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1.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ

1.1.

Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν έγγραφο αποτελεί παράρτημα του Οδηγού για την εφαρμογή των τεχνικών
προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ). Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή
της τεχνικής προδιαγραφής διαλειτουργικότητας που αφορά την Ασφάλεια στις
Σιδηροδρομικές Σήραγγες, η οποία εγκρίθηκε από τον κανονισμό της Επιτροπής αριθ. 1303

του Νοεμβρίου 2014.

Η μελέτη και η χρήση του οδηγού είναι σκόπιμη μόνο σε συνδυασμό με την ΤΠΔ ΑΣΣ. Έχει
στόχο να διευκολύνει την εφαρμογή της, αλλά δεν την αντικαθιστά.
Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το γενικό τμήμα του «Οδηγού για την εφαρμογή των
ΤΠΔ».

1.2.

Περιεχόμενο του οδηγού
Στην ενότητα 2 του παρόντος εγγράφου, τα αποσπάσματα του πρωτότυπου κειμένου της ΤΠΔ
ΑΣΣ παρέχονται σε σκιασμένα πλαίσια κειμένου που ακολουθούνται από κατευθυντήριες
γραμμές.
Δεν παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές για τα σημεία όπου η πρωτότυπη ΤΠΔ ΑΣΣ δεν
απαιτεί περαιτέρω επεξήγηση.
Η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών είναι προαιρετική. Δεν επιβάλλεται καμία επιπλέον
απαίτηση εκτός από αυτές που ορίζονται στην ΤΠΔ ΑΣΣ.
Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχονται ως πρόσθετο επεξηγηματικό κείμενο και, όπου
απαιτείται, παραπέμπουν σε πρότυπα τα οποία αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την ΤΠΔ
ΑΣΣ, τα δε σχετικά πρότυπα παρατίθενται στην ενότητα 3 του παρόντος εγγράφου.
Ο οδηγός περιέχει επίσης ορισμένες συστάσεις για τη στρατηγική υλοποίησης.

1.3.

Έγγραφα αναφοράς
Τα έγγραφα αναφοράς παρατίθενται στο γενικό τμήμα του «Οδηγού για την εφαρμογή των
ΤΠΔ», ο οποίος διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΕΟΣ: http://www.era.europa.eu/DocumentRegister/Pages/TSI-Application-Guide-general-part.aspx

1.4.

Ορισμοί και ακρωνύμια
Οι ορισμοί και τα ακρωνύμια παρατίθενται στην ΤΠΔ ΑΣΣ, σημείο 2.4, καθώς και στο γενικό τμήμα
του «Οδηγού για την εφαρμογή των ΤΠΔ».
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2.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΠΔ ΑΣΣ

2.1.

Πρόλογος
Το παρόν έγγραφο λαμβάνει υπόψη του την εμπειρία που αποκομίστηκε κατά τη σύνταξη της
ΤΠΔ και συναφών εγγράφων (Αποφάσεις ΕΚ: 2008/232/ΕΚ, 2008/163/ΕΚ, 2008/284/ΕΚ,
2011/291/ΕΚ και 2012/464/ΕΚ).

2.2.

Βασικές απαιτήσεις
Οι βασικές απαιτήσεις καλύπτουν τα εξής:


ασφάλεια,



αξιοπιστία και διαθεσιμότητα,



υγεία,



προστασία του περιβάλλοντος,



τεχνική συμβατότητα,

και εξετάζονται στο κεφάλαιο 3 της ΤΠΔ.

2.3.

Χαρακτηριστικά του υποσυστήματος
Τα ακόλουθα σημεία αναφέρονται στα κεφάλαια, τις ενότητες και τα σημεία της ΤΠΔ στα οποία
παραπέμπει το παρόν κεφάλαιο.

2.3.1. Πεδίο εφαρμογής όσον αφορά σήραγγες (σημείο 1.1.1)
β) Οι σταθμοί που βρίσκονται μέσα σε σήραγγες πληρούν τις απαιτήσεις των εθνικών κανόνων σχετικά
με την πυρασφάλεια. Όταν χρησιμοποιούνται ως ασφαλείς περιοχές, πληρούν μόνον τις προδιαγραφές
των παραγράφων 4.2.1.5.1, 4.2.1.5.2 και 4.2.1.5.3. της παρούσας ΤΠΔ. Όταν χρησιμοποιούνται ως
πυροσβεστικά σημεία, πληρούν μόνον τις προδιαγραφές της παραγράφου 4.2.1.7 στοιχεία γ) και ε) της
παρούσας ΤΠΔ.

Οι εθνικοί κανόνες περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με την εκκένωση και την πυρασφάλεια
σε υπόγειους σταθμούς. Ο βέλτιστος τρόπος καθορισμού των ορίων μεταξύ της κατασκευής
της σήραγγας και της περιοχής του σταθμού εξαρτάται από το συγκεκριμένο έργο (δηλαδή
κατά περίπτωση).
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2.3.2.

Πεδίο των κινδύνων, κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από την παρούσα
ΤΠΔ (σημείο 1.1.4)

β) Εφόσον από ανάλυση της επικινδυνότητας συναχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει συνάφεια με άλλα
περιστατικά σε σήραγγες, καθορίζονται ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.

Ο διαχειριστής της υποδομής (ΔΥ) και η σιδηροδρομική επιχείρηση (ΣΕ) θα πρέπει να
ελέγχουν τους κινδύνους που αφορούν ειδικά τις σήραγγες στο πλαίσιο του δικού τους
Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας (ΣΔΑ). Κατά συνέπεια, η ΤΠΔ δεν απαιτεί από τον ΔΥ
να εκτελεί ανάλυση της επικινδυνότητας για κάθε επιμέρους σήραγγα.

2.3.3.

Απαγόρευση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις εξόδους κινδύνου
και στα μηχανοστάσια (σημείο 4.2.1.1)

Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για όλες τις σήραγγες.
[…]
β) Εφόσον οι έξοδοι κινδύνου είναι κλειδωμένες για λόγους ασφαλείας, πρέπει να είναι πάντα
δυνατόν να ανοιχθούν εκ των έσω.

Όλες οι έξοδοι κινδύνου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με έναν μηχανισμό που διευκολύνει
την έξοδο (γνωστό και ως «μπάρα πανικού») από την εσωτερική πλευρά, το οποίο δεν απαιτεί
τη χρήση κλειδιού ή εργαλείου.

