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1 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Μετά από ένα καλοκαίρι με πολλές παλινδρομήσεις στην οικονομία, την
επιχειρηματικότητα και το εργασιακό περιβάλλον όπου τα καλά νέα της αύ-
ξησης της τουριστικής κίνησης συνδέονται με μικρές ή σταθερές βελτιώσεις
στα δημοσιονομικά της χώρας, οι αλλαγές στον τομέα των μεταφορών τόσο
σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο πιθανά να οδηγήσουν σε σημαντικές
εξελίξεις, μπροστά σε μια μεγάλη γκάμα θεματολογίας που περιλαμβάνει
πολλούς άξονες και τομείς του αντικειμένου των μεταφορών…
Στις διεθνείς εξελίξεις το επερχόμενο Brexit δημιουργεί προβληματισμούς
και ανησυχίες για το μέλλον των αερομεταφορών στην ΕΕ, φέρνοντας ισχυ-
ρούς προβληματισμούς για το πώς ένα ανεξάρτητο Ηνωμένο Βασίλειο θα
λειτουργεί στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και πώς οι διάφοροι περιορισμοί,
όπως η δυνατότητα χρήσης των βαθμών ελευθερίας από τους Βρετανικούς
χαμηλού κόστους αερομεταφορείς θα επηρεάσουν την αγορά των αερομε-
ταφορών στην Ευρώπη. 
Στον τομέα των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών ιδιαίτερη μνεία γίνεται
γύρω από τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Ελλάδα στην εξυπηρέ-
τηση ροών εμπορευμάτων, προσδοκώντας να συνεισφέρει σημαντικά στην
εξυπηρέτηση του χερσαίου οικονομικού και μεταφορικού άξονα μεταξύ Ευ-
ρώπης και Ασίας, στον σύγχρονο δρόμο του Μεταξιού One Belt, one Road. 
Στην εγχώρια αγορά των μεταφορών, θέματα αιχμής και ισχυρού προβλη-
ματισμού είναι οι αλλαγές στο διοικητικό μοντέλο μεγάλων συγκοινωνια-
κών κόμβων, κυρίως αεροδρομίων, η παραχώρηση 40-ετούς διάρκειας,
για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των 14 πε-
ριφερειακών αεροδρομίων, η ιδιωτικοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης,
πιθανώς του λιμένα Αλεξανδρούπολης καθώς και η πιθανή επένδυση στο
Θριάσιο πεδίο. 
Στις εταιρίες λειτουργίας και παροχής μεταφορικού έργου στο επίκεντρο
βρίσκονται η πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και οι αλλαγές στο καθεστώς λειτουρ-
γίας των Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, καθώς και τα διόδια της
Εγνατίας οδού. Πρόκληση αποτελεί πως οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν
το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης και την εφαρμογή τιμολογιακής πο-
λιτικής σε όφελος της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Στο ευαίσθητο θέμα
της οδικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Περιφέ-
ρειας Κρήτης καταγράφονται θύματα και υλικές ζημιές που σίγουρα δεν
είναι εφάμιλλες μιας ευρωπαϊκής χώρας. 
Στον τομέα της χρηματοδότησης των έργων μεταφορών και υποδομών η
μεγάλη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όπως στο Αττικό
μετρό, στο ΒΟΑΚ και στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, υποδεικνύουν ότι οι
Ευρωπαϊκοί φορείς μπορούν, και κυρίως όταν υπάρχει κατάλληλη τεκμη-
ρίωση να υλοποιήσουν τους σχεδιασμούς της πολιτείας πολλοί από τους
οποίους είναι δεκαετιών πίσω. 
Βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων προκλήσεων. Παράλληλα σε μεγάλες
αλλαγές σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως όσο ποτέ άλλοτε,
ο ρόλος των συγκοινωνιολόγων και η συμβολή όλων μας είναι επίκαιρη,
ουσιαστική και με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Στο πλαίσιο αυτό η πλαι-
σίωση και η υποστήριξη όλων των μελών του ΣΕΣ και η ενεργή συμμετοχή
στις επιτροπές που ανανεώνονται και ξεκινάνε νέες θητείες λειτουργίας
μέσα στο προσεχές διάστημα είναι πολύτιμη και ο εθελοντικός χαρακτήρας
του σχεδίου δράσης του συλλόγου μας το εχέγγυο για θετική συμβολή και
ενίσχυση του ρόλου μας στις εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών.

Μαρία Σαρτζετάκη 
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2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό:
α) την ανάδειξη του ρόλου των περιφερειακών σιδηροδρομικών

υπηρεσιών (regional rail services) ως εργαλείο περιφερει-
ακής πολιτικής, γεγονός που αποτελεί πραγματικότητα στον
ευρωπαϊκό χώρο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα

β) τον σχεδιασμό ενός νέου διευρυμένου σε περιφερειακό επί-
πεδο προαστιακού δικτύου με μητρόπολη τη Θεσσαλονίκη, με
χρήση των νέων τάσεων και τεχνολογιών στο σιδηρόδρομο

γ) τη χρήση μίας καινοτόμου διαδικασίας σχεδιασμού των σιδη-
ροδρομικών υποδομών, που βασίζεται στο σχεδιασμό πρώτα
των υπηρεσιών και έπειτα των υποδομών που θα κληθούν να
τις εξυπηρετήσουν, εξοικονομώντας κεφάλαια και βελτιστο-
ποιώντας την απόδοσή τους

Η επέκταση του μητροπολιτικού χώρου της Θεσσαλονίκης είναι
αναγκαία, ως αντίδοτο στα προβλήματα της οικονομικής κρίσης

και της διαχρονικής έλλειψης περιφερειακής πολιτικής, δίνοντας
λύσεις στα πιεστικά προβλήματα των νοικοκυριών και επιτρέπον-
τας την ορθολογική χωροθέτηση των παραγωγικών δομών. Η
σχεδιαζόμενη υποδομή της Σιδηροδρομικής Εγνατίας αποτελεί
ευκαιρία για τη δρομολόγηση ενός νέου δικτύου περιφερειακών
σιδηροδρομικών υπηρεσιών που μπορούν να εξυπηρετήσουν σε
αυτήν την κατεύθυνση, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών μητροπό-
λεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα μελέτη προσδιορίζεται ένα πι-
θανό δίκτυο νέων περιφερειακών γραμμών επί της Σιδηροδρο-
μικής Εγνατίας και αξιολογείται με βάση την αποδοτικότητά του
ως προς την υλοποίηση προαστιακών συνθηκών σε χρόνο μέχρι
90΄ από τη συμπρωτεύουσα, με τη βοήθεια ενός απλοποιημένου
μοντέλου βαρύτητας. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για την
κατάλληλη διαμόρφωση της όδευσης της Σιδηροδρομικής Εγνα-

Αξιοποιηση της Σιδηροδρομικης
Εγνατιασ ως Εργαλειο Περιφερειακης

Ανασυγκροτησησ με Μητροπολη 
τη Θεσσαλονικη

Δημήτριος Τσανακτσίδης*
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3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

τίας, κατά μία αντίστροφη προσέγγιση που ξεκινάει πρώτα από το
σχεδιασμό των υπηρεσιών και στη συνέχεια προσαρμόζει την
υποδομή σε αυτές.
Γενικά μπορούν να δρομολογηθούν δύο περιφερειακές υπηρε-
σίες επιπλέον της υφιστάμενης γραμμής Θεσ/νίκης-Λάρισας, με
αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη αποδοτικότητα ως προς την επέ-
κταση του μητροπολιτικού χώρου της συμπρωτεύουσας. Πιο συγ-
κεκριμένα, προς τα δυτικά μία υπηρεσία Θεσ/νίκης-Βέροιας-
Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, η οποία σχετίζεται και με τη μεταλιγνιτική
ανάκαμψη της Δυτ. Μακεδονίας, προκύπτει αποτελεσματική και
με καλή σχέση απόδοσης-κόστους. Αντίστοιχα, προς τα ανατολικά
προτείνεται μία εξαιρετικά αποδοτική ενιαία υπηρεσία Θεσ/νίκης-
Κιλκίς-Σερρών-Δράμας-Καβάλας, με σύγχρονο τροχαίο υλικό
(EMU περιφερειακού τύπου 200 km/h) και την κατάλληλη
όδευση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας μέσω μίας νέας ταχείας
σύνδεσης Κιλκίς-Σερρών και Δράμας-Καβάλας και ανάλογες βελ-
τιώσεις στα υπόλοιπα τμήματα. Αντίθετα, η προτεινόμενη λύση
της χάραξης Θεσ/νίκης-Αμφίπολης-Καβάλας επιβάλλει ένα αμ-
φίβολο πλέγμα υπηρεσιών, που υστερεί σε οικονομική απόδοση
(πρώτα η υποδομή και κατά συνέπεια οι υπηρεσίες).
Τα οφέλη από ένα πλήρες δίκτυο περιφερειακού σιδηροδρόμου
στον βορειοελλαδικό χώρο υποδεικνύονται από το ότι το 42% του
πληθυσμού της Μακεδονίας αποκτάει πρόσβαση υπό προαστια-
κές συνθήκες στην οικονομική ζώνη της Θεσσαλονίκης, η μητρο-
πολιτική περιοχή της οποίας διευρύνεται αντίστοιχα κατά
700.000 κατοίκους. Ωστόσο, για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα
πρέπει και η υποδομή της Σιδηροδρομικής Εγνατίας να προσαρ-
μοστεί στις ανάγκες των υπηρεσιών αυτών, καθώς η επιτυχία απέ-
χει από τη χαμένη ευκαιρία όσο η λήψη μίας απόφασης.

1. Χαρακτηριστικά περιφερειακών
υπηρεσιών
Σκοπός των περιφερειακών σιδηροδρομικών υπηρεσιών είναι η
επίτευξη συνθηκών προαστικοποίησης γύρω από ένα μητροπο-
λιτικό κέντρο. Για τις ανάγκες του παρόντος, η έννοια της «προ-
αστικοποίησης» έγκειται ουσιαστικά στη δυνατότητα διαφο-
ροποίησης μεταξύ των τόπων κατοικίας και εργασίας ενός νοικο-
κυριού σε διαπεριφερειακό επίπεδο, επιτρέποντας την καθημε-
ρινή μετακίνηση κυρίως για εργασία, σπουδές κ.λπ. και σε
μακροχρόνια βάση. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, μία πε-
ριφερειακή υπηρεσία θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, να διαθέτει
κατάλληλο τροχαίο υλικό, συχνότητες δρομολογίων ενδεικτικά
ανά 1-2 ώρες τουλάχιστον, να συνδέει σημαντικούς οικιστικούς
και παραγωγικούς πόλους, να είναι καλά ενταγμένη στα αστικά
δίκτυα συγκοινωνιών ή να διαθέτει σταθμούς κοντά στα κέντρα
των πόλεων και να είναι βιώσιμα τιμολογημένη για τον σκοπό της
καθημερινής μετακίνησης.
Ο περιφερειακός σιδηρόδρομος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος
στην Ευρώπη (Regional Rail / Regionalbahn κλπ.), επιτρέποντας
καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και διαβίωσης στη μητρόπολη
και τα προάστια, ορθολογική διασπορά θέσεων εργασίας και πα-
ραγωγικών πόλων και επέκταση των μητροπολιτικών περιοχών
σε μεγαλύτερο εύρος με τη σταθερή τροχιά, σε σχέση με το οδικό

μέσο. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία
κύριων γραμμών, ή για την επιτάχυνση των γρήγορων τρένων,
αναλαμβάνοντας την εξυπηρέτηση των ενδιάμεσων στάσεων. Με-
ρικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:
• Στη Γαλλία λειτουργούν 260 περιφερειακές γραμμές με 7.500

τρένα σε 20 περιφέρειες.
• Στη Γερμανία λειτουργούν τρία επίπεδα περιφερειακών υπηρε-

σιών, με βάση τη συχνότητα, ταχύτητα και πυκνότητα στάσεων.
• Στην Ιταλία υπάρχει ένα καλά διαρθρωμένο δίκτυο περιφερει-

ακών υπηρεσιών, με ορθολογική χρήση υποδομών και τρο-
χαίου υλικού, συνέργειες με τα λεωφορεία και ενιαίο εισιτήριο
μεταξύ διαφορετικών φορέων και μέσων.

• Στην Ελβετία ο περιφερειακός σιδηρόδρομος αποτελεί βασικό
παράγοντα περιφερειακής ισορροπίας και επέκτασης των μη-
τροπόλεων, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τις μητροπολιτικές
περιοχές Ζυρίχης, Βέρνης, Γενεύης/Λωζάνης, Βασιλείας και
Λουγκάνο. Χρησιμοποιείται για άνω του 50% των καθημερινών
περιφερειακών μετακινήσεων για εργασία και εκπαίδευση [5],
αφήνοντας στο ΙΧ κυρίως τις μικρού μήκους αποστάσεις.

Μία πρότυπη περίπτωση αστικού κέντρου που βασίζεται στον πε-
ριφερειακό σιδηρόδρομο για τη μητροπολιτική του λειτουργία,
και που παρουσιάζει ομοιότητες με τη Θεσσαλονίκη, είναι η Βα-
σιλεία. Βρισκόμενη στα βόρεια σύνορα της Ελβετίας, στο τριεθνές
με Γερμανία και Γαλλία, η πόλη της Βασιλείας έχει πληθυσμό
175.000, ενώ η μητροπολιτική της περιοχή φτάνει τα 1,3 εκ. κα-
τοίκους και εκτείνεται σε χρονοποστάσεις πάνω από 1 ώρα και σε
τρία διαφορετικά κράτη. Η μητροπολιτική της λειτουργία βασίζεται
σε 3 περιφερειακές γραμμές με ημίωρη έως δίωρη συχνότητα
δρομολόγησης (σε χρονοαποστάσεις 1:00’-2:30’) και σε 7 περια-
στικές γραμμές με πυκνή δρομολόγηση (σε χρονοαποστάσεις
0:20’-1:00’). Αποτελεί πόλο διεθνούς εμβέλειας με δραστηριό-
τητα στη βιομηχανία, οικονομία, πολιτισμό, εκπαίδευση και μετα-
φορές. Με τη διασπορά του εξαρτώμενου πληθυσμού σε μία
ακτίνα άνω της ώρας (τυπικά 100 km - Στρασβούργο 150 km - Στ.
Γκάλεν 180 km) και τη διατήρηση αντίστοιχα χαμηλού πληθυ-
σμού στη μητρόπολη, αυτή επιτυγχάνει βιώσιμες συνθήκες δια-
βίωσης και οικονομικής λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα
επιτυγχάνεται και ο εκτοπισμός σε σημαντικό βαθμό του ΙΧ από
το κέντρο, με την προέκταση σε ένα διεξοδικό αστικό και προ-
αστιακό δίκτυο τραμ.

Σιδηροδρομικός Σταθμός Βασιλείας
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Εκτός από τα παραπάνω, η Βόρεια Ελλάδα έχει ακόμη περισσό-
τερα να κερδίσει από μία περιφερειακή δικτύωση με τη Θεσσα-
λονίκη, καθώς θα επιτραπεί για πρώτη φορά η πρόσβαση του
περιφερειακού πληθυσμού στις θέσεις εργασίας της συμπρω-
τεύουσας. Η δυνατότητα αυτή γίνεται ακόμη πιο αναγκαία λόγω
της οικονομικής κρίσης, καθώς φαίνεται ότι η ανάπτυξη επενδυ-
τικών και παραγωγικών δομών γίνεται πιο φειδωλή και στοχευ-
μένη, αναμενόμενη όσον αφορά στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως γύρω
από τη Θεσσαλονίκη και δευτερευόντως σε λοιπούς πόλους. Οι
προοπτικές σχετίζονται κυρίως με τη μετάπτωση της χώρας σε
διεθνή διαμετακομιστικό κόμβο αγαθών και ενέργειας και με την
εναπόθεση της ανάπτυξης της χώρας περισσότερο στην ιδιωτική
πρωτοβουλία, που επιζητεί ορθολογικά και επικερδή κριτήρια
χωροθέτησης και λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη από
τη λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου περιφερειακών σιδη-
ροδρομικών υπηρεσιών με κέντρο τη Θεσ/νίκη είναι:
• Διεύρυνση της μητροπολιτικής επιρροής της Θεσ/νίκης σε πολ-

λαπλάσια απόσταση σε σχέση με το ΙΧ (περίπου 60-80 km και
με τους αυτοκινητόδρομους ολοκληρωμένους). Διεύρυνση αν-
τίστοιχα της οικονομικής της «ενδοχώρας».

• Προσβασιμότητα των νοικοκυριών της περιφέρειας σε περισ-
σότερες θέσεις εργασίας και ειδικότερα στην αγορά εργασίας
της Θεσ/νίκης. Μείωση της ανεργίας στην περιφέρεια.

• Συγκράτηση της μετανάστευσης από την επαρχία στη Θεσ/νίκη,
πόλη με αυξημένο κόστος διαβίωσης.

• Εξοικονόμηση δημοσιονομικού κόστους διεύρυνσης των αστι-
κών υποδομών στη Θεσ/νίκη εξαιτίας της εσωτερικής μετανά-
στευσης. Αντίστοιχα, συγκράτηση της απαξίωσης των υλο-
ποιημένων αστικών υποδομών της περιφέρειας.

• Στήριξη των οικονομικών δυνατοτήτων της περιφέρειας (προ-
παντός στον πρωτογενή τομέα) με τη συγκράτηση του πληθυ-
σμού, την ενοποίηση με την οικονομική ζώνη της Θεσ/νίκης και
την προσέλκυση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τη
συμπρωτεύουσα.

• Απεξάρτηση από το ΙΧ με χρήση του ενιαίου συστήματος περι-
φερειακού σιδηροδρόμου - μετρό/αστικές συγκοινωνίες συμ-
πρωτεύουσας.

• Ένας ενιαίος οικονομικός χώρος με ανεμπόδιστη κινητικότητα
στο εσωτερικό του επιτρέπει την ορθολογική χωροθέτηση των
επενδύσεων, απαλλαγμένη από τοπικιστικά κριτήρια ή από τους
περιορισμούς της αναγκαίας κοινωνικής πολιτικής προς μία
απομονωμένη επαρχία.

Το μειονέκτημα του περιφερειακού σιδηροδρόμου είναι η
ανάγκη για οικονομική στήριξη της λειτουργίας του, με το δημό-
σιο τομέα διεθνώς να πληρώνει αδρά για την επιδότησή του (εκτι-
μάται 39 δισ. € ετησίως στην ΕΕ για περιφερειακές και προ-
αστιακές υπηρεσίες [7]), καθώς κατά κανόνα αυτές οι υπηρεσίες
είναι ζημιογόνες, πλην αδιαπραγμάτευτες για την ανάπτυξη και
λειτουργία των αστικών κέντρων και την περιφερειακή ισορροπία.
Η δημόσια επιδότηση πρέπει να σταθμίζεται από τα παραπάνω
οφέλη, και προπαντός υπό το πρίσμα του ότι ήδη το δημόσιο επι-
δοτεί ζημιογόνες αστικές λειτουργίες που μπορούν να περιορι-
στούν από τη μητροπολιτική διεύρυνση, όπως π.χ. η εξ-
οικονόμηση επιδότησης προς το μετρό και τις αστικές συγκοινω-
νίες με τη συγκράτηση της πληθυσμιακής συγκέντρωσης στη μη-

τρόπολη, η μείωση των δαπανών νέων αστικών υποδομών για
επεκτάσεις σχεδίου πόλης κ.λπ., δηλαδή η στάθμιση να γίνεται
πρωτίστως με κριτήρια περιφερειακής ανασυγκρότησης.
Στην Ελλάδα περιφερειακές υπηρεσίες λειτουργούν στην Αττική
(γραμμές προς Κιάτο, Αεροδρόμιο και Χαλκίδα) και στη Θεσσαλο-
νίκη (γραμμή για Λάρισα και σε περιορισμένο βαθμό προς Έδεσσα).
Η κατασκευή της Σιδηροδρομικής Εγνατίας αποτελεί ευκαιρία για
την ανάπτυξη και νέων περιφερειακών γραμμών με κέντρο τη Θεσ-
σαλονίκη, ωστόσο θα πρέπει ο σχεδιασμός της υποδομής να είναι
ο κατάλληλος για να τις υποστηρίξει βιώσιμα και οικονομικά. Ο πα-
ράγοντας αυτός είναι αναγκαίο να τεθεί επί τάπητος, καθώς μέχρι
στιγμής η κουβέντα σχετικά με τη Σιδηροδρομική Εγνατία περιορί-
ζεται κυρίως γύρω από το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στις
εμπορευματικές μεταφορές, και τη στιγμή που ήδη προγραμματί-
ζεται χρονικά η υλοποίηση των τμημάτων της και διερευνώνται οι
επιθυμητές χαράξεις σε διάφορες περιοχές.

2. Χρόνος και όχι απόσταση
Αναζητώντας τη μέγιστη χρονοαπόσταση στην οποία επιτυγχάνον-
ται προαστιακές συνθήκες από μία περιφερειακή υπηρεσία, η βι-
βλιογραφία και η εμπειρία υπαγορεύουν ότι ο βασικός
παράγοντας είναι το σύνολο της διαδρομής πόρτα-πόρτα, από το
σπίτι μέχρι την εργασία. Αυτό σημαίνει ότι κύριο ρόλο εκτός από
το σιδηροδρομικό σκέλος διαδραματίζουν και τα άκρα της δια-
δρομής, τα οποία μπορεί να εκτελούνται με διάφορους τρόπους,
όπως περπάτημα, ποδήλατο, ΙΧ, αστικές συγκοινωνίες κ.λπ. Πα-
ράγοντες όπως οι θέσεις των σταθμών αφετηρίας και τερματισμού
στις πόλεις και η δικτύωσή τους σε ένα σύστημα αστικών συγκοι-
νωνιών είναι επίσης καίριοι.
Σε γενικές γραμμές, ο μέγιστος αποδεκτός συνολικός χρόνος με-
τακίνησης πόρτα-πόρτα θεωρείται ότι κυμαίνεται μεταξύ 1:30’-
2:00’. Εστιάζοντας στις συνθήκες στις οποίες αφορά η παρούσα
μελέτη, μπορεί να θεωρηθεί ότι ένας μέσος χρόνος μετακίνησης
εντός Θεσσαλονίκης, όπου δίνεται στο ΝΣΣ η δυνατότητα άμεσης
μετεπιβίβασης στο πυκνό αστικό σύστημα (μετρό, αστικά λεωφο-
ρεία κ.λπ.), είναι της τάξης των 20 λεπτών, ενώ στα περιφερειακά
αστικά κέντρα αφετηρίας ο χρόνος αυτός είναι περί τα 15 λεπτά,
με βάδισμα ή ΙΧ μέχρι το σταθμό. Ως εκ τούτου, ο μέγιστος αποδε-
κτός χρόνος του σιδηροδρομικού σκέλους είναι 1:00’-1:30’ [4].
Το εύρος 1:00’-1:30’ είναι εν γένει ο εμπειρικά αποδεκτός και
εφαρμόσιμος χρόνος στο σχεδιασμό των περιφερειακών σιδηρο-
δρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, όπου απαντώνται αντίστοιχες
συνθήκες. Ο χρόνος μέχρι 1:00’ θεωρείται ευρύτατα αποδεκτός
και βιώσιμος από το επιβατικό κοινό για τον πρακτικό διαχωρισμό
των τόπων κατοικίας και εργασίας και την υλοποίηση προαστια-
κών συνθηκών σε επίπεδο περιφέρειας. Η αίσθηση αυτή απομει-
ώνεται μέχρι τη 1:30’, όπου ωστόσο και πάλι μεγάλο μέρος του
προσελκυόμενου κοινού επιλέγει την υπηρεσία, ανάλογα με τις
συνθήκες και τις προσωπικές προτιμήσεις. Ο σιδηροδρομικός
χρόνος μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 2:00’, ωστόσο είναι λιγό-
τερο πιθανό να διαρκεί η κατάσταση αυτή σε μακροχρόνια βάση
και ισχύει για άτομα με μεγαλύτερη ανοχή χρόνου. Στην Ελλάδα
η εμπειρία δείχνει ότι το όριο της 1:30’ είναι το αποδεκτό για προ-
αστιακές συνθήκες (π.χ. Λάρισα - Θεσ/νίκη, Κιάτο - Αθήνα, Χαλ-
κίδα - Αθήνα). Ακόμη περισσότερο, η οικονομική κρίση και η
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πιεστική ανάγκη των νοικοκυριών για βιώσιμες λύσεις στην απα-
σχόληση μπορεί να θεωρηθεί ότι θα καταστήσουν κοινά αποδεκτό
το χρόνο αυτό.
Στην παρούσα μελέτη θα θεωρηθεί το όριο της 1:30’ ως ο μέγι-
στος χρόνος για τις περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες.
Δεδομένου ότι παλιότερα η μέση εμπορική ταχύτητα των περιφε-
ρειακών συρμών ήταν της τάξης των 75-105 km/h (βάσει της πυ-
κνότητας στάσεων και της ταχύτητας σχεδιασμού 100-140 km/h
των υποδομών), το διεθνώς παραδοσιακό χιλιομετρικό όριο σε
όρους απόστασης ήταν τα 100 km. Πλέον, με την αύξηση της τα-
χύτητας σχεδιασμού (μέχρι 200 km/h ή και παραπάνω), τη βελ-
τίωση του τροχαίου υλικού (max ταχύτητα 160-200 km/h με
ηλεκτροκίνηση) και το χειρισμό των στάσεων με διάφορα επίπεδα
δρομολόγησης (π.χ. ζωνικός προγραμματισμός), η απόσταση
αυτή μπορεί να αυξηθεί στο ίδιο χρονικό περιθώριο. Επομένως,
είναι περισσότερο δόκιμη πλέον η χρήση της έννοιας του χρόνου,
παρά της απόστασης.

