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17 Φεβρουαρίου 2009 
 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Θέσεις για Εκ̟όνηση ∆ι̟λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο 
Αξιο̟ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας – 
Ακτινο̟ροστασίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Ε̟ιστηµών «∆ηµόκριτος» σε συνεργασία 
µε τις Σχολές Χηµικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & 
Φυσικών Ε̟ιστηµών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 

 
 

 

� Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 
 

Το εργαστήριο Αξιο̟ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ 
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ανέ̟τυξε τον κώδικα SOCRATES, για τον υ̟ολογισµό των ε̟ι̟τώσεων α̟ό 
µεγάλα βιοµηχανικά ατυχήµατα (διαρροή τοξικών και ευφλέκτων ουσιών), το 1996. Τα µοντέλα 
̟ου χρησιµο̟οιεί χρειάζονται ε̟ικαιρο̟οίηση στους ακόλουθους τοµείς: 
 

o Υπολογισµός ∆ιασποράς σε αέρια βαρύτερα από τον αέρα 
Βιβλιογραφική ανασκό̟ηση µοντέλων διασ̟οράς αερίων βαρύτερων α̟ό τον αέρα και 
σύγκρισή τους σε ̟ερι̟τώσεις διαφυγής τοξικών ή εύφλεκτων ουσιών. 

 

o Εκρήξεις ατµών αερίων (UVCE) (Βιβλιογραφική ανασκόπηση µοντέλων)  
Βιβλιογραφική ανασκό̟ηση µοντέλων υ̟ολογισµού υ̟ερ̟ίεσης σε ̟ερί̟τωση διαφυγής 
εύφλεκτων αερίων. Το νέφος ̟ου θα δηµιουργηθεί µετά τη διασ̟ορά τους µ̟ορεί να εκραγεί, 
αν συναντήσει σηµείο ανάφλεξης (̟.χ. σ̟ινθήρα). Σύγκριση των µοντέλων ̟ου υ̟άρχουν 
στη βιβλιογραφία, µε σκο̟ό την εύρεση αυτού ̟λέον κατάλληλου στις ̟ερι̟τώσεις µεγάλων 
ατυχηµάτων. 

 

o Φωτιά δεξαµενής – ∆ιασπορά Καπνού (µοντελοποίηση των φαινοµένων)  
Μοντελο̟οίηση του φαινοµένου φωτιάς σε δεξαµενές ̟ετρελοειδών, µε ιδιαίτερη έµφαση στο 
φαινόµενο της διασ̟οράς του κα̟νού ̟ου δηµιουργείται α̟ό αυτήν. Πρόσφατο ̟αράδειγµα 
α̟οτελεί το ατύχηµα στο Buncefield της Μ. Βρετανίας το 2005 ό̟ου 23 δεξαµενές υγρών 
καυσίµων τυλίχτηκαν στις φλόγες.  

 

� Υπολογισµός Επιπτώσεων από Εκρήξεις Εκρηκτικών 
 

Σε εγκαταστάσεις ̟ου διαχειρίζονται ̟οσότητες ισχυρών εκρηκτικών υ̟άρχει ο κίνδυνος 
εκρήξεων οι ο̟οίες µ̟ορούν να ̟ροκαλέσουν βλάβες στην υγεία των εργαζοµένων στην υγεία 
του κοινού, υλικές ζηµιές καθώς και δευτερογενείς εκρήξεις σε άλλες ̟οσότητες εκρηκτικών ̟ου 
̟ιθανόν ευρίσκονται εντός της εγκατάστασης. 



          ΙΠΤΑ/ΕΑΣΒΑ            2106503744                                                  zoe@ipta.demokritos.gr 
2 

Οι ε̟ι̟τώσεις οφείλονται κυρίως στα εξής φαινόµενα ̟ου ακολουθούν µια έκρηξη: Ωστικό κύµα 
/υ̟ερ̟ίεση, Εκτόξευση θραυσµάτων, Εδαφικοί κραδασµοί. Η ένταση των φαινοµένων εξαρτάται 
α̟ό την ̟οσότητα των εκρηκτικών, το είδος της κατασκευής και α̟ό την ύ̟αρξη ή όχι 
̟ροστασίας στα κτίρια ̟ου α̟οθηκεύουν τις εκρηκτικές ουσίες. Για την µοντελο̟οίηση των 
φαινοµένων υ̟ερ̟ίεσης λαµβάνεται υ̟όψη η γεωµετρία του χώρου γύρω α̟ό το χώρο της 
έκρηξης. Βιβλιογραφική ανασκό̟ηση µοντέλων και ανά̟τυξη κώδικα σε Η/Υ. 