2.3.4.

Πυραντοχή των κατασκευών της σήραγγας (σημείο 4.2.1.2)

Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για όλες τις σήραγγες.
α) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η επένδυση της σήραγγας διατηρείται για χρονικό διάστημα επαρκές για
την αυτοδιάσωση, την εκκένωση επιβατών και πληρώματος και την παρέμβαση των υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης. Αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να συμβαδίζει με τα σενάρια εκκένωσης που
έχουν εξετασθεί και αναφέρονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
β) Στις περιπτώσεις υποθαλάσσιων σηράγγων και σηράγγων που μπορούν να προκαλέσουν την
κατάρρευση σημαντικών παρακείμενων κατασκευών, η βασική δομή της σήραγγας αντέχει στη
θερμότητα της πυρκαγιάς για χρονικό διάστημα επαρκές για την εκκένωση των απειλούμενων ζωνών
της σήραγγας και των παρακείμενων κατασκευών. Αυτό το χρονικό διάστημα αναφέρεται στο σχέδιο
έκτακτης ανάγκης.

Ο όρος «σημαντικές παρακείμενες κατασκευές» δύναται να υποδηλώνει υπερυψωμένες,
μόνιμα κατειλημμένες κατασκευές (όπως γραφεία, κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους) ή
χώρους που χρησιμοποιούνται για προσωρινές συναθροίσεις ανθρώπων (όπως θέατρα ή
κινηματογράφους), καθώς και όλες τις πολυόροφες κατασκευές που προορίζονται μόνο για
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βραχυπρόθεσμη κατάληψη (όπως πολυόροφους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και
αποθήκες), αερολιμένες, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αυτοκινητοδρόμους, κλπ.
Κατά την έναρξη σχεδιασμού ενός έργου σήραγγας, ο ΔΥ, στο πλαίσιο διαβούλευσης με τις
αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να ορίσει ποιες σημαντικές παρακείμενες κατασκευές μπορούν
δυνητικά να καταρρεύσουν λόγω αστοχίας της σχεδιαζόμενης κύριας κατασκευαστικής δομής
της σήραγγας.
Οι θύρες εξόδου κινδύνου που παρέχουν πρόσβαση σε ασφαλή περιοχή δεν θεωρούνται ως
στοιχεία της κατασκευαστικής δομής της σήραγγας. Κατά συνέπεια, δεν υπόκεινται στις
απαιτήσεις του σημείου 4.2.1.2 στοιχεία α) και β).

2.3.5.

Αντίδραση των υλικών κατασκευής στη φωτιά (σημείο 4.2.1.3)

β) Τα δομικά υλικά πληρούν τις απαιτήσεις της ταξινόμησης A2 της απόφασης 2000/147/ΕΚ της
Επιτροπής1. Τα μη φέροντα πετάσματα και ο λοιπός εξοπλισμός πληρούν τις απαιτήσεις της
ταξινόμησης Β της απόφασης 2000/147/ΕΚ.
γ) Τα υλικά που δεν συντελούν σε σημαντικό βαθμό στο θερμικό φορτίο καταγράφονται. Επιτρέπεται
να μην ανταποκρίνονται στα ανωτέρω.

Ο ΔΥ θα πρέπει να προσδιορίσει τα υλικά κατασκευής της σήραγγας που υπόκεινται στις
απαιτήσεις του σημείου β). Τα υλικά που αναφέρονται στα σημεία β) και γ) δύνανται να
παρατίθενται μαζί.
Το πρότυπο EN 13501-1:2007+A1:2009 είναι ένα ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πρότυπο που
υποστηρίζει την οδηγία 2000/147/ΕΚ.
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα υλικών που δεν συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στο
θερμικό φορτίο:

2.3.6.



Μπάρες πανικού στις θύρες



Λαμπτήρες φωτισμού, δίοδοι φωτοεκπομπής (LED), διακόπτες.



Σήμανση διαφυγής



Φάροι συστήματος σηματοδότησης, συνήθη σήματα



Υποθέματα σιδηροτροχιάς από πολυμερές υλικό



Καλύμματα στρωτήρα από πολυμερές υλικό

Εγκαταστάσεις εκκένωσης (σημείο 4.2.1.5)
Η ΤΠΔ ΑΜΚ καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ισχύουν σε σταθμούς με στόχο να
βελτιώσουν την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. Οι
τεχνικές απαιτήσεις που προδιαγράφονται στην ΤΠΔ ΑΜΚ δεν ισχύουν σε σήραγγες. Ωστόσο,

1

Απόφαση 2000/147/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2000, περί εφαρμογής της οδηγίας
89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφορικά με την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων ανάλογα με τη
συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά (ΕΕ L 50 της 23.2.2000, σ. 14–18).
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η παρουσία ατόμων με αναπηρία και ή/και με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

2.3.7.

Πρόσβαση στην ασφαλή περιοχή (σημείο 4.2.1.5.2)

Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για όλες τις σήραγγες μήκους άνω του 1 km.
[...]
β) Για τα σημεία πρόσβασης από αμαξοστοιχία σε ασφαλή περιοχή επιλέγεται μία από τις ακόλουθες
λύσεις:
1) Πλευρικές και/ή κατακόρυφες έξοδοι κινδύνου προς την επιφάνεια του εδάφους. Οι έξοδοι αυτές
προβλέπονται τουλάχιστον κάθε 1 000 m.
2) Οι εγκάρσιες διαβάσεις μεταξύ παρακείμενων και ανεξάρτητων σηράγγων επιτρέπουν τη χρήση της
παρακείμενης σήραγγας ως ασφαλούς περιοχής. Οι εγκάρσιες διαβάσεις προβλέπονται τουλάχιστον
κάθε 500 m.
[...]

Η απόσταση μεταξύ των θυρών που παρέχουν πρόσβαση σε μια ασφαλή περιοχή θα πρέπει
να μετράται ως ακολούθως:


Μεταξύ των κέντρων των θυρών



Παράλληλα με την επένδυση της σήραγγας

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, Α είναι η απόσταση μεταξύ των θυρών που παρέχουν
πρόσβαση σε μια ασφαλή περιοχή.

A
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[...]
3) Επιτρέπονται εναλλακτικές τεχνικές λύσεις που προβλέπουν ασφαλή περιοχή με τουλάχιστον
ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας. Το ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας για επιβάτες και πλήρωμα
αποδεικνύεται με χρήση της κοινής μεθόδου ασφάλειας για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας2.

