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Πξφγξακκα κέρξη 21.6.2017
Πξψηε κέξα ζπλεδξίνπ (10.00πκ - 17.55κκ)
Δγγξαθέο: 9.15πκ- 10.00πκ
10.00πκ - 10.20πκ: Καισζφξηζκα απφ ηνπο Οξγαλσηέο
Γηνίθεζε Οκίινπ ΟΔ- ΔΡΓΟΔ
10.20πκ – 12.00κκ Υαηξεηηζκνί






θ. Υξήζηνο πίξηδεο, Τπνπξγφο Τπνδνκψλ θαη
Μεηαθνξψλ
θ. Αιέμεο Υαξίηζεο, Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο
θ. Γεψξγηνο Σδηάιιαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Σνπξηζηηθήο
Πνιηηηθήο & Αλάπηπμεο
θ. Άλλα Γάληε, Τπεχζπλε Δπηθνηλσλίαο, Αληηπξνζσπεία
ΔΔ ζηελ Διιάδα
θ. Κψζηαο Καξακαλιήο, βνπιεπηήο, Σνκεάξρεο
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ ηεο «Νέαο Γεκνθξαηίαο»

πλδέζεηο κε Skype





Δθπξφζσπνο ΔΔ (Δπηηξφπνπ Μεηαθνξψλ θ. Violeta

Bulc
θ. Libor Lochman, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Κνηλφηεηαο
ησλ Δπξσπατθψλ ηδεξφδξνκσλ (CER)
θ. Carlo Borghini , Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Shift2Rail
–ζχλδεζε κε Skype
Οξγαληζκφο Δπξσπατθψλ ηδεξνδξφκσλ

12.00κκ -12.20κκ

Eηζαγσγηθή νκηιία

Ζ ψξα ηνπ ζηδεξνδξφκνπ: Ζ ηαρεία ελίζρπζε θαη αλάπηπμε
ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξφκνπ σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα
θαζαξέο θαη θηελέο κεηαθνξέο, δηεζλείο επελδχζεηο,
ζεκαληηθφ φγθν κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη κεηαηξνπή
ηεο ρψξαο ζε δηεζλή δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν θαη θέληξν
logistics:


θ. Θάλνο Βνχξδαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Μεηαθνξψλ

12.20κκ - 12.40κκ :

Γηάιεηκκα
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12.40κκ – 14.40κκ
Πξψηε Δλφηεηα: Σν επφκελν βήκα
ζηηο πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο
πλδπαζκέλε
Υξεκαηνδφηεζε
κεηαθνξηθψλ
θαη
ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ, θαη εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ:


θ. Γηψξγνο Λνγνζέηεο, πξντζηάκελνο ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο
πληνληζκνχ
ηεο
Δθαξκνγήο
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο, εθπξφζσπνο Σακείνπ πλδένληαο ηελ
Δπξψπε - CEF

Τπνδνκέο ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ζηελ
ππεξεζία αληαγσληζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ:


θ. Γξεγφξεο ακπαηαθάθεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο
Γηθηχνπ ΟΔ

Ζ ζχκβαζε παξαρψξεζεο γηα
ηελ Αλάπηπμε ηνπ
Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Θξηάζηνπ. Ο επηθείκελνο
δηαγσληζκφο γηα ην εκπνξεπκαηηθφ θέληξν
ηεο
Θεζζαινλίθεο. Ζ πξννπηηθή θαηαζθεπήο εκπνξεπκαηηθψλ
θέληξσλ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη Γπξηψλε:


θ. Αζαλάζηνο
ΓΑΗΑΟΔ

ρίδαο,

Γηεπζχλσλ

χκβνπινο

Δλέξγεηα θαη πνηφηεηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ:
Ζιεθηξνθίλεζε, αληαγσληζηηθφ θφζηνο ξεχκαηνο γηα ηελ
θίλεζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ, πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ γηα ηελ
θίλεζε ησλ ζπξκψλ ζην κε ειεθηξνδνηνχκελν δίθηπν,
αλάπηπμε
αηνιηθψλ
πάξθσλ
θαηά
κήθνο
ησλ
ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζηα επξσπατθά πξφηππα:


θ. Κψζηαο Πεηξάθεο, Γ/λσλ ζχκβνπινο ηνπ ΟΔ

Αλάπηπμε Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ θαη ηδεξφδξνκνο


Δθπξφζσπνο
Πεηξαηψο)

ΔΣΒA-BIΠΔ

(Όκηινο

Σξάπεδαο

Ζ αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Ληκέλα
Θεζζαινλίθεο σο πχιε ηεο ΝΑ Δπξψπεο.
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θ. Γεκήηξηνο Μαθξήο, Γ/λσλ χκβνπινο ΟΛΘ Α.Δ.

