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1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια διαµόρφωσης του «Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) 2014 – 2020» για τις ανάγκες προετοιµασίας της Ε’ Προγραµµατικής 
Περιόδου, έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΕ), ως προϋπόθεση για τη 
χρηµατοδότηση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων η ικανοποίηση σχετικών «εκ των 
προτέρων αιρεσιµοτήτων» (ex-ante conditionalities).  

Σχετική αιρεσιµότητα για τον τοµέα των µεταφορών, αποτελεί η ύπαρξη 
συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις µεταφορών το οποίο 
ικανοποιεί τις νοµικές απαιτήσεις για στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση και το 
οποίο καθορίζει: 

• τη συµβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων: 

o των προτεραιοτήτων για επενδύσεις: στο βασικό ∆Ε∆-Μ και στο 
αναλυτικό δίκτυο όπου προβλέπονται επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το 
Ταµείο Συνοχής· και 

o δευτερογενείς συνδέσεις·  

• µία σειρά ρεαλιστικών και ώριµων έργων για τα οποία προβλέπεται 
στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής·  

Παράλληλα απαιτείται η λήψη µέτρων για να εξασφαλιστεί η ικανότητα των 
ενδιάµεσων φορέων και των δικαιούχων να παράγουν την προαναφερθείσα σειρά 
έργων. 

Η κλασική µέθοδος διαµόρφωσης ενός Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών (ΕΣΜ), που να 
αφορά σε έναν σχετικά αποµακρυσµένο χρονικό ορίζοντα (στις περισσότερες 
περιπτώσεις εικοσαετία αλλά και τριακονταετία), περιλαµβάνει συνήθως τα εξής επί 
µέρους στάδια: 

• Το στάδιο εκτεταµένης συλλογής στοιχείων τόσο µε έρευνες πεδίου (π.χ. 
έρευνες µε συνεντεύξεις παρά την οδό από οδηγούς οχηµάτων ή σε χρήστες 
των µέσων µαζικής µεταφοράς) όσο και µε συλλογή στατιστικών στοιχείων 
που διατίθενται από φορείς λειτουργίας και εκµετάλλευσης (π.χ. αεροπορικές 
εταιρείες, σιδηροδροµικές επιχειρήσεις κλπ). 

• Το στάδιο επεξεργασίας στοιχείων και διαµόρφωσης και σχολιασµού της 
«Υπάρχουσας Κατάστασης του Συστήµατος Μεταφορών». 

• Το στάδιο διαµόρφωσης των µεταφορικών µοντέλων µε τα οποία 
προσοµοιώνεται η τρέχουσα λειτουργία του µεταφορικού συστήµατος µέσω 
της διαδικασίας ρύθµισης (calibration). 

• Το στάδιο καθορισµού των στρατηγικών στόχων και των µεταφορικών 
πολιτικών στα οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί και να ανταποκρίνεται το υπό 
σύνταξη ΕΣΜ. 

• Το στάδιο διαµόρφωσης εναλλακτικών ΕΣΜ τα οποία όλα να είναι συµβατά 
και να ανταποκρίνονται (σε διαφορετικό βεβαίως βαθµό το κάθε ένα) στους 
τεθέντες στόχους και πολιτικές. 

• Το στάδιο διαµόρφωσης των κριτηρίων αξιολόγησης εναλλακτικών ΕΣΜ και 
επιλογής του προτεινόµενου. Τα κριτήρια συνήθως αποτελούν µίγµα 
ποσοτικών (π.χ. λόγος οφέλους / κόστος κλπ) αλλά και ποιοτικών (π.χ. 
κοινωνικές και  χωροταξικές επιπτώσεις κλπ) δεικτών. 
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• Το στάδιο συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών ΕΣΜ µε χρήση των 
ρυθµισµένων ήδη µεταφορικών µοντέλων (forecasting) και επιλογής του 
βέλτιστου – προτεινόµενου. 

• Το στάδιο λεπτοµερέστερης επεξεργασίας του προτεινόµενου ΕΣΜ, της 
διαµόρφωσης επενδυτικών προγραµµάτων ενδιάµεσων χρονικών οριζόντων 
και της λεπτοµερέστερης αποτίµησής του σε σχέση µε µία σειρά επιλεγµένων 
παραµέτρων. 

Η διαµόρφωση ΕΣΜ είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη και για εθνικούς λόγους 
και έχει ήδη προγραµµατισθεί η εκπόνησή του στο προσεχές µέλλον.  

Στα πλαίσια όµως εκπλήρωσης της τεθείσας αιρεσιµότητας θεωρείται επαρκής 
ικανοποίησή της η διαµόρφωση Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 
(ΣΠΕΜ), το οποίο αν και δεν περιλαµβάνει την εκτεταµένη συλλογή στοιχείων µέσω 
ερευνών πεδίου και τη διαµόρφωση και χρήση συγκοινωνιακών µοντέλων, παρέχει 
τα απαιτούµενα ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 

• Οι επενδύσεις στο Σύστηµα Μεταφορών της Ε’ ΠΠ εντάσσονται σε ένα 
ολοκληρωµένο πλαίσιο και εξυπηρετούν την λογική βελτίωσης ενός 
συστήµατος που προωθεί πολιτικές και στόχους συµβατές µε εκείνες που 
έχουν διαµορφωθεί από την ΕΕ. 

• Είναι αρκετά ευέλικτο ώστε όταν στο µέλλον διαµορφωθεί το ΕΣΜ να είναι 
δυνατόν να γίνουν οι απαραίτητοι αναπροσανατολισµοί επενδύσεων χωρίς 
σηµαντικά προβλήµατα. 

Τα παραπάνω εξασφαλίζονται κυρίως από την συνεξέταση και των κατωτέρω 
παραµέτρων: 

• Τόσο ο χρονικός ορίζοντας του ΣΠΕΜ (2025) όσο και ο χρονικός ορίζοντας 
υλοποίησης έργων και δράσεων της Ε’ ΠΠ (2014 – 2020) είναι, µε όρους 
µεταφορικού σχεδιασµού, πλησίον στο σήµερα. 

• Το ΣΠΕΜ βασίζεται κατά κύριο λόγο σε συγκερασµό ήδη εγκεκριµένων 
µελετών και πρόσφατων εξελίξεων ή τρεχουσών προσπαθειών όπως είναι η 
ολοκλήρωση διαµόρφωσης των ∆Ε∆-Μ αλλά και επί µέρους ειδικές µελέτες 
σχεδιασµού υποσυστηµάτων. 

• Το πρόγραµµα έργων και δράσεων πρόκειται να περιλάβει σε πολύ σηµαντικό 
βαθµό πράξεις που είναι ήδη σε εξέλιξη (έργα γέφυρες µε ∆’ Προγραµµατική 
Περίοδο). 

• Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός (της Ε’ ΠΠ) για έργα / δράσεις 
µεταφορών είναι σηµαντικά περιορισµένος. 

Συµπερασµατικά, το ΣΠΕΜ καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της 
Χώρας για την Περίοδο 2014 – 2025 και καλύπτει όλα τα µέσα µεταφοράς (οδικές, 
σιδηροδροµικές, θαλάσσιες, εναέριες µεταφορές), όλους τους τύπους µεταφοράς 
(επιβάτες, εµπορεύµατα) και γεωγραφικά όλες τις περιφέρειες της χώρας. Επίσης, 
καλύπτει - σε σχέση µε τον προγραµµατισµό των υποδοµών µεταφορών - τη 
συµβολή στον «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών» σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, περιλαµβάνοντας:  

• τις προτεραιότητες για επενδύσεις στο βασικό (core network) και στο 
αναλυτικό δίκτυο (comprehensive network) των ∆Ε∆-Μ, όπου σχεδιάζονται 
επενδύσεις από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και λοιπά χρηµατοδοτικά 
εργαλεία. 
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• τις επενδύσεις σε δευτερεύουσα διασυνδεσιµότητα. 

Επίσης, καλύπτονται οι συνδέσεις των καθορισµένων κόµβων των ∆Ε∆-Μ και οι 
συνδέσεις µε τα δίκτυα µεταφορικών υποδοµών των γειτονικών χωρών. Το ΣΠΕΜ 
περιέχει ειδική ανάλυση για όλα τα µεταφορικά µέσα.  

Παράλληλα το ΣΠΕΜ καλύπτει την περιφερειακή διάσταση ανάπτυξης των 
µεταφορών υποδοµών στον Ελληνικό χώρο, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες / 
προτεραιότητες των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων της χώρας. Οι προτάσεις του 
ΣΠΕΜ αποτελούν υποσύνολο των προτάσεων των Ρυθµιστικών Σχεδίων των 
Περιφερειών και εκείνων των ευρύτερων αστικών συγκροτηµάτων Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης 

Τέλος, το Στρατηγικό Πλαίσιο λαµβάνει υπόψη την συνολική επίδραση του τοµέα των 
Μεταφορών στον ενεργειακό τοµέα και περιλαµβάνει µέτρα για την προώθηση των 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόµων 
τεχνολογιών και την αντιµετώπιση διοικητικών και τεχνικών προβληµάτων ειδικότερα 
σε σχέση µε τη διαλειτουργικότητα του δικτύου και τον ανταγωνισµό. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια διαµόρφωσης του ΣΠΕΜ αναδείχθηκαν και οι 
περιορισµοί της ακολουθούµενης µεθοδολογίας και προέκυψαν προτάσεις ως προς τη 
συνέχιση της διαδικασίας σχεδιασµού. ∆εδοµένου ότι δεν ήταν δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν ποσοτικές µέθοδοι και στοιχεία στη σύνταξη του ΣΠΕΜ (µεταφορικά 
µοντέλα, επίκαιρα στοιχεία από πρόσφατες κυκλοφοριακές έρευνες και µετρήσεις), δεν 
ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί ποσοτική σύγκριση εναλλακτικών σεναρίων 
ανάπτυξης των δικτύων. 

Παραµένει εποµένως επίκαιρη και αναγκαία η σύνταξη µίας Γενικής Μελέτης 
Σχεδιασµού των Μεταφορών της χώρας που θα οδηγήσει στη σύνταξη ΕΣΜ και θα 
αφορά σε ένα ευρύτερο χρονικό ορίζοντα (τουλάχιστον 2035). Τα πορίσµατα και οι 
προτάσεις της θα µπορούν να αξιοποιηθούν για επικαιροποίηση του 
προγραµµατισµού µεταφορών  αλλά και για την κάλυψη ειδικότερων αναγκών (όπως 
π.χ. η προώθηση πρωτοβουλιών Σ∆ΙΤ στα έργα µεταφορών). 

 

Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει το ΣΠΕΜ στην τελική του µορφή. Πέραν του παρόντος 
εισαγωγικού κεφαλαίου η µελέτη περιλαµβάνει οκτώ (8) επιπλέον κεφάλαια: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης σε 
σύγκριση µε άλλες χώρες, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στρατηγικοί 
στόχοι που καλείται να ικανοποιήσει το ΣΠΕΜ. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτεραιότητες πολιτικής ανά τοµέα. Στο 
πέµπτο κεφάλαιο  παρουσιάζονται συνοπτικά τα συµπεράσµατα της διαδικασίας 
διαβούλευσης µε τους φορείς υλοποίησης και κυρίως τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 
αυτής µε τις περιφέρειες της χώρας. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία 
διαµόρφωσης και τα συστατικά στοιχεία του ΣΠΕΜ και στο έβδοµο κεφάλαιο η 
διαδικασία διαµόρφωσης του σχετικού καταλόγου έργων και προγραµµάτων µε 
ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2025.  Η έκθεση ολοκληρώνεται µε το όγδοο κεφάλαιο, 
όπου παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΣΠΕΜ και ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ). 

 

Κείµενα µελέτες και προτάσεις που ελήφθησαν υπόψη στη σύνταξη του ΣΠΕΜ είναι, 
µεταξύ άλλων, τα εξής: 
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•  «Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών Περιόδου 2007-2013 και Εικοσαετίας» 
(Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών / ∆Α ΕΠ ΣΑΑΣ) που 
χρησιµοποιήθηκε κατά την προετοιµασία του ΕΠ «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας» (ΕΠΕΠ) του ΕΣΠΑ. 

•  Το αντίστοιχο σχέδιο ανάπτυξης µεταφορών που εκπονήθηκε για 
λογαριασµό της ΓΓ∆Ε και χρησιµοποιήθηκε κατά την προετοιµασία του 
ΕΠΕΠ του ΕΣΠΑ µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ / 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Γ.Γ.∆.Ε. - Γ.∆.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟ ∆ ' ΚΠΣ (2007 - 2013» - ΥΠΕΧΩ∆Ε / 
ΓΓ∆Ε/ Γ. ∆/νση Συγκοινωνιακών Έργων - ∆εκέµβριος 2006). 

• ∆ιαµόρφωση Στρατηγικού Πλαισίου Αναπτυξιακής Πολιτικής 2014-2020, για 
το Θεµατικό Στόχο 7: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 
ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (Μάρτιος 2013 / 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΎΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ). 

•  "Position of the European Commission Services on the development of 
Partnership Agreement and programmes in Greece for the period 2014- 
2020" (EE/13-11-2012). 

•  Το Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων του Σιδηροδροµικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π 
(Ε∆Α Μεταφορών / τελευταία επικαιροποίηση 2008). 

•  Μελέτη «Εθνική Στρατηγική Λιµένων 2013-2018» (Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Αιγαίου / 2013). 

Επιπλέον ελήφθη υπόψη το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση των 
συγχρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020, 
όπως οι Κανονισµοί 1300/2013 (Καν. Ταµείου Συνοχής), 1301/2013 (Καν. ΕΤΠΑ), 
1303/2013 (Γενικός Κανονισµός), Καν. 1315/2013 (για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα 
Μεταφορών) καθώς και λοιποί Κανονισµοί  που αφορούν τα έργα µεταφορών όπως οι 
Κανονισµοί για τα δικαιώµατα επιβατών / ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα (Καν. 
181/2011, 1177/2010, 1371/2007, 1107/2006) κλπ. 
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2. ∆ιάγνωση Υπάρχουσας Κατάστασης 

Η διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης περιλαµβάνει την περιγραφή (υπό µορφή 
δεικτών) και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του µεταφορικού συστήµατος σε 
σύγκριση µε εκείνα άλλων χωρών (κυρίως της ΕΕ και της Μεσογείου), την ποσοτική 
ανάλυση των επιδόσεων των επί µέρους µεταφορικών συστηµάτων, τον εντοπισµό 
των σχετικών προβληµάτων και αναπτυξιακών κενών, την παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων χρηµατοδοτικών προγραµµάτων προηγούµενων προγραµµατικών 
περιόδων και τέλος την ανάλυση Ισχυρών Σηµείων, Αδυναµιών, Ευκαιριών και 
Κινδύνων (SWOT Analysis). 

 

2.1. Συγκριτική Αξιολόγηση Ελληνικού Συστήµατος Μεταφορών 

Η Ελλάδα βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η θέση αυτή σε 
σηµαντικό βαθµό καθορίζει τον ρόλο της εντός της ΕΕ ως ένα περιφερειακό άκρο 
των δικτύων µεταφορών, όµως ταυτόχρονα της δίνει την δυνατότητα να αποτελεί 
σηµαντική πύλη εισόδου στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα εξυπηρετεί κινήσεις από/προς: ανατολάς (µέσω 
Τουρκίας που αντιπροσωπεύει σηµαντικό τµήµα της παγκόσµιας οικονοµίας), νότο 
(από την Αφρική και µέσω της διώρυγας του Σουέζ  µε εµπορεύµατα ακόµα και από 
Αυστραλία), βορρά (από τον Εύξεινο Πόντο, τη Ρωσία, τα Βαλκάνια και µέσω αυτών 
την κεντρική και ανατολική Ευρώπη) και δυσµάς (κυρίως µε χώρες της ΕΕ µέσω των 
θαλάσσιων διαδρόµων της Αδριατικής). 

 

2.1.1. ∆είκτες Αξιολόγησης 

Αποτελεί διαδεδοµένη πρακτική να συγκρίνονται οι επιδόσεις του τοµέα των 
µεταφορών µε τις αντίστοιχες της Ευρώπης των είκοσι επτά χωρών (ΕΕ27) και µε 
εκείνες άλλων χωρών που είτε εφαρµόζουν καλές πρακτικές και αποτελούν 
παραδείγµατα είτε είναι απλώς συγκρίσιµες. 

Προκειµένου να καταστεί εφικτή η παραπάνω σύγκριση συνηθίζεται η χρήση δεικτών 
οι οποίοι περιγράφουν την οικονοµική, κοινωνική, τεχνική, περιβαλλοντική και 
θεσµική διάσταση των µεταφορών. Οι κύριοι και διεθνώς καθιερωµένοι τέτοιοι δείκτες 
- οι οποίοι και χρησιµοποιούνται στην ανάλυση που ακολουθεί - είναι οι παρακάτω: 

• Μεταφορικό Έργο ανά µεταφορικό µέσο. Τυπικές µονάδες µέτρησης των 
δεικτών αυτών είναι τα επιβατο-χιλιόµετρα, τα τονο-χιλιόµετρα (στην 
περίπτωση των εµπορευµατικών µεταφορών) και τα οχηµατο-χιλιόµετρα. 

• Κατανοµή έργου στα µέσα µεταφοράς (modal split - modal shares) για φορτία 
και επιβάτες (συνήθως σε ποσοστά επί τοις εκατό). 

• Μήκος δικτύων (συνήθως σε χλµ.) και πυκνότητα (συνήθως σε χλµ. ανά χλµ.2) 
ανά µεταφορικό µέσο. 

• Μέση απόσταση (σε χλµ.) και µέσος χρόνος µετακίνησης (σε κατάλληλη 
µονάδα µέτρησης) ανά µέσο µεταφοράς. 

• Εκποµπές αερίων, εξωτερικό κόστος εκποµπών, κόστος συµφόρησης. 

• Ατυχήµατα εκφραζόµενα σε αριθµούς νεκρών και τραυµατιών ανηγµένα στο 
µεταφορικό έργο ή στον πληθυσµό (π.χ. ανά 1.000 οχηµατο-χιλιόµετρα ή ανά 
1.000.000 κατοίκους). 

• Ιδιοκτησία ΙΧ (σε µονάδες ανά 1.000 κατοίκους). 
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• Ποσοστό σιδηροδροµικών γραµµών που είναι ηλεκτροδοτούµενες.  

• Πληρότητα οχηµάτων σε επιβάτες και φορτία. 

Στη συνέχεια αυτής της ενότητας παρατίθενται για σύγκριση στατιστικά στοιχεία του 
τοµέα των Μεταφορών από επιλεγµένες χώρες της ΕΕ και της Ελλάδας. 

 

2.1.2. Σιδηροδροµικές Μεταφορές 

Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο 

Το συνολικό µήκος του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας ανέρχεται σε 2.554 χλµ. 
(έτος 2011) και κατατάσσει τη χώρα στην 19η σχετική θέση εντός της ΕΕ27. Από το 
συνολικό δίκτυο, έχουν ηλεκτροδοτηθεί τα 438 χλµ. (17,1%) - 23η θέση στην ΕΕ27 
(Πίνακας 1).  

 2005 2009 2010 2011 Ηλεκτρ. 
2011 

% Ηλεκτρ. 
2011 

ΕΕ27 212.384 212.693 212.789 213.574 113.531 53,2 

Ελλάδα 2.576 2.552 2.552 2.554 438 17,1 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Ελληνικού Σιδηροδροµικού ∆ικτύου (χλµ.) 
(Eurostat, 2013) 

Οι χαµηλές αυτές επιδόσεις οφείλονται κατά µεγάλο µέρος  στην γεω-µορφολογία της 
χώρας και στην γραµµικότητα του δικτύου, αλλά και στη µη ικανοποιητική διαχείριση 
του δικτύου και σε ανακύπτοντα προβλήµατα του µηχανισµού υλοποίησης των 
αναπτυξιακών δράσεων. 

Σιδηροδροµικό Μεταφορικό Έργο 

Στη συνέχεια παρατίθεται συγκριτικός πίνακας εθνικών σιδηροδροµικών δικτύων (και 
σχετικού µεταφορικού έργου) του 2011 (Πίνακας 2).  

 Αυστρία Ελλάδα Γερµανία Πορτογαλία Ισπανία ΕΕ27 

Έκταση (χιλ. χλµ2) 84 132 357 92 505 4.381 

Πληθ. (εκατ. κατ.) 8,4 11,3 81,8 10,5 45,2 504 

Πυκνότητα 
(κατ/χλµ2) 100 86 229 115 89 115 

Μήκος σιδ/κών 
γραµµών (χλµ.) 

5.021 2.554 33.576 2.793 15.932 213.574 

Ηλεκτροκινούµενες 
γραµµές (χλµ.) 

3.416 438 19.820 1.629 9.615 113.531 

Εµπορευµατικό 
Μεταφορικό Έργο 
(δισ. τόνο-χλµ.) 

20,3 0,4 113,3 2,3 9,7 420 
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 Αυστρία Ελλάδα Γερµανία Πορτογαλία Ισπανία ΕΕ27 

Επιβατικό 
Μεταφορικό Έργο 
(δισ. επιβατο-χλµ.) 

10,9 1,0 85 4,1 22,8 407,1 

Πίνακας 2: Σύγκριση Σιδηροδροµικών ∆εικτών Επιλεγµένων Χωρών ΕΕ 
(∆ιεθνής Ένωση Σιδηροδρόµων, 2013) 

Η βασική παρατήρηση στα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα 
συνοψίζεται ως εξής: Στην Ελλάδα σε σχέση µε την Αυστρία και Πορτογαλία 
(συγκρίσιµοι πληθυσµοί) και την Ισπανία (συγκρίσιµη πληθυσµιακή πυκνότητα) 
παράγεται το 2%, 17% και 4% του αντίστοιχου εµπορευµατικού έργου. Οι αντίστοιχες 
τιµές όσον αφορά στις επιβατικές µεταφορές ανέρχονται σε 9%, 24% και 4%. 
Ανάλογα µε την κατάσταση των δικτύων και τον τρόπο λειτουργίας του 
σιδηροδρόµου παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις στη χρήση του από χώρα σε 
χώρα, ακόµα και της τάξεως του 70% όπως φαίνεται στους Πίνακες 3 και 4 που 
ακολουθούν. 

Σηµείωση - κωδικοί χωρών: BG = Βουλγαρία, ΒΕ = Βέλγιο, CZ =Τσεχία, DK = ∆ανία, DE=Γερµανία, EE= 
Εσθονία, IE= Ιρλανδία, EL= Ελλάδα, ES= Ισπανία, FR= Γαλλία, IT= Ιταλία. 
(Η σύγκριση παρουσιάζεται - κατά το δυνατόν - ενιαία σε όλους τους πίνακες τους πίνακες του παρόντος 
κεφαλαίου µε επιλογή χωρών οι οποίες προσφέρονται για σύγκριση µε τα ελληνικά δεδοµένα). 

Πίνακας 3: Σιδηροδροµικές Μεταφορές επιβατών (δις επιβατο-χλµ) 
(Eurostat, 2013) 

 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 % Μεταβολή 
2010/2011 

EE27 400,7 350,5 370,7 377,1 404,2 407,1 0,7 

BE 6,5 6,8 7,7 9,2 10,4 10,4 0,1 

BG 7,8 4,7 3,5 2,4 2,1 2,1 -1,5 

CZ 13,3 8,0 7,3 6,7 6,6 6,7 1,9 

DK 5,1 4,9 5,5 6,0 6,3 6,6 4,1 

DE 61,0 71,0 75,4 74,9 83,0 85,0 2,3 

EE 1,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 -1,8 

IE 1,2 1,3 1,4 1,8 1,7 1,6 -2,4 

EL 2,0 1,6 1,9 1,9 1,3 1,0 -28,3 

ES 15,5 16,6 20,1 21,6 22,4 22,8 1,8 

FR 63,7 55,6 69,9 76,2 85,9 89,0 3,6 

IT 44,7 46,7 49,6 50,5 47,3 43,3 -8,3 
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 1990 1995 2000 2005 2010 2011 % Μεταβολή 
2010/2011 

EE27 526,3 386,1 403,7 413,2 391,2 420,0 7,3 

BE 8,4 7,3 7,7 8,1 7,5 7,6 1,6 

BG 14,1 8,6 5.5 5,2 3,1 3,3 7,4 

CZ - 22,6 17,5 14,9 13,8 14,3 4,0 

DK 1,7 2,0 2,0 2,0 2,2 2,6 16,8 

DE 101,7 70,5 82,7 95,4 107,3 113,3 5,6 

EE 7,0 3,8 8,1 10,6 6,6 6,3 -5,5 

IE 0,6 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 14,1 

EL 0,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 -42,7 

ES 11,2 11,0 11,6 11,6 9,2 9,7 5,8 

FR 52,2 48,3 57,7 40,7 30,0 34,2 14,1 

IT 19,4 21,7 22,8 22,8 18,6 19,8 6,3 

Πίνακας 4: Σιδηροδροµικές Εµπορευµατικές Μεταφορές (δις τόνο-χλµ) 
(Eurostat, 2013) 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα τρένα υψηλής ταχύτητας έχουν µειώσει το χρόνο 
ταξιδιού κατά 43% µεταξύ Βρυξελλών και Φρανκφούρτης, και κατά 60 % (από 4 
ώρες 52 λεπτά σε 1 ώρα 51 λεπτά) µεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου. Μέχρι στιγµής 
το ρεκόρ ταχύτητας είναι 574,8 χλµ/ώρα, το οποίο επετεύχθη από το TGV τον 
Απρίλιο του 2007 (High-speed Europe – a sustainable link between cit izens, 2010) . 

Οι απαιτήσεις πιστοποίησης ασφάλειας τροχαίου υλικού διαφέρουν ανά χώρα 
γεγονός που αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη των διεθνών µεταφορών. Έτσι 
απαιτείται άµεση αντιµετώπιση δεδοµένου και του γεγονότος ότι το κόστος για την 
σχετική επαναπιστοποίηση υπολογίζεται σε 1-4 εκατ. € για κάθε χώρα και θα 
απαιτούσε ένα διάστηµα προσαρµογής της τάξης των δύο ετών  (European Railway 
Agency) . 

 

2.1.3. Οδικές Μεταφορές 

Οδικό ∆ίκτυο 

Οι αυτοκινητόδροµοι στην Ελλάδα αποτελούν τµήµα των ∆Ε∆-Μ που ενώνουν τις 
χώρες της ΕΕ µεταξύ τους µε υποδοµές υψηλής ποιότητας. Οι κύριοι 
άξονες/αυτοκινητόδροµοι της χώρας είναι: 

• ο άξονας ΠΑΘΕ που ενώνει το νότιο µέρος της χώρας µε το βόρειο και τα 
σύνορα µε την ΠΓ∆Μ. 

• η Εγνατία Οδός που ενώνει το δυτικό µέρος της χώρας και κατ’ επέκταση την 
Αδριατική Θάλασσα µέσω της Ηγουµενίτσας µε το ανατολικό µέρος της χώρας 
και τα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα. 
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• η Ιόνια οδός που ενώνει το νοτιοδυτικό µέρος της χώρας µε το βορειοδυτικό 
της διασχίζοντας τη δυτική πλευρά της Ελλάδας. 

• Οι αυτοκινητόδροµοι στην Πελοπόννησο (Ελευσίνα – Πάτρα – Πύργος – Καλό 
Νερό – Τσακώνα και Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα µε κλάδο προς Σπάρτη) 
που καλύπτουν αυτή την σηµαντική γεωγραφική ενότητα της χώρας 
εξυπηρετώντας µεγάλους αριθµούς µετακινήσεων. 

Οι αυτοκινητόδροµοι της χώρας έχουν συνολικό µήκος (2010) περίπου 1.200 χλµ. Το 
συνολικό οδικό δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων και των εθνικών και επαρχιακών 
οδών βρίσκεται κοντά στο µέσο όρο της EE15 (Ευρώπη των 15) (Πίνακας 5). 

Συγκριτικά Στοιχεία της ΕΕ 
Οδικό ∆ίκτυο 

Ελλάδα 
ΕΕ 

χλµ. 
Θέση στην ΕΕ 

ΕΕ15 ΕΕ27 ΕΕ15 ΕΕ27 

Μήκος Αυτοκινητοδρόµων 

2008 1.120 12 13 61.635 66.814 

2009 1.116 11 12 62.848 68.242 

2010 1.191 11 12 63.763 69.468 

Ανά 1.000.000 κατοίκους 2010 105 14 15 161 139 

Ανά 1.000 km2 2010 9 13 17 19 16 

Μήκος Συνολικού Οδικού ∆ικτύου -  2010 

Αυτοκινητόδροµοι 1.191 11 12 63.763 69.468 

Εθνικές Οδοί 9.299 10 12 210.259 278.961 

Επαρχιακές Οδοί 30.864 8 11 1.222..572 1.543.510 

.Ανά 1.000.000 κατοίκους 2010 

Αυτοκινητόδροµοι 105 14 17 161 139 

Εθνικές Οδοί 822 7 10 531 558 

Επαρχιακές Οδοί 2.730 7 12 3.088 3.091 

Κοινοτικό ∆ίκτυο 6.687 9 15 5.408 5.756 

Ανά 1.000 km2 2010 

Αυτοκινητόδροµοι 9 13 17 19 16 

Εθνικές Οδοί 70 6 13 64 64 

Επαρχιακές Οδοί 233 9 17 377 356 

Κοινοτικό ∆ίκτυο 572 8 16 661 664 
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Πίνακας 5: Συγκριτικά Στοιχεία Ελληνικού Οδικού ∆ικτύου  
(Eurostat, 2013) 

Όσο αφορά στον στόλο ΙΧ αυτοκινήτων στην χώρα, ενδεικτικό της τρέχουσας 
δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας είναι ότι το 2012 παρατηρείται µείωση της τάξεως 
του 40,1% στις νέες άδειες κυκλοφορίας σε σύγκριση µε το 2011. Το ποσοστό αυτό 
είναι το µεγαλύτερο στην ΕΕ25. Παροµοίου µεγέθους µειώσεις παρατηρούνται και 
στην έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας των εµπορευµατικών οχηµάτων. 

Οδικό Μεταφορικό Έργο 

Ενώ επί σειρά ετών παρατηρήθηκαν αλµατώδεις αυξήσεις οδικού µεταφορικού 
έργου, η πρόσφατη εικόνα παρουσιάζει στασιµότητα ή περιορισµένη αύξηση. Τα ίδιο 
φαινόµενο εντοπίζεται τόσο στις επιβατικές όσο και στις εµπορευµατικές µεταφορές 
όπως φαίνεται στους παρακάτω Πίνακες 6 και 7. 

 1995 2000 2005 2011 % Μεταβολή 
2010-2011 

ΕΕ27 - 1.088,8 1.229,3 1.168,2 -0,7 

BG - 3,1 5,0 6,5 6,5 

CZ - 14,2 15,5 15,0 1,5 

DE 201,3 226,5 237,6 265,0 5,0 

EE 0,4 0,7 1,8 1,6 12,5 

IE 4,7 8,3 14,0 7,5 -9,1 

EL 20,0 24,5 27,5 16,8 -33,4 

ES 78,7 106,9 166,4 142,3 -2,6 

FR 135,3 163,2 177,3 168,2 2,4 

IT 150,3 158,3 171,6 127,7 -14,5 

Πίνακας 6:  Εµπορευµατικές Οδικές Μεταφορές (δις τονο-χλµ) 
(Eurostat, 2013) 

 

 1995 2000 2005 2011 % Μεταβολή 
2010-2011 

ΕΕ27 3.929,8 4.371,6 4.630,4 4.822,1 -0,2 

BG 25,0 26,9 35,1. 48,1 2,5 

CZ 54,5 63,9 68,6 65,5 1,3 

DE 815,3 831,3 856,9 898,5 2,8 

EE 5,1 6,7 9,9 10,4 2,8 
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 1995 2000 2005 2011 % Μεταβολή 
2010-2011 

IE 31,6 38,4 43,4 45,9 -0,3 

EL 44,0 63,00 85,0 98,3 -1,3 

ES 250,4 302,6 337,8 334,0 -2,2 

FR 677,3 754,4 800,8 812,7 0,2 

IT 614,7 713,9 677,0 665,8 -4,7 

Πίνακας 7: Οδικές Επιβατικές Μεταφορές (δις επιβατο-χλµ) 
(Eurostat, 2013)  

Η παρατηρούµενη στασιµότητα/πτώση στο έργο των οδικών µεταφορών οφείλεται 
κυρίως στην οικονοµική κρίση που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 
χρόνια αλλά και στην αύξηση της τιµής του πετρελαίου. 

Ο επόµενος Πίνακας 8 παρουσιάζει τις προτιµήσεις µέσου στις χερσαίες επιβατικές 
µεταφορές σε επίπεδο χώρας. Όπως είναι αναµενόµενο, το ΙΧ είναι στην πρώτη 
θέση των προτιµήσεων, µε δεύτερο το λεωφορείο και τρίτο το σιδηρόδροµο, σχεδόν 
σε όλες τις χώρες της ΕΕ (µε εξαίρεση τη Γερµανία λόγω της ιδιαίτερης ανάπτυξης 
του σιδηροδρόµου στη χώρα αυτή). Το µικρό ποσοστό των τραµ και το µετρό 
εξηγείται από το γεγονός ότι τα µέσα αυτά απευθύνονται σε µικρή µερίδα χρηστών 
(αστικοί πληθυσµοί πόλεων που διαθέτουν αυτά τα µέσα). 

% επιβατο-
χιλιόµετρα 

ΙΧ Λεωφορείο Σιδηρόδροµος Τραµ και Μετρό 

EE27 82,5 8,9 7,0 1,6 

BE 78,4 13,6 7,2 0,8 

BG 77,5 17,5 3,5 1,5 

CZ 65,8 18,1 6,8 9,3 

DK 79,8 9,9 9,9 0,4 

DE 84,6 5,9 7,9 1,6 

EE 80,9 16,5 2,0 0,6 

IE 84,1 12,6 3,1 0,3 

EL 80,5 17,1 1,1 1,4 

ES 81,1 12,1 5,3 1,5 

FR 83,0 5,7 9,8 1,5 

IT 81,6 12,1 5,5 0,8 
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Πίνακας 8: Προτίµηση Μέσου Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών (2010) 
(Eurostat, 2013) 

 

2.1.4. Θαλάσσιες Μεταφορές - Λιµάνια 

∆ίκτυο Θαλάσσιων Μεταφορών 

Η γεωγραφική θέση της χώρας και ο µεγάλος αριθµός των νησιών της, καθιστούν τον 
τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών ιδιαίτερα ζωτικής σηµασίας. Εκτός από τις εθνικές 
µετακινήσεις, σηµαντικές είναι και οι διεθνείς ναυτιλιακές συνδέσεις προς τις αγορές 
της Ανατολής και προς την Ιταλία.  

Η σηµαντικότητα των θαλάσσιων µεταφορών προκύπτει και από το πυκνό λιµενικό 
δίκτυο της χώρας. Στο βασικό δίκτυο ανήκουν τα λιµάνια του Πειραιά, της 
Θεσσαλονίκης, της Ηγουµενίτσας της Πάτρας και του Ηρακλείου ως κύριες πύλες 
εισόδου και εξόδου της χώρας. Στο αναλυτικό δίκτυο ανήκουν είκοσι (20) λιµάνια 
καλύπτοντας βασικά νησιά και την ηπειρωτική χώρα.  

Θαλάσσιο Μεταφορικό Έργο 

Όπως είναι διεθνώς αποδεδειγµένο, φαίνεται (Πίνακας 9) ότι και εντός της ΕΕ το 
ισχυρό σηµείο των θαλασσίων µεταφορών, είναι η µεταφορά εµπορευµάτων.  

 

Οδικές 
Εµπορευµατικές 
(δισ. τόνοι) 

Θαλάσσιες 
Εµπορευµατικές 
(δισ. τόνοι) 

Οδικές  
Επιβατικές 
(δισ. χλµ) 

Θαλάσσιες 
Επιβατικές  
(δισ. χλµ) 

2008 1.881 1.498 4.789 41 

2011 1.734 1.408 4.822 37 

Πίνακας 9: Σύγκριση Οδικών / Θαλάσσιων Μεταφορών - ΕΕ 
(Eurostat, 2013) 

Σε εθνικό επίπεδο, η επιβατική κίνηση παρουσιάζει µείωση τα τελευταία τρία χρόνια 
(Πίνακας 10). 

 2010 2011 2012 

Επιβάτες 18.000.000 17.500.000 15.900.000 

Πίνακας 10: Κίνηση στα Ελληνικά Λιµάνια (Επιβάτες) 
(ΕΛΣΤΑΤ) 
 

Σε επίπεδο χώρας, η Ελλάδα και η Ιταλία κατέχουν τις πρώτες θέσεις σε αριθµό 
τουριστών από ξένες χώρες το 2011 (Πίνακας 11). 

 Επιβάτες (σε χιλιάδες) 

∆ανία 20.562 

Ιταλία 38.566 

Ελλάδα 39.307 

Γερµανία 14.187 
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 Επιβάτες (σε χιλιάδες) 

Γαλλία 12.539 

Πίνακας 11: Ροή Επιβατών σε Λιµάνια (από ξένες χώρες) 
(Eurostat, 2013) 
 

Λιµάνια 

Σε επίπεδο ΕΕ (2010), το λιµάνι του Ντόβερ κατατάσσεται πρώτο µε 13,4 εκ. 
επιβάτες, η Μεσίνα είναι τέταρτη µε 10,7 εκ. επιβάτες και το Καλαί πέµπτο µε 10,2 εκ. 
επιβάτες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Πειραιάς κατέχει την 8η θέση  µε 9,6 εκ. επιβάτες 
και η Ηγουµενίτσα κατέχει την 29η θέση µε 2,7 εκ. επιβάτες. 

Όσο αφορά στην κίνηση φορτίων, ο Πειραιάς ήταν στη 18η θέση στην κίνηση των 
containers το 2010, µε 850.000 TEU. Στη συνέχεια και µετά την δραστηριοποίηση 
της COSCO, η κίνηση αυξήθηκε σηµαντικά (1.680.000 TEU), µε αποτέλεσµα ο 
Πειραιάς τώρα να κατατάσσεται στην 11η θέση. Στις πρώτες θέσεις είναι τα λιµάνια 
του Ρότερνταµ µε 14.730.000 TEU, της Αµβέρσας και του Αµβούργου. (Eurostat, 2013) .  

Κρίσιµης σηµασίας παράµετρο για την αξιοποίηση της θαλάσσιας µεταφοράς – 
ιδιαίτερα για την Ελλάδα µε την εκτεταµένη ακτογραµµή της – αποτελεί η 
αποδοτικότητα των λιµανιών. Η αποδοτικότητα αυτή παρουσιάζεται (ενδεικτικά) µε 
βάση σχετικό σύνθετο δείκτη σύγκρισης (Πίνακας 12, 1 = ελάχιστη – 10 = µέγιστη). 
Είναι εµφανή τα σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης για τα λιµάνια της χώρας. 

 ∆είκτης Αποδοτικότητας 
Λιµανιών 

Βουλγαρία 3,68 

Ελλάδα 4,28 

Πολωνία 3,34 

Πορτογαλία 3,81 

Ισπανία 4,88 

Ιταλία 4,11 

Γερµανία 6,38 

Βέλγιο 6,17 

Γαλλία 5,39 

Φινλανδία 6,26 

Ολλανδία 6,64 

Πίνακας 12: ∆είκτης Αποδοτικότητας Λιµανιών (2002) 
(Μελέτη ECORYS) 
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2.1.5. Αεροµεταφορές 

Αεροπορικό ∆ίκτυο 

Οι Ευρωπαϊκοί ουρανοί και τα αεροδρόµια κινδυνεύουν από κορεσµό, λόγω της 
αυξανόµενης ζήτησης και απουσίας σηµαντικών επενδύσεων στις υποδοµές αλλά 
και στον τοµέα ανάπτυξης του συστήµατος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
στην Ευρώπη (Single Sky). Οι αεροπορικές επιβατικές µετακινήσεις αναµένεται να 
αυξηθούν εντός της ΕΕ κατά 50% ως το 2020 ενώ το έργο των αεροπορικών 
εµπορευµατικών µεταφορών κατά 125%. 

Οι αεροµεταφορές είναι επίσης εξαιρετικά σηµαντικές για την Ελλάδα λόγω της 
γεωγραφικής θέσης της χώρας, της µορφολογίας του εδάφους, της ύπαρξης αρκετών 
νησιών και της ανυπαρξίας αξιόπιστης και γρήγορης σιδηροδροµικής σύνδεσης µε 
τις άλλες χώρες της ΕΕ. Σαν αποτέλεσµα των ανωτέρω παραγόντων έχει 
δηµιουργηθεί στη χώρα ένα πυκνό δίκτυο αεροδροµίων (41 αεροδρόµια) ενώ 
αναµένεται και η αδειοδότηση υδατοδροµίων που θα εξυπηρετούν υδροπλάνα για 
τουριστικούς και µεταφορικούς προορισµούς.  

Τα βασικά αεροδρόµια είναι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Αττική) και το «Μακεδονία» 
(Θεσσαλονίκη), τα οποία εξυπηρετούν το µεγαλύτερο όγκο επιβατών. Σηµαντικό 
ρόλο κατέχει και το αεροδρόµιο «Καζαντζάκης» (Ηράκλειο Κρήτης), το οποίο 
εξυπηρετεί ένα πολύ µεγάλο όγκο επιβατών, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο.  

Αεροπορικό Μεταφορικό Έργο 

Σε επίπεδο ΕΕ, οι αεροµεταφορές παρουσιάζουν κατά την περίοδο 2004 - 2011 τη 
µεγαλύτερη αύξηση στην επιβατική µετακίνηση σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα µέσα 
αγγίζοντας το 16%. Αντιθέτως, σε εθνικό επίπεδο η ζήτηση µειώθηκε κατά 19% στις 
πτήσεις του εσωτερικού και κατά 3,5% στις πτήσεις του εξωτερικού. Ως κυριότερος 
επεξηγηµατικός παράγοντας αυτού του φαινοµένου θεωρείται η πρόσφατη 
οικονοµική κρίση. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα κατείχε την 7η θέση στην ΕΕ27 το 2012 
ως προς το απόλυτο µέγεθος της επιβατικής κίνησης αεροµεταφορών, µε ένα µεγάλο 
µέρος της κίνησης να αφορά πτήσεις charter που εξυπηρετούν τουρίστες από και 
προς τουριστικούς προορισµούς της χώρας. Το αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος 
κατέχει την 24η θέση στην Ευρώπη όσο αφορά τον όγκο των επιβατών που 
εξυπηρετεί. 

Η σχετική κίνηση εµπορευµάτων και επιβατών τη τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται 
στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 13,14). Η εµπορευµατική κίνηση έχει µειωθεί 
σηµαντικά στην Ελλάδα, ενώ στη ∆ανία, στη Γερµανία και στην Ιρλανδία 
παρουσιάζονται σηµαντικές αυξήσεις. 

 2004 2008 2012 

EE27 - 12.905.336 13.321.629 

BE 663.058 1.071.346 963.564 

BG - 19.533 18.529 

CZ 57.512 55.906 58.707 

DK 7.928 254.100 166.283 
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 2004 2008 2012 

DE 2.786.025 3.568.668 4.218.208 

EE 4.998 41.744 23.760 

IE 62.163 126.855 126.834 

EL 111.600 108.628 70.045 

ES 520.503 539.803 593.523 

FR 1.485.506 1.668.136 1.810.203 

IT 783.934 814.995 790.493 

Πίνακας 13: Αεροµεταφορές Εµπορευµάτων (τόνοι) 
(Eurostat, 2013) 

Η επιβατική κίνηση στην Ελλάδα παρουσιάζει µικρή αύξηση κατά το υπό εξέταση 
χρονικό διάστηµα αλλά όχι του µεγέθους αύξησης που παρατηρείται στη Γερµανία και 
την Ιταλία όπου σηµειώνονται οι µεγαλύτερες αυξήσεις. 

 2004 2008 2012 

EE27 - 798.330.585 826.463.402 

BE 17.468.503 21.981.645 25.913.625 

BG - 6.417.873 6.819.024 

CZ 9.950.314 13.429.149 11.742.352 

DK 21.005.796 24.629.204 26.528.356 

DE 135.850.284 166.095.390  178.591.103 

EE 990.776 1.804.430 2.202.427 

IE 20.851.353 30.018.287 23.594.089 

EL 29.509.262 34.404.278 31.575.703 

ES 129.771.378 161.400.952 159.771.261 

FR 103.039.212 122.723.531 135.005.802 

IT 81.213.315 105.216.903 116.029.388 

Πίνακας 14: Επιβατικές Αεροµεταφορές (επιβάτες) 
(Eurostat, 2013) 
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Αεροδρόµια 

Στον τοµέα των αεροδροµίων το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέχει την 24η 
θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη επιβατικής κίνησης µε 14,33 εκατοµµύρια επιβάτες 
το 2011, εµφανίζοντας µείωση της τάξεως του 6% σε σχέση µε το 2010. Σε επίπεδο 
ΕΕ, κατά το έτος 2011, πρώτο σε επιβατική κίνηση ήταν το αεροδρόµιο «Heathrow» 
µε 69,4 εκατοµµύρια επιβάτες, δεύτερο το αεροδρόµιο «Charles de Gaulle» µε 60,4 
εκατοµµύρια επιβάτες και τρίτο το αεροδρόµιο της Φρανκφούρτης µε 56,3 
εκατοµµύρια επιβάτες (Eurostat, 2013) . 

 

2.1.6. Απασχόληση στις Μεταφορές 

Ο τοµέα των µεταφορών απασχολεί µεγάλο αριθµό εργαζοµένων σε όλα τα στάδια 
υλοποίησης µεταφορικών δικτύων και συστηµάτων, λειτουργίας και συντήρησης. Ο 
κλάδος απασχολεί, εντός της ΕΕ, άµεσα πάνω από 10 εκατοµµύρια άτοµα, 
αντιπροσωπεύοντας το 4,5% της συνολικής απασχόλησης (στην Ελλάδα το σχετικό 
ποσοστό είναι 7%).  

Επίσης ο κλάδος των µεταφορών συµµετέχει (επίπεδο ΕΕ - 2013) κατά 4,6% στη 
διαµόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Ο κλάδος κατασκευής 
εξοπλισµού µεταφορών παρέχει επιπλέον 1,7% του ΑΕΠ και 1,5% της απασχόλησης 
(Πίνακας 15). 

 Σύνολο Οδ –
Εµπ. 

Οδ – 
Επιβ. Σιδ. Θαλ. Αερ. Αποθ. Ταχυδ. 

ΕΕ27 10.449,1 2.926,4 1.933,1 678,2 182,2 394,4 2.492,0 1.778,0 

BE 217,0 62,1 12,5 4,5 1,7 4,3 91,0 40,1 

BG 155,6 44,4 35,9 14,6 2,9 2,6 33,8 20,3 

CZ 291,3 110,9 80,0 13,1 0,0 4,8 38,7 43,3 

DK 131,4 28,5 26,3 10,1 11,4 4,7 23,0 27,1 

DE 1.880,6 359,8 331,6 73,4 27,7 63,7 569,4 443,4 

EE 36,9 13,4 5,3 2,2 0,8 0,4 10,7 4,1 

IE 78,2 19,3 9,6 6,3 2,6 8,2 14,7 17,2 

EL 198,2 45,4 74,0 1,9 16,4 4,6 40,2 15,9 

ES 921,0 361,9 179,4 20,5 7,0 32,6 221,8 97,4 

FR 1.380,2 375,1 243,7 170,3 14,3 69,2 254,8 244,6 

IT 1.109,6 331,8 174,9 44,5 27,2 23,6 339,7 162,9 

Πίνακας 15: Απασχόληση ανά Μέσο Μεταφοράς (χιλιάδες εργαζόµενοι, 2010)  
(Eurostat, 2013) 
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2.1.7. Εκποµπές / Κατανάλωση Ενέργειας 

Οι µεταφορές απαιτούν ένα σηµαντικό ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται  
συνολικά σε καθηµερινή βάση. Ενδεικτικά, οι µεταφορές καταναλώνουν το 33%, η 
βιοµηχανία το 26%, τα νοικοκυριά και οι υπηρεσίες το 39% και η γεωργία περίπου 
2%. 