Ακολουθούν ορισμένα ειδικά, μη εξαντλητικά παραδείγματα εναλλακτικών τεχνικών λύσεων.




Σήραγγες με ειδική γεωμετρία που δεν καλύπτονται από την ΤΠΔ, π.χ.
o

μονή σήραγγα που διαχωρίζεται σε δύο κλάδους υπογείως (στην περιοχή
όπου η σήραγγα χωρίζεται στα δύο),

o

δύο διπλές σήραγγες που διασταυρώνονται σε διαφορετικά ύψη υπογείως,

o

και άλλες ειδικές γεωμετρίες σηράγγων.

Σήραγγες οποιασδήποτε γεωμετρίας στις οποίες η απόσταση μεταξύ των σημείων
πρόσβασης στις ασφαλείς περιοχές είναι μεγαλύτερη από 500/1000 m, η οποία όμως
αντισταθμίζεται από πρόσθετα μέτρα ασφάλειας που παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο
επίπεδο ασφάλειας με τις λύσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα ΤΠΔ, όπως
σύστημα αερισμού, πρόσθετα σημεία πρόσβασης σε μια δεδομένη περιοχή,
μεγαλύτερες δίοδοι διαφυγής, κλπ.
Για παράδειγμα, δύο διαδοχικές σήραγγες σε γραμμή υψηλής ταχύτητας με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
o

μονή γραμμή σε δύο κλάδους σήραγγας

o

μήκους περίπου 11 km η καθεμία

o

φρεάτια άμεσης επέμβασης (πέρασμα μεταξύ της σήραγγας και του επιπέδου
του εδάφους) για χρήση από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

διαθέτουν εγκάρσιες διαβάσεις περίπου κάθε 150 m στις περιοχές των φρεατίων,
καθώς και έως κάθε 850 m στις ζώνες των σηράγγων που απέχουν περισσότερο από
τα φρεάτια.
Επιπλέον, οι σήραγγες διαθέτουν σύστημα μηχανικού και ελεγχόμενου αερισμού, με
σκοπό τη διαχείριση της κατεύθυνσης του αέρα και του καπνού, το οποίο σχετίζεται
με απλά σχέδια έκτακτης ανάγκης που τίθενται σε εφαρμογή ανάλογα με τις
καθορισμένες περιστάσεις για ένα συγκεκριμένο συμβάν στη σήραγγα.

2

Κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 352/2009 της 24ης Απριλίου 2009 για την έγκριση κοινών μεθόδων
ασφαλείας σχετικά με την εκτίμηση και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L
108 της 29.4.2009, σ 4).
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[...]
γ) Θύρες πρόσβασης στην ασφαλή περιοχή μέσω των διόδων διαφυγής έχουν ελάχιστο καθαρό
άνοιγμα 1,4 m πλάτος και 2,0 m ύψος. Εναλλακτικά επιτρέπεται η χρήση πολλαπλών παρακείμενων
θυρών μικρότερου πλάτους εφόσον αποδειχθεί ισοδύναμη ή υψηλότερη ικανότητα διέλευσης ατόμων.
δ) Μετά τη διάβαση από τις θύρες, το καθαρό πλάτος εξακολουθεί να είναι τουλάχιστον 1,5 m και το
ύψος 2,25 m.
ε) Ο τρόπος πρόσβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην ασφαλή περιοχή περιγράφεται στο
σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Η διαδρομή εκκένωσης συμπεριλαμβάνει ειδικότερα, το πλάτος του διαδρόμου διέλευσης
πεζών και των εγκάρσιων διαβάσεων μεταξύ του διαδρόμου διέλευσης πεζών και της
ασφαλούς περιοχής, που απαιτούνται για την εκκένωση.
Η ελεύθερη δίοδος που ορίζεται στο σημείο δ) παραπάνω (1,5 m πλάτος και 2,25 m ύψος)
επαρκεί για την εκκένωση των επιβατών και, αν χρειάζεται, για την παρέμβαση των υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, στην περίπτωση διαδρομών εκκένωσης με σύνθετη γεωμετρία
(π.χ. καμπύλες, διαχωριστικές λωρίδες), πρόσθετο πλάτος και ύψος μπορεί να είναι ωφέλιμα,
έτσι ώστε να επιτρέπεται η εκκένωση ατόμων επάνω σε φορεία εάν απαιτηθεί. Αυτό το
πρόσθετο ελεύθερο άνοιγμα θα πρέπει να υιοθετείται εθελοντικά από τον αιτούντα.

2.3.8.

Μέσα επικοινωνίας στις ασφαλείς περιοχές (σημείο 4.2.1.5.3)

[...]
α) Η επικοινωνία είναι δυνατή είτε μέσω κινητού τηλεφώνου είτε με σταθερή σύνδεση των υπόγειων
περιοχών ασφαλείας με το κέντρο ελέγχου του διαχειριστή υποδομής.

Η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου του ΔΥ μπορεί να πραγματοποιείται από τη ΣΕ, τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή τον ΔΥ, είτε άμεσα ή μέσω χειριστή τηλεφωνικού κέντρου,
όπως συμβαίνει με τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.
Εάν η σήραγγα γραμμής διαθέτει GSM-R, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας
με το κέντρο ελέγχου του ΔΥ μέσω του συστήματος κινητής τηλεφωνίας GSM-R. Δεν
αναμένεται η επικοινωνία των επιβατών με το κέντρο ελέγχου του ΔΥ, καθώς το θέμα αυτό
εμπίπτει στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που συμφωνούνται μεταξύ της ΣΕ, του ΔΥ και των
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
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2.3.9.

Φωτισμός έκτακτης ανάγκης στις διαδρομές (οδεύσεις) διαφυγής
(σημείο 4.2.1.5.4)

[...]
β) Ο φωτισμός πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
3) Θέση φωτιστικών σωμάτων:


επάνω από τη δίοδο διαφυγής και όσο το δυνατόν χαμηλότερα, ώστε να μην
εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των ατόμων ή



είναι ενσωματωμένα στους χειρολισθήρες.

