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Σύνοψη – Πορεία σκέψης 

 Στρατηγική / Σχεδιασμός Μεταφορών & Σιδηρόδρομος 
 Ανάλυση συστήματος μεταφορών και περιβάλλοντος 
 Εκτίμηση συνολικής ζήτησης / απαιτήσεων εξυπηρέτησης 
 Συνεκτίμηση βασικών αρχών σχεδιασμού σιδηροδρόμου: 

οικονομία / απασχόληση, αειφορία, βιώσιμη κινητικότητα 
 Στοχοθεσία σε γενικό / ειδικό επίπεδο (συνεισφορά σε 

οικονομία & απασχόληση, περιβάλλον κλπ) 

 Εφαρμογή Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού & Σιδηρόδρομος 
 Προσδιορισμός κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης έργων 
 Ιεράρχηση προτεινόμενων παρεμβάσεων (2014-2020) – Ε.Κ 
 Συνεκτίμηση εξελίξεων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς assets 

 Επιπτώσεις παρεμβάσεων (νέα έργα / διαχείριση) 
 Υλοποίηση / Εκτιμώμενα οφέλη κατά τη λειτουργία 
 Travel time – Περιβάλλον – Ενέργεια – Ασφάλεια 
 Δυνατότητες – Συνέργιες – Προκλήσεις 
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 Αρχές Σχεδιασμού – Εξέλιξη επιμέρους 
δικτύων 

 Επιβατικές / Εμπορευματικές Μεταφορές 
 Θεσμικό / Κανονιστικό Πλαίσιο 
 Συνθήκες αγοράς 
 Ισορροπία μεταξύ Μέσων - Σιδηρόδρομος 

Στρατηγική / Σχεδιασμός Μεταφορών 3 
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Στρατηγική / Σχεδιασμός Μεταφορών 
Βασικές Αρχές Σχεδιασμού 

 Μεθοδολογική προσέγγιση 
 Ανάλυση συστήματος / επιμέρους δικτύων ανά μέσο (transport mode) 
 Αναγνώριση αναγκών επιβατικών / εμπορευματικών μεταφορών ανά 

βασικό τύπο μετακίνησης / αγαθών (demand side) 
 Αποτίμηση ικανότητας υφιστάμενων δικτύων / συστήματος (supply side) 
 Προσδιορισμός καταλλήλου μοντέλου  εξέλιξη επιμέρους δικτύων 

 Ορίζοντας σχεδιασμού / περίοδοι αναφοράς / εκτιμώμενες επιπτώσεις 
 Συνδυασμένες μεταφορές / συνέργιες (επιβατικές / εμπορευματικές) 
 Προγράμματα συντήρησης υποδομών / κατανομή αρμοδιοτήτων 

 Αξιοποίηση / συνεισφορά έρευνας στις μεταφορές 
 Βελτιστοποίηση επενδύσεων μέσω Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS) 
 Σύνδεση βιομηχανίας – πανεπιστημίων / χρηματοδότηση από κράτος 
 Σύνδεση με κύριους στόχους πολιτικής (υπεραστικό / αστικό περιβάλλον) 

4 

02 Ιουνίου 2018 17η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών, Επιμ. Βοιωτίας-Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 



Στρατηγική / Σχεδιασμός Μεταφορών 
Θεσμικό Πλαίσιο & Συνεργασία με Τομείς 
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Καταστατικά έγγραφα στην Ελλάδα [έμφαση στο σιδηρόδρομο] 
 Επικέντρωση ενεργειών και πόρων σε σιδηροδρομικά έργα 
 Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ – Το μεγαλύτερο σε Π/Υ Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Έμφαση και προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που αφορούν: 
 Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και 
 Τις βιώσιμες, καθαρές Αστικές Μεταφορές (σύστημα κίνησης, στόλος οχημάτων κλπ) 

 Βαθμιαία ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων στην Ελλάδα (με υστέρηση) 

 Σχεδιασμός βάσει «Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών» 
 Στρατηγικοί Στόχοι Τομέα Μεταφορών (σύμφωνα με ΣΠΕΜ 2014-2025): 

 Προώθηση ολοκλήρωσης μέρους του βασικού σιδηροδρομικού (και οδικού) ΔΕΔ-Μ 
 Προώθηση συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφορών 
 Βελτίωση ασφάλειας μεταφορών 
 Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (ΜΣΤ κλπ καθαρών 