Εκτός από την σηµαντική κατανάλωση ενέργειας από τις µεταφορές, ένας άλλος 
παράγοντας που οδηγεί πλέον τις κυβερνήσεις και την τεχνολογία προς τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι και οι βλαβερές εκποµπές ρύπων των 
µεταφορών οι οποίες στην Ελλάδα είχαν φτάσει το 2010 περίπου τους 34 
εκατοµµύρια τόνους. Αντίστοιχα σε χώρες που προωθούνται εναλλακτικές µορφές 
ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική), οι εκποµπές, το 2010, ήταν (σε συγκρίσιµα µεγέθη) 
περίπου 20 εκατοµµύρια τόνοι. Υπάρχουν εποµένως σηµαντικά περιθώρια 
περιβαλλοντικών βελτιώσεων στον τοµέα των µεταφορών. 

Οι µεταφορές ευθύνονται για το ένα τέταρτο περίπου των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου εντός της ΕΕ. Από τις θαλάσσιες µεταφορές παράγεται το  13,5% 
εκποµπών του τοµέα των µεταφορών, από τις σιδηροδροµικές µεταφορές το 0,7 %, 
από την εσωτερική ναυσιπλοΐα 1,8 % και από τις οδικές µεταφορές το 71,3 % (2008) 
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος).  

Στόχος της ΕΕ είναι µέχρι το 2050 να µειώσει τις εκποµπές που προέρχονται από 
τον τοµέα των µεταφορών κατά 60% (και κατά 80-95% συνολικά) σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 1990, µε σκοπό να περιοριστεί σε µόνο 2ºC η άνοδος της θερµοκρασίας 
του πλανήτη. ∆εν είναι όµως όλες οι χώρες το ίδιο υπεύθυνες για τον όγκο 
εκποµπών, γιατί κάποιες έχουν κάνει µεγάλα βήµατα προς τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας (π.χ. ∆ανία) ενώ κάποιες άλλες ακόµη υστερούν (Πίνακας 16).  

 1990 2000 2005 2008 2009 2010 

ΕΕ27 958,5 1.164,2 1.263,4 1.282,5 1.228,6 1.215,6 

BE 36,9 45,4 54,8 62,9 53,5 49,5 

BG 7,8 6,2 8,6 9,6 9,4 8,8 

CZ 8,3 13,0 19,0 20,3 19,6 18,5 

DK 15,6 19,0 18,3 19,6 17,2 17,8 

DE 184,8 209,8 193,1 190,1 187,7 188,5 

EE 3,2 2,1 2,7 3,2 3,0 3,1 

IE 6,3 13,0 15,9 16,8 15,1 14,4 

EL 26,1 34,3 34,3 36,3 37,2 34,0 

ES 72,5 113,9 138,0 143,2 135,1 131,5 

FR 137,8 163,7 166,2 157,7 154,7 156,2 

IT 111,7 134,9 143,6 142,5 135,7 135,4 
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Πίνακας 16: Εκποµπές Αερίων Ρύπων – Τοµέας Μεταφορών (εκατ. τόνοι CO2) 
(Eurostat, 2013) 

Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τις µεταφορές αυξήθηκαν κατά περίπου 
34 % στην περίοδο µεταξύ 1990 και 2008. Την ίδια περίοδο, οι ενεργοβόρες 
βιοµηχανίες µείωσαν τις εκποµπές τους κατά περίπου 9% (Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
Περιβάλλοντος). 

Οι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι είναι πρόθυµοι να κάνουν αλλαγές για να 
µειωθούν οι εκποµπές. Πιο αναλυτικά, η πλειοψηφία των χρηστών του αυτοκινήτου 
(66%) δηλώνουν ότι θα έκαναν υποχωρήσεις ως προς το µέγεθος του αυτοκινήτου, 
προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές και το 62% θα µείωνε τη χρήση του. Τέλος, 
περισσότεροι από τους µισούς (60%) θα ήταν πρόθυµοι να πληρώσουν περισσότερο 
για το αυτοκίνητό τους, αν αυτό βοηθούσε στη µείωση των εκποµπών (Έρευνα του 
Ευρωβαροµέτρου για το µέλλον των µεταφορών). 

Τα σύγχρονα µεταφορικά µέσα καταναλώνουν λιγότερα καύσιµα. Ο µέσος κινητήρας 
αυτοκινήτου εκπέµπει σήµερα 28 φορές λιγότερο µονοξείδιο του άνθρακα σε 
σύγκριση µε την προ εικοσαετίας σχετική τεχνολογία. Αντίστοιχα υπάρχει βελτίωση 
κατά 15% εντός της τελευταίας δεκαετίας (Monitoring the CO emissions from new passenger 
cars in the EU) . 

Παράλληλα, οι νέοι κινητήρες αεροσκαφών πρόκειται σύντοµα να µειώσουν 
σηµαντικά τις εκποµπές τους. Η νέα γενιά των κινητήρων που θα υπάρχουν  στην 
αγορά το 2020 θα µειώσει τις εκποµπές των αεροσκαφών κατά 10-15 %. Οι µειώσεις 
των εκποµπών προβλέπεται να φτάσουν έως και 40 % την περίοδο 2025-2030 
(Περιβαλλοντική Έκθεση, 2010).  

εν τούτοις ο κλάδος των µεταφορών εξακολουθεί να καλύπτει το 96% των 
ενεργειακών αναγκών του από το πετρέλαιο (Πίνακας 17).  

 Συνολική Κατανάλωση Πετρελαίου 
(χιλιάδες τόνοι) 

ΕΕ27 283.580 

BE 8.662 

BG 2.089 

CZ 5.328 

DK 4.041 

DE 48.721 

EE 744 

IE 3.509 

EL 5.912 

ES 28.038 

FR 39.597 
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 Συνολική Κατανάλωση Πετρελαίου 
(χιλιάδες τόνοι) 

IT 32.998 

Πίνακας 17: Συνολική Κατανάλωση Πετρελαίου (Ντίζελ) και Βιοαερίου 
(Eurostat, 2013) 

Η Ευρώπη εισάγει περίπου το 84% του αργού πετρελαίου της από το εξωτερικό. Το 
2010, η αξία του πετρελαίου που καταναλώθηκε στην  ΕΕ (από εισαγωγές)  ήταν 
περίπου € 210 δισεκατοµµύρια (Eurostat, 2013) .  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πετρέλαιο θα είναι όλο και περισσότερο δυσεύρετο τις 
επόµενες δεκαετίες, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι προέρχεται από όλο και 
περισσότερο ασταθέστερες περιοχές του κόσµου. Μέχρι το 2050, η τιµή του 
πετρελαίου προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση µε το 2005. 

 

2.1.8. Ατυχήµατα 

Το πρόβληµα της οδικής ασφάλειας χαρακτηρίζεται διαχρονικά σηµαντικό. Έχουν 
µετρηθεί τρεις δείκτες για τις χώρες της ΕΕ που αφορούν στα θανατηφόρα οδικά 
ατυχήµατα. Οι επιδόσεις της Ελλάδας, όσον αφορά και στους τρείς δείκτες, 
βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο και στις τελευταίες θέσεις (Πίνακας 18). 

Θανατηφόρα Ατυχήµατα (2011) ΕΕ27 Ελλάδα Κατάταξη 
(ΕΕ27) 

ανά εκατοµµύρια κατοίκους 60 101 26 

ανά 10 δισεκ. επιβάτες / χλµ. 61 109 18 

ανά εκατοµµύρια επιβάτες 126 219 22 

Πίνακας 18: Θανατηφόρα Ατυχήµατα Ελλάδα / ΕΕ 
(Eurostat, 2013) 

Στην Ελλάδα και όσον αφορά στις οδικές µεταφορές, υπήρξε σηµαντική µείωση 
στους θανάτους σε τροχαία ατυχήµατα µετά από µια σηµαντική άνοδο κατά την 
διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Το 1998 οι νεκροί ανήλθαν σε 2.182, ενώ το 2003 
µειώθηκαν σε 1.605 (µείωση 26%) παρόλη την αύξηση του µεταφορικού έργου 
(οχηµατο-χιλιόµετρα). Την τελευταία δεκαετία (2004-2013) παρατηρήθηκε περαιτέρω 
µείωση των θανατηφόρων οδικών ατυχηµάτων σε ποσοστό 48% από 1.670 σε 874 
νεκρούς. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην βελτίωση του οδικού 
δικτύου και στην αύξηση των δαπανών πρόληψης. Σηµειώνεται ότι σηµαντική µείωση 
των οδικών ατυχηµάτων παρατηρείται την τελευταία πενταετία (2009-2013) σε 
ποσοστό 40% λόγω των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης στη κυκλοφορία (µείωση 
αριθµού οχηµατοχιλιοµέτρων, του αριθµού µετακινήσεων και των ταχυτήτων). 

Ο αριθµός των θανάτων στην ΕΕ από τροχαία ατυχήµατα µειώθηκε στο µισό µεταξύ 
1992 – 2010 (από 70.000 σε 31.000). Αντίστοιχος στόχος πολιτικής της ΕΕ για την 
οδική ασφάλεια είναι να µειωθεί ο αριθµός αυτός κατά 50% επιπλέον µέχρι το 2020. 
Ο Πίνακας 19 καταδεικνύει ότι το βασικότερο πρόβληµα µεταφορικής ασφάλειας 
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εντοπίζεται στις µεταφορές µε αυτοκίνητο, µηχανή και ποδήλατο καθώς και στην 
πεζή κινητικότητα. 

Τρόπος Μεταφοράς Ατυχήµατα µε νεκρούς 

Αεροπορικές 0,0 

Σιδηροδροµικές 0,4 

Λεωφορεία 0,3 

ΙΧ 2,8 

Μηχανές 113,0 

Ποδήλατα 39,0 

Πεζοί 52,0 

Πίνακας 19: Ατυχήµατα µε Νεκρούς κατά Μέσο (ανά δις Επιβατο-χλµ) 
(Road Casualties Great Britain, 2004)  

Ειδικά για τον τοµέα της οδικής ασφάλειας όπου εντοπίζονται σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα και τα βασικότερα προβλήµατα αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε το 
Statistical Pocketbook 2013 σε επίπεδο ΕΕ27, τα σχετικά ατυχήµατα το 2000 ήταν 
της τάξεως των 1.400.000 περιστατικών µε έστω ένα τραυµατισµό χωρίς ιδιαίτερες 
τάσεις µείωσης. Την ίδια χρονική περίοδο ο αριθµός ατυχηµάτων στην Ελλάδα ήταν 
επίσης υψηλός, της τάξεως των 22.000. Το 2011 καταγράφηκαν στην ΕΕ 1.115.406 
ατυχήµατα και στην Ελλάδα 13.849. Στον επόµενο Πίνακα 20 φαίνονται οι θάνατοι σε 
οδικά ατυχήµατα ανά χώρα και στο σύνολο της ΕΕ. 

 2004 2008 2012 

EE27 
53.342  45.346  34.500 

BE 1.306  1.089  955 

BG 959  957  901 

CZ 1431  1.286  901 

DK 463  331  303 

DE 6.842  5.361  4.152 

EE 223  170  100 

IE 376  400  240 

EL 1.670  1.553  976 

ES 5.347  4.442  2.605 
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 2004 2008 2012 

FR 7.655  5.318  4.273 

IT 6.739  5.818  4.050 

Πίνακας 20: Θάνατοι σε Οδικά Ατυχήµατα 
(Eurostat, 2013) 

Όσο αφορά στα σιδηροδροµικά ατυχήµατα στην ΕΕ, εκδίδεται σχετική ετήσια έκθεση 
από τον ERA (European Railway Agency – Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
Σιδηροδρόµων).  

Από την πρόσφατη έκθεση του ERA προκύπτουν τα εξής σηµαντικά συµπεράσµατα: 

• 1.256 άτοµα έχασαν τη ζωή τους και 1.236 τραυµατίστηκαν σοβαρά το 2010 
στην ΕΕ. ΟΙ θάνατοι µειώθηκαν από το 2006, ενώ οι σοβαροί τραυµατισµοί 
αυξήθηκαν ελαφρά. 

• Το κύριο µέρος των θανάτων (60 %) αποτελείται από ατυχήµατα µε ένα 
νεκρό, όπως άτοµα που χτυπήθηκαν από κινούµενο σιδηροδροµικό όχηµα ή 
ατυχήµατα σε ισόπεδη διάβαση.  

• Συγκρούσεις τρένων, εκτροχιασµοί και φωτιές προκαλούν θανάτους, των 
οποίων το ποσοστό είναι µικρότερο του 3% του συνολικού αριθµού.  

• Τα ατυχήµατα σε ισόπεδες διαβάσεις αποτελούν το 25% όλων των 
σιδηροδροµικών ατυχηµάτων αλλά ο ετήσιος αριθµός τους µειώνεται σταθερά 
από το 2006 (359 χρήστες ισόπεδων διαβάσεων σκοτώθηκαν και 327 
τραυµατίστηκαν σοβαρά σε 619 ατυχήµατα που συνέβησαν σε ισόπεδες 
διαβάσεις στην ΕΕ των οποίων ο αριθµός ξεπερνά τις 120.000). Αξίζει να 
σηµειωθεί, ότι γίνεται µεγάλη προσπάθεια σε πολλές χώρες να βελτιωθούν οι 
συνθήκες ασφάλειας στις ισόπεδες διαβάσεις, όπου είναι εφικτό, µε την 
τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισµού ασφαλείας. 

• Το 2010 συνέβησαν 54 ατυχήµατα µε επικίνδυνα φορτία. 

 

2.1.9. Προσβασιµότητα στα άτοµα µε αναπηρία 

 Η προσβασιµότητα στα άτοµα µε αναπηρία και µε µειωµένη κινητικότητα αποτελεί 
ακόµη και σήµερα ένα σηµείο που απαιτεί ιδιαίτερη µέριµνα. Αν και τα νέα ή/και 
εκσυγχρονισµένα αστικά συστήµατα σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ) 
αντιµετωπίζουν εν γένει ικανοποιητικά την προσβασιµότητα στα άτοµα µε αναπηρία 
και µε µειωµένη κινητικότητα, εν τούτοις ο σιδηρόδροµος απέχει από το να 
χαρακτηρισθεί προσβάσιµος, όπως επίσης και οι υπεραστικές συγκοινωνίες (ΚΤΕΛ) 
µε την χώρα να µη διαθέτει γενικά υπεραστικά λεωφορεία προσβάσιµα στα άτοµα 
αυτά.  

Η προσβασιµότητα των µεγαλύτερων αεροδροµίων επίσης βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ προσοχή απαιτείται στις λιµενικές επιβατικές υποδοµές, 
ιδιαίτερα κρίσιµες για µια χώρα νησιωτική όπως η Ελλάδα. 

Τέλος τα µεγάλα οδικά έργα απαιτούν βελτίωση των υποδοµών εξυπηρέτησης 
κοινού µε προτεραιότητα τις υποδοµές διαφυγής εκτάκτων αναγκών από σήραγγες. 
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2.2. Αποτελέσµατα Προηγούµενων Χρηµατοδοτικών Περιόδων  

Τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων στον τοµέα των µεταφορών κατά τις 
προηγούµενες χρηµατοδοτικές περιόδους έχουν συνοπτικά ως εξής: 

Σιδηρόδροµος 

Μέσω των δράσεων που εντάχθηκαν στο Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 
υλοποιήθηκε µέρος του προγράµµατος αναβάθµισης του σιδηροδροµικού άξονα 
ΠΑΘΕ/Π (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδοµένη / Προµαχώνας) σε µήκος 147 
χλµ. µε αύξηση της χωρητικότητας της µονής γραµµής στα ορεινά τµήµατα και 
µείωση βραδυποριών. 

Κύριες παρεµβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) «Σιδηρόδροµοι 1994 - 
1999» που χρηµατοδοτήθηκε από το Β' ΚΠΣ, ήταν η συνέχιση της αναβάθµισης του 
σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ/Π σε άξονα υψηλών ταχυτήτων, καθώς και βελτιώσεις 
στο υπόλοιπο δίκτυο της χώρας και η προµήθεια τροχαίου υλικού.  

Το ΕΠ «Σιδηρόδροµοι Αεροδρόµια και Αστικές Συγκοινωνίες» στο πλαίσιο του Γ’ 
ΚΠΣ για την περίοδο 2000 - 2006 εµπεριείχε επενδύσεις και στον τοµέα των 
σιδηροδρόµων. Οι παρεµβάσεις που είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος της περιόδου 
στους βασικούς σιδηροδροµικούς άξονες ήταν οι ακόλουθες: 

• Υλοποίηση µέρους των απαραίτητων κατασκευαστικών εργασιών για την 
ολοκλήρωση της ∆ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων στο 
τµήµα Τιθορέα – Λιανοκλάδι – ∆οµοκός. Αναλυτικότερα, µέχρι τα τέλη 2009 
κατασκευάστηκαν περίπου 51χλµ. υποδοµής διπλής γραµµής, περίπου 9 χλµ 
υποδοµής µονής σήραγγας, ανισόπεδες διασταυρώσεις και έγιναν εργασίες 
βελτίωσης της ασφάλειας και προστασίας  του περιβάλλοντος της γραµµής.  

• Παρεµβάσεις για αύξηση ταχυτήτων στο σιδηροδροµικό άξονα ΠΑΘΕ/Π 
(τµήµατα ΣΚΑ – Οινόη, Οινόη – Λάρισα, Λάρισα - Θεσσαλονίκη κλπ). 
Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν  αναβαθµίσεις του περιφερειακού 
σιδηροδροµικού δικτύου της Μακεδονίας. Έργα σηµατοδότησης, 
τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών του σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.  

• Όσον αφορά στον Προαστιακό Σιδηρόδροµο, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
κατασκευής της υποδοµής και επιδοµής της γραµµής ΣΚΑ – Α/∆ Σπάτων (32 
χλµ.) και εννέα (9) νέων σταθµών, καθώς και τµήµα των εργασιών στη 
γραµµή Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ (3χλµ). Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διπλή 
σιδηροδροµική γραµµή ΣΚΑ – Κιάτο (χωρίς ηλεκτροκίνηση). 

 Οι παρεµβάσεις που συγχρηµατοδοτήθηκαν από το Ταµείο Συνοχής στην ίδια 
περίοδο ήταν: 

• Η κατασκευή της νέας διπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων 
(ΣΓΥΤ): Θριάσιο Πεδίο – Ελευσίνα – Κόρινθος  

• Κατασκευή της νέας σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Κόρινθος - Κιάτο 

• H κατασκευή διπλής ΣΓΥΤ στο τµήµα Ευαγγελισµός - Λεπτοκαρυά. 

• Η κατασκευή συγκροτήµατος εγκαταστάσεων στο Θριάσιο Πεδίο και η 
κατασκευή νέας σιδηροδροµικής σύνδεσης µε τον Λιµένα Ικονίου. 

• Η ηλεκτροκίνηση της διπλής σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνα (ΣΚΑ) – 
Θεσσαλονίκη (Β' Φάση) και του κλάδου Οινόη - Χαλκίδα. 

• Η κατασκευή νέας διπλής ΣΓΥΤ Αθήνα – Πάτρα, στο τµήµα Κιάτο – 
Ροδοδάφνη (η οποία ολοκληρώνεται χωρίς ηλεκτροκίνηση στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ). 
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Εντός του ΕΣΠΑ οι κύριες παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται αφορούν την 
ολοκλήρωση της γραµµής ∆ιακοπτό – Ροδοδάφνη (16 χλµ), προπαρασκευαστικές 
εργασίες για το τµήµα Ροδοδάφνη – Ρίο (27,5 χλµ), τη συνέχιση κατασκευής της 
γραµµής στο τµήµα Τιθορέα – Λιανοκλάδι – ∆οµοκός (106 χλµ), την συνέχιση των 
εργασιών κατασκευής της γραµµής Πολύκαστρο – Ειδοµένη (20 χλµ), την 
ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης στο τµήµα ΣΚΑ – Κιάτο (104 χλµ), την ολοκλήρωση 
του τµήµατος Τρείς Γέφυρες – ΣΚΑ (εργασίες σε µήκος 3 χλµ) και εργασίες 
σηµατοδότησης – τηλεδιοίκησης τµηµάτων του Άξονα ΠΑΘΕΠ. 

Εκτιµάται ότι ως το τέλος της ∆’ προγραµµατικής περιόδου 2007-13 (31/12/2015), η 
εικόνα του άξονα ΠΑΘΕ/Π θα έχει διαµορφωθεί ως εξής: 

• 530 χιλιόµετρα διπλής ηλεκτροκινούµενης σιδηροδροµικής γραµµής [στα 
τµήµατα Κιάτο – ΣΚΑ (104 χλµ.), ΣΚΑ – Τιθορέα (145,5 χλµ.), Τιθορέα – 
Λιανοκλάδι (54 χλµ.), ∆οµοκός – Θεσσαλονίκη (224 χλµ.) και Αθήνα – Τρείς 
Γέφυρες (2,68 χλµ.)], και 71,5 χλµ. διπλής γραµµής χωρίς ηλεκτροκίνηση (στο 
τµήµα Κιάτο – Ροδοδάφνη) 

• 62 χιλιόµετρα µονής ηλεκτροκινούµενης σιδηροδροµικής γραµµής (57 
χιλιόµετρα στο τµήµα  Θεσσαλονίκη - Πολύκαστρο και 5 χλµ. στο τµήµα 
Πολύκαστρο – Ειδοµένη) και 89 χλµ µονής σιδηροδροµικής γραµµής χωρίς 
ηλεκτροκίνηση στο τµήµα  Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας 

• 5 χλµ τετραπλής ηλεκτροκινούµενης σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα  
Τρείς Γέφυρες – ΣΚΑ. 

Συνολικά θα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% του µήκους του κύριου 
σιδηροδροµικού άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδοµένη / Προµαχώνας 
(ΠΑΘΕ/Π) σε υποδοµές και επιδοµή. Το υπόλοιπο (20%) θα παρουσιάζει 
ελλείποντες συνδέσµους και σε επιµέρους τµήµατα θα παραµένει είτε εκτός 
λειτουργίας (Κιάτο –Πάτρα) ή µε χαµηλά γεωµετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 
(Πολύκαστρο - Ειδοµένη και Θεσσαλονίκη - Προµαχώνας). Επίσης θα υπάρχουν 
ανεπάρκειες σε διάφορα τµήµατα όσον αφορά την τεχνολογία συστηµάτων ελέγχου 
και διαχείρισης της κυκλοφορίας. 

Οδικά Έργα 

Οδικός άξονας ΠΑΘΕ 

Ο οδικός αυτός άξονας είχε, πριν την εφαρµογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 
υλοποιηµένα και σε λειτουργία µόνο 40 χλµ. αυτοκινητοδρόµου, ενώ µετά την 
εφαρµογή του Α’ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν 57 επιπλέον χλµ. Κατά τη διάρκεια του Β’ 
ΚΠΣ και µε τη συνεισφορά διάφορων χρηµατοδοτικών πηγών ολοκληρώθηκαν και 
αποδόθηκαν σε κυκλοφορία 260 χλµ. Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και 
αποδόθηκαν σε χρήση άλλα 244 χλµ. αυτοκινητόδροµου. 

Από το εναποµείναν µήκος του άξονα, τµήµατα µήκους 153,5 χλµ. υλοποιούνται στα 
πλαίσια συµβάσεων παραχώρησης, τα  υπόλοιπα 34 χλµ. (πέταλο Μαλιακού) 
υλοποιούνται ως δηµόσια έργα µε χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ. Ο άξονας προγραµµατίζεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του ΕΣΠΑ. 

Εγνατία Οδός 

Ο άξονας (συνολικού µήκους 670 χλµ.) ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.  

Λοιποί Οδικοί Άξονες 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 
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• Οι συµβάσεις παραχώρησης των Οδικών Αξόνων Τρίπολη-Καλαµάτα µε 
κλάδο Λεύκτρο-Σπάρτη, Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος, 
Αστικά Έργα Αττικής. Εντός της ∆’ ΠΠ: 

o Στον άξονα Τρίπολη-Καλαµάτα ολοκληρώνονται 100 χλµ. µε τα οποία 
συµπληρώνεται το συνολικό µήκος του άξονα (205 χλµ).  

o Στον άξονα της Ιόνιας Οδού (196 χλµ.) αναµένεται να ολοκληρωθούν 
159 χλµ, ενώ µέχρι το τέλος του Γ’ ΚΠΣ είχαν ολοκληρωθεί () 
συνολικά 37 χλµ. αυτοκινητοδρόµου. 

o Ο αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας (174 χλµ.) υλοποιείται από 
τη σχετική σύµβαση παραχώρησης, και αναµένεται µέχρι τα τέλη της 
Προγραµµατικής Περιόδου να ολοκληρωθούν συνολικά 78,5 χλµ.. 

• Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) συνολικού µήκους 305 χλµ.. Στις 
αρχές της περιόδου 2007-2013 είχαν ολοκληρωθεί 97 χλµ. του οδικού άξονα 
µε σύγχρονες προδιαγραφές αυτοκινητόδροµου, ενώ εντός της ∆’ 
Προγραµµατικής Περιόδου αναµένεται να ολοκληρωθούν περίπου 40 χλµ.. 
επιπλέον. Επίσης µε πόρους του ΕΣΠΑ αναµένεται να ολοκληρωθούν οι 
συνδέσεις του ΒΟΑΚ µε τον ΝΟΑΚ στο τµήµα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. ∆έκα του 
κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά. 

• Οι Κάθετοι Άξονες της Εγνατίας Οδού: 

o Σιάτιστα - Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή, µήκους 72χλµ. προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί έως το 2015. 

o Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη, µήκους 86,5χλµ. προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
έως το 2015. 

o Κοµοτηνή-Νυµφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα, µήκους 23 χλµ. 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2014. 

o Αρδάνιο – Ορµένιο, µήκους 110 χλµ. προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
έως το 2014. 

• Λεωφόρος Κηφισού στην Αττική η οποία έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Γ’ 
ΚΠΣ. 

• Ο Περιφερειακός ∆ακτύλιος Αττικής και διάφορα άλλα έργα βελτίωσης των 
αστικών και περιαστικών οδικών υποδοµών της Αττικής, που αφορούν 
κυρίως σε νέα οδικά έργα σύνδεσης του Περιφερειακού ∆ακτυλίου Αττικής µε 
περιοχές του Νοµού Αττικής, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Γ’ 
ΚΠΣ. 

Από το σύνολο του βασικού (core) διευρωπαϊκού δικτύου οδικών υποδοµών της 
χώρας, µήκους 1.835 χλµ., θα έχουν ολοκληρωθεί ως αυτοκινητόδροµος έως το 
τέλος της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, τα 1.767 χλµ.  µε την εξαίρεση του 
διασυνοριακού άξονα σύνδεσης της Εγνατίας Οδού µε την Αλβανία, µήκους περίπου 
68 χλµ.  

Συνολικά, έως το τέλος της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, θα έχουν 
ολοκληρωθεί µε προδιαγραφές αυτοκινητόδροµου (motorway) ή δρόµου ταχείας 
κυκλοφορίας (express road) σηµαντικά τµήµατα του αναλυτικού οδικού δικτύου, 
µήκους 698 χλµ., εκ των οποίων: 

• το 40% περίπου είναι κάθετοι άξονες της Εγνατίας οδού (Σιάτιστα - Ιεροπηγή 
– Κρυσταλλοπηγή, Κοζάνη – Φλώρινα - Νίκη, Κοµοτηνή – Νυµφαία - Ελληνο-
Βουλγαρικά Σύνορα, Αρδάνιο – Ορµένιο) και αποτελούν πρόσθετες 



 Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 
 

 

 29 

 

διασυνοριακές συνδέσεις του βασικού (core) οδικό δίκτυο µε τα προς βορρά 
όµορα κράτη (Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία) για βελτίωση της 
συνδεσιµότητας των διασυνοριακών περιοχών – περιφερειών, επιπλέον των 
τριών διασυνοριακών συνδέσεων του βασικού (core) δικτύου.  

• το 52% περίπου αποτελούν σηµαντικές διασυνδέσεις του βασικού (core) 
οδικού δικτύου µε διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας 
(αυτοκινητόδροµος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα/Σπάρτη, κεντρικό τµήµα 
του αυτοκινητόδροµου Ε65, οδικός άξονας σύνδεσης του Ακτίου µε την Ιόνια 
Οδό) µε στόχο τη σταδιακή βελτίωση της συνδεσιµότητας όλων των 
περιφερειών της ηπειρωτικής χώρας και προοπτική µελλοντικής αναβάθµισης 
όλων των κρίσιµών αξόνων και συνδέσεων του αναλυτικού δικτύου µε το 
βασικό δίκτυο.  

• το 8% περίπου αποτελούν τµήµατα του αναλυτικού ∆Ο∆ της νησιωτικής 
Περιφέρειας Κρήτης (κυρίως παρακάµψεις µεγάλων πόλεων και επιµέρους 
τµήµατα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και του Νότιου Οδικού Άξονα 
Κρήτης) µε προοπτική µελλοντικής αναβάθµισης του υπόλοιπου αναλυτικού 
δικτύου της Κρήτης.  

Στο λοιπό αναλυτικό ∆Ε∆ που δεν έχει µέχρι σήµερα αναβαθµιστεί σε οδό ταχείας 
κυκλοφορίας (express road) ή αυτοκινητόδροµο (motorway) περιλαµβάνονται 
τµήµατα µε φτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά ή/και µειωµένη ασφάλεια τα οποία 
χρήζουν τοπικών βελτιώσεων και εστιασµένων παρεµβάσεων βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας. 

Με την ολοκλήρωση ΕΣΠΑ και των ήδη προγραµµατισµένων παρεµβάσεων θα έχει 
ολοκληρωθεί η κατασκευή 2.465 χιλιοµέτρων αυτοκινητοδρόµων διπλού κλάδου 
εντός ΤΕΝ-Τ.  

Θαλάσσιες Μεταφορές 

Με πόρους των διαρθρωτικών ταµείων υλοποιήθηκαν παρεµβάσεις σε λιµένες που 
περιλαµβάνουν έργα επιχώσεων χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιµενολεκανών, 
κατασκευή προβλητών, κυµατοθραυστών, κρηπιδωµάτων, κτιρίων, δικτύων, οδικών 
προσβάσεων, διευθετήσεων ρεµάτων, προµήθειας Η/Μ εξοπλισµού κλπ.  

Συνολικά στο πλαίσιο της Γ΄ Προγραµµατικής Περιόδου και µέχρι το τέλος της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, θα έχουν γίνει παρεµβάσεις βελτίωσης 
υποδοµής και λειτουργικότητας σε λιµάνια του βασικού (core) (Πειραιάς - Ικόνιο, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουµενίτσα) και του αναλυτικού ∆Ε∆-Μ (π.χ. Καβάλα, Βόλος, 
Λαύριο, Ραφήνα, Μύκονος, Ρόδος, Μυτιλήνη, Πυθαγόρειο, Κέρκυρα, Σούδα, 
Καλαµάτα), καθώς και σε λοιπά λιµάνια (π.χ. Αλεξανδρούπολη, Ναύπλιο, Χάλκη, 
Μεστά Χίου και άλλα περιφερειακού και νησιωτικού χαρακτήρα).  

Εντούτοις, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι συνολικές παρεµβάσεις που προβλέπονται 
στα masterplans των λιµένων. Επίσης, δεν θα έχουν διασφαλισθεί πλήρως οι 
ενδεικνυόµενες διασυνδέσεις (σιδηροδροµικές και οδικές) επιλεγµένων ηπειρωτικών 
λιµένων µε τα χερσαία δίκτυα των ∆Ε∆-Μ. 

Σε σχέση µε την ασφάλεια ναυσιπλοΐας θα έχουν γίνει εστιασµένες παρεµβάσεις που 
καλύπτουν την εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας 
(VTMIS) στη θαλάσσια περιοχή Σαρωνικού, Ελευσίνας, Ν. Ευβοϊκού, Πατραϊκού και 
τµήµατος του Ιονίου πελάγους, την υλοποίηση σταθµών πρόληψης/καταπολέµησης 
της θαλάσσιας ρύπανσης, την προµήθεια αεροσκαφών και πυροσβεστικών σκαφών 
έρευνας και διάσωσης καθώς και υποδοµών υποστήριξης. ∆εν θα έχουν γίνει όλες οι 
απαραίτητες παρεµβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της 
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ασφάλειας των λιµένων (επέκταση συστήµατος VTMIS και εγκατάσταση συστήµατος 
φύλαξης λιµένων ISPS). 

Αεροπορικές Μεταφορές 

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και έως το τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 
θα έχουν γίνει παρεµβάσεις σε Α/∆ του βασικού (core) ∆Ε∆-Μ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ηράκλειο), και σε Α/∆ του αναλυτικού ∆Ε∆-Μ που εξυπηρετούν κυρίως την 
συνδεσιµότητα νησιωτικών περιφερειών (π.χ. Χανιά, Σητεία, Ρόδος, Κάρπαθος, 
Σάµος, Ικαρία, Σκιάθος, Ζάκυνθος), καθώς και σε άλλα επιλεγµένα Α/∆ του εθνικού 
συστήµατος αεροµεταφορών στην ηπειρωτική χώρα (Ν. Αγχίαλος, Καστοριά, Άκτιο).  

Θα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης οι παρεµβάσεις αναβάθµισης/επέκτασης στα 
Α/∆ Θεσσαλονίκης και Χανίων, ενώ πρόσθετες παρεµβάσεις θα απαιτούνται σε 
νησιωτικά Α/∆ (π.χ. Κεφαλληνία, Αστυπάλαια, Κάλυµνος, Πάρος, Κέρκυρα κλπ.).  

Σε σχέση µε την ασφάλεια αεροναυτιλίας έχουν γίνει εστιασµένες παρεµβάσεις 
προµήθειας µετεωρολογικού ραντάρ στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, προµήθειας 
αεροσκαφών ελέγχου ραδιοναυτιλιακών βοηθηµάτων, ακτινοσκοπικών συσκευών 
ελέγχου αποσκευών σε 23 Α/∆ του ∆Ε∆-Μ (Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ηράκλειο, 
Κέρκυρα, Κως, Λήµνος, Χανιά, Ζάκυνθος, Σάµος, Καβάλα, Χίος, Μύκονος, Σκιάθος, 
Κάρπαθος, Σαντορίνη, Μήλος, Ν. Αγχίαλος, Άκτιο, Αστυπάλαια, Κάλυµνος, Άραξος, 
Κάσος και Καστελόριζο) και λογισµικού εισαγωγής στοιχείων.  

Αστικές Μεταφορές 

Στο Β’ ΚΠΣ δεν υπήρχε ολοκληρωµένη παρέµβαση «Αστικές Συγκοινωνίες». Κύρια 
δράση που αφορούσε στις αστικές συγκοινωνίες και χρηµατοδοτήθηκε από το Β’ 
ΚΠΣ ήταν η κατασκευή των δύο νέων γραµµών µετρό της Αθήνας.  

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν περιορισµένες χρηµατοδοτήσεις για 
τα έργα τηλεµατικής του ΗΛΠΑΠ, η προµήθεια 300 λεωφορείων φυσικού αερίου και 
το δίκτυο τηλεµατικής του ΟΑΣΑ.  

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ περιλήφθηκε η κατασκευή νέων γραµµών µετρό (επέκταση 
των γραµµών 2 και 3) συνολικού µήκους 12,56 χλµ., 9 νέων  σταθµών, 4 σταθµών 
µετεπιβίβασης και ενός αµαξοστασίου, προµήθεια και θέση σε λειτουργία 17 
συρµών, καθώς και ηλεκτροµηχανολογικά έργα και έργα προσαρµογής µε το δίκτυο 
του προαστιακού. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ χρηµατοδοτούνται οι επεκτάσεις προς 
Ανθούπολη, Ιερά Οδό και Πειραιά.  

Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν και οι ακόλουθες συµπληρωµατικές παρεµβάσεις: 

• Εκσυγχρονισµός του Οµίλου ΟΑΣΑ και εφαρµογή Επιχειρησιακού του 
Σχεδίου, µε την ανανέωση του στόλου των Λεωφορείων και Τρόλεϊ µε 
παράλληλη αντικατάσταση παλαιών οχηµάτων. Μέχρι τα τέλη 2006 είχαν 
αποκτηθεί 404 νέα λεωφορεία και 141 τρόλεϊ ενώ στο πλαίσιο της παρούσας 
περιόδου και συγκεκριµένα στα τέλη του 2011, ολοκληρώθηκε η προµήθεια 
και η θέση σε λειτουργία 320 λεωφορείων µε κινητήρα diesel και 200 
λεωφορείων φυσικού αερίου. Κατά την ίδια περίοδο (2007-2013) 
ολοκληρώθηκε επίσης η κατασκευή του αµαξοστασίου της Ανθούσας για τη 
στάθµευση 200 περίπου αστικών λεωφορείων µε κινητήρα συµπιεσµένου 
φυσικού αερίου. 

• Εκπόνηση και εφαρµογή επιχειρησιακών σχεδίων των εταιρειών του Οµίλου 
ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ), που περιλαµβάνουν την κατασκευή 
αµαξοστασίου των ΗΛΠΑΠ (που ολοκληρώθηκε το 2008) και την εκπόνηση 
µελετών στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Συστήµατος 
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Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής (που ολοκληρώθηκε το 2008) και 
κατασκευή αµαξοστασίου των ΗΛΠΑΠ (που ολοκληρώθηκε το 2008).  

• Εκσυγχρονισµός ΗΣΑΠ, µε τα έργα ανάπλασης 23 σταθµών (έχουν 
ολοκληρωθεί), τον εκσυγχρονισµό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (που 
ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ ΣΑΑΣ) και έργα αναβάθµισης της 
γραµµής του ΗΣΑΠ (ανακαίνιση της υποδοµής και επιδοµής των γραµµών 
ΗΣΑΠ και ενίσχυση της σήραγγας από Οµόνοια έως Μοναστηράκι που 
ολοκληρώθηκε στην περίοδο 2007-2013). 

• Σύγχρονος Τροχιόδροµος (Τραµ) στη Μείζονα Περιοχή της Αθήνας: Το 
κυρίως έργο (γραµµή µήκους 26 χλµ., 46 στάσεις, γραµµή σύνδεσης µε 
αµαξοστάσιο) έχει παραδοθεί.  Η επέκταση προς Πειραιά βρίσκεται σε εξέλιξη 
και προγραµµατίζεται να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2007-2013. 

Όσον αφορά στις αστικές συγκοινωνίες στην Θεσσαλονίκη, το 2001 ολοκληρώθηκε η 
Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας της ευρύτερης περιοχής της 
Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό και εντός του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης) 
χρηµατοδοτείται η κατασκευή 9,6 χλµ. της κεντρικής γραµµής ΜΕΤΡΟ, 13 σταθµών 
και 1 αµαξοστασίου. Το έργο δεν αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013.  

 

2.3. Βασικές Ανισότητες, Προβλήµατα, Αναπτυξιακά Κενά 

Όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα απέχει αρκετά από τα κέντρα βάρους της ΕΕ και 
διαθέτει µεγάλη ακτογραµµή. Το έντονο ανάγλυφο περιορίζει τις δυνατότητες 
ανάπτυξης των µεταφορικών δικτύων και ιδιαίτερα του σιδηροδρόµου.  

Από όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα αλλά και συνεκτιµώντας τα ευρήµατα 
σχετικών µελετών και προγραµµάτων προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα, τα οποία 
είναι χρήσιµα για την διαµόρφωση της Στρατηγικής των Μεταφορών στη Ελλάδα:  

• Απαιτείται στροφή σε φιλικά προς το περιβάλλον µέσα µεταφοράς και 
εφαρµογή νέων τεχνολογιών στις µεταφορές 

• Το βασικό σιδηροδροµικό δίκτυο είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί το 
γρηγορότερο δυνατό. Κρίνεται απαραίτητη η  άµεση συµµόρφωση µε τις 
απαιτήσεις που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία διαλειτουργικότητας 
(2008/57) στις σιδηροδροµικές µεταφορές  

• Απαιτείται ανάπτυξη των µέσων µαζικής µεταφοράς (ειδικά εντός των αστικών 
κέντρων) ώστε να µειωθεί η χρήση του ΙΧ 

• Χρειάζεται άρση εµποδίων τεχνικών, διοικητικών, θεσµικών, κλπ. και πλήρης 
απελευθέρωση µεταφορών  

• Απαιτείται µεγαλύτερη προσπάθεια στον τοµέα της οδικής ασφάλειας 

• Απαιτείται µεγαλύτερη προσπάθεια στον τοµέα της προσβασιµότητας στα 
άτοµα µε αναπηρία και µε µειωµένη κινητικότητα. 

• Είναι αναγκαία η προώθηση της διαλειτουργικότητας και των νέων 
τεχνολογιών σε όλα τα µέσα µεταφορών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται, κατά µεταφορικό δίκτυο και σύστηµα, τα σχετικά 
προβλήµατα και τα κυριότερα αναπτυξιακά κενά. 
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2.3.1. Σιδηροδροµικές Μεταφορές 

Βασικό πρόβληµα και σχετικό αναπτυξιακό κενό αποτελεί η ολοκλήρωση της 
αναβάθµισης του βασικού σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ/Π. Επιπρόσθετα, όπως έχει 
προαναφερθεί, η πυκνότητα του σιδηροδροµικού δικτύου είναι χαµηλή. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ∆υτική Ελλάδα, η οποία δεν διαθέτει 
σιδηρόδροµο.  

Κενό παρατηρείται και στον τοµέα προώθησης της ηλεκτροκίνησης και της 
διαλειτουργικότητας. Παράλληλα, υπάρχουν ακόµη στο σιδηροδροµικό δίκτυο 
πολλές ισόπεδες διαβάσεις που όπως παρουσιάσθηκε ήδη δηµιουργούν θέµατα 
ασφαλείας. Χαρακτηριστικά, υπάρχουν ισόπεδες διαβάσεις εντός του δικτύου της 
Αθήνας. 

Το σιδηροδροµικό έργο, στις εµπορευµατικές µεταφορές, είναι εξαιρετικά 
περιορισµένο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν λειτουργούν ακόµη εµπορευµατικά 
κέντρα συνδεδεµένα µε το σιδηροδροµικό δίκτυο. Ακόµα, δεν υπάρχει σύνδεση µε τα 
κύρια λιµάνια και τα αεροδρόµια, έκτος της σύνδεσης µε τον Πειραιά που 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα. 

Βασικό ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης του τοµέα, σύµφωνα µε την διεθνή 
εµπειρία, αποτελεί η ανυπαρξία ανταγωνισµού. Υπάρχει µόνο ένας πάροχος 
σιδηροδροµικών υπηρεσιών, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την οποία εξελίσσεται σχετικός 
διαγωνισµός για την ιδιωτικοποίηση της. 

Έργα για τη βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας και της λειτουργίας του 
σιδηροδροµικού δικτύου δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί, όµως έχουν γίνει βήµατα 
στην θεσµική και οργανωτική πλευρά για εναρµόνιση προς την Ευρωπαϊκή 
Νοµοθεσία και ίδρυση των απαραίτητων οργάνων. 

 

2.3.2. Οδικές Μεταφορές  

Κάθε χρόνο σηµειώνεται µεγάλος αριθµός οδικών τροχαίων ατυχηµάτων µε πολλούς 
νεκρούς και τραυµατίες, παρόλο που όπως αναφέρθηκε υπήρξε µείωση τα τελευταία 
χρόνια. 

Γενικά, σχετικά µε την οδική ασφάλεια εξακολουθεί να παρατηρείται 
αποσπασµατικότητα στην εφαρµογή µέτρων, έλλειψη συστηµατικής 
παρακολούθησης, έλλειψη επαρκούς και αποτελεσµατικής αστυνόµευσης, 
ανεπαρκής συντήρηση των οδικών δικτύων όλων των βαθµίδων εκτός από ελάχιστες 
εξαιρέσεις αυτοκινητοδρόµων και αδυναµίες αποτελεσµατικού συστήµατος 
εκπαίδευσης και τεχνικού ελέγχου οχηµάτων. 

Επιπρόσθετα, θεωρείται σηµαντική η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος  
διαχείρισης αυτοκινητοδρόµων. Το φαινόµενο επιτείνεται από τις παρατηρούµενες 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αυτοκινητοδρόµων που υλοποιούνται µε το 
σύστηµα της παραχώρησης. Επιπλέον, σηµαντικό θέµα θεωρείται και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας στα διόδια.  

Παράλληλα, παρατηρούνται αρκετές ασυνέχειες του οδικού δικτύου στα δίκτυα 
µικρότερης σηµασίας και στις δευτερογενείς και τριτογενείς συνδέσεις. 

Σηµειώνεται ότι η ιδιοκτησία και η χρήση του ΙΧ, που αυξήθηκαν σηµαντικά ως το 
2008, επιβραδύνθηκαν στη συνέχεια λόγω οικονοµικής κρίσης, γεγονός που έχει 
µερικά ανακουφίσει την κυκλοφοριακή συµφόρηση, που έφθασε στο υψηλότερο 
σηµείο της το 2008. Παρόλα αυτά, παρατηρείται συµφόρηση,  έστω και µειωµένη, 
στα αστικά κέντρα. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσµα της έλλειψης επαρκών 
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παρεµβάσεων κυκλοφοριακής οργάνωσης και έλλειψης ελέγχου στάθµευσης. 
Ειδικότερα στην Αθήνα παρατηρείται έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων για 
στάθµευση σε περιφερειακούς σταθµούς µετρό για µετεπιβίβαση. 

 

2.3.3. Θαλάσσιες Μεταφορές 

Απαιτούνται νέες λιµενικές υποδοµές σε αρκετές περιπτώσεις, αφού οι υπάρχουσες 
κρίνονται σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκείς ή/και ευάλωτες στους ανέµους που 
κυριαρχούν. Επιπλέον, παρατηρούνται ελλείψεις σε χερσαίους χώρους, σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης για επιβάτες και εµπορεύµατα και στην επάρκεια 
οδικών προσβάσεων. 

Σε αρκετές περιπτώσεις νησιά δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, ιδιαίτερα την περίοδο 
εκτός καλοκαιριού, διότι οι ναυτιλιακές εταιρείες µειώνουν τις συχνότητες και τις 
συνδέσεις τους εκτός περιόδου αιχµής. Για παράδειγµα, σηµαντικά νησιά, όπως η 
Σάµος καθώς και τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και της ∆ωδεκανήσου, υπο-
εξυπηρετούνται τον χειµώνα. Επιπλέον, οι άγονες γραµµές δεν κρίνονται επαρκείς σε 
κάποιες περιπτώσεις.  

Τα λιµάνια είναι οργανωµένα είτε ως ανώνυµες εταιρείες είτε ως λιµενικά ταµεία. 
Κάποια έχουν επιλεγεί προς ιδιωτικοποίηση µέσω ΤΑΙΠΕ∆. Μέχρι  σήµερα µόνο 
στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς έχει παραχωρηθεί µια δραστηριότητα, η οποίο 
αφορά τον τερµατικό σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων (Ε/Κ), στην εταιρεία COSCO, µε 
θετικά µέχρι στιγµής αποτελέσµατα.  

Παρατηρείται έλλειψη ακτοπλοϊκών συνδέσεων του Πειραιά ή της Θεσσαλονίκης µε 
την Τουρκία (π.χ. Σµύρνη), παρ’ όλο που υπάρχει αύξηση τουρισµού από την 
Τουρκία και ευκολότερη έκδοση visa. Ειδικά το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης έχει την 
δυνατότητα να αναδειχθεί ως βασική πύλη εισόδου / εξόδου προς τη Βαλκανική και 
ανατολικοευρωπαϊκή ενδοχώρα αλλά και γενικότερα την ενδοχώρα της Ευρώπης, 
λειτουργώντας ως ελκυστικός εναλλακτικός δίαυλος παράκαµψης των στενών των 
∆αρδανελίων. 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο των σιδηροδροµικών µεταφορών, το ελληνικό 
σύστηµα µεταφορών δεν χαρακτηρίζεται από αναπτυγµένη πολυτροπικότητα. 
Παρατηρείται έλλειψη συνδέσεων των σιδηροδροµικών και οδικών δικτύων µε τις 
λιµενικές και αεροδροµικές υποδοµές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το λιµάνι του 
Λαυρίου το οποίο προορίζεται να φιλοξενήσει µέρος των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, 
αλλά δεν φθάνει σε αυτό ούτε αυτοκινητόδροµος, ούτε προαστιακός σιδηρόδροµος.  