Σε περίπτωση εισόδου καπνού στη σήραγγα, ο θύσανος του καπνού θα συγκεντρωθεί στην
οροφή και θα κατεβαίνει σταδιακά: για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να τοποθετείται ο
φωτισμός έκτακτης ανάγκης όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δάπεδο της οδού διαφυγής. Με
αυτόν τον τρόπο, ο φωτισμός διαφυγής θα υποδεικνύει την οδό διαφυγής και θα παραμένει
ορατός, φωτίζοντας επομένως καλύτερα και για περισσότερο χρόνο την οδό διαφυγής υπό
συνθήκες καπνού.
Σε ειδικές περιπτώσεις όπου αναμένεται διαφορετική συμπεριφορά του καπνού λόγω της
συγκεκριμένης γεωμετρίας της σήραγγας, ή όπου παρέχεται σύστημα αερισμού (το οποίο δεν
απαιτείται από την ΤΠΔ), ίσως είναι δυνατή η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επάνω από
τους χειρολισθήρες.
Επιτρέπεται η χρήση φωτισμού LED.

2.3.10. Πινακίδες σήμανσης διαφυγής (σημείο 4.2.1.5.5)
Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για όλες τις σήραγγες.
[…]
ε) Τα σήματα τοποθετούνται στις σήραγγες για να υποδεικνύεται η θέση του εξοπλισμού έκτακτης
ανάγκης, εφόσον προβλέπεται τέτοιος εξοπλισμός.
στ) Επισημαίνονται όλες οι θύρες που οδηγούν σε εξόδους κινδύνου ή σε διαβάσεις.

Προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος ατόμων σε έναν τεχνικό χώρο χωρίς έξοδο κατά την
αυτο-εκκένωση, συνιστάται η κατάλληλη σήμανση των θυρών που οδηγούν στα
μηχανοστάσια.

2.3.11. Δίοδοι (οδεύσεις) διαφυγής (σημείο 4.2.1.6)
Σε μονές σήραγγες που διαθέτουν τουλάχιστον 2 τροχιές εδραζόμενες σε πλάκα
σκυροδέματος, ίσως να είναι αποδεκτή η χρήση της παρακείμενης τροχιάς ως διόδου
διαφυγής, εφόσον η σταθερή επιδομή πληροί τις προϋποθέσεις για τις οδεύσεις διαφυγής της
ΤΠΔ.
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Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι συνθήκες χρήσης της σταθερής επιδομής ως όδευση διαφυγής θα
πρέπει να περιγράφονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

2.3.12. Πυροσβεστικά σημεία (σημείο 4.2.1.7)
Η παρούσα προδιαγραφή ισχύει για όλες τις σήραγγες μήκους άνω του 1 km.
α) Για την παρούσα παράγραφο, δύο ή περισσότερες διαδοχικές σήραγγες θεωρούνται ως μία σήραγγα,
εκτός εάν πληρούνται αμφότερες οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Το ανοικτό τμήμα διαχωρισμού των σηράγγων είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο μήκος της
αμαξοστοιχίας που προορίζεται να διέρχεται από τη γραμμή + 100 m και
2) Η κατάσταση του ανοικτού χώρου και οι σιδηροτροχιές γύρω από το ανοικτό τμήμα διαχωρισμού των
σηράγγων επιτρέπουν στους επιβάτες να απομακρυνθούν από την αμαξοστοιχία προς τον ασφαλή
χώρο. O ασφαλής χώρος χωράει όλους τους επιβάτες της μέγιστης χωρητικότητας της αμαξοστοιχίας
που πρόκειται να λειτουργεί στη γραμμή.
β) Πυροσβεστικά σημεία δημιουργούνται
1) έξω από αμφότερες τις εισόδους κάθε σήραγγας μήκους > 1 km και
2) μέσα στη σήραγγα, ανάλογα με την κατηγορία του τροχαίου υλικού που προορίζεται να λειτουργεί,
όπως συνοψίζεται στον κατωτέρω πίνακα:
Μήκος σηράγγων

Κατηγορία τροχαίου υλικού
σύμφωνα με την παράγραφο
4.2.3

Μέγιστη απόσταση από τις
εισόδους έως το πυροσβεστικό
σημείο και μεταξύ των
πυροσβεστικών σημείων

1 έως 5 km

Κατηγορία A ή B

Δεν απαιτούνται πυροσβεστικά
σημεία

5 έως 20 km

Κατηγορία Α

5 km

5 έως 20 km

Κατηγορία Β

Δεν απαιτούνται πυροσβεστικά
σημεία

>20 km

Κατηγορία Α

5 km

>20 km

Κατηγορία Β

20 km

[...]

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να διευκρινίσουν τις απαιτήσεις για την
κατανομή των πυροσβεστικών σημείων εντός σηράγγων, συμπεριλαμβανομένης της
περίπτωσης γραμμής με διαδοχικές σήραγγες.
Σε νέες σήραγγες μήκους κάτω του 1 km ίσως απαιτηθεί η εγκατάσταση πυροσβεστικών
σημείων σε μία από τις εισόδους τους όταν ακολουθεί μία ακόμα σήραγγα και:
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το άθροισμα του μήκους και των δύο σηράγγων υπερβαίνει το 1 km και



ο ανοικτός χώρος μεταξύ των διαδοχικών σηράγγων δεν επαρκεί για ασφαλή
εκκένωση.

Ωστόσο, για νέες σήραγγες μήκους άνω του 1 km ίσως να μην απαιτείται πυροσβεστικό σημείο
και στις δύο εισόδους, όταν ακολουθεί μία ακόμα σήραγγα και ο ανοικτός χώρος μεταξύ τους
δεν επαρκεί για ασφαλή εκκένωση.
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα διαμόρφωσης πυροσβεστικών σημείων και σηράγγων που
συμμορφώνονται με την ΤΠΔ. Δεν είναι απαραίτητο να προβλέπονται πυροσβεστικά σημεία
όταν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.2.1.7 σημείο α) στοιχείο 1) ή της
παραγράφου 4.2.1.7. σημείο α) στοιχείο 2).