Σν Ληκάλη ηεο Πάηξαο θαη νη πξνυπνζέζεηο κεηαηξνπήο ηνπ
ζε θφκβν ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ηνπ θεληξηθνχ
Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ


θ. Νίθνο Κνληνέο, Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο
Ο.Λ.Π.Α.

Άιιεο ζπκκεηνρέο
14.40κκ -15.00κκ πδήηεζε
15.00κκ - 15.30κκ

Γεχκα - Νetworking

15.30κκ - 16.50κκ Γεχηεξε Δλφηεηα: Σν 4ν ηδεξνδξνκηθφ
Παθέην θαη νη αιιαγέο πνπ επίθεηληαη. Δπελδχζεηο ζηηο
εγρψξηεο ζηδεξνδξνκηθέο ππεξεζίεο
Απειεπζέξσζε
ηεο
πξσηνβνπιίεο ηνπ ΟΔ:


ζηδεξνδξνκηθήο

αγνξάο.

θ. Γηψξγνο Απνζηνιφπνπινο, Πξφεδξνο Γ ΟΔ

Ζ
ελδπλάκσζε
θαη
εκπινπηηζκφο
ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο αγνξάο κε λέεο επηρεηξήζεηο:


Οη

ειιεληθήο

θ. Ησάλλα Tζηαπαξίθνπ, Πξφεδξνο ΡΑ (Ρπζκηζηηθή
Αξρή ηδεξνδξφκσλ)

Σν business plan ηεο Rail Cargo Logistics – Goldair:
Γξνκνιφγηα, πξνζιήςεηο, πξννπηηθέο ζηε δηακεηαθνξά
εκπνξεπκάησλ:


θ. Εαθ Κηζένγινπ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο Goldair
Gargo

Δπελδχζεηο ζηηο εγρψξηεο ζηδεξνδξνκηθέο ππεξεζίεο: Σν
επηθείκελν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ:


θ. Φίιηππνο
ΣΡΑΗΝΟΔ

Σζαιίδεο,

Γηεπζχλσλ

χκβνπινο

Πξννπηηθέο ηεο ΔΔΣΤ. ΄Ακεζεο πξνηεξαηφηεηεο ζηε
δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηξνραίνπ
πιηθνχ ηεο ρψξαο θαη ησλ ηδησηψλ πειαηψλ :


θ. Γηάλλεο Αλησληάδεο, Πξφεδξνο ΔΔΣΤΔιιεληθήο Δηαηξείαο πληήξεζεο ηδεξνδξνκηθνχ
Σξνραίνπ Τιηθνχ Α.Δ.
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Νέεο επελδχζεηο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο


θ. Υξήζηνο Ππξγίδεο, θαζεγεηήο ΑΠΘ

16.50κκ - 17.55κκ
Σξίηε Δλφηεηα: ηδεξφδξνκνο θαη
αλάπηπμε: Σα έξγα πνπ νινθιεξψλνληαη θη εθείλα πνπ
έξρνληαη
Ζ δξνκνιφγεζε
ησλ λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ
έξγσλ
ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο αιιά θαη ηηο δηεζλείο ηάζεηο ζηηο
εκπνξηθέο θαη επηβαηηθέο κεηαθνξέο θαη νη δεκνπξαηήζεηο
πνπ έξρνληαη.


θ. Υξήζηνο Γηνλέιεο, Αληηπξφεδξνο

Ζ
πηζηνπνίεζε
ηεο
ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο.