Παράλληλα στο σύστηµα των θαλασσίων µεταφορών παρατηρούνται έντονα 
φαινόµενα εποχικότητας µε αποτέλεσµα να εκδηλώνεται περίσσια υποδοµών τους 
χειµερινούς µήνες και αντίστοιχη έλλειψή τους κατά τους θερινούς. 

 

2.3.4. Αεροµεταφορές 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν πολλά αεροδρόµια συγκριτικά µε το µέγεθος και 
τον πληθυσµό της χώρας. Ακόµη και σήµερα απουσιάζει η ύπαρξη εγκεκριµένου 
εθνικού σχεδίου (Masterplan) αεροδροµίων, αν και η έλλειψη αυτή αντισταθµίζεται σε 
κάποιο βαθµό από την ύπαρξη ορισµένων σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο. Τα 
πέντε µεγαλύτερα αεροδρόµια εξυπηρετούν παραπάνω από τα τρία τέταρτα της 
συνολικής ζήτησης. 

Το αεροδρόµιο της Αθήνας, λόγω υψηλού κόστους και µειωµένης ζήτησης 
αεροπορικών µεταφορών από τους κάτοικους της χώρας (εξαιτίας της οικονοµικής 
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κρίσης), έχει χάσει την ευκαιρία να γίνει ενδιάµεσος σταθµός των ταξιδιών (hub and 
spoke) και οι απευθείας συνδέσεις µε άλλες πόλεις του εξωτερικού έχουν σηµαντικά 
µειωθεί.  

Το αεροδρόµιο του Ηρακλείου, που είναι δεύτερο σε επιβατική κίνηση µετά τον «Ελ. 
Βενιζέλος», αντιµετωπίζει προβλήµατα χωρητικότητας στην περίοδο αιχµής, δηλαδή 
τους καλοκαιρινούς µήνες. Γενικότερα, όπως και στην περίπτωση των θαλάσσιων 
µεταφορών παρατηρούνται έντονα φαινόµενα εποχικότητας, 

Το αεροδρόµιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης αποτελεί αποδέκτη σηµαντικών 
επενδύσεων οι οποίες όµως δεν έχουν ακόµη φθάσει σε στάδιο λειτουργίας και 
απόδοσης. Τέλος, βασική έλλειψη αποτελεί η απουσία δικτύων υδατοδροµίων και 
ελικοδροµίων, τα οποία ενισχύουν την προσπελασιµότητα αποµακρυσµένων νησιών 
και περιοχών. 

 

2.3.5. Αστικές Συγκοινωνίες 

Αθήνα 

Στον οργανωτικό τοµέα, τον Ιούνιο του 2011 συγχωνεύτηκαν  οι εταιρείες ΕΘΕΛ και 
ΗΛΠΑΠ και αποτέλεσαν νέα εταιρεία υπό την ονοµασία Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ 
(ΟΣΥ). Ταυτόχρονα συστάθηκε η εταιρεία ΣΤΑΣΥ, η οποία προέρχεται από τη 
συγχώνευση των εταιρειών Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας ΑΕ (ΑΜΕΛ), 
Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών Πειραιώς ΑΕ (ΗΣΑΠ), και ΤΡΑΜ ΑΕ. Οι µετοχές 
των δύο εταιρειών ανήκουν στον ΟΑΣΑ. Σύµφωνα µε το Ν.3920/2011 ο ΟΑΣΑ είναι 
υπεύθυνος για το στρατηγικό, επιχειρησιακό σχεδιασµό, συντονισµό και έλεγχο του 
συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα ΜΜΜ στα όρια της Περιφέρειας 
Αττικής, καθώς και για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εταιρειών παροχής 
συγκοινωνιακού έργου. 

Στις προαστιακές συγκοινωνίες δραστηριοποιείται ο ΟΣΕ (µε τον προαστιακό 
σιδηρόδροµο) και το ΚΤΕΛ Αττικής ενώ τα έργα κατασκευής του µετρό προωθεί η 
Αττικό Μετρό ΑΕ. 

Το Μετρό της Αθήνας είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και προσβάσιµα στον κόσµο 
και εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις περιοχές που καλύπτει. Όπως έχει τεκµηριωθεί στα 
πλαίσια της Μελέτης Ανάπτυξης του Μετρό, υπάρχει ανάγκη και ζήτηση και για άλλες 
επεκτάσεις µε κυριότερη εκείνη της Γραµµής 4 (Γαλάτσι, Κυψέλη, Κέντρο, Κηφισίας). 
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εξετάσθηκε η δυνατότητα Σ∆ΙΤ για µετρό και τραµ, 
αλλά η προσπάθεια δεν συνεχίστηκε για µη-οικονοµικούς λόγους. 

Τα οδικά µέσα της ΟΣΥ (λεωφορεία, τρόλεϊ) παρεµποδίζονται στην οµαλή λειτουργία 
τους από την κίνηση υπόλοιπων οχηµάτων παρά την ύπαρξη αποκλειστικών 
λωρίδων για οχήµατα ΜΜΜ. Το τραµ δεν αναµειγνύεται αρκετά αποτελεσµατικά µε 
την υπόλοιπη κυκλοφορία και δεν διαθέτει ακόµη εκτεταµένο δίκτυο. 

Θεσσαλονίκη 

Στη Θεσσαλονίκη παρατηρούνται παρόµοια προβλήµατα µε προεξάρχον τη 
σηµαντική καθυστέρηση υλοποίησης του έργου του µετρό και την περιορισµένη 
προαστιακή / περιφερειακή σιδηροδροµική εξυπηρέτηση. 

Στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις η αστικές συγκοινωνίες αφορούν αποκλειστικά σε 
λεωφορειακά δίκτυα αστικών ΚΤΕΛ. Έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν η ανάγκη 
υλοποίησης συστηµάτων τραµ σε ορισµένα αστικά συγκροτήµατα (π.χ. Πάτρα, 
Ηράκλειο, Λάρισα, Καλαµάτα, Ιωάννινα) και έχουν µελετηθεί σε διαφορετικούς 



 Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 
 

 

 35 

 

βαθµούς λεπτοµέρειας τέτοια συστήµατα αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει προχωρήσει 
οποιαδήποτε σχετική υλοποίηση.  

 

2.3.6. Οριζόντια Θέµατα 

Παρατηρούνται σηµαντικά προβλήµατα οδικής ασφάλειας και προσβασιµότητας σε 
άτοµα µε αναπηρία και µε µειωµένη κινητικότητα ειδικά στο δευτερεύον και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο (βλ. ανάλυση στα προηγούµενα: 2.1.8, 2.1.9).  

Όσον αφορά στις νησιωτικές περιφέρειες της Χώρας, ο µεγάλος αριθµός νησιών και 
οι αποστάσεις τόσο µεταξύ τους όσο και από τα διοικητικά κέντρα, καθιστούν τις 
θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές δυσχερείς και ακριβές, αλλά ταυτόχρονα και 
εντελώς απαραίτητες για την καθηµερινή διαβίωση στα νησιά. Το γεγονός αυτό κάνει 
την ανάγκη για αναβάθµιση των λιµένων, των αεροδροµίων και των οδικών δικτύων 
στα νησιά επιτακτική αφού αποτελεί βασική προϋπόθεση για να παραµείνουν ή και 
να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα νησιά και να αναπτυχθούν οικονοµικά ιδιαίτερα µέσω 
του τουρισµού. 

Η εφαρµογή νέων τεχνολογιών δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Χαρακτηριστικά, παρά 
τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί, δεν έχουν υλοποιηθεί επαρκώς η εγκατάσταση 
των συστηµάτων ERTMS στις σιδηροδροµικές µεταφορές, και των συστηµάτων 
VTMIS, ISPS στις θαλάσσιες µεταφορές  (e-maritime services). Στην Αθήνα 
αναµένεται στο επόµενο χρονικό διάστηµα η έναρξη υλοποίησης του Συστήµατος 
Τηλεµατικής, ενώ όσον αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο έχει ανακηρυχθεί ο 
προσωρινός ανάδοχος. Στην Θεσσαλονίκη η ιδιωτική κοινοπραξία αστικών 
λεωφορείων έχει προ καιρού εφαρµόσει σύστηµα τηλεµατικής. 

Ειδικά στον τοµέα των αεροµεταφορών παρατηρούνται κενά στον τοµέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος (θόρυβος, ρύποι). 

Τέλος παρατηρούνται κενά στη στελέχωση και την αποτελεσµατική κατάρτιση των 
στελεχών των φορέων υλοποίησης. 

 

2.4. Ανάλυση SWOT 

H Ανάλυση SWOT είναι γενικά αποδεκτή ως τεχνική ανάλυσης µεταφορικών 
συστηµάτων και κατανόησης των Πλεονεκτηµάτων και Αδυναµιών και εντοπισµού 
των Ευκαιριών και των Απειλών που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Στον πίνακα 21 
παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT του Ελληνικού µεταφορικού συστήµατος το οποίο 
συνοψίζει όσα παρουσιάσθηκαν σε προηγούµενες ενότητες του παρόντος 
κεφαλαίου. 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
• Προνοµιακή γεωγραφική θέση σαν σηµείο 
εισόδου/εξόδου ΕΕ και Βαλκανικής 
Χερσονήσου και εγγύτητα στην διώρυγα 
Σουέζ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
• Σύνδεση λιµανιού Πειραιά και 
Αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος  

• Σχετικά σύγχρονο τροχαίο υλικό  
Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
• Πολύ υψηλή εξάρτηση από οδικές 
µεταφορές (97% Ι.Χ και λεωφορεία)  

• Υπερ-ρυθµισµένη αγορά (τιµές/κόµιστρο) 
από το Κράτος χωρίς πλήρη εφαρµογή 
των κοινοτικών οδηγιών και πολιτικών 

• Ανεπαρκής σχεδιασµός των µεταφορών - 
έλλειψη συστηµατικής συλλογής 
στατιστικών στοιχείων 

• Ανεπαρκείς υποδοµές και εξυπηρετήσεις 
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ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

• Ολοκλήρωση σε σηµαντικό βαθµό αξόνων 
ΠΑΘΕ, Εγνατίας  

• Εκτεταµένο επαρχιακό οδικό δίκτυο  
• Λειτουργία στην Αθήνα της Αττικής Οδού 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
• Μετρό Αθήνας και εκτεταµένο δίκτυο 

λοιπών µέσων (τραµ, λεωφορεία, τρόλεϊ)  
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
• Εκτεταµένο δίκτυο λιµανιών και 
αεροδροµίων 

• Ισχυρή τουριστική βιοµηχανία και ζήτηση  
• Αυξανόµενη ζήτηση κρουαζιέρας 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Εµπειρία σε έργα παραχώρησης στον 
τοµέα µεταφορών 

• Ανεπτυγµένες συνδυασµένες µεταφορές 
µέσω Ιταλίας 

 

για δίκτυα συνδυασµένων πολυτροπικών 
µεταφορών  

• Υψηλό κόστος µεταφοράς σε ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές 

• Κατακερµατισµός της διαδικασίας  
σχεδιασµού  

• Καθυστερήσεις στους χρόνους 
υλοποίησης των επενδύσεων 

• Ανεπαρκής προσβασιµότητα στα άτοµα 
µε αναπηρία και µε µειωµένη κινητικότητα 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
• Γεωµορφολογία µη ευνοϊκή για την 
ανάπτυξη του σιδ/κου δικτύου  

• Χαµηλή ζήτηση - συνεχώς µειούµενο 
µερίδιο σιδ/µων  

• Ηµιτελές βασικό δίκτυο και ανεπαρκής 
αξιοποίησή του 

• Πεπαλαιωµένο δίκτυο και σταθµοί – 
ιδιαίτερα σταθµού Αθήνας 

• Έλλειψη εµπορευµατικών κέντρων, 
έλλειψη σύνδεσης λιµανιών και 
αεροδροµίων 

• Ανεπαρκείς σιδ/κες συνδέσεις µε 
βιοµηχανικές περιοχές  

• Πληθώρα ισόπεδων διαβάσεων 
Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
• Υψηλοί δείκτες ατυχηµάτων, 
προβληµατική διαµόρφωση ισόπεδων 
κόµβων, έλλειψη σήµανσης, έλλειψη 
κυκλοφοριακής οργάνωσης 

• Σηµαντικοί αυτοκινητόδροµοι και ΒΟΑΚ 
παραµένουν ηµιτελείς. Σχετικά µικρό 
µήκος των αυτοκινητοδρόµων 

• Ανυπαρξία διαλειτουργικότητας διοδίων 
• Ανεπαρκής συντήρηση – κυρίως 
οδοστρωµάτων  

• Υποεκτίµηση κόστους χρήσης οδικής 
υποδοµής (εξωτερικό κόστος, φθορά, νέες 
επενδύσεις ) 

• Ανεπαρκής έλεγχος οδικών 
εµπορευµατικών µεταφορών 

• Ελλείψεις οδικών παρακάµψεων αστικών 
συγκροτηµάτων 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
• Έλλειψη µετρό Θεσσαλονίκης 
• Ελλιπής διαχείριση στάθµευσης στα 
αστικά κέντρα  

• Υστέρηση χρήσης τεχνολογίας στην 
Αθήνα (ηλεκτρονικό εισιτήριο, συστήµατα 
διαχείρισης στόλου και πληροφόρησης 
επιβατών)  

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ / ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
• Ανεπαρκείς λιµενικές υποδοµές και 
έλλειψη ορθολογικού σχεδιασµού 
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ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

ακτοπλοϊκού συστήµατος 
• Αυξηµένο κόστος µεταφοράς προϊόντων 
στον νησιωτικό χώρο 

• Μη ορθολογική οργάνωση λιµενικών 
χώρων και υπηρεσιών / Χαµηλή 
αποδοτικότητα λιµανιών   

• Εποχικότητα ζήτησης σε τουριστικά 
αεροδρόµια και λιµένες. Ανεπάρκεια στην 
κάλυψη σε περιόδους αιχµής  

• Ανεπαρκείς υποδοµές κρουαζιέρας  
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Αυξανόµενες εκποµπές ρύπων 
• Μη αποτελεσµατική λειτουργία  παρόχων 
υπηρεσιών µεταφορών  

• Ανεπαρκής παιδεία οδηγών και χρηστών 
οδικού δικτύου 

• Απουσία ολοκληρωµένου δικτύου 
µεταφορών χώρας 

• Έλλειψη χωροταξικής ολοκλήρωσης λόγω 
αποµακρυσµένων νησιών και ορεινών 
περιοχών χωρίς καλή εξυπηρέτηση από 
δίκτυα µεταφορών 

• Θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων έργων που 
δυσκολεύει την υλοποίηση επενδυτικών 
προγραµµάτων και την απορρόφηση 
πόρων 
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ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

• Προοπτική ένταξης Σερβίας, ΠΓ∆Μ και 
Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Κορεσµός των στενών του Βοσπόρου και 
ανάπτυξη εναλλακτικού διαύλου στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης. 

• Αύξηση διεθνούς ενδιαφέροντος για 
κεντρικά λιµάνια της χώρας 

• Η Ελλάδα  πύλη εµπορευµάτων για τις 
χώρες χωρίς ακτές, όπως ΠΓ∆Μ και χώρα 
διέλευσης για τη Βόρεια και Κεντρική 
Ευρώπη σε σύνδεση µε Αφρική και Ασία 

• Η ανάπτυξη του τουρισµού 
• Αύξηση της κινητικότητας του πληθυσµού 
• Πολιτική ΕΕ που προωθεί ολοκλήρωση 
∆Ε∆-Μ, ανάπτυξη πολυτροπικών 
µεταφορών, περιβαλλοντικά φιλικά µέσα 
µεταφοράς και ασφάλεια µεταφορών  

• Νέες τεχνολογικές εφαρµογές επιτρέπουν 
νέες βελτιωµένες υπηρεσίες  

• Παραχωρήσεις και Σ∆ΙΤ για 
αυτοκινητοδρόµους, λιµάνια και 
αεροδρόµια 

• Είσοδος ιδιωτών στον σιδηροδροµικό 
τοµέα 

• Ύπαρξη πόρων Ε’ ΠΠ για επενδύσεις στις 
µεταφορές. 

• Συµφόρηση σε σηµεία του υπεραστικού  
οδικού δικτύου και στις πόλεις 
προσφέρουν ευκαιρίες σε ΜΜΜ 

• Αδυναµία ολοκλήρωσης συνεκτικού 
µεταφορικού δικτύου όσο διαρκεί 
συγχρηµατοδότηση ΕΕ 

• Οικονοµική κρίση, αδυναµία τραπεζών να 
χρηµατοδοτήσουν συγχρηµατοδοτούµενα, 
µε αποτέλεσµα µεγάλες καθυστερήσεις 

• Έλλειψη συνεργειών µεταξύ 
εµπλεκόµενων φορέων  

• Έλλειψη πολιτικής συνέχειας για πλήρη 
απελευθέρωση και ορθολογισµό των 
µεταφορών 

• Ισχυρός ανταγωνισµός από λιµάνια στην 
Βόρεια Ευρώπη και την Μεσόγειο 

• Έλλειψη πόρων για δηµόσιες επενδύσεις 
στις λιµενικές και αεροπορικές υποδοµές 
στα πλαίσια της Ε’ ΠΠ 

• Ελλείψεις σε εγκαταστάσεις 
διατροπικότητας 

• Αδυναµία επαρκούς χρηµατοδότησης 
ανανέωσης τροχαίου υλικού και άλλων 
επενδυτικών έργων στον σιδηρόδροµο και 
στις αστικές συγκοινωνίες 

• Οικονοµική κρίση οξύνει τα προβλήµατα 
στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές µε κίνδυνο 
την έλλειψη προσπελασιµότητας σε 
νησιωτικά τµήµατα της επικράτειας 

Πίνακας 21: Ανάλυση SWOT 

Στη συνέχεια συνοψίζονται τα κυριότερα ειδικά συµπεράσµατα από την ανάλυση 
SWOT. 

Σιδηροδροµικές Μεταφορές 

Θετική προοπτική δηµιουργεί η συνέχιση της χρηµατοδότησης από τα διαρθρωτικά 
ταµεία της ΕΕ. Ανάλογη θετική προοπτική αποτελεί η πρόσβαση στη θάλασσα, µε 
σιδηροδροµική σύνδεση των λιµανιών, ως σηµείων εισόδου για τις εµπορευµατικές 
µεταφορές. 

Οι ευκαιρίες του τοµέα των σιδηροδρόµων στην Ελλάδα είναι αυτές που σχετίζονται 
µε την ενδεχόµενη αύξηση του µεριδίου του εντός του συνόλου των χερσαίων 
επιχειρήσεων µεταφορών µέσω της βελτίωσης των υποδοµών και παρεµβάσεων 
στον τοµέα της οργάνωσης και λειτουργίας.  

Άνοδος των µεριδίων σιδηροδροµικού µεταφορικού έργου θα έχει σαν αποτέλεσµα 
θετικές επιπτώσεις στο συνολικό κόστος µεταφοράς αλλά και στους τοµείς 
εκποµπών θορύβου και αερίων του θερµοκηπίου. 
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Οδικές Μεταφορές 

Λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, η Ελλάδα διαθέτει πλεονεκτήµατα που έχουν 
ληφθεί υπόψη στη διαδικασία καθορισµού των διεθνών και διευρωπαϊκών 
διαδρόµων κυκλοφορίας.  

Με το αναπτυσσόµενο δίκτυο αυτοκινητοδρόµων η χώρα θα συµβαδίσει µε τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τις διεθνείς οδικές συνδέσεις της. Το εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο παρουσιάζουν ελλείψεις συντήρησης και σήµανσης λόγω 
ανεπάρκειας σχετικής χρηµατοδότησης. Απαιτούνται βελτιώσεις στον τοµέα της 
οδικής ασφάλειας και της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία και µε µειωµένη 
κινητικότητα. 

Θαλάσσιες Μεταφορές 

Η Ελλάδα έχει µακρά ναυτική παράδοση και ο ναυτιλιακός τοµέας ανέκαθεν είχε 
σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική, εµπορική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

Για τη βελτιστοποίηση της ικανότητας και της απόδοσης των υφιστάµενων και νέων 
υποδοµών κρίνεται απαραίτητη η προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών και η 
βελτίωση της ασφάλειας, προσβασιµότητας και της αξιοπιστίας του δικτύου, µε τη 
δηµιουργία και τη βελτίωση των τερµατικών, των υποδοµών πρόσβασης και 
εκτενέστερη χρήση τεχνολογίας ειδικά στον τοµέα διαχείρισης της θαλάσσιας 
κυκλοφορίας. 

Αεροπορικές Μεταφορές 

Ο υποτοµέας των αεροπορικών µεταφορών είναι σηµαντικός για την εξυπηρέτηση 
των µετακινήσεων µεγαλύτερων αποστάσεων - ιδιαίτερα για τα επαγγελµατικά 
ταξίδια, του τουρισµού, των νησιών και της οικονοµίας γενικότερα. Εποχιακά λόγω 
αυξηµένου  τουρισµού, δηµιουργούνται σηµεία συµφόρησης, ιδίως στα αεροδρόµια 
που βρίσκονται σε περιοχές µε έντονο τουριστικό ενδιαφέρον.  

Απαιτούνται σηµαντικές παρεµβάσεις σχετικές µε θέµατα άρσης αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις αεροµεταφορές (θόρυβος, εκποµπές αερίων 
ρύπων). 
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3. Στρατηγικοί Στόχοι 

Οι στόχοι της Εθνικής Πολιτικής στον τοµέα των µεταφορών, που διέπουν την 
διαµόρφωση του ΣΠΕΜ, συνάδουν µε τους αντίστοιχους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Σηµαντικό ορόσηµο στην διαµόρφωση της πολιτικής της ΕΕ στον τοµέα των 
µεταφορών αποτέλεσε η έκδοση της Λευκής Βίβλου το 2001 υπό τον τίτλο: 
«Ευρωπαϊκή Πολιτική των Μεταφορών για το 2010: Ώρα για αποφάσεις». 
Ακολούθησε το 2009 η δηµοσίευση της Πράσινης Βίβλου υπό τον τίτλο: 
«Αναθεώρηση της πολιτικής για το ∆Ε∆-Μ προς ένα καλύτερα ενοποιηµένο 
∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών ¨∆Ε∆-Μ¨ στην υπηρεσία της κοινής πολιτικής 
µεταφορών».  

Η Λευκή Βίβλος του 2011 (που αναθεώρησε την προηγούµενη έκδοση του 2001) 
περιέχει συγκεκριµένους στόχους και όρους. Στους τελευταίους ανήκει και ο όρος 
«Ευρωπαϊκή Περιοχή Μεταφορών», ο οποίος αναφέρεται στην επίτευξη µιας 
πλήρους και ουσιαστικής ενοποίησης του συστήµατος µεταφορών της ΕΕ. Στην 
«Ευρωπαϊκή περιοχή Μεταφορών» περιλαµβάνεται και η δηµιουργία των: 

• Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 

• Ενιαίου Σιδηροδροµικού Χώρου 

• Ενιαίου Θαλάσσιου Χώρου, ή της λεγόµενης «µπλε ζώνης» για τις θαλάσσιες 
µεταφορές. 

 

3.1. ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (∆Ε∆-Μ) 

Προκειµένου να λειτουργήσει η έννοια του «Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών» 
δηλαδή χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην 
προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων 
µεταφορών καθώς και της ελεύθερης πρόσβασης στα δίκτυα αυτά. Tα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης των ∆Ε∆-Μ είναι: 

• η ειδική γραµµή διευκόλυνσης CEF (Connecting Europe Facility),  

• το Tαµείο Συνοχής και ορισµένες δραστηριότητες των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων,  

• τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,  

• οι εγγυήσεις δανείων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων.  

Σηµαντικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης σχεδιασµού (Κανονισµός 1315/2013) 
είναι η ανάπτυξή της σε δύο επίπεδα: 

• Το «Βασικό ∆ίκτυο» - σαν ανώτερο επίπεδο - το οποίο περιλαµβάνει άξονες 
και κόµβους ζωτικής σηµασίας για τις ροές κυκλοφορίας στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ, των γειτόνων της και άλλων µερών του κόσµου, και 

• το «Αναλυτικό ∆ίκτυο» το οποίο συνδέει µε κατάλληλο τρόπο περιφέρειες 
εντός της ΕΕ και παρέχει τη βασική υποδοµή για πολυτροπικές (multimodal) 
επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές.  

Λόγω της σηµασίας και συνάφειας µε το παρόν ΣΠΕΜ παρατίθενται στο Παράρτηµα 
Α οι χάρτες των ∆Ε∆-Μ που έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα (βασικό και αναλυτικό).  
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3.2. Στόχοι Λευκής Βίβλου 

Η Λευκή Βίβλος, η οποία διαµορφώθηκε το 2011, υιοθέτησε – µε ορίζοντα 
υλοποίησης το έτος 2050 – τους κατωτέρω δέκα στόχους: 

1. Μείωση στο ήµισυ της χρήσης αυτοκινήτων, που κινούνται µε «συµβατικά 
καύσιµα» στις αστικές µετακινήσεις έως το 2030 και σταδιακή κατάργησή 
τους στις πόλεις έως το 2050. Κύριος στόχος είναι η επίτευξη µιας 
ουσιαστικά απαλλαγµένης από CO2 αστικής πραγµατικότητας. 

2. Στις αεροµεταφορές, τα καύσιµα χαµηλής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του 
άνθρακα πρέπει να ανέλθουν στο 40% έως το 2050. Επίσης οι εκποµπές 
CO2 από καύσιµα πλοίων πρέπει να µειωθούν εντός της ΕΕ κατά 40% (εάν 
δε είναι εφικτό και κατά 50%) έως το 2050.  

3. Το 30% των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών σε αποστάσεις άνω των 
300 km πρέπει να στραφεί σε άλλα µέσα µεταφοράς, όπως ο σιδηρόδροµος 
ή τα πλωτά µέσα έως το 2030. Έως το 2050 το ποσοστό αυτό πρέπει να 
υπερβεί το 50% µε τη βοήθεια διαµόρφωσης αποτελεσµατικών και 
οικολογικών εµπορευµατικών διαδρόµων.  

4. Έως το 2050 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό 
δίκτυο υψηλής ταχύτητας. Απαιτείται τριπλασιασµός του µήκους του 
υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου υψηλής ταχύτητας µέχρι το 2030 και 
διατήρηση ενός πυκνού σιδηροδροµικού δικτύου σε όλα τα κράτη µέλη. 
Μέχρι το 2050, στόχος είναι η πλειονότητα των επιβατικών µεταφορών 
µεσαίων αποστάσεων να πραγµατοποιείται µε το σιδηρόδροµο.  

5. Μέχρι το 2050 απαιτείται να εξασφαλισθεί η σύνδεση όλων των 
αερολιµένων του κεντρικού δικτύου µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, κατά 
προτίµηση υψηλής ταχύτητας. Παράλληλα, όλα τα κεντρικά θαλάσσια 
λιµάνια θα πρέπει να συνδέονται επαρκώς µε το σύστηµα σιδηροδροµικών 
εµπορευµατικών µεταφορών και, όπου είναι δυνατόν, µε το σύστηµα 
εσωτερικών πλωτών οδών.  

6. Εξάπλωση εκσυγχρονισµένης υποδοµής διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας στην Ευρώπη έως το 2020 και ολοκλήρωση του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου. Επιπλέον, εξάπλωση ισοδύναµων 
χερσαίων και πλωτών συστηµάτων διαχείρισης των µεταφορών. Τέλος, 
εξάπλωση του ευρωπαϊκού παγκόσµιου δορυφορικού συστήµατος 
πλοήγησης (Galileo).  

7. Έως το 2020, καθιέρωση του πλαισίου για ένα ευρωπαϊκό σύστηµα 
πληροφοριών, διαχείρισης και πληρωµών για τις πολυτροπικές µεταφορές.  

8. Μέχρι το 2050, προσέγγιση του στόχου επίτευξης µηδενικού αριθµού 
θανάτων στις οδικές µεταφορές. Στόχος είναι η διασφάλιση ότι η ΕΕ θα 
παραµείνει στην παγκόσµια πρωτοπορία στον τοµέα της ασφάλειας 
υποδοµών και της ασφάλειας προσώπων στις µεταφορές σε όλους τους 
τρόπους µεταφοράς.  

9. Η επιδίωξη πλήρους εφαρµογής των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και των δεσµεύσεων του ιδιωτικού τοµέα για την 
εξάλειψη των στρεβλώσεων - συµπεριλαµβανοµένων των επιζήµιων 
επιδοτήσεων - θα δηµιουργήσει έσοδα και συνεπώς χρηµατοδότηση 
µελλοντικών επενδύσεων στις µεταφορές. 

10. Απαιτείται ένα πλήρως λειτουργικό πανευρωπαϊκό πολυτροπικό «κεντρικό 
δίκτυο» ∆Ε∆-Μ έως το 2030 και ένα υψηλής ποιότητας και µεταφορικής 
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ικανότητας δίκτυο έως το 2050, ταυτόχρονα µε ένα αντίστοιχο σύνολο 
υπηρεσιών πληροφοριών.  

 

3.3. Θεµατικοί Στόχοι «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» θέτει ως γενικό στόχο, που 
αποτελεί και στόχο για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο (2014-2020), την 
«έξυπνη», βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Σαν εξειδίκευση του γενικού 
αυτού στόχου έχουν οριστεί συγκεκριµένοι επί µέρους θεµατικοί στόχοι, εκ των 
οποίων δύο αφορούν άµεσα στον τοµέα των Μεταφορών: 

1. ο 7ος «Προώθηση των βιώσιµων µεταφορών και αποµάκρυνση των σηµείων 
συµφόρησης από σηµαντικά δίκτυα υποδοµών», 

2. ο 4ος «Ενίσχυση της µετάβασης προς την οικονοµία χαµηλών εκποµπών». 

Παράλληλα, ο τοµέας των Μεταφορών βρίσκεται σε συνέργεια και 
συµπληρωµατικότητα µε τους παρακάτω θεµατικούς στόχους: 

• Θεµατικός στόχος 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της καινοτοµίας», σε σχέση µε τα καινοτόµα συστήµατα µεταφορών. 

• Θεµατικός στόχος 2: «Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των 
τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας». Προωθείται η ανάπτυξη 
έξυπνων συστηµάτων πληροφορικής για τη διαχείριση και τη λειτουργία των 
µεταφορικών δικτύων, καθώς και για την πληροφόρηση των χρηστών. 

• Θεµατικός στόχος 5 «Προώθηση της προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, 
της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου» µε σκοπό τη πρόληψη και 
διαχείριση των κινδύνων από τη λειτουργία του συστήµατος των µεταφορών 

• Θεµατικός στόχος 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων». Προωθείται η µείωση της ρύπανσης από την 
οδική κυκλοφορία µε την παράκαµψη των αστικών κέντρων. 

• Θεµατικός στόχος 8: «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζοµένων». Είναι σηµαντική η συµβολή των 
παρεµβάσεων του τοµέα στην απασχόληση τόσο κατά την περίοδο της 
κατασκευής των έργων όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας τους.  

 

3.4. Στόχοι Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών 

Ιστορικό 

Η διαµόρφωση της σύγχρονης Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών έχει την αφετηρία 
της ήδη από το 1994 µε τη µελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης «ΕΛΛΑ∆Α 2010», 
η οποία έθεσε στόχους εθνικής πολιτικής µε χρονικό ορίζοντα το έτος 2010 και 
αφορούσε σε όλα τα υποσυστήµατα µεταφορών. Οι προτεραιότητες της µελέτης 
αυτής εξειδικεύτηκαν στο πλαίσιο της προετοιµασίας του Γ΄ ΚΠΣ (1999), ενώ στο 
πλαίσιο προετοιµασίας του ΕΣΠΑ 2007-2013 συντάχθηκε η Γενική Μελέτη 
Ανάπτυξης Μεταφορών (2006) από την οποία προτάθηκαν οι βασικές εθνικές 
επιλογές και προτεραιότητες στον τοµέα των µεταφορών.  

Στις αρχές του 2013 και στα πλαίσια προετοιµασίας της χώρας για την 
προγραµµατική περίοδο (2014-2020) ανατέθηκε από την Γενική Γραµµατεία 
Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) στο Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών 
(ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η 
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εκπόνηση εµπειρογνωµοσύνης µε στόχο την διαµόρφωση των θέσεων της χώρας  
σχετικά µε τους Θεµατικούς Στόχους που παρουσιάσθηκαν στην προηγούµενη 
ενότητα. 

Σύµφωνα µε την εµπειρογνωµοσύνη του ΙΜΕΤ η οποία έλαβε υπόψη την υπάρχουσα 
κατάσταση, την οικονοµικό – πολιτική ιδιαιτερότητα της χώρας αλλά και τις 
δυνατότητες που της προσφέρει η γεωγραφική της θέση, οι στρατηγικοί άξονες 
ανάπτυξης στον τοµέα των µεταφορών ορίζονται ως εξής: 

• Ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών µεταφορών και εµπέδωση της οµαλής 
λειτουργίας της αγοράς µεταφορών στη χώρα, µε τους επιµέρους στόχους: 

1. Ολοκλήρωση της ανάπτυξης «βασικών» αξόνων του εθνικού συστήµατος 
µεταφορών. 

2. Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών µετακίνησης προσώπων και 
µεταφοράς προϊόντων. 

3. Οµαλή λειτουργία της «αγοράς» µεταφορών χωρίς στρεβλώσεις 

4. Εναρµόνιση µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών και των ενεργειών 
που αυτή αποβλέπει. 

• Αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης και ανάδειξη της χώρας σε κύρια 
Βαλκανική Πύλη και κόµβο Μεταφορών της ανατολικής Μεσογείου, µε 
επιµέρους στόχους: 

1. Ουσιαστική ένταξη της χώρας στο συγκοινωνιακό διάδροµο 
συνδυασµένων µεταφορών κατά µήκος του βόρειου τόξου της 
Μεσογείου. 

2. Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών Μεταφορών «κοµβικού σηµείου». 

3. Παροχή δυνατότητας πρόσβασης µέσω της Ελλάδας προς την ΕΕ, 
Ιταλία/ ∆υτική Ευρώπη. 

• Υλοποίηση διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του συστήµατος 
Σχεδιασµού, και «παραγωγής έργων» στον τοµέα των Μεταφορών, µε επί 
µέρους στόχους: 

1. Καθιέρωση µιας συνολικής και αποτελεσµατικής «διακυβέρνησης» του 
συστήµατος µεταφορών. 

2. Συστηµατική διεξαγωγή διαδικασιών «Σχεδιασµού Συστήµατος». 

3. Βέλτιστη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην παραγωγή και 
εκµετάλλευση των έργων. 

4. Συστηµατική επίβλεψη του τοµέα των Μεταφορών για την τήρηση των 
νόµων, των κανονισµών και της ουσιαστικής λειτουργίας της «αγοράς». 

5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προσφερόµενης εξυπηρέτησης από 
τα διάφορα µεταφορικά µέσα. 

6. Τήρηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών περιορισµών. 

• Εισαγωγή και χρήση «ευφυΐας» στον τοµέα των µεταφορών στην Ελλάδα και 
ανάπτυξη της Ελληνικής καινοτοµίας µέσα από την επιστηµονική έρευνα. 
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Ορίζοντας Σχεδιασµού 

Ως ορίζοντας του παρόντος σχεδιασµού (ΣΠΕΜ) υιοθετήθηκε το έτος 2025. Ο 
ορίζοντας αυτός υπερβαίνει εκείνον της πέµπτης προγραµµατικής περιόδου 
(2020/2023) και θεωρείται ως ο συντοµότερος δυνατός προκειµένου να ορισθούν 
στόχοι εθνικής πολιτικής µεταφορών οι οποίοι είναι από την φύση τους µεσο-
µακροπρόθεσµοι και των οποίων η υλοποίηση υπερβαίνει εκ των πραγµάτων τις 
δυνατότητες µιας συγκεκριµένης χρηµατοδοτικής περιόδου. 

Η υιοθέτηση ενός πλέον αποµακρυσµένου ορίζοντα σχεδιασµού όπως π.χ. θα ήταν 
η εικοσαετία (2035) προϋποθέτει την εκπόνηση περισσότερο εξειδικευµένων (σε 
σύγκριση µε την παρούσα) µελετών µε χρήση ειδικών εργαλείων (µεταφορικά 
µοντέλα) τα οποία προβλέπεται να αναπτυχθούν µελλοντικά. 

Συµπερασµατικά ο ορίζοντας σχεδιασµού του ΣΠΕΜ ορίζεται σαν 
«µεσοπρόθεσµος» και συµπίπτει µε το έτος 2025. 

Στρατηγικοί Στόχοι Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών 

Λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε (και ειδικότερα την ανάλυση 
SWOT του προηγούµενου κεφαλαίου), τα µέχρι σήµερα διαµορφωµένα πλαίσια 
στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ αλλά και τις προηγούµενες εργασίες, 
εµπειρογνωµοσύνες και µελέτες σε επίπεδο χώρας, οι στρατηγικοί στόχοι της 
Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2025 διατυπώνονται ως εξής:  

• ∆ηµιουργία ενός «συνεκτικού» Συστήµατος Μεταφορών το οποίο 
επιτυγχάνει συνολική βελτίωση της προσιτότητας επί µέρους περιοχών 
- Περιφερειών και άρση της αποµόνωσης και των σηµείων 
συµφόρησης.  

Η δοµή του συνολικού δικτύου αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
κάθε µεταφορικού µέσου και εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες 
συµπληρωµατικότητάς τους. Επιδιώκεται η προσέγγιση ολοκλήρωσης 
των «βασικών» ∆Ε∆-Μ και η υλοποίηση των απολύτως απαραίτητων 
«αναλυτικών» ∆Ε∆-Μ προκειµένου να εξασφαλισθεί η «συνεκτικότητα» 
του συνολικού συστήµατος.  

• Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες του 
Συστήµατος Μεταφορών και διασφάλιση ασφαλούς, οµαλής και 
οικονοµικά αποτελεσµατικής λειτουργίας επί µέρους δικτύων και 
συστηµάτων. 

• Αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας και ανάδειξη της 
χώρας σε περιφερειακό κόµβο µεταφορών. Ανάπτυξη πολυτροπικών 
µεταφορών 

• Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας (αειφορία) του 
Μεταφορικού Συστήµατος µε ιδιαίτερη έµφαση εντός των αστικών 
συγκροτηµάτων. Βελτιστοποίηση χρήσης φυσικών πόρων. 

• Εκµετάλλευση στο µέγιστο δυνατό βαθµό των τεχνολογικών εξελίξεων 
στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

• Βελτίωση, στους διοικητικούς και οργανωτικούς τοµείς των 
συστηµάτων σχεδιασµού, ανάπτυξης και λειτουργίας των µεταφορικών 
δικτύων και συστηµάτων. 
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4. Προτεραιότητες Πολιτικής 

Λαµβάνοντας υπόψη την προηγηθείσα αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης 
(µέσω και της ανάλυσης SWOT), τους στόχους που παρουσιάσθηκαν στην 
προηγούµενη ενότητα, τις σχετικές πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ όπως αυτές έχουν 
εκφρασθεί και στα πλαίσια των χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΕΤΠΑ, ΤΣ, CEF), την 
πρόοδο της διαδικασίας εθνικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού (2014 - 2020), το 
ήδη διαµορφωθέν σχετικό Κανονιστικό Πλαίσιο αλλά και τις σχετικές εργασίες που 
προηγήθηκαν, διαµορφώθηκαν οι προτεραιότητες πολιτικής του ΣΠΕΜ που 
εξασφαλίζουν την επίτευξη των τεθέντων στόχων. 

Οι πολιτικές αυτές έχουν αναλυτικά ως εξής: 

• Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας 
στα ∆Ε∆-Μ. 

Η πρόοδος ολοκλήρωσης των ∆Ε∆-Μ όλων των υποσυστηµάτων αποτελεί 
προτεραιότητα όλων των κρατών – µελών της ΕΕ. Αποτελεί εποµένως 
προτεραιότητα υψηλού βαθµού για το ΣΠΕΜ η προσπάθεια ολοκλήρωσης του 
βασικού δικτύου και επίτευξης της µεγαλύτερης δυνατής προόδου σε σχέση µε 
το αναλυτικό δίκτυο (µε τις απαιτούµενες προσαρµογές λόγω του ορίζοντα 
αναφοράς του - έτος 2025). 

• Ανάπτυξη ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήµατος 
σιδηροδροµικών µεταφορών υψηλής ποιότητας. 

Η συγκεκριµένη πολιτική αποσκοπεί στη δηµιουργία και στην ασφαλή και 
αποτελεσµατική λειτουργία ελκυστικού σιδηροδροµικού δικτύου ώστε να 
αυξηθεί το µεταφορικό του έργο (επιβατικό και εµπορευµατικό). Κρίσιµα 
στοιχεία υλοποίησης της πολιτικής αυτής αποτελούν η µείωση των χρόνων 
διαδροµής και των χρονοαποστάσεων εξυπηρέτησης µε αποτέλεσµα την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (κόστους µεταφοράς) όπως επίσης και τη 
βελτιστοποίηση της διαδικασίας µεταφοράς (σταθµοί διαλογής, εµπορευµατικά 
κέντρα, συνοριακοί σταθµοί τόσο από πλευράς υποδοµών όσο και από 
πλευράς σχετικών διαδικασιών, διαλειτουργικότητα κλπ). 

• Ενίσχυση της περιφερειακής προσβασιµότητας µέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων µε τις υποδοµές ∆Ε∆-Μ. 

Κύρια επιδίωξη πολιτικής είναι η προέκταση και η συµπλήρωση του ενιαίου 
συστήµατος διακίνησης επιβατών µε απώτερη βεβαίως επιδίωξη την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισµούς σε τοπική και περιφερειακή κλίµακα. Πιο συγκεκριµένα, οι 
ειδικότερες πολιτικές είναι οι εξής: 

� Λειτουργική αναβάθµιση των ενδοπεριφερειακών και 
διαπεριφερειακών οδικών συνδέσεων. 

� Ανάπτυξη αναγκαίων υποδοµών στους ήδη υπάρχοντες λιµένες και 
αεροδρόµια για την ενδυνάµωση των συνδυασµένων µεταφορών και 
σύνδεση αυτών µε το σιδηροδροµικό και οδικό δίκτυο. 

� Βελτίωση της σύνδεσης της ενδοχώρας κάθε Περιφέρειας µε τα εθνικά 
και διεθνή εµπορικά, παραγωγικά και αστικά κέντρα. 

� Συνδέσεις οικιστικών κέντρων και τουριστικών, πολιτιστικών και 
παραγωγικών περιοχών µε το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς 
άξονες. 

� Μείωση χρόνου µετακίνησης των ευπαθών γεωργικών προϊόντων. 
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• Απαλοιφή των σηµείων συµφόρησης 

Η πολιτική αυτή συνεπάγεται την µείωση των καθυστερήσεων µε την αύξηση 
της χωρητικότητας. 

Η πολιτική αυτή αφορά κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα – όπου 
παρατηρούνται οι σηµαντικότερες καθυστερήσεις – αλλά και σε ειδικά σηµεία 
των υπεραστικών δικτύων. Η αύξηση της χωρητικότητας είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί µε τη χρήση κατάλληλων υποδοµών αλλά κατά προτεραιότητα µε 
µέτρα διαχείρισης τα οποία θα εξασφαλίσουν ότι εξαντλούνται πλήρως οι 
δυνατότητες των υπαρχουσών υποδοµών.  

• Ανάπτυξη συστηµάτων µεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον µε χαµηλές 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και προαγωγή βιώσιµης αστικής 
κινητικότητας. 

Η πολιτική αυτή εκφράζεται κυρίως µέσω της λήψης µέτρων και υλοποίησης 
επενδύσεων ώστε να µειωθούν οι βλαβερές εκποµπές αερίων ρύπων και ο 
θόρυβος που δηµιουργείται από τις µετακινήσεις, να βελτιωθεί η 
περιβαλλοντική επίδοση των συστηµάτων µεταφορών και να προωθηθεί η 
χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα, η γενικότερη 
πολιτική αναλύεται επί µέρους ως εξής:  

� Λήψη µέτρων µε στόχο την µείωση της συνολικά χρησιµοποιούµενης 
ενέργειας στις µεταφορές και την προώθηση πηγών ενέργειας που 
συνδέονται µε µηδενικές ή χαµηλές εκποµπές άνθρακα. 

� Ολοκλήρωση ηλεκτροκίνησης στο βασικό σιδηροδροµικό δίκτυο της 
χώρας και εισαγωγή της στο µέγιστο εφικτό βαθµό και στο αναλυτικό 
δίκτυο. 

� Περιβαλλοντική βελτίωση των λιµενικών υποδοµών της χώρας. 

� Λήψη µέτρων και πραγµατοποίηση επενδύσεων στα αεροδρόµια της 
χώρας για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
λειτουργία τους, δίνοντας  ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία από τον 
θόρυβο. 

� Προώθηση επενδύσεων αστικών µαζικών µεταφορών (κυρίως µε 
επεκτάσεις στα µέσα σταθερής τροχιάς) και αναδιοργάνωση του 
συστήµατος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) µε στόχο τη 
µείωση της χρήσης ΙΧ οχηµάτων. 

� ∆ιαµόρφωση πρόσφορων συνδέσεων µε ΜΜΜ µεταξύ των αστικών 
πληθυσµιακών συγκεντρώσεων και των χώρων συγκεντρώσεων 
δραστηριοτήτων. 

� ∆ράσεις και έργα υποστήριξης µετακινήσεων πεζή και µε ποδήλατο 
στα (µεγάλα ιδίως) αστικά συγκροτήµατα. 

� Ενσωµάτωση κριτηρίων βιώσιµης κινητικότητας στον πολεοδοµικό 
σχεδιασµό και στην χωροθέτηση εγκαταστάσεων (π.χ. στη 
χωροθέτηση σχολικών εγκαταστάσεων). 

• Ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων µεταφορών και προώθηση της καινοτοµίας σε 
όλα τα επίπεδα. 

Η ανάπτυξη της χρήσης τεχνολογικών καινοτοµιών και τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών στον τοµέα των µεταφορών συµβάλλουν στην 
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αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονοµικότερη κυκλοφορία των ατόµων ή 
των εµπορευµάτων. Οι επί µέρους σχετικές πολιτικές αναλύονται ως εξής: 

� Ανάπτυξη συστηµάτων για την παροχή πληροφοριών σε απευθείας 
σύνδεση και σε πραγµατικό χρόνο σε όλους τους εµπλεκόµενους στη 
µεταφορική διαδικασία. 

� Συντονισµός υπηρεσιών µεταξύ όλων των επιβατικών µέσων 
µεταφορών, π.χ. συντονισµός υπηρεσιών µέσω ενοποιηµένων 
συστηµάτων εισιτηρίων και συντονισµός υπηρεσιών µεταξύ µέσων και 
παρόχων συγκοινωνιακού έργου.  

• ∆ιασφάλιση της χωρικής συνοχής µέσω της ενίσχυσης ισότιµης δυνατότητας 
για πρόσβαση και µετακίνηση του συνόλου των πολιτών. 

Οι µεταφορές πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όλους. Η συγκεκριµένη πολιτική 
εξειδικεύεται ως εξής: 

� Άρση της αποµόνωσης και ενίσχυση της προσπελασιµότητας σε 
ορεινές, παραµεθόριες, αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές µε 
την δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών (λιµένων, αεροδροµίων, 
οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων και υδατοδροµίων). 

� ∆υνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα µεταφορών των ανθρώπων µε 
αναπηρία και µε µειωµένη κινητικότητα. 

• Εξασφάλιση ασφαλούς και ποιοτικής λειτουργίας των δικτύων και υποδοµών 
µεταφορών και συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού. Βελτίωση διοικητικών 
διαδικασιών του τοµέα µεταφορών.  

� Βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας του συστήµατος 
µεταφορών και ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης των 
ατυχηµάτων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην οδική ασφάλεια, λόγω του 
µεγάλου αριθµού και της σοβαρότητας των τροχαίων ατυχηµάτων, 
καθώς και στην προσαρµογή στις υπάρχουσες κοινοτικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και διαχείριση των 
αεροµεταφορών, των  θαλάσσιων µεταφορών κλπ. 