 

� Ιπτάµενα θραύσµατα µετά από έκρηξη σε χώρους που διαχειρίζονται ποσότητες ισχυρών 
εκρηκτικών 

 
Κατανοµές µεγεθών (µάζα, ταχύτητα, αρχική γωνία) ̟ου χαρακτηρίζουν την διασ̟ορά 
θραυσµάτων µετά α̟ό έκρηξη σε χώρους ̟ου διαχειρίζονται ̟οσότητες ισχυρών εκρηκτικών. 
Μοντελο̟οίηση της τροχιάς των θραυσµάτων και υ̟ολογισµός ̟ιθανότητας κρούσης σε ̟ιθανό 
στόχο (̟.χ. άνθρω̟ο, κατασκευή) και ανά̟τυξη κώδικα σε Η/Υ. 

 

� Εκρήξεις σκόνης (ανασκόπηση / σύγκριση µοντέλων και εφαρµογή) 
 

Βιβλιογραφική ανασκό̟ηση µοντέλων για εκρήξεις σκόνης (dust explosions) και ανασκό̟ηση 
ατυχηµάτων ̟ου έχουν συµβεί σε αυτή την ̟εριοχή. 
 

� Τρωτότητα κατασκευών και δευτερογενή ατυχήµατα 
 

Αντικείµενο της δι̟λωµατικής εργασίας θα είναι η διερεύνηση της βιβλιογραφίας και η 
καταγραφή των µοντέλων της τρωτότητας κατασκευών στην ένταση φαινοµένων ̟ου 
ακολουθούν ένα βιοµηχανικό ατύχηµα (βλέ̟ε θέµατα 1-3). Προσδιορισµός δηλαδή, της 
̟ιθανότητας κά̟οιας συγκεκριµένης ζηµιάς σε κτίριο, εξο̟λισµό ή κατασκευή, σαν συνέ̟εια της 
έντασης του φαινοµένου (̟.χ. υ̟ερ̟ίεση, θερµική ακτινοβολία) και υ̟ολογισµός ̟ιθανότητας 
δευτερογενούς ατυχήµατος. Ανά̟τυξη κώδικα ̟ου θα ̟εριλαµβάνει τα ̟αρα̟άνω σε φιλικό 
̟ρος το χρήστη ̟εριβάλλον. 
 

� Απεικόνιση επικινδυνότητας σε πλατφόρµα GIS 
 

Εκτίµηση ε̟ικινδυνότητας α̟ό µεγάλα βιοµηχανικά ατυχήµατα σε εγκαταστάσεις ̟ου 
̟εριέχουν τοξικές ή εύφλεκτες ουσίες και α̟εικόνιση των α̟οτελεσµάτων σε ̟εριβάλλον GIS. Το 
σύστηµα GIS θα ̟εριέχει ̟ληροφορίες των εγκαταστάσεων (̟.χ. ̟οσότητες ουσιών, αριθµός 
εργαζοµένων) αλλά και ̟ληθυσµιακά δεδοµένα της ̟εριοχής, οδούς διαφυγής, καθώς ε̟ίσης και 
την ε̟ικινδυνότητα α̟ό ατυχήµατα (ατοµική και οµαδική). Το σύστηµα GIS µ̟ορεί να 
χρησιµο̟οιηθεί για τη διαχείριση των ατυχηµάτων και εύρεση ̟ολιτικών ανά̟τυξης γύρω α̟ό 
τις βιοµηχανικές ̟εριοχές (Land Use Planning). 
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� Εκτίµηση επικινδυνότητας από θραύση σωληνώσεων και διαρροή των ουσιών που 
µεταφέρουν 

 
      Εκτίµηση της ε̟ικινδυνότητας α̟ό τη θραύση αγωγών µεταφοράς υγρο̟οιηµένου φυσικού 

αερίου ή/ και ̟ετρελαιοειδών στην Ελλάδα, ̟ου ̟εριλαµβάνει α) την εκτίµηση της ̟ιθανότητας 
θραύσης των αγωγών και β) την εκτίµηση των ε̟ι̟τώσεων α̟ό τη διαρροή εύφλεκτων ουσιών. Η 
α̟εικόνιση των α̟οτελεσµάτων µ̟ορεί να γίνει σε ̟εριβάλλον GIS. 