ΔΡΓΟΔ

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο

ηνπ

θ. Tάθεο Θενθαλφπνπινο, Δληεηαικέλνο χκβνπινο
Δurocert

ηδεξνδξνκηθή ΔΓΝΑΣΗΑ», αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα θαη
νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα.
Ζ
κειέηε
ηνπ
Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο:


θ. Πάξηο Μπίιιηαο, Πξφεδξνο ΣΔΔ/ΣΚΜ

Καηαζθεπαζηηθφο θιάδνο, ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο
πξνζδνθίεο αλάθακςεο.


θ. Aλδξέαο Γεξαθάθεο, Αληηπξφεδξνο
Αλσλχκσλ Σερληθψλ Δηαηξεηψλ- ΑΣΔ

θαη

χλδεζκνο

Κξηηήξηα αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ ζηδεξφδξνκν θαη
ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέζα κεηαθνξάο:


θ. Γεκήηξεο Καηζψρεο, Αληηπξφεδξνο πιιφγνπ
Διιήλσλ πγθνηλσληνιφγσλ

Νέεο επελδχζεηο ζηνλ ζηδεξφδξνκν θαη Δθνδηαζηηθή
αιπζίδα: Αίηεκα ηεο επνρήο:
 θ. Νηθφιανο Ρνδφπνπινο, Πξφεδξνο Γ Διιεληθήο
Δηαηξείαο Logistics
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Ζ πξψηε επξσπατθή πξσηνβνπιία ηερλνινγηψλ γηα ηνλ
ηδεξφδξνκν Shift2Rail, θαη ε κεηαθνξά επξσπατθήο
ηερλνγλσζίαο


θ. Carlo Borghini, Γηεπζχλσλ
Shift2Rail –ζχλδεζε κε Skype

χκβνπινο ηνπ

Γεχηεξε κέξα ζπλεδξίνπ (10.00πκ - 13.40κκ)
Δγγξαθέο: 9.15πκ- 10.00πκ
10.00πκ –12.30κκ Πξψηε Δλφηεηα:
Δπελδχνληαο ζηελ
αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ .
Πφζεο επελδχζεηο θαη πνηεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αζθάιεηαο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο;


θ. Υξήζηνο Ππξγίδεο, θαζεγεηήο ΑΠΘ

Αηπρήκαηα ζην ηδεξφδξνκν θαη ζπζηήκαηα πεξηνξηζκνχ
απηψλ.


θ. Κψζηαο Λπκπέξεο, η. θαζεγεηήο ΔΜΠ

Σν πξφγξακκα αλαθαηαζθεπήο ηξνραίνπ πιηθνχ


θ. Αζαλάζηνο
ΓΑΗΑΟΔ

ρίδαο,

Γηεπζχλσλ

χκβνπινο

Νέν θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο
ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. Σν λέν Δπξσπατθφ πεξηβάιινλ.


θ. Σάζνο Λακπξφπνπινο, Γηεχζπλζε Κπθινθνξίαο

ΟΔ
Πνηά είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ
αχμεζε ησλ δεηθηψλ αζθαιείαο ζηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο;
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Σκήκα
Αζθάιεηαο ηδεξνδξφκσλ, Τπνπξγείν
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ

Ο εηδηθφο ξφινο ηεο ζπληήξεζεο θαη ηνπ ζπλερνχο ειέγρνπ ηνπ
ηξνραίνπ πιηθνχ:


Γηψξγνο
Αλαγλσζηφπνπινο,
Γηεπζχλσλ
χκβνπινο,
ΔΔΣΤ
Διιεληθήο
Δηαηξείαο
πληήξεζεο ηδεξνδξνκηθνχ Σξνραίνπ Τιηθνχ Α.Δ.
θ.

ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Ρφινη θαη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ απφ
ζπκβάληα/ζηδεξνδξνκηθά αηπρήκαηα. Η εκπεηξία θαη νη ζρεηηθέο
πξνηάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο


θ. Άξηεκηο Γαιάλε, Υεκηθφο Μεραληθφο, PhD,
Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ
Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο Σερλνινγηθψλ & Λνηπψλ
Καηαζηξνθψλ, Γ/λζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο
Έθηαθησλ Αλαγθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο

ηδεξνδξνκηθέο
κεηαθνξέο
επηθίλδπλσλ
Τπάξρνπζα εκπεηξία θαη πξνηάζεηο

εκπνξεπκάησλ:

θ. Υξήζηνο εξεηίδεο, Υεκ.Μερ. - M.Sc. - iMBA., Παλειιήληνο
χιινγνο πκβνχισλ Αζθαινχο Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ
Δκπνξεπκάησλ - ΠΑΜΔΔ
12.30κκ - 13.30κκ Γεχηεξε Δλφηεηα: πδήηεζε
Μέηξα, πξνηάζεηο θαη πξνυπνζέζεηο βειηίσζεο θαη πξφιεςεο
13.30κκ

Κιείζηκν εξγαζηψλ - πκπεξάζκαηα

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ Ζ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ
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ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
Καζαξέο θαη θηελέο κεηαθνξέο, δηεζλείο επελδχζεηο, ζεκαληηθφο φγθνο
κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, αλαβάζκηζε ηνπ γεσζηξαηεγηθνχ ξφινπ ηεο
Διιάδαο θαη κεηαηξνπή ηεο ρψξαο ζε δηεζλή δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν θαη
θέληξν logistics: Πξφθεηηαη γηα ηα πνιιαπιά αλαπηπμηαθά νθέιε απφ ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζχγρξνλσλ απηνθηλεηνδξφκσλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ
ειιεληθνχ ζηδεξνδξφκνπ θαη ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηνπ ζε βαζηθφ ππιψλα
ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
νινθιήξσζε ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο λέεο επελδχζεηο
ζηηο ινηπέο ππνδνκέο φπσο ιηκάληα θαη αεξνδξφκηα.










Πνηεο είλαη φκσο νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ ν ηνκέαο
ησλ κεηαθνξψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ
ζηνλ νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν
λα απνηειέζεη πξάγκαηη θαηαιχηε ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο;
Πνχ βξηζθφκαζηε απηή ηε ζηηγκή; Ση έρνπκε επηηχρεη ήδε, αιιά
θαη πνην είλαη ην επφκελν βήκα θαη ε λέα γεληά έξγσλ πνπ ζα
βειηηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο ππνδνκέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ; Αιιά θαη κε ηνλ ειιεληθφ ζηδεξφδξνκν ηη
κέιιεη γελέζζαη;
Πψο θαη πφηε ζα βειηησζνχλ νη ππνδνκέο αιιά θαη ε ιεηηνπξγία
ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ηνπ πιένλ θηιηθνχ γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιίηε κέζν κεηαθνξάο; Πνηεο είλαη νη
ζρεηηθέο πξνηάζεηο θαη ηα επηθείκελα λέα έξγα; Πψο κπνξεί λα
ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ
εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ
θαη
ζηελ
θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ; Η ελεξγεηαθή
δηάζηαζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, πψο κπνξεί θαιχηεξα λα
αμηνπνηεζεί; Αιιά θαη πνηεο είλαη νη επελδχζεηο πνπ ζπκβάινπλ
πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε;
Σα δηαζέζηκα επξσπατθά θαη άιια ρξεκαηνδνηηθά
κέζα
επαξθνχλ, θη αλ φρη, πνηφ είλαη ην ζσζηφ κίγκα
ρξεκαηνδφηεζεο; Πψο εμειίζζνληαη νη επελδχζεηο ζην
Θξηάζην Πεδίν; Πνηεο νη πξννπηηθέο απφ ηελ επηθείκελε
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΛΘ; Αιιά θαη πνηεο νη ζθέςεηο ηνπ
ζηξαηεγηθνχ επελδπηή ηνπ ΟΛΠ;
Πνηεο αιιαγέο επηθέξεη ζηε ζηδεξνδξνκηθή αγνξά ην 4ν
ηδεξνδξνκηθφ Παθέην κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε
ηεο αγνξάο, πψο κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ρξήζηκε επξσπατθή
8



ηερλνγλσζία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ
ζηδεξνδξφκνπ;
Κη αθφκα πνηά είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ πξέπεη λα
ιεθζνχλ γηα ηελ αχμεζε ησλ δεηθηψλ αζθαιείαο ζηνπο
ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο;