επιφανειακών μέσων – ανανέωση στόλου λεωφορείων ΟΑΣΑ/ΟΣΥ και ΟΑΣΘ/ΟΣΕΘ κλπ) 
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Στρατηγική / Σχεδιασμός Μεταφορών 
Θέση Σιδηροδρόμου: Στατιστικά στοιχεία [1/2] 
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Εξέλιξη μεριδίου σιδηροδρόμου [επιβατικές μεταφορές] 
 Ε.Ε. 
 Rail passenger 

     transport / άκρα: 
 Κεντρική ΕΕ 
 Ελλάδα 

 Ελλάδα 
 116 χλμ/άτομο 

      ετησίως 

 Ελβετία 
 2.193 χλμ/άτομα 

      ετησίως 



Στρατηγική / Σχεδιασμός Μεταφορών 
Θέση Σιδηροδρόμου: Στατιστικά στοιχεία [2/2] 
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Εξέλιξη μεριδίου σιδηροδρόμου [εμπορευματικές μεταφορές] 
 Ε.Ε. 
 Modal split 

     of inland freight 

     transport / άκρα: 
 Βαλτική 
 Ελλάδα 

 Ελλάδα 
 Σιδηρόδρομος 

      περίπου στο 2% 

 Διεθνώς  

 Στις ΗΠΑ ~ 40% 

      σαφώς >> Ε.Ε. 
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Στρατηγική / Σχεδιασμός Μεταφορών 
Θέση Σιδηροδρόμου: Εθνικό δίκτυο [1/2] 
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Δίκτυο ΟΣΕ 
 2.265 χλμ γραμμών σε εκμετάλλευση 
 80% Σ.Γ. κανονικού εύρους 
 19% επιτρεπόμενη ταχύτητα >160 χλμ/ώρα 
 Ηλεκτροκίνηση σε σημαντικό τμήμα ΠΑΘΕ/Π 

 Έργα (ΕΡΓΟΣΕ) 
 Σε μεγάλο βαθμό ολοκλήρωση άξονα Α-Θ 
 Υπό αναβάθμιση δίκτυο Β. Πελοποννήσου 
 Αναβάθμιση κλάδων προς βόρεια σύνορα 
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Κεντρικό δίκτυο (Core network)  
Διευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεταφορών / ΔΔΜ  
(Trans-European Transport 
Network / TEN-T) 
 Χάρτης Παραρτήματος Ι του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1315/2013 
 Άμεση σύνδεση με στόχους: 
 Ολοκλήρωση βασικών 

σιδηροδρομικών κλάδων ΠΑΘΕ/Π 
 Μετάθεση ισοζυγίου (“shift”) από τη 

χρήση ιδιωτικών μέσων προς ΜΣΤ 
 Δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης 

και ενίσχυσης ασφάλειας δικτύου (π.χ. 
εγκατάσταση συστήματος GSMR και 
ETCS – Level 2 σε όλον τον ΠΑΘΕ/Π) 
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Στρατηγική / Σχεδιασμός Μεταφορών 
Θέση Σιδηροδρόμου: Εθνικό δίκτυο [2/2] 
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Τρέχουσα πραγματικότητα [σιδηρόδρομος & εφοδιαστική] (1/2) 
 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Logistics (ως εγκρίθηκε από ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) 
 Να καταστεί η Ελλάδα ηγετικό κέντρο logistics στην Ευρώπη 

 Τα εθνικά logistics να καταστούν αποδοτικά, αποτελεσματικά και βιώσιμα 

 Τα logistics να αποτελέσουν στρατηγικό μέρος των λειτουργιών του δημοσίου τομέα 

 Συνολική διατύπωση 35 δράσεων διαρθρωμένων σε 4 ενότητες 

 Έργα / Προγράμματα 
 Δρομολόγηση αξιοποίησης εκτάσεων ΓΑΙΑΟΣΕ (Θριάσιο Πεδίο, Στρατόπεδο Γκόνου) 

 Υλοποίηση κομβικών δράσεων ευθύνης ΕΡΓΟΣΕ (σύνδεση Αλεξανδρούπολης κλπ) 