3. Πρώτα υπηρεσίες και μετά 
υποδομές
Οι δυνατότητες του περιφερειακού σιδηροδρόμου κάνουν φανερό
ότι η Σιδηροδρομική Εγνατία δεν θα πρέπει να σχεδιαστεί αβασά-
νιστα. Θα πρέπει να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός της με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί με τον αποδοτικότερο
τρόπο τις περιφερειακές υπηρεσίες. Και για να συμβεί αυτό, καλό
θα ήταν ακριβώς πρώτα να σχεδιαστούν οι υπηρεσίες, και έπειτα
η υποδομή με βάση αυτές. Σε αντίθεση με τη λογική του «φτιάξε
τώρα την υποδομή και μετά βλέπουμε τι θα βολέψει».
Εκτός από υπόδειγμα στη χρήση των περιφερειακών υπηρεσιών,
η Ελβετία αποτελεί και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας
όπου εφαρμόζεται επισταμένως η φιλοσοφία του σχεδιασμού
πρώτα των υπηρεσιών και μετά των σιδηροδρομικών υποδομών
(“plan services first, then infrastructure”), έχοντας επιτρέψει
την υποδειγματική περιφερειακή ανάπτυξη, την εξοικονόμηση
επενδυτικών και λειτουργικών πόρων και τη μεγιστοποίηση της
χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών εις βάρος του ΙΧ.
Η Ελβετία διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο άνω των 5.000 km, ένα
από τα πυκνότερα διεθνώς. Οι υπηρεσίες των δημόσιων μέσων
είναι εξαιρετικά ποιοτικές, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο σύ-
στημα συγκοινωνιών με οργανωμένη συνεργασία όλων των
μέσων (τρένα-λεωφορεία-λιμνόπλοια-τελεφερίκ-ΙΧ-ποδήλατο-
περπάτημα). Το 1973 απορρίφθηκε ευρέως σε δημοψήφισμα η
κατασκευή Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων στον άξονα Γενεύης-Ζυ-
ρίχης-Ρόμανσχορν, που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού και της οικονομίας, και που φάνταζε ελκυστική για
την αύξηση του σιδηροδρομικού μεριδίου (στη λογική του σχε-
διασμού πρώτα της υποδομής). Η αιτία ήταν η ασυμβατότητα με
την πολιτική ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης που χαρακτη-
ρίζει τη χώρα. Έτσι, ξεκίνησε το πρόγραμμα Rail2000, όπου το
1984 πραγματοποιήθηκε ο πλήρης σχεδιασμός των υπηρεσιών
και του δρομολογιακού διαγράμματος σε ένα εικονικό δίκτυο κόμ-
βων με ορίζοντα το 2000 (υπηρεσίες), και με βάση αυτόν επελέ-
γησαν σταδιακά τα έργα και οι στοχευμένες επεμβάσεις
(υποδομές) που θα έπρεπε να γίνουν στο δίκτυο, προκειμένου να

λειτουργήσει ολόκληρο το σχεδιασμένο ωρολόγιο πρόγραμμα
[5]. Η λογική είναι όχι «όσο γρηγορότερα είναι δυνατόν», αλλά
«όσο γρήγορα χρειάζεται για την απαιτούμενη χρονοαπόσταση
μεταξύ των κόμβων». Ξεκίνησε από το βασικό σκελετό των 5 κύ-
ριων κόμβων Ζυρίχης-Βασιλείας-Βέρνης-Μπιέλ-Λωζάνης με επι-
θυμητές χρονοαποστάσεις 1:00’-1:30’ μεταξύ τους και το
υπόλοιπο δίκτυο να αναρτάται κατ’ επέκταση επάνω σε αυτόν. Για
τη μείωση του κόστους υποδομών, επιστρατεύτηκαν στο έπακρο
και οι νέες τεχνολογίες, όπως π.χ. τα τρένα ανακλινόμενου αμα-
ξώματος (Tilting Trains) στον άξονα Ζυρίχης-Μπιέλ-Λωζάνης, που
πληρούν τον απαιτούμενο χρόνο απαλλάσσοντας από την εκτε-
ταμένη ανακατασκευή της γραμμής με σοβαρά τεχνικά έργα για
την απαιτούμενη αύξηση της ταχύτητας.
Στον αντίποδα, ως παράδειγμα προς αποφυγήν όπου οι υποδομές
εκτελέστηκαν χωρίς ή με επιπόλαιο σχεδιασμό των υπηρεσιών,
μπορούν να αναφερθούν οι περιπτώσεις της Ισπανίας με το αε-
ροδρόμιο Καστεγιόν και τη Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Τολέδο-
Κουένκα, αμφότερα με σχεδόν μηδενική επιβατική κίνηση.

4. Διερεύνηση περιφερειακών 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών 
Θεσσαλονίκης
Οι δυνατότητες για ανάπτυξη περιφερειακών υπηρεσιών με κέν-
τρο τη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας τη μελλοντική κατασκευή της
Σιδηροδρομικής Εγνατίας, αφορούν σε γραμμές προς την Ανατο-
λική και τη Δυτική Μακεδονία. Το θέμα της χάραξης της Ανατολι-
κής Μακεδονίας είναι ανοιχτό, με πρόταση απευθείας χάραξης
προς Καβάλα μέσω Αμφίπολης, ένα τμήμα μήκους 180 km χωρίς
κανένα ενδιάμεσο μεγάλο αστικό κέντρο. Έτσι, στην παρούσα με-
λέτη διερευνήθηκαν και προτείνονται άλλες δύο εναλλακτικές
χαράξεις για την εν λόγω διαδρομή. Η διερεύνηση όλων των πε-
ριπτώσεων γίνεται με τη φιλοσοφία του σχεδιασμού των υπηρε-
σιών με βάση τις ρεαλιστικά απαιτούμενες χρονοαποστάσεις, και
την εν συνεχεία προσαρμογή της αντίστοιχης αναγκαίας υποδο-
μής, σε συνάρτηση και με το απαιτούμενο τροχαίο υλικό και κα-
τηγορία δρομολόγησης.

4.1 Κατηγορίες Δρομολόγησης
Με βάση την καθιερωμένη πρακτική, για τις ανάγκες του παρόν-
τος καθορίζονται οι παρακάτω κατηγορίες περιφερειακών υπη-
ρεσιών, ανάλογα με το απαιτούμενο είδος τροχαίου υλικού και
την πυκνότητα εξυπηρέτησης. Το τροχαίο υλικό θα είναι ηλεκτρά-
μαξες τύπου EMU (Electric Multiple Unit), το οποίο είναι φθηνό-
τερο και πιο ευέλικτο για τις υπηρεσίες περιφερειακού τύπου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
•  τροχαίο υλικό ηλεκτράμαξες EMU (συμβατικό)
•  max ταχύτητα EMU 160 km/h
•  στάσεις ανά ~15 km τυπικά
•  μέση εμπορική ταχύτητα 105 km/h
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
• τροχαίο υλικό ηλεκτράμαξες EMU (συμβατικό)
•  max ταχύτητα EMU 160 km/h
•  στάσεις ανά ~50 km τυπικά
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•  μέση εμπορική ταχύτητα 120 km/h
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
•  τροχαίο υλικό ηλεκτράμαξες EMU (ειδικού τύπου)
•  max ταχύτητα EMU 200 km/h
•  στάσεις μόνο στις μεγάλες πόλεις
•  μέση εμπορική ταχύτητα 135 km/h
•  ανάγκη για μεγάλα τμήματα γραμμής 200 km/h
Στις Κατηγορίες 2 και 3 είναι πάντοτε πιθανή η μίξη με πιο αργές
υπηρεσίες, προκειμένου να εξυπηρετούνται ενδιάμεσες στάσεις.

4.2 Διερεύνηση περιπτώσεων
Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι:
α) Καθορισμός επιθυμητών κόμβων εξυπηρέτησης (μεγάλες πό-

λεις και πρωτεύουσες νομών), υφιστάμενου δικτύου και πιθα-
νών νέων οδεύσεων βάσει τοπογραφικών περιορισμών.

β) Διερεύνηση υπηρεσιών σε επίπεδο κόμβων δικτύου, με όριο
τη μέγιστη χρονοαπόσταση της 1:30’ και χρήση κάποιας από
τις Κατηγορίες Δρομολόγησης (με σειρά προτίμησης 1,2,3).

γ) Προσδιορισμός των υποδομών για την εξυπηρέτηση του σενα-
ρίου (π.χ. νέα τμήματα ή βελτιώσεις υφισταμένων), καθώς και
των ταχυτήτων σχεδιασμού τους. Οι ταχύτητες πρέπει να είναι
εν γένει μέχρι 200 km/h για τα ελληνικά δεδομένα και κατά
προτίμηση να μειώνονται σε δυσχερή τμήματα.

Αναλυτικά οι περιπτώσεις που προκύπτουν είναι:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 0
Η λύση αυτή αποτελεί την υφιστάμενη περιφερειακή γραμμή Θεσ-
σαλονίκης-Κατερίνης-Λάρισας και θα χρησιμοποιηθεί ως μέτρο
σύγκρισης για όλες τις υπόλοιπες. Δρομολογείται Κατηγορία 1 σε
χρόνο Θεσσαλονίκη-Λάρισα 1:35’.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1
Η Περίπτωση αυτή αφορά στην περιφερειακή γραμμή της δυτικής
όδευσης της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, δηλαδή Θεσσαλονίκη-
Βέροια-Κοζάνη-Πτολεμαΐδα, μέσω νέας χάραξης Βέροιας-Κοζά-
νης, ταχύτητας 160 km/h. Θα απαιτηθεί επίσης η αναβάθμιση του
τμήματος Πλατέος-Βέροιας σε 160 km/h, όπως και πιθανόν εν-
τοπισμένες βελτιώσεις μεταξύ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, καθώς θα
κατασκευαστεί ούτως ή άλλως νέο τμήμα 160 km/h με δαπάνες
της ΔΕΗ στο ύψος των ορυχείων. Κατηγορία Δρομολόγησης 1.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Α
Το πλέγμα υπηρεσιών που προκύπτει με βάση την προτεινόμενη
νέα χάραξη Θεσσαλονίκης-Αμφίπολης-Καβάλας. Περιλαμβάνει:
•  Νέα γραμμή ~156 km Φιλαδέλφεια-Αμφίπολη-Καβάλα
•  Νέα γραμμή ~22 km Αμφίπολη-Μυρίνη και βελτίωση υφιστά-

μενης γραμμής Μυρίνης-Δράμας, για τη σύνδεση Δράμας
•  Βελτίωση υφιστάμενης γραμμής Θεσσαλονίκης-Κρηστώνης-

Σερρών για σύνδεση Κιλκίς και Σερρών

Ηλεκτράμαξα EMU της Trenitalia, τύπου Alstom Coradia™, max τα-
χύτητα 160 km/h

Περίπτωση 0: Θεσσαλονίκη-Κατερίνη-Λάρισα (υφιστ.)
Περίπτωση 1: Θεσσαλονίκη-Βέροια-Κοζάνη-Πτολεμαΐδα

Ηλεκτράμαξα EMU τύπου Stadler Flirt™ της νορβηγικής NSB, ειδικά
σχεδιασμένη για περιφερειακές γραμμές μέχρι 90’, max ταχύτητα
200 km/h
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7 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ουσιαστικά θα πρέπει να δρομολογηθούν τρεις ξεχωριστές υπη-
ρεσίες από Θεσσαλονίκη, προς Καβάλα, προς Δράμα και προς
Κιλκίς-Σέρρες, με Καβάλα, Δράμα και Σέρρες να βρίσκονται όλες
στα όρια του χρόνου 1:30’. Κατηγορία 2 για Καβάλα, Κατηγορία
2 για Δράμα, Κατηγορία 1 για Σέρρες.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Β
Επειδή η παραπάνω Περίπτωση 2Α οδηγεί σε οριακούς χρόνους
και με πολλαπλές υπηρεσίες (με απαιτούμενη δημόσια επιδό-
τηση), αναζητείται μία ενιαία χάραξη που να εξυπηρετεί όλα τα
παραπάνω αστικά κέντρα, με προφανή πλεονεκτήματα εξοικο-
νόμησης και εξυπηρέτησης. Η όδευση αυτή περιλαμβάνει όλες
τις πόλεις Κιλκίς-Σέρρες-Δράμα-Καβάλα σε σειρά:
•  Νέα σύντομη χάραξη Κιλκίς-Σέρρες ~69 km (έναρξη παραλ-

λαγής πριν το ΣΣ Κρηστώνης-Νέος ΣΣ πόλης Κιλκίς-Θεοδω-
ράκι-Χείμαρρος-Μητρούσι) κατά προσέγγιση [6]

•  Απαιτούνται εν γένει σημαντικές συντομεύσεις στην υφιστά-
μενη γραμμή Σερρών-Δράμας (π.χ. στο ύψος της Τούμπας, της
Ν. Ζίχνης και μεταξύ Λευκοθέας-Φωτολίβους), όπως και αύ-
ξηση ταχυτήτων εν γένει

•  Νέα γραμμή Έξοδος ΣΣ Δράμας-Δοξάτο-Καβάλα ~32 km με σή-
ραγγα 4,5 km στον Αμυγδαλεώνα και απευθείας πρόσβαση στα
ανατολικά της Καβάλας με Σταθμό κατά προτίμηση πίσω από
τον υποσταθμό της ΔΕΗ, στην άκρη της πόλης.

Απαιτείται Κατηγορία Δρομολόγησης 3, για την κάλυψη της από-
στασης των 216 km σε 1:36’.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Γ
Η Περίπτωση αυτή αφορά και πάλι σε εξυπηρέτηση όλων των με-
γάλων αστικών κέντρων βόρεια και ανατολικά της Θεσσαλονίκης,
με τη διαφορά ότι επιτρέπει τη δρομολόγηση υπηρεσιών Κατη-
γορίας 2, εφόσον η Κατηγορία 3 είναι δύσκολη ή μη επιθυμητή.
Στην Περίπτωση αυτή η όδευση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας
ακολουθεί όπως και στην Περίπτωση 2Β τη νέα σύντομη χάραξη
Κιλκίς-Σερρών και απαιτεί παρομοίως βελτιώσεις, ωστόσο στο
ύψος π.χ. ενδεικτικά της Αλιστράτης αποσπάται και οδεύει απευ-
θείας προς Καβάλα, ενώ και η γραμμή προς Δράμα διατηρείται.
Το χιλιομετρικό κέρδος προς Καβάλα επιτρέπει τη δρομολόγηση
δύο υπηρεσιών Κατηγορίας 2, μία προς Καβάλα και μία προς
Δράμα (π.χ. εναλλάξ με ημίσεια συχνότητα, με τις Σέρρες και το
Κιλκίς να εξυπηρετούνται και από τις δύο με κανονική συχνό-
τητα).

5. Ανάλυση επιλεγμένων υπηρεσιών
Οι προτεινόμενες υπηρεσίες που προσδιορίστηκαν παραπάνω
αξιολογούνται ως προς την απόδοσή τους, δηλαδή ως προς τη
δυνατότητά τους να επιφέρουν περιφερειακή διασύνδεση με τη
Θεσσαλονίκη σε όρους προαστικοποίησης. Η αξιολόγηση γίνεται
με τη βοήθεια ενός απλοποιημένου μοντέλου βαρύτητας, ενώ
ως μέτρο αξιολόγησης χρησιμοποιείται η υφιστάμενη εν λειτουρ-
γία περιφερειακή υπηρεσία Θεσσαλονίκης-Λάρισας με τις δεδο-
μένες επιδόσεις και τη σχηματισμένη εντύπωσή της.
Η γενική μορφή των μοντέλων βαρύτητας είναι [2], [3]:

όπου D η ζήτηση μετακινήσεων μεταξύ δύο πόλων i και j, k πα-
ράμετρος που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, Ρ μία παρά-
μετρος βαρύτητας του πόλου (π.χ. πληθυσμός, θέσεις εργασίας,
οικονομικό προϊόν κ.λπ.) και Τ το γενικευμένο κόστος μεταξύ των
πόλων. Ο συντελεστής n αρχικά θεωρούνταν με τιμή ίση με 2,
ενώ αργότερα εκφράστηκε σε ένα εύρος τιμών 0,6-3,5. Οι παρα-
πάνω συντελεστές εκτιμώνται με βαθμονόμηση από πραγματικά
δεδομένα.
Στην παρούσα περίπτωση, όπου επιχειρείται μία ταχεία μακρο-
σκοπική σύγκριση του βαθμού έλξης που επιτυγχάνεται από τη
Θεσσαλονίκη προς τις διάφορες πόλεις της περιφέρειας, θα χρη-

Περίπτωση 2A: Ανεξάρτητες υπηρεσίες Θεσ/νίκη-Αμφίπολη-Κα-
βάλα, Θεσ/νίκη-Δράμα, Θεσ/νίκη-Σέρρες

Περίπτωση 2Γ: Ανεξάρτητες υπηρεσίες Θεσ/νίκη-Καβάλα και
Θεσ/νίκη-Δράμα, μέση εμπορική ταχύτητα 120 km/h

Περίπτωση 2Β: Ενιαία υπηρεσία Θεσ/νίκη-Κιλκίς-Σέρρες-Δράμα-
Καβάλα, μέση εμπορική ταχύτητα 135 km/h
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8 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

σιμοποιηθεί το παραπάνω μοντέλο με απλοποιημένη μορφή, με
βάση τις εξής παραδοχές:
•  i=1 πάντοτε (Θεσ/νίκη), δεν θα ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα

ζεύγη μεταξύ άλλων πόλεων
•  Όλες οι πόλεις j έχουν ομοειδή χαρακτηριστικά τόσο μεταξύ

τους, όσο και σε σχέση με τη Θεσ/νίκη (εν γένει επαρχιακές πό-
λεις της ευρύτερης περιφέρειας που έλκονται από τη Θεσ/νίκη
και επιζητούν την πρόσβαση στην οικονομική της ζώνη). Το
μέσο ίδιο και οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι ομοειδείς σε
όλες τις περιπτώσεις. Επομένως kij=σταθερό και ίδιο για κάθε
j και απαλείφεται, καθώς όλες οι συγκρίσεις θα γίνουν αναλο-
γικά.

•  Ως παράγοντας βαρύτητας Pj θα χρησιμοποιηθεί ο πληθυσμός
της Δημοτικής Ενότητας της πόλης j (συνήθως οι πόλεις έχουν
επαρκή διασύνδεση και πρόσβαση στο σταθμό σε επίπεδο Δημ.
Ενότητας, μέσω ΙΧ και αστικών συγκοινωνιών). Εξετάζονται
αξιόλογοι δήμοι με πιθανές στάσεις. Το Pi απαλείφεται.

•  Τij η χρονοαπόσταση της πόλης j από τη Θεσ/νίκη βάσει της εξε-
ταζόμενης υπηρεσίας. Υποτίθεται κοινή τιμολογιακή πολιτική
και ανάλογη με τη χρονοαπόσταση.

•  Ο συντελεστής n δεν είναι γνωστός και θα γίνει παραμετρική
ανάλυση για εύρος 0,6-3,5.

Έτσι, ο Βαθμός Έλξης κάθε πόλης j πληθυσμού Πj που απέχει χρο-
νοαπόσταση Tj από τη Θεσσαλονίκη, ως μέτρο αξιολόγησης της
περιφερειακής διασύνδεσης με τη μητροπολιτική Θεσ/νίκη, θα
εκφραστεί από το απλοποιημένο μοντέλο:

Αντίστοιχα, ο Βαθμός Απόδοσης για την αξιολόγηση έκαστης πε-
ριφερειακής σιδηροδρομικής υπηρεσίας είναι το άθροισμα Σ(Εj)
κατά μήκος της γραμμής.
Στον Πίνακα 1 παρατίθεται η παραμετρική ως προς n ανάλυση
όλων των Περιπτώσεων υπηρεσιών.

Πίνακας 1: Υπολογισμός Βαθμού Έλξης ανά Περίπτωση
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9 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

6. Αξιολόγηση – Συμπεράσματα
Στον Πίνακα 2 και στα Διαγράμματα 1 και 2 συνοψίζονται τα απο-
τελέσματα του Δείκτη Απόδοσης και του αντίστοιχου Χιλιομετρικού
Δείκτη Απόδοσης, ο οποίος ορίζεται ως ο Δείκτης Απόδοσης διαι-
ρεμένος με το μήκος των υπηρεσιών που απαιτούνται προκειμέ-
νου να ικανοποιηθεί το σενάριο της εκάστοτε Περίπτωσης και

αποτελεί ένα ενδεικτικό μέτρο του οικονομικού κόστους των υπη-
ρεσιών. Τα αποτελέσματα είναι ανηγμένα ως προς την Περίπτωση
0 (Γραμμή Θεσ/νίκης-Λάρισας). Για n>2 τα αποτελέσματα είναι
ασύμβατα με τα χαρακτηριστικά του περιφερειακού σιδηροδρό-
μου και με την πραγματική γνωστή εικόνα (Θεσ/νίκη-Λάρισα) και
παραλείπονται (σβήνουν χρονικά ταχύτατα την προαστικοποί-
ηση).

