτιά γριγορα επεκτάκθκε. Το 

ςφςτθμα εξαεριςμοφ οδιγθςε τα αζρια καφςθσ προσ τθ γαλλικι ζξοδο τθσ 

ςιραγγασ, όπου ςχθματίςτθκε ζνα παχφ ςτρϊμα καπνοφ και άκαυςτων αερίων.  

 

Εικόνα 1. 3 ιραγγα Mont Blanc μετά το ατφχθμα 
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Οι υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ δεν είχαν καμία πλθροφορία για το μζγεκοσ τθσ 

φωτιάσ ι τον αρικμό των οχθμάτων που εμπλζκονταν ςτο ατφχθμα και απζτυχε θ 

προςπάκειά τουσ να φτάςουν ςτο φλεγόμενο φορτθγό. Τα καταφφγια δεν άντεξαν 

τθ κερμότθτα τθσ φωτιάσ, δεν υπιρχε βοθκθτικι ςιραγγα, και τα αυτοκίνθτα 

ςυνζχιςαν να ειςζρχονται ςτθ ςιραγγα ακόμα και αφοφ εντοπίςτθκε θ  πυρκαγιά. Θ 

φωτιά ςυνζχιςε να καίει για 53 ϊρεσ, φτάνοντασ κερμοκραςίεσ περίπου 1000°C, με 

αποτζλεςμα τθν τιξθ τθσ αςφάλτου και τθν κατάρρευςθ τθσ μόνιμθσ επζνδυςθσ. 

Συνολικά 39 άτομα ζχαςαν τθ ηωι τουσ, κυρίωσ από αςφυξία, και θ άμεςθ ηθμία 

εκτιμικθκε ςε περίπου 200 εκ. ευρϊ. Θ ςιραγγα δεν λειτοφργθςε μζχρι τον Μάρτιο 

του 2002 (Salvisberg et al., 2004).  

Στισ 29 Μαΐου 1999, δφο μινεσ μετά το ατφχθμα ςτθ Mont-Blanc, ςτθ ςιραγγα 

Tauern ςτθν Αυςτρία, ξζςπαςε πυρκαγιά μετά τθ ςφγκρουςθ φορτθγοφ με οχιματα 

που περίμεναν ςε φανάρι, ςυμπεριλαμβανομζνου κι ενόσ φορτθγοφ φορτωμζνου 

με ςπρζι το οποίο και εξερράγθ. Ακόμα 24 οχιματα ζπιαςαν ςτθ ςυνζχεια φωτιά. Ο 

καπνόσ που δθμιοφργθςε θ πυρκαγιά αρχικά παρζμεινε κατά μικοσ τθσ οροφισ, 

κάτι που επζτρεπε ςτουσ ανκρϊπουσ τθν ζξοδο  από το τοφνελ, αλλά αρκετζσ 

εκριξεισ που προκλικθκαν ςτθ ςυνζχεια αφξθςαν τόςο πολφ τθ κερμοκραςία και 

τον καπνό που ιταν αδφνατο να κρατθκεί το οδόςτρωμα χωρίσ καπνό. Οκτϊ 

άνκρωποι ζχαςαν τθ ηωι τουσ ωσ άμεςθ ςυνζπεια τθσ ςφγκρουςθσ, ενϊ τζςςερισ 

άλλοι ζχαςαν τθ ηωι τουσ ςτθν πυρκαγιά μετά το ατφχθμα (A. Leitner, 2001). Οι 

οικονομικζσ απϊλειεσ υπολογίςτθκαν ςτα 36 εκατ. Ευρϊ (Salvisberg et al., 2004). 

 

 

Εικόνα 1. 4 ιραγγα Mont Blanc μετά το δεφτερο ατφχθμα 
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Δφο χρόνια αργότερα, ςτισ 24 Οκτωβρίου 2001, άλλο ζνα ςοβαρό ατφχθμα ςυνζβθ 

ςτθ ςιραγγα του St.Gotthard ςτθν Ελβετία, μια από τισ μεγαλφτερεσ οδικζσ 

ςιραγγεσ ςτον κόςμο, με πολφ υψθλι πυκνότθτα κυκλοφορίασ (21 000 οχιματα / 

θμζρα το 1999). Το ατφχθμα προκλικθκε από τθ ςφγκρουςθ δφο φορτθγϊν, ζνα 

από τα οποία μετζφερε ελαςτικά και μουςαμάδεσ που ζπιαςε φωτιά. Οι 

πυροςβζςτεσ δεν μπόρεςαν να ειςζλκουν ςτθ ςιραγγα μετά το ατφχθμα λόγω των 

υψθλϊν κερμοκραςιϊν και του καπνοφ. Ωςτόςο, θ εφρυκμθ λειτουργία των μζτρων 

αςφαλείασ περιόριςε τισ απϊλειεσ. Θ φπαρξθ βοθκθτικισ ςιραγγασ βοικθςε ςτθ 

διάςωςθ των οδθγϊν, αυτόματεσ μπάρεσ ςταμάτθςαν τθν είςοδο επιπλζον 

αυτοκινιτων ςτθ ςιραγγα ενϊ τα ςυςτιματα εξαεριςμοφ λειτοφργθςαν ςωςτά και 

τα ςωςτικά ςυνεργεία επενζβθςαν ζγκαιρα. Ραρόλα αυτά, 11 άτομα ζχαςαν τθ ηωι 

τουσ, κατά κφριο λόγο από αςφυξία. Εκτιμάται ότι το κόςτοσ επιςκευισ τθσ 

ςιραγγασ αλλά και το κόςτοσ των οχθμάτων που καταςτράφθκαν ανιλκε ςε 12 

εκατ. Ευρϊ (Salvisberg et al., 2004). 

 

 

Εικόνα 1. 5 Φωτιά ςε εξζλιξθ ςτθ ςιραγγα St. Gotthard 

 

 



16 
 

1.3.2 Ατυχήματα ςε ςιδηροδρομικέσ ςήραγγεσ 
 

Στισ 17 Ιουνίου 1972 ςτθν αρκετά παλιά ςιραγγα Vierzy μεταξφ Ραριςιοφ Gare de 

Nord και Soissons, τμιματα τθσ οροφισ κατζρρευςαν με αποτζλεςμα να 

εμποδίηεται θ διζλευςθ τρζνων. Ταυτόχρονα, τρζνα και από τισ δφο κατευκφνςεισ 

διαςχίηουν τθ ςιραγγα και ςυγκροφςτθκαν με τα κομμάτια τθσ οροφισ αλλά και 

μεταξφ τουσ. Δεν υπιρχε κανζνα ςθμάδι από το ατφχθμα ζξω από τθ ςιραγγα, 

εκτόσ από το κϊδωνα κινδφνου ςε μια ενεργοποιθμζνθ ιςόπεδθ διάβαςθ. Το ζργο 

τθσ διάςωςθσ ιταν πολφ δφςκολο λόγω του φόβου για περαιτζρω κατολιςκιςεισ, 

τθσ ζλλειψθσ χϊρου και του ανεπαρκοφσ εξαεριςμοφ. Ο απολογιςμόσ ιταν 108 

νεκροί και 240 τραυματίεσ. Σφμφωνα με τισ αρχζσ δφο ιταν οι πικανζσ αιτίεσ: 

 είτε οι δονιςεισ που προκλικθκαν από τθν ταυτόχρονθ διζλευςθ των 

τρζνων  

 είτε οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που γινόντουςαν ςτθ ςιραγγα (lotsberg.net).  

 

Στισ 23 Δεκεμβρίου 1984 μια βόμβα εξερράγθ ςε μια επιβατικι αμαξοςτοιχία ςτο 

κζντρο τθσ ςιραγγασ San Benedetto μεταξφ τθσ Μπολόνια και τθσ Φλωρεντίασ. Θ 

ζκρθξθ κατζςτρεψε εντελϊσ 2 αμαξοςτοιχίεσ, αλλά δεν αναπτφχκθκε μεγάλθ 

πυρκαγιά. Χρειάςτθκαν όμωσ, περιςςότερεσ από 2 ϊρεσ πριν θ ομάδα διάςωςθσ 

φτάςει τουσ τραυματιςμζνουσ επιβάτεσ ςτθ ςιραγγα, με αποτζλεςμα να χάςουν τθ 

ηωι τουσ 15 άνκρωποι και να τραυματιςτοφν περιςςότεροι από 200. Οι αιτίεσ για τθ 

μεγάλθ κακυςτζρθςθ των ςωςτικϊν ςυνεργείων ιταν θ πολφ μεγάλθ διαδρομι, τα 

ςκορπιςμζνα κομμάτια από τα ςυντρίμμια, θ βλάβθ τθσ κφριασ θλεκτρικισ παροχισ 

και το  απόλυτο ςκοτάδι (lotsberg.net).  

Μια ειδικι περίπτωςθ είναι θ φωτιά ςτθ ςιραγγα Kaprun ςτθν Αυςτρία, ςτισ 11 

Νοεμβρίου 2000, ςε ζνα τρζνο τελεφερίκ που μεταφζρει τουρίςτεσ ςτο 

χιονοδρομικό κζντρο Kitzsteinhorn. Θ πυρκαγιά πικανότατα ξεκίνθςε από μια 

ελαττωματικι εγκατάςταςθ κζρμανςθσ ςτο πίςω μζροσ του τρζνου και εξαπλϊκθκε 

γριγορα ςτο πλαςτικό δάπεδο.  
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Εικόνα 1. 6 Απεικόνιςθ ατυχιματοσ Kaprun 

 

Λόγω τθσ φωτιάσ το τρζνο ςταμάτθςε 600m από τθν είςοδο ςτο εςωτερικό τθσ 

μικουσ 3,2km ςιραγγασ (Εικόνα 1.6). Τα φϊτα ζςβθςαν, και οι πόρτεσ ςτθν αρχι 

ιταν αδφνατο να ανοίξουν. Κάποιεσ από τισ πόρτεσ ζγινε δυνατό να ανοίξουν 

φςτερα από λίγο. Ωςτόςο θ διατομι τθσ ςιραγγασ είναι πολφ μικρι (διαμζτρου 3,6 

m) και ο χϊροσ ςτο πλάι πολφ περιοριςμζνοσ. Οι επιβάτεσ προςπάκθςαν να 

διαφφγουν ανεβαίνοντασ τθ ςιραγγα κακϊσ θ απόςταςθ από τθν πάνω ζξοδο ιταν 

θ πιο ςφντομθ, αλλά ο καπνόσ και τα ηεςτά αζρια προκάλεςαν το κάνατό τουσ. 

Μόνο 12 από τουσ 167 επιβάτεσ κατάφεραν να διαςωκοφν κακϊσ βγικαν νωρίσ 

από ζνα ςπαςμζνο παράκυρο και απομακρφνκθκαν προσ τα κάτω(lotsberg.net).  

 

Θ πυρκαγιά ςτθ ςιραγγα τθσ Μάγχθσ τθσ 18θσ Νοεμβρίου 1996 προκλικθκε ςε ζνα 

τρζνο που μετζφερε φορτθγά οχιματα και τουσ οδθγοφσ τουσ, από τθ Γαλλία προσ 

τθ Μεγάλθ Βρετανία. 

Θ φωτιά, ςε ζνα από τα φορτθγά που μεταφζρονταν, ξεκίνθςε αφοφ το τρζνο είχε 

φορτωκεί και λίγο πριν ειςζλκει ςτθ ςιραγγα. Οι φλόγεσ είχαν παρατθρθκεί από 

τουσ φρουροφσ αςφαλείασ λίγο πριν από το τρζνο μπει ςτο υπόγειο τμιμα. Ραρά το 

γεγονόσ ότι χτφπθςε ο ςυναγερμόσ, το τρζνο ιταν αρκετά μζςα ςτο τοφνελ. Ο 

οδθγόσ προςπάκθςε να οδθγιςει το τρζνο ςτο άλλο άκρο, αλλά μια ζνδειξθ για 

βλάβθ ανάγκαςε τον οδθγό να κάνει μια ελεγχόμενθ ςτάςθ ςτθ ςιραγγα. Ο οδθγόσ 
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προςπάκθςε να απαςφαλίςει το βαγόνι που μετζφερε το φορτθγό αλλά δεν τα 

κατάφερε. Λόγω τθσ ςτάςθσ οι φλόγεσ κατζςτρεψαν θλεκτρικά καλϊδια με 

αποτζλεςμα να μθν μπορεί να ξεκινιςει το τρζνο. Μετά από περίπου είκοςι λεπτά 

ζκκεςθσ ςτον καπνό, οι επιβάτεσ και το πλιρωμα απομακρφνκθκαν ςτθν 

παρακείμενθ ςιραγγα υπθρεςίασ. 

Κανείσ δεν ςκοτϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ πυρκαγιάσ, αν και επτά άτομα 

μεταφζρκθκαν ςτο νοςοκομείο που πάςχουν από ειςπνοι καπνοφ. Θ πυρκαγιά 

κατζςτρεψε μια ατμομθχανι και δζκα φορτθγά και προκάλεςε μεγάλεσ ηθμιζσ ςε 

περίπου ζνα χιλιόμετρο τθσ υποδομισ τθσ ςιραγγασ. 

Μετά τθν πυρκαγιά, θ Eurotunnel κάνει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε διαδικαςίεσ 

αςφαλείασ τθσ. 

 

 

Εικόνα 1. 7 Σο καμμζνο βαγόνι μετά το ατφχθμα ςτθ ςιραγγα τθσ Μάγχθσ 
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1.3.3 Ατυχήματα ςε ςήραγγεσ Μετρό 
 

Στισ 20 Οκτωβρίου 1975 ςτθν πόλθ του Μεξικοφ, μετά από νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ ςυρμϊν, ζχαςαν τθ ηωι τουσ 34 άνκρωποι και 119 τραυματίςτθκαν. 

Αιτία αποτζλεςε θ λάκοσ ςιμανςθ του προπορευόμενου τρζνου που όταν 

ενεργοποίθςε τθν ζκτατθ πζδθςθ, με αποτζλεςμα το τρζνο που ακολουκοφςε να 

μθν ςταματιςει. Θ ςφγκρουςθ ζγινε με μεγάλθ ταχφτθτα και ζνα από τα βαγόνια 

βρζκθκε πάνω από τα άλλα και κατζςτρεψε τθν οροφι (lotsberg.net). 

Το πιο πρόςφατο ςοβαρό ατφχθμα ζγινε ςτο υπόγειο μετρό Daegu ςτθν Κορζα ςτισ 

18 Φεβρουαρίου 2003. Κατά τθ διάρκεια μιασ εμπρθςτικισ επίκεςθσ, εφφλεκτο 

υγρό διαςκορπίςτθκε ςε κάποιο βαγόνι. Θ φωτιά εξαπλϊκθκε γριγορα και ςτα 

υπόλοιπα βαγόνια αλλά και ςε ζνα δεφτερο ςυρμό, που ζφκαςε ςτο ςτακμό μετά 

τθν ζναρξθ τθσ πυρκαγιάσ (Εικόνα 1.7). Το ςφςτθμα φωτιςμοφ ζςβθςε αυτόματα 

όταν θ πυρκαγιά ξεκίνθςε, αφινοντασ εκείνουσ που προςπακοφςαν να ξεφφγουν 

ςτο ςκοτάδι. Ο τελικόσ απολογιςμόσ ιταν 198 νεκροί και 147 τραυματίεσ (Dong-A 

Ilbo, 2003). 

 

Εικόνα 1. 8 υρμόσ μετά το ατφχθμα ςτο μετρό Daegu 
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Εκτροχιαςμόσ ςυρμοφ ςθμειϊκθκε ςτθ Βαλζνκια ςτισ 3 Ιουλίου 2006, μεταξφ των 

ςτακμϊν Jesús και Plaça d'Espanya. Τουλάχιςτον 43 άνκρωποι ςκοτϊκθκαν και 

περιςςότεροι από 47 τραυματίςτθκαν ςοβαρά. Δεν ιταν αμζςωσ φανερό τι 

προκάλεςε τθ ςυντριβι, που ςυνζβθ ςε μια ςτροφι λίγο ζξω από τον ςτακμό του 

Jesús. Ωςτόςο, τα ςτοιχεία από το μαφρο κουτί του τρζνου ζδειξαν ότι θ ταχφτθτα 

του τρζνου ςτο ςθμείο εκτροχιαςμοφ ιταν 80 km/h, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι 

ταξίδευε με διπλάςια ταχφτθτα του επιτρεπόμενου ορίου των 40 km/h ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Ελαττωματικοί τροχοί ι ακόμθ και θ πικανι κατάρρευςθ 

τοιχωμάτων τθσ ςιραγγασ κεωρικθκαν επίςθσ ωσ πικανζσ αιτίεσ του 

δυςτυχιματοσ(Dong-A Ilbo, 2006).  

 

1.4 Ελάχιςτα επίπεδα αςφάλειασ ςτισ ευρωπαϊκζσ οδικζσ ςιραγγεσ 

 

Τα τελευταία ζτθ το κζμα τθσ λειτουργίασ και αςφάλειασ των ςθράγγων ζχει 

απαςχολιςει πολλά αρμόδια όργανα και Οργανιςμοφσ ςτθν Ευρϊπθ αλλά και τισ 

υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με αποτζλεςμα τθν χρθματοδότθςθ αρκετϊν 

ζργων ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ μιασ ςειράσ 

ηθτθμάτων. Μεταξφ αυτϊν των ζργων περιλαμβάνονται τα κζματα ομογενοποίθςθσ 

των προδιαγραφϊν ςχεδιαςμοφ των ςθράγγων, του κακοριςμοφ του ελάχιςτου 

εξοπλιςμοφ ανάλογα με το είδοσ και τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ ςιραγγασ, τθσ 

προτυποποίθςθσ τθσ ςιμανςθσ και ςθματοδότθςθσ κακϊσ και του τρόπου 

οργάνωςθσ και διαχείριςθσ των ςθράγγων αλλά και του ελζγχου τθσ αςφάλειάσ 

τουσ.  

Σθμαντικό πρόβλθμα είναι θ ςυνφπαρξθ νζων και παλαιϊν ςθράγγων που ζχουν 

ςχεδιαςκεί και καταςκευαςκεί με διαφορετικά πρότυπα τόςο ςε ότι αφορά τθν 

καταςκευι όςο και τι αφορά τον εξοπλιςμό τουσ. Ρρόςφατα εγκρίκθκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτα πλαίςια τθσ Ρολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για 

τθν Αςφάλεια των Σθράγγων ςχετικι Οδθγία που αφορά πολλά από τα παραπάνω 

ηθτιματα. 
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Θ οδθγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 29θσ 

Απριλίου 2004, ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ για τισ ςιραγγεσ του 

Διευρωπαϊκοφ Οδικοφ *Επίςθμθ Εφθμερίδα L 167, 30.04.2004+, ςυνοπτικά 

αναφζρει: 

Οι ςιραγγεσ αποτελοφν ςθμαντικζσ υποδομζσ οι οποίεσ διευκολφνουν τθν 

επικοινωνία μεταξφ των περιφερειϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) και είναι 

ςυνεπϊσ αναγκαίεσ για τισ μεταφορζσ μεγάλων αποςτάςεων και για τθν ανάπτυξθ 

των περιφερειακϊν οικονομιϊν. 

Ωςτόςο, τα ατυχιματα τα οποία ςυμβαίνουν μζςα ςτισ ςιραγγεσ, ιδιαίτερα οι 

πυρκαγιζσ, είναι δυνατόν να ζχουν δραματικζσ ςυνζπειεσ και να αποβοφν 

εξαιρετικά επαχκι από πλευράσ ανκρϊπινων ηωϊν, αφξθςθσ τθσ ςυμφόρθςθσ, τθσ 

ρφπανςθσ και των εξόδων αποκατάςταςθσ. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ Επιτροπι, προβλθματιςμζνθ από τθν αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ 

των ατυχθμάτων, ζχει ανακοινϊςει ςτθ Λευκι Βίβλο με τίτλο «Θ ευρωπαϊκι 

πολιτικι των μεταφορϊν με ορίηοντα το 2010: θ ϊρα των αποφάςεων» ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ αςφάλειασ που εφαρμόηονται ςτισ ςιραγγεσ του διευρωπαϊκοφ οδικοφ 

δικτφου. 

Θ οδθγία κακορίηει ζνα ςφνολο ελάχιςτων εναρμονιςμζνων κανόνων αςφαλείασ 

που αφοροφν οργανωτικζσ, διαρκρωτικζσ, τεχνικζσ και λειτουργικζσ πτυχζσ. 

Θ οδθγία επιδιϊκει όλεσ οι ςιραγγεσ άνω των 500m μικουσ, υπό εκμετάλλευςθ, 

υπό καταςκευι ι υπό μελζτθ, οι οποίεσ αποτελοφν τμιμα του οδικοφ 

διευρωπαϊκοφ δικτφου να υπόκεινται ςε νζεσ εναρμονιςμζνεσ απαιτιςεισ 

αςφάλειασ. Οι ςιραγγεσ με μικοσ μικρότερο των 500m δεν χρειάηεται, γενικά, να 

είναι εξοπλιςμζνεσ με ςυςτιματα μθχανικοφ εξαεριςμοφ δεδομζνου ότι οι κερμοί 

ατμοί των πυρκαγιϊν ςτρωματοποιοφνται φυςιολογικά. 

Στισ νζεσ ςιραγγεσ χωρίσ λωρίδα ζκτακτθσ ανάγκθσ, πρζπει να προβλζπονται 

πεηοδρόμια ζκτακτων αναγκϊν, υπερυψωμζνα ι όχι, τα οποία οι χριςτεσ τθσ 

ςιραγγασ κα χρθςιμοποιοφν ςε περίπτωςθ μθχανικισ βλάβθσ ι ατυχιματοσ. Θ 

διάταξθ αυτι δεν εφαρμόηεται αν τα καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά τθσ ςιραγγασ 
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δεν το επιτρζπουν ι εάν θ ςχετικι δαπάνθ είναι δυςανάλογθ προσ το αποτζλεςμα 

και εφόςον θ ςιραγγα είναι μιασ κατεφκυνςθσ και διακζτει μόνιμο ςφςτθμα 

επιτιρθςθσ και κλειςίματοσ λωρίδων. 

Ρρζπει να υπάρχουν ζξοδοι κινδφνου εάν οι αναλφςεισ των ςχετικϊν 

επικινδυνοτιτων, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται θ εξάπλωςθ του καπνοφ και 

ταχφτθτα διάδοςθσ υπό τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, δείχνουν ότι ο εξαεριςμόσ και τα 

άλλα μζτρα δεν επαρκοφν για να εξαςφαλίςουν τθν αςφάλεια των χρθςτϊν. 

Στισ νζεσ ςιραγγεσ πρζπει να υπάρχουν ζξοδοι κινδφνου όταν ο κυκλοφοριακόσ 

φόρτοσ είναι μεγαλφτεροσ από 2.000 οχιματα τθν θμζρα. Στισ υφιςτάμενεσ 

ςιραγγεσ μικουσ άνω των 1.000m και των οποίων ο κυκλοφοριακόσ φόρτοσ είναι 

μεγαλφτεροσ από 2.000 οχιματα, πραγματοποιείται μελζτθ για τθν εκτίμθςθ τθσ 

ςκοπιμότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ καταςκευισ νζων εξόδων κινδφνου. 

Πταν υπάρχουν ζξοδοι κινδφνου, θ απόςταςθ μεταξφ δφο εξόδων κινδφνου δεν 

πρζπει να υπερβαίνει τα 500m. 

Θ εξάπλωςθ του καπνοφ και τθσ κερμότθτασ ςτισ οδοφσ διαφυγισ πίςω από τθν 

ζξοδο κινδφνου πρζπει να προλαμβάνεται με κατάλλθλα μζςα, όπωσ κφρεσ, οφτωσ 

ϊςτε οι χριςτεσ τθσ ςιραγγασ να μποροφν να φκάςουν αςφαλϊσ ςτον εξωτερικό 

χϊρο και οι υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ ςιραγγα. 

Στισ ςιραγγεσ δφο κλάδων, εφόςον οι δφο κλάδοι ευρίςκονται ςτο ίδιο ι ςχεδόν 

ςτο ίδιο επίπεδο, οι διαςυνδζςεισ πρζπει να είναι κατάλλθλεσ για τθ διζλευςθ των 

οχθμάτων των υπθρεςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ τουλάχιςτον κάκε 1.500 μζτρα. 

Κάκε κράτοσ μζλοσ υποδεικνφει μία ι περιςςότερεσ διοικθτικζσ αρχζσ, υπεφκυνεσ 

για τθν αςφάλεια εν γζνει και θ οποία λαμβάνει τα μζτρα που είναι αναγκαία για 

τθν διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τθν παροφςα οδθγία. 

Θ διοικθτικι αρχι πρζπει να μεριμνά ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ διεκπεραίωςθ των 

ανωτζρω υποχρεϊςεων: 

• με τακτικό ζλεγχο, δοκιμι των ςθράγγων και κατάρτιςθ των ςχετικϊν 

απαιτιςεων αςφαλείασ 
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• με κζςπιςθ επιχειρθςιακϊν οργανωτικϊν ςχθμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνων 

ςχεδίων επζμβαςθσ ςε καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ) για τθν εκπαίδευςθ 

και τον εξοπλιςμό των υπθρεςιϊν επζμβαςθσ· 

• με κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ άμεςου κλειςίματοσ μιασ ςιραγγασ ςε 

καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ· 

• με κζςπιςθ των αναγκαίων μζτρων περιοριςμοφ των κινδφνων. 

 

Για κάκε ςιραγγα, ο διαχειριςτισ τθσ ςιραγγασ υποδεικνφει ζναν υπεφκυνο 

αςφαλείασ, ο οποίοσ πρζπει να ζχει γίνει εκ των προτζρων αποδεκτόσ από τθ 

διοικθτικι αρχι και ο οποίοσ ςυντονίηει όλα τα μζτρα πρόλθψθσ και προςταςίασ 

που αποβλζπουν ςτθν αςφάλεια των χρθςτϊν και του προςωπικοφ εκμετάλλευςθσ. 

Ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ αςκεί τα εξισ κακικοντα: 

• εξαςφαλίηει τον ςυντονιςμό των υπθρεςιϊν επζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν 

κατάρτιςθ των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων· 

• ςυμμετζχει ςτον ςχεδιαςμό, τθν εκτζλεςθ και τθν αξιολόγθςθ των 

επεμβάςεων ςε καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ· 

• ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ των ςχεδίων αςφαλείασ και τον κακοριςμό των 

εξοπλιςμϊν υποδομισ· 

• ελζγχει τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ εκμετάλλευςθσ και των υπθρεςιϊν 

επζμβαςθσ και ςυμμετζχει ςτθν οργάνωςθ αςκιςεων που λαμβάνουν χϊρα 

ςε τακτά χρονικά διαςτιματα· 

• γνωμοδοτεί επί τθσ αδείασ χριςεωσ τθσ δομισ, των εξοπλιςμϊν και τθσ 

εκμετάλλευςθσ των ςθράγγων· 

• ελζγχει τθ ςυντιρθςθ και επιδιόρκωςθ τθσ δομισ και των εξοπλιςμϊν τθσ 

ςιραγγασ· 

• ςυμμετζχει ςτθν αξιολόγθςθ κάκε ςθμαντικοφ ςυμβάντοσ ι ατυχιματοσ. 

Τα κράτθ μζλθ οφείλουν να μεριμνοφν ϊςτε οι ζλεγχοι, οι αξιολογιςεισ και οι 

δοκιμζσ να πραγματοποιοφνται από τουσ φορείσ ελζγχου. 
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Θ διοικθτικι αρχι βεβαιϊνει ότι οι τακτικοί ζλεγχοι πραγματοποιοφνται από τον 

φορζα ελζγχου, οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι όλεσ οι ςιραγγεσ που εμπίπτουν 

ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ οδθγίασ είναι ςφμμορφεσ προσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Το 

διάςτθμα μεταξφ δφο διαδοχικϊν ελζγχων μιασ ςιραγγασ δεν πρζπει να υπερβαίνει 

τα ζξι ζτθ. 

Ρραγματοποιείται ανάλυςθ των κινδφνων, βάςει ενιαίασ μεκοδολογίασ, θ οποία 

εξειδικεφεται ςε εκνικό επίπεδο, από ανεξάρτθτο οργανιςμό και αιτιςει τθσ 

διοικθτικισ αρχισ, για δεδομζνθ ςιραγγα, ςυνεκτιμϊντασ το ςφνολο των 

ςχεδιαςτικϊν πτυχϊν και των ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ που επιδροφν ςτθν 

αςφάλεια, ιδίωσ δε τα χαρακτθριςτικά και τον τφπο τθσ κυκλοφορίασ, το μικοσ και 

τθ γεωμετρία τθσ ςιραγγασ, κακϊσ και τον αρικμό των βαρζων φορτθγϊν που 

προβλζπεται ότι κα διζρχονται κακθμερινά. 

Ανά διετία, τα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυντάςςουν εκκζςεισ για τισ πυρκαγιζσ ςτισ 

ςιραγγεσ και τα ατυχιματα που επθρεάηουν κατά τρόπο ζκδθλο τθν αςφάλεια των 

χρθςτϊν τθσ οδικισ ςιραγγασ, κακϊσ και τθ ςυχνότθτά τουσ και τα ςχετικά αίτια, 

προβαίνουν ςτισ ςχετικζσ αξιολογιςεισ και κοινοποιοφν πλθροφορίεσ για το ρόλο 

και τθν αποδοτικότθτα των εγκαταςτάςεων και των μζτρων αςφαλείασ. 

 

1.5 Εφαρμογι μζτρων αςφάλειασ ςε διάφορεσ χώρεσ 

 

Αρκετζσ χϊρεσ λαμβάνουν μζτρα με ςτόχο να μειϊςουν δραςτικά τουσ κινδφνουσ 

ςτισ μεταφορζσ μακροπρόκεςμα, με τθν ζναρξθ τθσ χριςθσ του προγράμματοσ 

Vision Zero, πολιτικισ που ζχει ςκοπό το μθδενιςμό των κανάτων και των 

τραυματιςμϊν μζχρι 2020 κυρίωσ για τισ οδικζσ μεταφορζσ (Elvik and Amundsen, 

2000). Θ βαςικι ςκζψθ είναι ότι θ αςφάλεια των χρθςτϊν του οδικοφ δικτφου και θ 

ανοχι ςτα ςφάλματα κα πρζπει να ενςωματωκοφν ςτα ςυςτιματα μεταφοράσ 

κακϊσ και να κεωρείται ο κάκε κάνατοσ ωσ «μθ αποδεκτόσ» (OECD, 2006). 

Ραραδείγματα εφαρμογισ τζτοιων προγραμμάτων είναι το «Sustainable Safety 

Program» τθσ Ολλανδίασ και το «Vision Zero» που εφαρμόηεται ςτθ Σουθδία. Και 
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άλλεσ χϊρεσ είναι ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ ι εφαρμογισ αντίςτοιχων 

προγραμμάτων, όπωσ θ Νορβθγία και θ Σουθδία. 

Αρκετζσ χϊρεσ ζχουν ιδθ αρχίςει τθν αναδιοργάνωςθ των τακτικϊν διαχείριςθσ των 

οδικϊν ςθράγγων με ςκοπό τθ βελτίωςθ του επιπζδου αςφαλείασ μετά και από 

κάποια ςθμαντικά ατυχιματα που ςθμειϊκθκαν (OECD, 2006). 

Στθ Γαλλία, μετά το ατφχθμα του Mont Blanc το Μάρτιο του 1999, μια επιτροπι 

αξιολόγθςθσ εξζταςε όλεσ τισ ςιραγγεσ άνω των 1000m. Οι ςυςτάςεισ τθσ 

οδιγθςαν ςε τροποποιιςεισ των υπαρχόντων κανονιςμϊν και του ρυκμιςτικοφ 

κακεςτϊτοσ. Διμερείσ ςυμφωνίεσ κα εξαςφαλίςουν τθν εφαρμογι των κανονιςμϊν 

και ςε ςιραγγεσ που βρίςκονται μεταξφ δφο χωρϊν (OECD, 2006). 

Μετά το ατφχθμα ςτθ ςιραγγα Tauern το 1999 και θ Αυςτρία ίδρυςε μια επιτροπι 

για τθ ςφςταςθ μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των ςθράγγων. Θ επιτροπι, 

με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου κθτείασ, είχε διεπιςτθμονικι ςφνκεςθ και κατζκεςε 

τισ προτάςεισ ςε ςτενι ςυνεργαςία με τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ των οδικϊν 

δικτφων και των περιφερειϊν (OECD, 2006). 

Θ Ελβετία ζχει επίςθσ υιοκετιςει ιςχυρά μζτρα για τον ζλεγχο των οδικϊν 

εμπορευματικϊν μεταφορϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ απόφαςθσ να μειωκεί ο 

αρικμόσ των φορτθγϊν που διαςχίηουν τθν Ελβετικζσ Άλπεισ ςτο δρόμο από 1,4 

εκατομμφρια ςε 650.000 ετθςίωσ (OECD, 2006). 