 Καταστατικά Έγγραφα / Εθνικός Σχεδιασμός 
 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΣΜ, ορίζοντας: 03/2019) 

 Αναθεώρηση Στρατηγικού Πλάνου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ, 2018) 

 Επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (2020) 
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Στρατηγική / Σχεδιασμός Μεταφορών 
Ρόλος Σιδηροδρόμου / Συνδυασμένων Μεταφορών 
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Στρατηγική / Σχεδιασμός Μεταφορών 
Ρόλος Σιδηροδρόμου / Συνδυασμένων Μεταφορών 

Τρέχουσα πραγματικότητα [σιδηρόδρομος & εφοδιαστική] (2/2) 
 Διερεύνηση σκοπιμότητας εναλλακτικών διαδρόμων π.χ.  
 Sea2Sea (σύνδεση ΟΛΚ / ΌΛΑ με Varna και Burgas στη Βουλγαρία) [Ε.Δ. ΣΕΣ #200 

http://www.ses.gr/index.php/vivliothiki/edeltia/939--200-2016-2017.html] 
 Πρόσφατη συμφωνία και μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας (φθινόπωρο 2017) 

 Πρόσληψη Τεχνικού και Νομικού Συμβούλου από ΥΠΥΜΕ (Απρίλιος 2018) 

 Διαδικασία ιεράρχησης / προτεραιοποίησης σιδηροδρομικών συνδέσεων στις δύο χώρες 

      (κατά μήκος του Διαδρόμου) 

 Έργο ΔΔΜ (ΟΛΠΑ/ΟΛΗ/ΟΛΗΓ) στο πλαίσιο του Διαδρόμου Orient/East Med (OEM) 
 Ηγουμενίτσα / Πάτρα / Ηράκλειο συμμετέχουν σε πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες 

 Έμφαση φαίνεται να αποδίδεται σε ορισμένες νέες τεχνολογίες, 

 Π.χ. LNG για πλοία (bankering / άλλες διαδιακασίες), 

 Ηλεκτρική ενέργεια από ξηράς (cold ironing) κλπ 

http://www.ses.gr/index.php/vivliothiki/edeltia/939--200-2016-2017.html
http://www.ses.gr/index.php/vivliothiki/edeltia/939--200-2016-2017.html
http://www.ses.gr/index.php/vivliothiki/edeltia/939--200-2016-2017.html
http://www.ses.gr/index.php/vivliothiki/edeltia/939--200-2016-2017.html
http://www.ses.gr/index.php/vivliothiki/edeltia/939--200-2016-2017.html
http://www.ses.gr/index.php/vivliothiki/edeltia/939--200-2016-2017.html
http://www.ses.gr/index.php/vivliothiki/edeltia/939--200-2016-2017.html


 Διαδικασία Εφαρμογής Σχεδιασμού 
 Το παράδειγμα των Ε.Κ. 
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Εφαρμογή Σχεδιασμού στην Πράξη  
Διαδικασία Εφαρμογής 
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 Διαδικασία εφαρμογής σχεδιασμού 
 Προσδιορισμός απαιτήσεων επιμέρους δικτύων σε παρεμβάσεις 

 Προσδιορισμός κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης (ωριμότητα, όφελος κλπ) 

 Προσδιορισμός γεωγραφικών ενοτήτων / περιορισμών χρηματοδότησης 

 Ανάλυση ευρύτερου περιβάλλοντος  ιεράρχηση παρεμβάσεων 
 Ιεράρχηση προτεινόμενων παρεμβάσεων βάσει κριτηρίων σχέσης κόστους/οφέλους 
 Δυνατότητες χρηματοδότησης νέων έργων τομέα μεταφορών μέσω υφιστάμενων 

εργαλείων (ΚΠΣ / ΤΣ – άλλα εργαλεία) δεδομένης της γενικότερης στενότητας πόρων 
 Στοχευμένη διαμόρφωση Ε.Π. κατά την Ε΄ Π.Π. (2014-2020) προς επίτευξη στόχων 

 Ιδιοκτησιακό καθεστώς βασικών assets / terminal 
 Ιδιωτικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A., 45 εκ €, 18/1/17) 

 Νέο τοπίο στις αεροπορικές μεταφορές (ΔΑΑ, «Μακεδονία», Περιφερειακά) 