 

� Προσδιορισµός περιοχών κινδύνου σε διυλιστήρια µε εφαρµογή της µεθόδου Κυρίων 
∆ιαγραµµάτων (MLD)  

 
Στο εργαστήριο Αξιο̟ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙ- 
ΤΟΣ»  έχει ανα̟τυχθεί η µέθοδος των Κυρίων Λογικών ∆ιαγραµµάτων (Master Logic Diagrams) 
για τον ̟ροσδιορισµό των αιτίων ̟ου ̟ροκαλούν την έκλυση µίας ε̟ικίνδυνης ουσίας στο 
̟εριβάλλον. Το Κύριο Λογικό ∆ιάγραµµα ξεκινά µε ένα “Γεγονός κορυφής” το ο̟οίο είναι το 
ανε̟ιθύµητο, (̟.χ. “Α̟ώλεια ̟εριβλήµατος”) και συνεχίζει διακλαδιζόµενο σε α̟λούστερα 
γεγονότα κατά τρό̟ον ώστε τα γεγονότα ενός συγκεκριµένου ε̟ι̟έδου να είναι αυτά ̟ου θα 
̟ροκαλέσουν, µε κά̟οιο λογικό συνδυασµό, τα γεγονότα του αµέσως ̟αρα̟άνω ε̟ι̟έδου. Η 
ανά̟τυξη συνεχίζεται έως το ε̟ί̟εδο ό̟ου ̟ροσδιορίζονται γεγονότα τα ο̟οία για να συµβούν 
α̟αιτούν την ̟αρουσία γεγονότων ̟ου ε̟ηρεάζουν άµεσα (διεγείρουν) τις διάφορες διατάξεις 
ασφαλείας της εγκατάστασης. Η µέθοδος αυτή έχει εφαρµοσθεί σε εγκαταστάσεις αµµωνίας και 
εκρηκτικών, ενώ σε αυτή τη δι̟λωµατική θα εφαρµοσθεί σε τµήµα διυλιστηρίου.  

 
 

� Προγνωστική εκτίµηση αξιοπιστίας σε εγκαταστάσεις παραγωγής βιοντίζελ 
 

Το βιοντίζελ είναι ένα ιδιαίτερα υ̟οσχόµενο νέο βιοκαύσιµο, το ο̟οίο ̟αράγεται α̟ό µια 
̟οικιλία ανανεώσιµων ̟ρώτων υλών και λι̟αρών α̟οβλήτων, ενώ η ̟αραγωγή του µ̟ορεί να 
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ̟ροο̟τικές ε̟ενδύσεων. Μια ενδιαφέρουσα ̟τυχή στην 
̟αραγωγή βιοντίζελ είναι ότι διεργασία είναι ιδιαίτερα α̟λή, ε̟ιτρέ̟οντας έτσι εγκαταστάσεις 
̟αρασκευής µικρής ή ακόµα και οικιακής κλίµακας.  
Το βιοντίζελ είναι µη-τοξικό και βιοδιασ̟ώµενο, ενώ η χρήση του ως ̟ροσθετικό ή εναλλακτικό 
του συµβατικού ντίζελ µειώνει την ανάγκη για ορυκτά καύσιµα και τις εκλύσεις αερίων του 
θερµοκη̟ίου. Στην Ελλάδα, βάσει σχετικής Έκθεσης του 2004, ̟ροωθείται η χρήση βιοντίζελ και 
̟ροτείνεται η ̟αραγωγή του α̟ό ηλιέλαιο, καλοµ̟οκέλαιο, λάδι ελιάς, χρησιµο̟οιηµένα λάδια. 
Κατά την ̟αρασκευή βιοντίζελ ε̟ιβάλλεται η λήψη κατάλληλων µέτρων ασφαλείας για την 
α̟οθήκευση και χρήση διαφόρων ε̟ικίνδυνων ουσιών (ό̟ως η υγρή µεθανόλη) και τη 
συντήρηση του εξο̟λισµού για τη µετατρο̟ή α̟οβλήτων σε βιοντίζελ. 
Η εργασία µ̟ορεί να είναι µια εκτενής βιβλιογραφική ανασκό̟ηση ή/και ανάλυση 
ε̟ικινδυνότητας, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα δεδοµένων και τις δυνατότητες του φοιτητή. 
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� Πιθανολογικά µοντέλα για διάβρωση µηχανολογικού εξοπλισµού / σωληνώσεων / δεξαµενών 
 