Πίνακας 2: Σύνοψη Δεικτών Απόδοσης, ανηγμένων ως προς την Περίπτωση 0 (Θεσ/νίκη-Λάρισα)

Διαγράμματα 1 και 2: Συγκριτική παράθεση ανηγμένων Δεικτών Απόδοσης ανά Περίπτωση
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Η αξιολόγηση της ανάλυσης οδηγεί στα παρακάτω συμπερά-
σματα:
•  Η υπηρεσία Θεσ/νίκη-Βέροια-Κοζάνη-Πτολεμαΐδα (Περίπτωση

1) είναι ισάξια ή και περισσότερο αποδοτική (για n�1) σε
σχέση με την υφιστάμενη Θεσ/νίκη-Κατερίνη-Λάρισα (Περί-
πτωση 0), αναφορικά με την υλοποίηση προαστιακών συνθη-
κών με τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, σε όρους χιλιομετρικής
απόδοσης είναι η αποδοτικότερη (οικονομικότερη) όλων των
υπηρεσιών, ενώ είναι Κατηγορίας 1 (συμβατικό τροχαίο υλικό
και πυκνή εξυπηρέτηση).

•  Αναφορικά με τις εναλλακτικές λύσεις ανατολικά, η Περίπτωση
2Α (το πακέτο υπηρεσιών που θα προκύψει με βάση τη λύση
για γραμμή προς Καβάλα απευθείας μέσω Αμφίπολης) είναι
σχετικά ικανοποιητικό ως προς το Δείκτη Απόδοσης, ωστόσο
αρνητική εντύπωση προκαλεί ο εξαιρετικά χαμηλός Δείκτης Χι-
λιομετρικής Απόδοσης. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς για την
εξυπηρέτηση των ίδιων πόλεων είναι αναγκαίο να επιστρατευ-
τούν πολυάριθμες, επιμήκεις υπηρεσίες.

•  Η Περίπτωση 2Β (ενιαία γραμμή Κιλκίς-Σέρρες-Δράμα-Καβάλα
με EMU 200 km/h) αποτελεί την πλέον αποδοτική υπηρεσία σε
όλο το περιφερειακό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, όντας η αποτε-
λεσματικότερη στην επέκταση του μητροπολιτικού χώρου της
συμπρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, αποτελεί και την πιο αποδοτική
χιλιομετρικά λύση μεταξύ των 3 εναλλακτικών του ανατολικού
δικτύου. Ως εκ τούτου, αποτελεί και τη λύση που προτείνεται
για το ανατολικό δίκτυο.

•  Η Περίπτωση 2Γ είναι μία ελαφρώς υποδεέστερη αποδοτικά
λύση σε σχέση με την Περίπτωση 2Β και εν ανάγκη θα μπο-
ρούσε και αυτή να εφαρμοστεί.

Η πληθυσμιακή ανάλυση των δεδομένων αποδεικνύει τη δυνα-
μική που έχει ο περιφερειακός σιδηρόδρομος και τις δυνατότητες
που μπορεί να προσφέρει ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής
και εξοικονόμησης λόγω της διεύρυνσης της μητροπολιτικής πε-
ριοχής της συμπρωτεύουσας στη Βόρεια Ελλάδα. Πιο συγκεκρι-
μένα, με την υλοποίηση του πλήρους προτεινόμενου πλέγματος
των περιφερειακών υπηρεσιών Θεσ/νίκης (Κατερίνη-Λάρισα, Βέ-
ροια-Κοζάνη-Πτολεμαΐδα, Κιλκίς-Σέρρες-Δράμα-Καβάλα, καθώς
και του κλάδου Βέροια-Έδεσσα), επιτυγχάνονται τα εξής:
•  Αποκτούν προαστιακές συνθήκες ως προς τη Θεσσαλονίκη το

34% του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το
53% της Ανατολικής Μακεδονίας, το 41% της Κεντρικής Μακε-
δονίας και το 20% της Θεσσαλίας.

•  Συνολικά το 42% του πληθυσμού της Μακεδονίας (εκτός της
ΠΕ Θεσσαλονίκης) αποκτάει προαστιακή πρόσβαση στη συμ-
πρωτεύουσα.

•  Η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης με πληθυ-
σμό 1,1 εκ. κατοίκους, διευρύνεται αυτομάτως κατά επιπλέον
690.000 κατοίκους ή κατά 64%, φτάνοντας συνολικά σε πλη-
θυσμό τα 1,8 εκ. ή το 17% του πληθυσμού της χώρας. Αξιοποι-
ώντας το σιδηροδρομικό μέσο και τις νέες τεχνολογίες του, η
έκτασή της απλώνεται σε αποστάσεις της τάξης των 160-220
km, αποστάσεις που επ’ ουδενί δεν μπορούν να επιτευχθούν με
τον οδικό τρόπο, σε μία χώρα που ωστόσο έδωσε προτεραιότητα
στην κατασκευή ενός πλήρους δικτύου αυτοκινητοδρόμων.

Εν κατακλείδι, η Σιδηροδρομική Εγνατία αποτελεί μία ευκαιρία
για τη δημιουργία ενός διευρυμένου μητροπολιτικού χώρου της
Θεσσαλονίκης, κατ’ αναλογία των μεγάλων ευρωπαϊκών μητρο-
πόλεων, μέσω ενός δικτύου περιφερειακών σιδηροδρομικών
υπηρεσιών. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, το δίκτυο
αυτό θα πρέπει να αποτελείται από μία γραμμή Θεσ/νίκης-Βέ-
ροιας-Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, μία ενιαία γραμμή Θεσ/νίκης-Κιλ-
κίς-Σερρών-Δράμας-Καβάλας και τις υφιστάμενες γραμμές
Θεσ/νίκης-Λάρισας και Βέροιας-Έδεσσας. Η επιτυχία του δικτύου
αυτού πηγάζει από την ορθολογική φιλοσοφία του σχεδιασμού
πρώτα των υπηρεσιών, και εν συνεχεία των υποδομών που θα τις
εξυπηρετήσουν.
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H έξοδος από το τέλμα του ελληνικού σιδηροδρόμου 

Μετά την απόφαση - σταθμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
διαγραφή του χρέους για τις κρατικές ενισχύσεις σε ΟΣΕ και ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, ο ελληνικός σιδηρόδρομος, βγαίνει από μια περίοδο απα-
ξίωσης ετών και αναδεικνύεται σε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τομέα
για επενδύσεις. Είναι το βασικό συμπέρασμα του επίκαιρου διή-
μερου σιδηροδρομικού φόρουμ «Επενδύοντας στις σιδηροδρο-
μικές μεταφορές» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα
(28-29 Ιουνίου 2017, ξενοδοχείο Athens Divani Caravel) με πρω-
τοβουλία του Ομίλου ΟΣΕ με τη συμμετοχή της σιδηροδρομικής
οικογένειας, των αρμόδιων ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών
και όλων των άμεσα ενδιαφερομένων φορέων.

Όπως προέκυψε, τόσο από τις παρουσιάσεις, όσο και από τη συ-
ζήτηση που ακολούθησε, στις εργασίες της πρώτης μέρας (28
Ιουνίου) του συνεδρίου οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολου-
θήσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος για την άμεση ανάπτυξή του
είναι: Ασφάλεια (safety/security), Διαλειτουργικότητα και Βιω-
σιμότητα. Και πάντα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προσπαθειών
που επικεντρώνονται στο άνοιγμα της αγοράς με τη δραστηριο-

ποίηση περισσότερων παρόχων εθνικών και διεθνών εμπορευ-
ματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, στη διαλειτουργικότητα
και στην ανάπτυξη υποδομής.  
Στις ευκαιρίες για τον ελληνικό σιδηρόδρομο που είναι μπροστά.
αναφέρθηκαν εκ μέρους του Ομίλου ΟΣΕ ο Διευθύνων Σύμβου-
λος του Ομίλου κ. Κώστας Πετράκης και ο Πρόεδρός του κ. Γιώρ-
γος Αποστολόπουλος ο οποίος καλωσόρισε και τους συνέδρους. 

«Ξεβόλεμα» - εξωστρέφεια για έξοδο από το τέλμα  
Προκειμένου όμως να αξιοποιηθούν χρειάζε-
ται «ξεβόλεμα» και εξωστρέφεια τόνισε στην
παρουσίασή του ο κ. Θάνος Βούρδας, Γενικός
Γραμματέας Μεταφορών. Για να προσθέσει, ότι
η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου αποτελεί πολι-
τική επιλογή. Επίσης, υπογράμμισε ότι μετά

από πολλά χρόνια ο ελληνικός σιδηρόδρομος βγαίνει από μια πε-
ρίοδο απαξίωσης μετά την απόφαση-σταθμό της ΕΕ για διαγραφή
του χρέους για τις κρατικές ενισχύσεις σε ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 
Αναφερόμενος εξάλλου στην αξιοποίηση της γεωστρατηγικής
θέσης της Ελλάδας, τόνισε ότι βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι τριών

Eπενδυοντασ στισ Σιδηροδρομικεσ
Μεταφορεσ

μια Πρωτοβουλια για την Αναπτυξη 
του Σιδηροδρομου στην Ελλαδα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Ηπείρων, γι’ αυτό η διαμεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ
των λιμένων της Μεσογείου, με επίκεντρο τον Πειραιά, και η ενδο-
χώρια χερσαία μεταφορά με τρένο προς τα Βαλκάνια, μπορούν να
καταστήσουν την Ελλάδα ένα διεθνές Logistics Hub συνδυασμέ-
νων μεταφορών για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ειδομένης
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, επιβεβαίωσε την άμεση υλο-
ποίηση της νέας διπλής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ειδομένης
η οποία θα δώσει σημαντική ώθηση στο σιδηρόδρομο, ενώ τόνισε,
ότι τα λιμάνια της χώρας μπορούν μέσω της σύνδεσής τους με το
σιδ. δίκτυο να προσελκύσουν μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων. 

3,5 δις. ευρώ για σιδηροδρομικές υποδομές
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων
- ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής, τόνισε, ότι ο το-
μέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής
αλυσίδας είναι στρατηγικής σημασίας για την
κυβέρνηση. Από τον τομέα των μεταφορών, οι
σιδηροδρομικές υποδομές έχουν άμεση προ-

τεραιότητα και προς αυτές θα κατευθυνθεί δημόσια δαπάνη από το
ΕΣΠΑ ύψους πάνω από 2 δις. ευρώ, ενώ 800 εκατ. από τα κονδύλια
αυτά προέρχονται από το Ταμείο «Συνδέοντας την Ευρώπη» -CEF.
Αν σε αυτά προστεθεί και η γενναία χρηματοδότηση που δίνει η
ΕΤΕπ στα έργα του Μετρό υπολογίζονται 1,5 δις επιπλέον για σι-
δηροδρομικές υποδομές, υπογράμμισε ο κ. Κορκολής. Για να
υπενθυμίσει ότι το Υπουργείο Οικονομίας υλοποιεί ένα νέο Χρη-
ματοοικονομικό Εργαλείο, το Ταμείο Υποδομών, το οποίο μπορεί
να παρέχει χρηματοδότηση σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
η/και σε συνδυασμό τους με Σύμπραξη – Δημόσιου- Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ), για την υλοποίηση έργων στον τομέα της εφοδια-
στικής αλυσίδας.

Το τρένο ως τουριστικό προϊόν
Ο κ. Γεώργιος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, εξή-
γησε γιατί το τραίνο ως ένα σύγχρονο, υψηλού
επιπέδου τουριστικό προϊόν μπορεί να γίνει
όχημα για την αποκέντρωση και την έξοδο
από την υφιστάμενη οικονομική κρίση και

ασφαλώς να εξυπηρετήσει άμεσα τις εναλλακτικές μορφές του-
ρισμού. Το τρένο στα Καλάβρυτα είναι ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στήριξη από την ΕΕ – Πακέτο Γιούνκερ - Νέες επενδύ-
σεις

Η υπεύθυνη επικοινωνίας της Αντιπροσω-
πείας της ΕΕ στην Ελλάδα, κα Άννα Δάντη τό-
νισε την υποστήριξη που παρέχει η
Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη του σιδη-
ροδρόμου και επεσήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει
να αναπτύξει το δικό της δίκτυο, καθώς πρό-

κειται για το πιο διαδεδομένο μέσο μαζικής μεταφοράς στην Ε.Ε.
Σ' αυτό θα συμβάλει η οικονομική ενίσχυση από το «πακέτο Γι-
ούνκερ», αφού μεγάλο ποσοστό από τις επενδύσεις του θα πάει
στις μεταφορές. 

Οι Ιταλοί ετοιμάζουν σημαντικές επενδύσεις στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της πρωτοβουλίας Shift2Rail, κ. Carlo
Borghini απευθύνοντας μέσω skype χαιρετισμό στο συνέδριο μί-
λησε για το ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό τοπίο του ελληνικού
σιδηροδρόμου. Πρόσθεσε ότι η Shift2Rail αποτελεί μία σύμπραξη
της ΕΕ με τον ιδιωτικό τομέα από την οποία η Ελλάδα μπορεί να
επωφεληθεί σε επίπεδο τεχνογνωσίας καθώς η Shift2Rail με την
έρευνα και την καινοτομία της είναι ικανή να φέρει αλλαγές στη
σιδηροδρομική αγορά. 

Πρώτη ενότητα συνεδρίου: Το επόμενο
βήμα στις συνδυασμένες μεταφορές 

Ταχύτερη χρηματοδότηση με μεγαλύτερη ωριμότητα
έργων

Πρώτος ομιλητής κατά την πρώτη ενότητα, ο
κ. Γιώργος Λογοθέτης, προϊστάμενος της Ει-
δικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του υπουρ-
γείου Οικονομίας και εκπρόσωπος του Τα-
μείου «Συνδέοντας την Ευρώπη». Όπως

αποκάλυψε, έχει εγκριθεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Τιθο-
ρέας με το Δομοκό, ενώ συνολικά για το ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν
δεσμευτεί προγραμματικά 610 εκ. ευρώ. 
Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν προβλέψει πόρους για
τη χρηματοδότηση δράσεων ανάπτυξης του σιδηροδρόμου είναι
τα ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονία, ΠΕΠ Θεσσαλίας,
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Σε περιφερειακό επίπεδο, προβλέπεται η
χρηματοδότηση του έργου της ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου
στο τμήμα Παλαιοφάρσαλα - Καρδίτσα - Καλαμπάκα από το ΠΕΠ
Θεσσαλίας 2014-2020, ενώ το αντίστοιχο έργο της ηλεκτροκίνη-
σης στο τμήμα Λάρισα-Βόλος προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί
από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Πώς θα ενισχυθούν οι εμπορευματικές μεταφορές 
Ο Γενικός Διευθυντής Δικτύου του ΟΣΕ κ. Γρηγό-
ρης Σαμπατακάκης, παρουσίασε συνοπτικά τη
σημερινή εικόνα του ελληνικού σιδηροδρομι-
κού δικτύου και τόνισε ότι οι εμπορευματικές
μεταφορές υστερούν ιδιαίτερα σε σχέση με τις
επιβατικές. Με την επιλογή του ΟΣΕ να επενδύ-

σει περίπου 300εκ. ευρώ στο ιδιόκτητο οικόπεδό του στο Θριάσιο
συνολικής έκτασης 1.400 στρεμμάτων και τη σιδ/κή σύνδεση μή-
κους 17χλμ με το λιμάνι του Νέου Ικονίου, το λιμάνι του Πειραιά
καθίσταται πύλη της Μεσογείου προς την Κεντρική Ευρώπη.
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Σύνδεση σιδηροδρόμου με ΒΙ.ΠΕ - Επόμενοι στρατηγικοί στόχοι
ΟΣΕ 
Παρουσίασε επίσης τα οφέλη για τις βιομηχανικές περιοχές της
χώρας από την εξελισσόμενη σήμερα σύνδεσή τους με τον σιδη-
ρόδρομο. Ανάμεσά τους, η προώθηση των διατροπικών εμπορευ-
ματικών μεταφορών, η υποστήριξη της εξαγωγικής δραστη-
ριότητας και οι οικονομίες κλίμακας. Στις μελλοντικές στρατηγι-
κές επιλογές του ΟΣΕ ο διευθυντής δικτύου του ομίλου  συμπε-
ριέλαβε τη Σιδηροδρομική Σύνδεση Θριάσιο - Σφίγγα, τη
βελτίωση με ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρομικού δικτύου Μακε-
δονίας - Θράκης και το σιδηροδρομικό άξονα Θεσσαλονίκη-Αμ-
φίπολη-Καβάλα. Επεσήμανε επίσης ότι η «καρδιά» του
σιδηροδρομικού συστήματος της χώρας είναι το ΣΚΑ (Συγκοινω-
νιακό Κέντρο Αχαρνών.

Έτσι θα πετύχει η επένδυση στο Θριάσιο
Στη διαδικασία παραχώρησης 588 στρεμμά-
των στο Θριάσιο σε ιδιώτη-επενδυτή για την
ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου, αναφέρ-
θηκε αναλυτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ κ. Αθανάσιος Σχίζας, υπενθυμί-
ζοντας ότι η σχετική σύμβαση με τον προσω-

ρινό ανάδοχο βρίσκεται πλέον σε φάση υπογραφής, αναμένεται
δε να κατατεθεί για επικύρωση στη Βουλή μέχρι το Σεπτέμβριο
2017.    Εκτιμάται, ότι στο τέλος του 2017 θα ξεκινήσουν οι μελέ-
τες κατασκευών επιφάνειας 100 χιλιάδων τμ, ενώ σε δύο χρόνια
θα ξεκινήσει η προσωρινή του λειτουργία με ορίζοντα συνολικής
λειτουργίας τα οκτώ χρόνια. 
Η «ναυαρχίδα» των εμπορευματικών κέντρων που αναπτύσσει η
ΓΑΙΑΟΣΕ στον σιδηροδρομικό άξονα έχει προϋπολογισμό 250 εκ.
ευρώ και από την πρόσφατη αξιολόγηση της πορείας της προκύ-
πτουν τα εξής συμπεράσματα:
Η αξιοποίηση ως «Dry Port» και η γραμμή Θριάσιου-Ν-Ικονίου 
Η αξιοποίηση του Σταθμού Διαλογής και Μεταφόρτωσης συνδέε-
ται με το Λιμένα του Ν. Ικονίου και τη λειτουργία της ως ενδιαμέ-
σου σταθμού (Dry Port). Η γραμμή Θριασίου - Ν. Ικονίου θα
μπορούσε να λειτουργήσει ως «shuttle service» με οκτώ δρο-
μολόγια την ημέρα (τρεις αμαξοστοιχίες και έξι μηχανές) σε 16
ώρες (1200 TEUs με δυνατότητα αύξησης).        
Πέντε συν μία προϋποθέσεις επιτυχίας της επένδυσης
Από την ίδια αξιολόγηση, τέθηκαν και οι εξής παράμετροι για την
επιτυχία του εγχειρήματος: Αποτελεσματική σιδηροδρομική σύν-
δεση με την κεντρική  Ευρώπη με την αναβάθμιση των δικτύων
της ΠΓΔΜ και Σερβίας. Ηλεκτροκίνηση της γραμμής. Αποτελεσμα-
τική σύνδεση Αθήνας - Θεσ/κης με την ολοκλήρωση των έργων
και πιθανές αναβαθμίσεις στην περιοχή ευρύτερη περιοχή της
Αθήνας. Εξασφάλιση προτεραιότητας στα εμπορευματικά τραίνα
στο τμήμα 2χλμ του κλάδου Θριασίου - Ν. Ικονίου που ταυτίζεται
με την κύρια γραμμή. Δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερης ζώνης
από το Λιμάνι Νέου Ικονίου στο Θριάσιο, ώστε να επιβάλλονται οι
δασμοί στον προορισμό των φορτίων. Δυνατότητα εγκατάστασης
στο Θριάσιο ελαφριάς και μέσης βιομηχανικής/μεταποιητικής
δραστηριότητας. 
Συσκευασία προϊόντων και 3PL υπηρεσίες για το ΕΚ Θεσσαλονίκης
Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου της

Θεσσαλονίκης, στο στρατόπεδο Γκόνου επιφάνειας 600 στρεμμά-
των (θέση Διαβατά), τόνισε, ότι στόχος της εταιρείας είναι η διεύ-
ρυνση της αγοράς των δυνητικών πελατών του κέντρου, με την
παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως συσκευασία προ-
ϊόντων, 3PL υπηρεσίες, συνδυασμένες μεταφορές, διανομή, μετα-
φορά/αποθήκευση προϊόντων εταιρειών λιανικού εμπορίου κλπ. 

Εξελίξεις - ορόσημο για ΟΣΕ και σιδηροδρομική οικογένεια
Στις εξελίξεις που κατέστησαν το 2016, έτος
ορόσημο για την σιδηροδρομική οικογένεια
και ταυτόχρονα σημείο καμπής για τον ΟΣΕ
αναφέρθηκε συνοπτικά ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της ΟΣΕ ΑΕ, κ. Κώστας Πετράκης. Αυτές
είναι: Το άνοιγμα της σιδηροδρομικής αγοράς.