 Ν.4150/2013 για «ομάδες» λιμένων (Αττική, Β. Ελλάδα, Δ. Ελλάδα, Ηράκλειο) 

 Μεγιστοποίηση εμπορικού & οικονομικού οφέλους για ΟΛΠ / ΟΛΘ 
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Εφαρμογή Σχεδιασμού στην Πράξη  
Εμπορευματικά Κέντρα (1/10) 
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 Θεσμικό Πλαίσιο 
 Ν.3333/2005 – Ίδρυση Εμπορευματικών Κέντρων 

 Ορισμός ΕΚ κλπ ορισμοί, Όροι – προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΕΚ 
 Τυποποίηση βάσει έκτασης (100-250 στρ., 251-500 στρ., άνω των 501 στρ.) 
 Πρόνοιες για ειδικές περιοχές (π.χ. ελάχιστη έκταση 50 ή 80 στρ. σε νησιά) 

 Ν.3710/2008 – Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών (Κεφ. Γ΄ - περί ΕΚ) 
 Οικοδομικές άδειες ΕΚ, απαλλοτρίωση κτηρίων, ενίσχυση δαπανών μελετών 
 Ευθυγράμμιση πλαισίου επιχορήγησης με κατευθυντήριες γραμμές Ε.Ε. 
 Προσαρμογή νομοθεσίας στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις (ΣΜΠΕ) 

 Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΥΠΟΜΕΔΙ Φ30/ΟΙΚ.50416/4776 (επί Ν.3333/05) 
 Υπόδειγμα Αίτησης χορήγησης άδειας ίδρυσης ΕΚ 
 Υπόδειγμα Εντύπου ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών και στοιχείων 
 Υπόδειγμα Ο/Τ μελέτης επενδυτικών σχεδίων 
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Εφαρμογή Σχεδιασμού στην Πράξη  
Εμπορευματικά Κέντρα (2/10) 
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 Ν.4302/2014 – Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής (1/3) 
1. Βασικά σημεία 
 Θεσμοθετείται ο ορισμός του όρου Logistics (δραστηριότητες, 3PL) 
 Δυνατότητα συνδυασμού υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις 

 Επιλύονται παράδοξα νομικά ζητήματα και επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας 
 Εστιάζει όμως καθαρά στην παροχή υπηρεσίας (όχι στην εξυπηρέτηση δραστηριότητας) 

 Καθιερώνεται η εξίσωση όρων δόμησης αποθηκών & βιομηχανικών 
κτιρίων 
 Καταργείται ο διαχωρισμός βιομηχανικής και εμπορικής αποθήκης 

 Οργάνωση εγκαταστάσεων αποθηκών σύμφωνα με την έννοια επιχειρηματικών 
πάρκων 

 Απλοποιείται το πλαίσιο αδειοδότησης των κέντρων αποθήκευσης 
 Θεσμοθετείται πλαίσιο για Αστική και Πράσινη μεταφορά εμπορευμάτων 

 Αστική Μεταφορά και Διανομή Εμπορευμάτων (urban logistics) 
 Πράσινη Μεταφορά Εμπορευμάτων (green logistics) –καταγραφή carbon footprint 

 Θεσμοθέτηση προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας επιχ/κων 
πάρκων 
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Εφαρμογή Σχεδιασμού στην Πράξη  
Εμπορευματικά Κέντρα (3/10) 
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 Ν.4302/2014 – Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής (2/3) 
2. Συμπεράσματα 
 Ο Ν.4302/2014 συνιστά πλαίσιο προς περαιτέρω επεξεργασία & εξειδίκευση 

 Απαιτείται ωστόσο προσοχή ώστε υφιστάμενες ελλείψεις να συμπληρωθούν κατά τρόπο 
συμβατό και επωφελή για τον κλάδο, δεδομένης της συνεισφοράς του στο εθνικό ΑΕΠ, 

 Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης ως προς τις σχετικές υποδομές, με τη διαφαινόμενη 
προοπτική λόγω θέσης της Ελλάδας ως σημαντικής περιφερειακής πύλης της Ευρώπης 