Σε αυτή τη δι̟λωµατική θα γίνει βιβλιογραφική ανασκό̟ηση των ̟ιθανολογικών µοντέλων για 
διάβρωση σωληνώσεων ή/και δεξαµενών και θα ανα̟τυχθεί µοντέλο για τη διάβρωση δεξαµενής 
αµµωνίας, µε βάση στοιχεία ̟ου υ̟άρχουν. 
 

� Οικονοµοτεχνική µελέτη επικινδυνότητας σε µονάδα παραγωγής πυρηνελαίου  
 

Οι µονάδες εξαγωγής ̟υρηνελαίου ε̟εξεργάζονται το στερεό α̟όβλητο των ελαιοτριβείων 
(ελαιο̟υρήνας) και ̟αράγουν διάφορα χρήσιµα ̟ροϊόντα. Οι ̟αραλαβές ελαιο̟υρήνα α̟ό τα 
ελαιοτριβεία γίνονται άτακτα και διαφέρουν σηµαντικά ως ̟ρος τις ̟οσότητες και τις 
̟εριεκτικότητές τους σε νερό και λάδι. Ο ελαιο̟υρήνας α̟οθηκεύεται για αρκετές µέρες (έως 
εβδοµάδες) ̟ροτού ξηρανθεί. Κατά την α̟οθήκευση, λαµβάνουν χώρα αντιδράσεις υδρόλυσης 
οι ο̟οίες είναι εξώθερµες και ̟αράγουν εύφλεκτα αέρια. Πέραν της ασφάλειας, η υδρόλυση 
ε̟ηρεάζει τα κόστη ε̟εξεργασίας και την ̟οιότητα των τελικών ̟ροϊόντων. Τα θέµατα κόστους 
και ασφάλειας ̟ρέ̟ει να ενσωµατωθούν στο µοντέλο σχεδιασµού του ξηραντήρα της µονάδας. 
Α̟αιτείται καλή γνώση χηµείας / στατιστικής και ικανότητα ανά̟τυξης λογισµικού. Υ̟άρχουν 
διαθέσιµα δεδοµένα ̟αραλαβών α̟ό ̟ραγµατική µονάδα στην Πελο̟όννησο.  

 
� Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης. 

 
Αντικείµενο της δι̟λωµατικής εργασίας θα είναι η  διερεύνηση της βιβλιογραφίας και η 
καταγραφή των µοντέλων για τον υ̟ολογισµό των ε̟ι̟τώσεων στο ̟εριβάλλον α̟ό την ένταση 
φαινοµένων ̟ου ακολουθούν ένα βιοµηχανικό ατύχηµα (βλέ̟ε θέµα 1). Προσδιορισµός της 
̟ιθανής ρύ̟ανσης στο φυσικό ̟εριβάλλον (ατµόσφαιρα, υ̟έργειο και υδάτινο) σαν συνέ̟εια 
της έντασης του φαινοµένου (̟.χ. διασ̟ορά τοξικών αερίων, υ̟ερ̟ίεση). Ανά̟τυξη κώδικα ̟ου 
θα ̟εριλαµβάνει τα ̟αρα̟άνω σε φιλικό ̟ρος το χρήστη ̟εριβάλλον. 

 

� Πετρελαιοκηλίδες (ανασκόπηση / σύγκριση µοντέλων και εφαρµογή) 
 

∆ιασ̟ορά ̟ετρελαιοκηλίδων στη ε̟ιφάνεια του νερού µετά α̟ό διαρροή καυσίµου. 
Βιβλιογραφική ανασκό̟ηση των µοντέλων ̟ου υ̟άρχουν και, µοντελο̟οίηση της διάχυσης του 
καυσίµου κάτω α̟ό διαφορετικές συνθήκες (αέρας, κυµατισµός) και ενδεχόµενοι τρό̟οι 
αντιµετώ̟ισης.  