Σα εξσηήκαηα απηά, επηρεηξεί λα απαληήζεη αλάκεζα ζε άιια ην
δηήκεξν θφξνπκ πνπ πινπνηείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ νκίινπ ΟΔ θαη
ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ ειιεληθψλ αιιά θαη
επξσπατθψλ θνξέσλ θαη αξρψλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο ζηδεξνδξνκηθήο
αγνξάο. Σν νξγαλσηηθφ θνκκάηη έρεη αλαιάβεη ην θαζηεξσκέλν κφληκν
αλαπηπμηαθφ θφξνπκ γηα ηηο ππνδνκέο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο –
επελδπηηθήο Πξσηνβνπιίαο Α - Δnergy Investments.

Πξψηε κέξα ζπλεδξίνπ
Πξψηε Δλφηεηα
Σν επφκελν βήκα ζηηο ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο .












Θεκαηνινγία πξψηεο ελφηεηαο:
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζχγρξνλσλ ειιεληθψλ απηνθηλεηνδξφκσλ
κήθνπο 2.500 ρηιηνκέηξσλ, ε Διιάδα απνθηά επηηέινπο θαιχηεξεο
κεηαθηλήζεηο, κε αζθάιεηα θαη ηαρχηεηα ζε ζπλζήθεο πςειήο πνηφηεηαο
δξφκνπ θαη ππεξεζηψλ.
Ση ζεκαίλεη ζηελ πξάμε ην λέν απηφ ηνπίν; Καη, πψο κπνξεί κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν λα αμηνπνηεζεί , θαζψο, φπσο είλαη γλσζηφ, ην λέν
ΔΠΑ θαη νη επξσπατθέο πξνηεξαηφηεηεο δελ πξνσζνχλ πιένλ ηηο
νδηθέο κεηαθνξέο.
Πνηα είλαη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ε επφκελε γεληά νδηθψλ έξγσλ,
αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη πψο ζα
νινθιεξσζνχλ έξγα πνπ έρνπλ κεγάιε αλάγθε νη λεζησηηθέο πεξηνρέο
ιφγσ ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ ηνπξηζηηθνχ θχκαηνο.
Πνηεο είλαη νη ππάξρνπζεο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο.
Σν λέν κνληέιν ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ κέζσ
CEF( Connecting Europe Facility) κε ζπλδπαζκέλεο επηρνξεγήζεηο
απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ),
ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, εζληθέο αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο
ή επελδπηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Πνηα είλαη ε επφκελε κέξα θαη γηα ηηο ειιεληθέο ηερληθέο εηαηξείεο πνπ
αλακέλνπλ ηα λέα έξγα γηα λα νξζνπνδήζνπλ.
Η αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ θαηά κήθνο ηνπ
δηαδξφκνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ σο κέξνο ηνπ δηθηχνπ ΣΔΝ-Σ.
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Οινθιήξσζε ησλ δηαδξνκψλ ηνπ ΣΔΝ-Σ θαη Διιάδα: Δπθαηξία
ελζάξξπλζεο ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα
Η ηαρεία ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξφκνπ σο
βαζηθή πξνυπφζεζε γηα θαζαξέο θαη θηελέο κεηαθνξέο, δηεζλείο
επελδχζεηο, ζεκαληηθφ φγθν κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη κεηαηξνπή
ηεο ρψξαο ζε δηεζλή δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν θαη θέληξν logistics.
Η δήηεζε γηα επελδχζεηο κεγάιεο θιίκαθαο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο
κεηαθνξέο θαη ην θαηάιιειν κείγκα ρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα
πξνρσξήζνπλ ηα έξγα πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί πξνο ρξεκαηνδφηεζε
ζηελ Δ.Δ.
Οη ζπλέξγεηεο θαη ε εμσζηξέθεηα σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ.
Ληκάληα θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο (δεχηεξν κέξνο ελφηεηαο)