Θ πολυμερισ ςυνεργαςία ενιςχφκθκε περαιτζρω μετά το ατφχθμα του St. Gotthard 

το 2001. Οι Υπουργοί των χωρϊν των Άλπεων ςυναντικθκαν λίγο μετά τθν 

πυρκαγιά και υπζγραψαν μια ςυμφωνία με ςκοπό να βελτιωκεί θ αςφάλεια ςτισ 

ςιραγγεσ. Δθμιουργικθκε μια ομάδα εργαςίασ υπό τθν προεδρία τθσ Ελβετίασ με 

ςκοπό να προτείνει νζα μζτρα αςφαλείασ.(OECD, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΙΝΔΤΝΟΤ  

 

2.1 Ειςαγωγι 

 

H Διαχείριςθ Κίνδυνου (Risk Management) ωσ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι αναγνϊριςθσ 

κινδφνων, εκτίμθςθσ των ςυνεπειϊν και λιψθσ μζτρων μετριαςμοφ αυτϊν, ξεκινάει 

ουςιαςτικά τισ δεκαετίεσ του 1960 και 1970 και ςυγκεκριμζνα μετά τθ ραγδαία 

άνοδο τθσ πυρθνικισ και χθμικισ βιομθχανίασ (Cooke, 2009). Οι αυξθμζνεσ 

ςυνζπειεσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ, τόςο ωσ προσ τθ ςοβαρότθτα τουσ όςο και 

ςτο μζγεκοσ του πλθκυςμοφ που κα επθρζαηαν, οδιγθςε ςτθν ανάγκθ 

αντιμετϊπιςθσ του κινδφνου με τρόπο πιο οργανωμζνο και επιςτθμονικό, ο οποίοσ 

εκτόσ των άλλων κα περιόριηε δραςτικά τα περικϊρια για υποκειμενικζσ κρίςεισ 

(πχ. τι ςθμαίνει αποδεκτό ρίςκο ι γενικότερα τι ςθμαίνει ρίςκο). 

 

2.2 Οριςμοί 

 

Ρροκειμζνου να γίνει κατανοθτι θ ζννοια τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου ςε κζματα 

υγείασ και αςφάλειασ εφλογο κα ιταν να οριςκοφν κάποιεσ ζννοιεσ όπωσ θ 

επικινδυνότθτα και ο κίνδυνοσ, ζννοιεσ που πολλζσ φορζσ ςυγχζονται. 

Σφμφωνα με τον Βρετανικό Οργανιςμό Τυποποίθςθσ British Standards Institution, 

(1991). κίνδυνοσ «είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ πικανότθτασ ι ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ 

μιασ επικίνδυνθσ κατάςταςθσ (επικινδυνότθτα - hazard) και του μεγζκουσ των 

επιπτϊςεων εμφάνιςισ τθσ». 

Αντίςτοιχα, επικινδυνότθτα «είναι μια κατάςταςθ, θ οποία μπορεί να ςυμβεί κατά 

τθ διάρκεια ηωισ ενόσ ζργου, ςυςτιματοσ ι λειτουργίασ και θ οποία ενζχει τθ 

δυνατότθτα να προκαλζςει ανκρϊπινο τραυματιςμό, καταςτροφι περιουςίασ, 

επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον ι οικονομικι ηθμιά» 
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Ζνασ άλλοσ οριςμόσ του κινδφνου δίνεται από τθν προδιαγραφι AS4360/1999 με 

τθν παρακάτω διατφπωςθ: 

«Κίνδυνοσ είναι θ πικανότθτα να ςυμβεί κάτι που κα είχε αρνθτικι επίδραςθ ςε μια 

επιδιωκόμενθ κατάςταςθ.» 

Αυτι θ κεϊρθςθ του Κινδφνου διατυπϊνεται ςυνοπτικά παρακάτω: 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ = ΣΥΝΕΡΕΙΑ x ΡΙΘΑΝΟΤΘΤΑ 

 

2.3 Εκτίμθςθ κινδφνου (Risk Assessment) 

 

Θ εκτίμθςθ κινδφνου είναι ουςιαςτικά μια διαδικαςία θ οποία βοθκά ςτον 

προςδιοριςμό τθσ ςοβαρότθτασ μιασ απειλισ που κρφβεται ςε μία δραςτθριότθτα ι 

διαδικαςία (HSE). Μερικζσ φορζσ οι μζκοδοι εκτίμθςθσ του κινδφνου διαφζρουν 

μεταξφ τουσ, όμωσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ περιλαμβάνουν τθν εκτίμθςθ τθσ 

πικανότθτασ και των ςυνεπειϊν. Υπάρχουν διάφορεσ μζκοδοι εκτίμθςθσ του 

κινδφνου: ποιοτικζσ, ποςοτικζσ και θμιποςοτικζσ. Οι μζκοδοι αυτζσ χρθςιμοποιοφν 

εμπειρικά ι ςτατιςτικά κριτιρια για να περιγράψουν, να χαρακτθρίςουν και να 

ταξινομιςουν τον κίνδυνο ςτθν κατάλλθλθ κατθγορία τθσ εκάςτοτε κλίμακασ.  

 

2.4 Ανάλυςθ κινδφνου (Risk Analysis) 

 

Ανάλυςθ κινδφνου είναι θ μεκοδολογία που ςυνειςφζρει ςτον κακοριςμό των 

μζτρων που πρζπει να λθφκοφν για τον ζλεγχο των κινδφνων που υφίςτανται ςε μία 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ι ςφςτθμα (Τερεηόπουλοσ, 2003). 

 

Θ γενικι μεκοδολογία Ανάλυςθσ Κινδφνου ακολουκεί τα παρακάτω βιματα, τα 

οποία φαίνονται και ςτθν Εικόνα 2.1: 
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1. Κακοριςμόσ των πθγϊν του κινδφνου και ςτθ ςυνζχεια κεϊρθςθ των 

ανεπικφμθτων ενδεχομζνων γεγονότων που είναι δυνατόν να προζλκουν 

από κάκε μορφι κινδφνου. 

 

2. Εκτίμθςθ των κινδφνων που ςχετίηονται με κάκε ζνα από τα ανεπικφμθτα 

γεγονότα που ορίςκθκαν ςτο πρϊτο βιμα. 

 

3. Απόφαςθ περί αποδοχισ ι μθ των κινδφνων των οποίων θ εκτίμθςθ ζγινε 

ςτο δεφτερο βιμα. Σθμειϊνεται ότι τα κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται για τθ 

λιψθ μιασ τζτοιασ απόφαςθσ είναι δυνατόν να ορίηονται από α) τθν 

κοινωνικι ευαιςκθςία β)το τεχνικό επιμελθτιριο τθσ εκάςτοτε βιομθχανίασ 

γ) τθν πολιτικι τθσ εταιρίασ και δ) τθν τεκμθριωμζνθ γνϊμθ των τεχνικϊν 

ςυμβοφλων. 

 

4. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ εκ των κινδφνων κρικεί ωσ μθ αποδεκτόσ, πρζπει 

να γίνουν προτάςεισ για τθ λιψθ των απαιτοφμενων μζτρων οφτωσ ϊςτε το 

επίπεδο του εν λόγω κινδφνου να μειωκεί ςε κάποια αποδεκτι τιμι. 

 

 

Εικόνα 2. 1 Κακοριςμόσ τθσ ανάλυςθσ κινδφνου 
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2.5 Διαχείριςθ κινδφνου 

 

Ωσ διαχείριςθ κινδφνου, ςφμφωνα με τον Τερεηόπουλο (2003), ορίηονται όλεσ οι 

ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται από μια εταιρεία ι οργανιςμό και ζχουν ωσ 

απϊτερο ςκοπό τθν προςταςία των εργαηομζνων αλλά και τθν αφξθςθ των κερδϊν 

τθσ εταιρίασ.  

Ο όροσ διαχείριςθ κινδφνου περιλαμβάνει τον εντοπιςμό των πθγϊν κινδφνων, τθν 

εκτίμθςθ τουσ χρθςιμοποιϊντασ μια από τισ υπάρχουςεσ μεκόδουσ. Ζπειτα, 

αποφαςίηεται αν κα λθφκοφν μζτρα με ςτόχο τθν εξάλειψθ του κινδφνου ι τον 

περιοριςμό του ι τθν αποδοχι του, λόγω του υψθλοφ κόςτουσ διαχείριςθσ του. Το 

επόμενο βιμα τθσ διαχείριςθσ κινδφνου περιλαμβάνει τθν εφαρμογι των 

αποφαςιςκζντων μζτρων.  

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ εκτίμθςθ του κινδφνου είναι τμιμα τθσ 

διαδικαςίασ ανάλυςθσ του κινδφνου, οι οποίεσ με κάποιεσ άλλεσ ενζργειεσ 

απαρτίηουν το γενικότερο ςφςτθμα διαχείριςθσ κινδφνου, όπωσ φαίνεται ςτθν 

Εικόνα 1.2. 

 

 

Εικόνα 2. 2 Ανάλυςθ και εκτίμθςθ κινδφνου ωσ τμιματα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνου 
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2.6 Μζκοδοι εκτίμθςθσ κινδφνου αςτοχίασ ενόσ ςυςτιματοσ 

 

2.6.1 Ποςοτικέσ μέθοδοι 
 

Οι μζκοδοι αυτζσ χρθςιμοποιοφνται για τθ λιψθ αποφάςεων τφπου Ναι- Πχι περί 

τθσ αποδοχισ ι μθ του κινδφνου που υφίςταται ςε μία δραςτθριότθτα ι για τθ 

ςφγκριςθ δφο ι περιςςότερων εναλλακτικϊν προτάςεων για τθ βελτίωςθ του 

ςυςτιματοσ. 

Με τθ βοικεια ςτατιςτικϊν δεδομζνων υπολογίηεται θ τιμι του κινδφνου κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ εκάςτοτε δραςτθριότθτασ και ςυγκρίνεται με τθν κακοριςμζνθ 

αποδεκτι οριακι τιμι. 

 

Ραρακάτω παρουςιάηονται δφο από τισ μεκόδουσ ποςοτικισ εκτίμθςθσ κινδφνου. 

 

2.6.1.1 Δένδρα φαλμάτων (Fault Trees)  
 

Αποτελοφν μζκοδο για τθν γραφικι/ αναλυτικι αναπαράςταςθ των λογικϊν 

ςυνδυαςμϊν αιτιϊν που δυνθτικά προκαλοφν ζνα ανεπικφμθτο γεγονόσ (Δθμιτρθσ, 

2007). Θ δομι ενόσ Δζνδρου Σφαλμάτων βαςίηεται ςτθ διαςφνδεςθ των διαφόρων 

επιπζδων των γεγονότων μζςω λογικϊν πυλϊν μορφισ AND/OR 

 

Βαςικά πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου είναι ότι,  

• βοθκά ςτθν αναγνϊριςθ κινδφνων ςε πολφπλοκα ςυςτιματα  

• προςφζρει μια εποπτικι εικόνα για το πϊσ τα ςφάλματα μποροφν να οδθγιςουν 

ςε ανεπικφμθτεσ ςυνζπειεσ.  

• παρζχει ποςοτικά ςυμπεράςματα πάνω ςτθν πικανότθτα (ςυχνότθτα) μια τοπικι 

αςτοχία να οδθγιςει ςε γενικευμζνθ και ακολοφκωσ ςε ατφχθμα(Δθμιτρθσ, 2007).  
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Εικόνα 2. 3 Διάγραμμα δζνδρου ςφαλμάτων 

 

2.6.1.2Δένδρα Γεγονότων (Event Trees)  
 

Τα Δζνδρα Γεγονότων είναι μια ςυςτθματικι προςζγγιςθ - διάγραμμα που 

χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ των επιπτϊςεων ενόσ ατυχιματοσ, μιασ αςτοχίασ, 

ι γενικότερα ενόσ ανεπικφμθτου γεγονότοσ(Νικόλαοσ et al., 2005). 

 

Ραρζχουν ποιοτικι περιγραφι των πικανϊν ςυνεπειϊν που ξεκινοφν από ζνα 

ατφχθμα, αςτοχία, ανεπικφμθτο γεγονόσ και δίνουν τθν πικανότθτα το ατφχθμα 

αυτό να προκαλζςει ςυνζπειεσ ςυγκεκριμζνου τφπου. Μπορεί να ςυμπεριλθφκοφν 

αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ που ζχουν ωσ ςτόχο να μετριάςουν τισ ςυνζπειεσ από το 

αρχικό γεγονόσ και ελζγχουν το αν και κατά πόςο επιτυγχάνουν το ςτόχο τουσ.  

 

Τελικά, θ πικανότθτα υλοποίθςθσ τθσ εκάςτοτε προκακοριςμζνθσ ςυνζπειασ 

προκφπτει ωσ θ πικανότθτα πρόκλθςθσ ατυχιματοσ (μπορεί να προκφπτει ωσ 

αποτζλεςμα ενόσ Fault Tree) επί τθν πικανότθτα επιτυχίασ ι αποτυχίασ των 

αςφαλιςτικϊν δικλείδων, για κάκε αναπτυςςόμενθ διαδρομι γεγονότων.  
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Εικόνα 2. 4 Διάγραμμα δζνδρου ςυμβάντων 

 

2.6.2 Ποιοτικέσ μέθοδοι 
 

Οι μζκοδοι αυτζσ χρθςιμοποιοφνται για μια προκαταρτικι εκτίμθςθ κινδφνου θ 

οποία κάνει χριςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων και εξάγει ποιοτικά ςυμπεράςματα. 

Διακζτει μια κλίμακα διακριτϊν βακμίδων για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςοβαρότθτασ 

μιασ ςυνζπειασ και μια άλλθ κλίμακα διακριτϊν βακμίδων για το χαρακτθριςμό τθσ 

πικανότθτασ εμφάνιςθσ ενόσ δυςάρεςτου επακόλουκου. 

 

Αξιολόγθςθ  ςοβαρότθτασ ςυνεπειϊν: 

Υψθλι (High), για μόνιμεσ ςυνζπειεσ. 

Μζςθ (Medium), για ςθμαντικζσ προςωρινζσ ςυνζπειεσ. 

Χαμθλι (Low), για μθ ςθμαντικζσ προςωρινζσ ςυνζπειεσ. 
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Ρικανότθτα εμφανίςεωσ επακόλουκου-ςυνζπειεσ: 

Υψθλι (High), για Κινδφνουσ που εμφανίηονται ςυχνά. 

Μζςθ (Medium), για Κινδφνουσ που εμφανίηονται ςπανίωσ. 

Χαμθλι (Low), για Κινδφνουσ που εμφανίηονται ςχεδόν ποτζ. 

 

Το επίπεδο του κινδφνου χαρακτθρίηεται υψθλό (H), μζςο (Μ) ι χαμθλό (L) βάςει 

του ςυνδυαςμοφ ςυνζπειασ πικανότθτασ, όπωσ φαίνεται και ςτον παρακάτω 

πίνακα 2.1. 

 

Πίνακασ 2. 1 Πίνακασ βακμολόγθςθσ κινδφνου 

Συνζπεια Ρικανότθτα Κίνδυνοσ 

H 

H 

H 

M 

M 

M 

L 

L 

L 

H 

M 

L 

H 

M 

L 

H 

M 

L 

H 

H 

M 

H 

M 

M 

M 

M 

L 
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2.7 Αποδεκτά Επίπεδα Κινδφνου 

 

2.7.1 Αποδεκτόσ κίνδυνοσ  
 

Ο χαρακτθριςμόσ του κινδφνου ωσ αποδεκτοφ ι όχι βαςίηεται ςτθν αντίλθψθ του 

κινδφνου και των πθγϊν του κινδφνου. Εκτόσ από τθν αντικειμενικι ποςοτικι 

εκτίμθςθ που μπορεί κανείσ να κάνει για τον κίνδυνο, υπάρχει και θ υποκειμενικι θ 

οποία αλλάηει από άνκρωπο ςε άνκρωπο. 

Οι απόφαςθ και θ κρίςθ των υπευκφνων για τα αποδεκτά όρια ενόσ κινδφνου είναι 

τελείωσ υποκειμενικι. Στθν πράξθ δεν υπάρχει μθδενικόσ κίνδυνοσ αφοφ κάποιο 

ποςοςτό κινδφνου πάντα κα υπάρχει ςε κάκε προςωπικι ι επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα, ο οποίοσ δεν είναι πάντα εφικτό να εξαλείφει τελείωσ 

(Τερεηόπουλοσ, 2003).  

 

Συνεπϊσ οι κρίςεισ και οι αποφάςεισ λαμβάνονται για: 

 Το επίπεδο του αποδεκτοφ κινδφνου 

 Τι κεωρείται αςφαλζσ 

 Τι κα λθφκεί ωσ αρκετά αςφαλζσ. 

 

Ο αποδεκτόσ Κίνδυνοσ πρζπει να χαρακτθρίηεται με βάςθ το ςκοπό που θ 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία ι ενζργεια που εμπεριζχει τον Κίνδυνο επιδιϊκει να 

υπθρετιςει και με βάςθ τισ ςυνζπειεσ (Τερεηόπουλοσ, 2003).   

 

2.7.2 Αρχή ALARP 
 

Θ αρχι ALARP (As Low As Resonably Possible), θ οποία είναι πλζον ευρζωσ 

εφαρμόςιμθ ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ λιψθσ αποφάςεων, προχποκζτει ότι οι 
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υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια κα πρζπει να μειϊςουν τουσ κινδφνουσ ςε επίπεδα 

που είναι «τόςο χαμθλά όςο είναι πρακτικά εφικτό». Ωσ εκ τοφτου, θ αρχι 

προβλζπει ουςιαςτικι αναγνϊριςθ του γεγονότοσ ότι, ενϊ ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ ο κίνδυνοσ μπορεί να μειωκεί, πζρα από κάποιο ςθμείο περαιτζρω 

μείωςθ του δεν είναι οικονομικά ςυμφζρουςα (Jones-Lee and Aven, 2011). 

Θα πρζπει να τονιςτεί ότι ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο θ αρχι ALARP ζχει ςθμαςία μόνο 

εάν ο ενδιαφερόμενοσ κίνδυνοσ είναι κάτω από το «μζγιςτο ανεκτό επίπεδο», όπωσ 

ορίηεται από το HSE (Health and Safety Executive), το οποίο για τουσ κινδφνουσ 

κνθςιμότθτασ ορίηεται ςε 1 ςτισ 10.000 ετθςίωσ για τα μζλθ του κοινοφ και 1 ςτα 

1000 ανά ζτοσ για τουσ κινδφνουσ ςτο χϊρο εργαςίασ. Ωςτόςο, αν ο κίνδυνοσ είναι 

πάνω από το μζγιςτο ανεκτό επίπεδο το HSE απαιτεί ότι ο κίνδυνοσ κα πρζπει να 

μειωκεί ι θ δραςτθριότθτα θ οποία οδιγθςε ςε αυτόν να διακοπεί, ανεξάρτθτα 

από το κόςτοσ. 

 

Εικόνα 2. 5 Αρχι ΑLARP 
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2.7.3 Καμπύλεσ F-N  
 

Σφμφωνα με τον Jones (1985) κοινωνικόσ κίνδυνοσ είναι θ ςχζςθ μεταξφ τθσ 

ςυχνότθτασ και του αρικμοφ των ανκρϊπων που επθρεάηονται από ζνα 

ςυγκεκριμζνο επίπεδο «βλάβθσ» ςε προςδιοριςμζνο πλθκυςμό από τθν 

πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνων κινδφνων. 

 

Οι καμπφλεσ F-N (Frequency – Number of deaths) είναι μια γραφικι παρουςίαςθ 

των πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ ςυχνότθτα των κανατθφόρων ατυχθμάτων ςε ζνα 

ςφςτθμα και τθν κατανομι του αρικμοφ των κανάτων ςε τζτοιου είδουσ ατυχιματα. 

Συςχετίηονται θ ςυχνότθτα F των ατυχθμάτων με N ι περιςςότερουσ κανάτουσ, όπου 

N κυμαίνεται πάνω από το 1 ζωσ το μζγιςτο δυνατό αρικμό των κανάτων ςτο 

ςφςτθμα. Επειδι οι τιμζσ των F και Ν μερικζσ φορζσ ζχουν μεγάλο εφροσ τιμϊν, οι 

καμπφλεσ F-N ςυνικωσ ςυντάςςονται ςε λογαρικμικι κλίμακα (Evans, 2003). 

 

Για τθ δθμιουργία μιασ καμπφλθσ F-N, ακολουκοφνται τα παρακάτω βιματα:  

 

 Αρχικά προςδιορίηεται ο αρικμόσ των νεκρϊν που προκφπτουν από ζνα 

Ατφχθμα, αναλφοντασ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία και καταγράφοντασ των 

αρικμό των νεκρϊν ανά ατφχθμα  

 

 Στθ ςυνζχεια υπολογίηεται θ ακροιςτικι ςυχνότθτα όλων των ατυχθμάτων 

που ζδωςαν Ν ι περιςςότερουσ νεκροφσ, με Ν ακζραιο ο οποίοσ κυμαίνεται 

από 1 ζωσ τον μζγιςτο αρικμό νεκρϊν που μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα το 

ατφχθμα. 

 

 Τζλοσ με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία ςχθματίηεται θ καμπφλθ F-N. 
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Στθν Εικόνα 2.6 παρουςιάηεται θ καμπφλθ F-N για τα Σιδθροδρομικά ατυχιματα 

ςτθν Αγγλία από το 1967 ζωσ και το 2001 (Evans, 2003). 

 

Εικόνα 2. 6 Καμπφλθ F-N για ςιδθροδρομικά ατυχιματα ςτθ Μ. Βρετανία (1967-2001) 

 

Σφμφωνα με τον Evans (2003) οι καμπφλεσ F-N αποτελοφν απλά ζνα μζςο για τθν 

παρουςίαςθ περιγραφικϊν πλθροφοριϊν για τθ ςυχνότθτα των κανατθφόρων 

ατυχθμάτων και τθν κατανομι των απωλειϊν ςε αυτά. Για να επιβεβαιωκεί αν ζνα 

ςφςτθμα είναι αςφαλζσ ι όχι, ζχουν δθμοςιευτεί κάποια κριτιρια αποδοχισ 

κοινωνικοφ ρίςκου. Ο πιο προφανισ τφποσ κριτθρίου είναι μια γραμμι ςτο 

γράφθμα-FN. Αν θ καμπφλθ του  ςυςτιματοσ βρίςκεται εξ ολοκλιρου κάτω από τθ 

γραμμι κριτθρίου, το ςφςτθμα κεωρείται ωσ ανεκτό, αλλά εάν οποιοδιποτε μζροσ 

τθσ καμπφλθσ περάςει τθν γραμμι του κριτθρίου, το ςφςτθμα κεωρείται ωσ μθ 

αποδεκτό (Εvans, 2003). 
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Ενδιαφζρον ζχει ζνα παράδειγμα απεικόνιςθσ τθσ ALARP πάνω ςε ζνα διάγραμμα F-

N, όπωσ χαρακτθριςτικά δίνεται ςτθν Εικόνα 2.7. 

 

 

Εικόνα 2. 7 Απεικόνιςθ ALARP ςε διάγραμμα F-N 

 

Σφμφωνα με τουσ Ball & Floyd (1998), οι καμπφλεσ F-N ζχουν τουλάχιςτον τρεισ 

χριςεισ, 

• να απεικονίςουν τθν ιςτορικι πορεία των ατυχθμάτων 

• να παρουςιάςουν τα αποτελζςματα ποςοτικϊν Αναλφςεων Κινδφνου 

• να απεικονίςουν κριτιρια αποδοχισ των αποτελεςμάτων μιασ ποςοτικισ 

Ανάλυςθσ Κινδφνου. 

 

Τα κριτιρια αυτά περιλαμβάνουν τθν αποκαλοφμενθ  «γραμμι Canvey», θ οποία 

βαςίηεται ςτισ μελζτεσ που ζγιναν από το HSE ςτθ Νιςο Canvey, όπου λειτουργεί 

πετροχθμικό εργοςτάςιο, τθν περίοδο 1978-1981. Οι μελζτεσ αυτζσ κακιζρωςαν το 

“ςθμείο Canvey” (1000, 10-4) ωσ το μζτρο του εκ των πραγμάτων αποδεκτοφ ρίςκου. 

Οι αρχζσ του Θν. Βαςιλείου ςχθμάτιςαβ τθ γραμμι που περνάει από το ςθμείο και 

ζχει κλίςθ -1 και τθν ονόμαςαν “γραμμι Canvey” (American Institute of Chemical 

Engineers, 2009). Πλα αυτά τα κριτιρια αναπτφχκθκαν κυρίωσ για να αξιολογιςουν 
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τθν ανεκτικότθτα του κινδφνου ςε επικίνδυνεσ περιοχζσ, όπωσ τισ βιομθχανίεσ 

χθμικϊν.  

Να ςθμειωκεί ότι μια προςζγγιςθ που επικρατεί για τθν ςφγκριςθ των καμπυλϊν 

αποτελεί θ ςφγκριςθ του ρίςκου μιασ δραςτθριότθτασ με αυτό που προζρχεται από 

κάποια άλλθ δραςτθριότθτα και το οποίο ζχει ιδθ κρικεί αποδεκτό μζςα από 

δθμόςιο διάλογο και επίςθμεσ ζρευνεσ.  

Θ ανάλυςθ Κόςτουσ/ Οφζλουσ εφαρμόηεται μζςα ςτθ ηϊνθ τθσ ALARP, δθλαδι ςτθν 

περιοχι μεταξφ των δφο ευκειϊν του παραπάνω ςχιματοσ. Υψθλότερα τθσ «πάνω» 

ευκείασ το ρίςκο είναι πλζον πολφ μεγάλο ϊςτε να πρζπει να αντιμετωπιςκεί 

ανεξαρτιτωσ κόςτουσ, ενϊ αντίκετα χαμθλότερα τθσ «κάτω» ευκείασ δεν ζχει 

νόθμα θ εφαρμογι μζτρων περιοριςμοφ του κακϊσ είναι ιδθ αρκετά χαμθλό. 

Θ προζλευςθ των κοινωνικϊν κριτθρίων κινδφνου ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο μποροφν 

να αναχκοφν ςτα τζλθ του 1970 (Ball & Floyd, 1998). Θ Advisory Committee on 

Major Hazards πρότεινε το 1976 ότι ζνα ςοβαρό ατφχθμα ςε μια μονάδα ιταν 

απίκανο να ςυμβεί πιο ςυχνά από μία φορά ςτα 10.000 χρόνια, πράγμα που κα 

μποροφςε να αποτελζςει τα όρια τθσ αποδοχισ (ACMH, 1976). 

Αυτό ζχει ςυχνά λθφκεί ωσ ςθμείο ςφγκριςθσ για τθν καμπφλθ FN, όπου θ 

πικανότθτα ενόσ ατυχιματοσ ςτο οποίο εμπλζκονται 10 ι περιςςότεροι κάνατοι δεν 

πρζπει να υπερβαίνει το 1 ςτα 10.000 ανά ζτοσ. Στθ δεφτερθ ζκκεςθ Canvey (HSE, 

1981), προτάκθκε ότι ζνα γεγονόσ με 1.500 κανάτουσ και τθ ςυχνότθτα των 2 x 10-4 

ανά ζτοσ (2 ςε 10.000) κα μποροφςε να κρικεί ωσ μθ αποδεκτι. 

Ωςτόςο το 2001 θ HSE πρότεινε ότι ο κίνδυνοσ ενόσ ατυχιματοσ που προκάλεςε το 

κάνατο 50 ατόμων και άνω με τθν ςυχνότθτα 1 ςε 5.000 ετθςίωσ μπορεί να 

κεωρθκεί ωσ μθ αποδεκτό. Το ευρζωσ αποδεκτό όριο κινδφνου προτείνεται ωσ 

γραμμι τρεισ δεκάδεσ κάτω από το ανϊτερο αποδεκτό όριο. Θ εξζλιξθ του 

ανϊτερου αποδεκτοφ επιπζδου κινδφνου για τθν περίοδο 1981-2001 

παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 2.8, και καταδεικνφει ςαφϊσ τθν αξία των ALARP και τον 

ςαφι ςτόχο για μείωςθ των ανϊτερων επιπζδων ανοχισ των κινδφνων (Trbojevic, 

2005). 
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Εικόνα 2. 8 Εξζλιξθ του ανώτερου αποδεκτοφ επιπζδου από το 1981-2001 ςτθ Μεγάλθ Βρετανία  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 

 

3.1 Ειςαγωγι 

 

Κατά τθν τελευταία δεκαετία, ζχουν ςθμειωκεί πολλά ατυχιματα ςε οδικζσ 

ςιραγγεσ με ςυνζπεια τθν αφξθςθ του διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ για τθ δθμιουργία 

προτφπων αςφάλειασ, με κφριο ςτόχο τθν πρόλθψθ εκδιλωςθσ ατυχθμάτων. 

Ζτςι, ζχουν γίνει προςπάκειεσ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο για τθ 

ςφνταξθ προτφπων αςφαλείασ για τισ οδικζσ ςιραγγεσ. Τα ςυγκεκριμζνα πρότυπα 

ζχουν προκφψει από ςτατιςτικζσ αναλφςεισ που ζγιναν μελετϊντασ κυρίωσ τα αίτια 

– παράγοντεσ εκδιλωςθσ των ατυχθμάτων (κανατθφόρων και μθ) και τα 

προβλιματα αςφαλείασ ςτισ ςιραγγεσ. Στισ επόμενεσ παραγράφουσ γίνεται 

ενδεικτικι αναφορά τζτοιων ςτατιςτικϊν αναλφςεων. 

Τζλοσ, ςτο κεφάλαιο αυτό γίνεται αρχικά αναφορά ςτισ μεκόδουσ εφαρμογισ τθσ 

Ανάλυςθσ Κινδφνου ςε ςιραγγεσ για διάφορεσ χϊρεσ που ανικουν ςτθν PIARC 

(World Road Association) και ςτθ ςυνζχεια γίνεται προςπάκεια ςυλλογισ όλων των 

δεικτϊν ατυχθμάτων που ζχουν υπολογιςτεί ςε ςιραγγεσ κάποιων χωρϊν. 

 

3.2 Ανάλυςθ ρίςκου για χώρεσ μζλθ τθσ PIARC 

 

Οι δείκτεσ ατυχθμάτων δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι για όλεσ τισ ςιραγγεσ. Για να 

υπάρξουν ορκά αποτελζςματα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ παράγοντεσ όπωσ θ 

χϊρα, θ περιοχι, θ γεωμετρία τθσ ςιραγγασ, ο φόρτοσ κυκλοφορίασ και θ χρονικι 

περίοδοσ. Κάποιεσ χϊρεσ χρθςιμοποιοφν εδϊ και αρκετά χρόνια μεκόδουσ 

Ανάλυςθσ Κινδφνου, αλλά για αρκετζσ άλλεσ είναι καινοφργια τακτικι (PIARC, 

2008). 
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Ραρακάτω παρουςιάηονται οι μζκοδοι εφαρμογισ τθσ Ανάλυςθσ Κινδφνου ςε 

ςιραγγεσ για διάφορεσ χϊρεσ. 

 

3.2.1 Γαλλία 
 

Με αφορμι το τραγικό ατφχθμα ςτθ ςιραγγα του Mont Blanc, οι κανονιςμοί 

αςφαλείασ επανεξετάςτθκαν και πλζον ακολουκείται μια καινοφργια μεκοδολογία 

θ Specific Hazard Investigation. Αυτι θ μζκοδοσ βαςίηεται ςτθ δθμιουργία ςεναρίων 

και δίνει τθν δυνατότθτα διερεφνθςθσ των ποςοτικϊν ςτοιχείων, όπωσ ο καπνόσ ι 

ροι τθσ φωτιάσ. Στθ ςυνζχεια γίνεται μια ποςοτικι εκτίμθςθ τθσ ςυχνότθτασ των 

γεγονότων που προκαλοφν τα ατυχιματα και ακολουκεί θ κατάταξθ τουσ, θ οποία 

οδθγεί ςε τυποποιθμζνο πίνακα Συχνοτιτων-Συνεπειϊν Στθ ςυνζχεια 

πραγματοποιείται θ ποςοτικι ανάλυςθ για μια ςειρά από ςενάρια που επελζγθςαν 

από τον παραπάνω πίνακα. Θ ειδικι ζρευνα των κινδφνων κα πρζπει να ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθ ςυμμόρφωςθ τθσ ςιραγγασ με τισ γαλλικζσ τεχνικζσ οδθγίεσ και / ι 

τθν οδθγία τθσ ΕΕ (PIARC, 2008). 