 
� ∆ιαρροή Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στο νερό (ανασκόπηση / σύγκριση µοντέλων και 
εφαρµογή) 

 
Βιβλιογραφική ανασκό̟ηση µοντέλων διαρροής υγρο̟οιηµένου φυσικού αερίου στο νερό, και 
εκτίµηση ε̟ι̟τώσεων α̟ό ένα τέτοιο ατύχηµα ̟ου µ̟ορεί να συµβεί είτε στη µεταφορά 
υγρο̟οιηµένου φυσικού αερίου µε ̟λοία, είτε κατά την φόρτωση δεξαµενών σε µονάδες 
α̟οθήκευσής του. 
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� Στατιστική και παραγοντική ανάλυση στοιχείων ατυχηµάτων της Ελληνικής Πετροχηµικής 
Βιοµηχανίας.  

 
Στο Εργαστήριο Αξιο̟ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ 
«∆ηµόκριτος» έχει ανα̟τυχθεί µία βάση δεδοµένων ̟ου ̟εριέχει στοιχεία α̟ό ατυχήµατα και 
συµβάντα της Ελληνικής Πετροχηµικής Βιοµηχανίας. Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι 
η ανάλυση των στοιχείων αυτών και η εύρεση συσχετίσεων µεταξύ αιτιών, συνθηκών και τύ̟ων 
ατυχηµάτων. Τα α̟οτελέσµατα α̟ό την ̟αραγοντική ανάλυση των στοιχείων των ατυχηµάτων 
θα χρησιµο̟οιηθούν για την ανά̟τυξη µοντέλου ̟ρόβλεψης συχνότητας ατυχηµάτων (µε χρήση 
µεθόδων υ̟ολογισµού ̟ιθανοτήτων) και ̟ρόταση µέτρων για την µείωση αυτής ό̟ου αυτό 
κριθεί α̟αραίτητο.  
 

� Στατιστική και παραγοντική ανάλυση δεικτών περιβαλλοντικής διαχείρισης από 
συνεντεύξεις µε αντίστοιχους φορείς  
 
Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι η ανά̟τυξη µιας βάσης δεδοµένων ̟ου να ̟εριέχει την 
αξιολόγηση των α̟αντήσεων των φορέων ̟ου ασχολούνται µε αντιµετώ̟ιση καταστροφών 
(ό̟ως φωτιές, δασικές ̟υρκαγίες, ̟ληµµύρες, µεγάλα οδικά ατυχήµατα) και των ̟αραγόντων 
̟ου ε̟ηρρεάζουντην ε̟ιτυχηµένη διαχείριση των κρίσεων αυτών µε µεθόδους ̟ολυκριτηριακής 
ανάλυσης, ό̟ως η ΑΗΡ (Analytical Hierchy Process). Α̟ώτερος σκο̟ός της ανάλυσης είναι η 
χρήση των στοιχείων αυτών σε ένα εργαλείο ̟ροσοµοίωσης της ε̟ιτυχούς ε̟έµβασης.  

 

� Εκτίµηση επικινδυνότητας από φυσικές καταστροφές – πληµµύρες 
 

Λόγω των κλιµατικών αλλαγών των τελευταίων χρόνων, έχουν αυξηθεί ̟αγκοσµίως οι 
̟ληµµύρες σε αριθµό και σφοδρότητα, ακόµα και σε ̟εριοχές ̟ου µερικές δεκαετίες ̟ριν δεν 
υ̟έφεραν α̟ό το φαινόµενο αυτό. Η αύξηση αφορά και τις ̟οτάµιες και τις α̟ότοµες 
̟ληµµύρες. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι καταστροφές α̟ό ̟οτάµιες ̟ληµµύρες είναι σαφώς 
λιγότερες διότι τα ̟οτάµια ̟ου µ̟ορεί να δηµιουργήσουν ̟ληµµύρες δεν είναι ̟ολλά λόγω, 
όµως της διαµόρφωσης του εδάφους, οι ε̟οχιακοί χείµαρροι είναι ̟άρα ̟ολλοί. 
Η δι̟λωµατική θα αφορά στη διενέργεια έρευνας για τον εντο̟ισµό των σηµαντικών 
̟αραµέτρων για την αντιµετώ̟ιση και των δυο τύ̟ων ̟ληµµύρων και  θα εξετάζει τη διαφορά 
σηµασίας ̟ου µ̟ορεί να έχουν για τον ένα ή τον άλλο τύ̟ο στην Ελλάδα. Υ̟άρχει µια 
̟ροκαταρκτική εκτίµηση των ̟αραµέτρων κατό̟ιν βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και µέσω 
συνεντεύξεων σε κρατικούς και εθελοντικούς οργανισµούς ασχολούµενους µε τη διαχείριση 
̟ληµµύρων, στο ̟λαίσιο ενός ̟ροηγούµενου Ευρω̟αϊκού ̟ρογράµµατος, ιδιαίτερα στο 
συντονισµό ενεργειών για την αντιµετώ̟ιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις ο̟οίες 
̟εριλαµβάνονται διασυνοριακές ̟ληµµύρες. Ζητούµενο είναι η καταγραφή των «̟ληµµυρικών 
οδών» σε µορφή δέντρων γεγονότων ή Bow ties diagram.  
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� Εκτίµηση επικινδυνότητας από φυσικές καταστροφές  - δασικές πυρκαγιές 
 