Η ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΟΛΘ, αλακελφκελεο λέεο επελδχζεηο ζηηο
γξακκέο Θεζζαινλίθε - Δηδνκέλε θαη Θεζζαινλίθε - Πξνκαρψλαο
θαη πξννπηηθή ειεθηξνθίλεζεο:
Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ε παξαπέξα αμηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ησλ
θνξηίσλ πνπ θηάλνπλ ζηνλ Πεηξαηά ζηελ εγρψξηα αιιά θαη ζηελ
επξσπατθή αγνξά. Oη ζθέςεηο ηεο Cosco.
Σν Ληκάλη ηεο Πάηξαο θαη νη πξνυπνζέζεηο κεηαηξνπήο ηνπ ζε θφκβν
ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ηνπ θεληξηθνχ Γηεπξσπατθνχ Μεηαθνξψλ.
Γεχηεξε Δλφηεηα
ηδεξφδξνκνο θαη αλάπηπμε: Σα έξγα πνπ νινθιεξψλνληαη
εθείλα πνπ έξρνληαη

θη

Θεκαηνινγία δεχηεξεο ελφηεηαο:







Άκεζεο θαη έκκεζεο πξνηεξαηφηεηεο
ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ
πινπνίεζε λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο αιιά θαη ηνπ βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ έξγσλ.
Η δξνκνιφγεζε ησλ λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ ζχκθσλα κε
ηηο ειιεληθέο αιιά θαη ηηο δηεζλείο ηάζεηο ζηηο εκπνξηθέο θαη επηβαηηθέο
κεηαθνξέο (ζπλδέζεηο κε ηα ιηκάληα θαη ηηο νδηθέο αξηεξίεο, ζπλδέζεηο
αεξνδξνκίσλ
θαη
βηνκεραληθψλ
πεξηνρψλ,
ειεθηξνθίλεζεζεκαηνδφηεζε γξακκψλ εθηφο ΠΑΘΔ).
Η άκεζε νινθιήξσζε ησλ απφιπηα αλαγθαίσλ ππνδνκψλ: ε Νέα
Γηπιή ηδεξνδξνκηθή Γξακκή Τςειψλ Σαρπηήησλ ζηνλ Κχξην Άμνλα
ηνπ ΠΑΘΔ, ην ζπλνιηθφ έξγν ηεο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνθηλνχκελεο
δηπιήο γξακκήο απφ ην ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ Πεηξαηά έσο ην ηαζκφ
Λαξίζεο.
Η νινθιήξσζε ησλ ινηπψλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο (ζηξψζεηο
γξακκψλ, ζήξαγγεο, ειεθηξνθίλεζε, ζεκαηνδφηεζε, εγθαηαζηάζεηο
ζηαζκψλ θιπ θαη νη επηθείκελεο δεκνπξαηήζεηο «ψξηκσλ» έξγσλ
( αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ε Οινθιήξσζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ
ηκήκαηνο Κηάην-Αίγην, ε Β’ Φάζε ηνπ ηαζκνχ Λαξίζεο, ε Τπφγεηα
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ζχλδεζε κε Μεηξφ, ε Καηαζθεπή ηεηξαπινχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηαδξφκνπ
ζην ηκήκα Έμνδνο .. Αζελψλ (..Α.) -Σξεηο Γέθπξεο, ε Καηαζθεπή
επηδνκήο, ζεκαηνδφηεζεο θαη ειεθηξνθίλεζεο ηεο λέαο ζηδ/θήο
γξακκήο Ρνδνδάθλε - Φαζφππξγνο, ε
παξαιιαγή ηεο
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζην ηκήκα .. Λαηνκείνπ-Βφινο θαη
εγθαηάζηαζε ζεκαηνδφηεζεο θαη ειεθηξνθίλεζεο ζηε γξακκή ΛάξηζαΒφινο, ε θαλνληθνπνίεζε θαη ειεθηξνθίλεζε ζηδ/θήο γξακκήο ΗζζκφοΛνπηξάθη, ε εγθαηάζηαζε ζεκαηνδφηεζεο θαη ειεθηξνθίλεζεο ζηε
γξακκή Παιαηνθάξζαινο - Καιακπάθα, ε Β’ Φάζε ηνπ ηαζκνχ
Λαξίζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο Οδνχ Λέλνξκαλ, ηε
ζχλδεζε κε ην Μεηξφ θαη ηηο ππνιεηπφκελεο εξγαζίεο εληφο ηνπ
ηαζκνχ, ην ηκήκα Φαζφππξγνο – Μπνδατηηθα θα).
Η αλάπηπμε ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ έξγνπ ηνπ ΟΔ κε ζπλδέζεηο ησλ
ΒΙ.ΠΔ , ιηκέλσλ, αεξνδξνκίσλ, εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ.
Η κειέηε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ πξναζηηαθνχ ζην ηκήκα Κνξσπί –
Λαχξην, ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ 6νπ πξνβιήηα ηνπ Οξγαληζκνχ
Ληκέλα Θεζζαινλίθεο θαη νη κειέηεο γηα ην έξγν ηνπ Γπηηθνχ
Πξναζηηαθνχ ηδεξνδξφκνπ Θεζζαινλίθεο.
Η αλαβάζκηζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Καηάθνιν-Πχξγνο-Αξραία
Οιπκπία ζην πιαίζην ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο (ΟΥΔ)
κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΠΔΠ «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020».
Έξγα δηαζχλδεζεο ηνπ Λνπηξαθίνπ κε ην βαζηθφ ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα.
Η πξννπηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξναζηηαθνχ ηδεξφδξνκνπ ηεο Πάηξαο.
Οη ζπλδέζεηο Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνχπνιε θαη Κσλζηαληηλνχπνιε –
Θεζζαινλίθε αληίζηνηρα.
Η πινπνίεζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο Αιβαλίαο.
Η επφκελε κέξα θαη γηα ηηο ειιεληθέο ηερληθέο εηαηξείεο πνπ αλακέλνπλ
ηα λέα έξγα γηα λα νξζνπνδήζνπλ.
Δηδηθέο παξνπζηάζεηο:
Η πξψηε επξσπατθή πξσηνβνπιία
ηερλνινγηψλ γηα ηνλ ηδεξφδξνκν Shift2Rail, ηα Δληαία πξφηππα
ζεκαηνδφηεζεο θαη ε κεηαθνξά επξσπατθήο ηερλνγλσζίαο
Καηλνηφκεο ιχζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ πξντφλησλ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ
επίπεδν:
Η δεκηνπξγία νηθνλνκηθά βηψζηκσλ εληαίσλ πξνηχπσλ ζεκαηνδφηεζεο
ζε φιε ηελ Δπξψπε:
Σξίηε Δλφηεηα
Σν 4ν ηδεξνδξνκηθφ Παθέην θαη νη αιιαγέο πνπ επίθεηληαη.
Δπελδχζεηο ζηηο εγρψξηεο ζηδεξνδξνκηθέο ππεξεζίεο
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Θεκαηνινγία ηξίηεο ελφηεηαο:

