Η αδειοδότηση τριών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
Rail Cargo-Goldair, PEARL). Η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδη-
γίας 34 με το Νόμο 4408/2016. Η προσαρμογή της δραστηριό-
τητας του ΟΣΕ για τη διαχείριση του δικτύου. Η δημιουργία της
Σιδηροδρομικής Ακαδημίας. Η εντατικοποίηση των δράσεων συν-
τήρησης και ανάταξης του δικτύου. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε,
οι εξελίξεις αυτές, ανοίγουν έναν νέο δρόμο στον ελληνικό σιδη-
ρόδρομο στις ευκαιρίες και προκλήσεις του οποίου ο ΟΣΕ είναι
έτοιμος να ανταποκριθεί με πλήρη εξωστρέφεια.   
Σιδηροδρομικές μεταφορές, εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ
Μια επίσης σημαντική προτεραιότητα του Ομίλου ΟΣΕ, αποτελεί
και η ενέργεια: Ηλεκτροκίνηση, ανταγωνιστικό κόστος ρεύματος
για την κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών, προστασία του πε-
ριβάλλοντος με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων για την κίνηση
των συρμών στο μη ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο, ανάπτυξη αιολι-
κών πάρκων ή φωτοβολταϊκών κατά μήκος των σιδηροδρομικών
γραμμών στα ευρωπαϊκά πρότυπα περιλαμβάνονται στις άμεσες
προτεραιότητες του Ομίλου.   
Ο κ. Πετράκης έκανε εξειδικευμένη αναφορά στους τρόπους με
τους οποίους ο ελληνικός σιδηρόδρομος, ως ένας μεγάλος κα-
ταναλωτής ενέργειας, μπορεί να επιτύχει σημαντική εξοικονό-
μηση, αξιοποιώντας εναλλακτικές πηγές ενέργειας στο
σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και στις παράλληλες δραστη-
ριότητες (Hotel loads) όπως Σταθμοί (φωτισμός, σκάλες, πληρο-
φόρηση, θέρμανση, κ.ο.κ.), Σηματοδότηση, Τηλεδιοίκηση,
Συντήρηση γραμμής – αλλαγές. Πηγές ενέργειας που μπορούν
να αξιοποιηθούν είναι: Ηλιακά συστήματα (σταθμοί, τροχαίο
υλικό, γραμμή), Ανεμογεννήτριες (γραμμή εκτός αστικού ιστού),
Γεωθερμία (αλλαγές κ.ά.), Υδροηλεκτρικά έργα, Ενσωμάτωση
μεθόδων λ.χ. διαχείρισης κυκλοφορίας μέσω κοινοτικών οδη-
γιών και προγραμμάτων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, επεσήμανε ιδιαίτερα ότι ο ΟΣΕ
κινείται ήδη προς την κατεύθυνση μεγιστοποίησης της αξιοποί-
ησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις σιδηροδρομικές
μεταφορές. Ανέφερε ενδεικτικά ότι στην ΕΕ ο σιδηρόδρομος ευ-
θύνεται για το 1,5% των εκπομπών CO2 και το 1,3% της κατανά-
λωσης ενέργειας στις μεταφορές. Επιπλέον, ότι διενεργεί το 7,6%
της συνολικής επιβατικής μεταφοράς και το 1,6% της εμπορευ-
ματικής. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση στις χώρες της ΕΕ δι-
πλασιάστηκε από το 1975 και έφτασε στο σημείο το 2012 να
ανέρχεται στο 60% του συνολικού δικτύου της ΕΕ. 
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OΛΘ - Διευρωπαϊκό Δίκτυο και σιδηρόδρομος 
Στην ανάπτυξη του σιδηροδρόμου ως βασικής
προϋπόθεσης ενίσχυσης του ρόλου του Λι-
μένα Θεσσαλονίκης ως πύλη της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, επέμεινε ιδιαίτερα ο
Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΘ κ. Δημήτρης
Μακρής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη είναι ένα

από τα πέντε λιμάνια του Κεντρικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μετα-
φορών και το κριτήριο για το αν οι πόλεις αυτές θα παραμείνουν
τελικά στο δίκτυο είναι αποκλειστικά η σιδ. τους σύνδεση. 
Ο κ. Μακρής, ανέφερε επίσης τις σημαντικές προοπτικές του ΟΛΘ,
ο οποίος ας σημειωθεί δεν έχει καθόλου χρέη, αλλά αντίθετα έχει
75 εκ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα. Εκτίμησε, ότι το Λιμάνι θα ενι-
σχυθεί σημαντικά από επενδυτικής πλευράς στο πλαίσιο της επι-
κείμενης ιδιωτικοποίησής του και επιβεβαίωσε ότι η σχετική
διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο (Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επικύρωση από τη Βουλή). 

Ο.Λ.ΠΑ: Απαραίτητη η σιδηροδρομική σύνδεση 
Η σιδηροδρομική σύνδεση βάζει το λιμάνι της
Πάτρας στην αγορά των Εμπορευματοκιβω-
τίων, τόνισε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος του Ο.Λ.ΠΑ κ. Νίκος Κοντοές. 
Το λιμάνι της Πάτρας θα μπορούσε να διακι-
νήσει έως και 30.000 εμπορευματοκιβώτια

εφόσον φτάσει εκεί ο σιδηρόδρομος.  
Αναφερόμενος στην φθίνουσα τα τελευταία χρόνια πορεία του λι-
μανιού της Πάτρας λόγω της Εγνατίας οδού, της κρίσης αλλά και
του ανταγωνισμού από τις αεροπορικές μετακινήσεις ο κ. Κοντοές,
επεσήμανε ότι το μέλλον είναι στη μεταφορά φορτίων. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, πέραν των παράλληλων διασυνδέσεων
που θα πρέπει να γίνουν, η εξασφάλιση αξιόπιστης σιδηροδρομι-
κής μεταφοράς θα δημιουργήσει επιπλέον προϋποθέσεις και δυ-
νατότητες συνεργασίας με τον Λιμένα Πειραιά. 
Επίσης, αναφερόμενος στην επικείμενη οριστική μεταβίβαση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στον Ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato Italiane, ο κ.
Κοντοές εκτίμησε ότι θα αναπτύξει τη συνεργασία Ελληνικών και
Ιταλικών Σιδηροδρομικών Δικτύων. Σε αυτό το πλαίσιο το λιμάνι
της Πάτρας θα αναδειχθεί ως ο κεντρικός σταθμός της Ελλάδας
στη διασύνδεση των δύο δικτύων μέσω του θαλασσίου διαδρόμου
της Αδριατικής. Αυτή η προοπτική υλοποιεί τις Ευρωπαϊκές κατευ-
θύνσεις για διαλειτουργικότητα και διατροπικότητα των δικτύων. 

Μόνο το τρένο δίνει λύση στο κόστος των μεταφορών
Μόνο το τρένο μπορεί να κάνει τη διαφορά και
να μειώσει δραστικά το κόστος των εξαγω-
γών, ανέφερε ο κ. Νικόλαος Ροδόπουλος,
Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Logistics -
ΕΕL, προτείνοντας την άμεση αναβάθμιση του
σιδηροδρομικού δικτύου και την αύξηση της

συμμετοχής του στις εμπορευματικές μεταφορές. Ο κ. Ροδόπου-
λος ανέφερε ότι το κόστος αποστολής ενός εμπορεύματος από
την Τήνο στη Στουτγάρδη είναι έξι με επτά φορές μεγαλύτερο (!)
απ’ ότι η αξία του προϊόντος που αποστέλλεται. Λύση στο πρό-
βλημα μπορούν να δώσουν σε συνδυασμό με το σιδηρόδρομο τα

logistics hubs, δημιουργώντας τον αναγκαίο όγκο εμπορευμάτων
που θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους. Αναφερόμενος επίσης
στην ισχυροποίηση του λιμανιού του Πειραιά που είναι από τα βα-
θύτερα λιμάνια της Μεσογείου ενώ παράλληλα βρίσκεται κοντά
στο κανάλι του Σουέζ, είπε, ότι ναι μεν αποτελεί μοχλό ανάπτυξης,
αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις στις οποίες αναφέρθηκε
αναλυτικά.   

Δεύτερη ενότητα συνεδρίου: Το 4ο Σιδη-
ροδρομικό Πακέτο και οι αλλαγές που
επίκεινται. Επενδύσεις στις εγχώριες σι-
δηροδρομικές υπηρεσίες. 

Απελευθέρωση  αγοράς και  πρωτοβουλίες ΟΣΕ 
Αναφερόμενος στην απελευθέρωση της σιδη-
ροδρομικής αγοράς και στις σχετικές πρωτο-
βουλίες του ΟΣΕ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΣΕ
Α.Ε. κ. Γιώργος Αποστολόπουλος, αναφέρ-
θηκε στη νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρό-
δρομο η οποία ήδη διαμορφώνεται από μία

σειρά από καθοριστικά γεγονότα: Από τα πιο σημαντικά είναι η
απόφαση της DGC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία χαρακτη-
ρίζει το σύνολο των ενισχύσεων που έλαβε ο ΟΣΕ ως συμβατή
κρατική ενίσχυση απαλλάσσοντας οριστικά τον οργανισμό από τη
σκοπιμότητα και την αβεβαιότητα του παρελθόντος. Ο Πρόεδρος
της ΟΣΕ Α.Ε. εστίασε επίσης στις αναγκαίες τομές που στοχεύουν
στη διαμόρφωση του μέλλοντος του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα
και οι οποίες είναι: Πρώτον, η διαμόρφωση του επιχειρηματικού
σχεδίου του Οργανισμού μέχρι το έτος 2020. Δεύτερον, η σύσταση
Σιδηροδρομικής Ακαδημίας. Τρίτον, το νέο αναθεωρημένο σύ-
στημα υπολογισμού τελών πρόσβασης για δικαιότερη και πιο δια-
φανή χρέωση. Τέταρτον, οι διευρωπαϊκές συνεργασίες με
θεσμικούς και τεχνικούς φορείς. Πέμπτον, οι ιδιωτικές βιομηχα-
νικές παρακαμπτήριες. Έκτον, η ενθάρρυνση επαναλειτουργίας
αδρανών γραμμών σε περιφερειακές αρχές. Έβδομον, η ολοκλή-
ρωση του νέου οργανογράμματος του ΟΣΕ και όγδοον, η επιτά-
χυνση της συνεργασίας με την ΕΡΓΟΣΕ για σημαντικά για την
ασφάλεια έργα. 

ΡΑΣ: Με ίση μεταχείριση το άνοιγμα της αγοράς 
Με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης θα
προχωρήσει η ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρο-
δρόμων) το έργο της, επεσήμανε η Πρόεδρός
της κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου. 

Υπενθύμισε ότι η ΡΑΣ αποτελεί θεσμικό και τε-

202plus.qxp_Layout 1  17/10/17  10:15  Page 16



15 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

χνοκρατικό φορέα, ο οποίος ξεκίνησε να λειτουργεί το 2011 με

μία ξεκάθαρη αποστολή: να προασπίσει τον υγιή ανταγωνισμό,

να εποπτεύσει και να συμβάλλει στην παραπέρα ενδυνάμωση

και εμπλουτισμό της σιδηροδρομικής αγοράς ως θεματοφύλα-

κας στους τομείς της ασφάλειας και με βάση τις αρχές της ίσης

μεταχείρισης και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες θεσμικές πα-

ρεμβάσεις. 

Δεν θα είμαστε απλοί τροχονόμοι 

Σε σχέση με την αδειοδότηση των ιδιωτικών σιδηροδρομικών εται-

ρειών, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των εμπορευμα-

τικών μεταφορών, όπως η Rail Cargo Logistics Goldair και η Pearl

την οποία και έχει αναλάβει η ΡΑΣ, η κ. Τσιαπαρίκου τόνισε χαρακτη-

ριστικά ότι: «Δεν θα είμαστε απλοί τροχονόμοι μεταξύ των επιχειρή-

σεων, αλλά θα διασφαλίσουμε τη λειτουργία με δίκαιους όρους». 

Ελληνικό Τροχαίο υλικό επιλέγουν οι ιδιώτες οperators 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldair-Cargo, κ.

Ζακ Κισέογλου εκπροσωπώντας την κοινο-

πραξία Rail Cargo Logistics - Goldair που είναι

ο πρώτος ιδιώτης operator του σιδηροδρομι-

κού τομέα, ανέφερε ότι το 2015, μέσα στο

οποίο η εταιρεία έλαβε άδεια από τη ΡΑΣ για

την παροχή έλξης σιδηροδρομικών συρμών, αποτελεί ορόσημο.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν, μεταφέροντας την αξιοσημείωτη

εμπειρία τους, οι αυστριακοί σιδηρόδρομοι και η Goldair Cargo

με μία επίσης αξιόλογη εμπειρία στον τομέα των εμπορευματικών

μεταφορών.  

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι βασικός στόχος της κοινοπραξίας Rail

Cargo Logistics - Goldair είναι να συμβάλλει στη μεγαλύτερη και

ταχύτερη ανάπτυξη του σιδηροδρομικού έργου στην Ελλάδα. Πα-

ράλληλα θα αξιοποιηθεί και η αδειοδότηση της αυστριακής εται-

ρείας για μεταφορές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία προκειμένου

μέσω αυτού του διαδρόμου να διακινούνται τα εμπορεύματα μέχρι

προς την Ουγγαρία και την Τσεχία με την ίδια λοκομοτίβα, ενώ οι

μηχανοδηγοί θα αλλάζουν στα σύνορα. 

Επιτάχυνση διαδικασιών 

Σε σχέση με την προμήθεια του τροχαίου υλικού στην επιλογή του

οποίου ήδη προχωρεί αυτήν την περίοδο η εταιρεία και το οποίο

θα πρέπει να πιστοποιείται από τη ΡΑΣ και τον ΟΣΕ, ο κ. Κισέογλου

επεσήμανε ιδιαίτερα, ότι η κοινοπραξία με εισήγηση των Ελλή-

νων μετόχων έχει αποφασίσει να ενισχύσει τις ελληνικές εται-

ρείες του κλάδου. 

Ένας νέος ρόλος για την ΕΕΣΣΤΥ
Ο πρόεδρος της ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία

Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού

ΑΕ), κ. Γιάννης Αντωνιάδης, πρότεινε και εξέ-

φρασε την αισιοδοξία ότι η ΕΕΣΣΤΥ θα μπορέ-

σει να μετατραπεί από μία απλή εταιρεία

συντήρησης σε εταιρεία Rosco η οποία θα δια-

χειρίζεται το τροχαίο υλικό εμπλουτίζοντας την πελατεία της. Για

να προσθέσει ότι σήμερα, είναι η διαχρονική σύμβουλος σε αυτό

το θέμα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που είναι προς το παρόν ο βασικός της πε-

λάτης. 

Στα δυνατά σημεία της ΕΕΣΣΤΥ όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρό-

εδρός της, συμπεριλαμβάνονται: Η πιστοποίησή της από την ΡΑΣ

ως Υπεύθυνος Φορέας Συντήρησης Φορταμαξών σύμφωνα προς

το σχετικό Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο [ΕΚ 445/2011]. Η με-

γάλη τεχνογνωσία προσωπικού. Η μακροχρόνια μίσθωση εγκα-

ταστάσεων (μηχανοστάσια εργοστάσια). Ο εξειδικευμένος

τεχνικός εξοπλισμός της μεγάλης αξίας. Επίσης είναι και ο ση-

μαντικότερος παράγων στην βιομηχανία οχημάτων της χώρας,

αφού θα έχει μόνιμο κύκλο εργασιών πάνω από €40εκ. για τα

επόμενα χρόνια, συνεκτιμώμενης της αύξησης του μεταφορικού

έργου μετά την αναβάθμιση των υποδομών. 

Αυξάνοντας την αξία της ΕΣΣΤΥ

Αναφερόμενος στην εκτίμηση της αξίας - εύλογου τιμήματος - της

εταιρείας για τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησής της, ο κ. Αντω-

νιάδης ανέφερε ότι γίνεται με βάση τα στοιχεία που έχουν αναρ-

τηθεί στο VDR. Κάτι που ισχύει και για τους εκτιμητές και για τους

επενδυτές.

Κατά την εκτίμησή του η αξία της εταιρείας μπορεί να αυξηθεί με

δύο επιπλέον «Συμβάσεις πλαίσιο» με τη ΓΑΙΑΟΣΕ και τον ΟΣΕ,

με την ανάληψη της διαχείρισης της συντήρησης και διαθεσιμό-

τητας του τροχαίου υλικού, αρμοδιότητα την οποία δίνει στην ΕΕΣ-

ΣΤΥ ο ιδρυτικός της νόμος, ώστε να είναι μία κανονική ROSCO, με

την αύξηση της αξίας των αποθεμάτων των ανταλλακτικών, ιδιό-

κτητων συσκευών και εγκαταστάσεων των συνεργείων της, τη μη-

χανοργάνωση των λειτουργιών της κα.

Μικτή ή αμιγής εκμετάλλευση; Ένα επίκαιρο ερώτημα 
Το ερώτημα αν είναι πιο οικονομικά αποδοτική

για έναν σιδηροδρομικό οργανισμό η δρομο-

λόγηση στην ίδια γραμμή ταυτόχρονα επιβα-

τικών και εμπορικών συρμών (μικτή

εκμετάλλευση), ή ο διαχωρισμός της επιβα-

τικής από την εμπορευματική κυκλοφορία

(αμιγής εκμετάλλευση), έθεσε ο καθηγητής του ΑΠΘ, κ. Χρήστος

Πυργίδης. 

Για να παραθέσει αναλυτικά τις τάσεις που υπάρχουν διεθνώς και

στην Ευρώπη, αλλά και τα σχετικά κριτήρια, καθώς θα πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της ζήτησης,

είτε σε αμιγώς εμπορευματικούς διαδρόμους, είτε σε σιδ. συνδέ-

σεις μικτής κυκλοφορίας. 

Όταν ο λόγος της ζήτησης επιβατών/τόνους εμπορευμάτων τείνει

στο1/3 (ποσοστό σύνθεσης κυκλοφορίας 50% - 50%), «ευνοούν-

ται» τα σενάρια μικτής κυκλοφορίας. Ο κ. Πυργίδης, τόνισε επίσης

ότι η ανάπτυξη και διατήρηση της υποδομής θέλει κόπο, χρόνο

και χρήμα, παρουσιάζοντας εξειδικευμένα τις επενδύσεις που θα

πρέπει να γίνουν ώστε να εκσυγχρονιστεί πλήρως το ελληνικό σι-

δηροδρομικό  δίκτυο. 
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Αναφερόμενος στο μέλλον, προέβλεψε τη σταδιακή διαφοροποί-
ηση των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης ως εξής: Προαστιακά -
περιφερειακά δίκτυα - Σύνδεση με αεροδρόμια/Συμβατικές ταχύ-
τητες. Αστικά δίκτυα (Μετρό, τραμ, monorail). Διάδρομοι υψηλών
ταχυτήτων για επιβατικές υπεραστικές μεταφορές. Διάδρομοι κυ-
κλοφορίας αμιγώς εμπορικών συρμών (Συμβατικές ταχύτητες
120km/h,υψηλές ταχύτητες 160km/h) - Αυτόματη λειτουργία.

Τρίτη ενότητα συνεδρίου: Σιδηρόδρομος
και ανάπτυξη. Τα έργα που ολοκληρώνον-
ται και εκείνα που έρχονται

Ενίσχυση του ΟΣΕ για ταχύτερη υλοποίηση έργων 
Ο κ. Χρήστος Διονέλης, Αντιπρόεδρος της ΕΡ-
ΓΟΣΕ άνοιξε με ομιλία του την τρίτη ενότητα
του συνεδρίου. Αναφέρθηκε στη δημιουργία
ενός σιδηροδρομικού άξονα υψηλής ταχύτη-
τας και αυξημένης χωρητικότητας, εξοπλισμέ-
νου με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης,

τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας των Ευρωπαϊκών Σιδηρο-
δρόμων. 
Άμεσες προτεραιότητες της ΕΡΓΟΣΕ είναι: Η ολοκλήρωση εκ-
συγχρονισμού του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π
(Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ειδομένη/Προμαχώνας). Η Σιδη-
ροδρομική σύνδεση των κύριων λιμένων της χώρας (πλοίο - σι-
δηρόδρομος). Η υλοποίηση έργων με εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης - Σχέδιο Juncker (π.χ. Αλεξανδρούπολη -
Μπουργκάς). Ειδικότερα το Σεπτέμβριο του 2017 θα ολοκληρω-

θούν τα έργα κατασκευής στη νέα ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρο-
μική γραμμή τμήμα Τιθορέα - Λιανοκλάδι. Η αντίστοιχη γραμμή
έως το Δομοκό θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2018. 
Αναφέρθηκε επίσης, στην ανάληψη έργων από την ΕΡΓΟΣΕ στο
εξωτερικό και ειδικότερα στο Μαυροβούνιο όπου επελέγη να
αναλάβει τον ρόλο του ανεξάρτητου μηχανικού σε έργο που χρη-
ματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στο σιδη-
ροδρομικό σταθμό Podgorica. Επίσης, συμμετέχει σε
Κοινοπρακτικό σχήμα με ευρωπαϊκές εταιρίες και Οργανισμούς,
που κέρδισε συμβόλαιο ύψους 1,7 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό
Ερευνητικό Πρόγραμμα Shift2Rail HORIZON 2020, με στόχο να
αναπτύξουν μεθοδολογίες παραγωγής ενέργειας επί του οχήμα-
τος για λειτουργία συσκευών σηματοδότησης και επικοινωνίας.
Τέλος, συμμετέχει ως leading company στο έργο για τη σιδ. σύν-
δεση Ελλάδας-Αλβανίας που θα χρηματοδοτηθεί από το INTER-
REG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAM. Το έργο
περιλαμβάνει μελέτη της σιδηροδρομικής γραμμής Φλώρινα-
Κρυσταλλοπηγή-Πόγραδετς, καθώς και τη σύνδεση της γραμμής
με το αεροδρόμιο Καστοριάς. 

Αναγκαία η βελτίωση των Σιδ. Υποδομών στη Β. Ελλάδα
Δεδομένης της οικονομικής συγκυρία οι προ-
σπάθειες βελτίωσης του πολύ κακού επιπέ-
δου στο οποίο βρίσκεται ο σιδηρόδρομος στη
Βόρεια Ελλάδα πρέπει να στοχεύσουν σε ιδι-
αίτερα κρίσιμα και οικονομικά συμφέροντα
σημεία, επεσήμανε ο κ. Πάρις Μπίλλιας,

Πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας -ΤΕΕ/ΤΚΜ. Προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί στις εμπορευματικές μεταφορές που μπορούν
να αυξηθούν κατακόρυφα. Σχετικά με τους κάθετους άξονες που
συνδέουν την Ελλάδα με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη και
συγκεκριμένα τα λιμάνια Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξαν-
δρούπολης ο κ. Μπίλλιας χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η
σύνδεση Αλεξ/πόλης-Μπουργκάς έχει καλές προοπτικές υλο-
ποίησης ενώ επίκειται επίσης και η δημοπράτηση της σύνδεσης
της 6ης προβλήτας του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης ιδι-
αίτερα επίσης σημαντικό να προωθηθεί η σύνδεση του λιμένα
της Καβάλας.

Πιστοποιώντας τη διαλειτουργικότητα 
Ο κ. Tάκης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος
Σύμβουλος Εurocert, εξήγησε τις αρχές της
διαλειτουργικότητας την οποία και όρισε ως
την ικανότητα ενός σιδηροδρομικού δικτύου
να αλληλεπιδρά και να επικοινωνεί, χωρίς
διακοπές, με τα γειτονικά του δίκτυα, επιτρέ-

ποντας σε επιβάτες και αγαθά να κυκλοφορούν χωρίς διάκριση
σε οποιοδήποτε τμήμα του ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτυού. Η δια-
λειτουργικότητα αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών προδια-
γραφών με τις οποίες η ΕΕ στοχεύει να μετατρέψει τον ευρωπαϊκό
σιδηροδρομικό χάρτη αποτελούμενο από νησίδες εθνικών δι-
κτύων, σε ένα ανοιχτό, ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο. 
Αναφερόμενος στους στόχους διαλειτουργικότητας που έχει θέσει
η ΕΕ, ο κ. Θεοφανόπουλος, επεσήμανε ότι προκειμένου να επι-
τευχθούν είναι αναγκαία η εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα
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Κόστη υλοποίησης σιδηροδρομικών συστημάτων

ΤΡΑΜ 15-35 (€M / km) υποδομή + τροχαίο υλικό

MONORAIL 30-90 υποδομή + τροχαίο υλικό 

ΜΕΤΡΟ 80-130 (€M / km)     υποδομή + τροχαίο υλικό 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 10-20 (€M / km)        υποδομή –διπλή γραμμή

ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 8-12 (€M / km) υποδομή

ΥΨΗΛΩΝ  15-25 (€M / km)

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (10-40) υποδομή

ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 10-15 υποδομή

ΚΑΛΩΔΙΟΚΙΝΗΤΟΣ 15-25 υποδομή +τροχαίο υλικό 
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στα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή του Διαχειριστού της Υποδομής,
των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων, της Σιδηροδρομικής βιομη-
χανίας και των Κοινοποιημένων  οργανισμών. 
Ο έλεγχος συμμόρφωσης των σιδηροδρομικών υποσυστημάτων
και των στοιχείων διαλειτουργικότητας γίνεται από διαπιστευμένο
και κοινοποιημένο (από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)
στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό (Notified Body, NoBo). Η EU-
ROCERT είναι ο πρώτος και μοναδικός ελληνικός φορέας διαπι-
στευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για να
διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους. 