Α) Βιβλιογραφική ανασκό̟ηση µοντέλων ̟ου αφορούν σε φωτιές στο δάσος και την εξά̟λωσή 
τους, καθώς και τρό̟οι ε̟έµβασης και διαχείρισης αυτών των φαινοµένων. 

Β) Οι φυσικές καταστροφές είναι δυνατόν να α̟οτελέσουν αφετηρία για βιοµηχανικά ατυχήµατα, 
ό̟ως ε̟ίσης να ̟ροκαλέσουν διακο̟ή ηλεκτροδότησης σε εκτεταµένες ̟εριοχές, διάρρηξη 
αγωγών µεταφοράς αερίων ή υγρών καυσίµων. Η έναρξη ατυχήµατος µεγάλης έκτασης κατά τη 
διάρκεια φυσικής καταστροφής µ̟ορεί να εκθέσει σε τεράστιους κινδύνους µεγάλες ̟εριοχές.  
Στη βιβλιογραφία τα τεχνολογικά ατυχήµατα ̟ου έ̟ονται φυσικών καταστροφών αναφέρονται 
µε τον όρο NATECH (Natural Hazards triggering a Technological Disaster) και έχει ̟αρατηρηθεί 
ότι τα τελευταία χρόνια τείνουν να αυξάνονται και ως ̟ρος την συχνότητα εµφάνισης τους και 
ως ̟ρος το µέγεθος των συνε̟ειών τους.  
Αντικείµενο της δι̟λωµατικής εργασίας θα είναι η διερεύνηση της βιβλιογραφίας και η 
καταγραφή των συστηµάτων για το σχεδιασµό αντιµετώ̟ισης ατυχηµάτων NATECΗ καθώς και 
µέτρα ̟ρόληψης και καταστολής του συγκεκριµένου είδους ατυχηµάτων για την ̟ροετοιµασία 
των α̟αραίτητων υ̟οδοµών.  

Γ) Ερευνα για τον εντο̟ισµό των σηµαντικών ̟αραµέτρων για την αντιµετώ̟ιση και δασικών 
̟υρκαγιών και  θα εξετάζει τη σηµασία ̟ου µ̟ορεί να έχουν για την Ελλάδα. Υ̟άρχει µια 
̟ροκαταρκτική εκτίµηση των ̟αραµέτρων κατό̟ιν βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και µέσω 
συνεντεύξεων σε κρατικούς και εθελοντικούς οργανισµούς ασχολούµενους µε τη διαχείριση 
κρίσεων, στο ̟λαίσιο ενός ̟ροηγούµενου Ευρω̟αϊκού ̟ρογράµµατος, ιδιαίτερα στο συντονισµό 
ενεργειών για την αντιµετώ̟ιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνονται 
δασικές ̟υρκαγιές. Ζητούµενο είναι η καταγραφή των «οδεύσεων φωτιάς» σε µορφή δέντρων 
γεγονότων ή Bow ties diagram.  