Οη αιιαγέο πνπ θέξλεη ην 4ν ηδεξνδξνκηθφ Παθέην, ε επηθείκελε
απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ Οξγαληζκνχ
ηδεξνδξφκσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Η δξαζηεξηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ παξφρσλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ
εκπνξεπκαηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ
ηδεξνδξνκηθνχ Παθέηνπ θαη ζηελ Διιάδα. Eπθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο.
Η δηεπζέηεζε ησλ θξίζηκσλ ζεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο
κεραλνδεγψλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ.
Η άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ ΟΔ: Η θαηάξηηζε
ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εηαηξείεο ΣΡΑΙΝΟΔ θαη ΔΣΤ, ε
θαηάξηηζε θαηαιφγνπ εθπαηδεπηψλ, ε πηζηνπνίεζε απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ,
ε θνζηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ακνηβψλ
εθπαηδεπηψλ.
Η αλάιεςε θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ απφ πιεπξάο ησλ άκεζα
ελδηαθεξνκέλσλ: Ο ΟΔ, ε Piraeus Europe Asia Rail Logistics LTD, ε
Rail Cargo Logistics – Goldair, ε ΓΑΙΑΟΔ.
Σα
ηέιε ρξήζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο ελφςεη ηεο
απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο.
Η νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ απφ
ηνπο Ιηαιηθνχο ηδεξφδξνκνπο θαη ην επηθείκελν επηρεηξεζηαθφ ηεο
πξφγξακκα.
Η αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ ζε πξνζσπηθφ θαη ηξνραίν πιηθφ θαη ε
αλάγθε βειηηζηνπνίεζεο ηεο ππνδνκήο.
Σν θηιφδνμν πξφγξακκα αλαθαηαζθεπήο ηξνραίνπ πιηθνχ απφ ηελ
ΓΑΙΑΟΔ.
Η επηθείκελε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΔΔΣΤ.
Η αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ ζε πξνζσπηθφ θαη ηξνραίν πιηθφ θαη ε
αλάγθε βειηηζηνπνίεζεο ηεο ππνδνκήο.

ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ : Γεχηεξε κέξα ζπλεδξίνπ
Πξψηε Δλφηεηα
Δπελδχνληαο ζηελ αζθάιεηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ .
Θεκαηνινγία πξψηεο ελφηεηαο:


Πνηα είλαη ηα πξαγκαηηθά αίηηα γηα ηα αηπρήκαηα ζηνλ ειιεληθφ
ζηδεξφδξνκν θαη πνηα ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε.
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Γηαηί
θάζε ρηιηφκεηξν ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζηελ Διιάδα
ζπλερίδεη λα θαηαγξάθεη αλαινγηθά, πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα ζε
ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο;
Πνηα ηα ζπκπεξάζκαηα
απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ή
αλαβαζκηδνκέλσλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππνζπζηεκάησλ (ππνδνκή,
ελέξγεηα, παξαηξφρηνο / επνρνχκελνο έιεγρνο - ρεηξηζκφο θαη
ζεκαηνδφηεζε, ηξνραίν πιηθφ, δηεμαγσγή θαη δηαρείξηζε ηεο
θπθινθνξίαο, ζπληήξεζε, ηειεπιεξνθνξηθέο εθαξκνγέο γηα
επηβαηηθέο θαη γηα εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο): Πνηεο είλαη νη
επηκέξνπο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ;
Πνηά είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ
αχμεζε ησλ δεηθηψλ αζθαιείαο ζηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο;
Πνηνο είλαη ν εηδηθφο ξφινο ηεο ζπληήξεζεο θαη ζπλερνχο
ειέγρνπ ησλ γξακκψλ θαζψο επίζεο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ;
Η εηδηθή εθπαίδεπζε, νη πηζηνπνηήζεηο
θαη ν
ξφινο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Ηιεθηξνδνηνχκελν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν (ιεηηνπξγεί κε 100 θνξέο
ςειφηεξε ηάζε απφ απηή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα νηθηαθέο
ρξήζεηο) θαη αζθάιεηα: Δίλαη ην επξχ θνηλφ ελήκεξν γηα ηελ
απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ;
Μεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ: Ρφινη θαη αξκνδηφηεηεο
ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε
ζπλεπεηψλ απφ ζπκβάληα / αηπρήκαηα.
Πνηνί είλαη νη λένη θαλνληζκνί γηα ηελ αζθάιεηα ζηνπο επξσπατθνχο
ζηδεξνδξφκνπο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 4νπ
ηδεξνδξνκηθνχ Παθέηνπ;
Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο
ηδεξνδξφκσλ θαη πηζηνπνηεηηθά
αζθαιείαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Γεχηεξε Δλφηεηα

Μέηξα, πξνηάζεηο θαη πξνυπνζέζεηο βειηίσζεο θαη πξφιεςεο
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηνπ θφξνπκ
κπνξείηε λα απεπζχλεζηε: Άληα ετκαλίδε, Γεκνζηνγξάθνο, πληνλίζηξηα
πξνγξάκκαηνο θαη επελδπηηθήο πξσηνβνπιίαο Α-Energy Ιnvestments Initiative
Κ: 6978373031 | Δ: ada.seimanidi@gmail.com
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε:
Αιέμαλδξνο Βξαρλφο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, Ρνχια Ενξκπά,
Τπεχζπλε Δπηθνηλσλίαο, Ναηαιία Παπαδνπνχινπ, Γξακκαηεία
Σ: 210 6912183 & 210 6912505 e-mail: νffice.aenergy@gmail.com, info@aenergy.gr, www.a-energy.gr
: A-Energy Investments Δπελδπηηθή Πξσηνβνπιία
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