 Μέσω του Ν.4302/2014, η Πολιτεία επιχειρεί να εξορθολογήσει τον κλάδο 
 Απώτερη προοπτική η ανάδειξη της χώρας σε κέντρο διαμετακόμισης στη ΝΑ Μεσόγειο 
 Δεδομένης της πρόβλεψης παροχής κινήτρων για επενδύσεις & απλούστευση διαδικασιών 

 Ωστόσο: κατά πόσο θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία; 
 Μελλοντικές εξειδικεύσεις; (αναμένονταν από τον κλάδο εντός του 2016 στο σύνολό τους) 
 Σημαντικά κενά ως προς τα δυνατότητα ανάδειξης της Ελλάδας σε κέντρο ΝΑ Μεσογείου, 
 Προς όφελος τόσο της χώρας όσο και των μεγάλων επιχειρήσεων (νέες υποδομές / αγορά) 
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 Ν.4302/2014 – Ρύθμιση Θεμάτων Εφοδιαστικής (3/3) 
3. Προτάσεις 
 Σαφέστερη περιγραφή του σκοπού των «Επιχειρηματικών/Εμπορευματικών 

Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας» και της λογικής ένταξης αυτών σε 
εγχώριο σύστημα εξυπηρέτησης φορτίων με σαφώς ορισμένα επίπεδα μονάδων 

 Σαφέστερη αντιστοίχιση με διατάξεις του Ν.3333/2005 ως προς τις ελάχιστες 
απαιτήσεις έκτασης των βασικών μονάδων εξυπηρέτησης φορτίων και γειτνίασης 
με συγκοινωνιακές υποδομές. 

 Προσδιορισμός τρόπου συνεργασίας / συντονισμού οργάνων Άρθρου 6. 
 Προσδιορισμός αποκατάστασης καταργούμενων Άρθρων του Ν.3333/2005 με 

έμφαση στην παρουσίαση στρατηγικής ανάπτυξης υποδομών (εθνικό επίπεδο) 
 Επιτάχυνση της προετοιμασίας των αναγκαίων Υπουργικών Αποφάσεων που 

προβλέπει ο Νόμος για την εξειδίκευση επιμέρους ζητημάτων 
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 Μελέτες (1/2) 
 «Ελληνικό Δίκτυο Εμπορευματικών Κέντρων» - ΕΕΣΥΜ, 1997 

 Πρόταση δικτύου με 11 Εμπορευματικά Κέντρα, 14 Εμπορευματικούς 
Σταθμούς και 13 Εμπορευματικούς Κόμβους 

 «Εμπορευματικά Κέντρα και το Ελληνικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μεταφορών» - ΥΜΕ, 2002-2003 
 Διεξοδική διερεύνηση, πέραν του Θριασίου Πεδίου, 4 Ε/Κ ‘Φορτηγού – Σ/Γ’ 

(Πάτρας, Λάρισας/Βόλου, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης) 
 Προσδιορισμός προς εξυπηρέτηση φορτίων, θέσεων ανάπτυξης τους καθώς 

και Σχεδίων Γενικής Διάταξης 

 «Συστήματα Εφοδιασμού και Διακίνησης Προϊόντων, Logistics, Ανάπτυξη 
ΕΚ» - Ι. Σιαμάς (Πρόεδρος ΣΕΕΔ), 2011 
 Πολυκριτηριακή αξιολόγηση για επιλογή χώρων εγκατάστασης ΕΚ (Αττική) 
 Εξετάσθηκαν συγκριτικά Θριάσιο Πεδίο, Αυλώνα, Κορωπί, Μέγαρα και Λαύριο 
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 Μελέτες (2/2) 
 «Στρατηγικό Σχέδιο Εμπορευματικών Κέντρων» - Μόνιμη Επιτροπή 

Logistics, 2012 
 Πρόταση «ιεραρχημένου» δικτύου με 6 Εμπορευματικά Κέντρα σε Θριάσιο 

Πεδίο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Αλεξανδρούπολη και στον άξονα 
στο δίπολο Λάρισας-Βόλου 

 Πόρισμα νεότερης «Μόνιμης Επιτροπής Logistics» με τη συνδρομή 
εμπειρογνωμόνων της World Bank (κοινοποίηση: 13-10-2013) 
 Πρόταση Δημιουργίας ΕΚ σε τρεις, καταρχήν, γεωγραφικές ενότητες της 

χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) 
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 Πορεία Υλοποίησης – Πρόσφατες Εξελίξεις 
 Νέο Σχέδιο Εμπορευματικών Κέντρων – ΥΠΥΜΕ 

 Νέα προτεινόμενη διάρθρωση με 9 Ε.Κ. – πρώτα Θριάσιο & Θεσσαλονίκη, 
 Στη συνέχεια Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Λάρισα, Καβάλα, Ηγουμενίτσα & Πάτρα 

 Μελέτη EY, 2017-2018 
 «Η Ελλάδα έτοιμη να αναδειχθεί ως διεθνές εμπορευματικό κέντρο» 
 Χρόνος διέλευσης πλοίων Ε/Κ από Κίνα 8-9 μέρες λιγότερο μέσω Ελλάδας κλπ 
 5.266 πλοία με αξία $90 δισ. & Gross Tonnage 200 εκ (16,3% παγκοσμίως) 
 Κλάδος μεταφορών: 10,85% ΑΕΠ (19,8 δισ. €) 

 Θριάσιο Πεδίο 
 Ανακήρυξη αναδόχου από ΓΑΙΑΟΣΕ, τελικά, το Νοέμβριο 2016 

 Στρατόπεδο Γκόνου 
 Εξαγγελία προκήρυξης διαγωνισμού ΓΑΙΑΟΣΕ (ΥΠΥΜΕ, 03/05/2018) 
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 Θριάσιο Πεδίο – ένα παράδειγμα χρόνου ωρίμανσης (1/2) 
 Πρώτες σχετικές απαλλοτριώσεις: από το 1976 
 Πρώτες ολοκληρωμένες μελέτες γενικής διάταξης: δεκαετία ‘80 

 1994: Ένταξη έργου Ε.Κ. σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ε.Ε. 

 Επικαιροποίηση / ολοκλήρωση μελέτης γενικής διάταξης: 1999 
 1999: Η ΕΡΓΟΣΕ ξεκινά την εκτέλεση εργασιών Α΄ Φάσης 
 2001: Προϋπόθεση από Ε.Ε. για χρηματοδότηση: δημιουργία Ε.Ε. ιδιωτών 
 2001: Ο ΟΣΕ ξεκινά διαδικασία επιλογής Συμβούλου για διενέργεια διαγωνισμού 

 Ίδρυση «Θριάσιο Α.Ε.» (μετέπειτα «Εμπορευματικά Κέντρα): 2004 
 2005: μεταβίβαση ακινήτου στην «Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε.» 
 2006: εκκίνηση διαγωνισμού από «Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε.» 
 2007: Απορρόφηση «Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε.» από ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. 
 2009: Ματαίωση διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί το 2008 

 Εκκίνηση έργων Β΄ Φάσης από ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (απαραίτητα για Ε.Κ.) 
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 Θριάσιο Πεδίο – ένα παράδειγμα χρόνου ωρίμανσης (2/2) 
 08/2010: προκήρυξη 2ου διαγωνισμού (απέβη άκαρπος) 
 11/2015: προκήρυξη 3ου διαγωνισμού  

 08/2016: κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς από Κ/Ξ ΕΤΒΑ (ΤΠ) / Goldair 
 11/2016: αποδοχή προσφοράς από ΓΑΙΑΟΣΕ (ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου) 
 [ικανοποιώντας την απαίτηση της Ε.Ε. και απελευθερώνοντας 180 εκ €] 

 Δρομολογούμενη διαδικασία: 
 Σύσταση Εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) για περίοδο 60 ετών 
 Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση 
 120.000 τ.μ. αποθηκών εντός των Ετών 1-2 
 240.000 τ.μ. κτηρίων εντός των Ετών 2-10 

 Εκτιμώμενη συνολική επίδραση 
 Συνολική εκτιμώμενη επένδυση στα 588 στρέμματα: > 250 εκ € 
 Νέες εκτιμώμενες θέσεις εργασίας σε ορίζοντα 10ετιας: ~ 3.000 
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 Παρατηρήσεις 
 Η δημιουργία ενός, έστω στοιχειώδους, δικτύου Ε/Κ αναμένεται να 