 

� Τρωτότητα (security) κρίσιµων υποδοµών (δίκτυα ηλεκτροδότησης υδροδότησης) 
 

Ως τρωτότητα ορίζεται «η ύ̟αρξη εγγενών καταστάσεων ενός συστήµατος (̟.χ. φυσικών, 
τεχνικών, οργανωτικών,  ̟ολιτισµικών) τις ο̟οίες µ̟ορεί να εκµεταλλευθεί κά̟οιος αντί̟αλος 
για να βλάψει ή να καταστρέψει το σύστηµα» Οι κρίσιµες ̟εριοχές α̟οτελούν εξ’ ορισµού µέρος 
της τρωτότητας. Ορίζονται ως τα γεωγραφικά σηµεία στα ο̟οία µία ε̟ιτυχής ε̟ίθεση θα 
οδηγήσει σε σηµαντικές ε̟ι̟τώσεις. Α̟αιτείται ε̟οµένως η ιεράρχηση των στοιχείων µιας 
υ̟οδοµής σύµφωνα µε την ε̟ικινδυνότητα τους λόγω της τρωτότητας τους σε τροµοκρατική 
ενέργεια. 
Για την ιεράρχηση ̟ρέ̟ει να είναι γνωστή η αξία του στοιχείου – κρίσιµης ̟εριοχής για τον 
α̟οφασίζοντα (η ο̟οία καθορίζεται µέσω δένδρων αξιών και συναρτήσεων χρησιµότητας). Για 
δόλιες ενέργειες, η ̟ιθανότητα ε̟ίθεσης είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Η αξία του στοιχείου 
συνδυάζεται µε την ευκολία ε̟ίθεσης για να δηµιουργηθεί τελικά ένας δείκτης τρωτότητας.  
Αντικείµενο της δι̟λωµατικής εργασίας θα είναι η  διερεύνηση της βιβλιογραφίας και η 
καταγραφή των µοντέλων για τον υ̟ολογισµό των δεικτών τρωτότητας κρίσιµων υ̟οδοµών 
καθώς και η ανά̟τυξη κώδικα ̟ου θα ̟εριλαµβάνει τα ̟αρα̟άνω σε φιλικό ̟ρος το χρήστη 
̟εριβάλλον. 
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� ∆ιαχείριση κρίσεων σε φυσικές καταστροφές ή/και βιοµηχανικά ατυχήµατα (βιβλιογραφική 
ανασκόπηση µεθόδων) 

 
Ο συντονισµός των οµάδων ε̟έµβασης σε ε̟α̟ειλούµενους κινδύνους (δασικές ̟υρκαγιές, 
̟ληµµύρες, βιοµηχανικά ατυχήµατα), α̟οτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα, κρίσιµο για την 
βελτιστο̟οίηση της διαδικασίας ε̟έµβασης, ιδιαίτερα σε καταστάσεις µε µεγάλη ̟ολυ̟λοκότητα 
και σηµαντικό αριθµό εµ̟λεκόµενων φορέων. Βασικές ̟αράµετροι για τον σχεδιασµό 
αντιµετώ̟ισης κρίσεων α̟οτελούν ο χρόνος ̟ροειδο̟οίησης, η ένταση και η διάρκεια των 
φαινοµένων. Η βελτιστο̟οίηση της αντιµετώ̟ισης έγκειται στην σωστή κατανοµή και 
αξιο̟οίηση των διαθέσιµων ̟όρων για την διαχείριση της κρίσης µε βάση τις δεδοµένες 
συνθήκες του ̟εριστατικού.  
Αντικείµενο της δι̟λωµατικής εργασίας θα είναι η διερεύνηση της βιβλιογραφίας και η 
καταγραφή των µοντέλων διαχείρισης κρίσεων για διάφορα είδη κινδύνων καθώς και η 
ανά̟τυξη κώδικα ̟ου θα ̟εριλαµβάνει τα ̟αρα̟άνω σε φιλικό ̟ρος το χρήστη ̟εριβάλλον. 

 

� Εκτίµηση επικινδυνότητας από την οδική µεταφορά επικίνδυνων ουσιών στην Ελλάδα 
       

Ανά̟τυξη µεθοδολογίας για την εκτίµηση της ε̟ικινδυνότητας α̟ό την οδική µεταφορά τοξικών 
και εύφλεκτων ουσιών στην Ελλάδα. Παράγοντες ̟ου την ε̟ηρεάζουν την ατοµική και οµαδική 
ε̟ικινδυνότητα είναι: ο αριθµός οχηµάτων, των δροµολογίων, τα µετεωρολογικά δεδοµένα, οι 
ε̟ι̟τώσεις των ουσιών ̟ου µεταφέρονται καθώς και τα ̟ληθυσµιακά δεδοµένα των ̟εριοχών 
γύρω α̟ό το οδικό δίκτυο. 