 

3.2.2 Θνωμζνο Βαςίλειο 
 

Θ χριςθ τθσ ανάλυςθσ κινδφνου ζχει μακρά παράδοςθ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο και θ 

ανάλυςθ κινδφνου για τθν αςφάλεια ςθράγγων ζχει τυποποιθκεί από το 1978. Στο 

Θνωμζνο Βαςίλειο γίνεται χριςθ μιασ αρκετά μεγάλθσ ποικιλίασ ποιοτικϊν 

αναλφςεων (Risk Priority Number method), ντετερμινιςτικϊν αναλφςεων ςεναρίων, 

κακϊσ και ad-hoc πικανοτικϊν αναλφςεων κινδφνου (Privara, 2009). 
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3.2.3Ολλανδία  
 

Τα τελευταία χρόνια ςτθν Ολλανδία, για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ των 

ατυχθμάτων, ζχει ειςαχκεί μια μζκοδοσ ανάλυςθσ κινδφνου θ οποία βαςίηεται ςτθ 

δθμιουργία ςεναρίων, θ " Dutch scenario analysis for road tunnels". Θ μζκοδοσ αυτι 

επιτρζπει τθν εφαρμογι διαφόρων ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν. Θ ανάλυςθ 

κινδφνου με δθμιουργία ςεναρίων είναι μια ντετερμινιςτικι μζκοδοσ εντοπιςμοφ 

πικανϊν αδφνατων ςθμείων τθσ ςιραγγασ. Θ ανάλυςθ αρχικά γίνεται ποιοτικά 

αλλά κακϊσ προχωράει προςτίκενται και ποςοτικά δεδομζνα (αρικμόσ ατόμων ςτθ 

ςιραγγα, απϊλειεσ κ.α.). Τα προκακοριςμζνα ςενάρια αξιολογοφνται με βάςθ τα 

κριτιρια και τα ςυμπεράςματα και τισ ςυςτάςεισ που γίνονται. Ωςτόςο, δεν γίνεται 

υπολογιςμόσ κινδφνου, ζτςι δεν μπορεί να υπάρξει αξιολόγθςθ κόςτουσ-

αποτελεςματικότθτασ.  

 

Μια άλλθ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται είναι θ Tun- Prim, μια ποςοτικι ανάλυςθ 

κινδφνου που χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε ςιραγγεσ με διπλι κυκλοφορία και 

διαμικθ αεριςμό. Αυτι θ μζκοδοσ υπολογίηει με τθ βοικεια ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, 

τισ ςυχνότθτεσ των αρχικϊν ςυμβάντων για τθ δθμιουργία δζνδρου ςυμβάντων και 

τον υπολογιςμό των ςυχνοτιτων των διάφορων ςεναρίων.  

 

Από το 2004 ζωσ το 2007 καταγράφθκαν 39 ατυχιματα με ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ ςε 

ςιραγγεσ αυτοκινθτοδρόμου ςτθν Ολλανδία. Στα ατυχιματα αυτά, τρεισ άνκρωποι 

ζχαςαν τθ ηωι τουσ και 49 τραυματίςτθκαν. Τα αυτά ατυχιματα ςτισ οδικζσ 

ςιραγγεσ για το χρονικό διάςτθμα των 3 ετϊν αποτζλεςαν το 1,1 % του ςυνολικοφ 

αρικμοφ ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν ςτουσ αυτοκινθτοδρόμουσ τθσ Ολλανδία – 

3.444 εγγεγραμμζνα ατυχιματα. Συνεπϊσ το ποςοςτό των ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ 

είναι πολφ μικρόσ και είναι ςυνάρτθςθ του ζτουσ, μιασ και 23 από τα 39 ςοβαρά 

ατυχιματα ζγιναν το 2004, ενϊ το 2006 ςυνζβθςαν μόνο 2. Ο μικρόσ αρικμόσ των 

ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν ςτισ ςιραγγεσ μπορεί εφκολα να εξθγθκεί λόγω του 
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μικροφ αρικμοφ οδικϊν ςθράγγων που υπάρχουν ςτουσ αυτοκινθτοδρόμουσ των 

Κάτω Χωρϊν (μόνο 15).  

 

3.2.3.1 Δείκτεσ ατυχημάτων για ςυγκεκριμένεσ ςήραγγεσ τησ Ολλανδίασ 
από την PIARC 
 

Στον πίνακα φαίνεται ότι αρκετζσ από τισ ςιραγγεσ που μελετικθκαν περίπου τθν 

περίοδο 1989-1992 ζχουν αρκετά υψθλοφσ δείκτεσ ατυχθμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

θ ςιραγγα Benelux μικουσ 0,8km ζχει τον μεγαλφτερο δείκτθ ατυχθμάτων με τιμι 

1,57 ατυχ./106οχθμ.km, ενϊ αρκετά υψθλοφσ δείκτεσ ζχουν και οι ςιραγγεσ Botlek 

και Drecht, με τιμζσ 1,57 ατυχ./106οχθμ.km και 1,05 ατυχ./106οχθμ.km αντίςτοιχα. 

 

Πίνακασ 3. 1 Δείκτεσ ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Ολλανδίασ (PIARC, 1995) 

Πνομα ςιραγγασ Ζτθ μελζτθσ 

Τιμζσ για 106οχθμ.km 

Ατυχιματα 
Ατυχιματα με 

τραυματίεσ 

Schiphol 540m 1988-1992 0.8 0.1 

Benelux 800m 1988-1992 1.22 0.08 

Botlek 500m 1988-1992 1.57 0.13 

Drecht 600m 1988-1992 1.05 0.15 

 

3.2.4. Νορβθγία 
 

Θ Νορβθγία ζχει 91.450 km  δθμοςίων οδϊν και 4 077 km ςιδθροδρομικοφ δικτφου. 

Θ χϊρα διακζτει ζναν από τουσ υψθλότερουσ μζςουσ όρουσ χιλιόμετρων οδικισ 

ςιραγγασ ανά κάτοικο ςτθν Ευρϊπθ, με 844 ςιραγγεσ και ςυνολικό μικοσ αυτϊν 

768 km. Επιπλζον, υπάρχουν 702 ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ. 
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Θεωρικθκε αναγκαίο λοιπόν να μελετθκοφν τα ατυχιματα ςτισ οδικζσ ςιραγγεσ. Θ 

αςφάλεια των ςθράγγων τθσ Νορβθγίασ αποτζλεςε επίςθσ αντικείμενο ςυηθτιςεων 

ςτα μζςα ενθμζρωςθσ. Το Υπουργείο των Δθμοςίων Ζργων τθσ Νορβθγίασ ζλαβε 

τθν απόφαςθ να εκπονθκεί μελζτθ για τα τροχαία ατυχιματα με βάςθ τα ςοβαρά 

ατυχιματα που είχαν ιδθ καταγραφεί από τθν αςτυνομία. Τα αποτελζςματα 

ζδειξαν ότι οι ςιραγγεσ είναι εξίςου αςφαλείσ ςυγκριτικά με το υψθλό επίπεδο του 

οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ. Το ποςοςτό των ατυχθμάτων, ωςτόςο ιταν υψθλότερο 

ςτισ ηϊνεσ ειςόδου των ςθράγγων, ενϊ θ ςοβαρότθτα των ατυχθμάτων είναι 

μεγαλφτερθ ςτισ ςιραγγεσ ςε αντίκεςθ με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο (Amundsen et 

al., 2000). 

 

Τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ των Amundsen et al.(2000) βαςίηονται ςε δεδομζνα 

από 587 οδικζσ ςιραγγεσ, περιςςότερεσ από τισ οποίεσ είχαν δοκεί ςτθν 

κυκλοφορία το 1992 ι νωρίτερα. Υπιρξαν και 388 ςιραγγεσ, 66% του ςυνόλου, που 

για περίοδο 5 ετϊν δεν παρατθρικθκε κανζνα ατφχθμα με τραυματιςμό. Συνολικά 

745 πρόςωπα τραυματίςτθκαν ςε 499 ατυχιματα που περιλαμβάνονται ςτθν εν 

λόγω μελζτθ. 

 

Στοιχεία ςχετικά με ατυχιματα και τοποκεςίεσ ανακτικθκαν από τθν Road Data 

Bank τθσ Νορβθγίασ για τα ζτθ 1992-1996 και ομαδοποιικθκαν ςτισ ακόλουκεσ 

τζςςερισ κατθγορίεσ (Εικ. 3.1): 

Ηϊνθ 1: τα πρϊτα 50 m εμπρόσ από τα ανοίγματα τθσ ςιραγγασ, 

Ηϊνθ 2: τα πρϊτα 50 m μζςα από τθ ςιραγγα, 

Ηϊνθ 3: τα επόμενα 100 m μζςα ςτθ ςιραγγα, 

Ηϊνθ 4: θ μεςαία ηϊνθ 
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Εικόνα 3. 1 Κατθγοριοποίθςθ ηωνών ςιραγγασ από τθ Road Data Bank τθσ Νορβθγίασ 

 

Ο πίνακασ 3.2 δείχνει ότι ο δείκτθσ ατυχθμάτων ςτθ ηϊνθ 1 είναι τρεισ φορζσ 

υψθλότεροσ από εκείνον του τθσ ηϊνθσ 4, 0,30 ατυχ./106οχθμ.km και 0.10 

ατυχ./106οχθμ.km αντίςτοιχα. H ηϊνθ 3 ζχει δείκτθ ατυχθμάτων 0,16 ατυχ./ 

106οχθμ.km ςχεδόν ςτο μιςό τθσ ηϊνθσ 1 που ζχει δείκτθ 0,30 ατυχ./106οχθμ.km.  

 

Συγκρίνοντασ τα παραπάνω με ζρευνα που είχε διεξαχκεί το 1985 από τθν 

SINTEF(εταιρεία ερευνϊν ςτθ Νορβθγία) φαίνεται ότι οι δείκτεσ ατυχθμάτων είναι 

ςθμαντικά μειωμζνοι. Ριο ςυγκεκριμζνα για τθ ηϊνθ 1/ειςόδου από 0,86 

ατυχ./106οχθμ.km ςτα 0,20 ατυχ./106οχθμ.km και για τθ μεςαία ηϊνθ (Ηϊνεσ 3 και 4 

ςτθν ζρευνα των Amudsen et al.)από 0,17 ατυχ./106οχθμ.km ο δείκτθσ μειϊκθκε 

ςτα 0,10-0,16 ατυχ./106οχθμ.km. 

 

Πίνακασ 3. 2 Δείκτεσ ατυχθμάτων για κάκε ηώνθ των ςθράγγων ςτθ Νορβθγία 

Ηώνεσ Αρικμόσ 

Ατυχθμάτων 

Δείκτεσ 

(ατυχ./106οχθμ.km) 

Ηώνθ 1 127 0.30 

Ηώνθ 2 95 0.23 

Ηώνθ 3 94 0.16 

Ηώνθ 4 176 0.10 

Όλθ θ ςιραγγα 

(εκτόσ ηώνθσ 1) 

365 0.13 

Όλεσ οι ηώνεσ 492 0.15 
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Θ μελζτθ επίςθσ δείχνει ότι θ ςιραγγεσ μεγάλου μικουσ είναι αςφαλζςτερεσ από 

μικρζσ ςιραγγεσ. Το ποςοςτό των ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ με μικοσ μικρότερο 

από 100m υπολογίςτθκε 0,35 ατυχ./106οχθμ.km και το ποςοςτό ςε μεγαλφτερεσ 

από 3km ςε 0,05 ατυχ./106οχθμ.km. Τελευταίο ςυμπζραςμα τθσ μελζτθσ ιταν ότι τα 

ατυχιματα μζςα ςε ςιραγγεσ είναι κάπωσ πιο ςοβαρά από ατυχιματα ςτο ανοιχτό 

οδικό δίκτυο. 

 

3.2.4.1 Τποθαλάςςιεσ ςήραγγεσ ςτη Νορβηγία 
 

Από τισ 844 νορβθγικζσ οδικζσ ςιραγγεσ οι 25 είναι υποκαλάςςιεσ. Θ ζρευνα των 

Melby et al.(2002) εξετάηει 19 ατυχιματα με τραυματίεσ ςε 17 ςιραγγεσ ςτισ 

υπόλοιπεσ 8 δεν ζχουν αναφερκεί κακόλου ατυχιματα. Υπολογίηεται ο δείκτθσ 

ατυχθμάτων για όλεσ τισ υποκαλάςςιεσ ςιραγγεσ είναι 0,09 ατυχ./106οχθμ.km 

ατυχιματα ανά 1 εκ. όχθμα.km/ζτοσ. Θ ςιραγγα με τον υψθλότερο δείκτθ 

ατυχθμάτων είναι θ υποκαλάςςια ςιραγγα του Hvaler, όπου είναι 0,45 

ατυχ./106οχθμ.km. 

 

Από τισ υποκαλάςςιεσ ςιραγγεσ ςτθ Νορβθγία μόνο ςτο Tromsοsund υπάρχει 

δίδυμθ ςιραγγα και δφο λωρίδεσ ςε κάκε ςιραγγα. Ο δείκτθσ ατυχθμάτων ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ ςιραγγα είναι 0,05 ατυχ./106οχθμ.km. Στισ υπόλοιπεσ ςιραγγεσ ο 

δείκτθσ είναι 0,07 ατυχ./106οχθμ.km ςε όςεσ ζχουν τρεισ λωρίδεσ και αρκετά πιο 

μεγάλοσ 0,31 ατυχ./106οχθμ.km ςε όςεσ ζχουν δφο λωρίδεσ. Ωςτόςο, κα πρζπει να 

υπενκυμίςουμε ότι αυτζσ οι ςιραγγεσ ςυχνά ζχουν χαμθλι κυκλοφορία και 

απότομθ κλίςθ. 

 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα των Melby et al. (2002) δίνονται τα ακόλουκα: 

 

 Ατυχιματα προκλικθκαν μόνο ςε ςιραγγεσ μακρφτερεσ από 3,5km εκτόσ 

από ζνα ατφχθμα ςτθ ςιραγγα Fannefjord (2.750m). Ο δείκτθσ ατυχθμάτων 

ςε αυτζσ τισ 9 ςιραγγεσ είναι 0,10 ατυχ./106οχθμ.km.  
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 Οι 7 ςιραγγεσ με AADT μεγαλφτερο από 1500 ζχουν δείκτθ ατυχθμάτων 0,06 

ατυχ./106οχθμ.km ενϊ οι υπόλοιπεσ με μικρότερθ κυκλοφορία ζχουν δείκτθ 

0,21 ατυχ./106οχθμ.km. 

 

 Οι 7 ςιραγγεσ με κλίςθ 9-10% ζχουν δείκτθ ατυχθμάτων 0,18 

ατυχ./106οχθμ.km ενϊ οι ςιραγγεσ με κλίςθ 8-8,5% ζχουν δείκτθ 0,06 

ατυχ./106οχθμ.km. 

 

 Τζλοσ, αναφζρεται ότι αντίκετα με τισ απλζσ οδικζσ ςιραγγεσ τα 18 από τα 

19 ατυχιματα προκλικθκαν ςτο εςωτερικό των ςθράγγων (βλ. Ηϊνθ 4 ςτθν 

παραπάνω ζρευνα). 

 

3.2.4.2 Δείκτεσ ατυχημάτων για ςυγκεκριμένεσ ςήραγγεσ τησ Νορβηγίασ 
από την PIARC 
 

Στον πίνακα φαίνεται ότι αρκετζσ από τισ ςιραγγεσ που μελετικθκαν περίπου τθν 

περίοδο 1989-1992 ζχουν αρκετά υψθλοφσ δείκτεσ ατυχθμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

θ ςιραγγα Flekkeroy μικουσ 2,3km ζχει τον μεγαλφτερο δείκτθ ατυχθμάτων με τιμι 

1,92 ατυχ./106οχθμ.km, ενϊ αρκετά υψθλοφσ δείκτεσ ζχουν και οι ςιραγγεσ 

Velrenga και Ellingsoy, με τιμζσ 0,69 ατυχ./106οχθμ.km και 0,63 ατυχ./106οχθμ.km 

αντίςτοιχα. 
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Πίνακασ 3. 3 Δείκτεσ ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Νορβθγίασ (PIARC, 1995) 

Πνομα ςιραγγασ Ζτθ μελζτθσ 

Τιμζσ για 106οχθμ.km 

Ατυχιματα μόνο με 

υλικζσ ηθμιζσ 

Ατυχιματα με 

τραυματίεσ 

Oslo Tunnel 1,8km 1990-1993 0.33 0.07 

Valrenga 800m 1991-1992 0.69 0.57 

Floyfjell 3.9km 1988-1992 0.3 0.05 

Lovstakk 2km 1992 0.13 - 

Hvaler 3,8km 

(υποκαλάςςια) 
1989-1990 0 0.96 

Flekkeroy 2,3km 1989-1990 1.92 1.92 

Ellingsoy 3,5km 

(υποκαλάςςια) 
1988-1990 0.63 0.51 

Valderoy 4,5km 

(υποκαλάςςια) 
1988-1992 0.06 0.05 

Godoy 3,8km 

(υποκαλάςςια) 
1989-1992 - 0.14 

Hoyanger 7,5km 1983-1992 0.242 0.18 

Amanipa 1992 0.247 0.25 

 

 

3.2.5 Αυςτρία  
 

Στθν Αυςτρία, κατά το παρελκόν θ αξιολόγθςθ τθσ αςφάλειασ των οδικϊν 

ςθράγγων βαςίςτθκε κυρίωσ ςτθν εμπειρία. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφνταξθσ του 

αυςτριακοφ κϊδικα ςχεδιαςμοφ για τον αεριςμό των οδικϊν ςθράγγων, 

αποφαςίςτθκε θ ανάπτυξθ μιασ νζασ μεκοδολογίασ για πιο ολοκλθρωμζνθ 

ποςοτικι ανάλυςθ κινδφνου. Με βάςθ τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ανάλυςθσ 

κινδφνου, ιταν ςκόπιμο να κακοριςτεί μια απλοφςτερθ μζκοδοσ για τισ 

τυποποιθμζνεσ ςιραγγεσ (χωρίσ ειδικά χαρακτθριςτικά). Το αυςτριακό μοντζλο 

κινδφνου επικεντρϊνεται ςτα ατυχιματα ςθράγγων. Το TuRisMo (Austrian Tunnel 

Risk Model, RVS 09.03.11 (2008)) είναι ζνα ςφνολο ποςοτικϊν μεκόδων που 
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περιλαμβάνει ποςοτικι ανάλυςθ ςυχνοτιτων (δζντρα ςυμβάντων για τθν ανάλυςθ 

των αλλθλουχιϊν των γεγονότων από τθν αρχικι εκδιλωςθ) και ποςοτικι ανάλυςθ 

ςυνεπειϊν (ποςοτικοποίθςθ των επιπτϊςεων των ατυχθμάτων μζςα ςε ςιραγγεσ). 

Στθν Αυςτρία κάκε χρόνο ςυμβαίνουν κατά μζςο όρο 88 ατυχιματα ςε ςιραγγεσ 

αυτοκινθτοδρόμων και δρόμων ταχείασ κυκλοφορίασ, που ζχουν ωσ αποτζλεςμα 13 

κανάτουσ, 37 ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ και 108 ελαφροφσ τραυματιςμοφσ, κατά 

μζςο όρο. Θ ζρευνα τθσ Nussbaumer (2007) εξετάηει ατυχιματα τα οποία ζγιναν 

από το 1999 ζωσ και το 2003.  

Γίνεται ςφγκριςθ των ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςε ςιραγγεσ και ςτα ανοικτά 

τμιματα του οδικοφ δικτφου (Εικόνα 3.2). Συγκεκριμζνα ο δείκτθσ ατυχθμάτων ςε 

ςιραγγεσ είναι 0,10 ατυχ./106οχθμ.km ενϊ ςτα ανοικτά τμιματα ο δείκτθσ 

κυμαίνεται από 0,15-0,45 ατυχ./106οχθμ.km. Αντίςτοιχα, ο δείκτθσ απωλειϊν 

(casualties rate) για τισ ςιραγγεσ είναι 0,19 απϊλ./106οχθμ.km ενϊ ςτα ανοιχτά 

τμιματα κυμαίνεται από 0,21-0,65 απϊλ./106οχθμ.km. Ενδιαφζρον ζχει και ο 

δείκτθσ κόςτουσ των ατυχθμάτων. Στουσ αυτοκινθτόδρομουσ ο δείκτθσ είναι αρκετά 

χαμθλόσ 10 €/103οχθμ.km, για τισ ςιραγγεσ και τισ οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ ο 

δείκτθσ είναι περίπου 15 €/103οχθμ.km άνω για τισ τοπικζσ οδοφσ ο δείκτθσ 

κόςτουσ φτάνει ςτα 30 €/103οχθμ.km. 

 

Εικόνα 3. 2 Δείκτεσ ατυχθμάτων ςε ανοικτά τμιματα  του οδικοφ δικτφου και ςε ςιραγγεσ τθσ 

Αυςτρίασ (Nussbaumer, 2007) 
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Σε ςιραγγεσ διπλισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορίασ όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 3.3, ο 

δείκτθσ ατυχθμάτων - ςε 0,076 ατυχ./106οχθμ.km - είναι ελαφρϊσ χαμθλότερο από 

ότι ςε ςιραγγεσ μονισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορίασ, όπου το αντίςτοιχο ποςοςτό 

είναι 0,088 ατυχ./106οχθμ.km. 

Θ πικανότθτα τραυματιςμοφ ι κανάτου ςε ατφχθμα είναι 19% υψθλότερθ ςε 

ςιραγγεσ διπλισ κατεφκυνςθσ από ότι ςε ςιραγγεσ με μονισ κατεφκυνςθσ 

κυκλοφορία. Ππωσ φαίνεται ςτθ Εικόνα 3.3, ενϊ το ποςοςτό ατυχθμάτων ςε 

ςιραγγεσ διπλισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορία είναι 0,163 ατυχ./106οχθμ.km, το 

αντίςτοιχο ποςοςτό ςε ςιραγγεσ μονισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορία είναι 0,137 

ατυχ./106οχθμ.km. Σε ςιραγγεσ διπλισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορία, το ποςοςτό του 

κόςτουσ των ατυχθμάτων και το ποςοςτό κνθςιμότθτασ είναι, αντίςτοιχα, 2 φορζσ 

και 2,3 φορζσ υψθλότερεσ από ότι ςε ςιραγγεσ με μονισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορία. 

Ενϊ ςε ςιραγγεσ διπλισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορία, 17,3 απϊλ./109οχθμ.km, το 

αντίςτοιχο ποςοςτό για τισ ςιραγγεσ με μονισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορία είναι 7,6 

απϊλ./109οχθμ.km. Το ποςοςτό του κόςτουσ των ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ διπλισ 

κατεφκυνςθσ κυκλοφορία ανζρχεται ςε 16,4 €/103οχθμ.km και ςε ςιραγγεσ με 

μονισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορία ςε 8,4 €/103οχθμ.km. 

 

 

Εικόνα 3. 3 Δείκτεσ ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ μονισ και διπλισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορίασ 

(Nussbaumer, 2007) 
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3.2.5.1 Δείκτεσ ατυχημάτων για ςυγκεκριμένεσ ςήραγγεσ τησ Αυςτρίασ 
από την PIARC 
 

Στον Ρίνακα 3.4 φαίνεται ότι αρκετζσ από τισ ςιραγγεσ που μελετικθκαν περίπου 

τθν περίοδο 1987-1992 ζχουν αρκετά υψθλοφσ δείκτεσ ατυχθμάτων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ ςιραγγα Favoriten μικουσ 0,3km ζχει τον μεγαλφτερο δείκτθ 

ατυχθμάτων με τιμι 1,52 ατυχ./106οχθμ.km, ενϊ αρκετά υψθλοφσ δείκτεσ ζχουν και 

οι ςιραγγεσ Arlberg και Hiefler, με τιμζσ 1,09 ατυχ./106οχθμ.km και 0,93 

ατυχ./106οχθμ.km αντίςτοιχα. 

Ζνα ςυμπζραςμα που μπορεί να εξαχκεί από τα παραπάνω δεδομζνα είναι ότι οι 

ςιραγγεσ τθσ Αυςτρίασ ζχουν ςαφϊσ βελτιωκεί από άποψθ αςφάλειασ, δεδομζνου 

ότι ο δείκτθσ ατυχθμάτων από το 1999 ζωσ και το 2003 είναι 0,10 ατυχ./106οχθμ.km 

ενϊ για τθν περίοδο 1987-1992 ο χαμθλότεροσ δείκτθσ ατυχθμάτων είναι αυτόσ ςτθ 

ςιραγγα Kaiser Mühlen 0,41 ατυχ./106οχθμ.km. 

 

Πίνακασ 3. 4 Δείκτεσ ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Αυςτρίασ (PIARC, 1995) 

Πνομα ςιραγγασ Ζτθ μελζτθσ 

Τιμζσ για 106οχθμ.km 

Ατυχιματα μόνο με 

υλικζσ ηθμιζσ 

Ατυχιματα με 

τραυματίεσ 

Favoriten0.3km 1987-1991 1.52 0 

Kaiser Mühlen 1km 1989-1991 0.41 0 

Hiefler 2km 1987-1991 0.93 - 

Tanzenberg 2.4km 1987-1990 0.57 - 

Perjen 2.9km 1987-1991 0.63 0 

Arlberg 14km 1987-1991 1.09 - 

Katschberg 5.4km 1987-1991 0.55 0.07 

Tauern 6.4km 1987-1991 0.69 0.04 

Amberg 3km 1987-1991 0.42 - 

Gräbern 2.1km 1983-1992 0.51 0 
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3.2.6 Γερμανία 
 

Στθ Γερμανία γίνεται χριςθ κυρίωσ δεςμευτικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν (RABT) 

και ςε λίγεσ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ γίνεται χριςθ ανάλυςθσ κινδφνου. Δεν 

υπάρχει ενιαία προςζγγιςθ αλλά πολλά διαφορετικά μοντζλα για τισ ςιραγγεσ που 

καταςκευάηονται. Λόγω τθσ Οδθγίασ τθσ ΕΕ όμωσ μια νζα ποςοτικι μζκοδοσ 

αναπτφςςεται. Για τθ μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων χρθςιμοποιείται 

το μοντζλο του ΟECD / PIARC DG QRA (Privara, 2009). 

Ζρευνα που διεξιχκθ από το πανεπιςτιμια Ruhr ςτο Bochum τθσ Γερμανίασ, ζδειξε 

ότι θ πικανότθτα πρόκλθςθσ ατυχιματοσ ςε ανοικτά τμιματα του οδικοφ δικτφου 

είναι γενικϊσ πιο μεγάλθ από τθν πικανότθτα να προκλθκεί ςε οδικι ςιραγγα 

(Lemke, 1999). Θ ζρευνα υποςτθρίηει ότι κάτι τζτοιο είναι φυςικό κακϊσ ςτισ 

περιςςότερεσ ςιραγγεσ ιςχφει ο περιοριςμόσ του ορίου ταχφτθτασ ςτα 80km/h και 

επίςθσ ότι επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπωσ παγωμζνο οδόςτρωμα, ζντονθ 

βροχι, ομίχλθ ι εκτυφλωτικόσ ιλιοσ, δεν επικρατοφν ςτισ ςιραγγεσ. Στθν ζρευνα 

μελετικθκαν 784 ατυχιματα μεταξφ 1993 και 1997 ςε 68 οδικζσ ςιραγγεσ.  

Ραρακάτω δίνονται ςυγκεντρωτικά τα αποτελζςματα. Φαίνεται ότι οι ςιραγγεσ είτε 

ςε εκνικά δίκτυα είτε ςε τοπικζσ οδοφσ είναι ςαφϊσ πιο αςφαλείσ ςε ςχζςθ με τα 

ανοικτά τμιματα των αντίςτοιχων δικτφων. Ριο, ςυγκεκριμζνα για τα εκνικά δίκτυα 

ο δείκτθσ ατυχθμάτων των ςθράγγων είναι 0,130 ατυχ./106οχθμ.km ενϊ για τα 

ανοικτά τμιματα 0,202 ατυχ./106οχθμ.km και για τισ τοπικζσ οδοφσ ο δείκτθσ 

ατυχθμάτων των ςθράγγων είναι 0,141 ατυχ./106οχθμ.km ενϊ για τα ανοικτά 

τμιματα 0,315 ατυχ./106οχθμ.km. 

Πίνακασ 3. 5 Δείκτεσ ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ ςτθ Γερμανία 

Σφποσ ςιραγγασ Ατυχ./106οχθμ.km 

Τραυματιςμοί Υλικζσ ηθμιζσ 

ιραγγεσ ςε εκνικά δίκτυα  

(ανοικτά τμιματα εκνικών οδών) 

0,130 

(0,202) 

0,354 

(0,923) 

ιραγγεσ ςε τοπικζσ οδοφσ  

(ανοικτά τμιματα τοπικών οδών) 

0,141 

(0,315) 

0,249 

(0,983) 
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3.2.7 Ελβετία 
 
Στθν Ελβετία εφαρμόηεται το «Διάταγμα για τθν αποφυγι ςοβαρϊν ατυχθμάτων». 

Ρρόκειται για ποςοτικι ανάλυςθ των κινδφνων που ωςτόςο περιορίηεται ςτθν 

αξιολόγθςθ τθσ μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων και, ςυνεπϊσ, αυτι θ 

μεκοδολογία δεν μπορεί να επεκτακεί ςτθν αξιολόγθςθ κινδφνου γενικά ςτισ οδικζσ 

ςιραγγεσ. Ρροσ το παρόν δεν υπάρχουν άλλεσ μζκοδοι ανάλυςθσ κινδφνου που 

αναπτφςςονται (Privara, 2009). 

Ανάλυςθ που ζγινε για τα ατυχιματα ςτο εκνικό δίκτυο τθσ Ελβετίασ μεταξφ 1992 

και 1999 ζδειξε ότι ο μζςοσ δείκτθσ ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ είναι 0,35 

ατυχ./106οχθμ.km ςε ςφγκριςθ με 0,47 ατυχ./106οχθμ.km που ιςχφει ςε ανοικτά 

τμιματα του εκνικοφ δικτφου (Salvisberg et al., 2004). 

 

3.2.8 Ελλάδα 
 

Στθν Ελλάδα παρότι γίνονται διάφορεσ προςπάκειεσ δθμιουργίασ βάςεων 

δεδομζνων οδικϊν ατυχθμάτων δεν υφίςταται ζνα κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ 

των οδικϊν ατυχθμάτων το οποίο να δίνει τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ αρμόδιουσ 

φορείσ λειτουργίασ των οδικϊν δικτφων να το χρθςιμοποιοφν ωσ εργαλείο για τθ 

βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ. 

H Διοικθτικι Αρχι Σθράγγων (Δ.Α.Σ.), θ οποία ζχει ςυςτακεί από το Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ, 

προςπακεί τα τελευταία χρόνια να εντάξει τθν Ανάλυςθ Επικινδυνότθτασ ςτισ 

μελζτεσ ςθράγγων με τθ Διοικθτικι Αρχι Σθράγγων (Δ.Α.Σ.). 

Αξίηει να αναφερκεί θ προςπάκεια που διεξάγεται από τθν Εγνατία Οδόσ Α.Ε. αλλά 

και των Αττικϊν Διαδρομϊν Α.Ε. για τθν καταγραφι των ατυχθμάτων που 

λαμβάνουν χϊρα ςτισ ςιραγγεσ του αυτοκινθτόδρομου, με τθ δθμιουργία ειδικοφ 

λογιςμικοφ καταγραφισ. 
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3.2.9 Ηνωμένεσ Πολιτείεσ Αμερικήσ 
 

Στισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ γίνεται χριςθ ντετερμινιςτικϊν και πικανοτικϊν 

μεκόδων ανάλυςθσ κινδφνου κυρίωσ για διάφορα ςενάρια πυρκαγιάσ. Οι παλιζσ 

ςιραγγεσ ζχουν αναβακμιςτεί με βάςθ το Αμερικανικό Εκνικό πρότυπο 

Ρυροπροςταςίασ για "τισ οδικζσ ςιραγγεσ, γζφυρεσ, και άλλεσ περιοριςμζνεσ 

εκνικζσ οδοί πρόςβαςθσ" (NFPA502). Ωςτόςο, δεν υπάρχει εκνικό ζγγραφο 

αξιολόγθςθσ τθσ αςφάλειασ, και θ εφαρμογι κάποιασ μεκόδου εκτίμθςθσ των 

κινδφνων που προορίηεται για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ (Privara, 2009). 

Το 1991 ςτο Duluth τθσ Μινεςότα ορίςτθκε επιτροπι που κα εξζταηε και κα 

αξιολογοφςε δφο εναλλακτικζσ διαδρομζσ για τθ διζλευςθ φορτθγϊν με επικίνδυνα 

φορτία. Θ αξιολόγθςθ αυτι ζδειξε ότι ςτθ μία ςιραγγα (Ι-35) ο δείκτθσ ατυχθμάτων 

ιταν 1,91 ατυχ./106οχθμ.km και για τθν άλλθ (Τ.Θ. 61) ο δείκτθσ ατυχθμάτων ιταν 

8,3 ατυχ./106οχθμ.km. Ππωσ ιταν αναμενόμενο θ διαδρομι που επιλζχκθκε ιταν θ 

πρϊτθ λόγω του χαμθλότερου δείκτθ ατυχθμάτων αλλά και γιατί δεν περνοφςε από 

κατοικθμζνεσ περιοχζσ (Shaver et al.,1998) . 

