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Περίληψη ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής Κωνσταντίνου Καζάρα, µε θέµα: 
«Αντιδρώντας στους κινδύνους κρίσιµων ως προς την ασφάλεια υποδοµών 
µέσω συστηµικής προσέγγισης: Η περίπτωση των οδικών σηράγγων» 
 
Το θέµα της ασφάλειας των οδικών σηράγγων που πραγµατεύεται η διδακτορική 
διατριβή απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον µετά τα τραγικά ατυχήµατα που συνέβησαν σε 
σήραγγες του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου, στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας 
(Mont Blanc, Tauern, St Gotthard). Τα παραπάνω ατυχήµατα είχαν ως συνέπεια να 
ψηφιστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/54/ΕΚ η οποία απαιτεί (άρθρο 3& 13) την εφαρµογή 
διαδικασιών αποτίµησης επικινδυνότητας (risk assessment) ως εργαλείο εκτίµησης του 
συνολικού επιπέδου ασφάλειας των κρίσιµων αυτών οδικών υποδοµών. Εντούτοις, η 
Οδηγία δεν ορίζει µια συγκεκριµένη µέθοδο ούτε συγκεκριµένα εργαλεία για το σκοπό 
αυτό, µε αποτέλεσµα οι µέθοδοι αποτίµησης επικινδυνότητας που χρησιµοποιούνται να 
διαφέρουν στα κράτη µέλη και να ποικίλουν από ποιοτικές σε ποσοτικές και από 
ντετερµινιστικές σε πιθανοκρατικές. Γεγονός όµως είναι ότι παρά τις όποιες διαφορές 
τους, η πλειοψηφία των υπαρχουσών µεθόδων βασίζεται στο ίδιο αιτιολογικό µοντέλο 
ανάλυσης ατυχηµάτων µέσω αλυσίδας γεγονότων (chain-of-events accident model) το 
οποίο στοχεύει στην ανάλυση του συστήµατος στα θεµελειώδη του στοιχεία και στην 
εξέταση πώς το κάθενα από αυτά µπορεί να οδηγήσει σε ατύχηµα. 
 
Με δεδοµένο ότι κάθε µέθοδος αποτίµησης επικινδυνότητας «χτίζεται» πάνω σε ένα 
µοντέλο ανάλυσης ατυχηµάτων, το ερώτηµα που εύλογα προκύπτει είναι αν το µοντέλο 
αλυσίδας γεγονότων και ο αναγωγισµός στον οποίο στηρίζονται οι υπάρχουσες 
µέθοδοι αποτελεί την κατάλληλη θεώρηση για να αποτιµηθεί το συνολικό επίπεδο 
ασφάλειας. Για να απαντηθεί το ερώτηµα, η διδακτορική διατριβή υπογραµµίζει τους 
παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την ασφάλεια του συστήµατος των οδικών 
σηράγγων και αναφέρει τους περιορισµοί και τις αδυναµίες των υφιστάµενων µεθόδων 
αποτίµησης επικινδυνότητας να λάβουν υπόψη κρίσιµα στοιχεία του συστήµατος όπως 
είναι: (1) ο ανθρώπινος παράγοντας, (2) τα οργανωσιακά θέµατα, (3) το λογισµικό  (3) 
τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ υπο-συστηµάτων, και (4) την προσαρµογή του συστήµατος 
(adaptation).  
 
Η διατριβή αποδεικνύει ότι οι οδικές σήραγγες είναι ένα πολύπλοκο κοινωνικοτεχνικό 
σύστηµα, συνεπώς η όποια αναγωγιστική µέθοδος αποτίµησης της επικινδυνότητας του 
συστήµατος έχει εκ προιµίου αδυναµίες για µια ολιστική αποτύπωση της ασφάλειας του. 
Ως εκ τούτου, η διατριβή προτείνει την αντιµετώπιση των κινδύνων των κρίσιµων οδικών 
υποδοµών µέσα από µια εναλλακτική θεώρηση των πραγµάτων, τη συστηµική 
προσέγγιση. Πιο συγκεκριµένα, το συστηµικό µοντέλο ανάλυσης ατυχηµάτων Systems 
Theoretic Accident Model and Processes (STAMP) και το οργανωσιακό µοντέλο 
βιώσιµου συστήµατος (Viable System Model) χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία µιας 
καινοτόµου συστηµικής µεθόδου αποτίµησης ασφάλειας οδικών σηράγγων. 



 
 
 
 
Η ∆ιατριβή περιλαµβάνει ένα αρχικό κεφάλαιο στο οποίο εισάγονται τα βασικά στοιχεία 
του περιεχοµένου της και στη συνέχεια διαρθρώνεται ως εξής: 

• Κεφάλαιο 2, όπου γίνεται τοποθέτηση του προβλήµατος της ασφάλειας των 
οδικών σηράγγων και των στοιχείων εκείνων που αποτελούν το εξεταζόµενο 
σύστηµα. 

• Κεφάλαιο 3, όπου παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των υφιστάµενων 
µεθόδων αποτίµησης ασφάλειας οδικών σηράγγων και αναλύονται διεξοδικά οι 
αδυναµίες τους να λάβουν υπόψη κρίσιµους παράγοντες του συστήµατος. 

• Κεφάλαιο 4, το οποίο εισάγει την ανάγκη αλλαγής της θεώρησης του 
προβλήµατος της ασφάλειας των οδικών σηράγγων από τον αναγωγισµό στη 
συστηµική προσέγγιση.  

• Κεφάλαιο 5, στο οποίο παρουσιάζεται η δηµιουργία ενός καινοτόµου εργαλείου 
συστηµικής ανάλυσης βασιζόµενο σε δυο υφιστάµενα µοντέλα, το µοντέλο 
ανάλυσης ατυχηµάτων STAMP και το οργανωσιακό µοντέλο βιώσιµου 
συστήµατος. 

• Κεφάλαιο 6, στο οποίο εισάγεται η προτεινόµενη συστηµική µέθοδος αποτίµησης 
ασφάλειας οδικών σηράγγων µέσω µιας ενδεικτικής µελέτης περίπτωσης. 
Αναλύονται ένα προς ένα τα βήµατα της µεθόδου και παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης. 

• Κεφάλαιο 7, στο οποίο παρουσιάζονται η ερευνητική συµβολή της έρευνας, οι 
περιορισµοί της αλλά και προτάσεις για περαιτέρω ερευνητικές κατευθύνσεις.  
 

 