 
� Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε τµήµα βιοµηχανίας (π.χ. διυλιστήρια) 

 
Στο εργαστήριο Αξιο̟ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ 
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  έχει ανα̟τυχθεί ̟οσοτική µέθοδος εκτίµηση ε̟αγγελµατικού κινδύνου ̟ου 
καλύ̟τει όλα τα ατυχήµατα ̟ου µ̟ορούν να συµβούν στην εργασία (̟.χ. ̟τώσεις α̟ό σκάλες, 
σκαλωσιές, οροφές, ε̟αφή µε κινούµενα µέρη µηχανής, ε̟αφή µε τοξικές ουσίες κλ̟.). Σε αυτή τη 
δι̟λωµατική εργασία η µέθοδος αυτή θα εφαρµοσθεί σε τµήµα βιοµηχανίας (̟.χ. διυλιστήριο).  

 
� Ανασκόπηση και σύγκριση των µεθόδων ανάλυσης της ανθρώπινης αξιοπιστίας 

 
Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκό̟ηση των µεθόδων ανάλυσης 
της ανθρώ̟ινης αξιο̟ιστίας µε κύρια έµφαση στις µεθόδους οι ο̟οίες αναλύουν την ανθρώ̟ινη 
αξιο̟ιστία σε ̟εριβάλλον υψηλών α̟αιτήσεων ό̟ως είναι το βιοµηχανικό ̟εριβάλλον. Α̟ό το 
1980 ό̟ου άρχισαν να ανα̟τύσσονται για ̟ρώτη φορά ο µέθοδοι ανάλυσης της ανθρώ̟ινης 
αξιο̟ιστίας µέχρι σήµερα, έχουν ανα̟τυχθεί ̟ερισσότερες α̟ό 40 µέθοδοι, αρκετές α̟ό τις 
ο̟οίες α̟οτελούν βελτίωση των ̟ροηγούµενων µορφών τους.  
Βάσει των στοιχείων ̟ου θα συγκεντρωθούν α̟αιτείται η σύγκριση των µεθόδων σε θεωρητικό 
και ̟οσοτικό ε̟ί̟εδο. Η σύγκριση θα ολοκληρωθεί µέσω εφαρµογών σε συγκεκριµένο 
βιοµηχανικό ̟εριβάλλον καθώς και µέσω της ανάλυσης ατυχηµάτων ̟ου έχουν ήδη συµβεί σε 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.  
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� ∆ιαχείριση κρίσεων σε φυσικές καταστροφές ή/και βιοµηχανικά ατυχήµατα (βιβλιογραφική 
ανασκόπηση µεθόδων) 

 
Ο συντονισµός των οµάδων ε̟έµβασης σε ε̟α̟ειλούµενους κινδύνους (δασικές ̟υρκαγιές, 
̟ληµµύρες, βιοµηχανικά ατυχήµατα), α̟οτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα, κρίσιµο για την 
βελτιστο̟οίηση της διαδικασίας ε̟έµβασης, ιδιαίτερα σε καταστάσεις µε µεγάλη ̟ολυ̟λοκότητα 
και σηµαντικό αριθµό εµ̟λεκόµενων φορέων. Βασικές ̟αράµετροι για τον σχεδιασµό 
αντιµετώ̟ισης κρίσεων α̟οτελούν ο χρόνος ̟ροειδο̟οίησης, η ένταση και η διάρκεια των 
φαινοµένων.  Η βελτιστο̟οίηση της αντιµετώ̟ισης έγκειται στην σωστή κατανοµή και 
αξιο̟οίηση των διαθέσιµων ̟όρων για την διαχείριση της κρίσης µε βάση τις δεδοµένες 
συνθήκες του ̟εριστατικού.  
Αντικείµενο της δι̟λωµατικής εργασίας θα είναι η  διερεύνηση της βιβλιογραφίας και η 
καταγραφή των µοντέλων διαχείρισης κρίσεων για διάφορα είδη κινδύνων καθώς και η 
ανά̟τυξη κώδικα ̟ου θα ̟εριλαµβάνει τα ̟αρα̟άνω σε φιλικό ̟ρος το χρήστη ̟εριβάλλον. 
 

 
 
 
 
 

 
Για πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε: 

� ∆ρ. Ζωή Νιβολιανίτη, Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, 
ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» (τηλ.: 2106503744, e-mail: zoe@ipta.demokritos.gr). 

 