 

3.2.9.1 Δείκτεσ ατυχημάτων για ςυγκεκριμένεσ ςήραγγεσ των Ηνωμένων 
Πολιτειών από την PIARC 
 

Στον Ρίνακα 3.6 φαίνεται ότι αρκετζσ από τισ ςιραγγεσ που μελετικθκαν τθν 

περίοδο 1987-1992 ζχουν αρκετά υψθλοφσ δείκτεσ ατυχθμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

θ ςιραγγα Queens Midtown μικουσ 0,3km ζχει ιδιαίτερα μεγάλο δείκτθ ατυχθμάτων 

με τιμι 3,14 ατυχ./106οχθμ.km. 
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Πίνακασ 3. 6 Δείκτεσ ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ των Θνωμζνων Πολιτειών (PIARC, 1995) 

Πνομα ςιραγγασ Ζτθ μελζτθσ 

Τιμζσ για 106οχθμ.km 

Ατυχιματα 
Ατυχιματα με 

τραυματίεσ 

Brooklyn Battery 

3.2km 
1989-1991 1.86 0.5 

Queens Midtown 

2.8km 
1989-1991 3.14 0.81 

Holland 2.6km 1987-1991 1.13 0.33 

Lincoln 2.5km 1987-1991 0.89 0.3 

 

3.2.10 Ιαπωνία  
 

Στθν Ιαπωνία ζχουν αναπτφξει και ειςάγει πολλά μζτρα αςφαλείασ και πρόλθψθσ. Θ 

προςταςία τθσ ηωισ είναι θ κορυφαία προτεραιότθτα ςτθν περίπτωςθ τθσ φωτιάσ, 

με αποτζλεςμα να γίνεται κάκε δυνατι προςπάκεια για ζγκαιρθ ανίχνευςθ του 

ατυχιματοσ και τθσ πυρκαγιάσ, τον ζλεγχο τθσ κυκλοφορίασ, τθν γριγορθ εκκζνωςθ 

τθσ ςιραγγασ από τουσ χριςτεσ και τθν κατάςβεςθ τθσ φωτιάσ. Τα χαρακτθριςτικά 

αςφαλείασ περιλαμβάνουν προλθπτικά μζτρα (ευαιςκθτοποίθςθ των χρθςτϊν των 

ςθράγγων για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ, κατάλλθλθ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ 

εξαεριςμοφ, διαχείριςθ τθσ ςιραγγασ, κ.λπ.) και εγκαταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

(Privara, 2009). 

 

3.2.11 Κίνα 
 

Σφμφωνα με τουσ Zhuang-lin et al (2008)., τα τελευταία 10 χρόνια θ οικονομικι 

ανάπτυξθ τθσ Κίνασ ζχει βοθκιςει ςτθν καταςκευι μεγάλων οδικϊν δικτφων αλλά 

και ςθράγγων.   
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Στθν ζρευνα των Zhuang-lin et al (2008) επιλζχτθκαν 4 ςιραγγεσ. Κατά το 2003-

2004, ςυνολικά προκλικθκαν 134 ατυχιματα από τα οποία τα 6 ιταν κανατθφόρα, 

τα 32 με τραυματίεσ και τα υπόλοιπα 96 μόνο με υλικζσ ηθμιζσ. 

 

Σε αντίκεςθ με τθ Νορβθγικι ζρευνα οι ηϊνεσ χωρίηονται ωσ εξισ:  

Ηϊνθ 1: τα πρϊτα 100 m εμπρόσ από τα ανοίγματα τθσ ςιραγγασ, 

Ηϊνθ 2: τα πρϊτα 100 m μζςα ςτθ ςιραγγα, 

Ηϊνθ 3: τα επόμενα 300 m μζςα ςτθ ςιραγγα, 

Ηϊνθ 4: θ μεςαία ηϊνθ 

Σιραγγεσ με μικοσ μικρότερο από 200 m ζχουν μόνο τισ ηϊνεσ 1 και 2, ενϊ 

ςιραγγεσ με μικοσ μικρότερο από 800 m δεν διακζτουν τθ ηϊνθ 4. 

 

Ο ςυγκεντρωτικόσ Ρίνακασ 3.6 δείχνει ότι ο δείκτθσ ατυχθμάτων ςτθ ηϊνθ 3 (100–

400 m μζςα από τθ ςιραγγα) είναι υψθλότεροσ από τισ άλλεσ, ενϊ το ποςοςτό 

ατυχθμάτων ςτθ ηϊνθ 4 ( μεςαία ηϊνθ) είναι το χαμθλότερο. 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα ο δείκτθσ ατυχθμάτων ςτθ Ηϊνθ 4 είναι 0,45 ατυχ./106οχθμ.km, 

ςτθ Ηϊνθ 3 είναι 0,58 ατυχ./106οχθμ.km και ςυνολικά ο δείκτθσ για τισ ςιραγγεσ 

ςτθν Κίνα είναι ατυχ./106οχθμ.km. 

 

Πίνακασ 3. 7 Δείκτεσ ατυχθμάτων ςε κάκε ηώνθ των οδικών ςθράγγων ςτθν Κίνα 

Ηώνεσ 
Αρικμόσ 

Ατυχθμάτων 

Δείκτεσ 

(ατυχ./106οχθμ.km) 

Ηώνθ 1 18 0.56 

Ηώνθ 2 17 0.53 

Ηώνθ 3 42 0.58 

Ηώνθ 4 57 0.45 

Όλθ θ ςιραγγα 

(εκτόσ ηώνθσ 1) 
134 0.51 

Όλεσ οι ηώνεσ 116 0.50 
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3.2.12 Φονγκ – Κονγκ 
 

Στθν περιοχι του Χονγκ-Κονγκ τα ατυχιματα και τα υπόλοιπα περιςτατικά ςε οδικζσ 

ςιραγγεσ καταγράφονται λεπτομερϊσ, κάτι που βοικθςε πολφ τουσ Armstrong, et 

al.(2001) να ςυλλζξουν δεδομζνα από 5 ςιραγγεσ για περίοδο 7 χρόνων και να 

εξάγουν τουσ παρακάτω δείκτεσ. Στθν εικόνα 3.2 δίνονται οι δείκτεσ ατυχθμάτων ςε 

ςχζςθ με τον αρικμό των διαδρομϊν (journeys) που ζγιναν ςτισ ςιραγγεσ κακϊσ και 

ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά χιλιόμετρα που διανφκθκαν. 

 

Με τθν ζρευνα αυτι ζγινε ο ςυςχετιςμόσ των ατυχθμάτων με τον αρικμό των 

διαδρομϊν που γίνονται ςτισ ςιραγγεσ, δθλαδι αυξάνοντασ των αρικμό των 

οχθμάτων που χρθςιμοποιοφν τθ ςιραγγα αυξάνεται και θ ςυχνότθτα πρόκλθςθσ 

ατυχθμάτων. Επίςθσ κατζλθξαν και ςτο ςυμπζραςμα ότι το μικοσ τθσ ςιραγγασ 

αποτελεί δευτερεφοντα παράγοντα για τα ατυχιματα. Συνικωσ λοιπόν τα 

ατυχιματα λαμβάνουν χϊρα ςτισ ειςόδουσ/εξόδουσ των ςθράγγων ι ςχετίηονται με 

τον όγκο τθσ κυκλοφορίασ. Θ εξιγθςθ που δίνεται για αυτό το φαινόμενο είναι ότι θ 

κίνθςθ ςτο εςωτερικό τθσ ςιραγγασ είναι ςτακερι και δεν επθρεάηεται από 

διακλαδϊςεισ, πεηοφσ κ.α 

 

Εικόνα 3. 4 Δείκτεσ ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τα km που διανφκθκαν ςτο Χονγκ Κονγκ 
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Συγκρίνοντασ τθ πικανότθτα πρόκλθςθσ ατυχθμάτων με τραυματίεσ ςε ανοιχτοφσ 

δρόμουσ του Χονγκ-Κονγκ  φαίνεται ότι είναι θ διπλάςια από αυτι ςε οδικζσ 

ςιραγγεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά μζςο όρο ςτισ ςιραγγεσ ο δείκτθσ ατυχθμάτων 

με τραυματία είναι 0,71 ατυχ./106οχθμ.km ςε αντίκεςθ με τα 1,42 

ατυχ./106οχθμ.km ςτουσ ανοιχτοφσ δρόμουσ. 

 

3.3 Εκτίμηςη μέςου όρου δεικτών ατυχημάτων ςε οδικέσ ςήραγγεσ 

 

Ραρακάτω παρουςιάηεται ο ςυγκεντρωτικόσ Ρίνακασ 3.8 με τουσ μζςουσ όρουσ των 

δεικτϊν ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ ςτισ παραπάνω χϊρεσ. Το μεγαλφτερο 

δείκτθ ατυχθμάτων φαίνεται ότι επικρατεί ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ με 2,87 

ατυχ./106οχθμ.km και ακολουκεί θ Ολλανδία με πολφ μικρότερο δείκτθ τθσ τάξεισ 

του 1,16 ατυχ./106οχθμ.km. Οι δείκτεσ των υπόλοιπων χϊρων κυμαίνονται από 0,01 

ζωσ 0,71 ατυχ./106οχθμ.km. Ο ςυνολικόσ μζςοσ όροσ προκφπτει 0,66 

ατυχ./106οχθμ.km. 

 

Πίνακασ 3. 8 Μζςοσ όροσ δεικτών ατυχθμάτων 

Χώρα Μζςοσ Όροσ Δεικτών Ατυχθμάτων 
(ατυχ./106οχθμ.km) 

Θ.Ρ.Α. 2,87 
Ολλανδία 1,16 

Κίνα 0,5 
Ελβετία 0,35 

Γερμανία 0,21 
Νορβθγία 0,125 
Αυςτρία 0,10 

Χονγκ - Κονγκ 0,01 
φνολο 0,66 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ 

 

4.1 Ειςαγωγι 

 

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα που βγικαν από τθν ανάλυςθ των 

ςτοιχείων που ςυλλζχτθκαν. Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αποτελεςμάτων το 

δείγμα ομαδοποιικθκε ανά δεκαετία, ανά ιπειρο και ανά ευρωπαϊκι χϊρα. 

Μελετικθκαν τα αιτία των ατυχθμάτων κακϊσ και θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τουσ. 

Επίςθσ, ςυγκρίνονται ο αρικμόσ κακϊσ και το ποςοςτό των κυμάτων και των 

τραυματιϊν ςε κάκε δεκαετία. Γίνεται ακόμα θ ςφγκριςθ του αρικμοφ των 

ατυχθμάτων, των τραυματιϊν και των νεκρϊν ςε ςχζςθ  με τθ γεωμετρία των 

ςθράγγων- δίδυμεσ, διπλισ κυκλοφορίασ με ι χωρίσ νθςίδα.   

Στο Ραράρτθμα Ι παρουςιάηονται οι αναλυτικοί πίνακεσ με τα καταγεγραμμζνα 

ατυχιματα, το υπαίτιο όχθμα, τθν πικανι αιτία κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ ςε 

ανκρϊπινεσ ηωζσ. Επίςθσ αναφζρεται θ γεωμετρία των ςθράγγων ( δίδυμεσ 

ςιραγγεσ, ςιραγγεσ διπλισ κυκλοφορίασ με ι χωρίσ νθςίδα) και το μικοσ τθσ κάκε 

ςιραγγασ.  

 

Να ςθμειωκεί ότι τα ατυχιματα που καταγράφθκαν είναι αυτά που δόκθκαν ςτθ 

δθμοςιότθτα. Ρροφανϊσ τα ατυχιματα που ζχουν λάβει χϊρα κυρίωσ ςε οδικζσ 

αλλά και ςε ςιδθροδρομικζσ ι υπόγεια αςτικά δίκτυα, είναι πολφ περιςςότερα αλλά 

τα ςτοιχεία δεν είναι προςβάςιμα ςτο κοινό παρά μόνο αν υπάρξει ςυνεργαςία με 

τθν αρμόδια αρχι τθσ κάκε χϊρασ. Ωςτόςο ςτθ παροφςα διπλωματικι ζγινε μια 

προςπάκεια καταγραφισ και ανάλυςθσ των ατυχθμάτων με βάςθ τουσ παράγοντεσ 

που αναφζρονται παραπάνω. 
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4.2 τατιςτικι ανάλυςθ ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ 

 

Ο πλθκυςμόσ του δείγματοσ που λιφκθκε υπόψθ για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ 

περιλαμβάνει 89 ατυχιματα που προκλικθκαν ςε ςιραγγεσ ςε όλο τον κόςμο από 

το 1949 ζωσ και το 2011. Από αυτά τα 51 είχαν απϊλειεσ ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ και τα 

24 είχαν μόνο τραυματίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτα ατυχιματα που μελετϊνται 

ζχαςαν τθ ηωι τουσ 625 άνκρωποι και τραυματίςτθκαν 605. Στθν Εικόνα 4.1 

φαίνονται οι χϊρεσ που βρίςκονται οι ςιραγγεσ που μελετϊνται, κακϊσ και το 

ςυνολικό μικοσ των οδικϊν ςθράγγων ςε κάκε χϊρα. 

 

 

Εικόνα 4. 1 Χιλιόμετρα Οδικών θράγγων ςε κάκε Χώρα 
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Είναι εμφανισ θ επικράτθςθ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςτθν καταςκευι οδικϊν 

ςθράγγων και οφείλεται ςτο ορεινό τθσ ανάγλυφο που επιβάλλει τθν καταςκευι 

ςθράγγων. Στθν πρϊτθ κζςθ βρίςκεται θ Ιταλία με 985km οδικϊν ςθράγγων, όπου 

εκτόσ από τισ Άλπεισ υπάρχουν και τα Απζννινα Πρθ. Τα Απζννινα Πρθ αποτελοφν 

οροςειρά που εκτείνεται 1350χλμ. από το βορρά ωσ το νότο τθσ Ιταλίασ κατά μικοσ 

τθσ ανατολικισ ακτισ, διαςχίηοντασ όλθ τθ χερςόνθςο. Ακολουκεί θ Νορβθγία με 

847km οδικϊν ςθράγγων. Το νορβθγικό τοπίο είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ζντονο και 

αρκετά ορεινό ενϊ το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ εκτεταμζνθσ ακτογραμμισ (με 

μικοσ 21.925 χιλιόμετρα) είναι τα φιόρντ και τα πολλά μικρά ι μεγαλφτερα νθςιά. 

Θ αλπικι ηϊνθ καταλαμβάνει τα 3/5 τθσ Ελβετίασ κάτι που δικαιολογεί τα 327km 

οδικϊν ςθράγγων. Θ Αυςτρία είναι επίςθσ πολφ ορεινι χϊρα κακϊσ περίπου το 

60% τθσ ςυνολικισ τθσ ζκταςθσ καλφπτεται από τισ Άλπεισ και άλλα μικρότερα 

βουνά. Και τζλοσ, οι Γαλλικζσ Άλπεισ κακϊσ και τα Ρυρθναία, τα Ιοφρα και τα 

Βόςγια Πρθ επικρατοφν ςτο ανάγλυφο τθσ Γαλλίασ και απαιτοφν τθν φπαρξθ 170km 

οδικϊν ςθράγγων. 

Ππωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 4.2 το ποςοςτό των ατυχθμάτων ςτθν Ευρϊπθ 

αποτελεί το 81% των ατυχθμάτων που μελετϊνται. Ακολουκοφν οι Θνωμζνεσ 

Ρολιτείεσ Αμερικισ και θ Αςία με 9% και 7% αντίςτοιχα. Κάτι τζτοιο είναι λογικό, 

κακϊσ από τα 3.250km οδικϊν ςθράγγων των χωρϊν που μελετϊνται, τα 2.860km 

είναι Ευρωπαϊκϊν χωρϊν. 
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Εικόνα 4. 2 Ατυχιματα ανά ιπειρο 

 

Αναλυτικότερα τα ποςοςτά των ατυχθμάτων ςε Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ φαίνονται ςτθν 

Εικόνα 4.3 . Εξαιτίασ των αλπικϊν οροςειρϊν, χϊρεσ όπωσ θ Αυςτρία, θ Ελβετία, θ 

Ιταλία και θ Γαλλία ζχουν οδικό ςφςτθμα που αποτελείται από μεγάλο αρικμό 

ςθράγγων και κατ’ επζκταςθ δικαιολογείται το μεγάλο ποςοςτό ατυχθμάτων ςε 

ςιραγγεσ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, με 25%, 22%, 12% και 10% 

αντίςτοιχα. Επίςθσ, κακϊσ θ Νορβθγία βρίςκεται ςτθ δεφτερθ κζςθ μετά τθν Ιταλία 

ςτο ςυνολικό μικοσ των οδικϊν ςθράγγων, είναι εφλογο να ζχει αρκετά ατυχιματα. 
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Εικόνα 4. 3Ποςοςτά ατυχθμάτων ςτισ ευρωπαϊκζσ χώρεσ 

 

Τα ατυχιματα όπωσ είναι αναμενόμενο, λόγω τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των 

αυτοκινιτων και των ςθράγγων, όςο περνάνε οι δεκαετίεσ αυξάνονται, όπωσ 

φαίνεται και ςτθν Εικόνα 4.4. Ραρατθρείται μία ςυνεχισ αφξθςθ των ατυχθμάτων 

από τθ δεκαετία του 1970 μζχρι τθ δεκαετία του 2000 με απότομθ άνοδο τθν 

τελευταία δεκαετία, θ οποία μπορεί να δικαιολογθκεί από το μεγάλο αρικμό 

ςθράγγων που καταςκευάςτθκαν τα τελευταία χρόνια κακϊσ και τθ ςυνεχϊσ 

αυξανόμενθ χριςθ των αυτοκινιτων.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, ενϊ το 1970, 1980 και 1990 καταγράφθκαν 6,10 και 18 

ατυχιματα αντίςτοιχα, τθ δεκαετία του 2000 ο αρικμόσ διπλαςιάηεται ςτα 45. Πςον 

αφορά τθ δεκαετία που διανφεται, δεν μποροφν να βγουν ςυμπεράςματα αλλά 

είναι εμφανισ θ τάςθ για αφξθςθ του αρικμοφ των ατυχθμάτων. 
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Εικόνα 4. 4 Αρικμόσ ατυχθμάτων 

 

Στθν εικόνα 4.5 φαίνεται ότι ο αρικμόσ των απωλειϊν ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ και των 

τραυματιϊν αυξάνεται αναλογικά με τον αρικμό των ατυχθμάτων, με εξαίρεςθ τθν 

δεκαετία του 1980, που ο μεγάλοσ αρικμόσ νεκρϊν οφείλεται ςτο ατφχθμα που 

ςυνζβθ το 1982 ςτθ ςιραγγα Salang ςτο Αφγανιςτάν και οδιγθςε ςτο κάνατο πάνω 

από 400 ανκρϊπων εξαιτίασ του ανεπαρκοφσ ςχεδίου διάςωςθσ 

(www.lotsberg.net). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ δεκαετία του 1970 ζχαςαν τθ ηωι τουσ 13 και 

τραυματίςτθκαν 8 ενϊ τθ δεκαετία του 1980, λόγω του ατυχιματοσ που 

αναφζρκθκε, οι νεκροί ζφταςαν τουσ 428 και οι τραυματίεσ παρζμειναν ςε 

φυςιολογικά όριο ςτουσ 43. 

Πςον αφορά ςτισ τελευταίεσ δεκαετίεσ παρατθρείται μία αιςκθτι μείωςθ του 

ποςοςτοφ των νεκρϊν ςε ςχζςθ με τουσ τραυματίεσ, παρόλο που ο αρικμόσ των 

ατυχθμάτων αυξικθκε, αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθν ςφνταξθ και εφαρμογι 

προτφπων αςφαλείασ ςτισ οδικζσ ςιραγγεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, από το 1990 ζωσ το 

1999 οι νεκροί ανιλκαν ςτουσ 32 και οι τραυματίεσ ςτουσ 168, και τθ δεκαετία του 

2000 οι νεκροί ανιλκαν ςτουσ 98 και οι τραυματίεσ ςτουσ 286. 
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Οι προθγοφμενεσ παρατθριςεισ γίνονται καλφτερα αντιλθπτζσ ςτθν ποςοςτιαία 

αναλογία απωλειϊν και τραυματιϊν (Εικόνα 4.6). Τθ δεκαετία του 1970 θ αναλογία 

είναι περίπου 1:1, ενϊ τθ δεκαετία του 1980 το ποςοςτό των τραυματιϊν είναι 

μόνο 10%. Τισ υπόλοιπεσ δεκαετίεσ το ποςοςτό των νεκρϊν φαίνεται να είναι 

ςτακερό ςτο 20-30%. 

 

 

Εικόνα 4. 5 Απώλειεσ και τραυματίεσ ςε ατυχιματα ςε οδικζσ ςιραγγεσ ανά δεκαετίεσ 

 

 

Εικόνα 4. 6 Ποςοςτιαία αναλογία απωλειών και τραυματιών ςε ατυχιματα ςε οδικζσ ςιραγγεσ 
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Βλζποντασ τουσ βαςικότερουσ παράγοντεσ που προκαλοφν τα ατυχιματα ςτισ 

οδικζσ ςιραγγεσ ο κυριότεροσ είναι τα φορτθγά τα οποία είτε εμφανίηουν 

μθχανικζσ βλάβεσ είτε περιορίηουν τθν ορατότθτα των υπόλοιπων οχθμάτων και 

πολλζσ φορζσ μεταφζρουν εφφλεκτα προϊόντα (Εικόνα 4.7). Ριο ςυγκεκριμζνα τα 

ατυχιματα ςτα οποία εμπλζκονται φορτθγά αποτελοφν το 66% των ατυχθμάτων.  

 

Εικόνα 4. 7 φγκριςθ ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ που προκλικθκαν από φορτθγό 

 

Βαςικότερθ αιτία των ατυχθμάτων αποτελεί θ ςφγκρουςθ, μετωπικι ι 

νωτομετωπικι, (με 28 ατυχιματα) θ οποία ςτθ ςυνζχεια προκαλεί μια ςειρά 

ςυμβάντων που καταλιγουν ςε δυςτφχθμα (Εικόνα 4.8). Ακολουκοφν οι μθχανικζσ 

βλάβεσ (με 28 ατυχιματα), που μπορεί να προκφψουν είτε ςε φορτθγά είτε ςε ΙΧ 

και περιλαμβάνουν τισ βλάβεσ κινθτιρα, τθν αςτοχία του ςυςτιματοσ πζδθςθσ κ.α, 

και τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά. Ζπονται οι καιρικζσ ςυνκικεσ (με 3 ατυχιματα), 

που ςυνικωσ επθρεάηουν τουσ οδθγοφσ κατά τθν είςοδο και ζξοδο των οδθγϊν 

από τθ ςιραγγα, και θ πρόςκλθςθ φωτιάσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ 

καταςκευαςτικι αςτοχία των ςθράγγων αποτελεί ςπάνια αιτία πρόκλθςθσ 

ατυχιματοσ ςτθν Εικόνα 4.8. Τζλοσ, για το 18% των ατυχθμάτων δεν διευκρινίηονται 

οι αιτίεσ τουσ. 
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Εικόνα 4. 8 Αιτίεσ ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ 

 

Ενϊ κανείσ κα περίμενε τα ατυχιματα ςε δίδυμεσ μονισ κυκλοφορίασ ςιραγγεσ να 

είναι λιγότερα, θ διαφορά με τισ ςιραγγεσ διπλισ κυκλοφορίασ χωρίσ νθςίδα είναι 

μόνο 4% (Εικόνα 4.2). Ππωσ φαίνεται και ςτον πίνακα 4.1 , τα ατυχιματα ςε 

ςιραγγεσ διπλισ κυκλοφορίασ χωρίσ νθςίδα είναι 42, ςε δίδυμεσ είναι 39 ενϊ ςε 

διπλισ κυκλοφορίασ με νθςίδα μόνο 3. 

 

 

 

Εικόνα 4. 8 Ποςοςτό ατυχθμάτων ςε μονισ και διπλισ κυκλοφορίασ οδικζσ ςιραγγεσ 
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Ππωσ φαίνεται λοιπόν από τθν Εικόνα 4.9 ενϊ θ ςυχνότθτα των ατυχθμάτων είναι 

πολφ κοντά και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, ο αρικμόσ των νεκρϊν ςτισ ςιραγγεσ διπλισ 

κυκλοφορίασ χωρίσ νθςίδα εκτινάςςεται. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ ςιραγγεσ διπλισ 

κυκλοφορίασ χωρίσ νθςίδα είναι 528 νεκροί ενϊ ςτισ δίδυμεσ είναι 98 νεκροί. Στουσ 

τραυματίεσ όμωσ θ διαφορά μειϊνεται ςθμαντικά με 307 και 253 αντίςτοιχα. Άρα 

ζνα ςυμπζραςμα που βγαίνει είναι ότι ςτισ ςιραγγεσ χωρίσ νθςίδα είναι πιο πικανό 

να προκλθκοφν πολφνεκρα ατυχιματα.  

 

Πίνακασ 4. 1 Αρικμόσ ατυχθμάτων ςε μονισ και διπλισ κυκλοφορίασ οδικζσ ςιραγγεσ 

 
Ατυχιματα Νεκροί Σραυματίεσ 

Διπλισ κυκλοφορίασ ΧΩΙΣ νθςίδα 43 528 307 

Διπλισ κυκλοφορίασ ΜΕ νθςίδα 3 6 39 

Δίδυμεσ-Μονισ κυκλοφορίασ 42 98 253 

 

 

 

Εικόνα 4. 9 Απώλειεσ και τραυματίεσ ςε μονισ και διπλισ κυκλοφορίασ οδικζσ ςιραγγεσ 
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4.3 τατιςτική ανάλυςη ατυχημάτων ςε ςιδηροδρομικέσ ςήραγγεσ 

 

Ο πλθκυςμόσ του δείγματοσ που λιφκθκε υπόψθ για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ 

περιλαμβάνει 32 ατυχιματα που προκλικθκαν ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ ςε όλο 

τον κόςμο από το 1921 ζωσ και το 2011. Από αυτά τα 19 είχαν απϊλειεσ ςε 

ανκρϊπινεσ ηωζσ και τα 12 είχαν μόνο τραυματίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτα 

ατυχιματα που μελετϊνται ζχαςαν τθ ηωι τουσ 1.012 άνκρωποι και 

τραυματίςτθκαν 2.565. Στθν Εικόνα 4.10 φαίνονται οι χϊρεσ που βρίςκονται οι 

ςιραγγεσ που μελετϊνται, κακϊσ και το ςυνολικό μικοσ των ςιδθροδρομικϊν 

ςθράγγων ςε κάκε χϊρα. 

 

 

Εικόνα 4. 10 Χιλιόμετρα ιδθροδρομικών θράγγων ςε κάκε Χώρα 

 

Και πάλι είναι εμφανισ θ επικράτθςθ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςτα χιλιόμετρα των 

ςιδθροδρομικϊν ςθράγγων και οφείλεται ςτο ορεινό τθσ ανάγλυφο που επιβάλλει 

τθν καταςκευι ςθράγγων. Στθν πρϊτθ κζςθ όμωσ αυτι τθ φορά βρίςκεται θ 

Ιαπωνία, τθσ οποίασ το ανάγλυφο είναι πολφ ορεινό και θφαιςτειογενζσ, με 1226km 

ςιδθροδρομικϊν ςθράγγων. Ακολουκοφν θ Ιταλία, θ Γερμανία, θ Αυςτρία, θ Ελβετία 

και θ Γαλλία με 902km, 776km, 541km, 327km και 206km αντίςτοιχα. Στθν 
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τελευταία κζςθ βρίςκεται το Θνωμζνο Βαςίλειο, που αν και αποτελεί το παλαιότερο 

και από τα μεγαλφτερα ςυςτιματα, λόγω του πεδινοφ ανάγλυφου τθσ χϊρασ δεν 

ζχουν καταςκευαςτεί πολλζσ ςιραγγεσ, μόνο 110km. 

 Ππωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 4.11 το ποςοςτό των ατυχθμάτων ςτθν Ευρϊπθ 

αποτελεί το 77% των ατυχθμάτων που μελετϊνται. Ακολουκοφν οι Θνωμζνεσ 

Ρολιτείεσ Αμερικισ και θ Αςία με 7% και 16% αντίςτοιχα.  

 

Εικόνα 4. 11 Ατυχιματα ανά ιπειρο ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ 

 

 

Αναλυτικότερα τα ποςοςτά των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν φαίνονται ςτθν Εικόνα 4.12 . 

Εξαιτίασ των αλπικϊν οροςειρϊν, χϊρεσ όπωσ θ Γαλλία, θ Ελβετία και θ Ιταλία 

ζχουν και ςιδθροδρομικό  ςφςτθμα που αποτελείται από μεγάλο αρικμό ςθράγγων 

και κατ’ επζκταςθ δικαιολογείται το μεγάλο ποςοςτό ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ ςε 

ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, με 16%, 12% και 12% αντίςτοιχα. Ρρϊτθ 

όμωσ ζρχεται το Μεγάλθ Βρετανία με 28%, τθσ οποίασ το ςιδθροδρομικό ςφςτθμα 

είναι το παλαιότερο ςτον κόςμο, με τθν πρϊτθ ατμομθχανι για δθμόςια μεταφορά 

το 1825. Από το 2010, αποτελείται από 15.754 χιλιόμετρα τυποποιθμζνων γραμμϊν 

(θ 18θ μεγαλφτερθ ςτον κόςμο), από τισ οποίεσ είναι θλεκτροφόρεσ τα 5.249 

χιλιόμετρα ("National rail trends yearbook 2010‐11" Office of Rail Regulation). 
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Εικόνα 4. 12 Ποςοςτά ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ ςτισ ευρωπαϊκζσ χώρεσ 

 

Τισ δεκαετίεσ 1920-1940 τα ατυχιματα ιταν αρκετά, 7 ςυνολικά, και οφείλονται 

κυρίωσ ςε κακι ςυντιρθςθ αλλά και ςτθ χριςθ του κάρβουνου για καφςιμο. Το 

1950 και 1960 δεν παρατθρικθκαν ατυχιματα ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ. Με 

εξαίρεςθ τθ δεκαετία του 1980, οπότε ζγιναν μόνο δφο ατυχιματα, ο αρικμόσ των 

ατυχθμάτων ςτισ υπόλοιπεσ δεκαετίεσ παραμζνει ςτακερόσ με μια μικρι μείωςθ 

από τθ δεκαετία του 1980 (Εικόνα 4.13). 

Ριο ςυγκεκριμζνα, τθ δεκαετία του 1970 προκλικθκαν 7 ατυχιματα, ενϊ τισ 

δεκαετίεσ 1990 και 2000 προκλικθκαν 6 ατυχιματα. Κάτι τζτοιο μπορεί να 

οφείλεται ςτον εκςυγχρονιςμό των ςιδθροδρομικϊν ςυςτθμάτων τα τελευταία 

χρόνια. Τζλοσ, το 2011 ςθμειϊκθκαν 2 ατυχιματα, ςτθ ςιραγγα Shin-Noborikawa 

ςτθν Ιαπωνία με 39 τραυματίεσ και ςτθ ςιραγγα El Clot ςτθν Ιςπανία με 18 

τραυματίεσ.  
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Εικόνα 4. 13 Αρικμόσ ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ ανά δεκαετίεσ 

 

Ππωσ φάνθκε και παραπάνω θ δεκαετία του 1970 είναι αυτι με τα περιςςότερα 

ατυχιματα και όπωσ ιταν αναμενόμενο με τουσ περιςςότερουσ νεκροφσ και 

τραυματίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, από τα 7 ατυχιματα που ςθμειϊκθκαν ςε αυτιν τθ 

δεκαετία τα 5 κατζλθξαν ςε φωτιά και ιταν πολφνεκρα. Ο τελικόσ απολογιςμόσ 

ιταν 203 νεκροί και 1313 τραυματίεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1940, 

ςθμειϊκθκαν μόνο 4 ατυχιματα αλλά, λόγω τθσ ελλιποφσ τεχνογνωςίασ πάνω ςτθ 

διάςωςθ ςε τζτοια ατυχιματα, τα 2 κατζλθξαν με πολλοφσ νεκροφσ και τραυματίεσ 

(Εικόνα 4.14). Συνολικά 506 άνκρωποι ζχαςαν τθ ηωι τουσ και ακόμα 593 

τραυματίςτθκαν αυτι τθ δεκαετία. Το 1984, αν και υπιρξαν μόνο 2 ατυχιματα οι 

τραυματίεσ είναι αρκετοί (267) λόγω τθσ βομβιςτικισ επίκεςθσ ςτο San Benedetto 

τθσ Ιταλίασ. 