� µέτρα για βελτίωση διοικητικών και οργανωτικών διαδικασιών, τόσο σε 
επίπεδο κεντρικής διοίκησης όσο και σε επίπεδο λοιπών 
εµπλεκόµενων φορέων. 

� Προώθηση της χρήσης ιδιωτικών κεφαλαίων και γενικότερα 
δυναµικότερη και εκτενέστερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην 
ανάπτυξη και την λειτουργία του µεταφορικού συστήµατος. Μείωση 
γραφειοκρατικών εµποδίων. 

 Αναγνωρίζεται ότι βασική παράµετρο υλοποίησης του ΣΠΕΜ αποτελεί η δυνατότητα 
χρηµατοδότησης έργων και δράσεων που αυτό περιλαµβάνει µέσω των διαδικασιών 
που προβλέπονται στα πλαίσια της Ε’ Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020. 
Βασική σχετική προϋπόθεση αποτελεί η ικανοποίηση των σχετικών «αιρεσιµοτήτων» 
που έχει θέσει η ΕΕ. 

Οι αιρεσιµότητες, αποτελούν προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν καθοριστεί για όλα τα 
Κράτη Μέλη, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν έργα και δράσεις για τη περίοδο 
2014-2020. Τα Κράτη µέλη οφείλουν έως το τέλος του 2016 να ικανοποιήσουν τις 
σχετικές απαιτήσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, η µη υλοποίηση τους εντός των 
χρονικών ορίων που τίθενται αποτελεί παράγοντα που σε συνδυασµό µε άλλους 
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σχετική αναστολή πληρωµών. 
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Για την Ελλάδα οι εκ των προτέρων θεµατικές αιρεσιµότητες στον τοµέα των 
µεταφορών συνοψίζονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο εισαγωγικό κεφάλαιο, ως 
εξής:  

• Ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις 
µεταφορών το οποίο ικανοποιεί τις νοµικές απαιτήσεις για στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίµηση και το οποίο καθορίζει: 

� τη συµβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών σύµφωνα 
µε το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
συµπεριλαµβανοµένων: 

�  των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:  στο βασικό ∆Ε∆-Μ και 
στο αναλυτικό δίκτυο όπου προβλέπονται επενδύσεις από το 
ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής· και 

� δευτερογενείς συνδέσεις·  

� µία σειρά ρεαλιστικών και ώριµων έργων για τα οποία 
προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής·  

• µέτρα για να εξασφαλιστεί η ικανότητα των ενδιάµεσων φορέων και των 
δικαιούχων για να παράγουν τη σειρά έργων. 
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5. ∆ιαβούλευση µε Περιφέρειες 

Προκειµένου να διαµορφωθεί το ΣΠΕΜ κρίθηκε απαραίτητο, όπως άλλωστε 
απαιτούν οι σχετικές διεθνείς προδιαγραφές, να πραγµατοποιηθεί εκτεταµένη 
διαβούλευση µε σχετικές / εµπλεκόµενες υπηρεσίες και εκπροσώπους των 
Περιφερειών της Χώρας.  

Με την εκκίνηση της διαδικασίας προετοιµασίας για την Ε’ ΠΠ ζητήθηκαν προτάσεις 
από τις Περιφέρειες για τη διαµόρφωση µεταφορικής αναπτυξιακής στρατηγικής της 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020.  

Οι προτάσεις αυτές συντάχθηκαν από τις Οµάδες Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ), 
στο πλαίσιο των οδηγιών της υπ’ αριθµόν 13650/ΕΥΣΣΑΑΠ 6432/29-3-2013 2ης 
Εγκυκλίου της ΕΥΣΑΑΠ για Σχεδιασµό και Κατάρτιση του Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της περιόδου 2014-2020. Οι προτάσεις όφειλαν να προκύψουν 
κατόπιν ευρείας διαβούλευσης µε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και να 
αναφέρονται στο πλαίσιο των Θεµατικών Στόχων των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων (Ε∆ΕΤ) και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά Θεµατικό Στόχο και ανά 
Ε∆ΕΤ.  

Οι Περιφέρειες έλαβαν υπόψη τους τις παρούσες οικονοµικές και κοινωνικές 
συνθήκες και τις ανάγκες σε διαπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο µε σκοπό την 
ύπαρξη συµβατότητας µε τους στόχους της Ευρώπης 2020 και µε τις δεσµεύσεις της 
Χώρας για την ποιοτική άνοδο σε βασικούς τοµείς και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς της.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά, κατά περιφέρεια, οι σχετικές απόψεις ενώ 
αναλυτικότερα οι προτάσεις των Περιφερειών κατά τη διαβούλευση του ΣΠΕΜ 
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β. 

 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 

Η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, αξιοποιώντας τη σηµαντική γεωπολιτική θέση που 
κατέχει, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στον τοµέα των διαπεριφερειακών 
συνδυασµένων µεταφορών στοχεύοντας να αναδειχτεί ως κοµβικό σηµείο της 
Βαλκανικής, Ανατολικοευρωπαϊκής και Ασιατικής ενδοχώρας. 

Στην Περιφέρεια εντοπίζονται ελλείψεις στην µεταφορική υποδοµή ιδιαίτερα στον 
σιδηροδροµικό τοµέα. Έργα εθνικής κλίµακας θεωρούνται η ολοκλήρωση των 
κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, η αναβάθµιση των λιµανιών της Καβάλας και 
της Αλεξανδρούπολης και η αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου της 
Περιφέρειας που την συνδέει µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες και µε τα γειτονικά κράτη.  

Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι, λόγω της µεγάλης έκτασης και του ιδιαίτερου 
ανάγλυφου της, στην Π-ΑΜΘ παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη ενίσχυσης της 
προσβασιµότητας σε ορεινές, νησιωτικές και αποµακρυσµένες περιοχές, που αν και 
έχουν χαµηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, αποτελούν κρίσιµο σύνδεσµο των µικρών 
οικισµών µε τις πόλεις υποστηρίζοντας τη µεταφορά προϊόντων και τη διακίνηση 
τουριστών, ειδικά σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της Οροσειράς Ροδόπης και 
της διασυνοριακής περιοχής του Βορείου Έβρου. 

Το πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας συµφωνεί µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν 
έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα των µεταφορών.  
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Κεντρική Μακεδονία  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει ήδη ανεπτυγµένα µεταφορικά δίκτυα και 
διαθέτει µεταφορικές πύλες της χώρας. ∆ύο από τα προτεινόµενα έργα της 
Περιφέρειας αποτελούν κοµµάτι των ∆Ε∆-Μ και εποµένως είναι εθνικής σηµασίας: 

• Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου Κ16 στην συµβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής 
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. 

• Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης – 
Ειδοµένης, στο τµήµα Πολύκαστρο – Ειδοµένη. 

Το πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας δεν προτείνει συγκεκριµένες δράσεις αλλά ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσονται τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έµφαση σε όλα 
τα υποσυστήµατα των µεταφορών. ∆εν εντοπίσθηκαν στο σχετικό Ρυθµιστικό Σχέδιο 
συγκεκριµένες αναφορές στις συνδέσεις του 6ου προβλήτα (οδικά µε την Εγνατία και 
σιδηροδροµικά µε το λοιπό δίκτυο)  και του Α/∆ Μακεδονία (οδικά µε την Εγνατία). 
Παρ’ όλα αυτά και οι δύο µεταφορικές εγκαταστάσεις (εµπορικός λιµένας και Α/∆) 
εντοπίζονται ως πόλοι κύριας µεταφορικής σηµασίας. Αντίστοιχης σηµασίας έργα 
µπορεί και πρέπει να αποτελέσουν και οι συνδέσεις τους µε τα λοιπά δίκτυα της 
ενδοχώρας τους. Άλλωστε παρέχεται το περιθώριο εξειδίκευσης και συµπλήρωσης 
έργων τόσο στο οδικό όσο και στο σιδηροδροµικό δίκτυο µετά από κατάλληλες 
µελέτες. Συνεπώς εκτιµάται ότι στη προκείµενη περίπτωση δεν προκύπτει 
ασυµβατότητα. 

 

∆υτική Μακεδονία 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ευρισκόµενη στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας 
µας, έχει την ιδιαιτερότητα να συνορεύει µε δύο διαφορετικές χώρες. Η θέση της αυτή 
την καθιστά πύλη εισόδου τόσο από τα βόρεια όσο και από τα δυτικά. Στην ενίσχυση 
του ρόλου της αυτού συµβάλλει και η Εγνατία Οδός. 

Το πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας συµφωνεί µερικώς µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, στα οποία 
δεν συµπεριλαµβάνονται άλλες υποδοµές εκτός από τις οδικές.  

 

Θεσσαλία 

Η µεταφορική πολιτική της Περιφέρειας συνοψίζεται στα εξής: 

• ολοκλήρωση των σηµαντικών / κύριων µεταφορικών υποδοµών Ε – 65, 
ΠΑΘΕ, σιδηροδροµικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη και σιδηροδροµικό 
δίκτυο Θεσσαλίας (Λάρισα – Βόλος, Παλαιοφάρσαλος  – Καλαµπάκα) 

• ολοκλήρωση και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών 
και σιδηροδροµικών συνδέσεων (ΠΑΘΕ – Βόλος, Λάρισα – Τρίκαλα, Λάρισα 
– Καρδίτσα) 

• κατασκευή νέων έργων βελτίωσης των λιµενικών εγκαταστάσεων της 
Περιφέρειας 
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• συνδέσεις οικιστικών κέντρων και τουριστικών – πολιτιστικών περιοχών µε το 
κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες 

• συνδέσεις σε αποµακρυσµένες περιοχές και νησιά 

• δράσεις «καθαρών» αστικών µεταφορών. 

Το πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας συµφωνεί µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν 
έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα των µεταφορών. 

 

Ήπειρος 

Στην Περιφέρεια της Ηπείρου βρίσκεται το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, το οποίο 
αποτελεί σηµαντική πύλη εισόδου της χώρας σε συνδυασµό µε τον θαλάσσιο 
διάδροµο της Αδριατικής. 

Έχει ήδη βελτιωθεί η προσπελασιµότητα του λιµανιού µε την Εγνατία Οδό και 
στοχεύεται περαιτέρω βελτίωση µέσω του σιδηροδρόµου και της Ιόνιας Οδού. Η 
Περιφέρεια προωθεί τις «πράσινες» µεταφορές δίνοντας έµφαση στην δηµιουργία 
τραµ στην πόλη των Ιωαννίνων και στη γενικότερη βελτίωση των αστικών υποδοµών 
για την ενίσχυση της πεζής κινητικότητας και της κινητικότητας µε ποδήλατο. 

Το πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας συµφωνεί µερικώς µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας.  

Θεωρείται χρήσιµη η επένδυση σε υποδοµή υδατοδροµίου στη λίµνη των Ιωαννίνων.  

Γενικά, προτείνεται η θέσπιση και λειτουργία συστήµατος µεταφορών µε υδροπλάνα 
στην ευρύτερη περιοχή Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. 

 

Νησιά Ιονίου Πελάγους  

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από το έντονο νησιωτικό της χαρακτήρα και οι πολιτικές 
της σχετίζονται κυρίως µε τα λιµάνια των νησιών της. Οι δύο βασικοί στόχοι της 
Περιφέρειας είναι: 

• Συνθήκες ασφαλούς «εσωτερικής» χερσαίας σύνδεσης και διακίνησης (µε 
κατά προτεραιότητα συνδέσεις στον αστικό ιστό, τις πύλες και τις 
αποµακρυσµένες περιοχές). 

• Ενδοπεριφερειακή κινητικότητα και ένταξη στον εθνικό και διεθνή περίγυρο, 
µέσα από τη λειτουργία ενός δικτύου λιµένων και εναέριων µεταφορών 
συνδεδεµένων µε τα βασικά οδικά δίκτυα. 

Τέλος, η Περιφέρεια εισάγει και την ανάγκη ανάπτυξης υδατοδροµίων (π.χ. Κέρκυρα) 
για βελτίωση της εσωτερικής κινητικότητας, αποκλεισµού µικρών νησιών από 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες και παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα του 
τουρισµού.  

Στόχος της Περιφέρειας είναι να δηµιουργήσει ένα νοητό άξονα από το βορρά ως το 
νότο, αναβαθµίζοντας τις λιµενικές, αεροπορικές και οδικές υποδοµές. Επιπλέον, η 
Περιφέρεια επιθυµεί την αναβάθµιση οδικών τµηµάτων που συνδέουν επιβατικούς 
σταθµούς (λιµάνια, αεροδρόµια) µεταξύ τους ώστε να ευνοηθούν τόσο οι 
πολυτροπικές µετακινήσεις όσο και η εύκολη πρόσβαση προς την ενδοχώρα των 
νησιών.  
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Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας συµφωνεί µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν 
έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα των µεταφορών. 

 

∆υτική Ελλάδα 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση συνδέοντας την 
Πελοπόννησο µε την Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο. Αποτελεί µία εκ των 
κυριότερων πυλών της χώρας, θεωρούµενη ως η ∆υτική Πύλη της Ελλάδας προς την 
Αδριατική και την ∆υτική Ευρώπη.  

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι εκτεταµένο και βελτιώνεται συνεχώς. Η 
Περιφέρεια τείνει να µετατραπεί σε σταυροδρόµι συνδυασµένων µεταφορών και 
περιοχή σύγκλισης των δύο εθνικών - διεθνών αξόνων ανάπτυξης: του ΠΑΘΕ και του 
υπό υλοποίηση ∆υτικού Άξονα.  

Απαιτείται η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδοµών στα ήδη υπάρχοντα λιµάνια της 
Περιφέρειας για την ενδυνάµωση των συνδυασµένων µεταφορών µε σκοπό την 
επαρκή σύνδεση αυτών µε το σιδηροδροµικό και οδικό δίκτυο, τη δηµιουργία 
εµπορευµατικών κέντρων καθώς και τη δηµιουργία αναβαθµισµένων υποδοµών και 
σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης του µεταφορικού έργου. Η περιφέρεια έχει 
σηµαντικές δυνατότητες που µπορούν να αξιοποιηθούν καθώς υπάρχει µικρότερο 
λιµάνι (Αίγιο) για εµπορικές συναλλαγές και το λιµάνι του Κατάκολου που είναι από 
τα µεγαλύτερα λιµάνια στην Μεσόγειο για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας. 

Το πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας δεν προτείνει συγκεκριµένες δράσεις αλλά ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσονται τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έµφαση σε όλα 
τα υποσυστήµατα των µεταφορών.  

 

Στερεά Ελλάδα 

Κατά τις προηγούµενες Προγραµµατικές Περιόδους κατασκευάστηκε µεγάλος 
αριθµός έργων, τα οποία αφορούν σε βελτίωση Εθνικών, Περιφερειακών και τοπικών 
οδών, σε επεκτάσεις και βελτιώσεις λιµανιών καθώς και σε εκσυγχρονισµό των 
σιδηροδροµικών γραµµών. 

Τα βασικά προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας είναι τα εξής: 

• Ολοκλήρωση οδικού άξονα ΠΑΘΕ 

• Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)  

• Οδικός άξονας Λαµία – Άµφισσα – Ιτέα – Αντίρριο 

• Οδικός άξονας Άµφισσα – Λιδορίκι 

• Οδικός άξονας Λαµία – Καρπενήσι – Αγρίνιο 

• Οδικός άξονας Θήβα – Λειβαδιά – Λαµία 

• Οδικός άξονας Λειβαδιά – Αράχοβα – ∆ελφοί – Άµφισσα 

• Ολοκλήρωση της κατασκευής της Σιδηροδροµική Γραµµής Υψηλών 
ταχυτήτων στο τµήµα Τιθορέα – Λιανοκλάδι - ∆οµοκός. 

• Βελτίωση – Επέκταση λιµανιού Στυλίδας 
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Γενικότερα στην περιφέρεια, πέρα από τα προβλήµατα της υποδοµής, 
παρατηρούνται διαρθρωτικές και λειτουργικές αδυναµίες καθώς και έλλειψη 
αποτελεσµατικών µηχανισµών ένταξης του σιδηροδροµικού δικτύου στη µεταφορική 
αλυσίδα. Αποτελεί αναπτυξιακή ανάγκη για την Περιφέρεια η προώθηση 
συνδυασµένων µεταφορών, η σιδηροδροµική και οδική σύνδεση των λιµένων και η 
αναβάθµιση του υπάρχοντος σιδηροδροµικού δικτύου. 

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας συµφωνεί µερικώς µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, µε 
πρόσθετες προτεινόµενες επενδύσεις στα λιµάνια της Κύµης και της Χαλκίδας. 

 

Βόρειο Αιγαίο 

Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η µεγάλη απόσταση και των 
δέκα κατοικηµένων νησιών της από την ηπειρωτική χώρα ευρισκόµενη σε άµεση 
γειτνίαση µε την Τουρκική Επικράτεια, ενώ παράλληλα οι αποστάσεις µεταξύ των 
νησιών της είναι σηµαντικές. 

Η Περιφέρεια δίνει µεγάλη έµφαση στις οδικές και λιµενικές µεταφορές. 
Αναλυτικότερα, τα έργα της Περιφέρειας αποσκοπούν στην αναβάθµιση του οδικού 
δικτύου, στις παρακάµψεις µεγάλων οικισµών, στη βελτίωση των οδικών συνδέσεων 
µε επιβατικούς σταθµούς (λιµάνια, αεροδρόµια) που αποτελούν πύλες εισόδου – 
εξόδου των νησιών και στην αναβάθµιση των υπαρχόντων λιµανιών και κατασκευή 
νέων. Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις επενδυτικές προτεραιότητες, 
προτεραιότητα έχουν τα έργα που βελτιώνουν ή ολοκληρώνουν τα ∆Ε∆-Μ (π.χ. 
λιµάνι Σάµου) και οι οδικές συνδέσεις που αποσκοπούν στην σύνδεση των 
επιβατικών σταθµών. 

Σηµαντικούς στόχους αποτελούν για την περιφέρεια η άµβλυνση των συνθηκών 
αποµόνωσης λόγω της νησιωτικότητας και η βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών 
ενδοπεριφερειακά και µε την ενδοχώρα, καθώς και η βελτίωση των συνδέσεων 
αξιόλογων τουριστικών ή άλλων προορισµών. 

 

Πελοπόννησος 

Με δεδοµένη τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, τον παράκτιο χαρακτήρα της και 
τον τουριστικό αναπτυξιακό της προσανατολισµό, είναι αναγκαίες παρεµβάσεις για 
επέκταση και αναβάθµιση / εκσυγχρονισµό των λιµενικών εγκαταστάσεων (έξυπνα 
λιµάνια), κυρίως σε βασικά επιβατικά λιµάνια, προκειµένου να υπάρξει δυνατότητα 
προσέγγισης νέας τεχνολογίας και ικανού µεγέθους επιβατηγών πλοίων, ή / και 
εµπορικών πλοίων για την ασφαλή και οικονοµική µετακίνηση επιβατών, τουριστών 
και εµπορευµάτων. 

Το πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας συµφωνεί µερικώς µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας µε 
προτεινόµενες πρόσθετες επενδύσεις στο αεροδρόµιο της Τρίπολης και δηµιουργία 
εµπορευµατικών κέντρων στο Άργος και στην Καλαµάτα. 

 

Νότιο Αιγαίο 

Μεγάλος αριθµός νησιών της Περιφέρειας βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το 
µητροπολιτικό κέντρο της χώρας. Επιπλέον, αρκετά νησιά της Περιφέρειας 
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βρίσκονται µακριά από την έδρα / διοικητικό κέντρο της και οι αποστάσεις µεταξύ των 
νησιών είναι σε πολλές περιπτώσεις σηµαντικές. Αυτά τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά και οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες, προσδίδουν στην 
Περιφέρεια ένα ιδιόµορφο αναπτυξιακό χαρακτήρα.  

Η Περιφέρεια επίσης χαρακτηρίζεται από πολύ έντονο τουρισµό και εποχικότητα 
ζήτησης µετακινήσεων. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί πρόσθετες ανάγκες 
αναβάθµισης των λιµένων, των αεροδροµίων και των οδικών δικτύων.  

Οι κύριες προτεινόµενες σχετικές δράσεις έχουν ως εξής: 

Ανάπτυξη λιµενικών υποδοµών της Περιφέρειας που είτε περιλαµβάνονται στο ∆Ε∆-
Μ είτε συµβάλλουν στην ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθµιση διαπεριφερειακών 
Κατασκευή Αποβάθρας Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιµένα Καλύµνου 

• Κατασκευή επιβατικού σταθµού και λοιπών χερσαίων έργων βελτίωσης της 
λειτουργίας του λιµένα Ακαντιάς Ρόδου  

• Κατασκευή νέου λιµένα και ανάπτυξη λιµενικών εγκαταστάσεων και χερσαίων 
υποδοµών στη λιµενολεκάνη του Λ. Ερµούπολης 

• Κατασκευή νέων αιθουσών αναµονής επιβατών και διαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου κεντρικού λιµένος Παροικιάς 

• Βελτίωση λιµανιών Νάξου, Πηγαδιών Καρπάθου, Ίου, Γαυρίου Άνδρου, 
Καµαρών Σίφνου, Σχοινούσας, Φολεγάνδρου και Πολλωνίων Μήλου 

• Εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων ασφαλείας λιµενικών 
εγκαταστάσεων λιµένα Σύρου και ενδοπεριφερειακών λιµενικών συνδέσεων 

Αναβάθµιση και βελτίωση των σηµαντικότερων τοπικών οδικών δικτύων  

• Περιµετρική οδός πόλεως Ρόδου και οδός σύνδεσης πόλης Ρόδου µε 
αεροδρόµιο (Μεσογειακή χάραξη) 

• Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόµιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας. 

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας συµφωνεί µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας. 

 

Κρήτη 

Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας της Κρήτης είναι: 

• βελτίωση πρόσβασης και συνθηκών ασφαλείας του βασικού ∆Ε∆-Μ στην 
βόρεια ακτή (ΒΟΑΚ) 

• συµπλήρωση, αναβάθµιση βασικού ∆Ε∆-Μ, από το χωρικό σύστηµα του 
νότιου τµήµατος προς τον άξονα της βόρειας ακτής (ΝΟΑΚ και Κάθετοι 
Άξονες στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου) 

• συµπλήρωση, αναβάθµιση των τµηµάτων του οδικού δικτύου (εθνικού, 
επαρχιακού), που διευκολύνουν τη σύνδεση ζωνών µε έντονη αγροτική 
δραστηριότητα και ζωνών µε  έντονη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και µε 
ιδιαίτερα στοιχεία του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος µε το ∆Ε∆-Μ. 

• συµπλήρωση, αναβάθµιση του δηµοτικού οδικού δικτύου, µε έµφαση στα 
τµήµατα που ενισχύουν την εσωτερική συνοχή (άρση αποµόνωσης) των 
νέων ∆ήµων µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης 
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• δράσεις που συντείνουν στην προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας στις 
πόλεις,  

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 
περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας συµφωνεί µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν 
έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα των µεταφορών. 

 

Αττική 

Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας συνοψίζονται στην προώθηση των επενδύσεων 
σε όλα τα µέσα µεταφοράς και στις αστικές συγκοινωνίες δεδοµένου ότι η περιφέρεια 
περιλαµβάνει την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας όπου είναι συγκεντρωµένες οι 
κυριότερες διεθνείς πύλες της χώρας. 

Οι προτεινόµενες για την περιφέρεια παρεµβάσεις, που βρίσκονται σε συµφωνία µε 
το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού, καλύπτουν κυρίως επενδύσεις 
στον προαστιακό σιδηρόδροµο, στο δίκτυο µετρό και τραµ, σε σηµαντικά οδικά έργα 
και σε λιµενικές υποδοµές. 

Η σύγκριση των προτάσεων της Περιφέρειας µε τα περιεχόµενα του Ρυθµιστικού 
Σχεδίου Αθήνας καταδεικνύει ότι οι προτάσεις της αποτελούν υποσύνολο των 
περιλαµβανοµένων στο Ρυθµιστικό Σχέδιο. 
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6. ∆ιαµόρφωση ΣΠΕΜ 

 
6.1. ∆ιαδικασία ∆ιαµόρφωσης ΣΠΕΜ  

∆ιαµόρφωση Σεναρίων 

Είναι σύνηθες στην διαδικασία συγκοινωνιακού σχεδιασµού να γίνεται χρήση και 
σύγκριση εναλλακτικών σεναρίων τα οποία όλα ικανοποιούν βασικές παραµέτρους 
και απαιτήσεις σχεδιασµού αλλά συγχρόνως αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις πολιτικής αλλά και επίπεδα επένδυσης. 

Είναι επίσης σύνηθες τα σενάρια αυτά να συγκρίνονται µε το λεγόµενο «Σενάριο 
Βάσης» ή σενάριο «Ελαχίστων Παρεµβάσεων» το οποίο χρησιµοποιείται σαν βάση 
σύγκρισης. Το περιεχόµενο του σεναρίου «Ελαχίστων Παρεµβάσεων» είναι η 
ολοκλήρωση των τρεχουσών ενεργειών και κατασκευών και η εκτέλεση της 
απαιτούµενης συντήρησης σε βάθος χρόνου. Συνεπώς ακόµη και το σενάριο αυτό 
βάσης συνεπάγεται σηµαντικές εκταµιεύσεις και στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΠΕΜ 
ορίζεται (επιγραµµατικά) σαν «η ολοκλήρωση όλων των έργων – γεφυρών και των 
σχετικών δεσµεύσεων της χώρας και η προώθηση των απολύτως απαραίτητων 
οριζόντιων δράσεων». 

Σε κάθε περίπτωση και για όλα τα σενάρια θεωρείται δεδοµένη η παραδοχή ότι 
γίνεται πλήρης αξιοποίηση της ήδη εγκατεστηµένης υποδοµής µε κατάλληλη 
οργάνωση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης υπαρχουσών υποδοµών και 
συστηµάτων. 

Για τις ανάγκες διαµόρφωσης του ΣΠΕΜ θεωρήθηκαν τρία σενάρια ως εξής: 

• Σενάριο Βάσης – Επίτευξη βασικού συνεκτικού µεταφορικού δικτύου. 

• Σενάριο 1 – Επίτευξη περισσότερο συνεκτικού µεταφορικού δικτύου µε 
ικανοποίηση του κριτηρίου προώθησης του σιδηροδρόµου και συγκεκριµένων 
οριζοντίων δράσεων. 

• Σενάριο 2 – ικανοποίηση όλων των στόχων του Σεναρίου 1 µε πρόσθετη 
έµφαση: 

o στις δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις ώστε να επιτευχθεί καλύτερη 
ενδοπεριφερειακή προσπελασιµότητα 

o στα λιµενικά και αεροπορικά δίκτυα ώστε να υλοποιηθεί µεγαλύτερο 
µέρος των «αναλυτικών» δικτύων ∆Ε∆-Μ 

o σε υλοποίηση µεγαλύτερου αριθµού επενδύσεων σε Μέσα Σταθερής 
Τροχιάς εντός των αστικών συγκροτηµάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης 

o σε εφαρµογή περισσοτέρων οριζοντίων δράσεων  

Είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι το συνολικό µέγεθος επενδύσεων στα µεταφορικά 
δίκτυα και συστήµατα που έχουν προταθεί από τους διάφορους φορείς υλοποίησης 
και για τα οποία συγκεντρώθηκαν δεδοµένα στα πλαίσια της διαδικασίας 
διαβούλευσης και τα οποία αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την «περιβάλλουσα» των 
επενδύσεων στον τοµέα των µεταφορών ανέρχεται σε περίπου 35 δις €. Από την 
άλλη πλευρά εκτιµάται ότι η ολοκλήρωση και µόνο των έργων γεφυρών (Σενάριο 
Βάσης) συνεπάγεται ένα µέγεθος επένδυσης της τάξης των 6 δις €. Εξυπακούεται ότι 
το µέγεθος επένδυσης των σεναρίων ΣΠΕΜ πρέπει να ευρίσκεται µεταξύ των 
ανωτέρω ορίων. 

Συγκεκριµένα, η λογική διαµόρφωσης των εναλλακτικών σεναρίων είναι η εξής: 
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• Σενάριο Βάσης 

Σε αυτή την περίπτωση ολοκληρώνονται τα συνεχιζόµενα έργα από τις 
προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους. Το σενάριο αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την βασική «συνεκτικότητα» του δικτύου µεταφορών και 
συγχρόνως ικανοποιεί τις ανειληµµένες  δεσµεύσεις της χώρας απέναντι 
στην ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική µεταφορών.  

Αποτελεί βάση σύγκρισης µε τα επόµενα σενάρια. Το κόστος του 
υπολογίζεται σε περίπου 6 δις €. 

• Σενάριο 1 

Ορθολογικό µέγεθος επένδυσης κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να προωθείται η 
υλοποίηση των βασικών δικτύων ∆Ε∆-Μ (τα οποία έχουν ορίζοντα 
υλοποίησης το έτος 2030) και των έργων (κυρίως αναλυτικών δικτύων, τα 
οποία έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2050) που είναι απαραίτητα για 
αποτελεσµατικότερη «συνεκτικότητα» των δικτύων ή είναι ήδη σε εξέλιξη 
ή σε προχωρηµένο βαθµό ωριµότητας.  

Αναλυτικότερα, παρέχεται έµφαση και προτεραιότητα στις σιδηροδροµικές 
επενδύσεις, περιλαµβάνοντας την υλοποίηση του βασικού και αναλυτικού 
δικτύου πλην ορισµένων σιδηροδροµικών συνδέσεων, οι οποίες δεν 
θεωρούνται βιώσιµες και υλοποιήσιµες εντός του χρονικού ορίζοντα του 
ΣΠΕΜ. 

Στις οδικές µεταφορές υλοποιείται το βασικό, τµήµα από το αναλυτικό 
δίκτυο και ορισµένα περιφερειακά δίκτυα τα οποία κρίθηκαν υψηλής 
προτεραιότητας µετά την εφαρµογή πολυκριτηριακής ανάλυσης (βλ. 
Κεφάλαιο 7).  

Όσο αφορά τα υπόλοιπα δίκτυα, υλοποιούνται τα έργα τα οποία είναι 
συνεχιζόµενα από προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους και όσα 
έργα κρίθηκαν ύστερα από την πολυκριτηριακή αξιολόγηση ως έργα 
υψηλής προτεραιότητας. 

Περιλαµβάνονται και οριζόντιες δράσεις κυρίως στον τοµέα της οδικής 
ασφάλειας.  

Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 1 ανέρχεται σε περίπου 13,2 δις €. 

• Σενάριο 2 

Ευρύτερη επένδυση πλησιέστερα στο στόχο υλοποίησης των βασικών και 
αναλυτικών δικτύων ∆Ε∆-Μ και µε σηµαντικότερες επενδύσεις στην 
προώθηση σύνδεσης των δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων µε 
σκοπό την υλοποίηση ολοκληρωµένων δικτύων.  

Στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών, στον οποίο ήδη από το 
Σενάριο 1, έχει δοθεί έµφαση και προτεραιότητα στις σχετικές επενδύσεις 
περιλαµβάνονται πρόσθετες επενδύσεις υλοποίησης των ∆Ε∆-Μ και 
περαιτέρω ανάπτυξης των συστηµάτων µετρό στην Αθήνα και την 
Θεσσαλονίκη.  

Τέλος, το σενάριο αυτό περιλαµβάνει πληρέστερη ανάπτυξη οριζόντιων 
δράσεων.  

Το συνολικό κόστος του Σεναρίου 2 ανέρχεται σε περίπου 16 δις €. 

Τα κοστολογικά στοιχεία των εναλλακτικών σεναρίων ΣΠΕΜ παρουσιάζονται σε 
µεγαλύτερη ανάλυση (κατά µεταφορικό τοµέα) στον επόµενο Πίνακα 22.  
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Μεταφορικός Τοµέας 
ΣΠΕΜ Σενάριο Βάσης Σενάριο 1 Σενάριο 2 

Οδικές Μεταφορές 2.428.610.120 5.251.713.500 5.627.145.343 

Σιδηρόδροµος 1.650.314.000 3.955.162.050 4.340.762.050 

Αεροµεταφορές 40.000.000 146.099.900 357.695.350 

Θαλάσσιες Μεταφορές 242.868.500 450.594.500 490.004.500 

Αστικές Συγκοινωνίες 1.655.200.000 3.435.180.000 5.182.165.813 

Οριζόντιες ∆ράσεις - 20.843.000 30.333.000 

Σύνολο 6.016.992.620 13.259.592.950 16.028.106.056 

Πίνακας 22: Κόστος κατά Μεταφορικό Τοµέα Σεναρίων ΣΠΕΜ (€) 

Λόγω έλλειψης διαθεσιµότητας των απαραίτητων µεταφορικών µοντέλων στην 
παρούσα φάση, ο ρόλος των οποίων στον συγκοινωνιακό σχεδιασµό περιγράφηκε 
σε προηγούµενη ενότητα, δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός ποσοτικών δεικτών (π.χ. 
συνολικά οφέλη σεναρίου εκφρασµένα σε κέρδος χρόνου των µετακινουµένων ή 
λόγος οφέλους / κόστος σεναρίου). 

Όµως µε σχετική ασφάλεια είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η άποψη ότι δεδοµένου ότι 
το Σενάριο 1 περιέχει τα πλέον απαραίτητα έργα / δράσεις (που θα εξυπηρετήσουν 
π.χ. τους µεγαλύτερους µεταφορικούς φόρτους) η ανά µονάδα κόστους απόδοση του 
είναι µεγαλύτερη από εκείνη του Σεναρίου 2.  

Κατά συνέπεια ο συνολικός δείκτης Οφέλους / Κόστους (B/C) του Σεναρίου 1 
θα είναι µεγαλύτερος εκείνου του Σεναρίου 2. 

Αν τελικά συνυπολογισθεί και ο παράγοντας της περιορισµένης δυνατότητας 
χρηµατοδότησης στα πλαίσια της Ε’ ΠΠ προκύπτει ότι το σενάριο που πρέπει να 
επιλεγεί στα πλαίσια του ΣΠΕΜ είναι το Σενάριο 1.  

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια 
τα συστατικά στοιχεία του ΣΠΕΜ µε αφετηρία το σιδηροδροµικό δίκτυο που 
συγκεντρώνει και τις επενδύσεις πρώτης προτεραιότητας. 

 

6.2. Σιδηροδροµικές Μεταφορές 

Σε εφαρµογή των στόχων και προτεραιοτήτων διαµόρφωσης του ΣΠΕΜ, όπως αυτά 
παρουσιάσθηκαν σε προηγούµενες ενότητες, ο τοµέας των σιδηροδροµικών 
µεταφορών αποτελεί αντικείµενο πρώτης προτεραιότητας. 

Η κύρια επιδίωξη στον σιδηροδροµικό τοµέα παραµένει ο εκσυγχρονισµός και 
βελτίωση του άξονα ΠΑΘΕ/Π που αποτελεί και το τµήµα του ελληνικού σιδηροδρόµου  
που εντάσσεται στο Έργο Προτεραιότητας (TEN-T Priority Project) 22 
«Σιδηροδροµικός άξονας Αθήνα – Σόφια – Βουδαπέστη – Βιέννη – Πράγα – ∆ρέσδη» 
και συνδέει τους λιµένες του Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Κωστάντζας µε τη κεντρική 
Ευρώπη αλλά και στον Σιδηροδροµικό Εµπορευµατικό ∆ιάδροµο (Rail Freight 
Corridor) 7. 

Λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεµατικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες 
πολιτικής, τα δεδοµένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης µε τους 
αρµόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις αλλά και τις προτάσεις 
προηγούµενων µελετών, διαµορφώθηκαν οι τοµείς δράσεων του ΣΠΕΜ για το 
σιδηρόδροµο που παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
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1. Ολοκλήρωση του κορµού του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας (άξονας 
ΠΑΘΕ/Π) σε διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή υψηλών ταχυτήτων µε σύγχρονη 
σηµατοδότηση / τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες και κατά το δυνατόν 
επέκταση λοιπών υποδοµών µε στόχο την ανάπτυξη «δικτύου».  

2. Ολοκλήρωση / ανάπτυξη προαστιακού σιδηροδροµικού δικτύου και 
εξυπηρέτησης µητροπολιτικών περιοχών στην Αττική και Θεσσαλονίκη. 

3. Επενδύσεις µε στόχο την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας µε προτεραιότητα 
στο βασικό σιδηροδροµικό δίκτυο.  

4. Επενδύσεις µε στόχο την ενίσχυση της διατροπικότητας µε έµφαση στην 
εµπορευµατική µεταφορά και µε ορθολογική επέκταση δικτύου σε περιοχές 
πλησίον των κυρίων αξόνων που σήµερα δεν εξυπηρετούνται (έµφαση στις 
βιοµηχανικές συνδέσεις) και σύνδεση µε λιµάνια και αεροδρόµια. 

5. Επενδύσεις και οργανωτικές δράσεις µε στόχο την ενίσχυση σιδηροδροµικής 
ασφάλειας µέσω της αυξηµένης συµµετοχής ιδιωτικών επενδύσεων στον χώρο 
των σιδηροδρόµων. 

6. Επένδυση στον εκσυγχρονισµό του Τροχαίου Υλικού µε ταυτόχρονο 
περιορισµό της πολυτυπίας του. 

7. Οργανωτικές δράσεις µε στόχο την διαµόρφωση ικανοποιητικού µηχανισµού 
συντήρησης υποδοµών και τροχαίου υλικού. 

Όσον αφορά στον τοµέα δράσεων 1, όπου έχει επικεντρωθεί και ο κύριος όγκος των 
επενδύσεων του παρελθόντος, τα υπό εξέλιξη έργα αναµένεται να ολοκληρωθούν και 
περιλαµβάνουν τόσο έργα υποδοµής / επιδοµής στο ορεινό τµήµα Τιθορέα – ∆οµοκός 
και στο τµήµα Αίγιο (Ροδοδάφνη) – Ρίο (Πάτρας) όσο και έργα ηλεκτροκίνησης, 
σηµατοδότησης και τηλεδιοίκησης τόσο στα προαναφερθέντα τµήµατα όσο και κατά 
µήκος του υπολοίπου άξονα.  

Παράλληλα προωθείται η υλοποίηση της νέας σιδηροδροµικής γραµµής Καλαµπάκα – 
Κοζάνη ώστε να προωθηθεί ο σχηµατισµός σιδηροδροµικού δικτύου και 
περιλαµβάνονται δράσεις αναβάθµισης / συντήρησης του δικτύου ∆Ε∆-Μ σε 
εντοπισµένα τµήµατα. 

Οι επενδύσεις που περιλαµβάνονται στον τοµέα 2 για την περιοχή της Αττικής είναι η 
προαστιακή γραµµή Κορωπί – Λαύριο και η σύνδεση µε τη Ραφήνα, η βελτίωση  /  
εκσυγχρονισµός του κεντρικού σιδηροδροµικού διαδρόµου Πειραιάς – Τρεις Γέφυρες – 
Αχαρνές και ο προαστιακός Θεσσαλονίκης. 

Προκειµένου να επιτευχθούν τα προβλεπόµενα στα πλαίσια του τοµέα 3 χρειάζεται να 
γίνει εφαρµογή των Τεχνικών Προδιαγραφών ∆ιαλειτουργικότητας (ΤΠ∆) σε πολλά 
τµήµατα και συστήµατα του σιδηροδροµικού δικτύου. ∆εδοµένου ότι πλήρης εφαρµογή 
των προδιαγραφών είναι ανέφικτη και οικονοµικά ασύµφορη για το υπάρχον παλαιό 
δίκτυο είναι απαραίτητο να γίνει εξειδίκευση των απαιτούµενων παρεµβάσεων µέσω 
ειδικών µελετών. Στη διαδικασία αυτή θα συνεισφέρουν, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα και ειδικοί οργανισµοί (ΝοΒο και DeBo κατά περίπτωση για νέα έργα 
και ήδη υπάρχουσες γραµµές). 

Στον τοµέα 4 περιλαµβάνονται συνδέσεις / βελτίωση συνδέσεων µε λιµάνια και 
αεροδρόµια προκειµένου να ενισχυθεί η συνεισφορά του σιδηροδρόµου στην 
διατροπικότητα του δικτύου και να ενισχυθεί ο ρόλος του στις εµπορευµατικές 
µεταφορές. Τα κύρια λιµάνια σύνδεσης  µε τον σιδηρόδροµο προγραµµατίζεται να είναι 
ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, ο Βόλος και το 
Λαύριο.  
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Βασικά έργα του τοµέα αποτελούν η αναβάθµιση και ανακαίνιση της γραµµής 
Στρυµόνας – Αλεξανδρούπολη – Ορµένιο και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και 
σηµατοδότησης στις γραµµές Παλαιοφάρσαλος – Καλαµπάκα και Λάρισα – Βόλος. 

Παράλληλα περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση του εµπορευµατικού κέντρου στο Θριάσιο 
Πεδίο, το εµπορευµατικό κέντρο Οινόης και η κατασκευή µικρών συνδετήριων 
γραµµών µε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται µέσα στη ζώνη άµεσης 
επιρροής των σιδηροδροµικών αξόνων (π.χ. σιδηροδροµική σύνδεση µε τη ΒΙ.ΠΕ. 
Κιλκίς). Το πρόσφατα διαµορφωθέν νοµοθετικό περιβάλλον επιτρέπει και την 
συγχρηµατοδότηση των έργων αυτών από τους ενδιαφερόµενους ιδιώτες (Άρθρο 86, 
Ν. 4199/2013). 

Ο τοµέας 5 που προβλέπει την διαµόρφωση συνθηκών ενισχυµένης ασφάλειας και  
ορθολογικής και οικονοµικά αποτελεσµατικής λειτουργίας του σιδηροδρόµου, 
αναµένεται να επιτευχθεί αφενός µε την ωρίµανση και πλήρη λειτουργία της νέας 
οργάνωσης του σιδηροδρόµου µέσω της σχετικής Ρυθµιστικής Αρχής και αφετέρου 
µέσω του νέου πλαισίου λειτουργίας µε ιδιωτικές σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (στις 
οποίες περιλαµβάνεται και η υπό ιδιωτικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ) µε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
συντήρησης του τροχαίου υλικού (περιλαµβάνεται και η υπό ιδιωτικοποίηση ΕΕΣΣΤΥ). 
Ως διαχειριστής υποδοµής παραµένει ο ΟΣΕ (ο οποίος παραµένει υπεύθυνος και για 
την κυκλοφορία) και η θυγατρική του ΕΡΓΟΣΕ συνεχίζει να ασχολείται µε την 
υλοποίηση των σηµαντικών νέων έργων. Στο πλαίσιο αυτό αναµένεται να επιτευχθεί, 
µέσω της δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τοµέα και σχετικών επενδύσεων που αυτός 
θα αναλάβει, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του σιδηροδρόµου και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. 

Ο τοµέας 6 καθορίζει ότι είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού 
Τροχαίου Υλικού και  ο περιορισµός της πολυτυπίας του. Ο κύριος µοχλός επίτευξης 
αποτελεσµάτων στα πλαίσια της συγκεκριµένης δράσης είναι η δραστηριοποίηση 
«ιδιωτικών» σιδηροδροµικών επιχειρήσεων όπως περιγράφηκε προηγουµένως. Οι 
επιχειρήσεις αυτές αναµένεται ότι θα προβούν σε ορθολογικότερες επιλογές 
προµηθειών και θα προσπαθήσουν να «απαλλαγούν» από παλαιότερο και µη 
οικονοµικά αποτελεσµατικό τροχαίο υλικό µε τους καλύτερους δυνατούς όρους. 

Τέλος, στα πλαίσια του τοµέα 7 περιλαµβάνεται η διαµόρφωση ικανοποιητικού 
µηχανισµού συντήρησης των σιδηροδροµικών υποδοµών και του τροχαίου υλικού. 
Όσον αφορά στην συντήρηση του τροχαίου υλικού ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί, στα 
πλαίσια του τοµέα δράσεων 5, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ αλλά και 
την είσοδο µεσοπρόθεσµα περισσότερων παρόµοιων επιχειρήσεων στην 
συγκεκριµένη αγορά – γεγονός το οποίο αναµένεται να αυξήσει τον ανταγωνισµό και 
εποµένως την οικονοµική αποτελεσµατικότητα στον συγκεκριµένο κλάδο. 

Όσον αφορά στην συντήρηση των υποδοµών για την οποία σήµερα είναι υπεύθυνος ο 
ΟΣΕ (ως διαχειριστής της υποδοµής) και δεδοµένης της περιορισµένης ευελιξίας του 
στην πρόσληψη νέου προσωπικού αλλά και στην βελτίωση των δεξιοτήτων του ήδη 
υπάρχοντος (ειδικά σε θέµατα απορρόφησης νέας τεχνολογίας που έχει ήδη αρχίσει 
να ενσωµατώνεται στο σιδηροδροµικό δίκτυο όπως η ευρεία εισαγωγή 
ηλεκτροκίνησης, το σύστηµα GSM-R και τα σύγχρονα συστήµατα σηµατοδότησης 
ETCS Level I και ΙΙ)  περιλαµβάνονται στο ΣΠΕΜ τα ακόλουθα: 

• Εκπόνηση και εφαρµογή προγράµµατος συντήρησης, πενταετούς τουλάχιστον 
διάρκειας, για όλο το σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, ώστε να καθίσταται 
εφικτή η απρόσκοπτη λειτουργία του τόσο για τις επιβατικές όσο και τις 
εµπορευµατικές µεταφορές. 

• Ευρύτερη χρήση αναθέσεων εργασιών σε τρίτους 
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• Χρήση µεθόδων Σύµπραξης ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) 

• Αλλαγή κατεύθυνσης δραστηριοποίησης εσωτερικού προσωπικού σε 
εποπτικούς – ελεγκτικούς ρόλους αντί της παραδοσιακής παραγωγής έργου 
συντήρησης µε ίδια µέσα. 

 

6.3. Οδικές Μεταφορές 

Βασική προτεραιότητα στον τοµέα των οδικών µεταφορών είναι η ολοκλήρωση των 
αυτοκινητοδρόµων: Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Καλό Νερό – 
Τσακώνα, Λαµία – Τρίκαλα – Καλαµπάκα – Εγνατία (Ε65), Βόρειος Οδικός Άξονας 
Κρήτης (ΒΟΑΚ) και Εγνατία Οδός µε τους κάθετους άξονες της. 

Λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεµατικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες 
πολιτικής, τα δεδοµένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης µε τους 
αρµόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις αλλά και τις προτάσεις 
προηγούµενων µελετών διαµορφώθηκαν οι τοµείς δράσεων του ΣΠΕΜ ως εξής: 

1. Ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων της χώρας που εντάσσονται στα 
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και κατά προτεραιότητα στο «Βασικό Οδικό ∆ίκτυο» – 
(ΒΟ∆). 

2. Αναβάθµιση των διασυνοριακών συνδέσεων κυρίως µέσω της ολοκλήρωσης 
των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού. 

3. Αναβάθµιση συγκεκριµένων τµηµάτων του «Αναλυτικού Οδικού ∆ικτύου»  
(ΑΟ∆) που συµβάλλουν ιδιαίτερα στην τουριστική και αγροτική ανάπτυξη.  

4. Αναβάθµιση – Υλοποίηση Παρακάµψεων πόλεων / Περιφερειακών οδών µε 
στόχο την αποσυµφόρηση των αστικών ιστών και την ορθή λειτουργία των 
αυτοκινητοδρόµων. Βελτίωση συνδέσεων δυσπρόσιτων / αποµονωµένων 
περιοχών – ειδικά στα νησιά. 

5. Ανάπτυξη εφαρµογών ευφυών συστηµάτων µεταφορών (ITS). 

6. ∆ράσεις βελτίωσης των συνθηκών Οδικής Ασφάλειας. 

Ο τοµέας δράσεων 1 στοχεύει στην ολοκλήρωση του ΒΟ∆ των οδικών αξόνων ∆Ε∆-
Μ της χώρας. Η υλοποίηση της δράσης αυτής συνεπάγεται και την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του αυτοκινητόδροµου  Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Καλό 
Νερό – Τσακώνα. Στα πλαίσια του δυτικού οδικού άξονα πρέπει να ολοκληρωθεί και 
η νέα οδική σύνδεση του λιµένα Αστακού. 