FFP
Lines acception category A and B trains

Πυροσβεστικό σημείο
Γραμμές που δέχονται αμαξοστοιχίες κατηγορίας Α και Β

FFP
Lines accepting category B trains

Πυροσβεστικό σημείο
Γραμμές που δέχονται αμαξοστοιχίες κατηγορίας B

Ο διαχωρισμός μεταξύ διαδοχικών σηράγγων που ορίζεται στην παράγραφο 4.2.1.7 σημείο
α) στοιχείο 1) σχετίζεται με το μέγιστο μήκος των αμαξοστοιχιών που θα κυκλοφορούν στη
σήραγγα. Αυτό απαιτείται προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το σύνολο των επιβατών και του
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προσωπικού σε οποιαδήποτε αμαξοστοιχία που κυκλοφορεί σε γραμμή με περισσότερες από
μία σήραγγες, θα παραμείνει εκτός της σήραγγας αν η αμαξοστοιχία εκκενωθεί στον ανοικτό
χώρο που παρεμβάλλεται μεταξύ διαδοχικών σηράγγων. Κατά συνέπεια,
-

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η περίπτωση της μακρύτερης δυνατής
αμαξοστοιχίας με επιβάτες. Δεν χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη οι επιβατικές
αμαξοστοιχίες χωρίς επιβάτες (π.χ. επιβατική αμαξοστοιχία που ρυμουλκείται από
κάποια άλλη μετά από βλάβη).

-

Το μέγιστο μήκος αμαξοστοιχίας δεν καθορίζεται πλέον στην αναθεωρημένη ΤΠΔ
ΜΗΧ & ΕΤΥ. Επομένως, ο ΔΥ δύναται να λαμβάνει υπόψη το μέγιστο μήκος
αμαξοστοιχίας που ήδη επιβάλλεται από άλλες απαιτήσεις για την κυκλοφορία
αμαξοστοιχιών στη γραμμή με τις διαδοχικές σήραγγες, π.χ. μήκος των
αποβαθρών στους σταθμούς.

-

Εάν μια γραμμή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εμπορευματική κυκλοφορία, ο
διαχωρισμός μεταξύ σηράγγων με τη μορφή ανοικτού χώρου δύναται να έχει
μήκος 100 m + το μήκος της μακρύτερης μηχανής έλξης εμπορικής αμαξοστοιχίας
που κυκλοφορεί στη γραμμή.

[...]
β) Πυροσβεστικά σημεία δημιουργούνται
1) έξω από αμφότερες τις εισόδους κάθε σήραγγας μήκους > 1 km και
2) μέσα στη σήραγγα, ανάλογα με την κατηγορία του τροχαίου υλικού που προορίζεται να λειτουργεί,
όπως συνοψίζεται στον κατωτέρω πίνακα: [...]

Οι θέσεις των πυροσβεστικών σημείων εκτός των εισόδων της σήραγγας δεν χρειάζεται να
συμπίπτουν ακριβώς με τη θέση των εισόδων. Δύνανται να απέχουν από τη θέση της εισόδου,
εκτός της σήραγγας, λόγω της τοπογραφίας, του μήκους της αμαξοστοιχίας ή περιορισμών
του αστικού περιβάλλοντος, για παράδειγμα.
Σε κάθε περίπτωση, οι αποστάσεις μεταξύ των πυροσβεστικών σημείων που ορίζονται στον
πίνακα της παραγράφου 4.2.1.7 σημείο β) στοιχείο 2) πρέπει να τηρούνται.
[...]
γ) Απαιτήσεις για όλα τα πυροσβεστικά σημεία:
1) Τα πυροσβεστικά σημεία είναι εξοπλισμένα με παροχή ύδατος (τουλάχιστον 800 l/min επί 2
ώρες) κοντά στο σκοπούμενο σημείο στάσης της αμαξοστοιχίας. Η μέθοδος υδροδότησης
περιγράφεται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
2) Η προβλεπόμενη θέση στάσης της πληγείσας αμαξοστοιχίας επισημαίνεται στον
μηχανοδηγό. Προς τον σκοπό αυτόν δεν απαιτείται ειδικός εποχούμενος εξοπλισμός (όλες οι
αμαξοστοιχίες που πληρούν την ΤΠΔ πρέπει να είναι ικανές να κυκλοφορούν στη σήραγγα).
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3) Τα πυροσβεστικά σημεία είναι προσβάσιμα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο τρόπος
πρόσβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο πυροσβεστικό σημείο και η εγκατάσταση του
εξοπλισμού περιγράφονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
[...]

Η παροχή ύδατος 800 l/min είναι μια ελάχιστη τιμή. Τα τοπικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά,
όπως ο χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο τύπος της πηγής ύδατος,
καθώς και η μέθοδος υδροδότησης, θα πρέπει να εξετάζονται από τον αιτούντα.
Η πηγή ύδατος μπορεί να είναι κρουνός υδροληψίας ή οποιοδήποτε παροχή υδάτων, όπως
λεκάνη, ποταμός ή άλλο μέσο.
γ) Απαιτήσεις για όλα τα πυροσβεστικά σημεία:
[...]
4) Η απενεργοποίηση της παροχής ισχύος και η γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης των
πυροσβεστικών σημείων είναι δυνατές είτε επιτόπου είτε εξ αποστάσεως.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω είτε απευθείας λειτουργίας ή ενός συστήματος τηλεχειρισμού
που ενεργοποιείται από ένα κέντρο ελέγχου μετά από αίτημα:


Του προσωπικού της αμαξοστοιχίας, από το θάλαμο του μηχανοδηγού



Του προσωπικού της αμαξοστοιχίας, του προσωπικού του ΔΥ ή των υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης, μέσω του εξοπλισμού επικοινωνίας που βρίσκεται στο
εσωτερικό της σήραγγας

δ) Απαιτήσεις για τα πυροσβεστικά σημεία έξω από τις εισόδους της σήραγγας
Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 4.2.1.7 στοιχείο γ), τα πυροσβεστικά σημεία έξω από τις
εισόδους σήραγγας πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1) Ο ανοικτός χώρος γύρω από πυροσβεστικό σημείο παρέχει ελάχιστη επιφάνεια 500 m².