 Στισ επόμενεσ δφο δεκαετίεσ, ενϊ ζχουν τον ίδιο αρικμό ατυχθμάτων, παρατθρείται 

μια μικρι αφξθςθ από το 2000 ςτισ απϊλειεσ ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ, λόγω του 

δυςτυχιματοσ ςτο Kaprun τθσ Αυςτρίασ με 155 νεκροφσ και 12 τραυματίεσ 

(www.lotsberg.net). 
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Εικόνα 4. 14 Απώλειεσ και τραυματίεσ ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ ανά δεκαετίεσ 

 

 

Αν εξαιρεκεί θ δεκαετία του 1920 όπου ο αρικμόσ των νεκρϊν ςε ςχζςθ με τουσ 

τραυματίεσ ζφταςε το 97%, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 4.15, τισ υπόλοιπεσ 

δεκαετίεσ το ποςοςτό των τραυματιϊν είναι ςτακερά πάνω από το 50%. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, τθ δεκαετία του 1930 το ποςοςτό των τραυματιϊν ανζρχεται ςτο 

71% ενϊ το 1940 μειϊνεται ςτο 53%. Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1970 το 

ποςοςτό των τραυματιϊν ςε ςχζςθ με τουσ νεκροφσ ανζρχεται ςτο 86% και το 1984 

το ποςοςτό αυξάνεται ςθμαντικά ςτο 94%. Τισ δεκαετίεσ 1990 και 2000 αν και 

προκλικθκαν ιςάρικμα ατυχιματα το ποςοςτό των τραυματιϊν διαφζρει κατά 20%. 

Αξιοςθμείωτο είναι ότι από το 2000 ζωσ το 2009 το μόνο κανατθφόρα ατφχθμα 

ιταν αυτό ςτο Kaprun με 155 νεκροφσ. Τζλοσ, από το 2010 και μετά δεν ζχουν 

καταγραφεί νεκροί από ατυχιματα ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ. 
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Εικόνα 4. 15 Ποςοςτιαία αναλογία απωλειών και τραυματιών ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ ανά 

δεκαετίεσ 

 

 

Πςον αφορά ςτισ αιτίεσ που προκαλοφν τα ατυχιματα, όπωσ φαίνεται και ςτθν 

Εικόνα 4.16 επικρατοφν θ φωτιά και οι μθχανολογικζσ βλάβεσ των ςυρμϊν. Θ φωτιά 

κυρίωσ προκαλείται από κάποιο μεταφερόμενο όχθμα ι ςε κάποιο βαγόνι του 

ςυρμοφ από διάφορεσ αιτίεσ. Ρολλά από τα περιςτατικά ζχουν παραμείνει με 

αδιευκρίνιςτεσ τισ ςυνκικεσ οι οποίεσ τα προκάλεςαν. Τζλοσ, το ςφςτθμα ςιμανςθσ 

αλλά και θ ςυμπεριφορά του οδθγοφ του ςυρμοφ όπωσ φαίνεται ζχουν αρκετά 

μικρό ποςοςτό ςυμμετοχισ.  
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Εικόνα 4. 16 Αιτίεσ ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ 

 

Τα ατυχιματα ςε διπλισ γραμμισ ςιραγγεσ φτάνουν το 58% και ακολουκοφν τα 

ατυχιματα ςε μονισ γραμμισ με 34%, ενϊ τα ατυχιματα ςτισ δίδυμεσ ςιραγγεσ 

αποτελοφν το 8% (Εικόνα 4.17). Ππωσ φαίνεται και ςτον πίνακα 4.2, τα ατυχιματα 

ςε ςιραγγεσ διπλισ γραμμισ είναι 15, ςε ςιραγγεσ μονισ γραμμισ είναι 9 ενϊ ςε 

δίδυμεσ είναι μόνο 2. 

 

 

Εικόνα 4. 17 Ατυχιματα ςε διπλισ/μονισ γραμμισ και δίδυμεσ ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ 
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Πίνακασ 4. 2 Αρικμόσ ατυχθμάτων ςε μονισ και διπλισ γραμμισ ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ 

 
Ατυχιματα Νεκροί Σραυματίεσ 

Διπλισ γραμμισ 15 262 1932 

Μονισ γραμμισ 9 285 880 

Δίδυμεσ 2 0 64 

 

Ππωσ φαίνεται λοιπόν από τθν Εικόνα 4.18 ενϊ ο αρικμόσ των νεκρϊν είναι πολφ 

κοντά και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, ο αρικμόσ των τραυματιϊν ςτισ ςιραγγεσ διπλισ 

γραμμισ ζχει απότομθ αφξθςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτισ ςιραγγεσ διπλισ γραμμισ οι 

νεκροί ζφταςαν τουσ 285, ςτισ ςιραγγεσ μόνθσ γραμμισ τουσ 262 ενϊ ςτισ δίδυμεσ 

δεν ζχουν ςθμειωκεί απϊλειεσ. Στουσ τραυματίεσ όμωσ θ διαφορά αυξάνεται 

ςθμαντικά με 1932 και 880 αντίςτοιχα.  

 

 

Εικόνα 4. 18 Ατυχιματα, απώλειεσ και τραυματίεσ ςε μονισ και διπλισ γραμμισ ςε 

ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ 
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4.4 τατιςτική ανάλυςη ατυχημάτων ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα 
 

Ο πλθκυςμόσ του δείγματοσ που λιφκθκε υπόψθ για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ 

περιλαμβάνει  42 ατυχιματα που προκλικθκαν ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ ςε 

όλο τον κόςμο από το 1918 ζωσ και το 2011. Από αυτά τα 24 είχαν απϊλειεσ ςε 

ανκρϊπινεσ ηωζσ και τα 15 είχαν μόνο τραυματίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτα 

ατυχιματα που μελετϊνται ζχαςαν τθ ηωι τουσ 857 άνκρωποι και τραυματίςτθκαν 

2.534. Στον παρακάτω Ρίνακα 4.4 φαίνονται οι πόλεισ που βρίςκονται οι ςιραγγεσ 

που μελετϊνται, κακϊσ και το ςυνολικό μικοσ του υπόγειου αςτικοφ 

ςιδθρόδρομου κάκε πόλθσ. 

Πίνακασ 4. 3 Μικοσ υπόγειων αςτικών δικτφων κάκε χώρασ 

Πόλθ 
υνολικό μικοσ του υπόγειου 

αςτικοφ ςιδθρόδρομου (m) 

ΜΙΝΣΚ 30.300 

ΜΡΑΚΟΥ 34.600 

ΚΑΑΚΑΣ 52.400 

ΜΟΝΤΕΑΛ 69.200 

ΤΟΟΝΤΟ 70.000 

ΑΜΒΟΥΓΟ 100.700 

ΣΑΝ ΦΑΝΣΙΣΚΟ 167.000 

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 171.100 

ΒΑΛΕΝΘΙΑ 175.000 

ΜΕΞΙΚΟ 176.771 

ΚΟΛΩΝΙΑ 192.000 

ΡΑΙΣΙ 215.000 

ΜΟΣΧΑ 301.200 

ΝΕΑ ΥΟΚΘ 381.000 

ΛΟΝΔΙΝΟ 402.000 

ΣΑΓΚΑΘ 424.800 

ΕΤΡΩΠΘ 1.416.200 

ΤΝΟΛΟ 2.963.071 
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Σε αυτιν τθν κατθγορία τα ευρωπαϊκά υπόγεια αςτικά δίκτυα που μελετϊνται δεν 

επικρατοφν των υπόλοιπων χωρϊν. Ραρατθρείται λοιπόν, ότι το μεγαλφτερο 

υπόγειο αςτικό δίκτυο, από τισ πόλεισ που μελετϊνται, βρίςκεται ςτθ Σαγκάθ και 

ακολουκεί αυτό του Λονδίνου. 

Στο ποςοςτό των ατυχθμάτων όμωσ τα Ευρωπαϊκά δίκτυα επανζρχονται ςτθν πρϊτθ 

κζςθ με 52% και ακολουκοφν οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ με 31% (Εικόνα 

4.19). Ακολουκοφν θ Αςία, ο Καναδάσ και θ Κεντρικι Αμερικι με 7%,5% και 5% 

αντίςτοιχα. 

 

 

Εικόνα 4. 19 Ατυχιματα ςε ςιραγγεσ μετρό ανά ιπειρο 

 

Θ Μεγάλθ Βρετανία, με το παλαιότερο υπόγειο αςτικό δίκτυο ςτον κόςμο αυτό του 

Λονδίνου, με το πρϊτο του τμιμα να ανοίγει το 1863, βρίςκεται ςτθν πρϊτθ κζςθ 

των ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςε ποςοςτά ατυχθμάτων με 63%. Ακολουκεί το δίκτυο τθσ 

ωςίασ, με το δεφτερο ςε χριςθ υπόγειο αςτικό δίκτυο αυτό τθσ Μόςχασ, με 14% 

και θ Γερμανία με τα υπόγεια αςτικά δίκτυα του Αμβοφργου και τθσ Κολωνίασ, με 

ποςοςτό 9% (Εικόνα 4.20).  
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Εικόνα 4. 20 Ποςοςτά ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ μετρό ςτισ ευρωπαϊκζσ χώρεσ 

 

Με εξαίρεςθ τισ δεκαετίεσ 1920,1930, οπότε δεν ςθμειϊκθκαν ατυχιματα, και το 

1960 παρατθρείται μια ςυνεχισ ανοδικι πορεία των ατυχθμάτων ςε υπόγεια 

αςτικά δίκτυα, θ οποία μπορεί να δικαιολογθκεί από τθν αφξθςθ των δικτφων αλλά 

και τθσ χριςθσ τουσ. Το 1940 και 1950 ςυνζβθςαν 1 και 2 ατυχιματα αντίςτοιχα.  

Από τθ δεκαετία του 1970 τα ατυχιματα αυξάνονται αιςκθτά, με 6 ατυχιματα να 

γίνονται ςε αυτιν τθ δεκαετία, 8 ατυχιματα το 1980 και 7 ατυχιματα το 1990. 

Απότομθ αφξθςθ παρατθρείται τθ δεκαετία του 2000 οπότε και ςθμειϊκθκαν 16 

ατυχιματα, τα περιςςότερα από όλεσ τισ δεκαετίεσ. Τα τελευταία χρόνια το μετρό 

ζχει γίνει τρόποσ ηωισ για τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ με αποτζλεςμα να ζχουν 

αυξθκεί και τα δρομολόγια, άρα μεγαλϊνει και θ πικανότθτα εκδιλωςθσ 

ατυχιματοσ. 
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Εικόνα 4. 21 Αρικμόσ ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ μετρό ανά δεκαετίεσ 

 

Ενϊ τθ δεκαετία του 1990 ςθμειϊκθκαν μόνο 7 ατυχιματα, πολφ λιγότερα από τθ 

δεκαετία του 2000, οι άνκρωποι που ζχαςαν τθ ηωι τουσ ι τραυματίςτθκαν είναι 

κατά πολφ περιςςότεροι. Αυτό οφείλεται ςτα δφο πολφνεκρα ατυχιματα που 

ςθμειϊκθκαν ςτο Μπακοφ λόγω φωτιάσ και ςτο Μινςκ λόγω ςυνωςτιςμοφ, 

οδθγϊντασ ςτο κάνατο 289 και 54 άτομα και τραυματίηοντασ 265 και 250 άτομα 

αντίςτοιχα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ δεκαετία του 1910 ζχαςαν τθ ηωι τουσ 93 και 

τραυματίςτθκαν 100 άτομα αν και ςθμειϊκθκε μόνο 1 ατφχθμα, όπωσ και τισ 

δεκαετίεσ του 1940 και 1960, οπότε όμωσ μόνο 1 άνκρωποσ ζχαςε τθ ηωι του και 15 

και 38 τραυματίςτθκαν αντίςτοιχα.  

Από το 1950 ζωσ το 1959 ζχαςαν τθ ηωι τουσ 13 άτομα και τραυματίςτθκαν 56. Τθ 

δεκαετία του 1970 ο αρικμόσ των νεκρϊν και των τραυματιϊν αρχίηει να αυξάνεται 

και φτάνει ςτουσ 65 και 220 αντίςτοιχα. Μια μικρι μείωςθ ςτουσ 44 νεκροφσ και 

μια αφξθςθ ςτουσ 335 τραυματίεσ ςθμειϊνεται τθ δεκαετία του 1980.  

Ενϊ τθ δεκαετία του 1990 τα ατυχιματα είναι τα υποδιπλάςια από τα ατυχιματα 

που ςθμειϊκθκαν από το 2000 ζωσ το 2009, ο αρικμόσ των νεκρϊν και των 

τραυματιϊν είναι αρκετά μεγαλφτεροσ και ανζρχεται ςτουσ 353 νεκροφσ και 813 

αντίςτοιχα, ενϊ τθ δεκαετία του 2000 υπιρξαν 288 νεκροί και 499 τραυματίεσ. 
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Τζλοσ, τθ δεκαετία που διανφεται ζχει ςθμειωκεί μόνο ζνα ατφχθμα μόνο με 

τραυματίεσ, ςτο Xinhua τθσ Σανγκάθ λόγω υψθλισ ταχφτθτασ οπότε προκλικθκε 

νωτομετωπικι ςφγκρουςθ με άλλον ςυρμό. 

 

 

 

Εικόνα 4. 22 Απώλειεσ και τραυματίεσ ςε ςιραγγεσ μετρό ανά δεκαετίεσ 

 

Με εξαίρεςθ τθ δεκαετία του 1910 όπου θ αναλογία των νεκρϊν και των 

τραυματιϊν είναι ςχεδόν 1:1, όλεσ τισ υπόλοιπεσ δεκαετίεσ το ποςοςτϊν των 

τραυματιϊν είναι πολφ μεγαλφτερο από αυτό των νεκρϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθ 

δεκαετία του 1940 το ποςοςτό τραυματιϊν είναι 98% κα του 1950 είναι 81%. Τζλοσ, 

για τισ δεκαετίεσ του 1970, 1980, 1990 και 2000 το ποςοςτό των τραυματιϊν είναι 

77%, 88%, 69% και 63% (Εικόνα 4.23).  

Βαςικότερθ αιτία για τα ατυχιματα ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα, όπωσ φαίνεται και 

ςτθν Εικόνα 4.24, αποτελεί ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ, δθλαδι θ ςυμπεριφορά του 

οδθγοφ του ςυρμοφ (κακι εκτίμθςθ, μζκθ, καρδιακό επειςόδιο) και ακολουκοφν οι 

θλεκτρολογικζσ βλάβεσ (Εικόνα 4.24). Λόγω των ςυχνϊν ςτάςεων και των μεγάλων 

ταχυτιτων που αναπτφςςονται οι βλάβεσ ςτο ςφςτθμα πζδθςθσ αποτελοφν ςυχνι 

αιτία των ατυχθμάτων. Ακολουκοφν οι μθχανικζσ βλάβεσ και ο εμπρθςμόσ. 
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Εικόνα 4. 23 Ποςοςτιαία αναλογία απωλειών και τραυματιών ςε ςιραγγεσ μετρό ανά δεκαετίεσ 

 

 

Εικόνα 4. 24 Αιτίεσ ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ μετρό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΑΝΑΛΤΘ ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΤΛΕ F-N  

 

5.1 Παρουςίαςθ του κοινωνικοφ ρίςκου ςτα υπόγεια δίκτυα μεταφοράσ ςε 

καμπφλεσ F-N 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται θ καταςκευι των καμπυλϊν F-N για τα ατυχιματα που 

καταγράφθκαν (Ραράρτθμα Ι) με ςκοπό τθ μελζτθ τθ ςυχνότθτα των κανατθφόρων 

ατυχθμάτων και τθν εξαγωγι προκαταρτικϊν εκτιμιςεων για τα επίπεδα αςφάλειασ 

των ςθράγγων.  

 

Για τθν ανάλυςθ κινδφνου ςε ςυγκεκριμζνεσ ςιραγγεσ, οι καμπφλεσ F-N γίνονται 

ανά ζτοσ και ανά km ςιραγγασ. Στθν παροφςα εργαςία όπωσ και ο Evans (2003) θ 

ανάλυςθ γίνεται μόνο ανά ζτοσ. Σφμφωνα με τον Εvans (2003) για τθν καταςκευι 

καμπυλϊν F-N με τον εμπειρικό τρόπο, όπωσ γίνεται ςτθν παροφςα εργαςία, 

χρειάηεται να γίνει θ καταγραφι πολλϊν ςυμβάντων. Το γεγονόσ ότι ο αρικμόσ των 

ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι περιςςότερουσ νεκροφσ διαιρείται με τα 

χρόνια που μελετϊνται ϊςτε να μετατραποφν ςε ςυχνότθτεσ, επιτρζπει τθ ςφγκριςθ 

των αποτελεςμάτων ακόμα και αν τα χρόνια που μελετϊνται είναι αρκετά. 

Ραράδειγμα αποτελεί θ μελζτθ των κανατθφόρων ατυχθμάτων ςε οδικά και 

ςιδθροδρομικά δίκτυα και με αεροπλάνα ςε παγκόςμιο επίπεδο για τθν περίοδο 

1967-2001 τθσ HSE (Health and Safety Executive). 

 

5.1.1 Καμπύλεσ F-N για τισ οδικέσ ςήραγγεσ 
 

Από τα καταγεγραμμζνα πραγματικά ατυχιματα ςε οδικά δίκτυα ( Ρίνακασ 1, 

Ραράρτθμα Ι) προκφπτει ό παρακάτω Ρίνακασ 5.1 με τον αρικμό Ν των νεκρϊν ςε 

κάκε ατφχθμα, τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα ακριβϊσ Ν 

νεκροφσ και τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω 

νεκροφσ.  
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Πίνακασ 5. 1 Αρικμόσ νεκρών και τον αρικμό των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβώσ Ν 
νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι 

παραπάνω νεκροφσ 

1 17 52 

2 10 35 

3 5 25 

4 2 20 

5 5 18 

6 2 13 

7 2 11 

9 2 9 

11 2 7 

12 1 5 

19 1 4 

27 1 3 

39 1 2 

400 1 1 

φνολο 52  

 

 

 

Ανάγοντασ τα δεδομζνα ςε ςυχνότθτεσ και ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ ( διαιρϊντασ τον 

αρικμό των ατυχθμάτων με ακριβϊσ N και Ν ι παραπάνω νεκροφσ με το 62 που 

είναι ο αρικμόσ των ετϊν από το 1949 ζωσ το 2011 ) προκφπτει ο ακόλουκοσ 

Ρίνακασ 5.2: 
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Πίνακασ 5. 2 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

1 0,27 0,83 

2 0,16 0,56 

3 0,08 0,40 

4 0,03 0,32 

5 0,08 0,29 

6 0,03 0,20 

7 0,03 0,17 

9 0,03 0,14 

11 0,03 0,11 

12 0,01 0,08 

19 0,01 0,06 

27 0,01 0,04 

39 0,01 0,03 

400 0,01 0,01 

 

Ζχοντασ τισ ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ, είναι 

δυνατι θ ςχεδίαςθ τθσ καμπφλθσ F-N.  

 

 

Εικόνα 5. 1 Καμπφλθ F-N όλων των καταγραφζντων ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ 
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Μερικζσ πρόχειρεσ παρατθριςεισ είναι οι εξισ. Αρχικά θ καμπφλθ εμφανίηει μια 

ςαφζςτατθ τάςθ για μείωςθ των ςυχνοτιτων F-N κακϊσ το N μεγαλϊνει. Αυτό 

ςθμαίνει ότι θ πλειονότθτα των ατυχθμάτων περιλαμβάνουν μικρό αρικμό νεκρϊν 

κάτι που είναι ςε πρϊτθ φάςθ ενκαρρυντικό για το επίπεδο του ρίςκου. Πμωσ θ 

παραπάνω άποψθ ότι «προκαλοφνται  λίγα πολφνεκρα ατυχιματα ανά ζτοσ», κα 

μποροφςε να αντιςτραφεί ςτο «προκαλοφνται πολλά ατυχιματα ανά ζτοσ με μικρό 

αρικμό νεκρϊν».  

Συγκρίνοντασ τϊρα τθν καμπφλθ F-N που ςχεδιάςτθκε με τα ατυχιματα ςε οδικά 

δίκτυα τθσ Αγγλίασ από το 1969 ζωσ το 2001 (Evans, 2003), φαίνεται ότι θ 

ςυχνότθτα των ατυχθμάτων με λιγότερουσ από 10 νεκροφσ είναι είναι πολφ 

μικρότερθ ςτισ οδικζσ ςιραγγεσ. Ραρατθρείται όμωσ ότι τα πολφνεκρα ατυχιματα, 

ςχεδόν δεν εμφανίηονται ςτθν καμπφλθ τθσ Αγγλίασ.  

 

Εικόνα 5. 2 φγκριςθ με ατυχιματα ςε οδικά δίκτυα τθσ Αγγλίασ 

 

Τα διαγράμματα F-N δεν μποροφν να κεωρθκοφν αυςτθρά μακθματικά εργαλεία, 

ενϊ δεν μποροφν και να αποτελζςουν από μόνα τουσ Κριτιρια Αποδοχισ ίςκου. Το 

0,001 

0,01 

0,1 

1 

10 

100 

1000 

10000 

1 10 100 1000 

Ατυχιματα ςε οδικζσ ςιραγγεσ Ατυχιματα ςτθν Αγγλία ςε οδικά δίκτυα 



91 
 

διάγραμμα που δθμιουργικθκε, δεν αποτελεί μεν ζνα απόλυτο μζτρο του 

Κοινωνικοφ ίςκου τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ, απεικονίηει ωςτόςο τθν 

ιςτορικι πορεία των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ κατά τα ζτθ 1949-2011. 

Ραρακάτω γίνεται ςφγκριςθ τθσ καμπφλθσ που ςχεδιάςτθκε με τα ανϊτερα και 

κατϊτερα όρια κριτθρίων αποδοχισ ρίςκου διαφόρων χωρϊν για τα ατυχιματα ςε 

οδικζσ ςιραγγεσ (Satra, 2007 και Holický, 2007). 

Να ςθμειωκεί ότι μια προςζγγιςθ που επικρατεί για τθν ςφγκριςθ των καμπυλϊν 

αποτελεί θ ςφγκριςθ του ρίςκου μιασ δραςτθριότθτασ με αυτό που προζρχεται από 

κάποια άλλθ δραςτθριότθτα και το οποίο ζχει ιδθ κρικεί αποδεκτό μζςα από 

δθμόςιο διάλογο και επίςθμεσ ζρευνεσ. Αυτι θ αντίλθψθ οδιγθςε ςτο ςθμείο 

Canvey ( Canvey Point ), που αποτελεί το μζτρο του εκ των πραγμάτων αποδεκτοφ 

ρίςκου ςτθ Νιςο Canvey και είναι το (1000, 10-4).  

Θ ευκεία Canvey ςυμπίπτει με το ανϊτατο όριο του Αυςτριακοφ και του Αγγλικοφ 

κριτθρίου. 
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Εικόνα 5. 3 φγκριςθ καμπφλθσ F-N με διάφορα κριτιρια αποδοχισ ρίςκου ςε οδικζσ ςιραγγεσ 

 

Ραρατθρείται ότι θ καμπφλθ που ςχεδιάςτθκε βρίςκεται υπερβολικά ψθλότερα από 

τα ανϊτατα όρια των κριτθρίων τθσ Τςεχίασ και τθσ Ελβετίασ αλλά ςχετικά κοντά 

ςτα ανϊτατα όρια τθσ Αυςτρίασ και τθσ Αγγλίασ. Θ ερμθνεία αυτοφ του φαινομζνου 

κα μποροφςε κατ’ αρχιν να είναι ότι ςυγκρίνονται διαφορετικά δεδομζνα κακϊσ θ 

ςυχνότθτα τθσ καμπφλθσ που ςχεδιάςτθκε είναι ανά ζτοσ ενϊ τα υπόλοιπα κριτιρια 

ζχουν αναχκεί ςτον αρικμό των δρομολογίων. Ραρόλα αυτά μπορεί να εξαχκεί ζνα 

αρχικό ςυμπζραςμα ότι οι οδικζσ ςιραγγεσ δεν ζχουν ακόμα πλθςιάςει τα 

αποδεκτά όρια και ότι είναι αναγκαία λιψθ επιπλζον μζτρων προςταςίασ.  
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Εξετάηεται επίςθσ και θ πορεία τθσ ςυχνότθτασ των κανατθφόρων ατυχθμάτων τα 

τελευταία 20 χρόνια. Από τα δεδομζνα προζκυψε ο Ρίνακασ 5.3 με τον αρικμό Ν 

των νεκρϊν ςε κάκε ατφχθμα, τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβϊσ Ν νεκροφσ και τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ.  

Ανάγοντασ τα δεδομζνα ςε ςυχνότθτεσ και ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ ( διαιρϊντασ τον 

αρικμό των ατυχθμάτων με ακριβϊσ N και Ν ι παραπάνω νεκροφσ με το 20 που 

είναι ο αρικμόσ των ετϊν από το 1991 ζωσ το 2010 ) προκφπτει ο Ρίνακασ 5.4. 

 

Πίνακασ 5. 3 Αρικμόσ νεκρών και τον αρικμό των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ για τθν περίοδο 

1991-2010 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

1 17 41 

2 8 24 

3 4 16 

4 2 12 

5 3 10 

6 1 7 

9 1 6 

11 2 5 

12 1 3 

27 1 2 

39 1 1 

  41   
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Πίνακασ 5. 4 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ για τθν περίοδο 

1991-2010 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβώσ Ν 
νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

Ν ι παραπάνω νεκροφσ 

1 0,85 2,05 

2 0,4 1,2 

3 0,2 0,8 

4 0,1 0,6 

5 0,15 0,5 

6 0,05 0,35 

9 0,05 0,3 

11 0,1 0,25 

12 0,05 0,15 

27 0,05 0,1 

39 0,05 0,05 

 

Κακϊσ τα δεδομζνα ανάγονται ςτο χρόνο θ ςφγκριςθ των ατυχθμάτων των 20 

τελευταίων χρόνων με τα ςυνολικά ατυχιματα δεν είναι ορκι. Για το λόγο αυτό κα 

γίνει ςφγκριςθ των δυο τελευταίων 20ετιϊν ϊςτε να βγουν εφλογα ςυμπεράςματα.  

Ραρακάτω δίνεται ο Ρίνακασ 5.5 με τον αρικμό Ν των νεκρϊν ςε κάκε ατφχθμα, τον 

αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα ακριβϊσ Ν νεκροφσ και τον 

αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ για τθν 

περίοδο 1971-1990.  

Ανάγοντασ τα δεδομζνα ςε ςυχνότθτεσ και ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ ( διαιρϊντασ τον 

αρικμό των ατυχθμάτων με ακριβϊσ N και Ν ι παραπάνω νεκροφσ με το 20 που 

είναι ο αρικμόσ των ετϊν από το 1970 ζωσ το 1990 ) προκφπτει ο Ρίνακασ 5.6. 
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Πίνακασ 5. 5 Αρικμόσ νεκρών και τον αρικμό των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ για τθν περίοδο 

1971-1990 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

2 2 11 

3 1 9 

5 2 8 

6 1 6 

7 2 5 

9 1 3 

19 1 2 

400 1 1 

 11  

 

 

Πίνακασ 5. 6 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ για τθν περίοδο 

1971-1990 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβώσ Ν 
νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

Ν ι παραπάνω νεκροφσ 

2 0,1 0,55 

3 0,05 0,45 

5 0,1 0,4 

6 0,05 0,3 

7 0,1 0,25 

9 0,05 0,15 

19 0,05 0,1 

400 0,05 0,05 

 

 

Ζχοντασ τισ ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ, είναι 

δυνατι θ ςχεδίαςθ τθσ καμπφλθσ F-N.  
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Εικόνα 5. 4 φγκριςθ τελευταίων δφο εικοςαετιών και γραμμισ Canvey 

 

Από τα δεδομζνα που παρουςιάςτθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο φαίνεται ότι τισ 

δεκαετίεσ του 1990 και του 2000 ο αρικμόσ των ατυχθμάτων αλλά και των νεκρϊν 

αυξάνεται αρκετά ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ. Στο παραπάνω 

διάγραμμα F-N όντωσ επιβεβαιϊνεται το προθγοφμενο ςυμπζραςμα, αφοφ όπωσ 

φαίνεται θ καμπφλθ των τελευταίων 20 χρόνων δείχνει ότι αυξάνεται θ ςυχνότθτα 

των κανατθφόρων ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τα 20 προθγοφμενα χρόνια. Θ κλίςθ 

παραμζνει ςχεδόν ίδια κάτι που υποδθλϊνει τθν τάςθ για μείωςθ των πολφνεκρων 

ατυχθμάτων. Θ βαςικι διαφορά ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά χρόνια είναι ότι ζχουν 

εξαλθφκεί τα ατυχιματα με πάνω από 40 νεκροφσ. 

 

5.1.1.1 Παρουςίαςη κοινωνικού ρίςκου ςε καμπύλεσ F-N για διάφορεσ 
χώρεσ 
 

Ραρακάτω γίνεται ξεχωριςτι απεικόνιςθ του κοινωνικοφ ρίςκου ςε καμπφλεσ F-N 

για τισ οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Ελβετίασ, τθσ Αυςτρίασ και τθσ Νορβθγίασ για τισ οποίεσ 
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βρζκθκαν τα ανϊτερα και κατϊτερα όρια των κριτθρίων αποδοχισ κοινωνικοφ 

ρίςκου. Με αυτόν τον τρόπο κα γίνει προςπάκεια μιασ πιο λεπτομεροφσ ανάλυςθσ 

για τθ ςυχνότθτα των ατυχθμάτων με νεκροφσ ςε αυτζσ τισ χϊρεσ κακϊσ και κα 

επιβεβαιωκεί αν οι καμπφλεσ βρίςκονται μζςα ςτθν περιοχι του αποδεκτοφ ρίςκου. 

 

ΕΛΒΕΣΙΑ 

 

Μετά τθν καταγραφι των ατυχθμάτων που ζγιναν ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Ελβετίασ, 

προζκυψαν οι παρακάτω Ρίνακεσ 5.7 και 5.8Από το 1976 ζωσ και το 2010 

καταγράφθκαν 15 ατυχιματα από τα οποία τα 12 ιταν κανατθφόρα με 42 νεκροφσ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα 7 από αυτά ζλαβαν χϊρα ςτθ ςιραγγα του St. Gotthard. 

 

Πίνακασ 5. 7 Αρικμόσ νεκρών και τον αρικμό των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Ελβετίασ 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι 

παραπάνω νεκροφσ 

1 7 12 

2 2 5 

9 1 3 

11 2 2 

 12  

 

Πίνακασ 5. 8 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Ελβετίασ 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

1 0,2 0,35 

2 0,05 0,14 

9 0,02 0,08 

11 0,05 0,05 
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Σφμφωνα με τα όρια του αποδεκτοφ κοινωνικοφ ρίςκου που δίνονται από τουσ 

Libouchec and Panenska (2007) προκφπτει το παρακάτω διάγραμμα F-N (Εικόνα 

5.4). 

 

Εικόνα 5. 5 Καμπφλθ F-N για ατυχιματα ςτθν Ελβετία και ελβετικά όρια αποδοχισ 

 

Ππωσ γίνεται εφκολα αντιλθπτό τα ελβετικά όρια για το αποδεκτό κοινωνικό ρίςκο 

δεν ζχουν λάβει υπόψθ τα ατυχιματα με λιγότερουσ από 10 νεκροφσ κάτι που εκ 

των πραγμάτων εμποδίηει τθ ςωςτι ςφγκριςθ. Ραρ’ όλα αυτά παρατθρείται ότι 

ακόμα και αν υπιρχε προζκταςθ του κριτθρίου, με τθν ίδια κλίςθ και για ατυχιματα 

με λιγότερουσ από 10 νεκροφσ, και  πάλι θ καμπφλθ που ςχεδιάςτθκε δεν είναι 

εντόσ περιοχισ των ορίων. 
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ΑΤΣΡΙΑ 

 

Μετά τθν καταγραφι των ατυχθμάτων που ζγιναν ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ 

Αυςτρίασ, προζκυψαν οι παρακάτω Ρίνακεσ 5.9 και 5.10. Από το 1986 ζωσ και το 

2008 καταγράφθκαν 19 ατυχιματα από τα οποία τα 9 ιταν κανατθφόρα με 25 

νεκροφσ. 

 

Σφμφωνα με τα όρια του αποδεκτοφ κοινωνικοφ ρίςκου που δίνονται από τουσ 

Libouchec and Panenska (2007) προκφπτει το παρακάτω διάγραμμα F-N. 

Πίνακασ 5. 9 Αρικμόσ νεκρών και ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Αυςτρίασ 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι 

παραπάνω νεκροφσ 

1 2 9 

2 3 7 

3 2 4 

5 1 2 

12 1 1 

 9  

 

Πίνακασ 5. 10 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Αυςτρίασ 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

1 0,09 0,4 

2 0,13 0,31 

3 0,09 0,18 

5 0,04 0,09 

12 0,04 0,04 
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Ραρατθρείται και πάλι μια μεγάλθ απόκλιςθ από το ανϊτατο όριο του αποδεκτοφ 

κοινωνικοφ ρίςκου για τισ αυςτριακζσ οδικζσ ςιραγγεσ, θ οποία όμωσ είναι ςαφϊσ 

μικρότερθ από τθν απόκλιςθ των ςυνολικϊν ατυχθμάτων με το ανϊτατο αυςτριακό 

όριο όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 5.5. 