Ασφαλιστικές δικλείδες ενόψει ιδιωτικοποιήσεων 
Ο κ. Aνδρέας Γερακάκης, Αντιπρόεδρος Συν-
δέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών Ελλά-
δος - ΣΑΤΕ, αναφέρθηκε στις προσδοκίες
ανάκαμψης του κατασκευαστικού κλάδου από
τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ τόνισε ότι
υπάρχει ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό.     

Ενόψει εξάλλου των ιδιωτικοποιήσεων σιδ/κών επιχειρήσεων ζή-
τησε να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες που να εξασφαλίζουν ότι
μέρος του παραγόμενου κεφαλαίου από τις δράσεις εκσυγχρονι-
σμού λειτουργίας και συνολικότερης αναβάθμισης του ρόλου των
Σιδηροδρόμων στη νέα πραγματικότητα θα παράγεται από Ελλη-
νικές Κατασκευαστικές και συναφείς με τον κλάδο επιχειρήσεις.

Ουσιαστική ένταξη της Ελλάδας στα δίκτυα ΤΕΝ-Τ 
O κ. Δημήτρης Κατσώχης, Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, πα-
ρουσίασε τα κριτήρια αναπτυξιακής πολιτικής
για τον σιδηρόδρομο καθώς λόγω της στενό-
τητας πόρων τα τελευταία χρόνια ο κλασικός
τρόπος προσέγγισης τείνει να αλλάξει. Πα-

ρουσίασε την τρέχουσα πραγματικότητα για τον σιδηρόδρομο και
την εφοδιαστική αλυσίδα που οριοθετείται από το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τα Logistics με στόχο τα εθνικά logistics να καταστούν
αποδοτικά, αποτελεσματικά και βιώσιμα και να αποτελέσουν
στρατηγικό μέρος των λειτουργιών του δημοσίου τομέα. 
Η δρομολογημένη αξιοποίηση εκτάσεων της ΓΑΙΑΟΣΕ (Θριάσιο
Πεδίο, Στρατόπεδο Γκόνου), η υλοποίηση κομβικών δράσεων ευ-
θύνης ΕΡΓΟΣΕ (σύνδεση Αλεξανδρούπολης κλπ) , η διερεύνηση
της σκοπιμότητας εναλλακτικών διαδρόμων, η Sea2Sea (σύν-
δεση ΟΛΚ/ΟΛΑ με Varna και Burgas στη Βουλγαρία) , το ΔΔΜ
(ΟΛΠΑ/ΟΛΗ/ΟΛΗΓ) στο πλαίσιο του Διαδρόμου Orient/East Med
(OEM) είναι επίσης σημαντικές παράμετροι στην ανάπτυξη  των
σιδηροδρομικών μεταφορών. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη και η σημερινή πραγματικότητα στις μεταφορές συνολικό-
τερα που δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις ουσιαστικής ένταξης
της Ελλάδας στα δίκτυα ΤΕΝ. Ανάμεσα σε αυτές: Η στρατηγική επέ-
κταση της «ενδοχώρας» του λιμανιού του Πειραιά / Σ.Γ. Ν. Ικόνιο
- Θριάσιο, Σύνδεση με Β. Ελλάδα -Αναβάθμιση περιφερειακού
ρόλου Θεσσαλονίκης/Σ.Γ. & Προβλ. 6, η δημιουργία ειδικών λι-
μενικών υποδομών για εξυπηρέτηση κρουαζιέρας, παρεμβάσεις
αύξησης δυναμικότητας/επιπέδου εξυπηρέτησης σε Πειραιά,
Ηράκλειο κλπ, δρομολόγηση έργων σε μικρότερα λιμάνια, η συμ-
μόρφωση με Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, η απελευθέρωση υπε-

ραστικών οδικών μεταφορών (Ν.4199/2013), η θέσπιση ενιαίας
Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ), το νέο τοπίο
στις αεροπορικές μεταφορές κα.

Επενδύοντας στην ασφάλεια και στο τρο-
χαίο υλικό (Δεύτερη μέρα συνεδρίου)
Οι αναλυτικές παρουσιάσεις και η συζήτηση σχετικά με την
ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, για τις σχετικές
επενδύσεις και τη μέριμνα για το τροχαίο υλικό κυριάρχησαν
στις εργασίες της δεύτερης μέρας (29 Ιουνίου) του συνεδρίου:
Όπως προέκυψε, ο σιδηρόδρομος είναι ένα σύστημα με ιδιαιτε-
ρότητες που επηρεάζουν την ασφάλεια, οι επενδύσεις στον
τομέα της ασφάλειας είναι και εκτεταμένες και ιδιαίτερα κοστο-
βόρες, ενώ ο συντελεστής του ανθρώπινου λάθους έχει απο-
δειχθεί καθοριστικός και διαχρονικός στην ιστορία του
σιδηροδρόμου. Με το σύστημα ETCS (European Train Control Sy-
stem) ενισχύεται η ασφάλεια κατά τη διασυνοριακή λειτουργία
των συρμών καθώς πλέον δεν είναι αναγκαίο ο μηχανοδηγός να
γνωρίζει τους κανόνες ενός άλλου κράτους. 

Ο πάντα αστάθμητος ανθρώπινος παράγοντας… 
Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών συγκοινω-
νιών, καθεστώς που αυξάνει την πιθανότητα λαθών, συντάσσεται
ήδη στη δημοτική γλώσσα ο νέος Γενικός Κανονισμός Κινήσεως
(ΓΚΚ) περιλαμβάνοντας όλες τις νέες εξελίξεις. Αντίστοιχα, αυ-
ξάνεται και ο ειδικός ρόλος της συντήρησης και του συνεχούς
ελέγχου του τροχαίου υλικού ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την
ασφάλεια και λειτουργικό υποσύστημα του σιδηροδρόμου. Περί-
που 30-40 εκ. ευρώ θα διατεθούν για την παραπέρα βελτίωση
του υφιστάμενου τροχαίου υλικού, ενώ σχετική πρόθεση που
υπάρχει από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές είναι, να υποστη-
ριχθεί το ελληνικό τροχαίο υλικό, αντί του εισαγόμενου. 

Ασφάλεια και επενδύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφο-
ρές: Ιδιαιτερότητες και κόστος

Στις επενδύσεις ενίσχυσης της ασφάλειας στις
σιδηροδρομικές μεταφορές, αναφέρθηκε
αναλυτικά ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Χρήστος
Πυργίδης: Ο σιδηρόδρομος είναι ένα σύστημα
με ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν την ασφά-
λεια, γιατί η κίνηση πάνω σε σιδηρόδρομο

διέπεται από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κίνησης και πέδησης.
Έτσι, οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα
της άγνοιας του κόστους που είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της
ασφάλειας. Η ασφάλεια γενικά ορίζεται ως «η εξασφάλιση μέσω
των συνιστωσών και των στοιχείων του σιδ. συστήματος ότι κατά
τη λειτουργία του το επίπεδο επικινδυνότητας δεν μπορεί να χα-
ρακτηριστεί ως μη  «αποδεκτό».
Ωστόσο, ο ορισμός αυτός διαφέρει αν διαμορφωθεί με βάση τους
δείκτες των περιστατικών. Έτσι, ως σιδηροδρομική ασφάλεια ορί-
ζεται αυτή η οποία αξιολογείται από τα περιστατικά που έλαβαν
χώρα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. ένα έτος) και
είχαν επιπτώσεις στη γραμμή, στο τροχαίο υλικό, στους επιβάτες,
στα εμπορεύματα και στο περιβάλλον. Την ασφάλεια, επηρεάζουν
επίσης ο βαθμός ελευθερίας κίνησης και το μεγάλο μήκος πέδη-
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σης, τα χαρακτηριστικά που εντείνουν κατά τη διέλευση των συρ-
μών τα αεροδυναμικά φαινόμενα, η μεγάλη μάζα αδράνειας, η
μικρή ανοχή στα σφάλματα της οδού μεταφοράς (σφάλματα
γραμμής) κ.ά. 

Σιδηροδρομικά ατυχήματα: Ο άνθρωπος είναι παντού
Από τη δική του πλευρά, ο τ. καθηγητής του

ΕΜΠ κ. Κώστας Λυμπέρης, αναφέρθηκε στα

συστήματα περιορισμού των ατυχημάτων στο

σιδηρόδρομο και στη συνολικότερη εμπειρία

από ατυχήματα σε ευρωπαϊκές χώρες, για να

καταλήξει ότι ο «ανθρώπινος παράγοντας»

είναι δύσκολο αν όχι ανέφικτο να περιοριστεί.   Αναφερόμενος στο

μεγάλο δυστύχημα του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία

(Ιούλιος 2013), όπου έχασαν τη ζωή τους 79 άνθρωποι και τραυ-

ματίστηκαν 140, ο κ. Λυμπέρης επεσήμανε, ότι το τρένο εκτρο-

χιάστηκε σε μια στροφή, λόγω της υπερβολικής ταχύτητας, καθώς

στο σημείο αυτό η ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι μόλις 80

χλμ/ώρα, ενώ το τρένο είχε αναπτύξει ταχύτητα 190 χλμ/ώρα.

Όταν ο μηχανοδηγός κατάλαβε το λάθος του φρέναρε. Η πέδηση,

όμως στα τρένα χρειάζεται τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα για να

φτάσει στο τελευταίο βαγόνι. Όταν πατήθηκε το φρένο τα πίσω βα-

γόνια διατήρησαν την ταχύτητα των 190 χλμ/ώρα με αποτέλεσμα

να εκτροχιαστούν και να προκαλέσουν ζημιές στα μεσαία βαγόνια.

Σημειώνεται ότι ο «κόφτης» ταχύτητας στην Ισπανία είναι 200

χλμ/ώρα.

Στο πρόσφατο δυστύχημα στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης (τρεις νε-

κροί-έξι τραυματίες), το όριο ταχύτητας ήταν 60 χλμ/ώρα, η αμα-

ξοστοιχία πήγαινε με 140 χλμ/ώρα. Κατά τον κ. Λυμπέρη και σε

αυτήν την περίπτωση, το μήκος πέδησης του τρένου είναι πολύ

μεγάλο, καθώς σταματάει πολύ πιο αργά σε σχέση με το αυτοκί-

νητο. Ενδεικτικά ένα τρένο που πηγαίνει με 140 χλμ/ώρα διανύει

μέσα σε μισό λεπτό 1300 μέτρα. 

Η ασφάλεια μέσω σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης
Ο κ. Κωνσταντίνος Χρονάκης, στέλεχος της
ΕΡΓΟΣΕ, αναφέρθηκε αναλυτικά στην εφαρ-
μογή των νέων τεχνολογικών συστημάτων ση-
ματοδότησης, αλλά και στο νέο Γενικό
Κανονισμό Κινήσεως (ΓΚΚ). Όπως είπε, ο σι-
δηρόδρομος διέπεται από κανόνες οι οποίοι

πρέπει να τηρούνται. Παρουσίασε αναλυτικά τα δομικά στοιχεία
της σιδηροδρομικής σηματοδότησης και ειδικότερα την τηλεδι-
οίκηση που αποτελεί σημαντικό της εποικοδόμημα. Πρόσθεσε ότι
το σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών επιβάλλει τους ανα-
γκαίους περιορισμούς για την ασφάλεια του δικτύου. Τα συστή-
ματα αυτόματης προστασίας έχουν εξοπλισμό τόσο επί του
συρμού, όσο και επί της γραμμής.
Αναφέρθηκε  επίσης στο σύστημα ETCS (European Train Control
System) το οποίο δημιουργήθηκε με γνώμονα τη διασυνοριακή
λειτουργία των συρμών. Με το εν λόγω σύστημα αυξάνεται η
ασφάλεια, ενώ πλέον δεν είναι αναγκαίο ο μηχανοδηγός να γνω-
ρίζει τους κανόνες άλλου κράτους. Αυτό κατέστη εφικτό χάρη στο
GSM-R - το ειδικό σύστημα επικοινωνίας για τους σιδηροδρόμους

- τα δομικά στοιχεία του οποίου επίσης παρουσίασε. 

Ο νέος κανονισμός κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο
Ο κ. Τάσος Λαμπρόπουλος, στέλεχος της Διεύ-
θυνσης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ αναφέρθηκε
στο νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια
κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Όπως είπε, η εμπειρία στο σιδηρόδρομο αγγί-
ζει τα 200 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο

έχουν συμβεί πολλά δυστυχήματα. Αναφερόμενος στον νέο Γε-
νικό Κανονισμό Κινήσεως (ΓΚΚ), ο κ. Λαμπρόπουλος τόνισε, ότι
ο βασικός «πυρήνας» του αποτελεί στην ουσία μετάφραση του
αντίστοιχου γαλλικού κανονισμού, ωστόσο με το πέρασμα των
χρόνων δέχεται επιδράσεις και από τον γερμανικό. Αναφερόμενος
στην συντελούμενη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών συγ-
κοινωνιών επεσήμανε, ότι υπό το νέο αυτό καθεστώς η πιθανό-
τητα λαθών αυξάνεται. 
Για αυτό εκδόθηκε από την ΕΕ η οδηγία 49/2004 σύμφωνα με την
οποία ορίζονται οι εθνικές αρχές για την ασφάλεια. Για την Ελ-
λάδα είναι η ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων). Η σύνταξη
του νέου ΓΚΚ βρίσκεται σε εξέλιξη, θα περιλαμβάνει όλες τις νέες
εξελίξεις (GSM-R), θα γραφτεί στη δημοτική από την καθα-
ρεύουσα, ενώ θα περικοπούν και όσες διατάξεις του κριθούν ως
περιττές.    

Στρατηγικής σημασίας η συντήρηση του τροχαίου υλικού
Ο κ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία
Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλι-
κού ΑΕ) αναφέρθηκε στον ειδικό ρόλο της
συντήρησης και του συνεχούς ελέγχου του
τροχαίου υλικού για την ασφάλεια των σιδη-

ροδρομικών μεταφορών.
Όπως τόνισε, η σημασία που δίνει η χώρα μας στο τροχαίο υλικό
είναι μικρή όπως φαίνεται από τα χρήματα που εξασφαλίζονται
για τη συντήρησή του. Σε αυτό το πλαίσιο ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΕΣΣΤΥ, παρουσίασε τα μεγάλα λειτουργικά της έξοδα (ενοί-
κια, ΔΕΗ, νερό), τονίζοντας ότι είναι η μόνη αυτοδιαχειριζόμενη
εταιρεία του ελληνικού δημοσίου.
Συντηρείται επομένως με τα χρήματα που της οφείλουν άλλες
εταιρείες, ενώ το 2017 θα λειτουργήσει με κέρδη, αντί ζημιών 5-
6 εκ. ευρώ που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Διαθέτει σύστημα
ολικής ποιότητας, έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης μέσω των
νέων επενδύσεων στο σιδηρόδρομο και αν είχε και αντίστοιχα
στελεχωμένες διοικητικές υπηρεσίες θα μπορούσε να ελέγχει
πλήρως το σιδηροδρομικό σύστημα.  

Εξοπλισμός και πρόγραμμα ανακατασκευής της ΓΑΙΑΟΣΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Αθα-
νάσιος Σχίζας, κατά τη διάρκεια ειδικής του
παρουσίασης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα
ανακατασκευής του τροχαίου υλικού της ΓΑΙ-
ΑΟΣΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού
νέου νόμου του 2016, καθώς επίσης και στην

επικείμενη εφαρμογή της νέας διεταιρικής σύμβασης με την υπό
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ιδιωτικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία επίσης προβλέπεται από τον
παραπάνω νόμο. Όπως μάλιστα είπε, ταυτόχρονα με την προβλε-
πόμενη σύμβαση μίσθωσης του τροχαίου υλικού θα γίνει και η
σύμβαση συντήρησης.
Σε σχέση με τη διασφάλιση των απαραίτητων προδιαγραφών του
τροχαίου υλικού, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα ειδικών αυτο-
ψιών που διενεργήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια για το υλικό
μακράς ακινησίας. Από τις αυτοψίες, βρέθηκαν επιπλέον 800 μο-
νάδες (συνολικής αξίας περίπου 75 εκ. ευρώ), πολλές από τις
οποίες προορίζονται για εκποίηση. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση
του εξοπλισμού που διαθέτει η ΓΑΙΟΣΕ είναι σε γενικές γραμμές
ικανοποιητική. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι 30-40 εκ. ευρώ θα
διατεθούν για την παραπέρα βελτίωση του υφιστάμενου τροχαίου
υλικού, τόνισε δε ότι η σχετική πρόθεση και απόφαση που υπάρ-
χει, είναι, να υποστηριχθεί το ελληνικό τροχαίο υλικό, αντί του ει-
σαγόμενου.  

Διαχείριση συνεπειών σιδηροδρομικού ατυχήματος
Η κ. Άρτεμις Γαλάνη από τη Διεύθυνση Σχεδια-
σμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας (Γ.Γ.Π.Π.) παρουσίασε τους ρόλους και
τις αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκον-
ται στη διαχείριση και αντιμετώπιση των συνε-

πειών από σιδηροδρομικά ατυχήματα. Η Γ.Γ.Π.Π. έχει εκδώσει
κατευθυντήριες οδηγίες προς τους φορείς για την αντιμετώπιση
ατυχημάτων κατά την οδική και τη σιδηροδρομική μεταφορά επι-
κίνδυνων φορτίων. Επεσήμανε τα εξής τρία στάδια της αντιμετώ-
πισης των δυστυχημάτων: 1) Αρχική ειδοποίηση 2) Ανάπτυξη
δυνάμεων 3) Επέμβαση, για να προσθέσει ότι μετά από ένα ατύ-
χημα είναι ανάγκη να γίνει γρήγορα η οριοθέτηση των επιχειρη-
σιακών ζωνών. Επιπλέον ανέφερε, ότι οι ρόλοι της αστυνομίας
και της πυροσβεστικής είναι διακριτοί, κάνοντας σαφές ότι κατά
τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων είναι αναγκαία η λήψη προ-
ληπτικών μέτρων.  

Επικίνδυνα εμπορεύματα και σιδηροδρομικές μεταφο-
ρές: Η είσοδος νέων εταιρειών αυξάνει τις απαιτήσεις   

O κ. Χρήστος Σερετίδης, πρόεδρος Πανελλή-
νιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφο-
ράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ)
μετέφερε την υπάρχουσα εμπειρία για τις σιδη-
ροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευ-
μάτων, ενώ κατέθεσε και προτάσεις για τη

βελτίωσή τους. Ως επικίνδυνα εμπορεύματα όρισε αυτά που πε-
ριέχουν ουσίες από τις οποίες είναι δυνατό να προκληθούν κίν-
δυνοι για τη δημόσια υγεία. Γι’ αυτό το λόγο σε 44 χώρες, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα, ισχύει ο κανονισμός RID. Σκοπός του
εν λόγω κανονισμού είναι η προστασία της υγείας, του περιβάλ-
λοντος και της ιδιοκτησίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπάρχουν
συγκεκριμένα στοιχεία για τα επικίνδυνα εμπορεύματα, τα οποία,
διαχωρίζονται σύμφωνα με τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Ο κ.
Σερετίδης, τόνισε επίσης ότι ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής
υποδομής σύμφωνα με τον κανονισμό RID πρέπει να έχει έτοιμα
σχέδια έκτακτης ανάγκης και ότι η είσοδος νέων εταιρειών στο

σιδηρόδρομο αυξάνει τις απαιτήσεις, για να προσθέσει ότι οι κα-
νόνες ασφαλείας είναι αναγκαίο να τηρούνται πάντα.  

(ΣΣ Οι περιλήψεις των ομιλιών έγιναν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου).

Το συνέδριο, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ομίλου ΟΣΕ
σε συνεργασία και με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στην ανά-
πτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου δημόσιων και ιδιωτικών φο-
ρέων, εταιρειών, επενδυτών, καθώς επίσης εκπροσώπων αρμόδιων
ευρωπαϊκών οργανισμών. Το υποστήριξαν με την αιγίδα και συνερ-
γασία τους: Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών, Οικονομίας & Του-
ριστικής Ανάπτυξης, Αντιπροσωπεία Ε.Ε. στην Ελλάδα,
«Shift2Rail», «European Railway Agency Συλλόγου Ελλήνων Συγ-
κοινωνιολόγων.», ΡΑΣ, Ελληνική Εταιρεία Logistics, ΠΣΣΑΜΜΕ κα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το newsletter επιμελήθηκε η Επεν-
δυτική Πρωτοβουλία και το φόρουμ A- Energy In-
vestments που διοργάνωσε και το συνέδριο. Το

φωτογραφικό υλικό που αξιοποιήθηκε για το newsletter, αποτελεί
κυρίως πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό από το ίδιο το συνέδριο, ενώ
κάποιες φωτογραφίες προέρχονται από τις παρουσιάσεις των ομιλη-
τών. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο φό-
ρουμ της Α- Energy Τ: 210-6912183 210-6912505 www a-energy
investments.gr/ Ε: office.aenergy@gmail.com / Κ: 6978373031

: A-Energy Investments Επενδυτική Πρωτοβουλία
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Οι πόλεις-λιμάνια της Μεσογείου αντιμετωπίζουν κοινές προκλή-
σεις λόγω παρόμοιων κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών
χαρακτηριστικών και αντιστοίχων τάσεων. Η περιοχή της Μεσογείου
συγκεντρώνει σχεδόν το 1/4 του ευρωπαϊκού πληθυσμού και οι πό-
λεις της συγκαταλέγονται στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προ-
ορισμούς της Ευρώπης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του συστήματος
κινητικότητας των πόλεων αυτών, με υιοθέτηση βιώσιμων και και-
νοτόμων πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοί-
κων και την ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας των πόλεων,
είναι ζωτικής σημασίας. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το έργο εδαφικής συνεργασίας «Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα σε Πόλεις-Λιμάνια της Μεσογείου» (SUMPORT – Su-
stainable Urban Mobility in MED PORT cities) στοχεύει στην αύ-
ξηση των ικανοτήτων των τοπικών αρχών στον σχεδιασμό ήπιας και
βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μέσω ανταλλαγής εμπειριών, υλο-
ποίησης πιλοτικών δράσεων και κατάρτισης προσωπικού. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg MED και

θα ολοκληρωθεί το 2019, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 2,4
εκατομμυρίων ευρώ. Στο σχήμα συνεργασίας συμμετέχουν δέκα
εταίροι από την περιοχή της Μεσογείου:
• η Εκτελεστική Γραμματεία της Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας

(Central European Initiative - Executive Secretariat) και το Ινστι-
τούτο Μεταφορών και Εφοδιαστικής (Institute for Transport and
Logistics) από την Ιταλία, 

•  ο Δήμος του Δυρραχίου από την Αλβανία, 
•  ο Δήμος του Κότορ από το Μαυροβούνιο, 
•  το Ίδρυμα του λιμανιού της Βαλένθια (Valenciaport Foundation)

και το Ίδρυμα του Δήμου της Βαλένθια (Foundation of the Valen-
tian Community) από την Ισπανία, 

•  ο Δήμος του Κόπερ από τη Σλοβενία, 
•  το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Περιφερειακή

Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου από την Ελλάδα, 
•  ο Δήμος Λεμεσού από την Κύπρο.