Ο ανοικτός χώρος γύρω από το πυροσβεστικό σημείο δύναται να περιλαμβάνει οδούς, πάρκα
ή άλλες περιοχές κατάλληλες για επιχειρήσεις εκκένωσης και διάσωσης. Δεν χρειάζεται να
είναι μια περιοχή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους εν λόγω σκοπούς, εφόσον
συμμορφώνεται με την παράγραφο 4.2.1.7. σημείο γ) και με την παράγραφο 4.2.1.7 σημείο
δ).
ε) Απαιτήσεις για τα πυροσβεστικά σημεία εντός της σήραγγας
Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 4.2.1.7 στοιχείο γ), τα πυροσβεστικά σημεία εντός της
σήραγγας πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις
1) Η ασφαλής περιοχή είναι προσβάσιμη από το σημείο στάσης της αμαξοστοιχίας. Για τις διαστάσεις
της διόδου εκκένωσης προς την ασφαλή περιοχή λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος εκκένωσης (όπως
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ορίζεται στην παράγραφο 4.2.3.4.1) και η προβλεπόμενη χωρητικότητα των αμαξοστοιχιών (όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 4.2.1.5.1) που πρόκειται να διέρχονται από τη σήραγγα. Αποδεικνύεται η
καταλληλότητα διαστασιολόγησης της διόδου εκκένωσης.
2) Ασφαλής περιοχή που συνδυάζεται με το πυροσβεστικό σημείο προσφέρει επαρκή επιφάνεια για
ορθίους ανάλογα με τον αναμενόμενο χρόνο παραμονής των επιβατών μέχρις ότου απομακρυνθούν σε
τελικό ασφαλές σημείο.
3) Προβλέπεται πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην πληγείσα αμαξοστοιχία, χωρίς να
χρειάζεται η διέλευσή τους από κατειλημμένη ασφαλή περιοχή.
4) Στη διάταξη πυροσβεστικού σημείου και του εξοπλισμού του λαμβάνεται υπόψη ο έλεγχος του καπνού,
ιδίως για την προστασία των ατόμων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτοδιάσωσης που οδηγούν
σε ασφαλή περιοχή.

Ένα τελικό σημείο ασφάλειας είναι η κατάληξη μιας οδού διαφυγής που παρέχει πρόσβαση
από τη σήραγγα σε έναν ανοικτό χώρο εκτός της σήραγγας και που έχει χωροθετηθεί για να
εξασφαλίζει ότι είναι δυνατή η ασφαλής απομάκρυνση των ατόμων από την περιοχή της
σήραγγας και τις επιδράσεις της πυρκαγιάς.
Η ΤΠΔ δεν καθορίζει έναν λόγο ελάχιστης επιφάνειας ανά άτομο στην ασφαλή περιοχή που
σχετίζεται με το εσωτερικό πυροσβεστικό σημείο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο λόγος αυτός εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, όπως τον σχεδιασμό της σήραγγας, τον χρόνο απόκρισης των
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, κλπ., άρα δύναται να οριστεί μια κατάλληλη τιμή κατά
περίπτωση.
Για παράδειγμα, σε συγκεκριμένο έργο σήραγγας υιοθετήθηκε ασφαλής περιοχή με επιφάνεια
για ορθίους 0,33 m² ανά άτομο. Η αυτο-εκκένωση της εν λόγω ασφαλούς περιοχής αναμένεται
να πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Σε ένα άλλο έργο σήραγγας υιοθετήθηκε
μεγαλύτερη τιμή για την επιφάνεια για ορθίους της ασφαλούς περιοχής (3 m² ανά άτομο), ενώ
ο αναμενόμενος χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης απαιτεί χρόνο
αναμονής που υπερβαίνει τα 60 λεπτά.
Είναι δυνατή η παροχή διευκολύνσεων όπως χώροι υγιεινής, ψύκτες, καθίσματα, κλπ.,
ανάλογα με τον χρόνο αναμονής που προκύπτει από τα σενάρια εκκένωσης και αναφέρεται
στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
Σε συγκεκριμένο έργο σήραγγας, όπου υιοθετούνται «εναλλακτικές τεχνικές λύσεις» για την
παροχή πρόσβασης στην ασφαλή περιοχή, η επάρκεια της επιφάνειας για ορθίους δύναται να
αποδειχθεί μέσω της εφαρμογής των κοινών μεθόδων ασφάλειας για την εκτίμηση της
επικινδυνότητας.

2.3.12.1. Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης (σημείο 4.2.1.8)
[...] β) Προβλέπεται συνεχής ασύρματη κάλυψη, ώστε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μπορούν να
επικοινωνούν με το τοπικό στρατηγείο τους. Το σύστημα επιτρέπει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να
χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό επικοινωνίας.

Η συνεχής ασύρματη κάλυψη θα πρέπει να παρέχεται σε σταθμούς, σήραγγες και ασφαλείς
περιοχές.
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Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ του ΔΥ και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο εξοπλισμός
επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης δύναται να είναι σύστημα GSM-R.

2.3.13. Κανόνας έκτακτης ανάγκης (σημείο 4.4.1)
Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν για όλες τις σήραγγες.
Με βάση τις βασικές απαιτήσεις του κεφαλαίου 3, οι κανόνες λειτουργίας σχετικοί με την ασφάλεια
των σηράγγων είναι:
α) Ο κανόνας λειτουργίας είναι η παρακολούθηση της κατάστασης της αμαξοστοιχίας πριν εισέλθει σε
σήραγγα, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν ελάττωμα επιζήμιο για τη συμπεριφορά της κίνησής της και να
ληφθεί κατάλληλο μέτρο.
[...]

Η παρακολούθηση της αμαξοστοιχίας πριν από την είσοδό της στη σήραγγα μπορεί να
επιτευχθεί ως εξής:


παρατρόχια παρακολούθηση ή/και



εποχούμενη παρακολούθηση

Η παρατρόχια παρακολούθηση της αμαξοστοιχίας δύναται να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα
από τα ακόλουθα στοιχεία εξοπλισμού:


σύστημα ανίχνευσης θερμού λιποκιβωτίου
(μπλοκαρισμένου) συστήματος πέδησης άξονα



σημεία ελέγχου φορτίου άξονα



σημεία ελέγχου προφίλ και κεραίας



σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς και χημικών ουσιών



σημεία ελέγχου ανώθησης παντογράφου ή μέσω εποχούμενου εξοπλισμού

άξονα

και

κλειδωμένου

Η εποχούμενη παρακολούθηση δύναται να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα
στοιχεία εξοπλισμού:


σύστημα ανίχνευσης θερμού λιποκιβωτίου
(μπλοκαρισμένου) συστήματος πέδησης άξονα



σύστημα πυρανίχνευσης



σημεία ελέγχου ανώθησης παντογράφου ή μέσω εποχούμενου εξοπλισμού



συστήματα έλξης ή/και πέδησης.