 

 

Εικόνα 5. 6 Καμπφλθ F-N για ατυχιματα ςτθν Αυςτρία και αυςτριακά όρια αποδοχισ 

 

ΝΟΡΒΘΓΙΑ 

 

Μετά τθν καταγραφι των ατυχθμάτων που ζγιναν ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ 

Νορβθγίασ, προζκυψαν οι παρακάτω Ρίνακεσ 5.11 και 5.12. Από το 1990 ζωσ και το 

2006 καταγράφθκαν 8 ατυχιματα από τα οποία τα 4 ιταν κανατθφόρα με 5 

νεκροφσ. 
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Πίνακασ 5. 11 Αρικμόσ νεκρών και τον αρικμό των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Νορβθγίασ 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι 

παραπάνω νεκροφσ 

1 3 4 

2 1 1 

 4  

 

Πίνακασ 5. 12 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ τθσ Νορβθγίασ 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

1 0,18 0,25 

2 0,06 0,06 

 

 

Για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφγκριςθ κα χρθςιμοποιθκοφν δφο κριτιρια. Το ζνα 

προτείνεται από τθν εταιρεία Det Norske Veritas (Davidsson et al., 1997) και το άλλο 

από τθν NVF Technical Committee (NVF seminar, 2002). Ρροκφπτει λοιπόν το 

παρακάτω διάγραμμα F-N (Εικόνα 5.6).  
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Εικόνα 5. 7 Καμπφλθ F-N για ατυχιματα ςτθ Νορβθγία και νορβθγικά όρια αποδοχισ 

 

Ραρατθρείται ότι τα όρια που προτείνει θ DNV είναι ςαφϊσ πιο ςυντθρθτικά από 

αυτά τθσ NVF. Πμωσ θ καμπφλθ που ςχεδιάςτθκε με τα καταγραφζντα ατυχιματα 

φαίνεται ότι είναι εντόσ ορίων αποδεκτοφ ρίςκου τθσ NVF κάτι που χονδρικά 

υποδθλϊνει ότι οι οδικζσ ςιραγγεσ είναι αρκετά αςφαλείσ. 
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5.1.2 Καμπύλεσ F-N για τισ ςιδηροδρομικέσ ςήραγγεσ 
 

Από τα καταγεγραμμζνα πραγματικά ατυχιματα ςε ςιδθροδρομικά δίκτυα ( 

Ρίνακασ 2, Ραράρτθμα Ι) προκφπτει ό παρακάτω πίνακασ με τον αρικμό Ν των 

νεκρϊν ςε κάκε ατφχθμα, τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβϊσ Ν νεκροφσ και τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι 

παραπάνω νεκροφσ. 

 

Πίνακασ 5. 13 Αρικμό νεκρών και τον αρικμό των ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβώσ 
Ν νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

1 1 18 

2 2 17 

3 2 15 

4 1 13 

6 1 12 

12 1 11 

15 1 10 

25 1 9 

28 1 8 

30 1 7 

34 1 6 

78 1 5 

80 1 4 

108 1 3 

155 1 2 

426 1 1 

φνολο 18  

 

Ανάγοντασ τα δεδομζνα ςε ςυχνότθτεσ και ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ ( διαιρϊντασ τον 

αρικμό των ατυχθμάτων με ακριβϊσ N και Ν ι παραπάνω νεκροφσ με το 90 που 

είναι ο αρικμόσ των ετϊν από το 1921 ζωσ το 2011 ) προκφπτει ο ακόλουκοσ 

Ρίνακασ 5.14: 
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Πίνακασ 5. 14 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ 

Αρικμόσ 

Νεκρών, Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων που 

είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων που 

είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι 

παραπάνω νεκροφσ 

1 0,01 0,2 

2 0,02 0,18 

3 0,02 0,16 

4 0,01 0,14 

6 0,01 0,13 

12 0,01 0,12 

15 0,01 0,11 

25 0,01 0,1 

28 0,01 0,08 

30 0,01 0,07 

34 0,01 0,06 

78 0,01 0,05 

80 0,01 0,04 

108 0,01 0,03 

155 0,01 0,02 

426 0,01 0,01 

 

 

Ζχοντασ τισ ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ των ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ, 

είναι δυνατι θ ςχεδίαςθ τθσ καμπφλθσ F-N. Δίνεται παρακάτω ςε ςφγκριςθ με τθν 

ευκεία Canvey. 

 



105 
 

 

Εικόνα 5. 8 φγκριςθ καμπφλθσ F-N όλων των καταγραφζντων ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ 
ςιραγγεσ με τθ γραμμι Canvey 

 

Μια πρϊτθ εκτίμθςθ του διαγράμματοσ είναι ότι θ κλίςθ τθσ καμπφλθσ δεν είναι 

αρκετά απότομθ, πράγμα που υποδεικνφει ότι δεν υπάρχει τάςθ μείωςθσ τθσ 

ςυχνότθτασ των πολφνεκρων ατυχθμάτων. Μια δεφτερθ παρατιρθςθ είναι ότι θ 

απόςταςθ τθσ καμπφλθσ από τθν ευκεία Canvey δεν είναι πολφ μεγάλθ άρα οι 

ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ πλθςιάηουν τα Αποδεκτά Πρια ίςκου. 

 

Συγκρίνοντασ τϊρα τθν καμπφλθ F-N που ςχεδιάςτθκε με τα ατυχιματα ςε 

ςιδθροδρομικά δίκτυα τθσ Αγγλίασ από το 1969 ζωσ το 2001 (Evans, 2003), φαίνεται 

ότι θ ςυχνότθτα των ατυχθμάτων με λιγότερουσ από 10 νεκροφσ είναι είναι πολφ 

μικρότερθ ςτισ ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ. Ραρατθρείται όμωσ και πάλι ότι τα 

πολφνεκρα ατυχιματα, ςχεδόν δεν εμφανίηονται ςτθν καμπφλθ τθσ Αγγλίασ.  
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Εικόνα 5. 9 φγκριςθ με ατυχιματα ςε ςιδθροδρομικά δίκτυα Αγγλίασ 

Εξετάηεται επίςθσ και θ πορεία τθσ ςυχνότθτασ των κανατθφόρων ατυχθμάτων τα 

τελευταία 20 χρόνια. Από τα δεδομζνα προζκυψε ο Ρίνακασ 5.15 με τον αρικμό Ν 

των νεκρϊν ςε κάκε ατφχθμα, τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβϊσ Ν νεκροφσ και τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ.  

Ανάγοντασ τα δεδομζνα ςε ςυχνότθτεσ και ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ ( διαιρϊντασ τον 

αρικμό των ατυχθμάτων με ακριβϊσ N και Ν ι παραπάνω νεκροφσ με το 20 που 

είναι ο αρικμόσ των ετϊν από το 1991 ζωσ το 2010) προκφπτει ο Ρίνακασ 5.16. 
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Πίνακασ 5. 15 Αρικμόσ νεκρών και τον αρικμό των ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ για 

τθν περίοδο 1991-2010 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

4 1 4 

12 1 3 

80 1 2 

155 1 1 

 4  

 

Πίνακασ 5. 16 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ για τθν 

περίοδο 1991-2010 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβώσ Ν 
νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

4 0,05 0,2 

12 0,05 0,15 

80 0,05 0,1 

155 0,05 0,05 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε, κακϊσ τα δεδομζνα ανάγονται ςτο χρόνο θ ςφγκριςθ των 

ατυχθμάτων των 20 τελευταίων χρόνων με τα ςυνολικά ατυχιματα δεν είναι ορκι. 

Για το λόγο αυτό κα γίνει ςφγκριςθ των δυο τελευταίων 20ετιϊν ϊςτε να βγουν 

εφλογα ςυμπεράςματα.  

Ραρακάτω δίνεται ο Ρίνακεσ 5.17 με τον αρικμό Ν των νεκρϊν ςε κάκε ατφχθμα, 

τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα ακριβϊσ Ν νεκροφσ και τον 

αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ.  

Ανάγοντασ τα δεδομζνα ςε ςυχνότθτεσ και ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ ( διαιρϊντασ τον 

αρικμό των ατυχθμάτων με ακριβϊσ N και Ν ι παραπάνω νεκροφσ με το 20 που 

είναι ο αρικμόσ των ετϊν από το 1970 ζωσ το 1990 ) προκφπτει ο Ρίνακασ 5.18. 
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Πίνακασ 5. 17 Αρικμόσ νεκρών και τον αρικμό των ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ για 

τθν περίοδο 1971-1990 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων που 
είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

2 1 8 

3 1 7 

15 1 6 

25 1 5 

30 1 4 

34 1 3 

78 1 2 

108 1 1 

  8  

 

Πίνακασ 5. 18 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ για τθν 

περίοδο 1991-2010 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβώσ Ν 
νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

2 0,05 0,4 

3 0,05 0,35 

15 0,05 0,3 

25 0,05 0,25 

30 0,05 0,2 

34 0,05 0,15 

78 0,05 0,1 

108 0,05 0,05 

 

Ζχοντασ τισ ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ, είναι 

δυνατι θ ςχεδίαςθ τθσ καμπφλθσ F-N.  
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Εικόνα 5. 10 φγκριςθ τελευταίων δφο εικοςαετιών και γραμμισ Canvey για τα ςιδθροδρομικά 

ατυχιματα 

 

Από τα δεδομζνα που παρουςιάςτθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο φαίνεται ότι τισ 

δεκαετίεσ του 1990 και του 2000 ο αρικμόσ των ατυχθμάτων αλλά και των νεκρϊν 

μειϊνεται αρκετά ςε ςχζςθ με τισ δφο προθγοφμενεσ δεκαετίεσ. Ιδιαίτερα τθ 

δεκαετία του 1980 τα πολφνεκρα ατυχιματα είναι πολφ αυξθμζνα. Στο παραπάνω 

διάγραμμα F-N όντωσ επιβεβαιϊνεται το προθγοφμενο ςυμπζραςμα, αφοφ όπωσ 

φαίνεται θ καμπφλθ των τελευταίων 20 χρόνων δείχνει ότι μειϊνεται θ ςυχνότθτα 

των κανατθφόρων ατυχθμάτων ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά χρόνια. Θ κλίςθ πλζον 

είναι πιο ςτακερι κάτι που υποδθλϊνει τθν τάςθ για μείωςθ των πολφνεκρων 

ατυχθμάτων.  
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5.1.3 Καμπύλεσ F-N για τα υπόγεια αςτικά δίκτυα 
 

Από τα καταγεγραμμζνα πραγματικά ατυχιματα ςε αςτικά υπόγεια δίκτυα ( 

Ρίνακασ 3, Ραράρτθμα Ι) προκφπτει ο παρακάτω πίνακασ με τον αρικμό Ν των 

νεκρϊν ςε κάκε ατφχθμα, τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβϊσ Ν νεκροφσ και τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι 

παραπάνω νεκροφσ. 

 

Πίνακασ 5. 19 Αρικμόσ νεκρών και αρικμόσ ατυχθμάτων ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα 

Αρικμόσ 
Νεκρών, Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβώσ 
Ν νεκροφσ 

Αρικμόσ 
ατυχθμάτων που 

είχαν ωσ 
αποτζλεςμα Ν ι 

παραπάνω νεκροφσ 

1 8 24 

2 1 16 

3 2 15 

5 1 13 

7 1 12 

9 1 11 

12 1 10 

20 1 9 

31 1 8 

39 1 7 

41 1 6 

43 1 5 

54 1 4 

93 1 3 

289 1 2 

198 1 1 

φνολο 24  

 

Ανάγοντασ τα δεδομζνα ςε ςυχνότθτεσ και ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ ( διαιρϊντασ τον 

αρικμό των ατυχθμάτων με ακριβϊσ N και Ν ι παραπάνω νεκροφσ με το 93 που 

είναι ο αρικμόσ των ετϊν από το 1918 ζωσ το 2011 ) προκφπτει ο ακόλουκοσ 

πίνακασ: 
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Πίνακασ 5. 20 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

Ν ι παραπάνω νεκροφσ 

1 0,08 0,25 

2 0,01 0,17 

3 0,02 0,16 

4 0,01 0,13 

6 0,01 0,12 

12 0,01 0,11 

15 0,01 0,1 

25 0,01 0,09 

28 0,01 0,08 

30 0,01 0,07 

34 0,01 0,06 

78 0,01 0,05 

80 0,01 0,04 

108 0,01 0,03 

155 0,01 0,02 

426 0,01 0,01 

 

 

 

Ζχοντασ τισ ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ των ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ, 

είναι δυνατι θ ςχεδίαςθ τθσ καμπφλθσ F-N. Δίνεται παρακάτω ςε ςφγκριςθ με τθν 

ευκεία Canvey. 

 



112 
 

 

Εικόνα 5. 11 φγκριςθ καμπφλθσ F-N όλων των καταγραφζντων ατυχθμάτων ςε υπόγεια αςτικά 
δίκτυα με τθ γραμμι Canvey 

 

Ραρατθρείται και πάλι ότι θ κλίςθ τθσ καμπφλθσ είναι ομαλι αλλά είναι εμφανισ θ 

τάςθ για μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ των ατυχθμάτων με περιςςότερουσ από 100 

νεκροφσ.  

Εξετάηεται επίςθσ και θ πορεία τθσ ςυχνότθτασ των κανατθφόρων ατυχθμάτων τα 

τελευταία 20 χρόνια. Από τα δεδομζνα προζκυψε ο Ρίνακασ 5.21 με τον αρικμό Ν 

των νεκρϊν ςε κάκε ατφχθμα, τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβϊσ Ν νεκροφσ και τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ.  

Ανάγοντασ τα δεδομζνα ςε ςυχνότθτεσ και ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ ( διαιρϊντασ τον 

αρικμό των ατυχθμάτων με ακριβϊσ N και Ν ι παραπάνω νεκροφσ με το 20 που 

είναι ο αρικμόσ των ετϊν από το 1991 ζωσ το 2011 ) προκφπτει ο Ρίνακασ 5.22. 
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Πίνακασ 5. 21 Αρικμόσ νεκρών και αρικμόσ ατυχθμάτων ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα για τθν περίοδο 

1991-2010 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβώσ Ν 
νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

1 1 9 

3 1 8 

5 1 7 

9 1 6 

39 1 5 

41 1 4 

54 1 3 

198 1 2 

289 1 1 

 9  

 

Πίνακασ 5. 22 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα για τθν 

περίοδο 1991-2010 

Αρικμόσ 

Νεκρών, 

Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 

που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 

που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

Ν ι παραπάνω νεκροφσ 

1 0,05 0,45 

3 0,05 0,4 

5 0,05 0,35 

9 0,05 0,3 

39 0,05 0,25 

41 0,05 0,2 

54 0,05 0,15 

198 0,05 0,1 

289 0,05 0,05 

 0,45  

 

Πμοια με πριν, κακϊσ τα δεδομζνα ανάγονται ςτο χρόνο θ ςφγκριςθ των 

ατυχθμάτων των 20 τελευταίων χρόνων με τα ςυνολικά ατυχιματα δεν είναι ορκι. 
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Για το λόγο αυτό κα γίνει ςφγκριςθ των δυο τελευταίων 20ετιϊν ϊςτε να βγουν 

εφλογα ςυμπεράςματα.  

Ραρακάτω δίνεται ο Ρίνακασ 5.23 με τον αρικμό Ν των νεκρϊν ςε κάκε ατφχθμα, 

τον αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα ακριβϊσ Ν νεκροφσ και τον 

αρικμό των ατυχθμάτων που είχαν ωσ αποτζλεςμα Ν ι παραπάνω νεκροφσ.  

Ανάγοντασ τα δεδομζνα ςε ςυχνότθτεσ και ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ ( διαιρϊντασ τον 

αρικμό των ατυχθμάτων με ακριβϊσ N και Ν ι παραπάνω νεκροφσ με το 20 που 

είναι ο αρικμόσ των ετϊν από το 1971 ζωσ το 1990 ) προκφπτει ο Ρίνακασ 5.24. 

 

Πίνακασ 5. 23 Αρικμόσ νεκρών και αρικμόσ ατυχθμάτων ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα για τθν περίοδο 

1971-1990 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα ακριβώσ Ν 
νεκροφσ 

Αρικμόσ ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ 

αποτζλεςμα Ν ι 
παραπάνω νεκροφσ 

1 5 11 

2 1 6 

3 1 5 

7 1 4 

31 1 3 

39 1 2 

43 1 1 

 11  

 

Πίνακασ 5. 24 Αρικμόσ νεκρών και ςυχνότθτα ατυχθμάτων ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα για τθν 

περίοδο 1971-1990 

Αρικμόσ 
Νεκρών, 

Ν 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ακριβώσ Ν νεκροφσ 

υχνότθτα ατυχθμάτων 
που είχαν ωσ αποτζλεςμα 

Ν ι παραπάνω νεκροφσ 

1 0,25 0,55 

2 0,05 0,3 

3 0,05 0,25 

7 0,05 0,2 

31 0,05 0,15 

39 0,05 0,1 

43 0,05 0,05 



115 
 

Ζχοντασ τισ ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ, είναι 

δυνατι θ ςχεδίαςθ τθσ καμπφλθσ F-N.  

 

 

Εικόνα 5. 12 φγκριςθ τελευταίων δφο εικοςαετιών και γραμμισ Canvey ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα  

 

Από τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων που ζγινε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο 

προζκυψε χονδρικά το ςυμπζραςμα ότι ςτα υπόγεια αςτικά δίκτυα τα ατυχιματα 

τα τελευταία χρόνια αυξάνονται όπωσ επίςθσ και ο αρικμόσ των κυμάτων. Ρράγματι 

από το παραπάνω διάγραμμα F-N επιβεβαιϊνεται ότι θ ςυχνότθτα των 

κανατθφόρων ατυχθμάτων αυξάνεται και επίςθσ ενϊ τισ δεκαετίεσ 1971-1990 οι 

περιςςότεροι νεκροί ςε ατφχθμα ιταν 43 τισ επόμενεσ δφο δεκαετίεσ ο αρικμόσ 

αυτόσ αυξικθκε δραματικά ςτουσ 289.  
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5.1.4 ύγκριςη των καμπυλών για οδικέσ, ςιδηροδρομικέσ ςήραγγεσ και 
αςτικά υπόγεια δίκτυα 
 

 

 

Εικόνα 5. 13 φγκριςθ καμπυλών F-N για ατυχιματα ςε οδικζσ, ςίδθροδρομικζσ ςιραγγεσ και 
μετρό 

 

Αρχικά παρατθρείται ότι οι καμπφλεσ των ςιδθροδρομικϊν ςθράγγων και αςτικϊν 

δικτφων ςχεδόν ταυτίηονται με μία, όπωσ προαναφζρκθκε, ομαλι κλίςθ μζχρι τα 

ατυχιματα από 1-100 νεκροφσ και μια πιο απότομθ κλίςθ ςτθ ςυνζχεια που 

υποδθλϊνει μια τάςθ για μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ των πολφνεκρων ατυχθμάτων. Το 

τελευταίο είναι πολφ κετικό, κακϊσ πρόκειται για μζςα ςτα οποία μεταφζρονται 

αρκετοί άνκρωποι, αντίκετα από τισ οδικζσ, και είναι δεδομζνο ότι ςε οποιοδιποτε 

ατφχθμα προκλθκεί κα εμπλακοφν αρκετοί ςε αυτό.  

Θ καμπφλθ των οδικϊν ςθράγγων αν και ζχει πολφ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα 

πρόκλθςθσ ατυχθμάτων με 1- 10 νεκροφσ, ζχει επίςθσ μεγαλφτερθ κλίςθ από τισ 

άλλεσ δφο ςε όλο το εφροσ του αρικμοφ των νεκρϊν. Ππωσ όμωσ προαναφζρκθκε, θ 

παραπάνω άποψθ ότι «προκαλοφνται λίγα πολφνεκρα ατυχιματα ανά ζτοσ», κα 
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μποροφςε να αντιςτραφεί ςτο «προκαλοφνται πολλά ατυχιματα ανά ζτοσ με μικρό 

αρικμό νεκρϊν». 

 

Συμπεραςματικά λοιπόν, αν και οι καμπφλεσ δίνουν μια πρϊτθ εκτίμθςθ τθσ 

κατάςταςθσ χρίηουν περαιτζρω διερεφνθςθσ και ανάλυςθσ με περιςςότερα ςτοιχεία 

για τον κυκλοφοριακό φόρτο των ςθράγγων ϊςτε να μπορεί να γίνει μια ορκότερθ 

ςφγκριςθ και με τα όρια των κριτθρίων που ζχουν κεςμοκετθκεί από τισ διάφορεσ 

χϊρεσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΕΚΣΙΜΘΘ ΚΟΣΟΤ ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ 

 

6.1  Εκτίμθςθ Κόςτουσ των Ατυχθμάτων 

 

Το κόςτοσ των οδικϊν και ςιδθροδρομικϊν ατυχθμάτων αποτελεί ςυνιςτϊςα του 

κοινωνικοφ – μθ χρθματικοφ κόςτουσ. Θεωρείται από τισ ςθμαντικότερεσ 

ςυνιςτϊςεσ του κοινωνικοφ κόςτουσ και είναι δυνατόν να μεταφραςτεί, ζςτω και 

προςεγγιςτικά ςε χρθματικζσ αξίεσ (Demogianni et al., 2005). Το κόςτοσ των 

ατυχθμάτων κεωρείται ςυνιςτϊςα του λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ υποδομισ. 

Ωςτόςο, δεν ενςωματϊνεται άμεςα ςτον προχπολογιςμό καταςκευισ και 

λειτουργίασ του ςυγκοινωνιακοφ ζργου, αλλά μεταφράηεται ςε κόςτοσ νοςθλείασ, 

απϊλεια ειςοδιματοσ κ.α. Υπό αυτι τθν ζννοια το κόςτοσ οδικϊν ατυχθμάτων είναι 

εξωτερικό κόςτοσ, που μετακυλίεται ςτουσ μθ υπαίτιουσ για τθ δθμιουργία του και 

εδϊ ζγκειται θ δυςκολία προςδιοριςμοφ του, κακιςτϊντασ τον υπολογιςμό του μία 

δφςκολθ και ςφνκετθ εργαςία (Mintsis et al, 1994, Papaioannou et al. 1994). 

 

6.1.1 Διάκριςη των μεθόδων εκτίμηςησ κόςτουσ 
 

Οι πρϊτεσ εκτιμιςεισ του κόςτουσ των τροχαίων ατυχθμάτων ζγιναν γφρω ςτο 1950 

ςτθ Μεγάλθ Βρετανία και ςτισ Θ.Ρ.Α. Οι περιςςότερεσ από τισ πρϊτεσ εκτιμιςεισ 

αφοροφςαν μόνο το «άμεςο» κόςτοσ, οριηόμενο ωσ ηθμίεσ ςτθν περιουςία, ιατρικι 

περίκαλψθ, δικαςτικά ζξοδα και διάφορα «μικρά» ζξοδα (Dawson, R.F.F. 1967). 

Κατά τθ διάρκεια των επόμενων δεκαετιϊν ςε όλεσ τισ αναλφςεισ που ζγιναν ςε 

διάφορεσ χϊρεσ, το εκτιμϊμενο κόςτοσ παρουςιάηεται ολοζνα και πιο υψθλό. Αυτι 

θ αφξθςθ δεν είναι μόνο αποτζλεςμα τθσ γενικισ ανόδου τιμϊν ςτθν κοινωνία, 

αλλά και αποτζλεςμα τθσ περιοδικισ ανακεϊρθςθσ των μεκόδων εκτίμθςθσ (Elvik, 

R., 1995). Διάφορεσ μζκοδοι ζχουν αναπτυχκεί ςτθν προςπάκεια εκτίμθςθσ του 

κόςτουσ των τροχαίων ατυχθμάτων. Οι μζκοδοι εκτίμθςθσ κόςτουσ παρουςιάηονται 

ςτθν Εικόνα 1.8 (Alfaro. et al. 1994): 
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Εικόνα 6. 1 Μζκοδοι εκτίμθςθσ κόςτουσ οδικών ατυχθμάτων 

 

6.1.1.1 Μέθοδοσ Εκτίμηςησ: Κόςτοσ Αποκατάςταςησ  

 

Αυτι θ μζκοδοσ βαςίηεται ςτθν εκτίμθςθ εκείνων των ποςϊν και πόρων που 

καταβάλλονται με ςκοπό τθν εξάλειψθ των επιπτϊςεων ενόσ τροχαίου ατυχιματοσ. 

Σφμφωνα με αυτι τθ μζκοδο, υπολογίηεται ποιο είναι το κόςτοσ εκείνο που 

πλθρϊνει θ κοινωνία προκειμζνου να επαναφζρει τα κφματα ι τουσ ςυγγενείσ και 

τουσ φίλουσ των κυμάτων ςτθν κατάςταςθ που βρίςκονταν πριν το ατφχθμα. 

 

6.1.1.2 Μέθοδοσ Εκτίμηςησ: Ανθρώπινο Κεφάλαιο  
 

Με τθ μζκοδο αυτι υπολογίηεται θ απϊλεια με τθν οποία επιβαρφνεται θ κοινωνία 

από το κάνατο ι τθν αναπθρία ενόσ μζλουσ τθσ. Βαςίηεται ςτθν αξία του εργάςιμου 

χρόνου ι τθν αξία τθσ παραγωγισ, με τθν οποία ςχετίηεται το κφμα του τροχαίου. Θ 
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μζκοδοσ διακρίνεται ςε τρεισ επιμζρουσ προςεγγίςεισ: 1. Ακακάριςτθ απϊλεια 

παραγωγισ, 2. Κακαρι απϊλεια παραγωγισ, 3. Αξία απολεςκζντοσ χρόνου ηωισ 

 

6.1.1.3 Μέθοδοσ Εκτίμηςησ: Προθυμία να πληρώςει κανείσ/ Προθυμία να 
πληρώςει η κοινωνία 
 

Ζνα από τα πιο ςφνκετα ηθτιματα ςτθν εκτίμθςθ του κόςτουσ των τροχαίων 

ατυχθμάτων είναι το πόςο αποτιμάται θ ανκρϊπινθ ηωι και ο πόνοσ, ι αλλιϊσ, ποια 

θ αξία τθσ πικανότθτασ μειωμζνου κινδφνου να ςκοτωκεί κάποιοσ ςε τροχαίο 

ατφχθμα ι να τραυματιςτεί ι να αποκτιςει κάποιο πρόβλθμα υγείασ. Θ αξία τθσ 

ηωισ τυπικά αναφζρεται ςτο ποςό των χρθμάτων που το άτομο είναι πρόκυμο να 

ανταλλάξει για μία μικρι αλλαγι ςε μία πικανότθτα επιβίωςισ του (Pearch, D.W. 

1978). Ρροκειμζνου να περιοριςτοφν οι πικανζσ προκαταλιψεισ που προζρχονται 

από ςυναιςκιματα ι άλλεσ προςωπικζσ, χωρικζσ ι ςτρατθγικζσ κεωριςεισ, θ αξία 

τθσ ηωισ που χρθςιμοποιείται είναι ανϊνυμθ και γι' αυτό καλείται "Στατιςτικι" 

(Blomquist, G.C. 2000). Το ποςό που μία ομάδα ανκρϊπων ςυλλογικά δαπανά για 

τθ διάςωςθ μίασ ηωισ από κάποιον κίνδυνο καλείται «Αξία τθσ ςτατιςτικισ ηωισ» 

(Value of statistical life – VOSL).  

Αυτι θ μζκοδοσ είναι γνωςτι ςτουσ οικονομολόγουσ ωσ «Ρροκυμία να πλθρϊςει 

κανείσ» (Willingness to pay – WTP). Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να αντιλθφκεί κανείσ 

το γεγονόσ ότι δεν εκτιμάται θ ηωι ενόσ ςυγκεκριμζνου ατόμου, αλλά μία ηωι ςε 

ζνα μεγάλο δείγμα πλθκυςμοφ. Θ Αξία τθσ Στατιςτικισ Ηωισ ςτθν οδικι αςφάλεια 

είναι θ αξία τθσ ςωτθρίασ μιασ ηωισ ςε ζνα μεγάλο δείγμα πλθκυςμοφ χρθςτϊν τθσ 

οδοφ, δθλαδι θ αξία τθσ μείωςθσ κατά μία μονάδα ςτθν επικινδυνότθτα 

κνθςιμότθτασ (Blaeij et al. 2003) 

Το κράτοσ ι θ κοινωνία ςαν ςφνολο, αναγνωρίηει τθν αξία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και 

τθσ υγείασ, ςυχνά δε αυτονόθτα, μζςα από ςχετικζσ αποφάςεισ («Ρροκυμία να 

πλθρϊςει θ κοινωνία» Social Willingness to pay). Γι’ αυτό, μζτρα πρόλθψθσ 

λαμβάνονται μόνο όταν θ αναμενόμενθ ωφζλεια ξεπερνά το κόςτοσ. Τζτοιεσ 

αποφάςεισ λαμβάνονται από τθ νομοκετικι, εκτελεςτικι και δικαςτικι εξουςία του 
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κράτουσ, από τισ διοικθτικζσ αρχζσ, από τουσ πολίτεσ (μζςω ψθφοφορίασ ι 

δθμοψθφίςματοσ) ι μζςω τθσ επιρροισ των εμπορικϊν εταιριϊν και τθσ αγοράσ 

(Alfaro, J.L. et al. 1994).. 

Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το άμεςα μετριςιμο κόςτοσ των τροχαίων ατυχθμάτων 

ανζρχεται ςε 45 διςεκατομμφρια ευρϊ. Το ζμμεςο κόςτοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων 

των φυςικϊν και θκικϊν βλαβϊν για τα κφματα και τισ οικογζνειζσ τουσ) 

υπολογίηεται ότι είναι τριπλάςιο ι τετραπλάςιο. Ετθςίωσ, διατίκεται ποςό φψουσ 

160 διςεκατομμυρίων ευρϊ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2001). 

 

6.2 Κατθγοριοποίθςθ κόςτουσ οδικών ατυχθμάτων 

 

Το κόςτοσ ενόσ τροχαίου ατυχιματοσ μπορεί να διακρικεί ςε κόςτοσ ανά κφμα 

τροχαίου και κόςτοσ ανά ατφχθμα, όπου το κακζνα από αυτά μπορεί να διακρικεί 

ςε δφο περαιτζρω κατθγορίεσ: α. Άμεςο κόςτοσ (ιατρικό κόςτοσ, κόςτοσ 

αποκατάςταςθσ, ηθμιζσ ςε περιουςία, διοικθτικό κόςτοσ) και β. 'Ζμμεςο κόςτοσ, το 

οποίο επιβάλλεται ςτθν κοινωνία και επθρεάηει τθν ευθμερία τθσ (απϊλεια 

παραγωγικισ ικανότθτασ και ανκρϊπινο κόςτοσ). Θ κατθγοριοποίθςθ του κόςτουσ 

των οδικϊν τροχαίων ατυχθμάτων παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 1.1. 
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Πίνακασ 6. 1 Κατθγοριοποίθςθ κόςτουσ των οδικών τροχαίων ατυχθμάτων 

Κόςτοσ ανά κφμα τροχαίου  Κόςτοσ ανά ατφχθμα  

Ι. Ιατρικό κόςτοσ  

Ρρϊτεσ βοικειεσ και μεταφορά κφματοσ, 

Υπθρεςίεσ ατυχθμάτων και εκτάκτου 

ανάγκθσ, Νοςθλεία ςε νοςοκομείο, κινθτι 

νοςθλεία, νοςθλεία εκτόσ νοςοκομείου  

Ι. Καταςτροφζσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

καταςτροφισ του περιβάλλοντοσ)  

Ηθμίεσ οχθμάτων (επιςκευι ι 

αντικατάςταςθ), καταςτροφζσ ςτο 

οδόςτρωμα, καταςτροφζσ ςε κτίρια, ηθμίεσ 

ςε προςωπικι περιουςία, ηθμίεσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ φόρτωςθσ 

οχιματοσ ςε όχθμα οδικισ βοικειασ, 

περιβαλλοντικζσ καταςτροφζσ  

ΙΙ. Μθ ιατρικό κόςτοσ αποκατάςταςθσ  

Κόςτοσ αλλαγϊν διαρρφκμιςθσ κατοικίασ 

ϊςτε να είναι κατάλλθλθ για άτομα με 

ειδικζσ ανάγκεσ, ειδικά μζςα μεταφοράσ 

ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, επαγγελματικι 

αποκατάςταςθ, ιδιαίτερθ εκπαιδευτικι 

φροντίδα και διαπαιδαγϊγθςθ παιδιϊν  

ΙΙ. Διοικθτικά ζξοδα  

Κόςτοσ αςτυνόμευςθσ, κόςτοσ 

πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ, κόςτοσ κλάδου 

υγείασ κόςτοσ αςφάλιςθσ κφματοσ, άλλθσ 

αςφάλιςθσ, κόςτοσ διεκδίκθςθσ 

αποηθμίωςθσ  

ΙΙΙ. Απώλεια παραγωγικισ ικανότθτασ  

Απϊλεια παραγωγικότθτασ ςτουσ 

εργαηόμενουσ, απϊλεια παραγωγικότθτασ 

εκτόσ χϊρου εργαςίασ (π.χ. οικιακι και 

ςυηυγικι δραςτθριότθτα), πικανι 

μελλοντικι απϊλεια παραγωγισ (π.χ. 