Το SUMPORT παρέχει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες πόλεις-λι-
μάνια α) να αναπτύξουν μεσοπρόθεσμες στρατηγικές βιώσιμης κι-

Biωσιμη Αστικη Κινητικοτητα
σε Πολεις - Λιμανια της μεσογειου

Sustainable Urban Mobility in MED 
Port-Cities - SUMPORT 
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νητικότητας, υποβοηθώντας τες - κατά περίπτωση - στην εξ αρχής
εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ή στην
αναθεώρηση-επικαιροποίηση υφιστάμενου ΣΒΑΚ, και β) να εφαρ-
μόσουν χειροπιαστά μέτρα για άμεση προώθηση της ήπιας και βιώ-
σιμης κινητικότητας.

Το SUMPORT επιχειρεί να αμβλύνει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής
συμφόρησης και της συνεπαγόμενης μόλυνσης της ατμόσφαιρας,
παρέχοντας εναλλακτικές επιλογές στην ατομική μηχανοκίνηση.
Οι συμμετέχουσες πόλεις θα εφαρμόσουν πιλοτικές δράσεις και θα
προσομοιώσουν παρεμβάσεις, που θα έχουν άμεσα οφέλη για τους
κατοίκους και τους επισκέπτες τους. Όλες οι δράσεις θα παρακο-
λουθούνται διαρκώς, ως προς τις επιπτώσεις και την αποτελεσμα-
τικότητά τους. 

Οι πόλεις θα επιδείξουν και θα δοκιμάσουν μέτρα προώθησης ήπιας
και φιλικής προς το περιβάλλον αστικής κινητικότητας. Θα προωθή-
σουν την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής χωρίς εξάρτηση από το αυ-
τοκίνητο. 

Με το έργο SUMPORT θα εκκινήσει μια ατέρμων και, ως θα έπρεπε,

επαναληπτική διαδικασία σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας,
με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του SUMPORT από τα ΣΒΑΚ. 

Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, το έργο επιδιώ-
κει να διαχύσει τη γνώση και τα αποτελέσματά του, στοχεύοντας
στην ενθάρρυνση άλλων πόλεω ν- λιμανιών στη Μεσόγειο, ώστε
να επενδύσουν στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Υποστηρίζονται
και διευκολύνονται οι σχετικές διαδικασίες, ενώ ειδικά εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια διοργανώνονται σε 4 από τις συμμετέχουσες πόλεις
προς βελτίωση των ικανοτήτων σχετικά με τον σχεδιασμό της αστι-
κής κινητικότητας. 

Οι πιλοτικές δράσεις του έργου συνίστανται σε:
• Δημιουργία νέων ποδηλατολωρίδων ή επέκταση υφιστάμενων

(Λεμεσός, Δυρράχιο, Κότορ), με στόχο την προώθηση ήπιων/ με
σωματική ενέργεια (active) μέσων μετακίνησης (ποδήλατο, βά-
δισμα) και τη μείωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας.

• Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων (Βαλένθια, Ηγουμενίτσα) για
τη γενικότερη προώθηση κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης
(shared modes) και τη μείωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας.

• Προσομοίωση θαλάσσιων μεταφορών: βιώσιμη, πολυτροπική κι-
νητικότητα (Λεμεσός) με στόχο την αξιολόγηση εναλλακτικών
μέσων μεταφοράς.

• Σύστημα συνεπιβατισμού για εργαζόμενους στο λιμάνι της Βα-
λένθια, με στόχο τη γενικότερη προώθηση κοινόχρηστων μέσων
μετακίνησης (shared modes) και τη μείωση της μηχανοκίνητης
κυκλοφορίας.

• Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών στις με-
ταφορές (ICT) - Infomobility για την προώθηση των δημόσιων
συγκοινωνιών και εγκατάσταση ψηφιακά υποβοηθούμενου συ-
στήματος park & ride στην πόλη του Κόπερ για την αναβάθμιση
και προώθηση της χρήσης του συστήματος δημόσιων συγκοινω-
νιών, την πληροφόρηση των πολιτών για τα δρομολόγια λεωφο-
ρείων σε πραγματικό χρόνο και την οργάνωση του δημόσιου
χώρου στάθμευσης στο κέντρο της παλιάς πόλης.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου και η 1η Συνάντηση της Διευθύ-
νουσας Επιτροπής του έργου πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 8 Φε-
βρουαρίου 2017 στην Τεργέστη, ενώ η 2η Συνάντηση της
Διευθύνουσας Επιτροπής και το πρώτο από τα τέσσερα εκπαιδευτικά
σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Ιουλίου 2017. Στο προ-
σεχές διάστημα προβλέπεται η ολοκλήρωση των προπαρασκευαστι-
κών μελετών των πόλεων-λιμανιών και η έναρξη εκπόνησης των
προβλεπόμενων ΣΒΑΚ και υλοποίησης των πιλοτικών δράσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο:
https://sumport.interreg-med.eu 
www.linkedin.com/groups/8612007
www.facebook.com/SUMPORT
www.twitter.com/SUMPORT_MED 

Ερευνητική ομάδα ΑΠΘ για το έργο SUMPORT: Μ. Μιλτιάδου (Επι-
στημονικά Υπεύθυνος), Γ. Μίντσης, Σ. Μπάσμπας, Χρ. Ταξιλτάρης,
Αντ. Τσουκαλά
Εργαστήριο Σχεδιασμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής και
Οδοποιίας – Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
Email Επιστημονικά Υπεύθυνου: mmiltiadou@auth.gr    

Στόχοι:
• Βελτίωση της ικανότητας σχεδιασμού στην κατεύ-

θυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μέσω
επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων και ανταλ-
λαγής εμπειριών μεταξύ των συμμετεχουσών (στο
έργο) πόλεων - λιμανιών.

• Εφαρμογή ή προσομοίωση πιλοτικών δράσεων προ-
ώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στις συμμετέ-
χουσες πόλεις.

• Εκπόνηση ή αναθεώρηση ΣΒΑΚ ή εναρμόνιση ΣΒΑΚ
με υφιστάμενα ή υπό εκπόνηση σχέδια κινητικότητας
σε συγκεκριμένους τόπους.

• Ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης,
που θα συγκεντρώνει το υλικό και την αποκτηθείσα
εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου (εκπαιδευ-
τικό υλικό, κείμενα και εργαλεία). Η εν λόγω πλατ-
φόρμα πρόκειται να φιλοξενήσει παράγωγα και των
άλλων επιμέρους έργων, που υλοποιούνται μέσω
του Προγράμματος INTERREG MED, και θα είναι προ-
σβάσιμη σε όλη την κοινότητα της Μεσογείου που
ασχολείται με θέματα αστικής κινητικότητας (MED
Urban Transports Community). 

• Διάχυση της εμπειρίας και διασφάλιση της αναπα-
ραγωγής της σε παρόμοιες περιπτώσεις, μέσω δη-
μόσιων εκδηλώσεων, εργαστηρίων και της
πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
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Το έργο SAFE STRIP συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και έχει
σκοπό τη συνεισφορά στα Συνεργατικά Ευφυή Συστή-
ματα Μεταφορών (“Cooperative Intelligent Transporta-
tion Systems” - C-ITS) μέσω μίας επαναστατικής ιδέας:
τη μετάδοση - σε πραγματικό χρόνο - στατικών και δυ-
ναμικών πληροφοριών που αφορούν στο δρόμο, τις πε-
ριβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στα κι-
νούμενα οχήματα. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου  μίας χα-
μηλού κόστους διάταξης μίκρο και νάνο αισθητήρων
που ενσωματώνεται επί της υποδομής άνευ παρεμβατι-
κών, χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών. 

Συνεργατικές Εφαρμογές – Στόχος 
Οι εφαρμογές που αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο του
έργου και πρόκειται να αξιολογηθούν στις πιλοτικές του
δοκιμές είναι εφαργομές που αφορούν τόσο τους οδη-
γούς όσο και τους χειριστές Κέντρων Διαχείρισης Κυκλο-
φορίας (ΚΔΚ) και έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια
και την προειδοποίηση επικείμενων κινδύνων παντός
τύπου, με ειδικές εφαρμογές προειδοποίησης για αφύ-
λαχτες σιδηροδρομικές διαβάσεις και οδικά έργα επί της
οδού, για σενάρια ασφαλούς συγχώνευσης στη λωρίδα
και κυκλοφορίας σε διασταυρώσεις, για παράδοση προ-
σωποποιημένων προειδοποιήσεων που αυτή τη στιγμή
παρέχονται από Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων
(VMS), για στάθμευση και για αυτόματη διέλευση από
διόδια. Ακόμη, μία από τις εφαρμογές αφορά στον άμεσο
εντοπισμό φθοράς του οδοστρώματος υποστηρίζοντας
την προγνωστική συντήρηση αυτού, ενώ ειδικές εφαρ-
μογές θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν για τα αυτό-
νομα οχήματα. 

Ποια οχήματα αφορά 
Η λύση που θα παρέχει το SAFE STRIP αφορά όλα τα οχή-
ματα, παντός τύπου. Αυτά που είναι εξοπλισμένα με προ-
ηγμένα συστήματα υποστήριξης του οδηγού καθώς και
αυτόνομα οχήματα όπως και οχήματα που δεν έχουν κα-
νένα εξοπλισμό. Τα ευφυή συστήματα των αυτοκινήτων
θα αναβαθμιστούν διαμέσου της πιο ακριβούς και έγκαι-
ρης πληροφόρησης που θα παρέχει το σύστημα με ένα
ελάχιστο εξοπλισμό της τάξεως των 100€, ενώ οι οδηγοί
μη εξοπλισμένων οχημάτων θα απολαμβάνουν την εμ-
πειρία ευφυών συστημάτων διαμέσου εύχρηστων εφαρ-
μογών για κινητές συσκευές. Η προτεινόμενη λύση θα
βρίσκει εφαρμογή τόσο σε επιβατικά και φορτηγά οχή-
ματα όσο και σε μοτοσικλέτες.  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΚΕΤΑ) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.)

6Ο χλμ. Οδού Χαριλάου - Θέρμης - Τ.Θ. 60361 - 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: 2310 498453,  Fax: 2310 498269, e-mail:hit@certh.gr, www.imet.gr

Ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση που θα επιτρέπει, διαμέσου της
επικοινωνίας δρόμου και κινουμένων οχημάτων, τη μετάδοση κρί-
σιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την παροχή ή

την αναβάθμιση καινοτόμων συνεργατικών ευφυών εφαρμογών
για οδηγούς και χειριστές Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
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Τεχνολογική Προσέγγιση 
Θα αναπτυχθούν δύο συμπληρωματικές τεχνολογικές
προσεγγίσεις, μία για τα εξοπλισμένα και αυτόνομα αυ-
τοκίνητα και μία για μη εξοπλισμένα αυτοκίνητα και τις
μοτοσικλέτες. Η πρώτη θα κάνει χρήση του πρωτόκολλου
επικοινωνίας ΙΕΕΕ802.11p και θα επιτρέπει την απευ-
θείας επικοινωνία δρόμου – οχήματος με την πληροφο-
ρία να φτάνει σε μονάδα επεξεργασίας επί του οχήματος,
να τροφοδοτεί τις αντίστοιχες υφιστάμενες εφαρμογές και
να εμφανίζεται σε υπάρχοντα συστήματα τοποθετημένα
επί του οχήματος. Η δεύτερη θα κάνει χρήση δικτύου
ασύρματης επικοινωνίας LTE (“Long Term Evolution”)
και τεχνολογίας νέφους (“cloud”) με την εν λόγω πλη-
ροφορία να υποστηρίζει αντίστοιχες εφαρμογές για ευ-
φυείς τερματικές κινητές συσκευές (ευφυή κινητά,
ταμπλέτες, κ.λπ.). Τεχνολογίες επικοινωνίας Οχήματος
με Όχημα (Vehicle to Vehicle) θα χρησιμοποιηθούν τόσο
για την κάλυψη του κενού επικοινωνίας μεταξύ εξοπλι-
σμένων οχημάτων όσο και για τη μετάδοση της πληρο-
φορίας σε οχήματα των ΚΔΚ. Σε όλες τις περιπτώσεις, ένα
Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων - που θα λειτουργεί
είτε στο όχημα είτε στο cloud - θα είναι υπεύθυνο για την
έκδοση προσωποποιημένων γνωστοποιήσεων, προειδο-
ποιήσεων και συστάσεων που θα απαντάνε σε κάθε
εφαρμογή και που θα παρέχονται μέσω του οπτικού,
ακουστικού και απτικού καναλιού στους οδηγούς καθώς
και στα συστήματα των ΚΔΚ. 

Αξιολόγηση 
Η ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση θα αξιολογηθεί σε
ελεγχόμενο περιβάλλον (σε πίστες δοκιμών της Ισπανίας,
Γαλλίας και Ιταλίας) καθώς και σε πραγματικές συνθήκες
(σε αυτοκινητόδρομους σε Ελλάδα και Ιταλία) με 4 ερευ-
νητικά αυτοκίνητα και 3 ερευνητικές μοτοσικλέτες σε 4 

κύκλους πειραματικών δοκιμών, ώστε να αξιολογηθεί
από όλες τις τεχνικές απόψεις αλλά και να προσδιοριστεί
η αναμενόμενη συμβολή της στην οδική ασφάλεια, την
κινητικότητα αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη 
• Ανάδειξη της υπάρχουσας «ευφυΐας» των οχημάτων

διαμέσου προσωποποιημένης πληροφορίας για την
υποδομή, τις περιβαλλοντικές και τις κυκλοφοριακές
συνθήκες που είναι πιο ακριβής και δίνεται πιο έγκαιρα
και παροχή ισοδύναμης «ευφυΐας» σε μη εξοπλισμένα
οχήματα αυξάνοντας έτσι σημαντικά την οδική ασφά-
λεια και προωθώντας την «ισότητα» στους δρόμους. 

• Εφαλτήριο για τη διάνοιξη μιας νέας αγοράς για τους
παρόχους και κατασκευαστές αισθητήρων με πεδίο
αναφοράς την έξυπνη υποδομή.  

• Διερεύνηση νέων πεδίων εφαρμογής του πολλά υπο-
σχόμενου πρωτοκόλλου επικοινωνίας IEEE 802.11p.

• Συνεισφορά στον υβριδικό δυναμικό υπολογισμό του
πραγματικού συντελεστή τριβής του οδοστρώματος που
θα είναι πολύ πιο ακριβής και θα απαλείφει την ανάγκη
ύπαρξης αισθητήρων επί του οχήματος. 

• Μείωση του λειτουργικού κόστους εξοπλισμού και συν-
τήρησης της υποδομής κατά 50-95%, μειώνοντας ή κα-
ταργώντας την ανάγκη ύπαρξης πινακίδων μεταβλητών
μηνυμάτων και σήμανσης αλλά και σταθμών διοδίων.

Επιστημονική υπεύθυνη του έργου SAFE STRIP:
Δρ. Μαρία Γκέμου, Ερευνήτρια Βαθμίδος Γ’ και επικεφα-
λής των εργαστηρίων ‘’Καθαρά Οχήματα και Τεχνολο-
γίες’’ και ‘’Νέα Υλικά και Διεργασίες στις Μεταφορές’’ στο
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Μεταφορών
(Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το έργο SAFE STRIP [SAFE and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving
Road Interactive aPplications] με ημερομηνία εκκίνησης την 01/05/2017 και διάρκεια τριών
χρόνων είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος
Horizon 2020, με κωδικό έργου 723211.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου SAFE STRIP:
http://safestrip.eu/ 
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Το GreenYourMove (GYM) είναι ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρό-
γραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και το πράσινο ταμείο υπό τον άξονα για το περιβάλλον -
LIFE14 ENV/GR/000611. Πρόκειται για συνεργασία συνολικά 6
εταίρων από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
AVMapGISA.E., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε), την Τσεχία (CHAPS-
spol. s.r.o.) και την Ολλανδία (Stichting Plannerstack) υπό το
συντονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα έχει ξε-
κινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2015 και θα διαρκέσει μέχρι τον
Αύγουστο του 2018.

Στόχος του έργου GreenYourMove είναι η ανάπτυξη ενός πλοηγού
(για υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα) για τον σχε-
διασμό βέλτιστης διαδρομής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην
Ελλάδα η οποία θα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου. Τον Απρίλιο του 2016 μία πρώτη έκδοση του πλοη-
γού παρουσιάστηκε σε φορείς των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
ενώ ήδη από τον Ιούνιο του 2016 έχει ολοκληρωθεί η βάση δε-
δομένων της πλατφόρμας. Στόχος του πλοηγού είναι η μείωση
των αερίων του θερμοκηπίου και του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος στην Ευρώπη. Για την ολοκλήρωση του πλοηγού αναπτύχ-
θηκε ένα νέο μοντέλο υπολογισμού εκπομπών αέριων ρύπων
από οχήματα ενώ αναπτύχθηκε και μία νέα μέθοδος εύρεσης
βέλτιστων διαδρομών.

Η καινοτομία του μοντέλου υπολογισμού αερίων ρύπων βασίζεται
στο ότι χρησιμοποιεί δεδομένα από τα οχήματα που χρησιμοποι-
ούνται στο δίκτυο μεταφορών της Τσεχίας, της Ελλάδας και της
Ολλανδίας. Το μοντέλο περιλαμβάνει και περιπτώσεις συν-τρο-

πικών μεταφορών ενώ κατά τον υπολογισμό λαμβάνει υπόψη με-
τεωρολογικά δεδομένα, τη χρήση κλιματισμού στα οχήματα, την
κατάσταση του οδικού δικτύου, το ποσοστό πληρότητας των οχη-
μάτων και την ταχύτητα του οχήματος. Το νέο αυτό μοντέλο υπο-
λογίζει τους αέριους ρύπους GHG και το ενεργειακό αποτύπωμα
των οχημάτων.

Για την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής αναπτύχθηκαν μοντέλα
επίλυσης του προβλήματος συν-τροπικής δρομολόγησης ενώ
χρησιμοποιούνται δεδομένα δρομολογίων τύπου GTFS από τους
μεταφορείς. Η επίλυση γίνεται με συνδυασμό ευρετικών και ανα-
λυτικών προσεγγίσεων.

Παράλληλα το GreenYourMove συμμετείχε στο ESCC 2017 το 4ο
Διεθνές Συνέδριο για «Ενέργεια, Αειφορία και την Κλιματική Αλ-
λαγή» που πραγματοποιήθηκε στις 12 με 16 Ιουνίου στη Σαντο-
ρίνη. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εργασίες από ειδικούς στον
τομέα της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και των μεθόδων
βελτιστοποίησης. Επίσης παρουσιάστηκε το έργο GreenYour-
Move, ενώ εταίροι του έργου παρουσίασαν θέματα που αφορούν
το χώρο των μεταφορών, του περιβάλλοντος και της βελτιστοποί-
ησης στις μεταφορές. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε μας στα:     

GreenYourMove

@GreeenYourMove 

GreenYourMove

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του μοντέλου υπολογισμού 

των εκπομπών αερίων ρύπων και ο αλγόριθμος υπολογισμού 

της βέλτιστης διαδρομής του πλοηγού GreenYourMove

24 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Το έργο InnovaSUMP ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2017
με ορίζοντα υλοποίησης τον Ιούνιο του 2021 (διάρκεια 54
μήνες). Το έργο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG Europe της Ε.Ε.,
έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.698.000 € και θα καλυφθεί κατά
85% από ευρωπαϊκά κονδύλια και κατά 15% από εθνικά. Βασικός
σκοπός του έργου είναι η εισαγωγή καινοτομιών και βελτιώσεων
στην προετοιμασία, επεξεργασία, διαβούλευση, υιοθέτηση, εφαρ-
μογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) παράλληλα με την υιοθέτηση πο-
λιτικών και μέτρων που προωθούν τη χρήση και τις επενδύσεις
σε λύσεις βιώσιμης κινητικότητας. Οι προτεινόμενες δράσεις του
έργου «InnovaSUMP» περιλαμβάνουν αξιολόγηση και ανάλυση
της υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας στους συμμετέχοντες
δήμους και η συνακόλουθη παροχή εκτεταμένων και στοχευμέ-
νων διαδικασιών κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι διαδι-
κασίες αυτές θα υποστηριχθούν από εργαστήρια, σεμινάρια,
επισκέψεις και ανταλλαγές προσωπικού.

Το έργο υλοποιείται σε δύο φάσεις με διάρκεια 30 και 24 μήνες
αντίστοιχα. 
Η πρώτη φάση αφορά κατά κύριο λόγο την ανταλλαγή εμπειριών

και καλών πρακτικών αναφορικά με τα ΣΒΑΚ μεταξύ των φορέων,
και αφορούν συγκεκριμένες καινοτόμες πτυχές όπως:
1. Διερεύνηση της συμπεριφοράς των μετακινουμένων απέναντι

σε νέα και αναδυόμενα συστήματα, τεχνολογίες, πολιτικές και
μέτρα

2. Ενσωμάτωση των μέτρων τιμολόγησης και χρηματοδότησης
και άλλων συναφών εργαλείων στον σχεδιασμό των ΣΒΑΚ

3. Εφαρμογή σχεδιασμού για τους επισκέπτες σε τουριστικούς
προορισμούς

4. Ενσωμάτωση των διαδικασιών ΣΒΑΚ και ΣΔΑΕ (Σχέδιο Δράσης
για την Αειφόρο Ενέργεια). 

