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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αςφάλεια αποτελεί ςτόχο πρωτίςτθσ ςθμαςίασ για ζναν ςιδθροδρομικό οργανιςμό και
εξαρτάται από ζνα μεγάλο αρικμό παραγόντων, όπωσ είναι θ κατάςταςθ τθσ υποδομισ. Για το
λόγο αυτό το επίπεδο τθσ αςφάλειασ κα πρζπει να εξετάηεται και να αξιολογείται ξεχωριςτά για
κάκε υποςφςτθμα. Ο όροσ "Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ" περιλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ
που ακολουκοφνται, τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται και τα μζτρα που λαμβάνονται ϊςτε να
επιτευχκοφν τα απαιτοφμενα επίπεδα αςφαλείασ. Η υιοκζτθςθ μιασ δομθμζνθσ προςζγγιςθσ τθσ
αςφάλειασ επιτρζπει τον προςδιοριςμό των πθγϊν κινδφνου που ςχετίηονται με τισ
δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ και τθ διαρκι διαχείριςθ των κινδφνων, με ςκοπό τθ πρόλθψθ
ατυχθμάτων. Η εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν και τθσ πικανότθτασ κακενόσ από τουσ προςδιοριςκζντεσ
κινδφνουσ επιτρζπει τθν ιεράρχθςθ των βαςικϊν κινδφνων που πρζπει να αναλυκοφν
λεπτομερζςτερα. Η παροφςα διπλωματικι εργαςία αντικατοπτρίηει τθ προςπάκεια παρουςίαςθσ
μιασ προςζγγιςθσ ςε αυτό το δυναμικό και ςθμαντικό ηιτθμα, με απλό προσ τον χριςτθ τρόπο και
επικεντρϊνεται ςτθ μελζτθ του πεδίου των ςιδθροδρομικϊν τεχνικϊν ζργων και πιο ςυγκεκριμζνα
των άνω οδικϊν διαβάςεων και περιφράξεων. Κοινόσ ςκοπόσ των δφο τεχνικϊν ζργων είναι θ
μείωςθ των κινδφνων λόγω των διεπαφϊν του ςιδθροδρομικοφ δικτφου με το περιβάλλον του. Το
ςφςτθμα που προτείνεται περιλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των
κινδφνων μζςω επικεωριςεων ςτο πεδίο, τθσ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ τθσ αςφάλειασ με
τθ χριςθ δεικτϊν που αφοροφν το τεχνικό ζργο και τα ατυχιματα, τθσ λεπτομεροφσ καταγραφισ
των περιςτατικϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτισ δφο κατθγορίεσ τεχνικϊν ζργων, τισ διαδικαςίεσ
αξιολόγθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ λαμβάνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα που ελιφκθςαν από το πεδίο
και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ απόφαςθσ που κα βοθκιςουν τουσ
διαχειριςτζσ τθσ υποδομισ να αποφαςίςουν, ςτθριηόμενοι ςε εφρωςτεσ διαδικαςίεσ, το μζγεκοσ
και τον τφπο των παρεμβολϊν που κα κάνουν ςτο τεχνικό ζργο ϊςτε να βελτιϊςουν το επίπεδο
τθσ λειτουργικισ αςφάλειασ. Τελικόσ ςτόχοσ είναι θ παροχι ενόσ εφχρθςτου εργαλείου για τισ
ςιδθροδρομικζσ επιχειριςεισ και θ ταυτόχρονθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ που
αφοροφν τα εξεταηόμενα τεχνικά ζργα.
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