ανεργία)  

ΙΙΙ. Διάφορα  

Κόςτοσ λόγω απϊλειασ τθσ ποιότθτασ 

επζνδυςθσ (π.χ. οχιματοσ), κόςτοσ 

κατανάλωςθσ πθγϊν πρϊτθσ φλθσ (π.χ. 

κατανάλωςθ καφςιμθσ φλθσ, μόλυνςθ του 

αζρα, χρονικζσ κακυςτεριςεισ κ.α.), 

απϊλεια παραγωγισ των ατόμων που ζχουν 

εμπλακεί ι εγκλωβιςτεί λόγω ατυχιματοσ  

IV. Άλλο οικονομικό κόςτοσ  

π.χ. Επιςκζψεισ ςε γιατροφσ, ζξοδα κθδείασ, 

οικιακι βοικεια  

 

V. Ανκρώπινο κόςτοσ  

Μείωςθ διάρκειασ ηωισ λόγω κανατθφόρου 

ατυχιματοσ, φυςικόσ και ψυχικόσ πόνοσ του 

κφματοσ (πόνοσ, λφπθ, επιδείνωςθ του 

επιπζδου ηωισ, παραμζνουςα εξωτερικι  

παραμόρφωςθ), ψυχικόσ πόνοσ ςυγγενϊν 

και φίλων του κφματοσ (πόνοσ, λφπθ και 

μείωςθ του επιπζδου ηωισ)  
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Το ηιτθμα του κοινωνικοοικονομικοφ κόςτουσ των τροχαίων ατυχθμάτων είναι 

ιδιαίτερα πολφπλοκο, δεδομζνου ότι θ ανκρϊπινθ ηωι είτε δεν αποτιμάται ςε 

χριμα, είτε τα κριτιρια αποτίμθςθσ διαφζρουν από χϊρα ςε χϊρα, εξαρτϊμενα 

από πολιτικά ςυςτιματα και μορφζσ κοινωνικισ οργάνωςθσ. Θ μζκοδοσ εκτίμθςθσ 

διαμορφϊνει κακοριςτικά το επίπεδο των τιμϊν του εκτιμϊμενου κόςτουσ. Αν το 

ανκρϊπινο κόςτοσ εκτιμάται μόνο από τθν απολεςκείςα οικονομικι παραγωγι 

(προςζγγιςθ που εφαρμόηουν πολλζσ επίςθμεσ κυβερνθτικζσ ςτατιςτικζσ), τα ποςά 

είναι ςθμαντικά μικρότερα από εκείνα που προκφπτουν όταν θ βάςθ τθσ εκτίμθςθσ 

κεωρείται θ μζκοδοσ «Ρροκυμία να πλθρϊςει κανείσ» (ECMT 1998).  

Θ Ε.Ε. κακιζρωςε ςε αναλφςεισ κόςτουσ – ωφζλειασ ςχετικζσ με αςφάλεια, τθν τιμι 

του ενόσ (1) εκατομμυρίου ευρϊ ανά ανκρϊπινθ ηωι. Αυτό γενικά αναφζρεται ωσ 

«θ αρχι του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ». Θ αξία αυτι κακορίςτθκε μζςω μιασ 

προςζγγιςθσ που βαςίηεται ςτθν εκτίμθςθ τθσ απϊλειασ παραγωγικότθτασ, 

εννοϊντασ ότι θ αξία τθσ ηωισ εκτιμάται ωσ θ ακακάριςτθ απϊλεια παραγωγισ. 

Ωςτόςο, θ «αρχι του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ» δε λαμβάνει υπόψθ τθν προκυμία 

να πλθρϊςει κανείσ για τθν αποφυγι εκείνου του ςτοιχείου του κόςτουσ που 

αναφζρεται ςτον πόνο, κλίψθ και βάςανα (Lee, et al. 2003). Γενικά, το υλικό κόςτοσ 

(περιουςιακι ηθμία, διοικθτικά, ιατρικά και νοςοκομειακά ζξοδα, κακαρι απϊλεια 

παραγωγισ) αποτελεί μόλισ το 9% του ςυνολικοφ κόςτουσ ενόσ κανατθφόρου 

ατυχιματοσ, το 20% ατυχιματοσ με ςοβαρό τραυματιςμό, το 40% ατυχιματοσ με 

ελαφρφ τραυματιςμό, ενϊ το «ανκρϊπινο κόςτοσ» είναι το κυρίαρχο ςτοιχείο (Lee, 

Group3 1999). 

 

6.3 Εκτίμθςθ κόςτουσ οδικών ατυχθμάτων ςτθ Μεγάλθ Βρετανία 

 

Οι τιμζσ που υπολογίςτθκαν κατά το ζτοσ 2009 ςφμφωνα με το Υπουργείο 

Μεταφορϊν τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ (Department of Transport) με τθ μζκοδο 

εκτίμθςθσ «Ρροκυμία να πλθρϊςει κανείσ» δίνονται παρακάτω ωσ «μζςο όρο ανά 

ατφχθμα»: 
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Πίνακασ 6. 2 Κόςτοσ οδικών ατυχθμάτων ςε € 

οβαρότθτα 

Ατυχιματοσ 

Απώλεια 

Παραγωγισ € 

Ιατρικά Ζξοδα 

€ 

Ανκρώπινο 

Κόςτοσ € 

φνολο € 

Θανατθφόρο 695.382 6.543 1.369.500 2.071.425 

οβαρό 27.698 16.600 188.465 232.763 

Ελαφρό 3.448 1.460 16.420 21.328 

 

Να ςθμειωκεί ότι ωσ ςοβαρόσ τραυματιςμόσ ορίηεται ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο μια 

ολονφκτια παραμονι ςτο νοςοκομείο, ενϊ μια ελαφριά ηθμία είναι απλά 

οποιοδιποτε αςιμαντοσ τραυματιςμόσ από ατφχθμα. Για όλουσ τουσ 

τραυματιςμοφσ ωσ εκ τοφτου, το μζςο ςυνολικό κόςτοσ ανά ατφχθμα, είναι 59.141€ 

(£ 52.070) εκ των οποίων 71% είναι το "ανκρϊπινο" κόςτοσ και τα υπόλοιπα είναι 

πιο άμεςεσ δαπάνεσ. 

6.4 Εκτίμθςθ κόςτουσ ςιδθροδρομικών ατυχθμάτων και Μετρό 

 

Σφμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορϊν τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ (Department of 

Transport) θ διάκριςθ και θ κοςτολόγθςθ των ατυχθμάτων βάςει τθσ ςοβαρότθτασ 

τουσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακασ 6. 3 Κόςτοσ ςιδθροδρομικών ατυχθμάτων ςε € 

οβαρότθτα 
Ατυχιματοσ 

Περιγραφι Μζςο κόςτοσ € 
 

Θανατθφόρο Θάνατοσ εντόσ ενόσ χρόνου από το 
ατφχθμα. 

1.847.800 
 

οβαρόσ 
τραυματιςμόσ 

Ηθμία που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
παραμονι ςε νοςοκομείο για 
περιςςότερο από 24 ϊρεσ.  

184.780 

Ελαφρόσ 
τραυματιςμόσ 

Για το εργατικό δυναμικό, 
οποιαδιποτε ηθμία που προκφπτει ςε 
περιςςότερεσ από 3 θμζρεσ απουςίασ 
από τθν εργαςία. Για τουσ επιβάτεσ 
και τα μζλθ του κοινοφ, οποιαδιποτε 
βλάβθ που οδθγεί ςε μεταφορά από 
το ςθμείο του ατυχιματοσ ςτο 
νοςοκομείο για κεραπεία. 

9.240 
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6.5 Κόςτοσ οδικών ατυχθμάτων 

 

Το κόςτοσ των ανκρϊπινων ηωϊν και των τραυματιςμϊν είναι πολφ μεγάλο. 

Δεδομζνου ότι το κόςτοσ ενόσ κανάτου αντιςτοιχεί ςτο ςυνολικό κόςτοσ περίπου 9 

ςοβαρϊν τραυματιςμϊν δικαιολογεί τθ μεγάλθ απόκλιςθ του κόςτουσ ςε ςχζςθ με 

το αρικμό των κανάτων και των τραυματιςμϊν. Το ςυνολικόσ κόςτοσ των 

ατυχθμάτων που μελετικθκαν ανζρχεται ςε περίπου 1,4 δισ. €. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, τθ δεκαετία του 1970 το κόςτοσ από τισ απϊλειεσ ανκρϊπινων 

ηωϊν ανιλκε ςτα 24,84 εκ.€ και από τουσ τραυματίεσ ςτα 4,6 εκ.€. Ραρατθρείται ότι 

αν και οι απϊλειεσ είναι μόνο 4 παραπάνω από τουσ τραυματιςμοφσ το κόςτοσ είναι 

το εξαπλάςιο (Εικόνα 6.2). Θ δεκαετία του 1980 όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί είναι 

ιδιάηουςα περίπτωςθ λόγω των 400 νεκρϊν ςτo ατφχθμα του Salang. Ζτςι, το 

ςχεδόν δεκαπλάςιο κόςτοσ των απωλειϊν (885,96 εκ €) ςε ςχζςθ με των 

τραυματιςμϊν (9,89 εκ.€) είναι απόλυτα αναμενόμενο .  

Για τισ δφο επόμενεσ δεκαετίεσ, του 1990 και του 2000, θ αναλογία μεταξφ του 

κόςτουσ των απωλειϊν και των τραυματιςμϊν μζνει ςτακερι, και το πρϊτο είναι 

τετραπλάςιο από το κόςτοσ των τραυματιϊν (146,97 εκ € και 202,86 εκ € για τισ 

απϊλειεσ και 32,43 εκ € και 65,78 εκ € για τουσ τραυματίεσ αντίςτοιχα). 

Ενδεικτικά εκτιμάται ότι το ετιςιο κόςτοσ που επιφζρουν τα ατυχιματα ςε οδικζσ 

ςιραγγεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ μπνο το ανκρϊπινο κόςτοσ, είναι 35,4 εκ €. 

Να ςθμειωκεί ότι το γεγονόσ ότι δεν βρζκθκαν οι τιμζσ που αντιςτοιχοφν ςτα 

ατυχιματα τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ, παρά μόνο οι τιμζσ το 2009 για το Θνωμζνο 

Βαςίλειο, δυςκολεφει τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ κόςτουσ των ατυχθμάτων 

αλλά και τθ ςφγκριςθ του κόςτουσ για κάκε δεκαετία. Ζτςι λοιπόν, 

χρθςιμοποιικθκαν οι τιμζσ του 2009 για όλεσ τισ δεκαετίεσ κακϊσ εάν γινόταν 

προςπάκεια αποπλθκωριςμοφ κα ζπρεπε οι τιμζσ ςτθ ςυνζχεια να πλωριςτοφν και 

ουςιαςτικά κα κατζλθγαν ςτισ αρχικζσ τιμζσ του 2009.  
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Εικόνα 6. 2 Κόςτοσ ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ ανά δεκαετίεσ 

 

6.6 Κόςτοσ ςιδθροδρομικών ατυχθμάτων 

 

Δεδομζνου ότι το κόςτοσ ενόσ κανάτου αντιςτοιχεί ςτο ςυνολικό κόςτοσ περίπου 10 

ςοβαρϊν τραυματιςμϊν δικαιολογεί τθ μεγάλθ απόκλιςθ του κόςτουσ ςε ςχζςθ με 

το αρικμό των κανάτων και των τραυματιςμϊν. Ιδιαίτερα κατά τθ δεκαετία του 

1940, όπου το ποςοςτό των νεκρϊν και των τραυματιϊν είναι περίπου το ίδιο, θ 

διαφορά γίνεται ζντονα αντιλθπτι, 930 εκ.€ και 106 εκ.€ αντίςτοιχα (Εικόνα 6.3). Το 

ςυνολικόσ κόςτοσ των ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ που μελετικθκαν 

ανζρχεται ςε περίπου 2,2δισ. €. 

Ενδεικτικά εκτιμάται ότι το ετιςιο κόςτοσ που επιφζρουν τα ατυχιματα ςε 

ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο το ανκρϊπινο κόςτοσ, είναι 

24,9 εκ €. 
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Εικόνα 6. 3 Κόςτοσ ατυχθμάτων ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ ανά δεκαετίεσ 

 

6.7 Κόςτοσ ατυχθμάτων ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα 

 

Ππωσ προαναφζρκθκε, το κόςτοσ ενόσ κανάτου αντιςτοιχεί ςτο ςυνολικό κόςτοσ 

περίπου 10 ςοβαρϊν τραυματιςμϊν δικαιολογεί τθ μεγάλθ απόκλιςθ του κόςτουσ 

ςε ςχζςθ με το αρικμό των κανάτων και των τραυματιςμϊν.  

Ιδιαίτερα κατά τθ δεκαετία του 1910, όπου το ποςοςτό των νεκρϊν και των 

τραυματιϊν είναι περίπου το ίδιο, θ διαφορά γίνεται ζντονα αντιλθπτι, 171,12 εκ.€ 

και 18 εκ.€ αντίςτοιχα (Εικόνα 6.4). Το κόςτοσ είναι αντιςτοίχωσ αυξθμζνο για τθ 

δεκαετία του 1990 και του 2000 και ανζρχεται ςτα 649,52 εκ.€ 529,92 εκ.€  για τουσ 

νεκροφσ και 146,34 εκ.€ και 89,82 εκ.€ για τουσ τραυματίεσ αντίςτοιχα.  

Το ςυνολικό κόςτοσ των ατυχθμάτων  ανζρχεται ςτα 2,11 δισ.€. Το κόςτοσ των 

ατυχθμάτων ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα υπολογίςτθκε βάςει των τιμϊν των 

ςιδθροδρομικϊν δικτφων κακϊσ δε βρζκθκαν ςχετικά δεδομζνα. 
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Ενδεικτικά εκτιμάται ότι το ετιςιο κόςτοσ που επιφζρουν τα ατυχιματα ςε υπόγεια 

αςτικά δίκτυα, λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο το ανκρϊπινο κόςτοσ, είναι 21,2 εκ €. 

 

 

Εικόνα 6. 4 Κόςτοσ ατυχθμάτων ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα ανά δεκαετίεσ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Τα τελευταία χρόνια θ ανάπτυξθ των υπογείων ζργων, και κατ’επζκταςθ των 

υπόγειων αςτικϊν δικτφων μεταφοράσ, είναι ςε άνκθςθ. Ωσ εκ τοφτου, τα 

ατυχιματα που ςυμβαίνουν ςε αυτά ζχουν αυξθκεί. Ακόμα και ζτςι όμωσ από τισ 

διάφορεσ μελζτεσ προκφπτει ότι ο δείκτθσ ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ είναι 

πολφ μικρότεροσ (από 35-50%) από αυτόν ςτα ανοικτά τμιματα του οδικοφ 

δικτφου. 

Στθν παροφςα εργαςία ζγινε μια προςπάκεια ςυλλογισ όλων των δεικτϊν 

ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ που ζχουν υπολογιςτεί για κάποιεσ χϊρεσ, θ ςφγκριςθ 

των οποίων οδιγθςε ςτον παρακάτω ςυγκεντρωτικό πίνακα με τουσ μζςουσ όρουσ 

των δεικτϊν ατυχθμάτων των χωρϊν για τισ οποίεσ βρζκθκαν ςτοιχεία. Ππωσ 

φαίνεται και ςτον Ρίνακα 7.1, οι δείκτεσ ατυχθμάτων κυμαίνονται από 0,01- 2,87 

ατυχ./106οχθμ.km, με μζςο όρο 0,66 ατυχ./106οχθμ.km. Εκτιμάται ότι τα πλζον 

αντιπροςωπευτικά ςτοιχεία αφοροφν ςτθ Νορβθγία και ςτθν Αυςτρία, κακϊσ είναι 

οι χϊρεσ ςτισ οποίεσ ζχουν γίνει οι πλζον ςυςτθματικζσ ζρευνεσ.  

 

Πίνακασ 7. 1 Μζςοσ όροσ δεικτών ατυχθμάτων 

Χώρα Μζςοσ Όροσ Δεικτών Ατυχθμάτων 
(ατυχ./106οχθμ.km) 

Θ.Ρ.Α. 2,87 

Ολλανδία 1,16 

Κίνα 0,5 

Ελβετία 0,35 

Γερμανία 0,21 

Νορβθγία 0,125 

Αυςτρία 0,10 

Χονγκ - Κονγκ 0,01 

φνολο 0,66 
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Επίςθσ μποροφν να δοκοφν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ αιτίεσ των 

ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ: 

 Το μεγαλφτερο ποςοςτό ατυχθμάτων εντοπίηεται ςτθν περιοχι τθσ ειςόδου 

των ςθράγγων (πριν και μετά τα ςτόμια) κατά τθν είςοδο των οχθμάτων ςε 

αυτζσ. 

 Τα πιο ςυχνά ατυχιματα αφοροφν ςε νωτομετωπικι ςφγκρουςθ οχθμάτων, 

ενϊ επίςθσ ςθμαντικόσ είναι ο αρικμόσ ατυχθμάτων με ανάμειξθ μόνο ενόσ 

οχιματοσ (μθχανολογικζσ βλάβεσ). 

 Στισ ςιραγγεσ με διπλισ κατεφκυνςθσ κυκλοφορία ο δείκτθσ κνθςιμότθτασ 

είναι περίπου 2,5 φορζσ μεγαλφτεροσ από αυτόν ςτισ ςιραγγεσ με μονισ 

κατεφκυνςθσ κυκλοφορία, αν και θ ςυχνότθτα των ατυχθμάτων είναι ςχεδόν 

θ ίδια. 

 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ των ατυχθμάτων φαίνεται ότι θ 

Ευρϊπθ είναι ο κρίςιμοσ χϊροσ των ατυχθμάτων και λόγο μεγζκουσ ζργων και λόγω 

χριςθσ. 

Το 81% των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ ςυμβαίνει ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο. 

Ππωσ είναι αναμενόμενο, λόγω τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των αυτοκινιτων αλλά 

και των ςθράγγων, ο αρικμόσ των ατυχθμάτων αυξάνεται με το πζρασ των 

δεκαετιϊν αλλά τα τελευταία χρόνια παρατθρείται μια αιςκθτι μείωςθ του 

ποςοςτοφ των νεκρϊν ςε ςχζςθ με τουσ τραυματίεσ.  

Στισ ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ τα περιςςότερα ατυχιματα επίςθσ παρουςιάηονται 

ςτθν Ευρϊπθ (77%) και κυρίωσ ςτο Θν. Βαςίλειο. Εδϊ, ο αρικμόσ των ατυχθμάτων 

δεν ακολουκεί ανοδικι πορεία με το πζρασ των δεκαετιϊν και το ίδιο ςυμβαίνει με 

το ποςοςτό των τραυματιϊν και των νεκρϊν. Βαςικότερεσ αιτίεσ αποτελοφν θ 

φωτιά και οι μθχανολογικζσ βλάβεσ των ςυρμϊν. Τζλοσ, οι ςιραγγεσ με διπλζσ 

γραμμζσ ζχουν πολφ περιςςότερουσ τραυματίεσ από αυτζσ με μονι γραμμι. 

Πμοια με προθγοφμενα, επικρατοφν θ Ευρωπαϊκι ιπειροσ και το Θν. Βαςίλειο ςτα 

ατυχιματα ςε μετρό. Τα ατυχιματα αυξάνονται όςο περνάνε οι δεκαετίεσ και το 
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ίδιο ςυμβαίνει με τουσ νεκροφσ και τουσ τραυματίεσ. Βαςικότερο αίτιο των 

ατυχθμάτων είναι ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ, δθλαδι θ ςυμπεριφορά του οδθγοφ 

του ςυρμοφ. 

 

Από τθν απεικόνιςθ ςε καμπφλεσ F-N όλων των ατυχθμάτων ςε ςιραγγεσ προκφπτει 

ότι οι ςιραγγεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο δε ςυμμορφϊνονται με τα αποδεκτά όρια 

κοινωνικοφ ρίςκου χωρϊν όπωσ θ Αγγλία, θ Ελβετία, θ Τςεχία. 

Από τθ ςφγκριςθ των ατυχθμάτων ςε οδικζσ ςιραγγεσ των δφο τελευταίων 

εικοςαετιϊν, προκφπτει ότι τθν εικοςαετία 1991-2010 ζχουν αυξθκεί πολφ τα 

ατυχιματα με λιγότερουσ από 10 νεκροφσ ςε ςχζςθ με τθν εικοςαετία 1971-1990, 

ενϊ, αντίςτοιχα, ζχουν μειωκεί τα ατυχιματα με περιςςότερουσ από 10 νεκροφσ. 

Στα ατυχιματα ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ ζχει ςθμειωκεί μείωςθ των 

κανατθφόρων ατυχθμάτων τθν εικοςαετία 1991-2010. Αντίκετα, παρατθρείται μια 

αιςκθτι αφξθςθ ςτα πολφνεκρα ατυχιματα ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα. 

 

Τζλοσ, όςον αφορά κόςτουσ των ατυχθμάτων ςε υπόγεια δίκτυα μεταφοράσ, που 

καταγράφθκαν, (με βάςθ το κόςτοσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ)  προζκυψε ότι το κόςτοσ 

των ανκρϊπινων ηωϊν και τραυματιςμϊν είναι ςθμαντικό. Ζτςι, από τα ςυνολικά τα 

ατυχιματα που ζχουν καταγραφεί το κόςτοσ τουσ εκτιμάται ςε 5,71 δισ € χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ των υλικϊν ηθμιϊν. 

 

Συμπεραςματικά, από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που καταγράφθκαν 

φαίνεται ότι οι ακόμα υπάρχουν ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ του επιπζδου 

αςφαλείασ των ςθράγγων, κακϊσ τα δεδομζνα δείχνουν ότι τα ατυχιματα ακόμα 

παραμζνουν ςε υψθλά επίπεδα. Γι’ αυτό το λόγο γίνονται προςπάκειεσ 

εκςυγχρονιςμοφ των ςθράγγων και ζχουν εκδοκεί και οι νζεσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ. 

Σθμαντικό ςτοιχείο ακόμα που προκφπτει είναι ότι θ ανάλυςθ και θ εξζταςθ των 

ατυχθμάτων ςτισ ςιραγγεσ, όπου ζχει γίνει, ζχει οδθγιςει ςε ςταδιακι μείωςι 
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τουσ. Είναι αναγκαίο λοιπόν να γίνεται διάκριςθ και καταγραφι των ατυχθμάτων ςε 

ςιραγγεσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ του επιπζδου αςφάλειασ ςε αυτζσ. Εκτιμάται 

επομζνωσ ότι και ςτθν Ελλάδα κα πρζπει να γίνεται ςυςτθματικι και ενιαία 

καταγραφι των ατυχθμάτων ςτισ ςιραγγεσ ϊςτε να αποςαφθνιςτοφν οι 

παράγοντεσ που προκαλοφν τα ατυχιματα και να βελτιωκεί περαιτζρω το επίπεδο 

αςφάλειασ ςε αυτζσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
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Πίνακασ 1 - Ατυχιματα ςε οδικζσ ςιραγγεσ 

α/α 
Ζτοσ Μικοσ ιραγγασ 

Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα Τπαίτιο Όχθμα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

1 
1949 Holland 8.550 m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
New York USA 

Φορτθγό με 1tn 
δικειάνκρακα 

Ρτϊςθ φορτίου, 
ζκρθξθ 

Φωτιά  66 τραυματίεσ 

2 
1965 

Blue Mountain 
1.302 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Pennsylvania,USA Φορτθγό με λάδι Μθχανι Φωτιά  

0 νεκροί 0 
τραυματίεσ 

3 
1968 Moorfleet 243m Δίδυμεσ Hamburg, Germany 

Φορτθγό με 
αδρανι 

Βλάβθ φρζνων Φωτιά 
1 νεκροί 0 

τραυματίεσ 

4 
1974 

Mont Blanc 
11.600m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
France-Italy Φορτθγό Μθχανι Φωτιά  1 τραυματίασ 

5 
1974 Chesapeake Bay  

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
USA 

Φορτθγό με 
βενηίνθ 

Λάςτιχο Φωτιά  1 τραυματίασ 

6 
1975 

Guaderrama 
2.345m 

Δίδυμεσ Madrid, Spain 
Φορτθγό με 

ρετςίνι 
Αδιευκρίνιςτθ Φωτιά 

0 νεκροί 0 
τραυματίεσ 

7 
1976 

San Bernadino 
6.600m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Ελβετία 1 λεωφορείο Μθχανικι βλάβθ Φωτιά  

0 νεκροί 0 
τραυματίεσ 

8 
1978 Velsen 770m Δίδυμεσ Velsen Netherland 4 φορτθγά 2 ΙΧ 

Μετωπικι 
Σφγκρουςθ 

Φωτιά  
5 νεκροί 5 

τραυματίεσ 

9 
1979 Nihonzaka 2.045m Δίδυμεσ Shitzuoka Japan 147 φορτθγά 46 ΙΧ 

Μετωπικι 
Σφγκρουςθ 

Φωτιά  
7 νεκροί 1 

τραυματίασ 

10 
1980 Sakai tunnel 460m Δίδυμεσ Japan 1 φορτθγό 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ 

Φωτιά 
5 νεκροί, 5 
τραυματίεσ 
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α/α 
Ζτοσ Μικοσ ιραγγασ 

Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα Τπαίτιο Όχθμα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

11 

1982 Caldecott 1.028m Δίδυμεσ Oakland USA 
1 ΙΧ, 1 λεωφορείο, 
1 φορτθγό 33000 l 

βενηίνθσ 

Μεκυςμζνοσ 
οδθγόσ  

Μετωπικι 
Σφγκρουςθ Φωτιά  

7 νεκροί 2 
τραυματίασ 

12 

1982 Salang 2.700m 
Διπλισ 

κυκλοφορίασ χωρίσ 
νθςίδα 

Mazar-e-Sharif - 
Kabul Afghanistan 

Σοβιετικι 
φάλαγγα με 1 
φορτθγό με 

καφςιμα 

Μετωπικι 
Σφγκρουςθ 

Φωτιά  > 400 νεκροί 

13 
1983 

Pecorila Galleria 
662m 

Δίδυμεσ Genes Savone Italy Φορτθγό με ψάρια 
Μετωπικι 
Σφγκρουςθ 

Φωτιά  
9 νεκροί 22 
τραυματίεσ 

14 
1983 Frejus 12.870m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
France 

Φορτθγό με 
πλαςτικό 

Μθχανι Φωτιά  
0 νεκροί 0 

τραυματίεσ 

15 
1984 

St. Gotthard 
16.300m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Ελβετία 

Φορτθγό με 
πλαςτικό 

Μθχανι Φωτιά  
0 νεκροί 0 

τραυματίεσ 

16 
1986 L'Arme 1.105m Δίδυμεσ Nice France 

Φορτθγό με 
ρυμουλκοφμενο 

Ρζδθςθ με υψθλι 
ταχφτθτα 

Φωτιά  
3 νεκροί 5 

τραυματίεσ 

17 
1986 Herzogberg 2000m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Αυςτρία 1 φορτθγό 

Υπερκερμαςμζνα 
φρζνα  

Φωτιά 
0 νεκροί 0 

τραυματίεσ 

18 
1987 Gumefens 343 m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Berne Switzerland 1 φορτθγό 

Μετωπικι 
Σφγκρουςθ 

Φωτιά  2 νεκροί 

19 
1989 Brenner 1.200m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Αυςτρία 1 ΙΧ 

Ανκρϊπινοσ 
παράγοντασ 

Σφγκρουςθ με 
τοίχο, φωτιά 

2 νεκροί, 9 
τραυματίεσ 

20 1990 Røldal 4.656m   Røldal Norway VW βαν με trailer   Φωτιά  1 τραυματίασ 

21 
1990 

Mont Blanc 
11.600m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
France-Italy 

Φορτθγό με 20 t 
βαμβάκι 

Μθχανι Φωτιά  2 τραυματίεσ 

22 
1993 Serra Ripoli 442m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 

Bologne-Florence 
Italy 

1 ΙΧ + φορτθγό με 
ρολά χαρτί 

Σφγκρουςθ Φωτιά  
4 νεκροί 4 

τραυματίεσ 
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α/α 
Ζτοσ Μικοσ ιραγγασ 

Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα Τπαίτιο Όχθμα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

23 
1993 Hovden 1.290m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Heyanger Norway Μοτοςικλζτα 2 ΙΧ 

Μετωπικι 
Σφγκρουςθ 

Φωτιά  5 τραυματίεσ  

24 
1994 Huguenot 3.914 m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
South-Africa 

Λεωφορείο με 45 
επιβάτεσ 

Θλεκτρικι Βλάβθ Φωτιά  
1 νεκρόσ 28 
τραυματίεσ 

25 

1994 Castellar 570m Δίδυμεσ Γαλλία 
1 φορτθγό με 
απορρίμματα 

χαρτιοφ 

Υπερκζρμανςθ 
λάςτιχου  

Φωτιά 
0 νεκροί 0 

τραυματίεσ 

26 
1994 

St. Gotthard 16.300 
m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Ελβετία 

Φορτθγό με 
τρζιλερ 

Υπερκζρμανςθ 
λάςτιχου  

Φωτιά 
1 νεκροί 0 

τραυματίεσ 

27 
1994 Kingsway 2.400m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ με 

νθςίδα 
Θν. Βαςίλειο 1 λεωφορείο Μθχανικι βλάβθ Φωτιά 

0 νεκροί 0 
τραυματίεσ 

28 
1995 Hitra tunnel 5.600m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Νορβθγία Κινθτόσ γερανόσ 

Υπερκζρμανςθ 
μθχανισ 

Φωτιά 
1 νεκροί 0 

τραυματίεσ 

29 

1995 Pfander 6.719 m 
Διπλισ 

κυκλοφορίασ χωρίσ 
νθςίδα 

Austria 
Φορτθγό με 

ρυμουλκοφμενο 
Σφγκρουςθ Φωτιά  

3 νεκροί από τθ 
ςφγκρουςθ 4 
τραυματίεσ 

30 

1996 
Isola delle Femmine 

148 m 
Μονισ 

κυκλοφορίασ 
Palermo Italy 

1 βυτιοφόρο με 
υγρό αζριο + 1 

μικρό λεωφορείο 

Μετωπικι 
Σφγκρουςθ 

Φωτιά  
5 νεκροί 20 
τραυματίεσ 

31 
1996 

Ekeberg tunnel 
1.600m 

Δίδυμεσ Νορβθγία 1 λεωφορείο Μθχανικι βλάβθ Φωτιά 
0 νεκροί 0 

τραυματίεσ 

32 

1997 
St. Gotthard 16.300 

m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Ελβετία 

Φορτθγό που 
μετζφερε 

αυτοκίνθτα 

Υπερκζρμανςθ 
μθχανισ 

Φωτιά 
1 νεκροί 0 

τραυματίεσ 

33 
1997 

St. Gotthard 
16.300m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Ελβετία 1 λεωφορείο 

Υπερκζρμανςθ 
μθχανισ 

Φωτιά 
2 νεκροί 0 

τραυματίεσ 



4 
 

α/α 
Ζτοσ Μικοσ ιραγγασ 

Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα Τπαίτιο Όχθμα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

34 
1999 

Mont Blanc 
11.600m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
France-Italy 

Φορτθγό με 
αλεφρι και 
μαργαρίνθ 

Διαρροι λαδιοφ 
μθχανισ 

Φωτιά  
39 νεκροί, 12 
τραυματίεσ 

35 
1999 

Tauern tunnel 
6.401m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 

A 10 between Villach 
and Salzburg Austria 

1 Φορτθγό 
Καραμπόλα 60 
αυτοκινιτων  

Φωτιά  
12 νεκροί 50 
τραυματίεσ 

36 
1999 

Oslo Fjord tunnel 
7.200m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Νορβθγία 1 Φορτθγό Αδιευκρίνιςτθ Φωτιά 

2 νεκροί, 15 
τραυματίεσ 

37 
1999 

Munich Candid 
tunnel 252m 

Μονισ 
κυκλοφορίασ 

Γερμανία 1 ΙΧ Μθχανικι βλάβθ 
Νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ 
0 νεκροί 0 

τραυματίεσ 

38 

2000 Seljestad 1.272m 
Διπλισ 

κυκλοφορίασ χωρίσ 
νθςίδα 

E 134 Drammen -
Haugesund Norway 

Φορτθγό όπου 
είχε εκδθλωκεί 
πυρκαγιά πριν 
ειςζλκει ςτθ 

ςιραγγα. 