Η δεύτερη φάση αφορά τη δημιουργία σχεδίων υλοποίησης των
παρεμβάσεων για κάθε δήμο και την αξιολόγησή τους με κοινή
μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί εντός του έργου.
Η Κοινοπραξία του έργου αποτελείται κατά βάση από Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προερχόμενους από κράτη μέλη
της E.E. καθώς και από ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα με σκοπό την πα-
ροχή επιστημονικής υποστήριξης στους εταίρους. Συγκεκριμένα
στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν:
• Ο Δήμος Λευκωσίας (Κύπρος)
• Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου (Ελλάδα)

Έναρξη του έργου InnovaSUMP
«Καινοτομίες στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

για αστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα»

Φωτογραφία των εταίρων της Κοινοπραξίας InnovaSUMP από την εναρκτήρια συνάντηση στη Λευκωσία Κύπρου

25 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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• Ο Δήμος Ντέβον (Ηνωμένο Βασίλειο)
• Ο Δήμος Ραβέννας (Ιταλία)
• Ο Δήμος Ιασίου (Ρουμανία)
• Ο Δήμος Βισέου (Πορτογαλία)
• Η Δημοτική επιχείρηση «Connection services» (Λιθουανία)
• Ο Δήμος Πράγας (Τσεχία)
• Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)

Ειδικότερα, το ΑΠΘ και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτικών Μη-
χανικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Παναγιώτη
Παπαϊωάννου, έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τους συμμετέχον-
τες φορείς στις καινοτόμες πτυχές των ΣΒΑΚ που παρατέθηκαν
παραπάνω. Το ΑΠΘ θα παρέχει στους εταίρους του έργου υποστή-
ριξη στα υπό υλοποίηση ή ήδη υλοποιημένα ΣΒΑΚ και θα δραστη-
ριοποιηθεί σε θέματα όπως:

• Απογραφή υφιστάμενων γνώσεων και καλών πρακτικών 
• Πληροφόρηση των εταίρων σχετικά με τα στάδια της διαδικα-

σίας ενός ΣΒΑΚ
• Τεχνική βοήθεια στις πόλεις-εταίρους αναφορικά με το ποιες

προτεραιότητες, δράσεις ή μέτρα θα πρέπει να συμπεριλαμβά-
νονται σε ένα ΣΒΑΚ

• Αξιολόγηση των αρχικών σχεδίων των ΣΒΑΚ που υλοποιούνται
από τους δήμους του έργου

• Προετοιμασία οδηγιών και τεχνικών κατευθύνσεων για την από
κοινού ανάπτυξη των ΣΒΑΚ

• Κριτική αξιολόγηση των σχεδίων δράσης των τοπικών αρχών
και προτάσεις βελτίωσης αυτών

• Εξασφάλιση της εναρμόνισης των σχεδίων δράσης μεταξύ των
τοπικών αρχών των εταίρων

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν τέσσερις συναντή-
σεις-εργαστήρια τα οποία θα αφορούν στους παραπάνω 4 βασι-
κούς άξονες του InnovaSUMP.
Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποι-
ήθηκε τον Απρίλιο του 2017 στη Λευκωσία Κύπρου, ενώ η δεύ-
τερη συνάντησή της Κοινοπραξίας, που αφορούσε τη διερεύνηση
της συμπεριφοράς των μετακινουμένων κατά τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ πραγματοποιήθηκε στην Πράγα τον
Ιούνιο του 2017. Η δεύτερη αυτή συνάντηση περιελάμβανε πα-
ρουσιάσεις από τους εκπροσώπους των δημοτικών αρχών σχε-
τικά με την εμπειρία τους και τις βέλτιστες πρακτικές που
εφαρμόζονται στην πόλη τους και αφορούν τη συμπεριφορά των
μετακινουμένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στους:

Παπαϊωάννου Παναγιώτης
Καθηγητής ΑΠΘ
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Τηλ: 2310 995775
e-mail: papa@civil.auth.gr

Πολίτης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Τηλ: 2310 995826
e-mail: pol@civil.auth.gr

Νικολαΐδου Αναστασία
Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Τηλ: 2310 994160
e-mail: nikolaid@civil.auth.gr
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Πρακτικά ετήσιας εκδήλωσης YEARS στην Ελλάδα (12/6/2017)

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»

12/6/2017, Αμφιθέατρο Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου

Ημερίδα: Young Europeans Acting for Road Safety (YEARS) στην Ελλάδα

Η Ημερίδα YEARS στην Ελλάδα για το έτος 2017 με θέμα «Κίν-
δυνοι και συστάσεις πολιτικής για την ασφάλεια των νεαρών χρη-
στών της οδού σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο» διεξήχθη από
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (European Transport
Safety Council, ETSC) τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 με συντονιστή
τον Αντιπρόεδρο ΣΕΣ κ. Δημήτρη Κατσώχη. Κατά γενική ομολογία
οι τοποθετήσεις των μελών του πάνελ εστιάσθηκαν σε πρακτικές
πτυχές του ζητήματος και παρουσίασαν εξαιρετικό ενδιαφέρον
για το ακροατήριο.

Συνεδρία 1η (Session One): Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί 
Ο ΓΓ Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ.
Δημήτριος Αναγνωστάκης, εστίασε στις παθογένειες του μέχρι
πρότινος εφαρμοζόμενου μοντέλου «απόλυτης καταστολής»
στην οδική ασφάλεια και τη συντονισμένη προσπάθεια της Πολι-
τείας για μετεξέλιξη αυτού σε ένα μοντέλο αποτροπής συμβάν-
των, με μετωπίδα την πρόληψη σε όλα τα επίπεδα. Όρισε, δε, ως
βασικό προαπαιτούμενο για τη συντέλεση αυτής της διαδικασίας,
την αγαστή συνεργασία κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, προς επίτευξη των απαιτούμενων συνεργιών.
Αναφέρθηκε, περαιτέρω, στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κοινό στόχο τη

διαμόρφωση συνείδησης συνυφασμένης με την έννοια της οδι-
κής ασφάλειας. Παράλληλα, εξήρε το έργο που έχει συντελεστεί
με τη μορφή οδοιπορικού ανά την επικράτεια προς καλλιέργεια
τέτοιας συνείδησης στους Έλληνες και Ελληνίδες. Τέλος, τόνισε
τη σημασία του έργου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής,
ενώ υπογράμμισε την αξία του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σημειώνοντας ωστόσο τις ανάγκες εκσυγχρονισμού του εξοπλι-
σμού της Τροχαίας, όπως και την ανάγκη να αμβλυνθούν τα πα-
ρατηρούμενα φαινόμενα «εκπτώσεων» και συμψηφισμών κατά
τη διαπίστωση παραβάσεων και απόδοση κλήσεων παραβάσεων
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Κινούμενος στο ίδιο πνεύμα, ο ΓΓ Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Παυ-
σανίας Παπαγεωργίου, εξήρε την αξία της καλής συνεργασίας
των συναρμόδιων Υπουργείων (και εμπλεκόμενων φορέων, γε-
νικότερα), ως πρωταρχικού στοιχείου που φέρνει την έννοια της
πρόληψης στο προσκήνιο. Υπογράμμισε ότι τα ενίοτε σημαντικά
προβλήματα που παραμένουν στην οδική ασφάλεια δημιουργούν
μία πολύ αρνητική εικόνα ως προς τον πολιτισμό και τις αρχές
των ανθρώπων. Παράλληλα, εστίασε στη σημασία και την ανάγκη
εξασφάλισης αμεσότητας στην κυκλοφοριακή αγωγή, επιβεβαι-
ώνοντας τη δέσμευση του Υπουργείου προς την κατεύθυνση αυτή
μέσα από την επανασύσταση της «Νέας Γενιάς» και τη διαρκή συ-
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νεργασία με τους σχετικούς φορείς. 
Απηύθηνε, δε, πρόσκληση στο Ι.Ο.ΑΣ. για συνεργασία σε σταθερή
βάση, διατηρώντας έμφαση σε δράσεις διαμόρφωσης υπεύθυνης
συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης των χρηστών του οδικού
δικτύου ηλικίας 15-29 ετών. Η συμπεριφορά των οποίων κατά τη
χρήση του δικτύου συνιστά ευθέως δείκτη πολιτισμού και ευρύ-
τερης διαμόρφωσης χαρακτήρα.

Ο ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ευτύχιος Φυτράκης,
υπογράμμισε με τη σειρά του τη σημασία και αξία της συστηματι-
κής συνεργασίας των τριών συναρμόδιων Υπουργείων, ιδιαίτερα
σε σχέση με την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ως τάσης.
Στάθηκε στη σημασία της απομάκρυνσης της εκπαίδευσης και
επικοινωνίας από το διδακτισμό, ο οποίος δεν είναι αποδοτικός
έναντι νέων ανθρώπων που έχουν ανάγκη να λάβουν μηνύματα
μέσα από έναν εκσυγχρονισμένο τρόπο. 
Σε σχέση με το ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι του χώρου εν
γένει, σημείωσε την αξία της συλλογής εμπειριών από τη Βρετα-
νία, όπου το εξεταζόμενο ζήτημα συνιστούσε σε ορισμένες περι-
πτώσεις ζήτημα οργανωμένων συμμοριών (“gangs’ issue”) και
όχι ζήτημα απαντώμενο κατά κύριο λόγο σε υποβαθμισμένα προ-
άστια μεγαλουπόλεων. Γενικά η λήψη παραστάσεων αποτελεί
πολύτιμο στοιχείο εξέτασης του προβλήματος, με προϋπόθεση
την εύστοχη προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα και τα
χαρακτηριστικά των νέων της χώρας.

Εκπροσωπώντας τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά-
τηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα, ο Ταξίαρχος και Προϊστάμενος Κλά-
δου Τάξης (Κλαδάρχης) Δημήτριος Αθανασόπουλος ανέφερε ότι
καταγράφεται βεβαίως πτωτική τάση των βασικών δεικτών οδικής
ασφάλειας στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊ-
κές χώρες, ωστόσο τόνισε ότι καμία χώρα δε μπορεί να νιώθει
υπερήφανη ως κοινωνία και ένδειξη πολιτισμού, από τη σύγ-
χρονη κατάσταση που παραμένει συχνά προβληματική ως προς
την κοινή πρακτική και τη μέση συμπεριφορά στο οδικό δίκτυο.
Εξ ου και είναι απαραίτητο να διατηρείται σταθερά και διαχρονικά
ικανοποιητική συνεργασία συναρμόδιων φορέων. Τόνισε τη ση-
μασία της πιθανότητας συμβάντος σε κάθε περιοχή ανάλογα με
τα τοπικά χαρακτηριστικά του δικτύου, τα οποία συχνά υπαγο-
ρεύουν ανάγκη εξειδίκευσης μέτρων σε τοπικό επίπεδο. Καταλή-
γοντας, στάθηκε σε πτυχές του δύσκολου έργου της ΕΛ.ΑΣ και της
Τροχαίας καθώς το τροχαίο ατύχημα μας αφορά όλους, εξ ου και
είναι πολύ σημαντική σε βάθος χρόνου η οργάνωση δράσεων /
εκστρατειών όπως αυτές που διοργανώνει το Ι.Ο.ΑΣ.

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά ξεκίνησε
την τοποθέτησή της σημειώνοντας ότι οι δρόμοι της Ε.Ε παραμέ-
νουν οι συγκριτικά ασφαλέστεροι στην υφήλιο, ωστόσο υπάρχουν
σοβαρές διαφοροποιήσεις (disparities) σε επιμέρους περιοχές
της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο δύνανται να προσφέρουν λύσεις
οι διεθνείς συνεργασίες. Ιδίως οι νέοι χρήστες του οδικού δικτύου
είναι αυξημένα ευάλωτοι καθώς η ανάπτυξη ορισμένων τμημά-
των (π.χ. αμυγδαλή) και λειτουργιών του εγκεφάλου δε διαμορ-
φώνεται πλήρως πριν τα 18 έτη στα κορίτσια και συχνά τα 22

χρόνια στα αγόρια. Αναδεικνύεται συνεπώς η αξία της αποτελε-
σματικής προσέγγισης και διαμόρφωσης των εφήβων και νέων.
Το Ι.Ο.ΑΣ., πιστό στην υπηρέτηση της οδικής ασφάλειας και με
σαφές όραμα, οργανώνει ή συμμετέχει σε σχετικά προγράμματα
(ΕΡΜΗΣ, Mobile NEST κλπ), ενώ διατηρεί πληθώρα σχετικών δρά-
σεων από προπτυχιακά μαθήματα πανεπιστημιακών σχολών (π.χ.
3ο έτος Ιατρικής ΕΚΠΑ) έως «φιλικά» αλκοτέστ, εθελοντική αι-
μοδοσία, καθαρισμός πινακίδων κυκλοφορίας από νέους, σχετι-
κές δράσεις σε προσκοπικά jamboree κλπ.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ETSC, κ. Antonio Avenoso, ευχα-
ρίστησε θερμά την κα Δανέλλη-Μυλωνά για τη διοργάνωση της
ημερίδας και ξεκίνησε την παρουσίασή του σημειώνοντας ότι,
παρά την αισθητή βελτίωση των βασικών δεικτών οδικής ασφά-
λειας στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε κατά τα τελευταία 12 χρό-
νια, καθημερινά εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους στους
δρόμους της περίπου 70 άνθρωποι, ενώ άλλοι περίπου 400
τραυματίζονται σοβαρά. Πράγματι υπάρχει σημαντική διαφορο-
ποίηση μεταξύ διαφόρων περιοχών της Ε.Ε., αναμφίβολα υπάρχει
σημαντικό περιθώριο βελτίωσης αρκετών επιμέρους χαρακτηρι-
στικών προς βελτίωση του μέσου παρεχόμενου επιπέδου οδικής
ασφάλειας, χωρίς οξείες διακυμάνσεις μεταξύ περιοχών μίας
χώρας ή διαφορετικών χωρών. 
Ως προς τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων ηλικίας 15-29 ετών, σε
όλες τις χώρες παρατηρείται εύλογα σημαντικά υψηλότερη συ-
χνότητα θανόντων στο συνολικό πληθυσμό στη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Στην Ελλάδα,
ωστόσο, αυτή η αιχμή είναι ασυνήθιστα προτεταμένη, τόσο σε
σχέση με το γενικό δείκτη επί του συνολικού πληθυσμού, όσο και
ως μεμονωμένος δείκτης –είναι ο υψηλότερος μεταξύ όλων των
Κρατών-Μελών. Ενδεχομένως υπάρχουν αρκετοί λόγοι που συ-
νευθύνονται για την εικόνα αυτή. Σε κάθε περίπτωση, είναι επι-
τακτική ανάγκη να προσδιορίζονται σημεία αυξημένου κινδύνου
και να λαμβάνονται άμεσα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών του
δικτύου σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν
πολλά εργαλεία, όπως και η σωρευμένη εμπειρία από εφαρμογή
μέτρων χαμηλού κόστους, ενώ πολλά υποσχόμενη είναι η αξιο-
ποίηση προτάσεων φοιτητών ερευνητικών ιδρυμάτων. Ενδεικτικά
αναφέρεται η διεξαγωγή εκπαιδευτικής εβδομάδας στις Βρυξέλ-
λες με συμμετοχή 20 Πανεπιστημίων.

Συνεδρία 2η (Session Two): Επιστημονικές Παρουσιάσεις 
Ο διδάκτωρ ΕΜΠ, κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου, παρουσίασε ερ-
γασία που ετοίμασε με τον Καθ. ΕΜΠ Π/Μ κ. Γιώργο Γιαννή με
τίτλο «Προβλήματα και λύσεις για την οδική ασφάλεια των νέων
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη». Σύμφωνα με τα στοιχεία της
βάσης δεδομένων CARE, η συνολική μέση μείωση των θυμάτων
τροχαίων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της Ε.Ε. συνεχίσθηκε κατά
το έτος 2016, ανερχόμενη σε 2% σε σχέση με το 2015. Πολύ πε-
ρισσότερα συμπεράσματα ανά τύπο οδού, περιοχή, ηλικιακή
ομάδα κλπ εξάγονται μέσω αναλύσεων χρονοσειρών (time se-
ries) αξιοποιώντας εξατομικευμένα στοιχεία της περιόδου 2006-
2015 (για την οποία διατίθενται επαρκώς για όλες τις
εξεταζόμενες χώρες). Ως προς δημογραφικά, οικονομικά κλπ κοι-
νωνικά δεδομένα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της EUROSTAT. 
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Στο πλαίσιο της ανάλυσης, ως μεθοδολογική προσέγγιση, είναι
απαραίτητο να διακριθούν οι χρήστες οδού ηλικίας 15-17 ετών
(youngsters) οι οποίοι διέπονται από διαφορετικές διατάξεις ως
προς επιτρεπόμενη άδεια οδήγησης περιορισμένου εύρους
τύπου οχημάτων. Ομοίως οι χρήστες οδού ηλικίας 18-24, οι
οποίοι εξ ορισμού είναι αρχάριοι οδηγοί (novice drivers) με δια-
φορετικά εν γένει χαρακτηριστικά από εκείνους ηλικίας 25-29
ετών. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων εκπέμπουν άμεσο σήμα
κινδύνου για τους νέους ηλικίας 18-24 ετών, οι οποίοι αντιμετω-
πίζουν εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο, ιδίως ως οδηγοί αυτοκινή-
του, εμπλεκόμενοι πολύ συχνά σε “single-vehicle accidents”
(δίχως άλλο όχημα).
Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται στους χρήστες ηλικίας 15-17
ετών με μηχανοκίνητα δίκυκλα (Powered Two-Wheelers – PTW).
Το ζήτημα της σχετικά συχνής απώλειας ελέγχου οχήματος σε
όλους τους νέους οδηγούς γενικά συσχετίζεται με συγκεκριμέ-
νους παράγοντες, πρωτίστως την ελλιπή κατανόηση του οδικού
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με υπερβολική αυτοπεποίθηση
(self-confidence). Τα πιο άμεσα και υποσχόμενα μέσα αντιμετώ-
πισης συνοψίζονται σε: διαβαθμισμένες άδειες οδήγησης (με στα-
διακή απελευθέρωση ως προς τη μοτοσυκλέτα και το επιβατικό
αυτοκίνητο) και αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτών οδή-
γησης ώστε να αφομοιώσουν τα σύγχρονα αυτοματοποιημένα συ-
στήματα των οχημάτων που έχουν τροποποιήσει αισθητά το
συνολικό τρόπο λειτουργίας και κύλισης αυτών.

Ο Διευθυντής εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Ιν-
στιτούτου Μοτοσυκλέτας «Μοτοθέσις» - ΜΟΤΟΕ, κ. Θωμάς Κακα-
διάρης, έκανε παρουσίαση με τίτλο «Ορθή και συστηματική
χρήση του κράνους: Προτάσεις για αποτελεσματική προβολή
του». Ξεκίνησε την ομιλία του εστιάζοντας στο εξ ορισμού χαμηλό
επίπεδο οδηγικής εκπαίδευσης της μεγάλης πλειοψηφίας του
πληθυσμού, ως ερασιτεχνών οδηγών (μάλιστα, χωρίς επικαιρο-
ποίηση γνώσεων ή επανεξάταση της ικανότητας οδήγησης). Συ-
νέχισε επισημαίνοντας τους αυξημένους κινδύνους των
δικυκλιστών στο οδικό περιβάλλον οι οποίοι οξύνονται περαιτέρω
από τη μη χρήση ή εσφαλμένη χρήση/τοποθέτηση κράνους. Πρα-
κτική που συνδέεται με το γενικότερο ζήτημα της ανάπτυξης κουλ-
τούρας χρήσης μοτοσυκλέτας η οποία διέπεται από ορισμένες
ιδιαιτερότητες που καλό είναι να ενστερνιστεί ο δυνητικός χρή-
στης προτού εκτεθεί σε αυξημένο σωματικό κίνδυνο. Ως προς τη
συμμόρφωση των οδηγών/επιβατών/πεζών με την κείμενη νο-
μοθεσία, η οποία έχει θεσπιστεί προς προαγωγή της δικής του
ακριβώς ασφάλειας, τόνισε ότι χρειάζεται εκσυγχρονισμός των
μηνυμάτων αποτροπής τα οποία πρέπει να είναι σύγχρονα και όχι
φοβικά.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας της ΑΧΑ Ασφαλιστική, κα Λένα Πλαΐτη,
έκανε παρουσίαση με τίτλο «Εκπαιδεύοντας Έλληνες μαθητές
και νέους οδηγούς στην οδική ασφάλεια». Ξεκίνησε παρουσιά-
ζοντας τη γενική υπόσταση και δράση της ΑΧΑ, η οποία δραστη-
ριοποιείται σε 64 χώρες με άνω των 1 50 εκ πελάτες, έχοντας
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αναπτύξει την τελευταία 6ετια συστηματική δράση στο χώρο της
οδικής ασφάλειας. Παρουσίασε τη λογική και τα βασικά χαρακτη-
ριστικά μίας πλειάδας συναφών δράσεων που έχουν λανσαριστεί
και εξελιχθεί, γύρω από την έννοια του “360° perspective” και
του κοινωνικού αποτυπώματος. Συνέχισε παρουσιάζοντας ορι-
σμένα άκρως αποτελεσματικά στην πράξη concept όπως το κα-
λούμενο “e-shop βλακείας” ως μέσο προβολής των αρνητικών
συνεπειών εσφαλμένων συμπεριφορών και συνηθειών που εκ-
θέτουν τον άνθρωπο σε ατομικό επίπεδο αλλά και ως μέλος της
κοινωνίας. Αναφέρθηκε σε εξειδικευμένα προγράμματα διαμορ-
φωμένα για τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς
και στον παγιωμένο εταιρικό θεσμό της εκπαίδευσης τόσο των
υπαλλήλων όσο και πελατών σε ζητήματα και πτυχές της οδικής
ασφάλειας. Έκλεισε τονίζοντας την πάγια συμμαχία της ΑΧΑ με το
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», έχοντας ήδη υλοποιήσει δράσεις εκ-
παίδευσης για άνω των 30.000 νέων ηλικίας 18-25 ετών.

Η ερευνήτρια κα Jacqueline Lacroix, εκπρόσωπος του German
Road Safety Council, παρουσίασε καλές πρακτικές που εφαρμό-
ζονται επί του θέματος στη Γερμανία. Αναφέρθηκε στην ίδρυση
του German Road Safety Council το 1969 ως μέσο ενσωμάτωσης
όλων των φωνών που ενδιαφέρονται για ζητήματα οδικής ασφά-
λειας, σε μία εποχή που είχαν εμφανισθεί αρκετά προβλήματα
ασφάλειας των χρηστών του οδικού δικτύου της χώρας. Τόνισε
την αξία του benchmarking στο πλαίσιο της ουσιαστικής παρα-
κολούθησης των τάσεων στην οδική ασφάλεια ώστε να μπορούν
να ληφθούν ορθές αποφάσεις και να δρομολογηθούν μέσα από
διάλογο και επιστημονική μελέτη/παρακολούθηση πρακτικές και
αποτελεσματικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 
Ήδη από το 1986 στη Γερμανία είναι θεσμοθετημένη η υπό όρους
άδεια οδήγησης (probationary driving licence) για νέους 17
ετών. Εφόσον αυτοί διανύσουν ως οδηγοί 7-10.000 χλμ εντός
ενός έτους, πάντοτε με τη συνοδεία νηφάλιου ατόμου με ίδια εμ-
πειρία οδήγησης, και μόνο στους επιτρεπόμενους τύπους οδών,
δύνανται να προχωρήσουν στην εξέταση για απόκτηση κανονικής
άδειας οδήγησης με τη συμπλήρωση 18 ετών ηλικίας. Ο θεσμός
αυτός έχει αποδώσει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, με συ-
νέπεια να υπάρχει σοβαρή συζήτηση για μείωση του ορίου ηλι-
κίας για προσωρινή άδεια στα 16 έτη.
Όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., έτσι και στη Γερμανία
είναι αυξημένοι οι δείκτες θανάτων και σοβαρά τραυματιών στις
ηλικίες 15-29 ετών. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε ανάλογη εξέ-
λιξη επιμέρους νομοθετικών ρυθμίσεων, π.χ. το επιτρεπόμενο
όριο συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίμα σε νέους οδηγούς μει-
ώθηκε σε 0 το έτος 2007. Συνολικά έχει καταγραφεί σημαντική
πρόοδος ως προς την αναλογική μείωση τροχαίων ατυχημάτων
που να οφείλονται σε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Σήμερα,
ως σημαντικότεροι παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων στη
χώρα αναγνωρίζονται η υπερβολική (υπό την έννοια της ακα-
τάλληλης ανά τύπο οδού) ταχύτητα και η απόσταση του μέσου
ταξιδιού –που με τη σειρά της σχετίζεται με αυξημένη κόπωση
οδηγού κλπ δευτερεύοντες παράγοντες κινδύνου. Στο πλαίσιο
της αντιμετώπισης αυτών των παραγόντων διατηρούνται και εξε-
λίσσονται μέσα όπως το μητρώο παραβατών του Κ.Ο.Κ. (traffic
offence register) σε συνδυασμό με μέτρα όπως η υποχρεωτική

παρακολούθηση πρόσθετων μαθημάτων οδικής ασφάλειας για
τους κατ’ επανάληψη παραβάτες.