Στον τοµέα δράσεων 2 περιλαµβάνονται οι οδικές συνδέσεις µε τις γειτονικές χώρες, 
οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµα. Προτεραιότητα έχει η σύνδεση, που ανήκει 
στο ΒΟ∆, Σέρρες – Προµαχώνας (Βουλγαρία). 

Επιπλέον, οδικά έργα που ανήκουν στο ΑΟ∆ και εντάσσονται στο πρόγραµµα του 
τοµέα 2 είναι η ολοκλήρωση του άξονα: Σιάτιστα - Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή 
(Αλβανία). 

Η ολοκλήρωσή των «καθέτων αξόνων» της Εγνατίας Οδού θα επιτρέψει τη καλύτερη  
αξιοποίηση των Ελληνικών λιµανιών της Βόρειας Ελλάδας ως λιµένων - κόµβων 
διαµετακόµισης εξυπηρέτησης των βορείων όµορων χωρών και την ταχύτερη 
σύνδεση των εµπορικών και βιοµηχανικών κέντρων της χώρας µε τις νέες δυνητικές 
αγορές στις χώρες της νότιας Βαλκανικής σε χρόνους που θα επιτρέπουν ηµερήσιες 
«εφοδιαστικές αλυσίδες» (daily supply chains). 
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Στον τοµέα δράσεων 3 περιλαµβάνονται οι εξής οδικοί άξονες / βελτιώσεις 
συνδέσεων (κατά γεωγραφική ενότητα): 

Μακεδονία – Θράκη 

• Ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Νέα Μουδανιά – Ποτίδαια. 

Στερεά Ελλάδα – Θεσσαλία - Ήπειρος 

• Ο οδικός άξονας Λαµίας – Τρικάλων – Καλαµπάκας – Εγνατίας (Ε65) που 
συνδέει τον αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ µε την Εγνατία Οδό µέσω της ∆υτικής 
Θεσσαλίας. Η κατασκευή του έργου αυτού ξεκίνησε στην προηγούµενη 
Προγραµµατική Περίοδο µε σύµβαση παραχώρησης. 

• Η σύνδεση της περιοχής του Ακτίου και της Λευκάδας µε την Ιόνια Οδό. 

• Η σύνδεση Βόλου µε ΠΑΘΕ 

• Η ολοκλήρωση των αξόνων Λάρισα – Τρίκαλα και Λάρισα - Καρδίτσα 

• Ο οδικός  άξονας Λαµία – Καρπενήσι – Αγρίνιο. 

• Ο οδικός άξονας Ευβοίας (Αιδηψός – Ωρεοί – Πευκί – Μαντούδι – Ψαχνά – 
Χαλκίδα – Ερέτρια – Αλιβέρι – Κάρυστος) µε τον κλάδο ΠΑΘΕ (Σχηµατάρι – 
Χαλκίδα). 

• Ο οδικός άξονας Θήβα – Ελευσίνα (µέσω Κάζας). 

• Η σύνδεση της Σαλαµίνας µε το Πέραµα. 

Πελοπόννησος και ∆υτική Ελλάδα 

• Ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος – Καλό Νερό - Τσακώνα ο οποίος µαζί µε 
την Ιόνια Οδό ολοκληρώνει τον ∆υτικό Οδικό Άξονα (περιλαµβάνεται και το 
οδικό τµήµα Τσακώνα – Καλαµάτα). 

Κρήτη 

• Ο οδικός άξονας της Βόρειας Κρήτης (ΒΟΑΚ) που συνδέει τα Χανιά µε το 
Ηράκλειο και τον Αγ. Νικόλαο / Σητεία που αποτελούν τις µεγαλύτερες αστικές 
περιοχές του νησιού.. 

• Η κάθετη σύνδεση του ΒΟΑΚ: Ηράκλειο - Καστέλι 

Σκοπός του τοµέα δράσεων 4 είναι η κατασκευή περιφερειακών οδικών τµηµάτων 
και παρακάµψεων σε επιλεγµένα αστικά κέντρα  και η βελτίωση συνδέσεων 
δυσπρόσιτων / αποµονωµένων περιοχών. Οι παρακάµψεις όπως και οι 
περιφερειακές οδοί συµβάλλουν στην αποσυµφόρηση ενός αστικού κέντρου 
αποµακρύνοντας τις διαµπερείς κινήσεις από το κέντρο του. Τα κύρια 
περιλαµβανόµενα έργα είναι: 

• Παράκαµψη Γιαννιτσών 

• Παράκαµψη Βόλου και ολοκλήρωση παρακάµψεων Λάρισας, Καρδίτσας και 
Τρικάλων 

• Περιµετρική Καλαµάτας 

• Σύνδεση Εγνατίας Οδού µε το λιµάνι Αλεξανδρούπολης. (περιφερειακή 
Αλεξανδρούπολης) 

Ο τοµέας δράσεων 5 αναφέρεται στην χρήση εφαρµογών ευφυών συστηµάτων 
µεταφορών µε σκοπό τα εξής: 
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• ∆ιαλειτουργικότητα συστηµάτων είσπραξης διοδίων. 

• Βέλτιστη χρήση δεδοµένων σχετικών µε το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και 
τις µετακινήσεις.  

• Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και 
των εµπορευµατικών µεταφορών. 

• Εφαρµογές ITS σχετικά µε την οδική ασφάλεια.  

• Σύνδεση του οχήµατος µε την υποδοµή των µεταφορών µε τη χρήση ADAS 
(Προχωρηµένα Συστήµατα Υποστήριξης Οδηγού) και IVIS (Συστήµατα 
Πληροφόρησης Εντός Οχήµατος). 

Στα πλαίσια του τοµέα δράσεων 6 προβλέπονται έργα και ενέργειες βελτιώσεων 
στον τοµέα της οδικής ασφάλειας µέσω της Εγνατίας Οδού ΑΕ και µέσω σχετικών 
δράσεων των Περιφερειών (εκτενέστερη αναφορά βλ. κατωτέρω στην παράγραφο 
6.8.1). 

 

6.4. Θαλάσσιες Μεταφορές 

Η στρατηγική στον τοµέα θαλάσσιων µεταφορών έχει καθορισθεί από το αρµόδιο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, και έχει ληφθεί υπόψη στη διαµόρφωση της 
συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής µεταφορών. Σε στρατηγικό επίπεδο 
διαµορφώθηκε πρόταση ιεράρχησης των λιµένων σε τέσσερις οµάδες. Κατά την 
κατάταξη ελήφθησαν υπόψη: 

• οι ιδιοµορφίες του ελληνικού γεωγραφικού χώρου 

• τα στατιστικά στοιχεία του συνολικού ετήσιου όγκου διακίνησης 
εµπορευµάτων και επιβατών των λιµένων.  

Η κατάταξη είναι η εξής: 

1. Λιµένες ∆ιεθνούς Ενδιαφέροντος: Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πάτρας, 
Ηγουµενίτσας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, 
Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου και Σούδας 
Χανίων. 

2. Λιµένες Εθνικής Σηµασίας: Αργοστολίου, Ζακύνθου, Θήρας, Καλαµάτας, 
Κατάκολου, Κορίνθου, Κυλλήνης, Κω, Λάγος, Πάρου, Πρέβεζας, Ρεθύµνου, 
Βαθέως Σάµου, Σύρου, Χαλκίδας και Χίου. 

3. Λιµένες Μείζονος Ενδιαφέροντος: Αγ. Κηρύκου, Ικαρίας, Αγ. Κωνσταντίνου 
Φθιώτιδας, Αγ. Νικολάου Λασιθίου, Αίγινας, Αιγίου, Γυθείου, Θάσου, Ιτέας, 
Κύµης, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Μύρινας Λήµνου, Νάξου, Ναυπλίου, Ν. 
Μουδανιών, Πάτµου, Σαµοθράκης, Πόρου Κεφαλληνίας, Σκιάθου, Σκοπέλου, 
Σητείας, Σπετσών, Στυλίδας, Τήνου και Ύδρας. 

4. Λιµένες τοπικής σηµασίας. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µέσω του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του 
∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης του πλέον κατάλληλου 
τρόπου αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των λιµανιών που διαθέτει µέσω της 
δηµιουργίας οµάδων λιµένων που µετέπειτα θα αποκρατικοποιηθούν µέσω µιας 
σειράς συναλλαγών.  

Η οµάδα αυτή επί του παρόντος περιλαµβάνει δώδεκα λιµάνια τα οποία λειτουργούν 
µε τη µορφή Ανωνύµων Εταιρειών, ήτοι τα λιµάνια του Πειραιά (ΟΛΠ ΑΕ), της 
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), του Βόλου (ΟΛΒ ΑΕ), της Ραφήνας (ΟΛΡ ΑΕ), της 
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Ηγουµενίτσας (ΟΛΗ ΑΕ), της Πάτρας (ΟΛΠα ΑΕ), της Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ ΑΕ), 
του Ηρακλείου (ΟΛΗ ΑΕ) , της Ελευσίνας (ΟΛΕ ΑΕ), του Λαυρίου (ΟΛΛ ΑΕ) , της 
Κέρκυρας (ΟΛΚε ΑΕ) και της Καβάλας (ΟΛΚ ΑΕ) . Το Ελληνικό Κράτος κατέχει το 74% 
των µετοχών της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ (εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών) 
και το 100% των µετοχών των υπόλοιπων Οργανισµών Λιµένων ΑΕ.  

Λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεµατικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες 
πολιτικής, τα δεδοµένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης µε τους 
αρµόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις, αλλά και τις προτάσεις της µελέτης 
«Εθνική Στρατηγική των Λιµένων» διαµορφώθηκαν οι τοµείς δράσεων του ΣΠΕΜ για 
τον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών ως εξής: 

1. Ολοκλήρωση έργων υποδοµής που απαιτούνται σε βασικά λιµάνια της 
χώρας, που αποτελούν πύλες της χώρας και περιλαµβάνονται στο Βασικό 
Θαλάσσιο ∆ίκτυο (ΒΘ∆) των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων. 

2. Προώθηση µελέτης ανάπτυξης κοµβικών λιµανιών στο Αιγαίο για υποστήριξη 
δικτύου κοµβικών λιµανιών µε ακτινική εξυπηρέτηση (hub and spoke port 
system).  

3. Αναβάθµιση λιµανιών ή / και κατασκευή νέων σε περιοχές που 
συγκεντρώνουν µεγάλο όγκο επιβατών ή φορτίων (ανάπτυξη πολυτροπικών 
εµπορευµατικών µεταφορών). 

4. Μελέτη και υλοποίηση κατάλληλων υποδοµών για την υποδοχή 
κρουαζιερόπλοιων.  

5. Σε σχέση µε τις οριζόντιες δράσεις δίνεται προτεραιότητα σε µέτρα ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας  και πρόληψης / αντιµετώπισης ατυχηµάτων,  αντιµετώπισης 
θαλάσσιας ρύπανσης, στην ολοκλήρωση VTMIS (Vessel Traffic Management 
and Information Systems), στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της 
λειτουργίας συστηµάτων ασφαλείας κατά τον κώδικα ISPS για αύξηση της 
ασφάλειας στα λιµάνια, ορθολογικής χωροταξικής οργάνωσης των λιµενικών 
ζωνών, αναβάθµιση των παρεχόµενων λιµενικών υπηρεσιών (π.χ. port 
community systems), και στην προώθηση των υπηρεσιών «e-maritime» και 
συστηµάτων έρευνας / διάσωσης και εποπτείας του θαλάσσιου χώρου 
(παράνοµη µετανάστευση κλπ). 

Ο τοµέας δράσεων 1 αναφέρεται στην αναβάθµιση του ΒΘ∆, το οποίο περιλαµβάνει 
τα λιµάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Ηγουµενίτσας, του Ηρακλείου και της 
Πάτρας. Από την προηγούµενη ∆’ Προγραµµατική Περίοδο (2007-2013), βρίσκονται 
σε εξέλιξη έργα στα λιµάνια της Πάτρας και της Ηγουµενίτσας τα οποία αφορούν στη 
δηµιουργία νέων λιµανιών. 

Στον τοµέα δράσεων 2 προωθούνται έργα µε στόχο την ενίσχυση της έννοιας της 
«µετεπιβίβασης» στο θαλάσσιο δίκτυο.  

Ο τοµέας δράσεων 3 περιλαµβάνει τα λιµάνια που ανήκουν στο Αναλυτικό Θαλάσσιο 
∆ίκτυο (ΑΘ∆) ή/και  έχουν ιδιαίτερη σηµασία είτε για στρατηγικούς λόγους ανάπτυξης 
/ λειτουργίας του δικτύου είτε λόγω της έντονης κινητικότητας που παρατηρείται σε 
αυτά (λιµάνια της Μυκόνου, της Καβάλας, των Μεστών Χίου και της Μυτιλήνης). 

Στον τοµέα δράσεων 4 αναφέρεται η ανάγκη για την µελέτη και κατασκευή υποδοµών 
που θα µπορούν να φιλοξενούν κρουαζιερόπλοια, µε στόχο την ενίσχυση του 
τουρισµού και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας (π.χ. στον λιµένα 
Πειραιά).  

Ο τοµέας δράσεων 5 περιλαµβάνει τις οριζόντιες δράσεις που πρέπει να 
εφαρµοστούν στα Ελληνικά λιµάνια.  
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Όσο αφορά ειδικά στο θέµα προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να ληφθούν 
µέτρα για: 

• την ασφαλή αποθήκευση, φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων. 

• τη διαχείριση των προερχοµένων από τα πλοία αποβλήτων. 

• τον έλεγχο της ταχύτητας εντός του λιµένα ώστε να ελέγχεται ο κυµατισµός 
που δηµιουργείται. 

• τον περιορισµό των ατυχηµάτων και της διαρροής καυσίµων στη θάλασσα. 

• τον περιορισµό των εκποµπών ρύπων και την ενίσχυση της συνδεόµενης 
ποιότητας των ναυτιλιακών καυσίµων. 

Όσο αφορά την ασφάλεια στην ναυσιπλοΐα σηµαντικό είναι το σύστηµα VTMIS που 
λαµβάνει πληροφορίες από τα κατά τόπους VTS (Vessel Traffic Services) και 
αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για ανάλυση κυκλοφοριακών δεδοµένων και για 
στρατηγικό σχεδιασµό. Σηµαντική ακόµη θεωρείται η λειτουργία Συστήµατος 
Ολοκληρωµένης Επιτήρησης Ναυτιλίας (IMS). Η διαρκής συντήρηση όλων των 
συστηµάτων λόγω της συνεχούς έκθεσής τους στην ύπαιθρο θεωρείται 
προτεραιότητα.  

Όσον αφορά  τις ραδιοεπικοινωνίες και την έρευνα και διάσωση στο θαλάσσιο χώρο, 
σηµαντική θεωρείται η εγκατάσταση δορυφορικού και επίγειου συστήµατος 
εποπτείας.  

Τέλος, η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της λειτουργίας συστηµάτων ασφαλείας 
κατά τον Κώδικα ISPS, θα συµβάλλει στην αναγνώριση των αδυναµιών των λιµανιών 
ώστε να σχεδιασθούν µέτρα εξάλειψής τους.  

Με την προώθηση των υπηρεσιών «e-maritime» θα επιτευχθούν βελτιώσεις στον 
τοµέα της διαλειτουργικότητας, άρση διοικητικών εµποδίων και γενικότερα θα 
υπάρξει αύξηση παροχετευτικότητας φορτίων τόσο εντός και στην περιφέρεια 
λιµένων όσο και στην ανοικτή θάλασσα.  

Επίσης είναι σκόπιµη η χωροταξική αναδιοργάνωση των λιµενικών ζωνών ώστε, 
αφενός να επιτευχθεί αναβάθµιση των παρεχοµένων λιµενικών υπηρεσιών αφετέρου 
να χωροθετηθούν οι αναγκαίες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία υδατοδροµίων. 

 

6.5. Αεροµεταφορές 

Τα ελληνικά αεροδρόµια είναι σηµαντικό να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους 
προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους επιβάτες σε ανταγωνιστικές 
τιµές. Είναι γεγονός ότι οι αεροµεταφορές έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια όπως 
έχει αναφερθεί και σε προηγούµενα κεφάλαια. 

Η οικονοµική συγκυρία έχει συντελέσει στην προώθηση προγράµµατος αξιοποίησης 
των αεροδροµίων µε το σύστηµα της παραχώρησης µέσω του ΤΑΙΠΕ∆.  

Το Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την 
εκµετάλλευση των δικαιωµάτων και συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα 37 
από τα 39 περιφερειακά αεροδρόµια του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα οποία είναι 
δηµόσιας χρήσης και εξυπηρετούν εµπορικές αεροπορικές µεταφορές (εκτός του 
∆ιεθνούς Αερολιµένος Ηρακλείου και του ∆ιεθνούς Αερολιµένος Αθηνών), οι οποίοι 
επί του παρόντος λειτουργούν υπό την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 

Με την υπ’ αριθµό 195/27-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2501/Β/4.11.2011) της 
∆ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, 
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µεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕ∆ το προβλεπόµενο στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 
8 του άρθρου 22 του Νόµου 3913/2011 δικαίωµα παραχώρησης των δικαιωµάτων 
που αφορούν στη χρήση, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και 
εκµετάλλευση των 37 περιφερειακών αεροδροµίων στην Ελλάδα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων διαχείρισης, διοίκησης και 
εκµετάλλευσης των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των 
αεροδροµίων, καθώς και των χώρων εµπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται 
µέσα ή κοντά στα αεροδρόµια, υπό τους όρους που καθορίζει η ανωτέρω διάταξη. 

Για το σκοπό αυτό, το Ταµείο αποφάσισε να προβεί στη σύναψη σύµβασης 
παραχώρησης υπηρεσιών µακράς διάρκειας για τη συντήρηση και λειτουργία δύο 
οµάδων αεροδροµίων ως εξής: 

• Η πρώτη οµάδα (Α) αποτελείται από τα ακόλουθα επτά βασικά αεροδρόµια: 
Θεσσαλονίκης,  Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ακτίου, Καβάλας και 
Χανίων. 

• Η δεύτερη οµάδα (Β) αποτελείται από τα ακόλουθα επτά βασικά αεροδρόµια: 
Ρόδου, Κω, Σαντορίνης, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Σκιάθου και Σάµου.  

Η παραχώρηση αφορά σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 30 ετών, των υπηρεσιών 
λειτουργίας και συντήρησης (συµπεριλαµβανοµένης της αναβάθµισης και επέκτασης 
της υποδοµής) µε πιθανότητα παράτασης για άλλα 10 έτη. 

Λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεµατικούς στόχους, τις σχετικές 
προτεραιότητες πολιτικής, τα δεδοµένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες 
διαβούλευσης µε τους αρµόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις αλλά και τις 
προτάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), διαµορφώθηκαν οι τοµείς 
δράσεων του ΣΠΕΜ για τον τοµέα των αεροµεταφορών που παρουσιάζονται στη 
συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. 

Οι τοµείς δράσεων που περιλαµβάνονται στο ΣΠΕΜ – πέραν φυσικά της αυτονόητης  
πλήρους αξιοποίησης των υπαρχουσών υποδοµών - είναι: 

1. Ανάπτυξη και βελτίωση των αεροδροµίων διεθνούς σηµασίας ικανοποιώντας 
τα κριτήρια εξασφάλισης περιβαλλοντικά βιώσιµων αεροµεταφορών 

2. Ανάπτυξη δικτύου ελικοδροµίων και συστήµατος υδροπλάνων 

3. Υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων για προσαρµογή του εθνικού 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας στο κανονιστικό πλαίσιο που 
αφορά τη διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Εναέριας Κυκλοφορίας και γενικότερα  δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των αεροµεταφορών. 

Στον τοµέα δράσεων 1 περιλαµβάνονται έργα υποδοµής των αεροδροµίων που 
ανήκουν στο Βασικό και στο Αναλυτικό διευρωπαϊκό δίκτυο αεροδροµίων µε σκοπό τη 
βελτίωση της σύνδεσης της  χώρας µε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, και τον υπόλοιπο 
κόσµο αλλά και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. Τα έργα / παρεµβάσεις που 
περιλαµβάνονται στα πλαίσια του συγκεκριµένου τοµέα δράσεων είναι: 

• Ολοκλήρωση Αναβάθµισης Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης 
«Μακεδονία» και αναβάθµιση στον Αερολιµένα Χανίων (εφόσον δεν 
ολοκληρωθούν στα πλαίσια της ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου). 

• Παρεµβάσεις σε περιφερειακά αεροδρόµια εκτός συµβάσεων παραχώρησης 
(π.χ. Χίου, Σύρου, Νάξου, Μήλου, Πάρου). 

Η εξασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιµων αεροµεταφορών αναφέρεται στους 
Κανονισµούς της ΕΕ αριθ. 1301/2013 και 1300/2013, όπου συµπεριλαµβάνεται και η 
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προϋπόθεση ότι οι υποδοµές αερολιµένων που λαµβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ και 
το Ταµείο Συνοχής, θα πρέπει να προωθούν περιβαλλοντικά βιώσιµες αεροπορικές 
µεταφορές. 

Ο τοµέας δράσεων 2 αναφέρεται σε δύο τρόπους αεροµεταφοράς (ελικόπτερα και 
υδροπλάνα) των οποίων η ανάπτυξη θα ευνοήσει την πρoσπελασιµότητα των νησιών 
και των αποµακρυσµένων περιοχών. Με τα δίκτυα αυτά επιδιώκεται η συµπλήρωση 
των κενών που παρουσιάζουν οι µεταφορές µε πλοία και αεροπλάνα, υποκαθιστώντας 
σε µερικές περιπτώσεις την ανάγκη για νέα λιµάνια ή αεροδρόµια. Ως παραδείγµατα 
προς ανάπτυξη υδατοδροµίων αναφέρονται αυτά της Κέρκυρας, Πάτρας και Βόλου. 

Ο κύριος ρόλος του ∆ηµοσίου στον τοµέα αυτό είναι ο καθορισµός του οργανωτικού 
και διοικητικού περιβάλλοντος εντός του οποίου θα αναπτυχθούν οι συγκεκριµένοι 
τρόποι αεροµεταφοράς. Οι αντίστοιχες επενδύσεις (κυρίως σε πτητικά µέσα) 
αναµένονται από τον Ιδιωτικό Τοµέα. 

Ο τοµέας δράσεων 3 αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας µε την 
εγκατάσταση / βελτίωση συστηµάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, την 
εγκατάσταση / αναβάθµιση Η/Μ εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και αυτοµατισµού 
συστηµάτων αεροναυτιλίας, την εγκατάσταση / αναβάθµιση υποδοµών υποστήριξης, 
την ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών, της ασφάλειας αεροδροµίων και λοιπές 
υποστηρικτικές δράσεις και την εναρµόνιση µε αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Χαρακτηριστικές ενέργειες είναι η ολοκλήρωση εγκατάστασης δικτύου ραντάρ (single 
sky), εργασίες φωτοσήµανσης σε α/δ, η επέκταση των ήδη διατιθέµενων Συστηµάτων 
Αυτόµατου Ελέγχου Ασφάλειας Αποσκευών και CCTV/AC κλπ.. Αεροδρόµια στα 
οποία ενδεικτικά προβλέπονται παρεµβάσεις είναι της Αστυπάλαιας, Ικαρίας, 
Καστελόριζου, Μήλου, Σύρου, Κέρκυρας, Ρόδου, Λήµνου κλπ. 

 

6.6. Αστικές Συγκοινωνίες 

Οι αστικές συγκοινωνίες αποτελούν βασικό τοµέα των µεταφορών στα αστικά κέντρα 
αφού η ύπαρξη εξελιγµένων  δικτύων αστικών συγκοινωνιών µειώνει την χρήση του 
ΙΧ αυτοκινήτου. 

 

6.6.1. Αττική 

Λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεµατικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες 
πολιτικής, τα δεδοµένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης µε τους 
αρµόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις αλλά και τις προτάσεις 
προηγούµενων µελετών διαµορφώθηκαν οι τοµείς δράσεων του ΣΠΕΜ για τις αστικές 
συγκοινωνίες εντός Αττικής που παρατίθεται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. 

Οι συγκεκριµένοι τοµείς δράσεων που περιλαµβάνονται στο ΣΠΕΜ στον τοµέα των 
αστικών συγκοινωνιών εντός Αττικής είναι οι εξής: 

1. Η υλοποίηση επεκτάσεων του Μετρό και η ολοκλήρωση της ανακαίνισης της 
γραµµής του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου (Γραµµή 1 του µετρό). 

2. Επέκταση συστήµατος Τραµ.  

3. Περαιτέρω προώθηση της αναδιάρθρωσης και διαλειτουργικότητας των 
∆ηµοσίων Συγκοινωνιών Αττικής. 

4. Προµήθεια «καθαρών» αστικών λεωφορείων. 

5. Ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφόρησης επιβατών. 
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6. Εκσυγχρονισµός λειτουργίας συστήµατος ελέγχου των αποκλειστικών 
λωρίδων ΜΜΜ και δηµιουργία γραµµών ταχείας διέλευσης ΜΜΜ. 

7. ∆ηµιουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων / για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των φορέων αστικών συγκοινωνιών. 

Στον τοµέα δράσεων 1 περιλαµβάνονται: 

• Επέκταση Γραµµής 2: Ανθούπολη – Ίλιον. 

• Επέκταση Γραµµής 3: Χαϊδάρι – Πειραιάς και προµήθεια συρµών. 

• Κατασκευή τµήµατος Γραµµής 4: Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισµός – Γουδή. 

• Η ολοκλήρωση των παρεµβάσεων στην Γραµµή 1: Φάληρο – Πειραιάς.  

Το δίκτυο µετρό αποτελεί το «τελευταίο µίλι» των ∆Ε∆-Μ στην Αττική δεδοµένου ότι 
διασυνδέει τις εθνικές και διεθνείς «πύλες» της (∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών, 
Λιµένας Πειραιά, Κεντρικός Σιδηροδροµικός Σταθµός. 

Ο τοµέας δράσεων 2 αναφέρεται στην ανάγκη για επέκταση του τραµ µε σκοπό την 
ενίσχυση του ρόλου των µέσων σταθερής τροχιάς. Η παρέµβαση αφορά περαιτέρω 
επέκταση του τραµ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στον άξονα Πανεπιστηµίου – 
Πατησίων και στην περιοχή της Αργυρούπολης (µέσω του Ελληνικού). 

Ο τοµέας δράσεων 3 περιλαµβάνει: 

• Επικαιροποίηση της ζήτησης των µετακινήσεων και του Γενικού σχεδίου 
µεταφορών της Αττικής.  

• Μέτρα αναδιάρθρωσης και εξορθολογισµού των δηµόσιων συγκοινωνιών. 
Προώθηση της διαλειτουργικότητας και της συνέργειας των µέσων.  

• Ευνόηση της χρήσης ήπιων τρόπων µεταφοράς (πεζή, ποδήλατο) και 
διασύνδεση µε τα ΜΜΜ. 

• Αναδιάρθρωση της δοµής και λειτουργίας των υπεραστικών λεωφορειακών 
γραµµών «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής».  

• Εκτίµηση της χρήσης των διαφόρων τύπων κοµίστρου και της επιβατικής 
κίνησης. 

Στα πλαίσια του τοµέα δράσεων 4, περιλαµβάνεται η προµήθεια πρόσθετων 
λεωφορείων εφοδιασµένων µε κινητήρες φιλικούς προς το περιβάλλον έτσι ώστε να 
αυξηθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο σύνολο του στόλου µε στόχο την µείωση 
των εκποµπών καυσαερίου στην ατµόσφαιρα.  

Ο τοµέας δράσεων 5 αναφέρεται στην αναδιαµόρφωση, επέκταση και 
βελτιστοποίηση των υπηρεσιών πληροφόρησης του κοινού, καθώς επίσης και στην 
ανάπτυξη και προσαρµογή νέων συστηµάτων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης. Οι 
πληροφοριακές υπηρεσίες θα παρέχονται µέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, η οποία 
θα αναβαθµιστεί ριζικά και θα διατίθεται µέσα από όλες τις διαθέσιµες ψηφιακές 
πλατφόρµες και τα εξής δηµόσια µέσα επικοινωνίας: σταθερή τηλεφωνία, κινητή 
τηλεφωνία και πληροφοριακά περίπτερα. 

Όσο αφορά στον τοµέα δράσεων 6 κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του ρόλου των 
λεωφορειολωρίδων µε σκοπό την µείωση χρόνου διαδροµής µε αστικό λεωφορείο ή 
τρόλεϊ. Χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα τα εξής: 

• Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του κέντρου ελέγχου του συστήµατος        
εποπτείας των παραβιάσεων των αποκλειστικών λωρίδων ΜΜΜ. 



 Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 
 

 

 69 

 

• Προµήθεια ψηφιακών συστηµάτων εποπτείας καθώς και εξοπλισµός κέντρου 
ελέγχου του συστήµατος. 

Επιπλέον, στον τοµέα δράσεων 6 περιλαµβάνεται και η εκπόνηση των αναγκαίων 
µελετών που αφορούν τον προγραµµατισµό, τον λειτουργικό, τον γεωµετρικό και τον 
κατασκευαστικό σχεδιασµό καθώς και η υλοποίηση των Γραµµών Ταχείας ∆ιέλευσης 
ΜΜΜ σε επιλεγµένους άξονες µε σηµαντικό αριθµό µετακινουµένων επιβατών. 

Στον τοµέα δράσεων 7 περιλαµβάνονται δράσεις όπως η εγκατάσταση συστήµατος 
ελέγχου καυσίµων των λεωφορείων της ΟΣΥ. 

 

6.6.2. Εκτός Αττικής 

Οι τοµείς δράσεων του ΣΠΕΜ για τις αστικές συγκοινωνίες εκτός Αττικής 
διαµορφώνονται ως εξής: 

1. Ολοκλήρωση της βασικής γραµµής του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης και 
επέκτασή του. 

2. Ενέργειες και µέτρα αύξησης της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών για 
υψηλότερη ποιότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

3. ∆ράσεις προώθησης / ανάπτυξης / εκσυγχρονισµού αστικών συγκοινωνιών 
και βελτίωσης της προσβασιµότητάς τους από τα ΑΜΕΑ αλλά και µέσω 
διασυνδεσιµότητας µε τα λοιπά µεταφορικά µέσα. 

Ο τοµέας δράσεων 1 αναφέρεται στο έργο του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης που έχει 
αρχίσει από προηγούµενες Προγραµµατικές Περιόδους και προγραµµατίζεται να 
ολοκληρωθεί στα πλαίσια της επόµενης Περιόδου (Ε΄). Προγραµµατίζεται  η 
ολοκλήρωση της βασικής γραµµής που η κατασκευή της είναι σε εξέλιξη, και η 
επέκταση προς Καλαµαριά. 

Οι επενδύσεις που περιλαµβάνονται στον τοµέα δράσεων 2 αφορούν στην εφαρµογή 
ευφυών συστηµάτων µεταφορών στις αστικές συγκοινωνίες µε σκοπό να τις 
µετατρέψουν σε ένα φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το σύστηµα τηλεµατικής στα αστικά λεωφορεία και 
στις στάσεις της Θεσσαλονίκης, που ενηµερώνουν τον επιβάτη σχετικά µε την 
λειτουργία του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο. Παρόµοιες εφαρµογές (όπως και η 
χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου) προβλέπονται και σε άλλες πόλεις µε προτεραιότητα 
στα µεγαλύτερα αστικά κέντρα (Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο). 

Στον τοµέα δράσεων 3 περιλαµβάνεται η ανάπτυξη δικτύων τραµ και η προµήθεια 
καθαρών λεωφορείων σε σηµαντικά αστικά κέντρα όπως Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, 
Βόλος, και Ηράκλειο. 

 

6.7. Κέντρα Συνδυασµένων Μεταφορών 

Η καίρια γεωγραφική θέση της Ελλάδας επιτρέπει αλλά και απαιτεί την ανάπτυξη 
πολυτροπικών µεταφορών για την εύκολη µετακίνηση µε µεταφορτώσεις και 
µετεπιβιβάσεις που δεν προκαλούν προβλήµατα. Στο τοµέα των οδικών µεταφορών 
έχει ήδη πραγµατοποιηθεί πρόοδος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η δηµιουργία 
της Εγνατίας Οδού, η οποία συνδέει έξι αεροδρόµια και τέσσερα λιµάνια της Βόρειας 
Ελλάδας. 

Τα χαρακτηριστικά των Κέντρων Συνδυασµένων Μεταφορών επιδιώκεται να είναι τα 
εξής: 
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• Προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών µε σιδηρόδροµο και δια 
θαλάσσης. 

• Χωροθέτηση σύµφωνα µε τα αναπτυξιακά σενάρια παραγωγής προϊόντων. 

• Εξορθολογισµός της µεταφορικής εµπορευµατικής αλυσίδας. 

• Χρήση εξοπλισµού και λογισµικού «logistics» και συναφών εφαρµογών 
ευφυών συστηµάτων µεταφορών. 

Προβλέπεται η χρηµατοδότηση από κοινού µε τον ιδιωτικό τοµέα ενός τοµέα 
δράσεων δηµιουργίας συγκεκριµένων «κόµβων» διασύνδεσης µεταφορικών µέσων 
και εµπορευµατικών κέντρων που περιλαµβάνει τα Εµπορευµατικά Κέντρα στο 
Θριάσιο Πεδίο και την Οινόη στην Αττική / Βοιωτία, στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Βελεστίνου/Βόλου και στην περιοχή της Ηγουµενίτσας. 

 

6.8. Οριζόντιες ∆ράσεις 

6.8.1. Ασφάλεια στις Μεταφορές 

Η ενίσχυση της ασφάλειας στις µεταφορές είναι υψίστης σηµασίας καθώς αφορά τη 
προστασία της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας των ατόµων που 
χρησιµοποιούν τα διάφορα υποσυστήµατα µεταφορών. Από όλα τα δίκτυα, οι οδικές 
µεταφορές αντιµετωπίζουν το µεγαλύτερο πρόβληµα, όπως έχει αναφερθεί και στα 
προηγούµενα.  

Λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς θεµατικούς στόχους, τις σχετικές προτεραιότητες 
πολιτικής, τα δεδοµένα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης µε τους 
αρµόδιους Φορείς και τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις, αλλά και τις προτάσεις 
προηγούµενων µελετών  - και κυρίως της µελέτης «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για 
τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα 2011- 2020» που εκπονήθηκε το 
2011 από το ΕΜΠ για το ΥΠΟΜΕ∆Ι και κατά το τρέχον διάστηµα ανατίθεται η 
επικαιροποίησή της ώστε, αφού, ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες 
διαβούλευσης, να αναθεωρηθεί η εθνική στρατηγική για την οδική ασφάλεια - 
διαµορφώθηκαν οι τοµείς δράσεων του ΣΠΕΜ για τον τοµέα της ασφάλειας που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου: 

• Οδική ασφάλεια: 

1. Εφαρµογή των διαδικασιών ελέγχου οδικής ασφάλειας (safety audit) 
σε όλο το φάσµα παραγωγής (µελέτη, κατασκευή, λειτουργία) οδικών 
έργων ανεξαρτήτως κατηγορίας οδού. 

2. Εκπόνηση και εφαρµογή των πορισµάτων ειδικών µελετών οδικής 
ασφάλειας για όλο το οδικό δίκτυο της χώρας µε έµφαση στο 
υπεραστικό Επαρχιακό αλλά και στα αστικά δίκτυα εκτός Ελευθέρων 
και Ταχειών Λεωφόρων. Αυτό διότι οι οδικές υποδοµές υψηλότερων 
προδιαγραφών έχουν ήδη ενσωµατωµένη στη διαδικασία παραγωγής 
τους ικανοποιητικές προδιαγραφές οδικής ασφάλειας χωρίς βέβαια 
αυτό να σηµαίνει ότι και στις υποδοµές αυτές δεν παρατηρούνται 
θέσεις Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ).  

Η διαδικασία αυτή ήδη έχει ξεκινήσει (για το υπεραστικό οδικό δίκτυο) 
µε ειδικό πρόγραµµα υπό την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο ΑΕ (όπως αναφέρθηκε 
και στην παράγραφο 6.3). Οι προκύπτουσες δράσεις καλύπτουν ευρύ 
φάσµα παρεµβάσεων από κατασκευαστικές παρεµβάσεις - µε 
αντικαταστάσεις / προσθήκες στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή 
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αντιολισθηρών οδοστρωµάτων, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού κλπ.  
- µέχρι ηπιότερες παρεµβάσεις σε σήµανση, διαγράµµιση κλπ. 

Η προσπάθεια αυτή είναι απαραίτητο να συνεχισθεί και να επεκταθεί 
σε συνδυασµό µε τα προγράµµατα ανάπτυξης και συντήρησης των 
οδικών δικτύων των Περιφερειών δεδοµένου ότι κάποιες από τις 
απαραίτητες παρεµβάσεις στις θέσεις ΜΟΑ απαιτούν σοβαρές 
κατασκευαστικές παρεµβάσεις µε τροποποιήσεις χάραξης, απόκτηση 
γης µέσω απαλλοτριώσεων και την υλοποίηση ή επισκευή ή / και 
ανακατασκευή σηµαντικών τεχνικών έργων (γέφυρες, τοίχοι 
αντιστήριξης κλπ). 

3. Βελτίωση της σήµανσης και σηµατοδότησης του αστικού και 
υπεραστικού οδικού δικτύου σε θέσεις ΜΟΑ και ιδιαίτερα 
αποµάκρυνση των παράνοµων (ή εκτός προδιαγραφών) πινακίδων 
που αποσπούν την προσοχή των οδηγών. 

4. Τοπικές βελτιώσεις ορατότητας και άλλων χαρακτηριστικών ισόπεδων 
οδικών κόµβων αστικών και υπεραστικών περιοχών – όπου 
προτείνεται ως αποτέλεσµα σχετικών µελετών - µε ενέργειες χαµηλής 
έντασης και κόστους (π.χ. µε αποµάκρυνση εµποδίων ή κλάδευση). 

5. Εγκατάσταση νέου (µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης) ή βελτίωση 
του υπάρχοντος φωτισµού σε ισόπεδες διασταυρώσεις αστικών και 
υπεραστικών περιοχών. 

6. Απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισµού και διαµόρφωση υποδοµών στις 
αρµόδιες υπηρεσίες (κυρίως από την Τροχαία) για επαρκή και 
αποτελεσµατική αστυνόµευση της οδικής κυκλοφορίας σε αστικές 
κυρίως περιοχές. 

7. Ενίσχυση και προώθηση της τεχνολογίας για την ενεργητική οδική 
ασφάλεια, όπως συστήµατα υποβοήθησης οδηγού, (έξυπνες) 
συσκευές µείωσης της ταχύτητας, δυνατότητα κλήσης έκτακτης 
ανάγκης επί του οχήµατος (e-Call), κατάλληλη αξιοποίηση και 
διασύνδεση του αριθµού έκτακτης ανάγκης (112), συνεργατικά 
συστήµατα και διεπαφές οχήµατος - υποδοµής. 

8. Παραγωγή εγχειριδίων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και 
εισαγωγή µαθήµατος της οδικής κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. 

9. Στοχευµένες ενέργειες δηµοσιότητας για πληροφόρηση του κοινού 
σχετικά µε την οδική ασφάλεια.  

10. ∆ηµιουργία υποδοµής για τη συστηµατική καταγραφή, ανάλυση, και 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε παραβάσεις και 
παραβάτες. 

11. ∆ηµιουργία υποδοµών για τη συστηµατική καταγραφή και ανάλυση 
των τροχαίων ατυχηµάτων µε συνδυασµό δεδοµένων που 
προέρχονται τόσο από την τροχαία όσο και από άλλους φορείς όπως 
Υπουργεία, νοσοκοµεία, ΚΤΕΟ και κέντρα αποκατάστασης 
τραυµατιών, για τον υπολογισµό και µελλοντική αποτροπή των 
βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων επιπτώσεων των τροχαίων 
ατυχηµάτων στα θύµατα αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. 

• Ασφάλεια στα υπόλοιπα δίκτυα: 
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1. Ενίσχυση της ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων και αποθήκευσης 
των φορτίων στους λιµένες (ιδιαίτερα των επικίνδυνων προϊόντων). 

2. Ενίσχυση της προστασίας της αεροπορικής µεταφοράς (φορτίου) από 
έκνοµες ενέργειες. 

3. Πιστοποίηση ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 2004/49 στον κλάδο 
των σιδηροδροµικών µεταφορών. 

 

6.8.2. Μείωση Αρνητικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

Για την µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την παράλληλη εξοικονόµηση 
ενέργειας και φυσικών πόρων, οι δράσεις που περιλαµβάνονται στο ΣΠΕΜ είναι: 

• Προώθηση της χρήσης µεταφορικών µέσων φιλικών προς το περιβάλλον 
(π.χ. οχήµατα µε κινητήρες φυσικού αερίου και δίκτυα εφοδιασµού, ποδήλατο 
ως µέσο µετακίνησης στις πόλεις). 

• Ενίσχυση υποδοµών για υποστήριξη ηλεκτρικών οχηµάτων και 
ηλεκτροκίνησης στις αστικές και υπεραστικές µεταφορές. 

• Προώθηση ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος στον τοµέα των 
θαλάσσιων µεταφορών (πλοία νέου τύπου, εναλλακτικά καύσιµα). 

 

6.8.3. Βελτίωση Προσβασιµότητας 

Η µεταφορά πρέπει να είναι διαθέσιµη σε όλους χωρίς διακρίσεις. Για αυτό το λόγο 
είναι απαραίτητη η παροχή και η βελτίωση της προσβασιµότητας των Μεταφορών 
για τους χρήστες µε προβλήµατα κινητικότητας. 

Η οµάδα «άτοµα µε προβλήµατα κινητικότητας» συµπεριλαµβάνει ένα µεγάλο 
κοµµάτι του πληθυσµού: ηλικιωµένοι, άτοµα µε αναπηρίες, ασθενείς, µητέρες µε 
παιδικά καρότσια κ.α.. Οι σχετικές δράσεις και ενέργειες που περιλαµβάνονται στο 
ΣΠΕΜ (σύµφωνα και µε την ισχύουσα νοµοθεσία) είναι: 

• Εξασφάλιση πλήρους προσβασιµότητας/προσπελασιµότητας στα δίκτυα 
ΜΜΜ (σταθµοί χερσαίων µεταφορών, στάσεις αστικών συγκοινωνιών, 
χερσαίες ζώνες λιµένων, περιφερειακά αεροδρόµια, τροχαίο υλικό κλπ).  

• ∆ηµιουργία ραµπών στα κράσπεδα των ισόπεδων διασταυρώσεων, 
προσβάσεων και εξυπηρετήσεων εν γένει σε κτίρια σταθµών και γενικά στις 
αστικές περιοχές όπου αυτό είναι εφικτό. 

• Εξασφάλιση ελεύθερης όδευσης πεζών µε την απελευθέρωση των 
πεζοδροµίων από τα κάθε είδους εµπόδια στην κίνηση των πεζών και των 
αµαξιδίων. 

• Κατασκευή διαδροµών µε κατάλληλη πλακόστρωση – οδηγοί τυφλών - για 
την εύκολη µετακίνηση των ανθρώπων µε προβλήµατα όρασης. 

• Εγκατάσταση προσβάσιµων συστηµάτων σήµανσης και πληροφόρησης σε 
σταθµούς, λιµένες και τροχαίο υλικό. 

• Εγκατάσταση ηχητικών ειδοποιήσεων στους φωτεινούς σηµατοδότες.  

Όλες οι προαναφερθείσες οριζόντιες δράσεις θα συµπεριλάβουν και δράσεις 
ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων (capacity building) του 
προσωπικού των φορέων που θα τις αναλάβουν. 
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7. Καθορισµός Καταλόγου Έργων Προς Χρηµατοδότηση 

Στόχος της αξιολόγησης είναι η διαµόρφωση του καταλόγου προτεραιοτήτων 
χρηµατοδότησης έργων και προγραµµάτων η διαµόρφωση δηλαδή της (ζητούµενης 
από τη σχετική αιρεσιµότητα) σειράς ρεαλιστικών και ώριµων έργων για τα οποία 
προβλέπεται στήριξη από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και λοιπά χρηµατοδοτικά 
εργαλεία (όπως το CEF). 

Η µέθοδος αξιολόγησης βασίζεται στη χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης 
προκειµένου να διαµορφωθεί ο ιεραρχηµένος κατάλογος έργων και δραστηριοτήτων. 
Η διαδικασία αυτή (multi criteria analysis) χρησιµοποιείται διεθνώς σε αντίστοιχες 
εργασίες και περιλαµβάνει τα ακόλουθα επιµέρους βήµατα: 

1. Καθορισµός / επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης.  

2. Στάθµιση των κριτηρίων µε χρήση κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας, µε 
βάση την εµπειρία και τεχνογνωσία του Μελετητή αλλά και τη σχετική διεθνή 
και ελληνική βιβλιογραφία. Η στάθµιση γίνεται µε ποσοστιαίο συντελεστή 
εκάστου κριτηρίου. Το άθροισµα των επί µέρους σταθµίσεων ανέρχεται σε 
100%. 

3. Βαθµολόγηση έργων και προγραµµάτων ως προς κάθε επιλεγέν κριτήριο. Η 
κλίµακα της βαθµολογίας είναι ενιαία και ποσοτικοποιηµένη (από 1 έως 5). 

4. Υπολογισµός σταθµισµένης συνολικής βαθµολογίας κάθε έργου / 
προγράµµατος και διαµόρφωση καταλόγου προτεραιοτήτων. Η τελική 
βαθµολογία κάθε έργου αντικατοπτρίζει την σηµαντικότητα του έργου στον 
κατάλογο προτεραιοτήτων σε σχέση µε τα υπόλοιπα και εποµένως 
διαµορφώνει τον πίνακα κατάταξης των έργων. 

Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 23.  
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Κριτήρια 
Αξιολόγησης 

Επί µέρους Βαθµολογία Έργων 
Συντελεστής 
Βαρύτητας Κριτηρίου 

Σταθµισµένη Βαθµολογία Έργων 

Έργο 1 Έργο 2  … Έργο j Έργο 1 Έργο 2  … Έργο j 

Κριτήριο 1 
Βαθµός                                                                                                                       
B 1.1 

Βαθµός                                                                                                                       
B 2.1 

  

Βαθµός                                                                                                                       
B j.1 

Συντελεστής 
βαρύτητας κριτηρίου 1                                                                                                        

ΣΒΚ1 

= (Β1.1*ΣΒΚ1)         
+  

(Β1.2*ΣΒΚ2) 
+…+  

(Β1.i*ΣΒΚi) 

= (Β2.1*ΣΒΚ1)         
+  

(Β2.2*ΣΒΚ2) 
+…+  

(Β2.i*ΣΒΚi) 

  

= (Βj.i*ΣΒΚ1)         
+ 

 (Βj.2*ΣΒΚ2) 
+…+  

(Βj.i*ΣΒΚi) 

Κριτήριο 2 Βαθµός                                                                                                                       
Β 1.2 

Βαθµός                                                                                                                       
Β 2.2 

  

Βαθµός                                                                                                                       
Β j.2 

Συντελεστής 
βαρύτητας κριτηρίου 2                                                                                                        

ΣΒΚ2 

 … 

          

Κριτήριο i 
Βαθµός                                                                                                                
Β 1.i 

Βαθµός                                                                                             
Β 2.i 

  

Βαθµός                                                                        
Β j.i 

Συντελεστής 
βαρύτητας κριτηρίου i                          

ΣΒΚi 

  ΣΥΝΟΛΟ 100%         

Πίνακας 23:  ∆ιαδικασία Πολυκριτηριακής Ανάλυσης
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7.1. Καθορισµός – Επιλογή Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Τα κριτήρια τα οποία επελέγησαν προκειµένου να περιγράψουν την «εικόνα» και στη 
συνέχεια να συνδιαµορφώσουν την προτεραιότητα - βαθµολογία κάθε έργου / υποέργου 
είναι τα εξής: 

1. Ωριµότητα 

2. Προτεραιότητα συµφώνως προς την πολιτική του ΣΠΕΜ 

3. Μέγεθος Προϋπολογισµού 

4. «Έργο Γέφυρα». 