Μετωπικι 
Σφγκρουςθ 

Φορτθγό ςε 5 ΙΧ 
που είχαν 

ςταματιςει πίςω 

Φωτιά  6 τραυματίεσ 

39 
2001 Prapontin 4.409m Δίδυμεσ 

A 32 Torino -
Bardonecchia Italy 

Φορτθγό 
φορτωμζνο 

Μθχανικι βλάβθ Φωτιά  
19 τραυματίεσ 

από καπνό 

40 
2001 

Helbersberg tunnel 
800m 

Δίδυμεσ Αυςτρία - Αδιευκρίνιςτθ 
Νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ 
2 νεκροί 10 
τραυματίεσ 

41 

2001 
Guldborgsund 
tunnel 460m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Δανία 

1 Φορτθγό που 
μετζφερε 

γουροφνια, 2 ΙΧ 
Ρυκνι ομίχλθ 

Μετωπικι 
Σφγκρουςθ   

3 νεκροί, 6 
τραυματίεσ 

42 
2001 Gleinalm 8.320 m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
A 9 near Graz Austria ΙΧ Βραχυκφκλωμα Φωτιά  

5 νεκροί 4 
τραυματίεσ 

43 

2001 
St. Gotthard 16.300 

m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
A 2 Switzerland Φορτθγό 

Μετωπικι 
ςφγκρουςθ 2 

φορτθγϊν 
Φωτιά  11 νεκροί 

44 
2001 

Sonnstein tunnel 
1.090m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Austria 1 ΙΧ Λάςτιχο 

Ρρόςκρουςθ ςτο 
ςτόμιο τθσ 
ςιραγγασ 

1 τραυματίασ 
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α/α 

Ζτοσ Μικοσ ιραγγασ 
Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα Τπαίτιο Όχθμα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

45 

2001 
Lainberg tunnel 

2000m 
Δίδυμεσ 

A9 near 
Windischgarsten 

Austria 
2 ΙΧ  

Μετωπικι 
ςφγκρουςθ 2 

οχθμάτων 
Τρακάριςμα 

2 νεκροί 2 
τραυματίεσ 

46 
2001 

Katschberg tunnel 
5.439m 

Δίδυμεσ 
A 10 near St. Michael 

in Lungau Austria  
2 ΙΧ Σφγκρουςθ  Τρακάριςμα 6 τραυματίεσ 

47 

2001 
Amberg tunnel 

2.967m 
Δίδυμεσ 

A 14 between 
Frastanz and 

Feldkirch Austria 
1 ποφλμαν  1 βαν Σφγκρουςθ  Καραμπόλα 3 νεκροί  

48 
2002 

Homer tunnel 
1.200m 

Μονισ 
κυκλοφορίασ 

Νζα Ηθλανδία 1 λεωφορείο Μθχανικι βλάβθ Φωτιά 4 τραυματίεσ 

49 
2003 Erzincan tunnel Δίδυμεσ Τουρκία 1 λεωφορείο Αδιευκρίνιςτθ 

Σφγκρουςθ ςτθν 
είςοδο 

27 νεκροί 

50 
2003 

Berici tunnel 
1.866m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ με 

νθςίδα 
Ιταλία 1 λεωφορείο Αδιευκρίνιςτθ 

Σφγκρουςθ με 
τοίχο 

6 νεκροί 38 
τραυματίεσ 

51 
2003 

Bretelle de Monaco 
1.591m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ με 

νθςίδα 
Γαλλία 1 Φορτθγό και 1 ΙΧ Αδιευκρίνιςτθ 

 Μετωπικι 
Σφγκρουςθ  

1 τραυματίασ 

52 
2003 Locica tunnel 810m Δίδυμεσ Σλοβενία 1 Φορτθγό Αδιευκρίνιςτθ Φωτιά 

0 νεκροί 0 
τραυματίεσ 

53 

2003 
Gotthard tunnel 

16.300m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 

A 2 between Lucerne 
and Chiasso 
Switzerland 

1 Φορτθγό και 1 ΙΧ Σφγκρουςθ  Τρακάριςμα 
1 νεκρόσ  5 
τραυματίεσ 

54 
2003 

Floyfjell tunnel 
3.100m 

Δίδυμεσ Νορβθγία 1 ΙΧ Αδιευκρίνιςτθ 
Σφγκρουςι με 
τοίχο, φωτιά 

1 νεκρόσ 

55 

2004 
Baregg tunnel 

1.148m 
Δίδυμεσ 

A 1 between Zurich 
and Basel Switzerland 

1 Φορτθγό και 1 ΙΧ Σφγκρουςθ  
Καραμπόλα - 

Φωτιά 
1 νεκρόσ 5 
τραυματίεσ 

56 
2004 

Kinkempois tunnel 
600m 

Δίδυμεσ Βζλγιο 1 Φορτθγό Αδιευκρίνιςτθ Φωτιά 
0 νεκροί 0 

τραυματίεσ 



6 
 

α/α 
Ζτοσ Μικοσ ιραγγασ 

Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα Τπαίτιο Όχθμα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

57 
2004 

Naxberg tunnel 
515m 

Δίδυμεσ Ελβετία 1 Φορτθγό και 1 ΙΧ Αδιευκρίνιςτθ Σφγκρουςθ, φωτιά 1 τραυματίασ 

58 
2005 

Eriskirch tunnel 
245m 

Μονισ 
κυκλοφορίασ 

Γερμανία 2 ΙΧ Λάκοσ χειριςμόσ 
Μετωπικι 

Σφγκρουςθ Φωτιά  
5 νεκροί, 20 
τραυματίεσ 

59 
2005 

Hamburg's Elb 
tunnel 2.653m 

Δίδυμεσ Γερμανία 1 λεωφορείο Λάκοσ χειριςμόσ 
Νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ 
24 τραυματίεσ 

60 

2005 Frejus 12.895 m 
Διπλισ 

κυκλοφορίασ χωρίσ 
νθςίδα 

T 2France - Italy 

Φορτθγά με 
ελαςτικά, τυρί, 
κόλλα και άλλα 

υλικά 

Διαρροι 
πετρελαίου από 

φορτθγά 
Φωτιά 

2 νεκροί 21 
τραυματίεσ 

61 
2005 

Isla-Bella tunnel 
2.500m 

Δίδυμεσ 
A 13 south of Chur 

Switzerland 
2 ΙΧ  Σφγκρουςθ  Τρακάριςμα 

1 νεκρόσ 
2τραυματίεσ 

62 
2005 

Roppener tunnel 
5.000m 

Δίδυμεσ 
A 12 in Tirol's 

Oberland Austria 

1 Μικρό 
λεωφορείο με 1 

Φορτθγό 
Σφγκρουςθ  Τρακάριςμα 1 νεκρόσ  

63 
2006 

Ledenik tunnel 
740m 

Δίδυμεσ Croatia 1 Φορτθγό και 1 ΙΧ Σφγκρουςθ  Τρακάριςμα 4 νεκροί 

64 
2006 

Hamburg's Elb 
tunnel 2.653m 

Δίδυμεσ Γερμανία 
1 λεωφορείο 1 

φορτθγό 
Αδιευκρίνιςτθ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ 

8 τραυματίεσ 

65 

2006 
Tauern tunnel 

6.401m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 

A 10 between Villach 
and Salzburg Austria 

1 ποφλμαν  1 
Φορτθγό 

Μετωπικι 
ςφγκρουςθ 2 

οχθμάτων 
Τρακάριςμα 30 Τραυματίεσ 

66 
2006 

Spering tunnel 
2.862m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Αυςτρία 1 φορτθγό Λάκοσ χειριςμόσ 

Μετωπικι 
ςφγκρουςθ 

1 νεκρόσ 1 
τραυματίασ 

67 

2006 
Farchanter Tunnel 

2.390m 
Μονισ 

κυκλοφορίασ 

B 2 near Garmisch-
Patenkirchen 

Germany 
1 ποφλμαν-βαν Διαρροι Λαδιϊν  Τρακάριςμα 1 νεκρόσ 

68 

2006 
Crapteig tunnel 

2.171m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 

near Thusis in the 
Swiss canton of 

Graubünden 
Switzerland 

1 Φορτθγό 
φορτωμζνο με 

ξφλα  

Τεχνικά 
Ρροβλιματα 

Φωτιά  
0 νεκροί 0 

τραυματίεσ 
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α/α 

Ζτοσ Μικοσ ιραγγασ 
Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα Τπαίτιο Όχθμα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

69 

2006 
Gotthard tunnel 

16.300m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 

A 2 between Lucerne 
and Chiasso 
Switzerland 

1 Φορτθγό και 1 ΙΧ Σφγκρουςθ  Τρακάριςμα 
1 νεκρόσ 

2τραυματίεσ 

70 
2006 

Eidsvoll tunnel 
1.200m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Oslo Norway 1 Φορτθγό και 1 ΙΧ Σφγκρουςθ  Φωτιά  

1 νεκρόσ 1 
τραυματίασ 

71 

2006 
Viamala tunnel 

742m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 

A 13 south of Chur 
Switzerland 

1 Μικρό 
λεωφορείο με 1 ΙΧ 

Ρρόςκρουςθ του 
λεωφορείου με τα 

τοιχϊματα τθσ 
ςιραγγασ 

Φωτιά  
9 νεκροί 5 

τραυματίεσ 

72 
2007 

Großliedl tunnel 
427m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 

Bad St. Leonhard 
Αυςτρία 

1 φορτθγό Υψθλι ταχφτθτα 
Νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ 
1 τραυματίασ 

73 
2007 

Ehrentalerberg 
tunnel 3.345 m  

Δίδυμεσ Αυςτρία 2 Φορτθγά  Αδιευκρίνιςτθ 
Νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ 
0 τραυματίεσ 

74 
2007 

Waasland tunnel 
1.717m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Βζλγιο 2 ΙΧ Αδιευκρίνιςτθ 

Μετωπικι 
ςφγκρουςθ 

3 τραυματίεσ 

75 

2007 
Los Angeles and San 

Francisco tunnel 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
USA 2 Φορτθγά  

Βρεγμζνο 
οδόςτρωμα 

Καραμπόλα Φωτιά 10 τραυματίεσ 

76 
2007 

San Martino tunnel 
2.444m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Ιταλία 1 φορτθγό Αδιευκρίνιςτθ Καραμπόλα 

2 νεκροί, 10 
τραυματίεσ 

77 
2007 

Tarvisio Tunnel 
2.362m 

Δίδυμεσ Ιταλία 1 ΙΧ Αδιευκρίνιςτθ 
Νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ 
1 νεκρόσ 3 
τραυματίεσ 

78 
2007 

Pfander tunnel 
6.719 m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 
Αυςτρία 2 Φορτθγά  Αδιευκρίνιςτθ 

Μετωπικι 
ςφγκρουςθ 

4 τραυματίεσ 
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α/α 
Ζτοσ Μικοσ ιραγγασ 

Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα Τπαίτιο Όχθμα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

79 

2007 
  Ted Williams (Big 
Dig) tunnel 2.600m  

Δίδυμεσ 
I 90 Route Boston 

U.S.A. 
  

Ανεπαρκισ 
υποςτιριξθ 

οροφισ - 
Ρροβλιματα 
ευςτάκειασ 

Κατάρρευςθσ 
Οροφισ 

1 νεκρόσ 

80 
2007 Burnley 3.400 m Δίδυμεσ Melbourne Australia 3 Φορτθγά 4 ΙΧ 

Διαρροι Λαδιϊν 
λόγω  ςφγκρουςθσ  

Φωτιά  
3 νεκροί 3 

τραυματίεσ 

81 
2007 

Ehrentalerberg 
tunnel 3.345 m  

Δίδυμεσ 
A 2 near Klagenfurt  

Austria  

1 Μικρό 
λεωφορείο με 29 

οχιματα 
Διαρροι Βερνικιοφ  Καραμπόλα 

12 ελαφρά 
τραυματίεσ 

82 
2008 

Ofenauer tunnel 
1.385m  

Δίδυμεσ 
A 10 Tauern 

motorway Austria 
3 φορτθγά 15 ΙΧ 

Ράγοσ ςτο 
οδόςτρωμα 

Καραμπόλα 17 τραυματίεσ 

83 

2008 
  Bay Aqua-Line 

9.576m undersea 
tunnel 

Δίδυμεσ Ιαπωνία 2 ΙΧ Σφγκρουςθ  Τρακάριςμα 
2 νεκροί 1 

τραυματίεσ 

84 

2010 
St. Gotthard tunnel 

16.300m 

Διπλισ 
κυκλοφορίασ χωρίσ 

νθςίδα 

A 2 between Lucerne 
and Chiasso 
Switzerland 

2 Φορτθγά  Αδιευκρίνιςτθ 
Φωτιά, ζκρθξθ, 

κατάρρευςθ 
οροφισ 

>11 νεκροί 

85 

2010 
  Bay Aqua-Line 

9576m undersea 
tunnel 

Δίδυμεσ Ιαπωνία Ροδθλάτεσ  
Σφγκρουςθ με 

άλλα ποδιλατα 
  

2 νεκροί 
(ποδθλάτεσ) 

86 

2010 St Berhard 5.800m 
Διπλισ 

κυκλοφορίασ χωρίσ 
νθςίδα 

 Switzerland 
1 Φορτθγό με 

μικρό λεωφορείο 

Ανατροπι 
φορτθγοφ ςε ςτενι 

ςτροφι 
Τρακάριςμα 1 νεκρόσ 

87 

2011 
Sumner tunnel 

1.720m 
Δίδυμεσ Boston U.S.A. 1 Φορτθγό  

Ρρόςκρουςθ 
φορτθγοφ με τθ 

ράμπα 
Τρακάριςμα 1 νεκρόσ 

88 
2011 

Lincoln Tunnel 
2.504m 

Δίδυμεσ  New York City U.S.A. 
2 Λεωφορείο και 1 

μοτοςυκλζτα 
Σφγκρουςθ 
Οχθμάτων 

Τρακάριςμα 61 τραυματίεσ 

89 
2011 

Σιραγγα 
Βριλθςςίων 730m 

Δίδυμεσ Αττικι Οδόσ, Ελλάδα 1 φορτθγό 1 ΙΧ Αδιευκρίνιςτθ Τρακάριςμα 
0 νεκροί 0 

τραυματίεσ 
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Πίνακασ 2 - Ατυχιματα ςε ςιδθροδρομικζσ ςιραγγεσ 

α/α Ζτοσ ιραγγα 
Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

1 1921 
Batignolles Tunnel 

1km 
Διπλισ 

γραμμισ 
Ραρίςι Λάκοσ ςυνεννόθςθ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ ςυρμϊν  

28 νεκροί 

2 1929 
Combe Down 
Tunnel 1,6km 

Μονισ 
γραμμισ 

Θν. Βαςίλειο 
Ανακυμιάςεισ ςτθ 

ςιραγγα 
Εκτροχιαςμόσ 

3 νεκροί, 1 
τραυματίασ 

3 1932 Gutsch Tunnel 360m 
Μονισ 

γραμμισ 
Ελβετία Ραράβλεψθ Σιμανςθσ Μετωπικι ςφγκρουςθ 

6 νεκροί, 15 
τραυματίεσ 

4 1944 
Torre del Bierzo 

Tunnel 
Διπλισ 

γραμμισ 
Ιςπανία Αςτοχία φρζνων 

Μετωπικι ςφγκρουςθ 
ςυρμϊν 

78 νεκροί, 500 
τραυματίεσ 

5 1944 Armi Tunnel 1,5km 
Μονισ 

γραμμισ 
Ιταλία 

Κακι ποιότθτα 
κάρβουνου 

Δθλθτθρίαςθ από CO 
426 νεκροί, 60 

τραυματίεσ 

6 1945 King's Cross 
Μονισ 

γραμμισ 
Θν. Βαςίλειο 

Κακι ςυντιρθςθ 
ράγων 

Εκτροχιαςμόσ 
2 νεκροί, 26 
τραυματίεσ 

7 1949 
Penmanshiel Tunnel 

250m 
Διπλισ 

γραμμισ 
Θν. Βαςίλειο Τςιγάρο ι ςπίρτο Εκτεταμζνθ φωτιά 7 τραυματίεσ 

8 1969 
Simplon Tunnel 

19,8km 
Διπλισ 

γραμμισ 
Ελβετία-Ιταλία Φωτιά ςε βαγόνι Φωτιά  0 

9 1971 
Vranduck Tunnel 

1,6km 
Μονισ 

γραμμισ 
Γιουγκοςλαβία Φωτιά ςτθ μθχανι Φωτιά 

34 νεκροί, 120 
τραυματίεσ 

10 1971 Hakusan Tunnel 
Μονισ 

γραμμισ 
Ιαπωνία Αδιευκρίνιςτθ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ ςυρμϊν  

25 νεκροί, 236 
τραυματίεσ 

11 1972 Vierzy Tunnel 800m 
Διπλισ 

γραμμισ 
Γαλλία Κατάρρευςθ οροφισ Εκτροχιαςμόσ 

108 νεκροί, 240 
τραυματίεσ 
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α/α Ζτοσ ιραγγα 
Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

12 1972 
Hokuriku Tunnel 

13,9km 
Διπλισ 

γραμμισ 
Ιαπωνία 

Φωτιά ςε βαγόνι 
εςτιατόριο 

Φωτιά και διακοπι 
ρεφματοσ 

30 νεκροί, 637 
τραυματίεσ 

13 1973 
Τunnel close to 

Østerport station 
  Δανία Αδιευκρίνιςτθ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ ςυρμϊν  

2 νεκροί, 23 
τραυματίεσ 

14 1977 Saint Julien 1km   Γαλλία Αδιευκρίνιςτθ 
Μετωπικι ςφγκρουςθ 

ςυρμϊν 
1 νεκρόσ 

15 1978 Clayton tunnel 2km 
Διπλισ 

γραμμισ 
Θν. Βαςίλειο Απροςεξία οδθγοφ Νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ ςυρμϊν  

3 νεκροί, 57 
τραυματίεσ 

16 1984 
Summit Tunnel 

2,6km 
Διπλισ 

γραμμισ 
Θν. Βαςίλειο 

Ελαττωματικό 
λιποκιβϊτιο 

Εκτροχιαςμόσ και 
φωτιά 

0 νεκροί, 0 
τραυματίεσ 

17 1984 
San Benedetto 
tunnel 18,5km 

Διπλισ 
γραμμισ 

Ιταλία Βομβιςτικι επίκεςθ Ζκρθξθ 
15 νεκροί, 267 

τραυματίεσ 

18 1991 
Hirschengraben 
Tunnel 1,3km  

Διπλισ 
γραμμισ 

Ηυρίχθ, Ελβετία Φωτιά ςε βαγόνι Φωτιά 20 τραυματίεσ 

18 1991 
Severn  tunnel 

6,8km  
Διπλισ 

γραμμισ 
Θν. Βαςίλειο 

Βλάβθ ςτο ςφςτθμα 
ςθματοδότθςθσ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ ςυρμϊν  

100 τραυματίεσ 

19 1993 Vega de Anzo   Ιςπανία Αδιευκρίνιςτθ 
Μετωπικι ςφγκρουςθ 

ςυρμϊν 
12 νεκροί, 5 
τραυματίεσ 
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α/α Ζτοσ ιραγγα 
Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

20 1996 Channel Tunnel 
Διπλισ 

γραμμισ 
Θν. Βαςίλειο-Γαλλία 

Φωτιά ςε 
μεταφερόμενο 

φορτθγό πριν τθν 
είςοδο 

Φωτιά και βλάβθ ςτο 
θλεκτρικό δίκτυο 

30 τραυματίεσ 

21 1998 Gueizhou 0,8km   Κίνα 
Ζκρθξθ ςε κουτί 
φυςικοφ αερίου 

Φωτιά 80 νεκροί 

22 1999 
Salerno Tunnel 

10km 
  Ιταλία 

Φωτιά από οπαδοφσ 
επιβάτεσ 

Φωτιά 
4 νεκροί, 9 
τραυματίεσ 

23 1999 
Fukuoka Tunnel 

8,5km 
Διπλισ 

γραμμισ 
Ιαπωνία 

Αςτοχία μόνιμθσ 
επζνδυςθσ 

Κατάρρευςθ οροφισ   

24 2000 
Kaprun Tunnel 

3,4km 43
o
 

Μονισ 
γραμμισ 

Αυςτρία Διαρροι λιπαντικοφ Φωτιά  
155 νεκροί, 12 

τραυματίεσ 

25 2000 
Garmisch-

Partenkirchen 
Tunnel   

Δίδυμεσ 
ςιραγγεσ 

Γερμανία 
Λάκοσ ςυςτιματοσ 

(ςιραγγα με 1 λωρίδα) 
Μετωπικι ςφγκρουςθ 

ςυρμϊν 
58 τραυματίεσ 

26 2001 
Howard street 
Tunnel 2,5km 

Μονισ 
γραμμισ 

Βαλτιμόρθ, Θ.Ρ.Α. Αδιευκρίνιςτθ Εκτροχιαςμόσ Φωτιά 5 τραυματίεσ 

27 2007 Norristown tunnel 
Διπλισ 

γραμμισ 
Φιλαδζλφεια, 

Θ.Ρ.Α. 
Λάκοσ ςχεδιαςμοφ 

Μετωπικι ςφγκρουςθ 
ςυρμϊν 

35 τραυματίεσ 

28 2008 Channel Tunnel 
Δίδυμεσ 

ςιραγγεσ 
Θν. Βαςίλειο-Γαλλία 

Φωτιά ςε 
μεταφερόμενο 

φορτθγό  
Φωτιά 6 τραυματίεσ 

29 2008 
Landrücken Τunnel 

10,7km 
Διπλισ 

γραμμισ 
Γερμανία 

Σφγκρουςθ με κοπάδι 
προβάτων 

Απότομθ πζδθςθ 19 τραυματίεσ 
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α/α Ζτοσ ιραγγα 
Γεωμετρία 
θράγγων 

Σοποκεςία Χώρα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

30 2010 
Summit Tunnel 

2,6km 
Διπλισ 

γραμμισ 
Θν. Βαςίλειο Ράγοσ ςτισ ράγεσ Εκτροχιαςμόσ 

0 νεκροί, 0 
τραυματίεσ 

31 2011 
Shin-Noborikawa  

Tunnel 5,8km 
Μονισ 

γραμμισ 
Ιαπωνία Αδιευκρίνιςτθ Εκτροχιαςμόσ Φωτιά 39 τραυματίεσ 

32 2011 El Clot Tunnel   
Βαρκελϊνθ, 

Ιςπανία 
Σφάλμα ςε 

ςιδθροδρομικι γραμμι 
Νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ ςυρμϊν  
18 τραυματίεσ 
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Πίνακασ 3 - Ατυχιματα ςε υπόγεια αςτικά δίκτυα 
 

α/α Ζτοσ ιραγγα 
Σοποκεςία 

Χώρα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

1 1918 
Brooklyn Rapid 

Transit  
Νζα Υόρκθ, 

Θ.Ρ.Α. 

Απότομο 
φρενάριςμα ςε 

ςτροφι 
Εκτροχιαςμόσ 

93 νεκροί, 100 
τραυματίεσ 

2 1946 Edgware  
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 

Θάνατοσ οδθγοφ 
από καρδιακό 

επειςόδιο 

Ρρόςκρουςθ ςυρμοφ 
ςτον τοίχο 

1 νεκρόσ, 15 
τραυματίεσ 

3 1953 Stratford tube  
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 
Αυξθμζνθ 
ταχφτθτα 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ ςυρμϊν 

12 νεκροί, 5 
τραυματίεσ 

4 1958 
Holland Park 

station 
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 

Σπίκα ςτον 
θλεκτροτεχνικό 

εξοπλιςμό 

Ιςχυρό θλεκτρικό 
τόξο και φωτιά 

1 νεκρόσ, 51 
τραυματίεσ 

5 1960 Redbridge  
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 

Σπίκα ςτον 
θλεκτροτεχνικό 

εξοπλιςμό 

Ιςχυρό θλεκτρικό 
τόξο και φωτιά 

38 τραυματίεσ 

6 1971 
Montreal 
subway 

Μόντρεαλ, 
Καναδάσ 

Αδιευκρίνιςτθ 
Ρρόςκρουςθ ςυρμοφ 
ςτο τερματικό τοίχο 

1 νεκρόσ, 35 
τραυματίεσ 

7 1974 Moscow subway Μόςχα, ωςία 
Φωτιά ςε δωμάτιο 

υπθρεςίασ 
Καπνοί και μεγάλθ 

κερμοκραςία 
0 νεκροί, 5 
τραυματίεσ 
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α/α Ζτοσ ιραγγα 
Σοποκεςία 

Χώρα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

8 1975 
Moorgate 

station 
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 
Αδιευκρίνιςτθ 

Ρρόςκρουςθ ςυρμοφ 
ςτο τερματικό τοίχο 

43 νεκροί, 74 
τραυματίεσ 

9 1975 
Mexico city 

subway 
Μεξικό Λάκοσ ςιμανςθ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ ςυρμϊν 

39 νεκροί, 119 
τραυματίεσ 

10 1975 
Kenmore Square 

station 
Βοςτόνθ, Θ.Ρ.Α. 

Χαλαςμζνα 
εναζρια καλϊδια 

Φωτιά 34 τραυματίεσ 

10 1979 BART station 
Σαν Φρανςίςκο, 

Θ.Ρ.Α. 

Φωτιά ςε 
ςφνδεςμο 
βαγονιϊν 

Μθ ζναρξθ του 
ςυρμοφ, 

κακυςτζρθςθ 
εκκζνωςθσ  

1 νεκρόσ, 58 
τραυματίεσ 

11 1980 U-Bahn station 
Αμβοφργο, 
Γερμανία 

Εμπρθςμόσ 
κακίςματοσ 

βαγονιοφ  

Καπνοί και μεγάλθ 
κερμοκραςία 

3 τραυματίεσ 

12 1980 
Goodge Street 

station 
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 
Φωτιά από τςιγάρο 

Τοξικοί καπνοί από 
φλεγόμενα καλϊδια 

1 νεκρόσ, 16 
τραυματίεσ 

13 1980 Holborn station 
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 
Λάκοσ οδθγοφ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ με 

ακινθτοποιθμζνο 
ςυρμό 

1 τραυματίασ 
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α/α Ζτοσ ιραγγα 
Σοποκεςία 

Χώρα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

14 1981 
Brooklyn 
subway 

Νζα Υόρκθ, 
Θ.Ρ.Α. 

Αςτοχία 
ςυςτιματοσ 

πζδθςθσ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ με 

ακινθτοποιθμζνο 
ςυρμό 

1 νεκρόσ, 135 
τραυματίεσ 

15 1981 
Oktyabrskaya 

station 
Μόςχα, ωςία Θλεκτρικι βλάβθ Εκτεταμζνθ φωτιά 

7 νεκροί, 75 
τραυματίεσ 

16 1982 
Smithsonian and 
Federal Triangle 

stations 

Ουάςινγκτον, 
Θ.Ρ.Α. 

Λάκοσ οδθγοφ Εκτροχιαςμόσ 
3 νεκροί, 25 
τραυματίεσ 

17 1984 Leyton station 
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 
Λάκοσ οδθγοφ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ ςυρμϊν 

1 νεκρόσ, 20 
τραυματίεσ 

18 1987 
King’s Cross 

Metro station 
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 

Φωτιά ςε ςκάλα 
ςτακμοφ από 

ςπίρτο 
Εκτεταμζνθ φωτιά 

31νεκροί, 60 
τραυματίεσ  

19 1990 
Brooklyn 
subway 

Νζα Υόρκθ, 
Θ.Ρ.Α. 

Θλεκτρικι βλάβθ Φωτιά 
2 νεκροί, 188 
τραυματίεσ 

20 1991 
Union Square 

station 
Νζα Υόρκθ, 

Θ.Ρ.Α. 
Μεκυςμζνοσ 

οδθγόσ 
Εκτροχιαςμόσ  

5 νεκροί, 200 
τραυματίεσ 

21 1995 
Narimanov 

station 
Μπακοφ, 

Αηερμπαϊτηάν 
Θλεκτρικι βλάβθ Φωτιά 

289 νεκροί, 
265 

τραυματίεσ 
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α/α Ζτοσ ιραγγα 
Σοποκεςία 

Χώρα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

22 1995 
 Yonge-

University-
Spadina line 

Τορόντο, 
Καναδάσ 

Λάκοσ ςχεδιαςμοφ 
Νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ ςυρμϊν 
3 νεκροί, 30 
τραυματίεσ 

23 1996 
Shady Grove 

station 
Ουάςινγκτον, 

Θ.Ρ.Α. 
Βλάβθ υπολογιςτι 
ελζγχου πζδθςθσ 

Σφγκρουςθ ςε τοίχο  1 τραυματίασ 

24 1999 Nyamiha station 
Μινςκ, 

Λευκορωςία 
Ξαφνικι καταιγίδα 

Συνωςτιςμόσ 2000 
άτομα 

54 νεκροί, 250 
τραυματίεσ 

25 1999 U-Bahn station 
Κολωνία, 
Γερμανία 

Βλάβθ ςυςτιματοσ 
πζδθςθσ ςε 

δοκιμαςτικό ςυρμό 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ 

67 τραυματίεσ 

26 2000 
Notre Dame -  

de-Lorette 
Ραρίςι, Γαλλία 

Υψθλι ταχφτθτα ςε 
ςτροφι πριν το 

ςτακμό 

Εκτροχιαςμόσ και 
ανατροπι 

24 τραυματίεσ 

27 2003 Chancery Lane  
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 

Αποκόλλθςθ 
κινθτιρα από 

μθχανι 
Εκτροχιαςμόσ  32 τραυματίεσ 

28 2003 
Hammersmith 

station 
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 
Σπαςμζνεσ ράγεσ Εκτροχιαςμόσ  0 

29 2003 
Jungangno 

station 
Νταεγοφ, 

Κορζα 
Εμπρθςμόσ  Φωτιά 

198 νεκροί, 
147 

τραυματίεσ 
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α/α Ζτοσ ιραγγα 
Σοποκεςία 

Χώρα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

30 2003 
Camden Town 

station 
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 
Λάκοσ ςχεδιαςμοφ Εκτροχιαςμόσ  7 τραυματίεσ 

31 2004 Moscow subway Μόςχα, ωςία Βόμβα Ζκρθξθ φωτιά 
39 νεκροί, 100 

τραυματίεσ 

32 2004 
Adams Morgan 

station  
Ουάςινγκτον, 

Θ.Ρ.Α. 
Αδιευκρίνιςτθ 

Αναποδογφριςμα 
ςυρμοφ και 

ςφγκρουςθ με ςυρμό 
20 τραυματίεσ 

33 2004 
White City  

station 
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 
Λάκοσ ςχεδιαςμοφ Εκτροχιαςμόσ 0 

34 2006 Μoscow subway Μόςχα, ωςία 
Κατάρρευςθ 

οροφισ 
Εγκλωβιςμόσ 

ςυρμοφ 
0 

35 2006 Valencia subway 
Βαλζνκια, 

Ιςπανία 
Αυξθμζνθ 
ταχφτθτα 

Εκτροχιαςμόσ 
41 νεκροί, 47 
τραυματίεσ 

36 2007 
Plaza Sucre 

station 
Καράκασ, 

Βενεηουζλα 
Βλάβθ ςυςτιματοσ 

πζδθςθσ  
Νωτομετωπικι 

ςφγκρουςθ ςυρμϊν 
1 νεκρόσ, 11 
τραυματίεσ 

37 2007 
Convention 

Center station 
Ουάςινγκτον, 

Θ.Ρ.Α. 
Αδιευκρίνιςτθ Εκτροχιαςμόσ 18 τραυματίεσ 

38 2007 Mile End station 
Λονδίνο, Θν. 

Βαςίλειο 

Αποκόλλθςθ 
εξαρτιματοσ λόγω 

ανζμων 
Εκτροχιαςμόσ 21 τραυματίεσ 

39 2007 
Pennsylvania 

Station 
Νζα Υόρκθ, 

Θ.Ρ.Α. 
Χαλαςμζνα 

εναζρια καλϊδια 
Εγκλωβιςμόσ 

ςυρμοφ 
0 
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α/α Ζτοσ ιραγγα 
Σοποκεςία 

Χώρα 
Πικανι αιτία 
ατυχιματοσ 

Αποτζλεςμα 
ατυχιματοσ 

υνζπειεσ ςε 
ανκρώπουσ 

40 2008 
Queens to 
Brooklyn 
subway 

Νζα Υόρκθ, 
Θ.Ρ.Α. 

Βλάβθ ςυςτιματοσ 
πζδθςθσ 

Εκτροχιαςμόσ 2 τραυματίεσ 

41 2009 
Shady Grove 

station 
Ουάςινγκτον, 

Θ.Ρ.Α. 
Αδιευκρίνιςτθ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ ςυρμϊν 

9 νεκροί, 70 
τραυματίεσ 

42 2011 Shanghai station 
Xinhua, 
Σανγκάθ 

Υπζρβαςθ ορίου 
ταχφτθτασ 

Νωτομετωπικι 
ςφγκρουςθ ςυρμϊν 

270 
τραυματίεσ 

 