άξονα

και

κλειδωμένου

Οι προαναφερθέντες κατάλογοι που αφορούν την παρατρόχια και εποχούμενη
παρακολούθηση δεν είναι εξαντλητικοί ή υποχρεωτικοί. Ο ορισμός του κατάλληλου
εξοπλισμού και των μέτρων λειτουργίας είναι αρμοδιότητα του ΔΥ και των ΣΕ, μέσω των
αντίστοιχων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας.
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2.3.14. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για σήραγγα (σημείο 4.4.2)
Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν για σήραγγες > 1 km.
α) Εκπονείται σχέδιο έκτακτης ανάγκης υπό τις οδηγίες του διαχειριστή(-ών) υποδομής σε συνεργασία
με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις αρμόδιες για κάθε σήραγγα αρχές. Οι σιδηροδρομικές
επιχειρήσεις που προτίθενται να χρησιμοποιούν τη σήραγγα συμμετέχουν στην εκπόνηση ή την
προσαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Οι διαχειριστές σταθμών συμμετέχουν επίσης εάν
χρησιμοποιείται ένας ή περισσότεροι σταθμοί σε σήραγγα ως ασφαλής περιοχή ή πυροσβεστικό σημείο.
β) Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης συμβαδίζει με τις εγκαταστάσεις αυτοδιάσωσης, εκκένωσης,
πυρόσβεσης και διάσωσης.
γ) Για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης εκπονούνται λεπτομερή σενάρια περιστατικών σε σήραγγες, τα
οποία είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες της σήραγγας.

Σύμφωνα με την ΤΠΔ, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:


Περιγραφή των προβλεπόμενων σεναρίων έκτακτης ανάγκης (παράγραφος
2.2 και παράγραφος 4.4.2 σημείο γ) της ΤΠΔ)



Χρονική περίοδο για την οποία διατηρείται η ακεραιότητα της επένδυσης της
σήραγγας σε περίπτωση πυρκαγιάς (σημείο 4.2.1.2)



Τρόπο πρόσβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην ασφαλή περιοχή
(παράγραφος 4.2.1.5.2 σημείο ε))



Χρονική περίοδο διαθεσιμότητας της εναλλακτικής ηλεκτρικής τροφοδότησης
για φωτισμό έκτακτης ανάγκης σε οδεύσεις διαφυγής μετά από βλάβη της
κύριας ηλεκτρικής τροφοδότησης. (παράγραφος 4.2.1.5.4 σημείο γ))



Μέθοδο υδροδότησης στα πυροσβεστικά σημεία (παράγραφος 4.2.1.7
σημείο β) στοιχείο 1)).



Τρόπο πρόσβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο πυροσβεστικό
σημείο και εγκατάσταση του εξοπλισμού (παράγραφος 4.2.1.7 σημείο β)
στοιχείο 3)).



Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης που παρέχονται για τις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης (παράγραφος 4.2.2.3 σημείο α))



Χρονική περίοδο διαθεσιμότητας της εναλλακτικής ηλεκτρικής τροφοδότησης
μετά από βλάβη της κύριας ηλεκτρικής τροφοδότησης (παράγραφος 4.2.2.3
σημείο γ))



Διαδικασίες για τη βελτίωση της εξοικείωσης όλων των οργανισμών με την
υποδομή, καθώς και της συχνότητας επισκέψεων στη σήραγγα και
διεξαγωγής ασκήσεων επί χάρτου ή άλλων ασκήσεων (παράγραφος 4.4.3
σημείο β))



Ευθύνη και διαδικασία γείωσης (παράγραφος 4.4.4 σημείο γ)).

Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης δύναται επίσης να περιλαμβάνει:
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Τις αρμοδιότητες, τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου
όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών. Τυχόν αλλαγές τέτοιου τύπου θα
πρέπει να αναφέρονται άμεσα και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης να
επικαιροποιείται αντίστοιχα από τον ΔΥ.



Τα στοιχεία ταυτοποίησης της σήραγγας (τα οποία πρέπει να είναι μοναδικά),
καθώς και ακριβή περιγραφή και σχεδιάγραμμα των οδών πρόσβασης για τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Τα προβλεπόμενα μέτρα και τη στρατηγική για την εξασφάλιση της ασφάλειας
των επιβατών στη σήραγγα και για την εκκένωσή τους, σε περίπτωση που
προκύψουν τα προβλεπόμενα σενάρια έκτακτης ανάγκης.



Τον διαθέσιμο χρόνο εκκένωσης για την πλήρη μεταφορά των ατόμων σε μια
ασφαλή περιοχή.



Πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις/διευκολύνσεις που παρέχονται
στην ασφαλή περιοχή η οποία συνδέεται με το εσωτερικό πυροσβεστικό
σημείο.

Ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.

2.3.15. Ενημέρωση, εντός της αμαξοστοιχίας, των επιβατών για την ασφάλεια σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σημείο 4.4.5)
α) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ενημερώνουν τους επιβάτες για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
και ασφαλείας εντός της αμαξοστοιχίας σχετικά με τις σήραγγες.
β) Όταν η ενημέρωση αυτή είναι γραπτή ή προφορική, πραγματοποιείται τουλάχιστον στη γλώσσα της
χώρας στην οποία κινείται η αμαξοστοιχία, καθώς και στην αγγλική.
γ) Υπάρχει κανόνας λειτουργίας ο οποίος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το πλήρωμα της
αμαξοστοιχίας διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση της αμαξοστοιχίας όταν είναι αναγκαίο,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα ακοής που ενδέχεται να βρίσκονται σε κλειστά
σημεία.

Ο πυρήνας των πληροφοριών δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:


Σε περίπτωση πυρκαγιάς, και εφόσον είστε σε θέση, προσπαθήστε να
σβήσετε την πυρκαγιά με τους διαθέσιμους πυροσβεστήρες



Ειδοποιήστε το πλήρωμα της αμαξοστοιχίας



Εάν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, περιμένετε οδηγίες από το πλήρωμα της
αμαξοστοιχίας



Εάν υπάρχει ανάγκη, ή εάν δοθούν τέτοιες οδηγίες, οι επιβάτες πρέπει να
μετακινούνται σε άλλη επιβατάμαξα



Αφού ακινητοποιηθεί η αμαξοστοιχία, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίδονται
από το πλήρωμα της αμαξοστοιχίας
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Εάν εγκαταλείπετε την αμαξοστοιχία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
ακολουθήστε τη σήμανση των εξόδων κινδύνου



Προσοχή στις αμαξοστοιχίες που κινούνται σε παρακείμενες γραμμές

Ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός ούτε υποχρεωτικός.
Η ενημέρωση δύνανται να παρέχεται προφορικώς (προσωπικό της αμαξοστοιχίας,
ηχογραφημένα μηνύματα στο σύστημα ανακοινώσεων προς το κοινό) ή γραπτώς
(φυλλάδια, εικονογράμματα, κλπ...).