φέρει μία σειρά από οφέλη στην ελληνική οικονομία, με σημαντικότερα: 
 Σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, με αποτέλεσμα τη 

μείωση της τιμής διάθεσης του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή 
 Μείωση του όγκου της βαριάς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της χώρας, με 

άμεση συνέπεια οφέλη οικονομικά, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά 
 Αξιοποίηση σε σημαντικό βαθμό μη αξιοποιήσιμης σήμερα μεταφορικής 

ικανότητας της σιδηροδρομικής υποδομής, με οφέλη οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και ενεργειακά 

 Δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας τους, χωρίς να απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια για τις απαραίτητες 
υποδομές (εκτός της αγοράς γης) 
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 Χαρακτηριστικά Λειτουργίας (Ασφάλεια 
κλπ) 

 Αύξηση Ικανότητας 
 Διαχείριση Ζήτησης 

Επιπτώσεις παρεμβάσεων (νέα έργα / 
διαχείριση υφιστάμενων έργων) 
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Προσδοκώμενα οφέλη σε εθνικό επίπεδο 
Από ολοκλήρωση του βασικού χερσαίου δικτύου 

Συνεισφορά Αυτοκινητοδρόμων / Σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ/Π: 
 Δραστική μείωση έκθεσης χρηστών δικτύου σε κίνδυνο 

 Μείωση επίπτωσης δυσμενών συνθηκών (φυσικού φωτισμού, κατάστασης 
οχήματος, κόπωσης οδηγού κλπ) 

 Βελτίωση παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης (από εταιρείες λειτουργίας και 
συντήρησης αυτοκινητοδρόμων) και, άρα 

 Ουσιαστική ένταξη Ελλάδας στα δίκτυα ΤΕΝ-Τ μέσω 
 Αύξησης ανταγωνιστικότητας ελληνικών λιμένων, σιδηροδρομικού και οδικού 

δικτύου για διακίνηση εμπορευμάτων  Εδραίωση διαδρόμου (corridor) 
 Αύξησης ζώνης «επιρροής» (catchment area) εγχώριου τουριστικού προϊόντος 

στη βαλκανική (και όχι μόνο) ενδοχώρα  Προσέλκυση τουριστών 

 Απώτερος σχεδιασμός 
 Π.χ. σε εξέλιξη συζήτηση για Σιδηροδρομική Εγνατία (ΤΕΕ Κ.Μ. κλπ) 
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Προσδοκώμενα οφέλη σε εθνικό επίπεδο 
Διαφαινόμενες ευκαιρίες 

Το παράδειγμα του λιμένα Θεσσαλονίκης [1/2]: 
 Εκδήλωση διάθεσης από το νέο στρατηγικό επενδυτή 

 Terminal Link (συμμετέχει με 33% στην κοινοπραξία που ανακηρύχτηκε 
ανάδοχος του 67% του ΟΛΘ) «Εμπορική πύλη των Βαλκανίων ο ΟΛΘ» 

 Σε πρώτη φάση, η Κ/Ξ θα πραγματοποιήσει αλλαγές στην εσωτερική λειτουργία 
(management, κανονισμός προσωπικού, κτλ.) και σε μηχανολογικό εξοπλισμό 

 Σε δεύτερη φάση, θα συντελεστούν οι βαριές επενδύσεις, όπως η επέκταση της 
6ης προβλήτας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετούνται μεγαλύτερα πλοία Ε/Κ 
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Διαφαινόμενες ευκαιρίες 

Το παράδειγμα του λιμένα Θεσσαλονίκης [2/2]: 
 Η σημασία του timing σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην περιοχή 

 Η πιθανή ενδοχώρα του λιμένα, ιδ. για διακίνηση εμπορευμάτων, συνάδει με 
την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου  Εδραίωση διαδρόμου (corridor) 

 Η ζώνη «επιρροής» (catchment area) αυτού στη βαλκανική (κυρίως) ενδοχώρα 
σχετίζεται άμεσα με τις επενδύσεις σε γειτονικές χώρες  6ος Προβλήτας SOS 
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Δημήτρης Κατσώχης 
dkats@planet.gr  
dkatsoch@central.ntua.gr  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

17η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών 
Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) 

02 Ιουνίου 2018, 
Επιμελητήριο Βοιωτίας 
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