Η ερευνήτρια κα Liesje Pauwels, εκπρόσωπος του Belgian Road
Safety Institute, παρουσίασε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται
επί του θέματος στο Βέλγιο. Στάθηκε στους αυξημένους δείκτες
θανάτων και σοβαρών τραυματισμών στη χώρα στις ηλικίες 20-24
ετών. Ως σημαντικότερα αίτια αναγνωρίζονται η απειρία, η οδήγηση
υπό την επήρεια αλκοόλ και η ελλιπής αυτό-αξιολόγηση (self-as-
sessment) / υπερβολική αυτοπεποίθηση. H κατά σταση αυτή έχει
οδηγήσει σε δραστικά μέτρα όπως η επιχειρούμενη αναμόρφωση
εκπαίδευσης οδηγών στη Φλάνδρα (Βόρειο Βέλγιο) το 2017, ή η
σκέψη για μείωση του επιτρεπόμενου ορίου συγκέντρωσης αλκοόλ
στο αίμα σε νέους οδηγούς σε 0 (υπό ψήφιση). 
Επιπλέον, έχουν αποτιμηθεί πλέον οι επιπτώσεις κάποιων σύγ-
χρονων χαρακτηριστικών στην οδήγηση, π.χ. 70% των οδηγών
αυτοκινήτου στο Βέλγιο εκτιμάται πως αποστέλλουν/συντάσσουν
ή διαβάζουν γραπτά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου κατά την
οδήγηση, με το αντίστοιχο ποσοστό όσων μιλούν χωρίς μέσα
hands-free να ανέρχεται σε ~ 45%. Στο πλαίσιο της αντιμετώπι-
σης αυτών των συνθηκών έχουν δρομολογηθεί με αρκετή επιτυ-
χία πρακτικές όπως το πρόγραμμα “Smart Driver” ή το “Smart
Films”, μία πλατφόρμα σταδιακής προσέγγισης τριών σταδίων με
κατάλληλα προσαρμοσμένες εφαρμογές. Γενικότερα οι προσπά-
θειες συντείνουν στην εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων και
συντονίζονται προς την εισαγωγή καίριων αναμορφώσεων συγ-
κεκριμένων (εστιασμένων) διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

Στο τελευταίο σκέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες στο πάνελ
δέχθηκαν και απάντησαν σε πλήθος καίριων ερωτήσεων που κα-
τέδειξαν το εύρος των συζητηθέντων θεμάτων και το ενδιαφέρον
αυτών για φορείς και πολίτες. Ενδεικτικά, συζητήθηκαν:
•  Διάθεση αυτοκινητοδρομίων/κόστος κράνους κλπ επιμέρους

ζητήματα σχετιζόμενα με την εκπαίδευση και ασφάλεια στην
πράξη των δικυκλιστών

•  Περιεχόμενο διαφημίσεων/σειρών/ταινιών κλπ εκπομπών
προβαλλόμενων στην τηλεόραση, σε σχέση με τις διατάξεις του
Κ.Ο.Κ. και ό,τι αυτές επιτρέπουν

•  Συμμόρφωση παραβατών Κ.Ο.Κ. με κλήσεις και πρόστιμα/πα-
ρακολούθηση εφαρμογής στέρησης πινακίδων ή/και αδείας
και απόδοσης αντιτίμου στην πράξη

Τα συμπεράσματα της ημερίδας συνόψισε η Υπεύθυνη Επικοινω-
νίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,
κα Άννα Δάντη αναφερόμενη εκτενώς στα βασικά σημεία κάθε πα-
ρουσίασης / ομιλίας. Η κα Δάντη σημείωσε εύστοχα τη δυνητική
προστιθέμενη αξία ορισμένων θεσμών όπως η «Παράβαση της
εβδομάδας» ή η ανάπτυξη και εφαρμογή των καλούμενων “role
models”.

Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν ραντεβού για προσεχείς εκδηλώ-
σεις ανάλογου χαρακτήρα, εκφράζοντας την ευχή Πολιτεία και
πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και δραστηριοποιηθούν περαι-
τέρω σε ό,τι αφορά την πρόληψη οδικών ατυχημάτων, ιδ. για τους
νέους 15-29 ετών.
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Την 20μελή Επιμελητηριακή Αποστολή του Ελληνικού Επιμελη-
τηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) υποδέχθηκαν τη
Δευτέρα 26 Ιουνίου στα κεντρικά γραφεία του ολλανδικού Επιμε-
λητηρίου στο Ρότερνταμ οι κ. Jamie Bakker και Cor Bekker, Σύμ-
βουλοι Διεθνούς Εμπορίου, οι οποίοι παρουσίασαν τη δομή και
οργάνωση του Επιμελητηρίου σε όλη τη χώρα, καθώς και τις δρα-
στηριότητές του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερα θέματα συζήτησης απετέλεσαν οι προοπτικές και προ-
κλήσεις του θεσμού καθώς και οι σημαντικότερες δράσεις του
Επιμελητηρίου προς όφελος των επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών η
υποστήριξη νέων επιχειρήσεων, η καινοτομία, η δικτύωση, οι διε-
θνείς συναλλαγές, το ψηφιακό εμπόριο καθώς και η παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών. Βασικό πυλώνα της δράσης του
Επιμελητηρίου αποτελεί η τήρηση του γενικού μητρώου επιχει-
ρήσεων.
Στην Αποστολή συμμετείχαν, εκτός του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. εκπρόσωποι από
τα Επιμελητήρια Φωκίδος, Λέσβου, Βοιωτίας, Αργολίδος, το Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εφοδιαστών
Πλοίων, καθώς και τους Οργανισμούς Λιμένος Βόλου και Αλεξαν-
δρούπολης.

Επίσκεψη στο λιμάνι του Ρότερνταμ 
Την Τρίτη 27 Ιουνίου  η Επιμελητηριακή Αποστολή του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
στην Ολλανδία πραγματοποίησε επίσκεψη στο Λιμάνι του Ρότερν-
ταμ και στο ολλανδικό Ινστιτούτο Προηγμένων Logistics ΤΚΙ Di-
nalog (Dutch Institute for Advanced Logistics), στην Μπρέντα
Ολλανδίας (Breda).  Την Επιμελητηριακή Αποστολή συνόδεψε ο
Ναυτιλιακός Ακόλουθος της Ελλάδας, Πλοίαρχος Λ.Σ. κ. Δρόσος
Ρεΐζης. Τα μέλη της Αποστολής υποδέχθηκε εκ μέρους του Οργα-
νισμού Λιμένος Ρότερνταμ ο κ. Frans van Keulen, Διευθυντής Δη-
μοσίων Σχέσεων.

Ο κ. Van Keulen ενημέρωσε την Αποστολή για την οργανωτική
δομή, τις δραστηριότητες, τη δυναμική, το ρόλο του Λιμένος στην
εθνική οικονομία και στην εξυπηρέτηση των μεταφορών μιας τε-
ράστιας οικονομικής ενδοχώρας με κυριότερο εταίρο τη Γερμανία.
Το Λιμάνι του Ρότερνταμ, που εκτείνεται κατά μήκος 55 χιλιομέ-
τρων μεταξύ 2 πλωτών ποταμών, Ρήνου και Μεύση, έχει έναν ετή-
σιο κύκλο εργασιών ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, που
αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ της χώρας. Απασχολεί άμεσα 1.100
άτομα και έμμεσα συνεισφέρει στην απασχόληση 170.000 ατό-
μων. Αποτελεί κατά 70% ιδιοκτησία του Δήμου του Ρότερνταμ και 

Σημαντικές συναντήσεις της Επιμελητηριακής 

Αποστολής του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. στην Ολλανδία
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30% του κράτους. Εξυπηρετεί συνολικά 461 εκατομμύρια τόνους
φορτίων ετησίως, εκ των οποίων τα 127 (28%) αφορούν μεταφο-
ρές με εμπορευματοκιβώτια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων
(80%) είναι transit. Ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του
Λιμένα αφορά μετακίνηση υγρών φορτίων (223 εκατομμύρια
τόνοι ή 48% του συνόλου), κυρίως πετρελαιοειδών.

Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Λιμένος του Ρότερν-
ταμ αποτελεί η στρατηγική γεωγραφική του θέση, ενώ συνδέεται
με οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες και ένα σημαντικό δίκτυο
αγωγών μεταφοράς πετρελαίου. Η λειτουργία αποκλειστικής σι-
δηροδρομικής γραμμής διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων με-
ταξύ του Λιμένος του Ρότερνταμ και της περιοχής Ζέβενααρ, στα
σύνορα Ολλανδίας – Γερμανίας, η περίφημη γραμμή Betuwer-
oute, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας χώρας με παρά-
δοση στρατηγικού σχεδιασμού μεταφορικών υποδομών και
συνδέσεων.

Τα μέλη της Αποστολής επισκέφθηκαν τον τερματικό σταθμό εμ-
πορευματοκιβωτίων APM στο νέο τμήμα εξυπηρέτησης του λι-
μένα του Ρότερνταμ και εντυπωσιάστηκαν από την απόλυτη
αυτοματοποίηση των φορτοεκφορτώσεων των εμπορευματοκι-
βωτίων από και προς όλα τα μέσα μεταφοράς. Ιδιαίτερη αίσθηση
έκανε η παντελής απουσία ανθρώπινου παράγοντα σε όλη τη δια-
δικασία αυτή, η διαχείριση της οποίας γίνεται από κέντρο ελέγχου
και εφαρμογή τηλεματικών συστημάτων

Το Πρόγραμμα της 2ης ημέρας συνεχίστηκε με την επίσκεψη της
Αποστολής στο ολλανδικό Ινστιτούτο Προηγμένων Logistics ΤΚΙ
Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics).
Τα στελέχη του Ινστιτούτου, κ. Prof. Dr. Albert Veenstra, κ. Bas
van Bree και κ. Jaco van Meijeren, ενημέρωσαν τα Μέλη της Απο-
στολής σχετικά με την Ατζέντα της Καινοτομίας των Logistics στην
Ολλανδία και τα Topsector Logistics, το συντονισμό της εφοδια-
στικής αλυσίδας και τα κέντρα ελέγχου εφοδιαστικής αλυσίδας,
την ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα Alice, καθώς και τις δια-
τροπικές μεταφορές στην Ολλανδία.

Θεσμικές επαφές
H τρίτη ημέρα της Επιμελητηριακής Αποστολής του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. στην

Ολλανδία (28 Ιουνίου 2017) συνεχίστηκε με την επίσκεψη και το

σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο του Delft, την επίσκεψη και συνάν-

τηση με τον κ. Δημήτριο Χρονόπουλο, Έλληνα Πρέσβη στη Χάγη,

καθώς και την ενημερωτική επίσκεψη στη Γενική Διεύθυνση Με-

ταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Περιβάλλοντος της Ολ-

λανδίας.
Την Επιμελητηριακή Αποστολή συνόδευσαν ο Ναυτιλιακός Ακόλου-
θος της Ελλάδας, Πλοίαρχος Λ.Σ. κ. Δρόσος Ρεΐζης και ο κ. Σεραφείμ
Κάπρος, καθηγητής Εφοδιαστικής Εμπορευμάτων (Logistics) και
Μεταφορών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιστημονικός συνεργά-

της του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Τα μέλη της Αποστολής στο Πανεπιστήμιο του Delft υποδέχθηκαν

ο κ. Lori Tavasszy, καθηγητής Εμπορευματικών Μεταφορών, η κ.

Ιωάννα Κουρουνιώτη, Διδάκτωρ Μεταφορών στο τμήμα Τεχνολο-

γίας, Πολιτικής και Διοίκησης, καθώς και ο Δόκτωρ Ivan Dario Car-

denas Barbosa, ακαδημαϊκός ερευνητής Αστικών Logistics και

Κινητικότητας στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας.

Οι εκπρόσωποι των εν λόγω Πανεπιστημίων ενημέρωσαν τα μέλη

της Αποστολής σχετικά με τα κύρια θέματα του ερευνητικού έργου

τους, που περιλαμβάνει τις υποδομές μεταφορών, την πολυτρο-

πικότητα, τις νέες τεχνολογίες, την περιβαλλοντική πολιτική, την

καινοτομία και τα αστικά Logistics. Σημαντικά πιλοτικά προγράμ-

ματα της τρέχουσας έρευνάς τους περιλαμβάνουν τη Συγχρονι-

σμένη Πολυτροπικότητα (Synchromodality), το Πρόγραμμα

“Hyperlook” που αφορά εμπορευματικές μεταφορές με χρήση ει-

δικών αγωγών σε κενό αέρος (Vacuum Tubes), αυτόνομη κίνηση

φορτηγών σε κομβόι (Trucks Platooning) και τα ευφυή συστή-

ματα μεταφορών (Intelligent Transport Systems). Τα μέλη της

Αποστολής συμμετείχαν σε παιχνίδι ενθάρρυνσης συνεργασιών

στην εκτέλεση μεταφορών (Synchro-mania).

Το Πρόγραμμα της 3ης ημέρας περιελάμβανε ενημερωτική επί-

σκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος. Τα στελέχη

του Υπουργείου, κα Brigit Gijsbers, Διευθύντρια Ναυτιλιακών Υπο-

θέσεων, και ο κ. Erik Bouwmeester, αναπληρωτής προϊστάμενος

Διεθνών Υποθέσεων, ενημέρωσαν τα μέλη της Αποστολής σχε-

τικά με τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης της εθνικής στρατη-

γικής μεταφορών της Ολλανδίας στον τομέα της ναυτιλίας,

συνδυασμένων μεταφορών και Logistics, καθώς και τις υφιστά-

μενες προκλήσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε ορί-

ζοντα τριακονταετίας. Βασικοί άξονες της στρατηγικής είναι η

θέση του λιμένος του Ρότερνταμ ως ευρωπαϊκή πύλη (gateway),

η σημαντική συμβολή του στο ΑΕΠ και την απασχόληση και η τε-

ράστια οικονομική ενδοχώρα του λιμένα, η συνδεσιμότητά του με

τα μεταφορικά δίκτυα και η περιβαλλοντική συμπεριφορά των ολ-

λανδικών μεταφορικών συστημάτων.
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Κυρίαρχο μήνυμα της συνάντησης αυτής αποτέλεσε η ανάγκη
συντονισμένης προσπάθειας συνεργασίας κράτους και εμπλεκο-
μένων επιχειρήσεων και φορέων καθώς και ερευνητικών και πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων, το αποκαλούμενο και «χρυσό
τρίγωνο». 
Παράλληλα, λέξεις – κλειδιά της στρατηγικής αυτής περιλαμβά-
νουν: συνδεσιμότητα –  καινοτομία – περιβάλλον (connecting –

innovating – greening). Η Αποστολή του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. απάντησε σε
ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούσαν στην ιδιωτι-
κοποίηση στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Νωρίτερα η Αποστολή του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. επισκέφθηκε την ελληνική
Πρεσβεία στη Χάγη και έγινε δεκτή από τον κ. Δημήτριο Χρονό-
πουλο, Έλληνα Πρέσβη στη Χάγη, καθώς και τα στελέχη της ελ-
ληνικής Πρεσβείας.
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Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφο-
διαστικής Αλυσίδας (TTLog), του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 4ο Συνέδριο Βιώ-
σιμης Αστικής Κινητικότητας (Conference on Sustainable
Urban Mobility 2018 – CSUM2018) που θα πραγματοποιηθεί στη
Σκιάθο στις 24 - 25 Μαΐου 2018.

Ο κύριος θεματικός άξονας του CSUM2018 είναι: “Data analyt-
ics: Paving the way to sustainable urban mobility”.
Βασικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η διάχυση της γνώσης και η αν-
ταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της ερευνητικής και
επαγγελματικής κοινότητας στον τομέα των αστικών μεταφορών.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου αναμένεται να φιλοξενηθούν πάνω
από 200 σύνεδροι που προέρχονται από το δημόσιο τομέα, φο-
ρείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές εταιρείες από τον οικο-
νομικό, διοικητικό, επαγγελματικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό και
ερευνητικό - πανεπιστημιακό χώρο, τόσο από την Ελλάδα όσο και
από το εξωτερικό και οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση των
μεταφορών και ιδιαιτέρως στον τομέα που πραγματεύεται με θέ-
ματα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Οι επιστημονικοί άξονες του Συνεδρίου καλύπτουν πολλούς το-
μείς επιστημονικού, ερευνητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος
και αφορούν:

• Data-driven infrastructure management
• Transport data and analytics
• Big data and transport modelling
• Big data in transport system optimization
• Social networks and traveller behavior
• Traffic emissions and environmental impacts
• Public transport and demand responsive systems
• City logistics systems
• Application of big data technologies in transport
• Data security and legal issues

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα όσον αφορά στο πρό-
γραμμα και στις δραστηριότητες του Συνεδρίου, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα http://www.csum.civ.uth.gr/.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,
Γραμματεία 4ου Συνεδρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστή-
ριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυ-
σίδας-TTLog
Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Ελλάδα
Τηλ: +30-2421074164, +30-2421074158, +30-2421074191
Fax: +30-2421074131
E-mail: infocsum@civ.uth.gr
Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://csum.civ.uth.gr/

4ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (CSUM2018) 
Σκιάθος, 24-25 Μαΐου 2018
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Sustainable mobility, low carbon strategies, energy efficiency,
innovation. These are the objectives of CAMP-sUmp project, co-
funded by the European Regional Development Fund under the
Interreg Med program, aim to improving mobility in the Mediter-
ranean area.
The CAMP-sUmp project is developed by the collaboration be-
tween the University Foundation Magna Graecia, the project
leader, and the universities of Athens, Valencia, Cyprus, Split,
Malta and Bologna.
On 27 and 28 June in Athens will take place a strategic meeting
for CAMP-sUmp, during which a comparison will be made on the
progress of the European project and will be discussed the
strategies to be undertaken to improve mobility in the Mediter-
ranean area.
During the meeting, will be announced the results of the stud-

ies carried out in recent months by the CAMP-sUmp project ex-
perts who have identified the criticality of existing mobility sys-
tems through interviews and questionnaires and will be
presented the action plan for sustainable university mobility
the model for the use of new information technologies and new
communication tools for transport services.
This first phase of study and analysis is particularly important
for the next one, that is the adoption of an integrated multi-
modal mobility system for universities combining service effi-
ciency and environmental protection.
At the meeting, which will take place at the University of Athens
in the Department of Transportation Engineering, besides the
representatives of the universities involved in the project, will
also participate representatives of some local and European
institutions, already involved in the CAMP-sUmp project. 

Sustainable Mobility, 
New Appointment for CAMP-sUmp Project

In Athens on 27-28 June, the 7 Universities Involved in the Project will meet
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Νeα του ΔΣ 
Ευάγγελος Μίντσης*

Εκπροσώπηση του ΣΕΣ
• Ο Δημήτρης Κατσώχης παραχώρησε συνέντευξη στον κ.

Κυριάκο Παρασίδη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
την 12/6/17, με αντικείμενο την ανάδειξη του πολύ αυ-
ξημένου δείκτη θνησιμότητας νέων ηλικίας 15-29 ετών
στην Ελλάδα σε τροχαία ατυχήματα σε σχέση με όλες τις
άλλες χώρες της Ε.Ε. καθώς και τα βασικά αίτια του προ-
βλήματος σε συνδυασμό με απλά και εν δυνάμει πολύ
αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης.

• Ο Δημήτρης Κατσώχης παραχώρησε συνέντευξη στον κ.
Νίκο Χαζαρίδη στο ALPHA RADIO 88,6 FM Καβάλα την
13/6/17 και ώρα 13:15-13:30. Συζητήθηκε το γενικό
επίπεδο ασφάλειας του οδικού δικτύου ανά την επικρά-
τεια και η πρόοδος που έχει συντελεστεί κατά την τελευ-
ταία 20ετία σε όλα τα βασικά συστατικά (οδός-όχημα-
χρήστης). Αναλύθηκε το πρόβλημα του αυξημένου δεί-
κτη θανόντων ηλικίας 15-29 ετών στη χώρα το οποίο
οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων. Συζητήθηκαν επι-
μέρους πτυχές π.χ. οδήγηση δίχως άδεια σε ηλικίες 15-
17, επίδραση καλών καιρικών συνθηκών και αρνητικών
προτύπων μη συμμόρφωσης με βασικές αρχές ασφά-
λειας περιλαμβανομένης της χρήσης των βασικών
μέσων προστασίας κλπ. Καταδείχθηκε επίσης η αξία της
αποτελεσματικής προσέγγισης των νέων προς διαμόρ-
φωση κουλτούρας, αλλά και η αξία της ουσιαστικής
αστυνόμευσης του οδικού δικτύου έναντι επικίνδυνων
παραβάσεων των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

• Ο Δημήτρης Κατσώχης εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στο ανα-
πτυξιακό φόρουμ “Επενδύοντας στις Σιδηροδρομικές Με-
ταφορές” που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του
Ομίλου ΟΣΕ στις 28-29 Ιουνίου στην Αθήνα σε συνεργα-
σία και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην
ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου φορέων, εται-
ρειών και επενδυτών καθώς επίσης και αρμόδιων ευρω-
παϊκών οργανισμών.

• Ο Δημήτρης Κατσώχης εκπροσώπησε τον ΣΕΣ συντονί-
ζοντας την ημερίδα YEARS στην Ελλάδα για το έτος 2017
με θέμα «Κίνδυνοι και συστάσεις πολιτικής για την ασφά-
λεια των νεαρών χρηστών της οδού σε Ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο» η οποία διεξήχθη από το Ινστιτούτο Οδι-
κής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (European
Transport Safety Council, ETSC) τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου
2017 

*Ευάγγελος Μίντσης
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

Auto Forum 2017
2 Νοεμβρίου 2017

Divani Apollon Palace & Thalasso

Η τεχνολογία στην υπηρεσία
της οδικής ασφάλειας

H Εthos Events σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφά-
λειας «Πάνος Μυλωνάς» και το οικονομικό και επενδυτικό πε-
ριοδικό ΧΡΗΜΑ, και υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, διοργανώνουν το Auto Forum
2017 με τίτλο: «Η τεχνολογία στην υπηρεσία της οδικής ασφά-
λειας». 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2017 στο
Divani Apollon Palace & Thalasso.
Αντικείμενο του συνεδρίου είναι οι τελευταίες τεχνολογικές εξε-
λίξεις στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, οι δράσεις και οι
προτάσεις μηδενικού κόστους για νομοθετική ρύθμιση, καθώς
και η ανάγκη για ενημέρωση/εξοικείωση/εκπαίδευση των οδη-
γών στα νέα συστήματα.
Σημαντική καινοτομία του συνεδρίου είναι ότι για πρώτη φορά
στην Ελλάδα δίνεται το βήμα στους ειδικούς να ενημερώσουν
για το που κατευθύνεται η αυτοκίνηση στο μέλλον (Connected
Autonomous Sharing Electric).
Το Auto Forum 2017 φιλοδοξεί ν’ αναδείξει όλα όσα συμβαί-
νουν σήμερα αλλά και έρχονται στο άμεσο μέλλον από την αυ-
τοκινητοβιομηχανία και επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο την οδική ασφάλεια στη χώρα μας.
Με βάση τις διεργασίες που θα γίνουν στο Forum θα δημιουργηθεί
μια χάρτα προτάσεων για λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από
τη Βουλή. Οι προτάσεις αυτές θα έχουν δυο χαρακτηριστικά: Μη-
δενικό κόστος, μεγάλη συμβολή στη βελτίωση της οδικής ασφά-
λειας.
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