Για κάθε κριτήριο χρησιµοποιείται κοινή κλίµακα βαθµολογίας από το 1 έως το 5. Η 
βαθµολόγηση είναι δυνατόν να είναι αντικειµενική – αν βασίζεται σε αριθµητικούς δείκτες 
ή/και µαθηµατικούς τύπους – ή ποιοτική κατά την αξιολόγηση σύµφωνα µε την εµπειρία του 
Μελετητή ακολουθώντας όµως ορισµένους κανόνες. Ακολουθεί η περιγραφή του κάθε 
κριτηρίου και η τεκµηρίωση του τρόπου βαθµολόγησης και της σηµαντικότητάς τους. 

Ωριµότητα 

Όπως έχει καταδείξει η προηγούµενη εµπειρία, το κριτήριο αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό 
διότι αποτελεί το βασικό παράγοντα επιτυχίας της χρηµατοδότησης ενός έργου. Σε 
προηγούµενες χρηµατοδοτικές περιόδους έχει παρατηρηθεί συχνά το φαινόµενο να 
απεντάσσονται έργα ή να προχωρούν και σε επόµενη χρηµατοδοτική περίοδο (παρά τις 
αρχικές προβλέψεις) σαν έργα - γέφυρες δηµιουργώντας διαχειριστικές δυσκολίες και 
απώλειες πόρων.  

Για το εν λόγω θέµα έχει συστηµατοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου της «ωρίµανσης» ενός 
κατασκευαστικού έργου, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 24. 

Α/Α ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

1 
Εφόσον έχουν εγκριθεί όλες οι Οριστικές 
Μελέτες  

Η Πράξη θεωρείται ότι είναι ΥΨΗΛΟΥ 
ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

2 
Εφόσον έχουν εγκριθεί όλες οι Προµελέτες 

 

Η Πράξη θεωρείται ότι είναι ΜΕΣΟΥ 
ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

3 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου η µελετητική 
πρόοδος υπολείπεται του σταδίου των 
Προµελετών  

Η Πράξη θεωρείται ότι είναι ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

Πίνακας 24:  Αξιολόγηση «Ωρίµανσης» Έργου 

Αντίστοιχη διαδικασία έχει συστηµατοποιηθεί για τις περιπτώσεις «προµηθειών» / παροχής 
υπηρεσιών. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδοµένου του γεγονότος ότι η κλίµακα 
βαθµολογίας του κριτηρίου είναι από 1 έως 5, ο συνολικός βαθµός «ωριµότητας» ενός 
έργου συντίθεται από δύο επί µέρους βαθµολογίες ήτοι: 

1. έως 2,5 ή 3 µονάδες ανάλογα µε τον βαθµό πληρότητας των απαιτούµενων 
τεχνικών µελετών. Στις απαιτούµενες µελέτες περιλαµβάνονται επίσης οι Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι Τεχνικο-οικονοµικές Μελέτες.  

2. έως 2,5 ή 2 µονάδες ανάλογα µε τον βαθµό επίλυσης προβληµάτων 
απαλλοτριώσεων, αρχαιολογίας, µετατοπίσεων ή άλλων διευθετήσεων δικτύων 
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Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και προβληµάτων που σχετίζονται µε τις τοπικές 
κοινωνίες, φορείς και αυτοδιοίκηση. 

Η διακύµανση της βαθµολογίας (π.χ. 2,5 έως 3 για την ωριµότητα των µελετών), κρίθηκε 
απαραίτητη λόγω του διαφορετικού βαθµού σηµασίας της µελετητικής προετοιµασίας για 
διαφορετικά έργα / δράσεις. 

Προτεραιότητα συµφώνως προς πολιτική ΣΠΕΜ 

Το κριτήριο αυτό είναι εξαιρετικής σηµασίας και ενσωµατώνει στην βαθµολογία του όσα 
εξετέθησαν προηγουµένως στα κεφάλαια 3 (στρατηγικοί στόχοι), 4 (πολιτικές) και 6 
(διαµόρφωση ΣΠΕΜ). Η βαθµολογία επηρεάζεται άµεσα από τον βαθµό συµβολής ενός 
έργου/δράσης στην ανάπτυξη των ∆Ε∆-Μ.  

Η κλίµακα βαθµολόγησης είναι «τακτική» από το 1 έως το 5 και εφαρµόζεται µε την 
βοήθεια των εξής παραδοχών:  

1. Σιδηροδροµικά έργα  (βαθµός 3 - 5) 

2. Έργα αστικών συγκοινωνιών µε µέσα σταθερής τροχιάς  (βαθµός 3 - 5) 

3. Λοιπά έργα αστικών συγκοινωνιών  (βαθµός 1 - 4) 

4. Οδικά έργα  (βαθµός 1 - 4) 

5. Λιµενικά έργα  (βαθµός 1 - 4) 

6. Έργα Αεροδροµίων (βαθµός 1 – 4) 

Το µεγαλύτερο βαθµό λαµβάνουν τα έργα που συµβάλλουν στην ανάπτυξη των 
σιδηροδρόµων και την ανάπτυξη των µέσων σταθερής τροχιάς εντός των αστικών 
συγκροτηµάτων (βλ. κεφάλαια 3 και 4).  

Αυξηµένη βαθµολογία δίνεται επίσης σε έργα ιδιαίτερης αναπτυξιακής αξίας τόσο σε 
εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, σε έργα βελτίωσης των επιπέδων ασφάλειας και 
προσαρµογής της χώρας σε διεθνείς κανονισµούς, καθώς και σε έργα που ολοκληρώνουν 
αυτοτελή συστήµατα µεταφορών που είναι ηµιτελή.  

Μέγεθος Προϋπολογισµού 

Το κριτήριο αυτό έχει σηµασία διότι αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας της 
χρηµατοδότησης ενός έργου. Συνήθως έργα µικρότερου προϋπολογισµού είναι ευκολότερα 
στην υλοποίησή τους και έχουν περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρωθούν εντός µιας 
χρηµατοδοτικής περιόδου. 

Σε κάθε περίπτωση το κριτήριο αυτό χρησιµεύει επιπρόσθετα στην προώθηση των 
«οριζόντιων δράσεων» και µέτρων οργανωτικού και διαχειριστικού χαρακτήρα που είναι 
συνήθως ενέργειες χαµηλότερου προϋπολογισµού αλλά άµεσης και σηµαντικής απόδοσης. 

Η βαθµολογία κλιµακώνεται ως εξής: 

1. Για έργα προϋπολογισµού άνω των 300 εκατοµµυρίων € - βαθµός: 1 

2. Για έργα προϋπολογισµού από 50 – 300 εκατοµµυρίων € - βαθµός: 2 

3. Για έργα προϋπολογισµού από 5 – 50 εκατοµµυρίων € - βαθµός: 3 

4. Για έργα προϋπολογισµού από 1 – 5 εκατοµµυρίων € - βαθµός: 4 

5. Για έργα προϋπολογισµού µέχρι 1 εκατοµµυρίου € - βαθµός: 5 

Ο αριθµός έργων / δράσεων που βαθµολογήθηκαν και οι αντίστοιχοι προϋπολογισµοί 
έργων κάθε κατηγορίας βαθµολογίας φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 25.  
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α/α Κατηγορία 
Προϋπολογισµού  

Αριθµός 
Έργων 

Μερικό Σύνολο 
Προϋπολογισµού 

1 0 - 1.000.000 248 39.932.274 

2 1.000.001 - 5.000.000 147 438.663.281 

3 5.000.001 - 50.000.000 300 6.099.913.907 

4 50.000.001 - 300.000.000 99 12.197.636.559 

5 > 300.000.000 28 16.737.200.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 822 35.513.346.021 

Πίνακας 25:  Κατανοµή Έργων κατά Μέγεθος Προϋπολογισµού 

“Έργο - Γέφυρα” 

Το κριτήριο αυτό είναι σηµαντικό διότι αντικατοπτρίζει την «προτεραιότητα» που πρέπει να 
δίδεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης των ήδη εκτελούµενων έργων (χαρακτηρίζονται ως 
«έργα - γέφυρες»).  

Τα αντίστοιχα έργα έχουν πλήρη ωριµότητα δεδοµένου ότι τα περισσότερα εκτελούνται και 
έχουν το πλεονέκτηµα να υπάρχει γνώση και των ειδικών συνθηκών και προβληµάτων που 
έχουν εµφανιστεί στην εκτέλεσή τους ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η πρόβλεψη των 
απαιτούµενων ενεργειών για την ολοκλήρωσή τους.  

Η σχετική βαθµολογία είναι «5» για τα ως άνω έργα. Αυτή η βαθµολογία δίδεται επίσης και 
στα µεταφερόµενα από τη ∆’ στην Ε’ ΠΠ έργα, δηλ. σε έργα που εντάχθηκαν να 
υλοποιηθούν στη ∆‘ ΠΠ, αλλά διάφοροι λόγοι καθυστέρησαν την εκκίνησή τους. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα έργα βαθµολογούνται µε «0». 

 

7.2. Στάθµιση Κριτηρίων 

Τα κριτήρια τα οποία επελέγησαν προκειµένου να περιγράψουν την «εικόνα» και στη 
συνέχεια να συνδιαµορφώσουν την προτεραιότητα - βαθµολογία κάθε έργου / υποέργου 
φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 26. 

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας 

1 Ωριµότητα 20% 

2 Προτεραιότητα (Πολιτική ΣΠΕΜ) 50% 

3 Μέγεθος Προϋπολογισµού 10% 

4 Έργο Γέφυρα 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Πίνακας 26:  Συντελεστές Βαρύτητας Κριτηρίων Αξιολόγησης 
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Τα επιλεγέντα κριτήρια αξιολόγησης είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους και στο σύνολό τους 
περιγράφουν ικανοποιητικά τη διαδικασία επιλογής.  

Το κριτήριο «προτεραιότητας (πολιτική ΣΠΕΜ)» έχει και το µεγαλύτερο βάρος δεδοµένου ότι 
ενσωµατώνει όλη τη φιλοσοφία ανάπτυξης του ΣΠΕΜ και το βαθµό στον οποίο ένα έργο ή 
δράση εντάσσεται στη φιλοσοφία αυτή. 

Όπως προαναφέρθηκε το κριτήριο «µέγεθος προϋπολογισµού» αφενός προωθεί τις 
οριζόντιες δράσεις και τα διαχειριστικά µέτρα και αφετέρου συµβάλει στην αυξηµένη 
δυνατότητα υλοποίησης του καταλόγου έργων. 

Τέλος τα κριτήρια «ωριµότητα» και «έργο - γέφυρα» είναι εκείνα τα οποία αφενός 
εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των ανειληµµένων υποχρεώσεων της χώρας και αφετέρου 
καθιστούν τον κατάλογο έργων «ρεαλιστικό» σύµφωνα µε τα ζητούµενα της σχετικής 
αιρεσιµότητας. 

 

7.3. Βαθµολόγηση Έργων και Προγραµµάτων 

Όπως αναφέρεται στις σχετικές προδιαγραφές, η αξιολόγηση των έργων /  προγραµµάτων 
των φορέων βασίσθηκε στη διαδικασία της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Η σταθµισµένη 
βαθµολογία ενός έργου / παρέµβασης κυµαίνεται από 0 έως 5.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κατάλογος έργων (ανά µεταφορικό µέσο / είδος 
παρεµβάσεων και περιφέρεια στην οποία αντιστοιχούν), που συγκέντρωσαν την υψηλότερη 
βαθµολογία και τα οποία µπορούν να επιλεγούν για χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ και το 
Ταµείο Συνοχής, αλλά και από το CEF. Στον κατάλογο αυτό περιλαµβάνονται έργα / 
προγράµµατα µέχρι συνολικής σταθµισµένης βαθµολογίας 3,3. 

Ο κατάλογος προτεινόµενων έργων του ΣΠΕΜ συµπληρώνεται από πίνακα έργων 
µικρότερης εµβέλειας και χαµηλότερης βαθµολογίας στα ανωτέρω κριτήρια, τα οποία όµως, 
από τα πορίσµατα της διαβούλευσης µε τις Περιφέρειες της Χώρας, κρίθηκαν απαραίτητα 
για την υλοποίηση της εκάστοτε περιφερειακής στρατηγικής.  

Η πλήρης λίστα προτεινόµενων έργων (βάσει του καταλόγου και του συµπληρωµατικού 
πίνακα που ακολουθούν) αντιστοιχεί στις επιλογές του Σεναρίου 1 του ΣΠΕΜ µε συνολικό 
προϋπολογισµό έργων / δράσεων περίπου 13 δισεκατοµµυρίων ευρώ (υπολογίζεται όµως 
ότι το αντικείµενο που είναι δυνατόν να αποπερατωθεί µέσα στο χρονικό ορίζοντα του 
ΣΠΕΜ θα είναι της τάξεως των 10 δις Ευρώ).  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΠΕΜ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

    ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ   

1 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ - 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β') 

250.000.000 

2 
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΡΜΕΝΙΟ 

113.000.000 

3 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

15.909.000 

4 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 
ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

2.520.800 

5 ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΡΑΦΗΝΑ 

250.000.000 

6 ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (ΣΗΡΑΓΓΑ 
ΣΕΠΟΛΙΩΝ) (Α.∆. 726) (Β' ΦΑΣΗ) 

227.272.700 

7 ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
(Σ.Κ.Α.) ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΟΣΕ 
ΠΡΟΣ Β. ΕΛΛΑ∆Α, ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

160.000.000 

8 ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 Α/∆ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
Σ.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Σ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 

106.000.000 

9 ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ-ΟΙΝΟΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

102.272.700 

10 ΑΤΤΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΚΟΝΙΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΑ – ΚΙΑΤΟ 

12.600.000 

11 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΠΛΗΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ - ΡΙΟ 

450.000.000 

12 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΣΙ∆/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ) - ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ - ΡΙΟ (ΕΠΙ∆ΟΜΗ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ) 

125.000.000 

13 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΟΥ (Χ.Θ. 123+500) ΕΩΣ ΝΕΟ 
ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΑΣ (Χ.Θ. 132+000) ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ 

100.000.000 

14 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΑΤΟ - 
ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ 35.000.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

15 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ /ΤΜΗΜΑ: ΠΑΤΡΑ - 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

6.000.000 

16 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΜΟΝΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ - 
ΒΟΛΟΣ 

56.818.200 

17 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

51.136.400 

18 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΙ.ΠΕ. 1 
ΚΑΙ ΒΙ.ΠΕ 2 ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ  ΜΕ 
ΤΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΟ Σ.Σ 
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 

18.181.800 

19 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΣΙ∆/ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 

136.363.600 

20 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
– ΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – 
ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ (Β’ ΦΑΣΗ) 

55.000.000 

21 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ 
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37.500.000 

22 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΑΝΙΣΟΠΕ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Α.∆. 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

19.318.200 

23 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ∆ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10.000.000 

24 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΙ.ΠΕ. 
ΚΙΛΚΙΣ 7.000.000 

25 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣ, Χ.Θ. 0+400 ΩΣ 
Χ.Θ. 6+170 

6.830.000 

26 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΠΛΗΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΙΘΟΡΕΑ-∆ΟΜΟΚΟΣ 

431.000.000 

27 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΗΣ 2.000.000 

28 ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΚΟΖΑΝΗ 742.000.000 

29 ΠΟΛΛΕΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ - 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

252.000.000 

30 ΠΟΛΛΕΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ-
ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΗΝ 
ΤΙΘΟΡΕΑ-∆ΟΜΟΚΟΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 

89.211.300 

31 ΠΟΛΛΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΘΕΠ 56.818.200 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

32 ΠΟΛΛΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΡΑ∆ΙΟΚΑΛΥΨΗΣ GSM-R ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ (77 ΧΛΜ) ΚΑΙ 
ΚΙΑΤΟ-ΠΑΤΡΑ (107 ΧΛΜ) 

17.045.500 

33 ΠΟΛΛΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
GSM-R  ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ/ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 
(ΠΑΘΕ / Π) 

11.363.650 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  Π/Υ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (1): 3.955.162.050 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

    Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ   

1 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ∆ΡΑΜΑ - 
ΚΑΒΑΛΑ 150.000.000 

2 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΑΡ∆ΑΝΙΟ 
- ΟΡΜΕΝΙΟ: ΤΜΗΜΑ ΑΡ∆ΑΝΙΟ - ΜΑΝ∆ΡΑ 

34.000.000 

3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ - 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 105.000.000 

4 ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ Α/Κ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

47.853.500 

5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

11.000.000 

6 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 42.988.700 

7 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Ο∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ - ΛΑΓΚΑ∆Α 12.500.000 

8 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Ο∆ΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ 11.800.000 

9 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΙΚΑΡΙΑΣ - ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ - 
ΝΑΣ 10.000.000 

10 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥ∆ΗΛΟΥ 
ΙΚΑΡΙΑΣ 9.500.000 

11 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Ο. ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 2.000.000 

12 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΤΡΑ - 
ΠΥΡΓΟΣ" ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - 
ΤΣΑΚΩΝΑ 

475.000.000 

13 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ - 
ΤΣΑΚΩΝΑ" ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - 
ΤΣΑΚΩΝΑ 

150.000.000 

14 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 
ΒΟΡΡΑ - ΝΟΤΟΥ 

130.514.950 

15 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 
(ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) - ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΓ. 
ΒΛΑΣΗΣ 

20.500.000 

16 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΩΛΟ (ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο) 

20.000.000 

17 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ - 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ - Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

19.000.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

18 ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ 12.500.000 

19 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 
ΚΑΚΑΒΙΑ 280.000.000 

20 ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  - 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 48.800.000 

21 ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 20.000.000 

22 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 61.800.000 

23 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ 43.500.000 

24 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 13.000.000 

25 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 

8.000.000 

26 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΒΟΛΟΥ:  Α/Κ ΣΕΣΚΛΟΥ 5.300.000 

27 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) 

5.000.000 

28 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΜΕ 
ΕΓΝΑΤΙΑ 500.000.000 

29 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Ε∆ΕΣΣΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

226.000.000 

30 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ∆ΡΑΜΑ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ 200.000.000 

31 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

67.200.000 

32 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 45.635.000 

33 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ  Κ16 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΘΕ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

43.500.000 

34 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - 
∆ΟΪΡΑΝΗ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΑΣΣΗΡΟΥ - ΕΩΣ Α/Κ Ν. 
ΣΑΝΤΑΣ 

36.000.000 

35 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ο∆ΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ - ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ 33.000.000 

36 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΤΡΙ∆Α - ΝΑΟΥΣΑ 30.000.000 

37 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ο∆ΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ 6ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ 
ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30.000.000 

38 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - 
∆ΟΪΡΑΝΗ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ - 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

21.000.000 

39 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο∆ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (ΕΟ 16), ΤΜΗΜΑ 
ΘΕΡΜΗ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 

20.677.000 

40 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ 4.540.650 

41 ΚΡΗΤΗΣ ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 67.029.200 

42 ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ - ΕΞΑΝΤΗΣ ΤΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ) 
ΣΤΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

58.000.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

43 ΚΡΗΤΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ. ∆ΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 
22+170 - Χ.Θ. 37+900) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΕΣΣΑΡΑ ΣΤΟ Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

40.000.000 

44 ΚΡΗΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΑΚ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΜΟΥΡΝΙΕΣ) 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΑΚ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΜΟΧΟΣ) 20.000.000 

45 ΚΡΗΤΗΣ Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥ∆ΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - 
ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ 10.500.000 

46 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ - 
ΦΗΡΑ - ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ - ΟΙΑ Ν. ΘΗΡΑΣ 

3.000.000 

47 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΥΤΙΝΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 

100.000.000 

48 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΣΚΟΥΡΑ - ΓΕΡΑΚΙ 6.000.000 

49 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 4 ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗ - ΠΛΑΤΑΝΑ - ΣΚΟΥΡΑ 5.300.000 

50 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ Ο∆ΩΝ Ε.Ο. 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΜΒΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΟΜΒΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ) 

1.550.000 

51 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, 
ΚΟΜΒΟΥ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΚΟΜΒΟΥ ∆ΥΟ 
∆ΕΝΤΡΩΝ - ΚΟΜΒΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΟΜΒΟΥ 
ΒΟΙΩΝΤΑ - ΨΑΧΝΑ ΣΥΝ. ΜΗΚΟΥΣ 20,75 ΧΛΜ 

180.000.000 

52 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΘΗΒΑ - ΥΛΙΚΗ 

150.000.000 

53 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο∆ΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ 
- Ν. ΣΤΥΡΑ - ΣΤΥΡΑ 10.000.000 

54 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Α.Θ.Ε. - 
ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 8+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 
11+300 

5.000.000 

55 ΠΟΛΛΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑ - ΞΥΝΙΑ∆Α & ΤΡΙΚΑΛΑ - 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Ε65) 

770.000.000 

56 ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ) 300.000.000 

    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  Π/Υ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2): 4.733.489.000 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

    ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΓΡΑΜΜΗ 4 / ΤΜΗΜΑ ''ΑΛΣΟΣ 
ΒΕΪΚΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΓΟΥ∆Η'' 1.200.000.000 

2 ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΪ∆ΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

426.000.000 

3 ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, 
"ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ" 350.000.000 

4 ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Τ.Ε.Β.) ΣΤΟΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

115.000.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β' ΦΑΣΗ 55.000.000 

6 ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

40.000.000 

7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 30.000.000 

8 ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΜ ΑΠΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 

16.000.000 

9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 16.000.000 

10 ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 
ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 

12.000.000 

11 ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 

3.700.000 

12 ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ  

2.800.000 

13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) 1.900.000 

14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΟΑΣΑ Α.Ε.) 1.500.000 

15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΣΥ 
ΑΕ 1.500.000 

16 ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ & 
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.500.000 

17 ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΜΜΜ 

680.000 

18 ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  

400.000 

19 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1.500.000 

20 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1.500.000 

21 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 632.000.000 

22 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 526.200.000 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  Π/Υ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (3): 3.435.180.000 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

    ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

1 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ 
ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

45.000.000 

2 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 15.000.000 

3 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΥΣ 203.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 120.000.000 

5 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΙΓΡΙΟΥ 14.800.000 

6 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙ∆ΩΜΑΤΩΝ 7.600.000 

7 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ 7.000.000 

8 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 3.000.000 

9 ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ / Γ΄ ΦΑΣΗ 50.000.000 

10 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 
ΒΟΛΟΥ 1.000.000 

11 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ∆ΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 10.000.000 

12 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΙΜΑΝΙ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 7.000.000 

13 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 6.990.000 

14 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟ∆ΟΥ 15.000.000 

15 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ  ΝΑΞΟΥ 10.000.000 

16 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 5.000.000 

17 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Ν. ΜΗΛΟΥ 4.078.500 

18 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΙΟΥ 3.000.000 

19 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΣΙΦΝΟΥ 2.000.000 

20 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥ 1.500.000 

21 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ 

1.253.000 

22 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 13.170.000 

23 ΠΟΛΛΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ & ∆ΙΑΣΩΣΗ 31.000.000 

24 ΠΟΛΛΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - VTMIS 
(VESSEL TRAFFIC MONITORING & 
INFORMATION SYSTEM) 

30.000.000 

25 ΠΟΛΛΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
(ΦΥΛΑΞΗ ∆ΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

20.000.000 

26 ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 19.000.000 

   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  Π/Υ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (4): 442.594.500 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

    ΕΡΓΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ / ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

1 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ 
Α/Φ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΧΙΟΥ  10.000.000 

2 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΧΙΟΥ 

2.878.000 

3 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΧΙΟΥ  1.500.000 

4 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Α/∆ ΛΗΜΝΟΥ 1.050.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

5 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 20.000.000 

6 ΚΡΗΤΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ «Ι. 
∆ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»  

20.000.000 

7 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ 10.000.000 

8 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ 
Α/Φ Α/∆ ΜΗΛΟΥ 5.000.000 

9 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ 
Α/Φ Α/∆ ΝΑΞΟΥ 5.000.000 

10 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ 
Α/Φ Α/∆ ΣΥΡΟΥ 5.000.000 

11 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΑ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΗΛΟΥ 

1.451.400 

12 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α/∆ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 986.000 

13 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ 15 
ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ Α/∆ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 881.600 

14 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ VOR 
ΜΗΛΟΥ 

498.150 

15 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ - 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/∆ ΣΥΡΟΥ 293.250 

16 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ PAPI ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ Α/∆ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

276.500 

17 ΠΟΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  35.000.000 

18 ΠΟΛΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Α/∆ 
ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 20.000.000 

19 ΠΟΛΛΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 

6.285.000 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  Π/Υ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ/ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (5): 146.099.900 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

    ΕΡΓΑ ΥΠΥΜΕ∆Ι - ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

843.000 

2 ΠΟΛΛΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ITS ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10.000.000 

3 ΠΟΛΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.500.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

4 ΠΟΛΛΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ∆Ι, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Ο∆ΗΓΟΥ ΚΑΙ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Π.Χ. ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ, 
ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Ο∆ΗΓΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) 

3.000.000 

5 ΠΟΛΛΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(E-Σ∆ΟΑ): 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗ 
ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ.  

2.500.000 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  Π/Υ ΕΡΓΩΝ ΥΠΥΜΕ∆Ι/ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6): 20.843.000 

    
    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ  (α) = (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6)  12.733.368.450 

 
  



 Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 
 

 

                                                                                                             

 88 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΠΕΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

    ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

1 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΡΙΒΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ 6.000.000 

2 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 2.000.000 

    ΣΥΝΟΛΟ (7): 8.000.000 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

    Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ   

1 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 55.000.000 

2 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ.2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
(ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ) 4.000.000 

3 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 
Ο∆Ο ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ - ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙ 

3.120.000 

4 
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. 57 
∆ΡΑΜΑΣ - Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 37+000 
(ΠΛΗΣΙΟΝ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΟΧΥΡΟΥ) ΜΕΧΡΙ 
ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΒΑΣΗ ΕΞΟΧΗΣ 

2.509.000 

5 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ - 
ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ - ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
Χ.Θ. 11+800 ΕΩΣ TO ∆ΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
ΕΛΑΤΙΑΣ 

1.676.300 

6 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΛΑΓΟΥ 1.588.900 

7 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΡΓΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 1.428.000 

8 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ - ΑΛΩΝΙΩΝ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΧΩΡΑΣ 

1.081.500 

9 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ 
ΝΕ∆ΑΣ–ΚΙΖΑΡΙ 754.200 

10 ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

∆ΡΟΜΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΜΕ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 

544.600 

11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΡΙΟΠΗ - 
ΓΑΛΑΤΑΣ 7.000.000 

12 Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΣ ΣΤΕΛΙ ΦΡΑΝΤΑΤΟ ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 14.000.000 

13 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
Ο∆ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΚΤΙΟ - ∆ΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

38.000.000 

14 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ E.O. 111 ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΠΕΙΡΟΥ 16.000.000 

15 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. 
111 - (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΪΚΑ ) ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7) 

10.700.000 

16 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ Ο∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΡΑΞΟΥ ΜΕ 
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 

6.600.000 
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Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

17 ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ 
Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΠΑΤΡΩΝ 

6.000.000 

18 ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΙΣΟ∆ΕΡΙ 55.000.000 

19 ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ - 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΕΣΠΩΝ 12.000.000 

20 ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Ο∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗ - ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ 5.500.000 

21 ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΙΟΝΙΑ Ο∆Ο 57.400.000 

22 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ, ΤΜΗΜΑ 
Α.Κ.ΑΕΡΙΝΟΥ-Α.Κ.ΒΟΛΟΥ/ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

15.000.000 

23 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ο∆ΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ) 25.000.000 

24 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΑΙΑ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 11.000.000 

25 Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΝΑΙΑΣ 15.141.300 

26 ΚΡΗΤΗΣ 
Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ / 
ΚΟΜΒΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ - 
ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΥΝΑΒΩΝ 

19.000.000 

27 ΚΡΗΤΗΣ Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓ. ∆ΕΚΑ / 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΟΙΡΩΝ 16.000.000 

28 ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧ. Ο∆ΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΑΓ. 
ΓΑΛΗΝΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ - ΣΠΗΛΙ)/ ΤΜΗΜΑ 
ΑΡΜΕΝΟΙ - ΠΑΛΕ (ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β) 

13.900.000 

29 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟ∆ΟΥ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
∆ΙΑΝΟΙΞΗ) 30.000.000 

30 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ "ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ - 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ - ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ" 

22.325.700 

31 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ - 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ "ΜΥΛΟΙ - ΑΣΤΡΟΣ - 
ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ - ΠΟΥΛΙΘΡΑ - ΦΩΚΙΑΝΟΣ - 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ" 

18.133.000 

32 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ - ΚΟΡΩΝΗ, 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ - ΈΞΟ∆ΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΧΘ:2+840 ΕΩΣ ΧΘ: 10+160) 

11.917.000 

33 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ - ΠΥΡΙ 5.495.000 

34 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ∆ΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 4.000.000 

35 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – 
ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3.800.000 

36 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΒΕΛΟ - ΣΤΙΜΑΓΚΑ - ΝΕΜΕΑ 3.650.000 

37 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - 
ΚΟΥΜΠΙΛΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΣΤΡΟΣ 2.660.000 

38 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ - ΒΑΛΤΑ 1.300.000 

    ΣΥΝΟΛΟ (8): 518.224.500 

    
    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ  (β) = (7)+ (8) 526.224.500 

    

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΠΕΜ (α) + (β) = 13.259.592.950 
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Στο Παράρτηµα Γ’ δίνονται, σε µορφή πίνακα, αναλυτικά στοιχεία για κάθε µία από τις 
πράξεις που περιλαµβάνονται στη λίστα προτεινόµενων έργων του ΣΠΕΜ (βάσει του 
ανωτέρω Καταλόγου Έργων ΣΠΕΜ και του Συµπληρωµατικού Πίνακα αυτού). Τα στοιχεία 
αυτά αφορούν ανά πράξη: 

� την κατηγορία, τον αρµόδιο φορέα / ∆ικαιούχο για την υλοποίηση και την περιφέρεια 
όπου χωροθετείται 

� την ανάγκη (ή όχι) εξέτασης της απαίτησης για υποβολή φακέλου κρατικής ενίσχυσης 
στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της ΕΕ  

� την ωριµότητα της πράξης: ύπαρξη ή όχι απαιτούµενων µελετών  /  αδειών / εγκρίσεων 
– σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτές δίνεται ο προγραµµατισµός για την 
ολοκλήρωση των σχετικών φάσεων / ενεργειών 

� το χρονοπρογραµµατισµό (ή την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης αν έχει ολοκληρωθεί η 
σχετική φάση) για τη διαγωνιστική διαδικασία και την έναρξη - ολοκλήρωση του έργου. 

� το χαρακτηρισµό ως «έργου 3ετίας» ή όχι. Ως «έργα 3ετίας» θεωρούνται εκείνα που 
έχουν την απαιτούµενη ωριµότητα (λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του Guidance on 
Exante – Conditionalities for the European Structural and Investment Funds  / Part II 
/έκδοση 13/02/2014) και µε βάση τον υπάρχοντα προγραµµατισµό τους, το βασικό 
υποέργο τους προβλέπεται να συµβασιοποιηθεί έως τις 31/12/2017. 

Στο Παράρτηµα ∆ παρουσιάζονται σε ειδικό πίνακα τα έργα του ΣΠΕΜ που χαρακτηρίζονται 
ως «έργα 3ετίας» (σύµφωνα µε τα προηγούµενα) και θεωρείται ότι συνθέτουν µια ρεαλιστική 
και ώριµη λίστα έργων για την αρχική περίοδο εξέλιξης της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 
– 2020. 

Σε ξεχωριστό πίνακα παρουσιάζονται τα υπόλοιπα προτεινόµενα έργα του ΣΠΕΜ, για τα 
οποία, είτε έχουν ήδη προχωρήσει σε ένα βαθµό οι απαιτούµενες ενέργειες ωρίµανσης / 
προόδου, είτε θεωρείται ότι, µε βάση τον παρατιθέµενο προγραµµατισµό ενεργειών των 
αρµόδιων φορέων (και µέσω των τυποποιηµένων ∆ιαδικασιών που ακολουθούνται για την 
ωρίµανση, τη διαγωνιστική διαδικασία και την υλοποίηση των πράξεων), είναι εφικτή η 
έγκαιρη ωρίµανση και υλοποίηση (εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούµενοι πόροι) των 
σχετικών πράξεων, µε συγχρηµατοδότηση από την ΕΕ. 
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8. Σύνοψη Πορισµάτων ΣΜΠΕ - Αξιοποίηση Αποτελεσµάτων Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης - Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων 

 

8.1. Μεθοδολογία εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  

Η ΣΜΠΕ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 107017/28.8.2006 «Εκτίµηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ…..» και της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά µε την 
εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων», κατά 
την κατάρτιση του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 2014-2025. 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο «Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για Στρατηγικές 
Συνοχής 2007-2013», έκδοσης Φεβρουάριος 2006 (HANDBOOK ON SEA FOR 
COHESION POLICY 2007-2013, February 2006, Greening Regional Development 
Programmes Network, PROJECT PART-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION, 
INTERREG IIIC, GRDP). Σηµειώνεται ότι η Ελληνική Νοµοθεσία δεν προτείνει 
συγκεκριµένη µεθοδολογία για σύνταξη της ΣΜΠΕ και περιορίζεται σε ενδεικτικό Πίνακα 
Περιεχοµένων της µελέτης. Τα επιµέρους βήµατα της Μεθοδολογίας που ακολουθήθηκαν 
στη σχετική  ΣΜΠΕ παρουσιάζονται επιγραµµατικά στη συνέχεια: 

• Αποκωδικοποίηση του ΣΠΕΜ και των θεµατικών τοµέων του. Καθορισµός 
προτάσεων – δράσεων και αντιστοίχισή τους µε τους στόχους του ΣΠΕΜ. 

• ∆ιερεύνηση και ανάλυση σε σχέση µε την περιβαλλοντική διάσταση πιθανών 
εναλλακτικών δυνατοτήτων / σεναρίων του ΣΠΕΜ. 

• Συνοπτική και ουσιαστική περιγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης του 
Περιβάλλοντος σε επίπεδο εφαρµογής του ΣΠΕΜ. 

• Συνοπτική περιγραφή περιβαλλοντικών τοµέων ενδιαφέροντος (βιοποικιλότητα, 
πληθυσµός, ανθρώπινη υγεία, πανίδα & χλωρίδα, έδαφος, ύδατα, αέρας, κλιµατικοί 
παράγοντες, υλικά περιουσιακά στοιχεία, πολιτιστική κληρονοµιά, τοπίο - σχέση 
µεταξύ τους)  και καθορισµός της σχέσης τους µε το ΣΠΕΜ. 

• Προσδιορισµός περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον του ΣΠΕΜ και θα επιλεγούν οι πλέον 
συναφείς και σηµαντικοί µε το ΣΠΕΜ. 

• Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κυρίως των σηµαντικών) 
λαµβανοµένων υπόψη των προτεινόµενων δράσεων και χαρακτηρισµός τους ως 
πρωτογενών / δευτερογενών, βραχυπρόθεσµων / µεσοπρόθεσµων / 
µακροπρόθεσµων, προσωρινών / µόνιµων, συνεργιστικών, θετικών / αρνητικών. 

• Αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων του ΣΠΕΜ, καθορισµός του χαρακτήρα 
τους και διαµόρφωση τελικών συµπερασµάτων για την επίδραση του ΣΠΕΜ στους 
κύριους τοµείς του περιβάλλοντος. 

• Καθορισµός και παρουσίαση  µέτρων αντιµετώπισης των επιπτώσεων. 

• Πρόταση προγράµµατος παρακολούθησης των επιπτώσεων κατά την εφαρµογή του 
ΣΠΕΜ, µε βάση κατάλληλους περιβαλλοντικούς δείκτες. 

• Παρουσίαση Σχεδίου Κανονιστικής Πράξης για την περιβαλλοντική έγκριση του 
ΣΠΕΜ. 
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8.2. Προσδιορισµός Περιβαλλοντικών Στόχων  

Ο προσδιορισµός στρατηγικών περιβαλλοντικών στόχων είναι µία διαδικασία απαραίτητη 
για την εξέταση της τήρησης των απαιτήσεων που προκύπτουν από διεθνείς και εθνικές 
πολιτικές, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Συµβάσεις σε σχέση µε την προστασία του 
περιβάλλοντος. Με βάση τις αντίστοιχες πολιτικές, καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι 
ως προς τους οποίους εξετάζονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός 
Σχεδίου.  

Βασικοί στόχοι του ΣΠΕΜ που αφορούν το περιβάλλον είναι η ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας (αειφορία) του Μεταφορικού Συστήµατος µε ιδιαίτερη 
έµφαση εντός των αστικών συγκροτηµάτων και η βελτιστοποίηση της χρήσης φυσικών 
πόρων. 

Στα πλαίσια της προαναφερόµενης µεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε για τη 
σύνταξη της ΣΜΠΕ επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί στόχοι ανά περιβαλλοντικό 
τοµέα / παράµετρο ως οι πλέον συναφείς µε το ΣΠΕΜ. 

Π1.Βιοποικιλότητα   

α. Η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και η αποφυγή 
απώλειας οικοσυστηµάτων.  

β. Η αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και στην πανίδα, στις φυσικές 
περιοχές και στα προστατευόµενα είδη. 

Π2. Πληθυσµός  

α. ∆ιασφάλιση της πληθυσµιακής αύξησης µέσα σε ένα βιώσιµο περιβάλλον.  

β. Η µείωση έκθεσης σε ανεπίτρεπτα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου και των κατά 
συνέπεια επιπτώσεων από τις συγκοινωνιακές υποδοµές.  

γ. Η αύξηση χρήσης ΜΜΜ. 

δ. Η βελτίωση πρόσβασης και προσβασιµότητας στην εργασία, εκπαίδευση, αγορές, 
υπηρεσίες, αναψυχή. 

Π3. Ανθρώπινη υγεία  

α. Η ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων που προκαλούνται από τις µεταφορές. 

β. Η ελαχιστοποίηση των αερίων ρύπων και εκποµπών θορύβου που προκαλούνται 
από τις µεταφορές και που είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία.  

γ. Βελτίωση της ανθρώπινης υγείας µε αναβάθµιση ποιότητας αέρα, ευκολότερη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και αυξηµένη δυνατότητα εµπλοκής σε φυσική 
δραστηριότητα. 

Π4. Έδαφος  

α. Η µείωση της ρύπανσης των εδαφών και η διαφύλαξη της ποσότητας και της 
ποιότητας του εδάφους. 

Π5. Ύδατα  

α. Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων (διατήρηση και βελτίωση ποιότητας 
υπογειων, θαλάσσιων και επιφανειακών υδάτων) και της διάσπασης του 
υδρογραφικού δικτύου κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων µεταφορικών 
υποδοµών.  
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Π6. Αέρας  

α. Μείωση των αέριων εκποµπών και σωµατιδίων που προκύπτουν από τον τοµέα των 
µεταφορών. 

Π7. Κλιµατικές αλλαγές και ενέργεια  

α. Μείωση των αέριων εκποµπών του θερµοκηπίου που προκύπτουν από τον  τοµέα 
των µεταφορών. 

β. Εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων και αύξηση εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Π8. Υλικά περιουσιακά στοιχεία  

α. Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων στην 
αξία της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή παρέµβασης. 

β. ∆ιαχείριση, συντήρηση και αποτελεσµατική χρήση των υπαρχουσών µεταφορικών 
υποδοµών καθώς και των πόρων για την ανάπτυξη νέων υποδοµών, µε αποτροπή 
επεµβάσεων σε υλικά περιουσιακά στοιχεία. 

Π9. Τοπίο 

α. Η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό 
χαρακτήρα του τοπίου, ειδικότερα σε περιπτώσεις αυξηµένης προστασίας και 
ευαισθησίας. 

β. Η αποφυγή κατακερµατισµού του τοπίου κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων 
µεταφορικών υποδοµών. 

Π10. Πολιτιστική κληρονοµιά  

α. ∆ιατήρηση και προστασία ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων 
χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (αποφυγή ζηµιών). Ενίσχυση της 
προσβασιµότητας σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η συσχέτιση µεταξύ περιβαλλοντικών στόχων 
(των παραπάνω περιβαλλοντικών παραµέτρων) και θεµατικών τοµέων δράσεων του 
ΣΠΕΜ. Στις στήλες του πίνακα παρουσιάζονται οι θεµατικοί τοµείς του ΣΠΕΜ 
(σιδηροδροµικές µεταφορές κλπ.), ενώ στις γραµµές του πίνακα παρουσιάζονται οι δέκα 
(10) περιβαλλοντικές παράµετροι για τις οποίες εξετάζονται οι επιπτώσεις εφαρµογής του 
ΣΠΕΜ, µε τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς στόχους, όπως αυτοί αναφέρθηκαν 
ανωτέρω. 
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Πίνακας 27:  Συσχετισµός  Περιβαλλοντικών Στόχων και Θεµατικών τοµέων 

 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
Μεταφορικά µέσα Οριζόντιες ∆ράσεις 

Σιδηροδροµικές 
Μεταφορές 

Οδικές 
Μεταφορές 

Θαλάσσιες 
Μεταφορές 

Αεροµεταφορές Αστικές 
Συγκοινωνίες 

Εντός 
Αττικής 

Αστικές 
Συγκοινωνίες 

Εκτός 
Αττικής 

Κέντρα 
Συνδυασµένων 
µεταφορών 

Ασφάλεια 
στις 

Μεταφορές 

Μείωση αρνητικών 
επιπτώσεων στο 

περιβάλλον 

Βελτίωση 
προσπελασιµότητας 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
Π
Ε
Ρ
ΙΒ
Α
Λ
Λ
Ο
Ν
Τ
ΙΚ
Ο
Ι Σ
Τ
Ο
Χ
Ο
Ι 

Π1. 
Βιοποικιλότητα 

α           
β           

Π2. Πληθυσµός 

α           
β           
γ           
δ           

Π3. Ανθρώπινη 
Υγεία 

α            
β           
γ           

Π4. Έδαφος α           
Π5. Ύδατα α           
Π6. Αέρας α           
Π7. Κλιµατικές 
αλλαγές και 
ενέργεια 

α           
β           

Π8. Υλικά 
περιουσιακά 
στοιχεία 

α           
β           

Π9. Τοπίο 
α           
β           

Π10. 
Πολιτιστική 
Κληρονοµιά 

α           

 
 
 
Συµβατά           Μη Συµβατά        Αβέβαια Σύνδεση    Καµία Σύνδεση 
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8.3. Σύγκριση Εναλλακτικών Λύσεων 

Στη διαδικασία σχεδιασµού των Μεταφορών γίνεται χρήση και σύγκριση εναλλακτικών 
σεναρίων, τα οποία ικανοποιούν βασικές παραµέτρους και απαιτήσεις σχεδιασµού, αλλά 
συγχρόνως αντιπροσωπεύουν διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής αλλά και επίπεδα 
επένδυσης. 

Σύνηθες είναι τα σενάρια αυτά να συγκρίνονται µε το λεγόµενο «Βασικό Σενάριο» ή 
σενάριο «Ελαχίστων Παρεµβάσεων» το οποίο χρησιµοποιείται σα βάση σύγκρισης. Το 
περιεχόµενο του σεναρίου «Ελαχίστων Παρεµβάσεων» περιλαµβάνει την ολοκλήρωση 
των τρεχουσών ενεργειών και κατασκευών και εκτέλεση της απαιτούµενης συντήρησης σε 
βάθος χρόνου. Συνεπώς ακόµη και το Βασικό Σενάριο συνεπάγεται σηµαντικές 
εκταµιεύσεις και στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΠΕΜ ορίζεται (επιγραµµατικά) ως «η 
ολοκλήρωση όλων των έργων – γεφυρών και των σχετικών δεσµεύσεων της χώρας και η 
προώθηση των απολύτως απαραίτητων οριζόντιων δράσεων». 

Σε κάθε περίπτωση και για όλα τα σενάρια θεωρείται δεδοµένη η παραδοχή ότι γίνεται 
πλήρης αξιοποίηση της ήδη εγκατεστηµένης υποδοµής µε κατάλληλη οργάνωση και 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης υπαρχουσών υποδοµών και συστηµάτων. 

Για τις ανάγκες οριστικοποίησης της διαµόρφωσης του ΣΠΕΜ εξετάστηκαν σε σχέση µε τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Στρατηγικού Πλαισίου, τρία (3) σενάρια ως εξής: 

• Βασικό Σενάριο – Ορίζεται σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και αφορά επίτευξη 
επαρκώς συνεκτικού µεταφορικού δικτύου. 

• Σενάριο 1 (Προτεινόµενο Σενάριο) – Επίτευξη περισσότερο συνεκτικού µεταφορικού 
δικτύου µε ικανοποίηση του κριτηρίου προώθησης του σιδηροδρόµου και 
συγκεκριµένων οριζοντίων δράσεων. 

• Σενάριο 2 (Εναλλακτικό Σενάριο) – Εξετάστηκε ως εναλλακτικό, σενάριο κόστους 
αντίστοιχου µε αυτό του Σεναρίου 1, που ικανοποιεί τους στόχους του Σεναρίου 1 µε τις 
εξής διαφοροποιήσεις: 

• Προώθηση των υπεραστικών σιδηροδροµικών µεταφορών µε ολοκλήρωση 
επιπλέον τµηµάτων του βασικού ∆Ε∆-Μ, σε βάρος αστικών και προαστιακών 
γραµµών στην Αττική. 

• Προώθηση επιπλέον τµηµάτων του αναλυτικού οδικού ∆Ε∆-Μ, σε βάρος 
περιφερειακών οδών αστικών συγκροτηµάτων και δευτερογενών συνδέσεων. 

όπως προαναφέρθηκε το συνολικό µέγεθος επενδύσεων στα µεταφορικά δίκτυα και 
συστήµατα που έχουν προταθεί από τους διάφορους φορείς υλοποίησης και για τα οποία 
συγκεντρώθηκαν δεδοµένα στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης και τα οποία 
αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την «περιβάλλουσα» των επενδύσεων στον τοµέα των 
µεταφορών ανέρχεται σε περίπου 35 δις €. Από την άλλη πλευρά η ολοκλήρωση και µόνο 
των έργων γεφυρών (Βασικό Σενάριο) συνεπάγεται ένα µέγεθος επένδυσης της τάξης των 
6 δις €. Εξυπακούεται ότι το µέγεθος επένδυσης των σεναρίων ΣΠΕΜ πρέπει να 
ευρίσκεται µεταξύ των ανωτέρω ορίων. 
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Ειδικότερα, η λογική διαµόρφωσης των εναλλακτικών σεναρίων είναι η εξής: 

• Βασικό Σενάριο  

Σε αυτή την περίπτωση ολοκληρώνονται τα συνεχιζόµενα έργα από τις προηγούµενες 
προγραµµατικές περιόδους. Το σενάριο αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη βασική 
«συνεκτικότητα» του δικτύου µεταφορών και συγχρόνως ικανοποιεί τις ανειληµµένες  
δεσµεύσεις της χώρας απέναντι στην ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική µεταφορών. 

Αποτελεί βάση σύγκρισης µε τα επόµενα σενάρια. 

• Σενάριο 1 (Προτεινόµενο Σενάριο) 

Ορθολογικό µέγεθος επένδυσης κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να προωθείται η υλοποίηση των 
βασικών δικτύων ∆Ε∆-Μ (τα οποία έχουν ορίζοντα υλοποίησης το έτος 2030) και των 
έργων (κυρίως αναλυτικών δικτύων, τα οποία έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2050) που 
είναι απαραίτητα για αποτελεσµατικότερη «συνεκτικότητα» των δικτύων ή είναι ήδη σε 
εξέλιξη ή σε προχωρηµένο βαθµό ωριµότητας.  

Αναλυτικότερα, παρέχεται έµφαση και προτεραιότητα στις σιδηροδροµικές επενδύσεις, 
περιλαµβάνοντας την υλοποίηση του βασικού και αναλυτικού δικτύου πλην ορισµένων 
σιδηροδροµικών συνδέσεων, οι οποίες δεν θεωρούνται βιώσιµες και υλοποιήσιµες εντός 
του χρονικού ορίζοντα του ΣΠΕΜ. 

Στις οδικές µεταφορές υλοποιείται το βασικό τµήµα από το αναλυτικό δίκτυο και ορισµένα 
περιφερειακά δίκτυα τα οποία κρίθηκαν υψηλής προτεραιότητας.  

Όσο αφορά τα υπόλοιπα δίκτυα, υλοποιούνται τα έργα τα οποία είναι συνεχιζόµενα από 
προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους και όσα έργα κρίθηκαν, ύστερα από την 
πολυκριτηριακή αξιολόγηση, ως έργα υψηλής προτεραιότητας. 