2.3.16. Πυραντοχή της κατασκευαστικής δομής της σήραγγας (σημείο 6.2.7.2)
[...]
Ο έλεγχος αυτός δεν απαιτείται για βραχώδεις σήραγγες χωρίς συμπληρωματική στήριξη.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μια βραχώδης σήραγγα (σήραγγα σε βραχώδες πέτρωμα), που
έχει κατασκευαστεί χωρίς συμπληρωματική στήριξη, δεν προβλέπεται να καταρρεύσει, άρα
δεν απαιτείται καμία επαλήθευση.
Ως συμπληρωματική στήριξη για σήραγγες σε βραχώδες πέτρωμα, δύναται να θεωρούνται
υποστηρικτικές κατασκευές που σχεδιάζονται για τον σκοπό αυτό, όπως θόλοι με
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, χαλύβδινα πλαίσια ή κατασκευές έγχυτου σκυροδέματος. Η
συμβατική στήριξη βράχων με τη χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε συνδυασμό με
βλήτρα βράχου για την παροχή τοπικής στήριξης σε τεμάχη ή σφήνες βράχου δεν θεωρείται
ως κατασκευή που παρέχει συμπληρωματική στήριξη.
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2.3.17. Εφαρμογή (κεφάλαιο 7)
Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη
συμβατότητα μεταξύ νέου τροχαίου υλικού και νέων ή υφιστάμενων σηράγγων.
Κατηγορία νέου τροχαίου υλικού
Χαρακτηριστικά σήραγγας

Κατηγορία A

Κατηγορία B

Μήκος < 5 km χωρίς πυροσβεστικά
σημεία

Αποδεκτό

Αποδεκτό

Μήκος 5 - 20 km χωρίς
πυροσβεστικά σημεία

Μη αποδεκτό

Αποδεκτό

Αποδεκτό

Αποδεκτό

Μη αποδεκτό

Μη αποδεκτό

Μη αποδεκτό

Αποδεκτό

Αποδεκτό

Αποδεκτό

Αποδεκτό

Αποδεκτό

Αποδεκτό υπό τις
συνθήκες που
περιγράφονται
στο σημείο 7.2.4

Αποδεκτό εκτός
από ειδικές
περιπτώσεις

Νέες σήραγγες

Μήκος 5 - 20 km με πυροσβεστικά
σημεία κάθε 5 km
Μήκος > 20 km χωρίς
πυροσβεστικά σημεία
Μήκος > 20 km με πυροσβεστικά
σημεία κάθε 20 km
Μήκος > 20 km με πυροσβεστικά
σημεία κάθε 5 km
Υφιστάμενες σήραγγες
Μήκος < 5 km
Μήκος 5 - 20 km
Μήκος > 20 km
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3.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

3.1.

Επεξήγηση της χρήσης των προδιαγραφών και προτύπων
Τα πρότυπα προαιρετικής χρήσης τα οποία προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία σύνταξης
της ΤΠΔ παρατίθενται στο παράρτημα 1. Στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να προσδιορίζεται
το σημείο του προτύπου που είναι σχετικό με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την
απαίτηση της ΤΠΔ.
Το παράρτημα 1 πρόκειται να συμπληρωθεί μετά την αναθεώρηση από τους Εθνικούς
Οργανισμούς Τυποποίησης και θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να
λαμβάνονται υπόψη νέα ή αναθεωρημένα εναρμονισμένα πρότυπα.
Για λόγους συνοχής, το παράρτημα 1 πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το
προσάρτημα Α της ΤΠΔ, με τίτλο «Πρότυπα ή κανονιστικά έγγραφα που αναφέρονται στην
παρούσα ΤΠΔ», το οποίο περιλαμβάνει τη στήλη «Υποχρεωτικά σημεία». Και τα δύο
παραρτήματα έχουν την ίδια δομή. Τα πρότυπα που παρατίθενται στο προσάρτημα Α της ΤΠΔ
δεν επαναλαμβάνονται πάντοτε στο παράρτημα 1 του παρόντος οδηγού εφαρμογής, ακόμα
και αν είναι δυνατή η προαιρετική χρήση πρόσθετων σημείων εκτός από αυτά που
προσδιορίζονται ως υποχρεωτικά.
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Παράρτημα 1

Αρ.
στοιχείου

Κωδ. αναφοράς

1

EN 1125:2008

2

EN 135011:2007+A1

7

EN 12665:2011

8

EN 50172:2004

Σημεία

Σχετικά σημεία.
Επιλογή θυρών
κατηγορίας A ή B

Σχετικά σημεία

Σχετικά σημεία

Κεφάλαια 1 έως
5

Όνομα εγγράφου
Υλικός εξοπλισμός κτιρίων.
Μηχανισμοί σε θύρες
πανικού που λειτουργούν
με οριζόντια ράβδο, για
χρήση σε οδεύσεις
διαφυγής. Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμών
Ταξινόμηση δομικών
προϊόντων και στοιχείων
ανάλογα με την πυραντοχή
τους - Μέρος 1:
Ταξινόμηση
χρησιμοποιώντας στοιχεία
από τη συμπεριφορά σε
δοκιμές πυραντοχής
Φωτιστικά σώματα και
φωτισμός — Βασικοί όροι
και κριτήρια για τον
καθορισμό των
απαιτήσεων φωτισμού
Συστήματα φωτισμού σε
εξόδους κινδύνου

Έκδοση

Σχετικό
σημείο

Μάρτιος
2008

4.2.1.1.
σημείο
β)

Σεπτέμβριος
2009

4.2.1.3

Οκτώβριος
2011

4.2.1.5.
4

Μάρτιος
2004

4.2.1.5.
4



Κωδ. αναφοράς:

Έκδοση: 1.0

Σελίδα 23 από 23

Όνομα αρχείου:
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων ● Rue Marc LEFRANCQ, 120 ● BP 20392 ● F-59307 Valenciennes Cedex ● Γαλλία ● Τηλ.: +33 (0)3 27 09 65 00 ● Φαξ: +33 (0)3 27 33 40 65 ●
http://www.era.europa.eu