Περιλαµβάνονται και οριζόντιες δράσεις κυρίως στον τοµέα της οδικής ασφάλειας.  

• Σενάριο 2 (Εναλλακτικό Σενάριο) 

Στον τοµέα των οδικών µεταφορών, επένδυση πλησιέστερα στο στόχο υλοποίησης 
αναλυτικών δικτύων ∆Ε∆-Μ σε βάρος περιφερειακών οδών αστικών συγκροτηµάτων  και 
δευτερογενών συνδέσεων.  

Στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών, στον οποίο ήδη από το Σενάριο 1 
(Προτεινόµενο Σενάριο), έχει δοθεί έµφαση και προτεραιότητα,  περιλαµβάνονται 
πρόσθετες επενδύσεις υλοποίησης του βασικού ∆Ε∆-Μ σε βάρος αστικών και 
προαστιακών γραµµών της Αττικής. 

Από τη σύγκριση των σεναρίων, το Βασικό, και το Εναλλακτικό Σενάριο είναι σαφώς 
δυσµενέστερα από περιβαλλοντικής άποψης από το Προτεινόµενο Σενάριο. Ειδικότερα 
από τη σύγκριση των σεναρίων προκύπτει ότι το Προτεινόµενο Σενάριο είναι: 

• Για τη βιοποικιλότητα, το τοπίο και την πολιτιστική κληρονοµιά ισοδύναµο µε το Βασικό 
και το Εναλλακτικό 

• Για τον πληθυσµό ισοδύναµο µε το Βασικό και ευνοϊκότερο από το Εναλλακτικό 

• Για το θόρυβο, την ποιότητα ατµόσφαιρας – κλιµατική αλλαγή, τα υλικά περιουσιακά 
στοιχεία και την ανθρώπινη υγεία ευνοϊκότερο από το Βασικό και το Εναλλακτικό 

• Για το έδαφος ισοδύναµο µε το Εναλλακτικό και δυσµενέστερο από το Βασικό 

• Για τα ύδατα ευνοϊκότερο από το Εναλλακτικό και δυσµενέστερο από το Βασικό 
Σενάριο. 
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Η ΣΜΠΕ αναλύει και αξιολογεί, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της νοµοθεσίας, το 
Σενάριο 1 (Προτεινόµενο Σενάριο). 

 

8.4. Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο ΣΠΕΜ 

Το ΣΠΕΜ ευθυγραµµίζεται µε τους στόχους που έχουν διατυπωθεί: 

� στη Λευκή Βίβλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – 
Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών» {COM(2011) 
144 τελικό, 28.3.2011), 

� στη δεκαετή αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020», 

� στο 7ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον της ΕΕ, 

� στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές έχουν εκφρασθεί στο πλαίσιο 
των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων και άλλων 
χρηµατοδοτικών εργαλείων (όπως το Connecting Europe Facility). 

Το ΣΠΕΜ υιοθετεί προτεραιότητες ενθάρρυνσης τρόπων µεταφορών που περιορίζουν την 
περιβαλλοντική επίδραση (όπως οι σιδηροδροµικές και θαλάσσιες µεταφορές 
εµπορευµάτων),. Επιπλέον, το Στρατηγικό Πλαίσιο δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη 
των αστικών µεταφορών (µετρό, τραµ, αστικά λεωφορεία κλπ.) προωθώντας τη χρήση 
φιλικότερων µέσων µεταφοράς έναντι της χρήσης του ΙΧ.  

Σε ειδικό τοµέα δράσεων (βλ. ενότητα 6.8.2 «Μείωση Αρνητικών Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον») προωθούνται συγκεκριµένες δράσεις για τη µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τον τοµέα των µεταφορών [π.χ. οχήµατα µε κινητήρες φυσικού αερίου 
και σχετικά δίκτυα εφοδιασµού, προώθηση της χρήσης του ποδήλατου ως µέσου 
µετακίνησης), ενίσχυση υποδοµών για υποστήριξη ηλεκτρικών οχηµάτων και 
ηλεκτροκίνησης στις αστικές και υπεραστικές µεταφορές, προώθηση ενεργειών 
προστασίας του περιβάλλοντος στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών (πλοία νέου 
τύπου, εναλλακτικά καύσιµα)]. 

Επιπλέον προωθούνται δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στις µεταφορές, µε άµεσο 
στόχο τη µείωση των ατυχηµάτων και γενικότερο σκοπό  την προστασία της ζωής και της 
σωµατικής ακεραιότητας των χρηστών / επιβατών των διαφόρων υποσυστηµάτων 
µεταφορών και γενικότερα των πολιτών καθώς και την πρόληψη σοβαρών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από συναφή ατυχήµατα. 

Συµπερασµατικά, όπως διαπιστώνεται και στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ (µε αριθ. πρ. 
ΕΥΠΕ οικ. 176528/∆ΙΠΑ/26-11-2014), η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
Στρατηγικό Πλαίσιο είναι ικανοποιητική. Για το λόγο αυτό δεν απαιτήθηκαν αντίστοιχες 
διαφοροποιήσεις του περιεχοµένου του ΣΠΕΜ από τη σχετική ΚΥΑ. 

 

8.5. Σύνοψη της αξιολόγησης των επιπτώσεων του ΣΠΕΜ  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι σηµαντικότερες επιπτώσεις 
στις περιβαλλοντικές παραµέτρους από τους προωθούµενους τοµείς δράσεων - 
λαµβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί  - καθώς και το 
µέγεθος και το είδος των σχετικών επιπτώσεων. 
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Πίνακας 28:  Πίνακας Σηµαντικότερων Επιπτώσεων 

Περιβαλλοντικές Παράµετροι Χαρακτήρας 
Επίπτωσης 

Εκτίµηση και Αξιολόγηση 
Επίπτωσης 

Βιοποικιλότητα - /0  

>> 

(πιθανόν 
αρνητική/ 
ουδέτερη. 
µόνιµη) 

Η υλοποίηση των 
προτεινόµενων δράσεων είναι 
πιθανόν να προκαλέσει 
αρνητικές επιπτώσεις, το 
µέγεθος και ο χαρακτήρας 
των οποίων εξαρτάται από τις 
περιοχές ανάπτυξης των 
έργων και το µέγεθος αυτής. 

Πληθυσµός -/+ 

(µεικτή) 

Αναµένονται ουδέτερες 
επιπτώσεις ως προς την 
αύξηση του πληθυσµού σε 
επίπεδο χώρας, ενώ σε 
τοπικό επίπεδο, οι επιπτώσεις 
αναµένεται να είναι θετικές. 
Για την προσβασιµότητα, 
αναµένονται θετικές 
επιπτώσεις από την 
υλοποίηση των 
προτεινόµενων 
παρεµβάσεων. Ως προς το 
θόρυβο  αναµένεται µεικτή 
επίπτωση από τις 
προτεινόµενες παρεµβάσεις, 
καθώς θα υπάρξουν τοπικά 
αυξήσεις επιπέδων θορύβου, 
που αντισταθµίζονται στον 
ευρύτερο χώρο από τη 
µείωση των 
χρονοαποστάσεων ειδικά για 
τις οδικές µεταφορές. 

Ανθρώπινη Υγεία ++ >> 

(θετική, µόνιµη) 

Η συνολική επίπτωση του 
ΣΠΕΜ στην ανθρώπινη υγεία 
αναµένεται να είναι ιδιαίτερα 
θετική.  

Έδαφος - /0  

>> 

(πιθανόν 
αρνητική/ 
ουδέτερη. 
µόνιµη) 

Η υλοποίηση των 
προτεινόµενων δράσεων είναι 
πιθανόν να έχει από 
ουδέτερες έως µικρής 
κλίµακας αρνητικές 
επιπτώσεις, το µέγεθος και ο 
χαρακτήρας των οποίων 
εξαρτάται από τις περιοχές 
ανάπτυξης των έργων και το 
µέγεθος αυτής.  

Ύδατα 0 

(ουδέτερη) 

Η υλοποίηση του ΣΠΕΜ δεν 
σχετίζεται µε ουσιαστικές 
επιπτώσεις στο υδατικό 
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Περιβαλλοντικές Παράµετροι Χαρακτήρας 
Επίπτωσης 

Εκτίµηση και Αξιολόγηση 
Επίπτωσης 
περιβάλλον. 

Αέρας + >> 

(θετική, µόνιµη) 

Η συνολική επίπτωση της 
υλοποίησης των 
προτεινόµενων παρεµβάσεων 
του Πλαισίου στην ποιότητα 
της ατµόσφαιρας αναµένεται 
να είναι θετική δεδοµένου ότι 
ως στόχο έχει την αύξηση της 
χρήσης των σιδηροδροµικών 
µεταφορών και των αστικών 
συγκοινωνιών, συµβάλλοντας 
έτσι στη µείωση των 
παραγόµενων εκποµπών 
ρύπων. Μοναδική εξαίρεση θα 
αποτελέσουν οι οδικές 
µεταφορές, το σχετικό όµως 
πρόβληµα µπορεί να 
αντισταθµιστεί. 

Κλιµατικές Αλλαγές + >> 

(θετική, µόνιµη) 

Η συνολική επίπτωση της 
υλοποίησης των 
προτεινόµενων δράσεων του 
ΣΠΕΜ στα θέµατα κλιµατικής 
αλλαγής αναµένεται να είναι 
θετική δεδοµένου ότι ως 
στόχο έχει την αύξηση των 
αστικών συγκοινωνιών και 
σιδηροδροµικών µεταφορών, 
συµβάλλοντας έτσι στη 
µείωση των παραγόµενων 
εκποµπών ρύπων. Μοναδική 
εξαίρεση θα αποτελέσουν οι 
οδικές µεταφορές, το σχετικό 
όµως πρόβληµα µπορεί να 
αντισταθµιστεί. 

Τοπίο - /0  

>> 

(πιθανόν 
αρνητική/ 
ουδέτερη. 
µόνιµη) 

Η συνολική επίπτωση του 
ΣΠΕΜ στο τοπίο αναµένεται 
να είναι µικρής κλίµακας 
αρνητική έως ουδέτερη. Οι 
προτεινόµενες δράσεις, 
κυρίως στον τοµέα των 
οδικών µεταφορών, εκτιµάται 
ότι θα οδηγήσουν σε πιθανό 
κατακερµατισµό του τοπίου.  

Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία 

 

+ >> 

(θετική, µόνιµη) 

Η συνολική επίπτωση της 
υλοποίησης του ΣΠΕΜ 
αναµένεται να είναι θετική 
κυρίως λόγω αύξησης της 
προσβασιµότητας των 
περιοχών στην ευρύτερη 
γειτονία και σε µικρή 
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Περιβαλλοντικές Παράµετροι Χαρακτήρας 
Επίπτωσης 

Εκτίµηση και Αξιολόγηση 
Επίπτωσης 
απόσταση από τις περιοχές 
παρέµβασης και της 
ελκυστικότητας του δικτύου 
και των περιοχών 
παρέµβασης, άρα και η αξία 
της ακίνητης περιουσίας στην 
ευρύτερη περιοχή αναµένεται 
να αυξηθεί.  

Πολιτισµός ? 

(απροσδιόριστη*) 

Θα υπάρξουν απροσδιόριστες 
επιπτώσεις από την 
υλοποίηση των 
προτεινόµενων δράσεων, 
εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου αυτές υλοποιούνται στη 
γειτονία περιοχών ιδιαίτερου 
πολιτιστικού, ιστορικού ή 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
Μέσω των προτεινόµενων 
δράσεων αυξάνεται η 
προσβασιµότητα στους 
αρχαιολογικούς χώρους. 

* Απροσδιόριστη εκτιµάται η επίπτωση, επειδή ο πραγµατικός χαρακτήρας αυτής θα διαπιστωθεί 
µετά την ενδεχόµενη ολοκλήρωση προγράµµατος έρευνας και ανασκαφής και την ύπαρξη ή µη 
αρχαιολογικών ευρηµάτων ιδιαίτερης σηµασίας 

 

8.6. ∆ιαφοροποιήσεις του Στρατηγικού Πλαισίου από τη διαδικασία της 
διαβούλευσης της ΣΜΠΕ 

Κατά το στάδιο της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ στάλθηκαν παρατηρήσεις της Περιφέρειας 
Κρήτης (έγγραφα αρ. πρωτ. 98465/2217/04-08-2014 και 100741/08-08-2014) οι οποίες 
απαντήθηκαν από την Ε∆Α Μεταφορών µε αναλυτική τεκµηρίωση. Όσον αφορά τα 
συµπεράσµατα τα οποία διατυπώθηκαν στα σχετικά έγγραφα, σηµειώθηκαν συνοπτικά τα 
παρακάτω (ανά συµπέρασµα των εγγράφων της Περιφέρειας Κρήτης): 

Συµπέρασµα (i): Από την Περιφέρεια Κρήτης ζητήθηκε να διευκρινιστούν οι «κατευθύνσεις 
ανάπτυξης, έργα και δράσεις ανά τοµέα µεταφορών» του Σεναρίου 1 του ΣΠΕΜ. Αυτές, 
όπως επεξηγήθηκε, αναλύονται στις ενότητες 6.2 έως 6.8 του ΣΠΕΜ και 4.2 («Περιγραφή 
του ΣΠΕΜ») της ΣΜΠΕ που περιλαµβάνουν τους προωθούµενους από το ΣΠΕΜ τοµείς 
δράσεων ανά τοµέα µεταφορών.  

Συµπέρασµα (ii): Σε σχέση µε την ανάγκη συσχέτισης των περιβαλλοντικών στόχων της 
ΣΜΠΕ µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους της ΚΥΑ 107017/28.8.2006, στην ενότητα 9.1 
έχει ήδη αναπτυχθεί η µεθοδολογία εκπόνησης της ΣΜΠΕ σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις 
της ΚΥΑ 107017 και της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Σε ότι αφορά την απαίτηση τεκµηρίωσης ως 
προς την επιτυχία επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων από την εφαρµογή του 
Σεναρίου 1: υπογραµµίστηκε ότι µέσω των παραρτηµάτων της ΣΜΠΕ και του κεφαλαίου 7 
αυτής, αναλύονται και δικαιολογούνται οι αναµενόµενες επιπτώσεις από τις δράσεις του 
ΣΠΕΜ. Επιπλέον στη ΣΜΠΕ καθορίζεται τρόπος παρακολούθησης των επιπτώσεων του 
Σχεδίου και εναπόκειται στις αρµόδιες / εµπλεκόµενες Υπηρεσίες να ακολουθήσουν τους 
κανόνες και τα προτεινόµενα µέτρα για να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσµα. 
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Συµπέρασµα (iii): Όσον αφορά την επισήµανση για την ανάγκη χρήσης και άλλων 
συγκεκριµένων δεικτών παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και άλλων εξειδικευµένων 
δεικτών περιβαλλοντικών παραµέτρων, επισηµάνθηκε ότι η χρήση τέτοιων δεικτών θα 
απαιτούσε µια ειδική έρευνα και µελέτη για τη δυνατότητα εφαρµογής τους στη 
συγκεκριµένη περίπτωση.  ∆εδοµένου ότι το ΣΠΕΜ αποτελεί Πλαίσιο και όχι συγκεκριµένο 
Πρόγραµµα, κρίθηκε ότι οι δείκτες παρακολούθησής του πρέπει να έχουν σχέση µε την 
πρακτική παρακολούθησης των συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
µέσω των οποίων κυρίως θα εφαρµοσθεί το Στρατηγικό Πλαίσιο και τη δυνατότητα 
εξαγωγής συγκεκριµένων συµπερασµάτων κατά περίπτωση Προγράµµατος.  

Η παρακολούθηση του ΣΠΕΜ εναπόκειται στην εξασφάλιση δεδοµένων από την 
παρακολούθηση των αντιστοίχων Προγραµµάτων στα οποία θα ενταχθούν έργα και 
δράσεις από το Σενάριο 1 του ΣΠΕΜ. 

Με βάση τα δεδοµένα αυτά, δεν θεωρήθηκε σκόπιµη η πρόσθεση επιπλέον δεικτών 
παρακολούθησης, καθώς οι προτεινόµενοι από τη ΣΜΠΕ δείκτες προέκυψαν από την 
υπάρχουσα εµπειρία χρήσης περιβαλλοντικών δεικτών στο πλαίσιο παρακολούθησης των 
ΕΠ της Περιόδου 2007-2013, καλύπτουν όλες τις περιβαλλοντικές παραµέτρους και 
θεωρούνται ήδη πολλοί σε αριθµό για ένα Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων. 

Συµπέρασµα (iv): λαµβάνοντας υπόψη σχετική παρατήρηση της Περιφέρειας, 
συµφωνήθηκε να αφαιρεθεί η αναφορά για το στόχο δηµιουργίας κόµβου διαµετακόµισης 
Ανατολικής Μεσογείου στην Κρήτη, από την ενότητα 6.3 του ΣΠΕΜ και συνακόλουθα από 
την ενότητα 4.2 από τη ΣΜΠΕ. 

Όσον αφορά ειδικότερα το έγγραφο 100741/08-09-2014 της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Περιφέρειας Κρήτης, την αρνητική γνωµοδότηση της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Χωροταξίας της Περιφέρειας για τη ΣΜΠΕ και τους αναφερόµενους στο έγγραφο τρείς (3) 
λόγους που οδήγησαν στη γνωµοδότηση αυτή, υπογραµµίστηκαν τα εξής: 

1. O 1oς λόγος δεν σχετίζεται ουσιαστικά µε το περιεχόµενο της ΣΜΠΕ του ΣΠΕΜ 
αλλά µε τη λίστα των προτεινόµενων έργων του Στρατηγικού Πλαισίου ειδικά για 
την Περιφέρεια Κρήτης.  

2. Σε σχέση µε την παρατήρηση για περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν 
εάν δεν υλοποιηθούν πρόσθετες (από τις προτεινόµενες στο ΣΠΕΜ) δράσεις, 
υπογραµµίστηκαν τα εξής: στο Κεφάλαιο 5 της ΣΜΠΕ εξετάζεται το επιλεγέν 
Σενάριο του ΣΠΕΜ και συγκρίνεται ως προς τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις µε 
άλλα δύο Σενάρια εκ των οποίων ένα είναι το «Βασικό Σενάριο» (ή Σενάριο 
«Ελαχίστων Παρεµβάσεων»). Από την αξιολόγηση αυτή προκύπτει ότι το Επιλεγέν 
Σενάριο 1 είναι σαφώς ευνοϊκότερο από περιβαλλοντικής άποψης από το Σενάριο 
«Ελαχίστων Παρεµβάσεων». Προκύπτει δηλαδή ότι η κατάσταση του 
περιβάλλοντος στο σύνολο της Χώρας (η εξέταση των επιπτώσεων στη ΣΜΠΕ 
γίνεται συνολικά για τη Χώρα και όχι ανά Περιφέρεια) θα είναι σαφώς βελτιωµένη 
µε την εφαρµογή του Σεναρίου του ΣΠΕΜ, σε σχέση µε την κατάσταση που θα 
υπήρχε αν αυτό δεν εφαρµοζόταν. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι µε την εφαρµογή 
του Σεναρίου αυτού δεν θα υπάρχουν κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη 
λειτουργία των δικτύων µεταφορών, καθόσον κανένα επενδυτικό Πρόγραµµα δεν 
θα µπορούσε να αναιρέσει ολοκληρωτικά τις επιπτώσεις αυτές, λαµβάνοντας 
υπόψη τους τεράστιους περιορισµούς στους διαθέσιµους πόρους. 
Συµπερασµατικά, η αξιολόγηση των σεναρίων δεν µπορεί παρά να γίνεται µε 
συγκριτικό τρόπο λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους διαθέσιµους πόρους. 

Σε σχέση µε τις παρατηρήσεις ειδικότερα για τα θέµατα οδικής ασφάλειας, 
υπογραµµίστηκαν, πέραν των έργων σε συγκεκριµένα οδικά τµήµατα που 
περιέχονται στη λίστα έργων του ΣΠΕΜ, οι οριζόντιες δράσεις της σχετικής λίστας 



 Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 
 

 

 

 102 

 
 

που αφορούν το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας και στοχεύουν στη βελτίωση 
των επιπέδων οδικής ασφάλειας βλ. π.χ. τις παρεµβάσεις βάσει σχετικών µελετών 
της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ για όλες τις περιφέρειες της Χώρας και τις δράσεις οδικής 
ασφάλειας αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών για εφαρµογή συστηµάτων ITS 
σχετικών µε την οδική ασφάλεια, δηµιουργία ηλεκτρονικών υποδοµών για τη 
συστηµατική καταγραφή και ανάλυση των τροχαίων ατυχηµάτων κλπ.. 

3. Όσον αφορά τις προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης 
και το πώς αυτές ελήφθησαν υπόψη, υπογραµµίστηκε ότι προτάσεις έργων για το 
ΣΠΕΜ υποβλήθηκαν στην Ε∆Α Μεταφορών στις 12/11/2013 (για οδικά έργα). Στη 
συνέχεια η Περιφέρεια συµµετείχε στις διάφορες φάσεις διαβούλευσης του κειµένου 
του ΣΠΕΜ µε παρατηρήσεις, χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερες διαφωνίες επί των 
τελικά περιληφθέντων στο ΣΠΕΜ έργων. 

Γενικά, από τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και την αντίστοιχη 
διαβούλευση, δεν προέκυψε καµία ανάγκη προσαρµογής του κειµένου της ΣΜΠΕ σε ότι 
αφορά την ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή προσαρµογής του κειµένου του 
ΣΠΕΜ σε σχέση µε την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης (µε βάση και την 
ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ µε αριθ. πρ. ΕΥΠΕ οικ. 176528/∆ΙΠΑ/26-11-2014). 

 

8.7. Περιβαλλοντικοί όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την υλοποίηση του 
Στρατηγικού Πλαισίου 

Η ΣΜΠΕ του ΣΠΕΜ εγκρίθηκε µε την ΚΥΑ υπ’ αρ. πρ. ΕΥΠΕ οικ. 176528/∆ΙΠΑ/26-11-
2014 "Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων για το Στρατηγικό 
Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025". Για την πληρέστερη προστασία και την 
ορθολογικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος, µε βάση τη σχετική ΚΥΑ, την έγκριση του 
ΣΠΕΜ συνοδεύουν οι παρακάτω όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις: 

1. Η ολοκληρωµένη µέριµνα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων στο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελέσει οριζόντια απαίτηση κατά 
τις διαδικασίες υλοποίησης του επενδυτικού πλαισίου. 

Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εγκατασταθεί και να εφαρµόζεται κατάλληλη 
διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δράσεις προς τις οποίες θα κατευθύνονται οι 
επενδύσεις του πλαισίου θα χαρακτηρίζονται από επαρκή περιβαλλοντική 
συµβατότητα. 

∆οµικά στοιχεία της διαδικασίας αυτής θα µπορούσαν να αποτελέσουν, ενδεικτικά 
και όχι αποκλειστικά, τα εξής: 

1.1. Αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο, κατά τη διαµόρφωση των 
χαρακτηριστικών µιας επένδυσης που πρόκειται να υλοποιηθεί µε βάση τις 
κατευθύνσεις του ΣΠΕΜ, έχουν ληφθεί υπόψη: 

− η εθνική στρατηγική και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη 
βιοποικιλότητα, 

− οι εθνικές και ενωσιακές δεσµεύσεις για την κλιµατική αλλαγή, τόσο σε 
ότι αφορά στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου όσο και 
στην προσαρµογή στις µεταβολές που συντελέσθηκαν ή επέρχονται, 

− το νέο σύστηµα χωρικού σχεδιασµού, που θεσµοθετήθηκε µε το 
ν. 4269/2014 (Α΄ 142), και τα σχέδια που θα έχουν υιοθετηθεί κατ’ 
εφαρµογή του, 
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− το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής, καθώς και ανάλογα σχέδια 
που ενδέχεται να θεσπιστούν για τη Θεσσαλονίκη και άλλες µεγάλες 
πόλεις της χώρας, 

− οι εξελίξεις στο εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν στην 
ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική, στo θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό, 
στη γαλάζια ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της µακροπεριφέρειας Αδρια-
τικής - Ιονίου. 

1.2. Απαίτηση ένταξης στο σχεδιασµό των επενδύσεων, ιδίως σε εκείνων που 
αφορούν σε υποδοµές και συνδυασµένες µεταφορές, ενός εσωτερικού 
µηχανισµού ο οποίος θα διασφαλίζει ότι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η 
λειτουργία των έργων που θα προκύψουν θα χαρακτηρίζονται από επαρκείς 
δυνατότητες συµµόρφωσης στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που θα θέτει το 
εκάστοτε πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο του περιβάλλοντος και οι περιβαλλοντικοί 
όροι των έργων. Παραδείγµατα τέτοιων απαιτήσεων, για την εκπλήρωση των 
οποίων οι επενδύσεις θα πρέπει να προνοούν, είναι η χαρτογράφηση του 
θορύβου και η ανταπόκριση σε σχετικά σχέδια δράσης, η επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων και η διάθεση του ανακτηµένου νερού κατά τον περιβαλλοντικά 
βέλτιστο τρόπο, η ορθή διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων από 
τη λειτουργία µεγάλων µεταφορικών υποδοµών κ.ά. 

2. Στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των υποδοµών που θα προκύψουν 
από τις επενδύσεις του ΣΠΕΜ θα πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις για 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: 

2.1. Ελαχιστοποίηση ζωνών κατάληψης: Τα πλάτη των γραµµικών έργων εντός 
εκτάσεων του φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει εξαρχής να 
ελαχιστοποιούνται, ενώ τα συνοδά έργα κατασκευής ή λειτουργίας θα πρέπει 
να χωροθετούνται κατά το δυνατόν σε εκτάσεις µε χαµηλή ή/και αραιά 
βλάστηση, µε τη διάταξη των επιµέρους εγκαταστάσεων σχεδιασµένη κατά τον 
πυκνότερο δυνατό τρόπο. 

2.2. Περιορισµός κινδύνων και οχλήσεων ως προς το φυσικό περιβάλλον: Για 
παράδειγµα, τα λιµενικά έργα θα πρέπει να ενσωµατώνουν σχέδια 
περιορισµού και αντιµετώπισης περιστατικών ρύπανσης, ενώ τα γραµµικά 
συγκοινωνιακά χερσαία έργα θα πρέπει να επιδρούν κατά το δυνατόν λιγότερο 
σε βιοτόπους σηµαντικών ή ευαίσθητων ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας. 

2.3. Αποφυγή αλλοιώσεων στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων: 
στο σχεδιασµό όλων των χερσαίων µεταφορικών υποδοµών θα πρέπει να 
λαµβάνεται µέριµνα για την ελαχιστοποίηση των µεταβολών στο υδρογραφικό 
δίκτυο και στην ποιότητα των υδάτων. 

2.4. Ελαχιστοποίηση αλλοιώσεων στο εδαφικό ανάγλυφο: οι χαράξεις των 
γραµµικών έργων και η χωροθέτηση των κέντρων συνδυασµένων µεταφορών 
θα πρέπει να σχεδιάζονται λαµβάνοντας µέριµνα για την όσο το δυνατόν 
µικρότερη επίδραση στο ανάγλυφο του εδάφους. 

2.5. Εξαρχής λεπτοµερείς προβλέψεις αποκατάστασης: Από το στάδιο σχεδιασµού 
και περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε χερσαίας συγκοινωνιακής υποδοµής, 
θα πρέπει να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της αποκατάστασης όλων των 
ελεύθερων επιφανειών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου, 
ενώ οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στους προϋπολογισµούς 
των επενδύσεων. 



 Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 
 

 

 

 104 

 
 

3. Στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των υποδοµών που θα προκύψουν 
από τις επενδύσεις του ΣΠΕΜ θα πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις για την 
προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος: 

3.1 Ενσωµάτωση αρχών βιώσιµης κινητικότητας: Τα έργα εντός των αστικών 
συγκροτηµάτων θα πρέπει να σχεδιάζονται ενσωµατώνοντας τις αρχές της 
ελαχιστοποίησης των ατµοσφαιρικών εκποµπών, της ενθάρρυνσης τρόπων 
µετακίνησης που διακρίνονται από φιλικότητα προς το περιβάλλον και της 
ενίσχυσης της χρήσης µέσων συλλογικής αντί ατοµικής µετακίνησης. 

3.2 Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς:  Οι υποδοµές µεταφορών 
θα πρέπει να λαµβάνουν εξαρχής µέριµνα αποφυγής επιβλαβών επιδράσεων σε 
σηµαντικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονοµιάς, επιδιώκοντας επιπροσθέτως την 
ενσωµάτωση τρόπων προβολής και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών 
στοιχείων της περιοχής τους. 

3.3. Ενίσχυση της ασφάλειας ως προς την αποφυγή ατυχηµάτων µε επίπτωση στο 
περιβάλλον ή/και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους: Στο σχεδιασµό των 
επενδύσεων, ιδίως εκείνων που αφορούν άµεσα ή έµµεσα στην ενίσχυση της 
ασφάλειας των µεταφορών, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται µέριµνα για την 
πρόληψη ατυχηµάτων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν περιβαλλοντική 
υποβάθµιση, καθώς και µέτρα για τον περιορισµό και την αποτελεσµατικότερη 
δυνατή αντιµετώπιση των συνεπειών τους. 

4. Η εφαρµογή των προτάσεων αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
διατυπώνονται στην ενότητα 7.8 της ΣΜΠΕ καθίσταται υποχρεωτική, εφόσον δεν 
έρχεται σε αντίθεση µε τα παραπάνω. 

 

 

8.8. Σύστηµα πρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την εφαρµογή του Πλαισίου  

Με βάση την ανάλυση των πιθανών σηµαντικών επιπτώσεων και αξιοποιώντας τη µέχρι 
τώρα εµπειρία σε ότι αφορά την παρακολούθηση και εφαρµογή ∆εικτών 
Παρακολούθησης, προτάθηκαν συγκεκριµένοι δείκτες παρακολούθησης (βλ. στη 
συνέχεια), ώστε να εφαρµοστούν ανά περιβαλλοντικό τοµέα και ανά θεµατικό τοµέα 
(κατηγορία) δράσεων του ΣΠΕΜ όπου έχουν εφαρµογή.  

Επισηµαίνεται ότι η παρακολούθηση των επιπτώσεων του ΣΠΕΜ θα πραγµατοποιείται, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, µέσω στοιχείων που προκύπτουν από:  

1. Το υφιστάµενο δίκτυο παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων του 
ΥΠΕΚΑ ή άλλων φορέων (Περιφέρειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.ά.). Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα δίκτυα παρακολούθησης  

• ποιότητας ατµόσφαιρας 

• καταγραφής θορύβου (στρατηγικοί χάρτες θορύβου) 

• Ε∆ΠΠ - ποιότητας νερών (επιφανειακών, υπόγειων, µεταβατικών, κ. ά.) 

• ∆ίκτυο Παρακολούθησης ακτών κολύµβησης 

2. Αυτοτελείς και ανεξάρτητες µελέτες καταγραφής των επιπτώσεων για το σύνολο ή 
µέρος του προγράµµατος 
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3. Αναφορές από τον εργολάβο κατασκευής των έργων είτε πρωτογενώς είτε µε βάση 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στις ΜΠΕ έργων που εντάσσονται στο 
Σχέδιο/Πλαίσιο. 

Σηµειώνεται ότι η δοµή του ΣΠΕΜ και οι στόχοι εκπόνησής του, οδηγούν στον καθορισµό 
µίας λίστας έργων µεταφορών, που θα αποτελέσει βάση αναφοράς για την εξειδίκευση 
των έργων µεταφορών που θα συγχρηµατοδοτηθούν κατά την Προγραµµατική Περίοδο 
2014 - 2020 από το αντίστοιχο Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (υποδοµών 
µεταφορών και περιβάλλοντος), τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και λοιπά 
χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως το CEF (Connecting Europe Facility).  

Η παρουσίαση ενός αριθµού δεικτών παρακολούθησης στη ΣΜΠΕ είναι σύµφωνη µε το 
πνεύµα της Οδηγίας 2001/42 για σχέδια/πλαίσια. Η δυνατότητα ένταξης και χρήσης 
µέρους ή του συνόλου των δεικτών αυτών στο πλαίσιο ενός συστήµατος 
παρακολούθησης, τουλάχιστον για τις δράσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν κατά την 
Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020, θα εξαρτηθεί από τις διαδικασίες που θα 
εφαρµοστούν για τη συνεργασία του φορέα σχεδιασµού του ΣΠΕΜ και των φορέων 
σχεδιασµού και παρακολούθησης των προαναφερθέντων Προγραµµάτων (οι οποίοι θα 
εφαρµόσουν επιµέρους συστήµατα περιβαλλοντικής παρακολούθησης για τις 
καθορισµένες δράσεις µεταφορών που θα αναλάβουν). Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να 
αναπτυχθούν και εφαρµοστούν µε ευθύνη των φορέων συντονισµού της περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Mε βάση την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ, η παρακολούθηση των σηµαντικών  
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΣΠΕΜ θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται µε τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που θα καταγράφονται 
στις εκθέσεις παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων και όποιων άλλων 
σχεδίων διαµορφωθούν για την εφαρµογή του ΣΠΕΜ.  

Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα πραγµατοποιείται µία φορά ανά τρία 
(3) έτη και θα καταλήγει σε έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΣΠΕΜ στην 
οποία θα πραγµατοποιείται και αξιολόγηση των παρατηρούµενων µεταβολών καθώς και 
προτάσεις για τις ενδεχοµένως απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες. Η έκθεση αυτή θα 
δηµοσιοποιείται µε ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της αρχής σχεδιασµού , δίνοντας 
παράλληλα τη δυνατότητα στο ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει ενυπόγραφα τις απόψεις 
του για το περιεχόµενο της έκθεσης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες που ενδεικτικά προτείνονται στη ΣΜΠΕ 
για να χρησιµοποιηθούν στην παρακολούθηση του ΣΠΕΜ, ανά περιβαλλοντικό τοµέα και 
σε άµεση σχέση µε τους θεµατικούς τοµείς του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ).  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ* 

Βιοποικιλότητα • Περιοχές ∆ικτύου Natura που καταλαµβάνονται 
από µεγάλα έργων υποδοµών 

• Εγγύτητα έργων µεταφορών σε 
προστατευόµενες περιοχές 

1,2,4,6 
 
 
1,2,3,4,6 

Πληθυσµός - 
Ανθρώπινη Υγεία – 
Ποιότητα Ζωής 

• Αριθµός έργων πρόληψης κινδύνων 
• Επικινδυνότητα οδικού δικτύου 
• Μεταβολή των επιπέδων θορύβου 
 
• Ποσοστό πληθυσµού που εκτίθεται σε επίπεδα 
θορύβου µεγαλύτερα των προβλεποµένων από 
την Οδηγία 2002/49/ΕΚ 

7 
2 
1,2,4,5,6 
 
1,2,4,5,6 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ* 

 
• Πρόσθετη επιβατική κίνηση που ελκύεται στα 
ΜΜΜ. 

 
• Πρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
ΜΜΜ 

6 
 
1,5,6 

Έδαφος Γη που καταλαµβάνεται από υποδοµές µεταφορών 1,2,3,4,5,6 

Νερά  Μεταβολή της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων 3 

Αριθµός υδάτινων αποδεκτών που επηρεάζονται 
από οδικά και σιδ/κά έργα 

1,2,6 

Αέρας • Βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας 
• Μεταβολή εκποµπών CO από έργα υποδοµών 
µεταφορών 

• Μεταβολή εκποµπών NOx από έργα υποδοµών 
µεταφορών 

• Μεταβολή παραγόµενων σωµατιδίων PM10 
από έργα υποδοµών µεταφορών 

1,5,6 
2,4 
 
2,4 
 
2,4 

Κλίµα • Μεταβολή των εκποµπών αεριών του 
θερµοκηπίου 

1,2,3,4,5,6 

Θόρυβος • % πληθυσµού που εκτίθεται σε επίπεδα 
θορύβου µεγαλύτερα των οριακών τιµών 
 

1,2,4,5,6 

Υλικά Περιουσιακά  
Στοιχεία 

• Μεταβολή της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων στη γειτνιάζουσα περιοχή 

1,2,3,4,5,6 

Τοπίο – Αστικό 
Περιβάλλον 

• Βελτίωση της βιωσιµότητας και της 
ελκυστικότητας του αστικού περιβάλλοντος 

• Βαθµός αποκατάστασης τοπίου κατά την 
υλοποίηση έργων µεταφορικών υποδοµών και 
συνοδών έργων 

• Αριθµός προστατευόµενων τοπίων που 
επηρεάζονται από έργα υποδοµών µεταφορών 

1,2,4,5,6 
 
1,2,3,5,6 
 
 
1,2,4 

Πολιτιστική 
Κληρονοµιά 

Αριθµός χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος για 
τους οποίους βελτιώνεται η προσβασιµότητα 
(µουσεία, µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι) 

1,2,3,5,6 

*Σηµείωση: Θεµατικοί Τοµείς, όπου 1: Σιδηροδροµικές Μεταφορές, 2: Οδικές Μεταφορές, 
3: Θαλάσσιες Μεταφορές, 4:  Αεροµεταφορές, 5: Αστικές Συγκοινωνίες, 6: Κέντρα 
Συνδυασµένων Μεταφορών και 7: Οριζόντιες δράσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Χάρτες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ∆ιαβούλευση ΣΠΕΜ - Αποτελέσµατα ∆ιαβούλευσης µε 
Περιφέρειες 
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Γενικές ενέργειες 

Για την έγκαιρη προετοιµασία του ΣΕΣ 2014-2020, σε συνέχεια της 1ης σχετικής εγκυκλίου 
της Εθνικής Αρχής Συντονισµού (ΕΑΣ) διατυπώθηκαν τον Απρίλιο 2012 από τους 
αρµόδιους φορείς σχεδιασµού πολιτικής (υπουργεία, περιφέρειες κλπ.) αρχικές προτάσεις 
στρατηγικής και προτεραιοτήτων για όλους τους τοµείς πολιτικής, σε εθνικό / τοµεακό / 
περιφερειακό επίπεδο. Στη συνέχεια η ΕΑΣ επεξεργάστηκε σε συνεργασία και µε τα 
αρµόδια για τη χάραξη τοµεακής πολιτικής υπουργεία, τις Κατευθύνσεις Εθνικής 
Αναπτυξιακής Πολιτικής της Χώρας για την περίοδο 2014-2020. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνέχισης της διαδικασίας προετοιµασίας για την Ε’ ΠΠ 
ζητήθηκαν (Μάιος 2013, 13650/ΕΥΣΣΑΑΠ 6432/29-3-2013 2ης Εγκύκλιος για τον 
Αναπτυξιακό Προγραµµατισµού της περιόδου 2014-2020) από την  Εθνική Αρχή 
Συντονισµού και διαβιβάσθηκαν προς αυτήν, προτάσεις από τους φορείς χάραξης 
τοµεακής και περιφερειακής πολιτικής για τη διαµόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής 
σε όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των µεταφορών, για την 
Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. Οι προτάσεις αυτές, µε βάση τις σχετικές 
κατευθύνσεις, προέκυψαν κατόπιν διαβούλευσης µε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς 
και αναφέρονταν στο πλαίσιο των Θεµατικών Στόχων των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων (Ε∆ΕΤ) και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά Θεµατικό Στόχο και ανά 
Ε∆ΕΤ. 

 

Εκπόνηση ΣΠΕΜ 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω ενεργειών ελήφθησαν υπόψη και ενσωµατώθηκαν στη 
διαδικασία εκπόνησης του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025. 
Γενικά, προκειµένου να διαµορφωθεί το ΣΠΕΜ κρίθηκε απαραίτητο, να πραγµατοποιηθεί 
εκτεταµένη διαβούλευση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες  / φορείς συµπεριλαµβανοµένων των 
περιφερειών της Χώρας.  

Με ευθύνη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Μεταφορών (Ε∆ΑΜ), ζητήθηκαν 
καταρχήν (από τον Ιανουάριο 2013) από τους δυνητικούς ∆ικαιούχους (αρµοδιότητας 
Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών) έργων µεταφορών, προτάσεις για τη στρατηγική και τις 
προτεραιότητες των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων της Περιόδου 2014-20. Στη 
συνέχεια µε τη βοήθεια εξειδικευµένου Συµβούλου υπήρξε καταγραφή και αποτύπωση της 
πορείας ωρίµανσης και γενικότερα της προόδου των  πράξεων που προτάθηκαν και 
δυνητικά µπορούσαν να συγχρηµατοδοτηθούν από την ΕΕ και στη συνέχεια αξιολόγηση 
αυτών. 

Αντίστοιχα, η συγκέντρωση και αποτύπωση των προτάσεων δυνητικών ∆ικαιούχων 
αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων για τις δράσεις της Ε’ ΠΠ, 
πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του  ΕΠ «Ενίσχυση της 
Προσπελασιµότητας» (ΕΥ∆ ΕΠΕΠ) για τους τοµείς αρµοδιότητάς της.  

Ο µελετητής του ΣΠΕΜ συγκέντρωσε και εξέτασε όλες τις ανωτέρω προτάσεις δυνητικών 
∆ικαιούχων αρµοδιότητας του ΥΠΥΜΕ∆Ι καθώς και τις προτάσεις των περιφερειών για τον 
τοµέα των µεταφορών που συγκεντρώθηκαν ως απάντηση στη 2η Εγκύκλιο της ΕΑΣ 
λαµβάνοντας υπόψη τις παρούσες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, τις ανάγκες σε 
διαπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο, τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τις δεσµεύσεις 
της Χώρας για την ποιοτική άνοδο σε βασικούς τοµείς και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς της. 

Επιπλέον, στις 8 και 15/10/2013 µε ευθύνη της Ε∆ΑΜ έλαβαν χώρα συναντήσεις  
ανάµεσα σε εκπροσώπους των περιφερειών, τις δύο εµπλεκόµενες ∆ιαχειριστικές Αρχές 
και το µελετητή του ΣΠΕΜ. Στις συναντήσεις αυτές έγινε παρουσίαση των στόχων του 
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ΣΠΕΜ για το διάστηµα αναφοράς 2014 - 2025 και συζητήθηκαν οι ειδικότερες προτάσεις 
των περιφερειών για την αναπτυξιακή στρατηγική των µεταφορών στο πλαίσιο των 
απαντήσεων της 2ης Εγκυκλίου της ΕΑΣ. Στη συνέχεια οι περιφέρειες κλήθηκαν να 
προετοιµάσουν αναλυτικά ερωτηµατολόγια µε τα προτεινόµενα έργα που ανήκουν στην 
δικαιοδοσία τους για το διάστηµα αναφοράς του ΣΠΕΜ (2014 – 2025), καταγράφοντας 
τεχνικό και οικονοµικό αντικείµενο, ωριµότητα, χρονοδιάγραµµα κλπ. των αντίστοιχων 
πράξεων. Επιπλέον, ζητήθηκε η προετοιµασία τεχνικής έκθεσης για το σύνολο των 
προγραµµατιζόµενων έργων που οριοθετούνται σε κάθε περιφέρεια αλλά η δικαιοδοσία 
διαχείρισης ανήκει σε φορείς εκτός των περιφερειών. 

Γενικά, στόχος κάθε Περιφέρειας είναι από τα νέα έργα να ευνοηθούν οι κάτοικοι, οι 
επισκέπτες, οι επιχειρήσεις µε βελτίωση της προσπελασιµότητας και εφαρµογή της 
διατροπικότητας και της ανάπτυξης των φιλικών προς το περιβάλλον µέσων µεταφοράς. 

Τα αντίστοιχα κείµενα και ερωτηµατολόγια για δράσεις των Περιφερειών συγκεντρώθηκαν, 
αξιολογήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν από το µελετητή στην προετοιµασία του ΣΠΕΜ.  

Κατά την περίοδο 11 έως 24/04/2014 τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση µέσω της 
ιστοσελίδας της Ε∆ΑΜ το ΣΠΕΜ στη µορφή που είχε λάβει τη συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στα προηγούµενα στάδια και την 
εφαρµογή της µεθοδολογίας εκπόνησης του Στρατηγικού Πλαισίου από το Μελετητή. 
Ειδικότερα τέθηκαν σε διαβούλευση τα κεφάλαια του ΣΠΕΜ (κεφ. 1 έως 6) που αφορούν 
στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και στον καθορισµό των στρατηγικών 
στόχων και της πολιτικής µεταφορών για το διάστηµα αναφοράς του Πλαισίου. Με 
ηλεκτρονικό µήνυµα ενηµερώθηκαν για τη διαδικασία διαβούλευσης 128 εµπλεκόµενοι / 
ενδιαφερόµενοι φορείς που εκπροσωπούν τις Περιφέρειες της Χώρας, τους Κοινωνικούς 
Εταίρους και την Κοινωνία των Πολιτών (υπουργεία, περιφέρειες, ειδικές υπηρεσίες 
διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων, οργανισµοί, µη κυβερνητικές οργανώσεις, 
ενώσεις / σύνδεσµοι / επιµελητήρια, πανεπιστήµια, επιστηµονικοί σύλλογοι, ΑΕ του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κλπ.) και κλήθηκαν να υποβάλλουν σχετικά σχόλια / 
προτάσεις. 

Μετά τη συγκέντρωση των σχετικών σχολίων από 11 φορείς ακολούθησε επεξεργασία και 
ενσωµάτωση των απαραίτητων προσαρµογών  / διορθώσεων στο ΣΠΕΜ. Στη συνέχεια 
ακολούθησε 2ος κύκλος διαβούλευσης επί του πλήρους κειµένου του ΣΠΕΜ 
(συµπεριλαµβανοµένης της λίστας έργων που µπορούν να συγχρηµατοδοτηθούν του 
κεφαλαίου 7 ) κατά την περίοδο 09 έως 19/05/2014 (άτυπα υπήρξε σηµαντική παράταση 
της προθεσµίας και συνεχίστηκε η λήψη / επεξεργασία σχετικών σχολίων για σηµαντικό 
διάστηµα), επίσης µέσω της ιστοσελίδας της Ε∆ΑΜ µε αποστολή µηνύµατος για 
πρόσκληση συµµετοχής στη διαβούλευση σε ευρύτερη λίστα αποδεκτών (154 φορείς). 
Συγκεντρώθηκαν σχόλια / παρατηρήσεις από 19 φορείς (κυρίως από περιφέρειες, 
δυνητικούς δικαιούχους δράσεων και λοιπούς ενδιαφερόµενους φορείς) που µετά την 
αξιολόγησή τους οδήγησαν σε αντίστοιχες προσαρµογές / τροποποιήσεις του κειµένου του 
ΣΠΕΜ.  

Υπογραµµίζεται παράλληλα ότι, για τη διαµόρφωση του κειµένου του ΣΠΕΜ κατά της 
φάσεις διαβούλευσης ελήφθησαν υπόψη οι συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν: 

- στο ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ στις 11-12/02/2014 ανάµεσα στην ΕΥ∆ ΕΠΕΠ, την Ε∆Α 
Μεταφορών, τις ∆ιαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων (ΠΕΠ) και την ΕΑΣ / ΕΥΣΣΑΑΠ, προκειµένου να συζητηθούν οι 
δράσεις µεταφορών της Ε΄ ΠΠ (παράλληλα και µε την προετοιµασία του ΣΠΕΜ) 

- στις 03-04/07/2014 στα γραφεία της ΕΑΣ / ΕΥΣΣΑΑΠ µε ανάλογο αντικείµενο και 
συµµετέχοντες. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά τα κυριότερα έργα που προτάθηκαν από κάθε 
περιφέρεια στις αρχικές (κυρίως) φάσεις διαβούλευσης του ΣΠΕΜ και στοιχεία της 
αντίστοιχης τεκµηρίωσης που χρησιµοποιήθηκε. 

 

Ανατολική Μακεδονία –Θράκη 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τα υπό κατασκευή και 
προγραµµατιζόµενα έργα µεταφορικής υποδοµής (κυρίως οδικά και λιµενικά) αποτέλεσαν 
µέχρι σήµερα το κύριο σκέλος της αναπτυξιακής πολιτικής. Παρόλα αυτά παρατηρούνται 
ελλείψεις στη σιδηροδροµική υποδοµή. Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Π-
ΑΜΘ, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, αξιοποιώντας τη σηµαντική γεωπολιτική θέση που 
κατέχει, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στον τοµέα των διαπεριφερειακών 
συνδυασµένων µεταφορών στοχεύοντας να αναδειχτεί ως κοµβικό σηµείο της Βαλκανικής, 
Ανατολικοευρωπαϊκής και Ασιατικής ενδοχώρας. 

Τα έργα που προτείνονται στην Περιφέρεια είναι: 

� Οδικά: 

• Ολοκλήρωση Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού, Τµήµα Αρδάνιο – Μάνδρα 

• Ολοκλήρωση Κάθετου Άξονα Εγνατίας – Οδού, Τµήµα Κοµοτηνή – Νυµφαία (Νότιο 
Τµήµα, Σύνδεση µε Άξονα Εγνατίας Οδού) 

• Κατασκευή Νέου Αυτοκινητόδροµου (Ε61) Καβάλα – ∆ράµα – Σέρρες 

• Κατασκευή Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνο-Βουλγαρικά 
Σύνορα 

• Κατασκευή νέας οδικής Γέφυρας και Μεθοριακού Σταθµού στο Τελωνείων των 
Κήπων 

• Κατασκευή Νέων Ανισόπεδων Κόµβων Σύνδεσης µε την Εγνατία Οδό 

• Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης (Ανατολικό και ∆υτικό Τµήµα) 

• Περιαστικός δακτύλιος Καβάλας 

• Βελτίωση της προσπελασιµότητας σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της Π-ΑΜΘ 

• Ανατολική Παράκαµψη Ξάνθης 

• Οδικός Άξονας ∆ράµας – Εξοχής (Εθνική Οδός Νο 57). 

• Βελτίωση της Εθνικής Οδού Νο. 14 (∆ράµας – Ξάνθης) – Το έργο αφορά τόσο σε 
παρεµβάσεις στην Π.Ε. ∆ράµας όσο και στην Π.Ε. Ξάνθης 

• Νέα χάραξη της 11ης Επαρχιακής Οδού Ελευθερούπολη – Όρια Ν. Σερρών 

� Σιδηροδροµικά έργα: 

• Σιδηροδροµική σύνδεση του νέου προβλήτα Εµπορευµατοκιβωτίων Λιµένα 
Αλεξανδρούπολης 

• Νέα γραµµή σύνδεσης του σιδηροδροµικού δικτύου µε το Εµπορικό λιµένα 
Καβάλας (Ν. Καρβάλη – «ΦΙΛΙΠΠΟΣ – Β΄») 

• Σιδηροδροµική σύνδεση της ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης 

• Αναβάθµιση σε εντοπισµένα τµήµατα της γραµµής Αλεξανδρούπολης – Ορµένιο 
(Σύνορα), ανακαίνιση Σιδηροδροµικού Σταθµού Πυθίου και Σιδηροδροµικού 
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Σταθµού Ορµένιου και εγκατάσταση συστήµατος Ηλεκτροκίνησης και 
Τηλεδιοίκησης 

• Αλλαγή σιδηροδροµικής χάραξης στην ευρύτερη της Αλεξανδρούπολης 
(παράκαµψη Αλεξανδρούπολης) και σύνδεση µε λοιπές εγκαταστάσεις λιµένα 
Αλεξανδρούπολης 

• Αναβάθµιση σιδηροδροµικής γραµµής Στρυµόνα - Αλεξανδρούπολης. Κατασκευή 
παραλλαγών σε εντοπισµένα τµήµατα της γραµµής Μέστη - Αλεξανδρούπολη και 
σηµατοδότηση της γραµµής Στρυµόνας – Αλεξανδρούπολης 

• Παραλλαγή χάραξης για την παράκαµψη της πόλης Σουφλίου – κατασκευή νέου Σ. 
Σταθµού 

• Αναβάθµιση και εγκατάσταση συστηµάτων ηλεκτροκίνησης και σηµατοδότησης της 
γραµµής Στρυµόνα – Αλεξανδρούπολης 

• Κατασκευή νέας µονής σιδηροδροµικής γραµµής – Θεσσαλονίκη – Αµφίπολη – 
Καβάλα (Ν. Καρβάλη) και Αµφίπολη – Ν. Ζίχνη µε ηλεκτροκίνηση και 
σηµατοδότηση (Παραλιακή Χάραξη) 

• Σιδηροδροµική σύνδεση µε τη Βουλγαρία µέσω Νυµφαίας 

� Λιµενικά έργα: 

• Εκβάθυνση λιµενολεκάνης και διαύλου λιµένα Αλεξανδρούπολης 

• Κατασκευή πολυχρηστικού σταθµού και λιµενίσκου µικρών σκαφών στο Λιµένα 
Αλεξανδρούπολης 

• Κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας Λιµένα Αλεξανδρούπολης και βελτίωση 
συνθηκών ασφαλείας 

• Ολοκλήρωση έργων υποδοµής στο Λιµένα Καβάλας 

• Βελτίωση και ανάπτυξη υποδοµών Λιµένα Πόρτου Λάγους  

• Αναβάθµιση λιµενικών εγκαταστάσεων – επέκταση κρηπιδωµάτων στο Λιµάνι 
Καµαριώτισσας Νήσου Σαµοθράκης 

• Θέσεις προστασίας και ελλιµενισµού οχηµαταγωγών στο λιµένα Θάσου και 
συµπλήρωση εσωτερικών έργων 

� Έργα αεροµεταφορών: 

• Αναβάθµιση του Αερολιµένα «∆ηµόκριτος» στην Αλεξανδρούπολη 

• Αναβάθµιση του Αερολιµένα «Μ. Αλέξανδρος» στην Καβάλα 

� Έργα Αστικής Συγκοινωνίας: 

• Ανάπτυξη δικτύου σιδηροδρόµου προαστιακού τύπου µεταξύ των µεγάλων 
αστικών κέντρων της Π-ΑΜΘ (Αλεξανδρούπολης – Ξάνθης – Κοµοτηνής και 
Καβάλας – ∆ράµας 

• ∆ηµιουργία δικτύων πρόσβασης (πεζοδρόµων & ποδηλατοδρόµων) σε αστικές 
περιοχές µε υψηλή επισκεψιµότητα 

• Σχεδιασµός και υλοποίηση υποστηρικτικής υποδοµής ποδηλάτων 

• Προώθηση αστικών µεταφορών µε µαζικά µέσα µεταφοράς. 
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Στόχος της Περιφέρειας είναι να αναβαθµίσει τις µεταφορές στο σύνολο της, δίνοντας 
έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα µεταφορών. Έργα εθνικής κλίµακας θεωρούνται η 
ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, η αναβάθµιση των λιµανιών και 
αερολιµένων της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης και η αναβάθµιση του 
σιδηροδροµικού δικτύου της Περιφέρειας που την συνδέει µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες 
και µε τα γειτονικά κράτη. Εκτός από αυτά, η Περιφέρεια προτείνει τοπικά έργα, όπως 
τοπικούς δρόµους, µικρότερα λιµάνια και αστικές συγκοινωνίες τα οποία συµβάλλουν στην 
γενικότερη αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Όλα τα έργα συµβάλλουν στο 
να µετατρέψουν τις µεταφορές προσβάσιµες σε όλους τους ανθρώπους αλλά λόγω των 
περιορισµένων οικονοµικών πόρων, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, 
προτεραιότητα έχουν τα έργα που εντάσσονται στα βασικά και αναλυτικά δίκτυα και τα 
αστικά έργα που συµβάλλουν στην µείωση των εκποµπών βλαβερών αερίων.   

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συµφωνεί µε 
τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα 
των µεταφορών. 

 

Κεντρική Μακεδονία  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό όλες τις 
µορφές µεταφορικών υποδοµών για τοπικές, διατοπικές, διαπεριφερειακές και διεθνείς 
µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων. 

� Οδικό δίκτυο: 

1. ∆ύο µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι που οδηγούν σε βασικές πύλες της χώρας και 
ευνοούν τις διαπεριφερειακές συνδέσεις– ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 

� Σιδηροδροµικό δίκτυο: 

1. ∆ιαθέτει ένα πυκνό πλέγµα σιδηροδροµικών υποδοµών, το οποίο εκτείνεται 
συνεχώς και ευνοεί τη Θεσσαλονίκη ως κεντρικό σιδηροδροµικό κόµβο για διεθνείς 
και διαπεριφερειακές µεταφορές. 

2. Προαστιακός σιδηρόδροµος µεταξύ Θεσσαλονίκης – Λάρισας, Θεσσαλονίκης – 
Βέροιας- Έδεσσας – Φλώρινας. 

� Λιµενικές υποδοµές: Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης είναι το δεύτερο στην χώρα και 
αποτελεί πύλη της χώρας και της βαλκανικής ενδοχώρας. Μαζί µε τα λιµάνια της 
Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης δηµιουργούν το βόρειο λιµενικό σύνδεσµο της 
χώρας, µε διεθνείς προεκτάσεις. Υπάρχουν όµως και λιµένες που εξυπηρετούν 
διάφορες ανάγκες όπως αλιευτικές και τουριστικές (π.χ. λιµάνια Νέας Μηχανιώνας, 
Νέων Μουδανιών, Λιτόχωρου κ.α.) 

� Αεροµεταφορές: Η περιοχή της περιφέρειας εξυπηρετείται από το αεροδρόµιο 
Μακεδονίας, που αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα µε πτήσεις εσωτερικού 
και εξωτερικού. Αυτή τη στιγµή βρίσκεται υπό κατασκευή η επέκταση ενός διαδρόµου 
ώστε να µπορεί φιλοξενεί αεροσκάφη µεγαλύτερου µεγέθους. Το έργο αναµένεται να 
ολοκληρωθεί το 2013. Επίσης έχει προβλεφθεί η µελλοντική του σύνδεση του µε το υπό 
κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης. 

Από το ΠΕΠ υλοποιούνται µέχρι στιγµής στην Περιφέρεια – µέσα στην Προγραµµατική 
Περίοδο 2007-2013 – 16 οδικά έργα (819,8 Μeuro ) – εκ των οποίων τα 5 αφορούν σε 
αυτοκινητόδροµους (39,5 χλµ), τα υπόλοιπα οδικό δίκτυο κατώτερης τάξης (47 χλµ) και 1 
έργο αφορά στη βελτίωση του σιδηροδροµικού δικτύου (21χλµ). 
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Τα βασικά έργα που προτείνονται από την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα 
εξής:  

• Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς- ∆οϊράνη, τµήµα Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. 
Σάντας 

• Κατασκευή οδικού τµήµατος Ποτίδαια - Κασσάνδρεια του οδικού κυκλώµατος 
Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής 

• Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου Κ16 στη συµβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής 
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης 

• Οδικός άξονας Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα, αποπεράτωση τµήµατος Πατρίδα – 
Νάουσα 

• Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη - Κιλκίς – ∆οϊράνη, τµήµα Α/Κ Μαυρονερίου – 
Είσοδος Κιλκίς 

• Περιφερειακή Οδός Κατερίνης 

• Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης – Ειδοµένης, 
στο τµήµα Πολύκαστρο – Ειδοµένη (Β’ φάση) 

• Βελτίωση / Αναβάθµιση της ∆υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού 
Θεσσαλονίκης από πέρας κόµβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόµβο Κ5 (νοσοκοµείο 
Παπαγεωργίου) 

∆ύο από τα έργα της Περιφέρειας αποτελούν κοµµάτι των διευρωπαϊκών δικτύων (1. 
Κατασκευή ανισόπεδου κόµβου Κ16 στην συµβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής 
οδού Θεσσαλονίκης, 2. Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδροµικής γραµµής 
Θεσσαλονίκης – Ειδοµένης, στο τµήµα Πολύκαστρο – Ειδοµένη). Τα έργα αυτά αποτελούν 
προτεραιότητα σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αφού συµβάλλουν στην 
ολοκλήρωση των ∆Ε∆-Μ. Τα υπόλοιπα έργα αφορούν τµήµατα οδικών αξόνων, τα οποία 
καταλήγουν σε διευρωπαϊκά δίκτυα και εξυπηρετούν την επενδυτική προτεραιότητα 
«Σύνδεση µε τα ∆Ε∆-Μ µέσω δευτερευόντων και τριτευόντων κόµβων». 

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας δεν προτείνει 
συγκεκριµένες δράσεις αλλά ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα προτεινόµενα 
έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα των µεταφορών. 

 

∆υτική Μακεδονία 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ευρισκόµενη στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας µας, 
έχει την ιδιαιτερότητα να συνορεύει µε δύο διαφορετικές χώρες. Η θέση της αυτή την 
καθιστά πύλη εισόδου της πατρίδας µας τόσο από τα βόρεια όσο και από τα δυτικά. Στην 
ενίσχυση του ρόλου της αυτού συµβάλλει και η Εγνατία Οδός που διέρχεται από την 
Περιφέρεια. 

Σύµφωνα µε την Περιφέρεια τα βασικά οδικά έργα που πρέπει να προωθηθούν είναι: 

• Ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, που διέρχονται από την 
Περιφέρεια (Σιάτιστα – Ιεροπηγή – Κρυσταλλοπηγή και Νίκη – Κοζάνη - Λάρισα) 

• Σύνδεση του αυτοκινητοδρόµου Ε65 µε την Εγνατία Οδός 

• Οδικό τµήµα Γρεβενά – Όρια νοµού Τρικάλων 

• ∆ιασταύρωση Πρεσπών – Άγιος Γερµανός 
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• Οδικό τµήµα Φλώρινα – Πισοδέρι – Αντάρτικο – διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – 
Χάνι Μπιρίκι (δυτικός τουριστικός άξονας) 

• Σήραγγα Κλεισούρας. 

Η ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων ικανοποιεί την ευρωπαϊκή πολιτική για ολοκλήρωση 
των ∆Ε∆-Μ. Η σήραγγα Κλεισούρας, η σύνδεση του αυτοκινητοδρόµου Ε65 µε την 
Εγνατία Οδό και το οδικό τµήµα Φλώρινα – Πισοδέρι αποτελούν έργα που συνδέουν 
διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα και συνεισφέρουν στην κατεύθυνση σύνδεσης δευτερευόντων 
κόµβων µε τα ∆Ε∆-Μ. Τέλος, η ∆ιασταύρωση Πρεσπών – Άγιος Γερµανός και το οδικό 
τµήµα Γρεβενά – Όρια νοµού Τρικάλων αποσκοπούν στην αναβάθµιση της 
προσβασιµότητας τουριστικών περιοχών (Πρέσπες και χιονοδροµικό κέντρο της 
Βασιλίτσας αντίστοιχα). Η αναβάθµιση των προσβάσεων σε τουριστικές περιοχές, παρόλο 
που αποτελεί σηµαντικό έργο για την τοπική οικονοµία, δεν αποτελεί ευρωπαϊκή 
προτεραιότητα άµεσα. Παρόλα αυτά, το έργο Γρεβενά – Όρια νοµού Τρικάλων µπορεί να 
θεωρηθεί σηµαντικό και για την διασύνδεση της πόλης των Γρεβενών µε την ∆εσκάτη 
(δεύτερη µεγαλύτερη πόλη στον νοµό Γρεβενών). Ο σκοπός αυτός όµως µπορεί να 
ικανοποιηθεί µε κατάλληλη χάραξη του έργου «Σύνδεση Ε65 µε Εγνατία Οδό». 

Επιπλέον προτάθηκαν δύο σιδηροδροµικά έργα σύνδεσης της Κοζάνης µε Θεσσαλονίκη 
και Αθήνα:  

� Επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκη – Κοζάνη για µεταφορά 
εµπορευµάτων και  επιβατών µέσω ηλεκτρικού σιδηροδροµικού δικτύου. 

� Χάραξη σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων που θα ακολουθήσει την 
παλαιά χάραξη για Καλαµπάκα και θα συνδέεται µε την κεντρική σιδηροδροµική 
γραµµή Θεσσαλονίκη – Αθήνα.  

Για τις γραµµές αυτές θεωρείται ότι θα υποστηρίζονται από ένα εκτεταµένο οδικό δίκτυο, 
όπως αυτό περιγράφτηκε στις προτάσεις της Περιφέρειας. Έτσι αναµένεται να 
αναβαθµιστεί το επιχειρηµατικό περιβάλλον της περιοχής, να προετοιµαστούν οι συνθήκες 
δηµιουργίας διαµετακοµιστικών κέντρων που θα συµβάλλουν στην τόνωση της τοπικής 
οικονοµίας, ενώ θα µεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα των διατιθέµενων πόρων.  

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συµφωνεί 
µερικώς µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας. 

 

Ήπειρος 

Στην Περιφέρεια της Ηπείρου βρίσκεται το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, το οποίο αποτελεί 
σηµαντική πύλη εισόδου/ εξόδου για την Ελλάδα καθώς ανταγωνίζεται τα λιµάνια της 
Αδριατικής, κυρίως για εµπορευµατικούς λόγους. Για αυτό το λόγο, το λιµάνι πρέπει να 
είναι ελκυστικό και το βασικό στοιχείο για να επιτευχθεί αυτό είναι η επαρκής και αξιόπιστη 
συνδεσιµότητά του µε τα άλλα υποσυστήµατα και κυρίως τον σιδηρόδροµο. Όσο αφορά το 
οδικό κοµµάτι, έχουν γίνει µεγάλα βήµατα µε την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και την 
υπό κατασκευή Ιόνια Οδό. Τέλος, η Περιφέρεια προωθεί τις «πράσινες» µεταφορές 
δίνοντας έµφαση στη δηµιουργία τραµ στην πόλη των Ιωαννίνων και στη γενικότερη 
βελτίωση των αστικών υποδοµών για την ενίσχυση της πεζής κινητικότητας και της 
κινητικότητας µε ποδήλατο. 

Επιγραµµατικά, οι προτάσεις τις Περιφέρειας για την Ε’ Προγραµµατική Περίοδο 
περιελάµβαναν: 

• Κατασκευή ∆υτικού Άξονα από Ιωάννινα έως Αντίρριο (Ιόνια οδός)» 
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• Κατασκευή Αυτοκινητοδρόµου ∆υτικής Ελλάδος  (Ε65)» 

• Κατασκευή οδού Ηγουµενίτσας – Πρέβεζας 

• Κατασκευή οδού Ηγουµενίτσας – Σαγιάδας 

• Κατασκευή οδικού άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά 

• Παράκαµψη αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης 

• Βελτίωση τµήµατος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου από Χ.Θ. 29+800 έως Χ.Θ. 
30+500 (Περιοχή Τερόβου) 

• Κατασκευή οδού Καλπάκι – Κόνιτσα 

• Σύνδεση Ιόνιας οδού µε Πράµαντα 

• Ολοκλήρωση κατασκευής Λιµένα Ηγουµενίτσας 

• Επέκταση κτιρίου αεροσταθµού, επέκταση δαπέδου στάθµευσης αεροσκαφών, 
νέου συνδετήριου τροχοδρόµου, νέου οδικού δικτύου πρόσβασης στον Αερολιµένα 
και επέκταση διαµόρφωσης χώρων στάθµευσης οχηµάτων στον Κρατικό 
Αερολιµένα Ιωαννίνων 

• Σιδηροδροµική σύνδεση Ηπείρου 

• Κατασκευή µέσου σταθερής τροχιάς (τραµ) στα Ιωάννινα 

• Βελτίωση Κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην ΠΕ1 
Ηγουµενίτσας 

• ∆ιαµόρφωση τάφρου Αγίου Αντρέα στην Πρέβεζα 

• Ανάπλαση οδών 21ης Οκτωβρίου – Καρυωτάκη – Εθνικής αντιστάσεων και 
κάθετων οδών στην Πρέβεζα 

• Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Σκουληκαριά – Βελενζτικό 

• Ολοκλήρωση δρόµου Μηλιανά – Μεσόπυργος. 

Οι περισσότερες από τις προτάσεις της Περιφέρειας συµβαδίζουν µε τις Ευρωπαϊκές και 
Εθνικές Πολιτικές. Το πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης 
του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της 
περιφέρειας συµφωνεί µερικώς µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας.  

Προτείνεται η θέσπιση και λειτουργία συστήµατος µεταφορών µε υδροπλάνα στην 
ευρύτερη περιοχή Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. 

 

Νησιά Ιονίου Πελάγους 

Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από το έντονο νησιωτικό της χαρακτήρα και οι περισσότερες 
προτεινόµενες δράσεις της συµπεριλαµβάνουν τα λιµάνια των νησιών της. Οι δύο βασικοί 
στόχοι της Περιφέρειας είναι: 

• Συνθήκες ασφαλούς «εσωτερικής» χερσαίας σύνδεσης και διακίνησης (µε κατά 
προτεραιότητα συνδέσεις στον αστικό ιστό, τις πύλες και τις αποµακρυσµένες 
περιοχές). 

• Ενδοπεριφερειακή κινητικότητα και ένταξη στον εθνικό και διεθνή περίγυρο, µέσα 
από τη λειτουργία ενός δικτύου λιµένων και εναέριων µεταφορών συνδεδεµένων µε 
τα βασικά οδικά δίκτυα. 
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Τέλος, η Περιφέρεια εισάγει και την ανάγκη ανάπτυξης υδατοδροµίων για βελτίωση της 
εσωτερικής κινητικότητας, αποκλεισµού µικρών νησιών από δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
και παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα του τουρισµού. Επιγραµµατικά, οι ενδεικτικές 
προτάσεις υποδοµών εθνικού επιπέδου εντός της Περιφέρειας για την νέα Προγραµµατική 
Περίοδο είναι οι εξής: 

• Λιµάνι Κέρκυρας (συµπληρώσεις – διαπλάτυνση προσήνεµου µόλου) 

• Λιµάνι Αργοστολίου 

• Λιµάνι Ζακύνθου (Προβλήτα Κρουαζιερόπλοιων – βελτιώσεις) 

• Παράκαµψη πόλης Κέρκυρας 

• Υπογειοποίηση τµήµατος δρόµου έµπροσθεν του Αεροδροµίου της Κέρκυρας 

• Οδός πρόσβασης στο αεροδρόµιο Κέρκυρας ( Τρία Γεφύρια – Βρυώνη) 

• Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας 

• Οδός σύνδεσης Λευκάδας – Ακτίου 

• Οδική σύνδεση Αργοστολίου – Αεροδροµίου (µέσω Κραναίας) - Πόρος 

• Οδική σύνδεση Ζάκυνθος (Λιµάνι) – Αεροδρόµιο - Βασιλικό 

Στόχος της Περιφέρειας είναι να δηµιουργήσει ένα νοητό άξονα από το βορρά ως το νότο, 
αναβαθµίζοντας τις λιµενικές, αεροπορικές και οδικές υποδοµές. Το λιµάνι της Κέρκυρας 
είναι το µοναδικό λιµάνι τις Περιφέρειας που ανήκει στο διευρωπαϊκό θαλάσσιο δίκτυο, 
ενώ στο διευρωπαϊκό δίκτυο αεροµεταφορών ανήκουν τα αεροδρόµια της Κέρκυρας, της 
Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, προτεραιότητα 
έχουν τα έργα που ανήκουν στα ∆Ε∆-Μ. Επιπλέον, η Περιφέρεια επιθυµεί την αναβάθµιση 
οδικών τµηµάτων που συνδέουν επιβατικούς σταθµούς (λιµάνια, αεροδρόµια) µεταξύ τους 
ώστε να ευνοηθούν τόσο οι πολυτροπικές µετακινήσεις όσο και η εύκολη πρόσβαση προς 
την ενδοχώρα των νησιών. Τέλος, η παράκαµψη της πόλης της Κέρκυρας και η 
υπογειοποίηση του οδικού τµήµατος έµπροσθεν του αεροδροµίου της Κέρκυρας είναι έργα 
που θα συνεισφέρουν στην αποσυµφόρηση του αστικού κέντρου και την ενίσχυση της 
οδικής ασφάλειας αντίστοιχα.  

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συµφωνεί µε 
τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα 
των µεταφορών. 

 

Θεσσαλία 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ευρισκόµενη στο κέντρο της ηπειρωτικής χώρας διαθέτει τµήµατα 
των οδικών και σιδηροδροµικών ∆Ε∆-Μ και σε σχέση µε αυτά διαρθρώνονται οι κύριες 
προτάσεις έργων της. Οι προτάσεις αυτές στον τοµέα των οδικών έργων αναφέρονται 
στην βελτίωση των παρακάτω αξόνων και συνδέσεων: 

• Ολοκλήρωση ΠΑΘΕ 

• Βελτίωση τµήµατος ΠΑΘΕ – Βόλος 

• Ολοκλήρωση οδικού άξονα Ε65 

• Ολοκλήρωση οδικού άξονα Λάρισα – Τρίκαλα (ως διασύνδεση Ε65 µε ΠΑΘΕ και 
λιµένα Βόλου) 
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• Σύνδεση αεροδροµίου Αγχιάλου µε ΠΑΘΕ 

• Βελτίωση οδικού άξονα Νίκη – Φλώρινα – Κοζάνη – Λάρισα – ΠΑΘΕ (εντός 
Θεσσαλίας) 

• Σύνδεση λιµένα µε αεροδρόµιο Σκιάθου 

• Ολοκλήρωση οδικού άξονα Λάρισας – Καρδίτσας 

• Τµήµα από Καρδίτσα έως ∆έλτα (σύνδεση µε Ε65) 

• Συνδέσεις σε όµορες περιφέρειες, αποµακρυσµένες περιοχές και νησιά. 

Ειδικότερα, οι σχετικές προτεραιότητες (προτεινόµενες δράσεις) έχουν συνοπτικά δηλωθεί 
ως εξής: 

• Εθνική οδός Λάρισα – Τρίκαλα (τµήµα Τερψιθέα – Ραχούλα Αµυγδαλέας) 

• Σύνδεση πόλεων Καρδίτσας και Τρικάλων µε ΠΑΘΕ 

• Περιφερειακές οδοί (παρακάµψεις) Λάρισας (νότια και δυτικά: τµήµατα Β’ Γέφυρα 
Πηνειού – Γεωργική Σχολή, Α/Κ Καρδίτσας, Ι/Κ Φαρσάλων – Ε.Ο. Τρικάλων) 

• Παράκαµψη Καρδίτσας (τµήµατα Ι/Κ Αθηνών – Ι/Κ Αγ. Τριάδας, εξ. Αγιοπηγής – εξ. 
Μητρόπολης) 

• Εθνική Οδός Λάρισα – Καρδίτσα (τµήµατα Ι/Κ Μεσοράχης – Ι/Κ Ελευθερών, ∆έλτα 
- Καρδίτσα και παράκαµψη Συκεώνα) 

• Εθνική Οδός 15 (τµήµα Ι/Κ Οξύνειας – Ι/Κ ∆εσκάτης) 

•  Εθνική Οδός Λάρισας – Βόλου (Α/Κ Σέσκλου) 

• Βελτίωση Παλαιάς Εθνικής Οδού στην περιοχή της Λάρισας (επικαιροποίηση 
µελετών) 

• Εθνική Οδός Τρίκαλα – Άρτα (τµήµατα παράκαµψη Πύλης – Παλαιοµονάστηρο και 
Γέφυρα Πηνειού – Περιφερειακός δακτύλιος Τρικάλων) 

• Παραλιακός οδικός άξονας Θεσσαλίας (τµήµα Καµάρι / Κεραµίδι – Ρακοπόταµος) 

• Εθνική Οδός Καρδίτσα – Καρπενήσι (Γέφυρα Μέγδοβα) 

• Βελτίωση ΕΟ Ν. Μοναστήρι – Καρδίτσα (παράκαµψη Σοφάδων).  

Στον τοµέα των σιδηροδροµικών έργων έχουν καταγραφεί προτεραιότητες της περιφέρειας 
σχετικά µε: 

• Ηλεκτροκίνηση γραµµών Λάρισα – Βόλος και Παλαιοφάρσαλο – Καλαµπάκα 

• Σύνδεση αεροδροµίου Αγχιάλου και λιµένα Βόλου µε το δίκτυο 

• Κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων στην ΠΑΘΕ/Π σε αστικές και υπεραστικές 
περιοχές. 

Στον τοµέα των συνδυασµένων µεταφορών ζητείται η κατασκευή εµπορευµατικού κέντρου 
Θεσσαλίας ενώ τέλος στον τοµέα των λιµενικών υποδοµών κατετέθησαν προτάσεις για 
βελτιώσεις στους λιµένες Βόλου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου. 

Επιπλέον προτάθηκαν δράσεις καθαρών αστικών µεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της 
Περιφέρειας. 

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συµφωνεί µε 
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τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα 
των µεταφορών. 

 

∆υτική Ελλάδα 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση συνδέοντας την 
Πελοπόννησο µε την Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο. Αποτελεί µία εκ των κυριότερων 
πυλών της χώρας, θεωρούµενη ως η ∆υτική Πύλη της Ελλάδας προς την Αδριατική και 
την ∆υτική Ευρώπη γενικότερα. Όσο αφορά τις υποδοµές µεταφορών της Περιφέρειας, 
διαπιστώνει κανείς πως η στρατηγική ανάπτυξης των προηγούµενων προγραµµατικών 
περιόδων έχει οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση του συνόλου των µεταφορικών υποδοµών 
της Περιφέρειας, αν και υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης.  

� Οδικό δίκτυο: 

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο και βελτιώνεται 
συνεχώς. Η κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει την πόλη των Πατρών µε την 
Αθήνα αποτελεί µέρος του βασικού εθνικού άξονα Π.Α.Θ.Ε και ανήκει στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα. Σηµαντικό είναι ότι η Περιφέρεια µελλοντικά τείνει να 
µετατραπεί σε σταυροδρόµι συνδυασµένων µεταφορών και περιοχή σύγκλισης των 
δύο εθνικών - διεθνών αξόνων ανάπτυξης: του υπάρχοντος Κεντρικού 
Αναπτυξιακού Άξονα (ΠΑΘΕ) που επεκτείνεται µέχρι την Καλαµάτα και του υπό 
υλοποίηση ∆υτικού Άξονα. Μεταξύ των µεγάλων τεχνικών έργων που 
ολοκληρώθηκαν στην Περιφέρεια πρωτοστατεί το έργο της σύνδεσης του Ρίου - 
Αντίρριου µέσω της οµώνυµης κρεµαστής γέφυρας µήκους 2,5 χιλιοµέτρων που 
συνδέει την Πελοπόννησο µε την κυρίως ηπειρωτική χώρα.  

� Λιµενικές υποδοµές: 

Μέχρι σήµερα και µε την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων έχουν γίνει σηµαντικές 
παρεµβάσεις εκσυγχρονισµού στα λιµάνια Πάτρας, Κυλλήνης και Αιγίου, αν και 
απαιτείται η περαιτέρω ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών στα ήδη υπάρχοντα 
λιµάνια της Περιφέρειας για την ενδυνάµωση των συνδυασµένων µεταφορών µε 
σκοπό την επαρκή σύνδεση αυτών µε το σιδηροδροµικό και οδικό δίκτυο, τη 
δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων καθώς και τη δηµιουργία αναβαθµισµένων 
υποδοµών και σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης του µεταφορικού έργου. Επίσης, 
σηµειώνεται ότι η περιφέρεια έχει σηµαντικές δυνατότητες που µπορούν να 
αξιοποιηθούν καθώς υπάρχει µικρότερο λιµάνι (Αίγιο) για εµπορικές συναλλαγές 
και το λιµάνι του Κατακώλου που είναι από τα µεγαλύτερα λιµάνια στην Μεσόγειο 
για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας. 

Μία σειρά από σηµαντικά αναπτυξιακά έργα που χρηµατοδοτούνται κυρίως από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αναβαθµίσουν ακόµα περισσότερο το ρόλο της 
Περιφέρειας στο νοτιοανατολικό άκρο του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου και θα επηρεάσουν 
σηµαντικά τον Περιφερειακό σχεδιασµό στο πλαίσιο της 5ης Προγραµµατικής Περιόδου.  

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα βασικότερα έργα που προτείνει η Περιφέρεια: 

• Αναβάθµιση αερολιµένα Αράξου 

• Ολοκλήρωση οδικής σύνδεσης Ιόνιας Οδού µε λιµένα Πλατυγιαλίου (µέσω 
σήραγγας Αγίου Ηλία) 

• Ολοκλήρωση εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών 

• Ολοκλήρωση εθνικής οδού Πατρών – Πύργου – Τσακώνας 
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• Ολοκλήρωση του οδικού άξονα εθνικής οδού Αρχαία Ολυµπία – Βυτίνα 

• Ολοκλήρωση σιδηροδροµικού άξονα Κιάτου – Ροδοδάφνης – Ρίου - Πατρών 

• Ολοκλήρωση σιδηροδροµικού άξονα Πατρών – Πύργου 

• Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Αµβρακία – Άκτιο 

• Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Ιόνια Οδός) 

• Σύνδεση παρα-Ιόνιας οδού (τµήµα Βόνιτσας – Ακτίου) µε Λευκάδα 

• Ολοκλήρωση νέου λιµανιού Πάτρας 

• Ολοκλήρωση οδικής σύνδεσης νέου λιµανιού Πάτρας µε περιµετρική οδό Πατρών 

• Ολοκλήρωση οδικού άξονα Αγρίνιο – Καρπενήσι 

• Ολοκλήρωση οδικού άξονα Πάτρας - Τρίπολης (111 ΕΟ) 

• Αναβάθµιση αερολιµένα Ανδραβίδας 

• Κατασκευή κόµβου σύνδεσης 111 ΕΟ µε ευρεία παράκαµψη Πάτρας – κόµβος Κ7. 

Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις επενδυτικές προτεραιότητες, τα 
προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας ανταποκρίνονται στο γενικότερο ευρωπαϊκό όραµα για 
ολοκλήρωση / αναβάθµιση των ∆Ε∆-Μ και την σύνδεση αυτών µε κόµβους 
δευτερεύουσας και τριτεύουσας σηµασίας.  

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας δεν προτείνει 
συγκεκριµένες δράσεις αλλά ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα προτεινόµενα 
έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα των µεταφορών. 

 

Στερεά Ελλάδα 

Κατά τις προηγούµενες Προγραµµατικές Περιόδους κατασκευάστηκε µεγάλος αριθµός 
έργων, τα οποία αφορούν σε βελτίωση Εθνικών, Περιφερειακών και τοπικών οδών, σε 
επεκτάσεις και βελτιώσεις λιµανιών καθώς και σε εκσυγχρονισµό των σιδηροδροµικών 
γραµµών. 

Αναλυτικότερα, υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται δράσεις εθνικών, 
διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που διευκολύνουν την διάχυση 
των αναπτυξιακών ευκαιριών, την διασύνδεση του µεταφορικού δικτύου της Περιφέρειας 
µε τους µεγάλους διευρωπαϊκούς και εθνικούς µεταφορικούς άξονες, τις διαπεριφερειακές 
ροές και µετακινήσεις ατόµων, προϊόντων και υπηρεσιών, τις συνδέσεις αστικών κέντρων 
αλλά και µικρότερων οικιστικών συνόλων, τις παρακάµψεις αστικών και τουριστικών 
κέντρων, τις συνδέσεις µε λιµενικές υποδοµές που εξυπηρετούν επιβατικές και 
εµπορευµατικές κινήσεις. Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην βελτίωση του επιπέδου 
της οδικής ασφάλειας, µέσω της βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδικών 
αξόνων που παρουσιάζουν σχετικά προβλήµατα. Παράλληλα, εκσυγχρονίζονται οι 
λιµενικές υποδοµές της Περιφέρειας, µε στόχο την προώθηση συνδυασµένων µεταφορών.  
Τέλος, πραγµατοποιήθηκε ένα έργο αναβάθµισης, βελτίωσης και ασφάλειας του τοπικού 
σιδηροδροµικού δικτύου, το οποίο περιελάµβανε παρεµβάσεις ηλεκτροφωτισµού, 
σήµανσης καθώς και κατασκευή διαβάσεων πεζών – οχηµάτων.  

Τα βασικά προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας είναι τα εξής: 

• Ολοκλήρωση οδικού άξονα ΠΑΘΕ 
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• Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)  

• Οδικός άξονας Λαµία – Άµφισσα – Ιτέα – Αντίρριο 

• Οδικός άξονας Άµφισσα – Λιδορίκι 

• Οδικός άξονας Λαµία – Καρπενήσι – Αγρίνιο 

• Οδικός άξονας Θήβα – Λειβαδιά – Λαµία 

• Οδικός άξονας Λειβαδιά – Αράχοβα – ∆ελφοί – Άµφισσα 

• Οδικός άξονας Λαµία – M.Μοναστήρι - όρια Ν. Φθιώτιδας/Καρδίτσας 

• Βόρειος οδικός άξονας Εύβοιας (Χαλκίδα – Ιστιαία – Λ. Αιδηψού) 

• Νότιος Οδικός άξονας Εύβοιας (Χαλκίδα – Λέπουρα – Κάρυστος) 

• Ολοκλήρωση της κατασκευής της Σιδηροδροµική Γραµµής Υψηλών ταχυτήτων στο 
τµήµα Τιθορέα – Λιανοκλάδι - ∆οµοκός 

• Βελτίωση – Επέκταση λιµανιού Στυλίδας. 

Απαιτείται να γίνει σαφές ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως και ο ελληνικός χώρος 
γενικότερα, αντιµετωπίζουν πρόβληµα µειωµένης προσπελασιµότητας σε ευρωπαϊκό-
διεθνές επίπεδο, που δεν είναι εύκολα αντιµετωπίσιµο για λόγους γεωγραφικούς. Σήµερα, 
το βασικό πλέγµα των διαπεριφερειακών αξόνων στην Περιφέρεια περιλαµβάνει τον 
αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ αλλά µε υπό εξέλιξη ή προγραµµατισµένα έργα για την 
ολοκλήρωσή του. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του Βασικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού 
∆ικτύου (Β∆Ο∆) που προτείνει η Περιφέρεια, αποτελεί µονοσήµαντη επιλογή, διαµέσου 
της οποίας διασφαλίζονται βελτιωµένες συνθήκες πρόσβασης στις αποµακρυσµένες ή και 
δυσπρόσιτες περιοχές και ζώνες, µε στόχο την κατά το δυνατό βελτίωση της εξαιρετικά 
έντονης ανισορροπίας του Ελλαδικού χώρου ως προς την κατανοµή του πληθυσµού και 
των δραστηριοτήτων. Το πλέγµα των βασικών διαπεριφερειακών οδικών αξόνων, που έχει 
ήδη ενταχθεί στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, και διέρχεται είτε από την περιφέρεια είτε σε 
εγγύτητα µε αυτή, διαµορφώνει, ωστόσο, µια ριζικά διαφορετική δοµή, σε σχέση µε τον 
ΠΑΘΕ. 

Γενικότερα στην περιφέρεια, πέρα από τα προβλήµατα της υποδοµής, παρατηρούνται 
διαρθρωτικές και λειτουργικές αδυναµίες καθώς και έλλειψη αποτελεσµατικών µηχανισµών 
ένταξης του σιδηροδροµικού δικτύου στη µεταφορική αλυσίδα (εφαρµογές εφοδιαστικής-
logistics-, συνδυασµός µε διαµετακοµιστικά ή εµπορευµατικά κέντρα, αποτελεσµατικός 
συνδυασµός µε χερσαίες λιµενικές εγκαταστάσεις κλπ.) και η ανάπτυξη των 
συνδυασµένων µεταφορών (πολιτική που, για την εξυπηρέτηση κυρίως των 
εµπορευµατικών µεταφορών, αποτελεί εκπεφρασµένη πολιτική ήδη από το 1992, ενώ το 
1997 διατυπώθηκε η στρατηγική για την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Συνεπώς, αποτελεί αναπτυξιακή ανάγκη για την Περιφέρεια η 
προώθηση συνδυασµένων µεταφορών, η σιδηροδροµική και οδική σύνδεση των λιµένων 
και η αναβάθµιση του υπάρχον σιδηροδροµικού δικτύου. 

Το πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συµφωνεί 
µερικώς µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, στα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται 
έργα στα λιµάνια της Κύµης και της Χαλκίδας. 
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Βόρειο Αιγαίο 

Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι η µεγάλη απόσταση και των δέκα 
(10) κατοικηµένων νησιών της από την ηπειρωτική χώρα και δη από το κεντρικό 
αεροδρόµιο και αντίστοιχα από το κεντρικό λιµάνι της χώρας. Η Περιφέρεια γειτνιάζει 
άµεσα µε την Τουρκική Επικράτεια, ενώ παράλληλα οι αποστάσεις µεταξύ των νησιών της 
είναι στη µεγάλη τους πλειοψηφία σηµαντικές. 

Τα προαναφερόµενα µειονεκτήµατα της Περιφέρειας δηµιουργούν σηµαντικές ανάγκες 
ανάπτυξης µεταφορικών υποδοµών, κυρίως λιµενικών, αλλά και οδικών, προκειµένου να 
διαφοροποιηθεί το µεταφορικό πρότυπο των νησιών της. Το νέο µεταφορικό πρότυπο θα 
πρέπει να εξυπηρετεί την λειτουργική / παραγωγική διασύνδεση των νησιών και τη µείωση 
του µεταφορικού κόστους και χρόνου.  

Τα έργα πρώτης προτεραιότητας που προτείνει η Περιφέρεια είναι τα εξής: 

• Ισόπεδος οδικός κόµβος σύνδεσης οδού βόρειας παράκαµψης Μυτιλήνης µε οδό 
Μυτιλήνης Θέρµης 

• Βελτίωση δρόµου Αµπελικού-Σταυρού 

• Βελτίωση τµηµάτων επαρχιακής οδού Παπάδου - Πλωµαρίου (πλην Λαγκάδας) 

• Κατασκευή οδού προσπέλασης προς ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ µε κόµβο συµβολής στην ΕΟ 
Μυτιλήνης - Καλλονής 

• Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Θέρµης – Μανταµάδου  

• Βελτίωση επαρχιακής οδού Μυτιλήνης – Λουτρών - Κουντουρουδίας 

• Μελέτης βελτίωσης οδού Κόρνου – ∆ιασταύρωσης Σαρδών ΧΥΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 

• Βελτίωση επαρχιακής οδού Κώµης – Αγ. Παρασκευής µετά παρακάµψεων 
οικισµών 

• Υπήνεµος µώλος και κτιριακές εγκαταστάσεις λιµένα Μύρινας 

• Κατασκευή ισόπεδου κόµβου στη διακλάδωση 73ης ΕΟ µε οδό προς Αφαλώνα 

• Παράκαµψη οικισµού Θανούς 

• Λιµενικά έργα Φούρνων 

• Παράκαµψη Πυθαγορείου Χώρας 

• ∆ρόµος Στέλι – Φραντάτο Ράχες Ικαρίας 

• Παράκαµψη Παλαιοκάστρου  

• Παράκαµψη Καρλοβασίου 

• ∆ρόµος Νεχώρι – Καλλιµασιά – Παράκαµψη Καλλιµασιάς 

• ∆ρόµος Παράκαµψης Ζυφιά – Χαλκειούς και Αγ. Γεωργίου / Παράκαµψη Χαλκειούς 

• Μετατόπιση παραλιακής οδού Χίου – Θυµιανών στην περιοχή του κρατικού 
αερολιµένα. 

Τα έργα δεύτερης προτεραιότητας που προτείνει η Περιφέρεια είναι τα εξής:  

• Λιµάνι Σάµου – Βελτίωση λιµενικών υποδοµών 

• Τουριστικό αγκυροβόλιο Βαθέως Σάµου 

• ∆ρόµος Αγ. Ειρήνη - Μυτιληνιοί 
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• Λιµενικό έργο Αγ. Ισίδωρου ∆ρακαίων Σάµου 

• Βελτίωση δρόµου Χώρας – Κουµαραδαίων 

• Βελτίωση δρόµου Κουµαίικα - Πύργος 

• Βελτίωση δρόµου αεροδρόµιο Σάµου – Ηραίο 

• Επέκταση προσήνεµου µώλου και κατασκευή αντιπροσαµµωτικού µώλου λιµένα 
Μαραθόκαµπου Σάµου 

• Ολοκλήρωση οδικού τµήµατος παράκαµψης Μαραθόκαµπου 

• Παράκαµψη κάµπου Μαραθόκαµπου 

• ∆ρόµος Περδίκι- αεροδρόµιο Ικαρίας 

• ∆ρόµος παράκαµψης Φούρνων 

• ∆ρόµος Καρκινάγρι – Μαγγανίτης 

• Παράκαµψη Αρµενιστή 

• Παράκαµψη Πλαγιάς 

• Βελτίωση λιµενικών υποδοµών λιµένα Αγ. Κηρύκου 

• Κατασκευή λιµενικών εγκαταστάσεων νέου λιµένα Χίου Α’ και Β’ φάση 

• Κατασκευή κτιριακών υποδοµών λιµένα Μεστών 

• ∆ηµιουργία δεύτερης εξόδου οικισµού Συκιάδας. 

Η Περιφέρεια δίνει µεγάλη έµφαση στις οδικές και λιµενικές µεταφορές. Τα έργα της  
αποσκοπούν στην αναβάθµιση του οδικού δικτύου, στις παρακάµψεις µεγάλων οικισµών, 
στη βελτίωση των οδικών συνδέσεων µε επιβατικούς σταθµούς (λιµάνια, αεροδρόµια) που 
αποτελούν πύλες εισόδου – εξόδου των νησιών και στην αναβάθµιση των υπαρχόντων 
λιµανιών και κατασκευή νέων. Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις αντίστοιχες 
επενδυτικές προτεραιότητες, προτεραιότητα έχουν τα έργα που βελτιώνουν ή 
ολοκληρώνουν τα ∆Ε∆-Μ (π.χ. λιµάνι Σάµου) και οι οδικές συνδέσεις που αποσκοπούν 
στη σύνδεσή τους. 

Σηµαντικούς στόχους αποτελούν για την περιφέρεια η άµβλυνση των συνθηκών 
αποµόνωσης λόγω της νησιωτικότητας και η βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών 
ενδοπεριφερειακά και µε την ενδοχώρα, καθώς και η βελτίωση των συνδέσεων αξιόλογων 
τουριστικών ή άλλων προορισµών. 

 

Πελοπόννησος 

Οι περισσότεροι και οι κυριότεροι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι ευρίσκονται στις 
εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας, ιδιαίτερα εκείνοι που προσφέρονται για νέα είδη 
τουρισµού, ενώ η παραγωγική γεωργική γη και τα ιδιαίτερης ποιότητας αγροτικά προϊόντα 
κατά κύριο λόγο ευρίσκονται στις εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, 
δηµιουργείται η ανάγκη για ένα αξιόπιστο και ασφαλές οδικό δίκτυο, το οποίο θα συνδέει 
τις εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας µε τους µεγάλους οδικούς άξονες και κατ’ ακολουθία 
µε τις πύλες εισόδου – εξόδου από και προς τα διεθνή εµπορικά και οικονοµικά κέντρα, 
στο πλαίσιο µιας ενιαίας περιφερειακής στρατηγικής µεταφορών, που θα καλύπτει τόσο τις 
αστικές, όσο και τις αγροτικές περιοχές, µε την αξιοποίηση όλων των µεταφορικών µέσων. 
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Όσον αφορά στις λιµενικές υποδοµές, µε δεδοµένη τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, 
τον παράκτιο χαρακτήρα της και τον τουριστικό αναπτυξιακό της προσανατολισµό, είναι 
αναγκαίες παρεµβάσεις για επέκταση και αναβάθµιση / εκσυγχρονισµό των λιµενικών 
εγκαταστάσεων (έξυπνα λιµάνια), κυρίως σε βασικά επιβατικά λιµάνια, προκειµένου να 
υπάρξει δυνατότητα προσέγγισης νέας τεχνολογίας και ικανού µεγέθους επιβατηγών 
πλοίων, ή / και εµπορικών πλοίων για την ασφαλή και οικονοµική µετακίνηση επιβατών, 
τουριστών και εµπορευµάτων. 

Στα ερωτηµατολόγια της Περιφέρειας περιλαµβάνονται 4 οδικά έργα, τα οποία δεν 
αποτελούν προτεραιότητα σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, επειδή δεν ανήκουν στα 
∆Ε∆-Μ. Παρόλα αυτά έχουν σηµαντική τοπική σηµασία και ενισχύουν την 
προσπελασιµότητα της Περιφέρειας. Οι προτεινόµενοι οδικοί άξονες είναι οι εξής: 

• Κιβερλί – Λεωνίδιο 

• Αλµυρή – Επίδαυρος 

• Γύθειο – Αρεόπολη 

• Αρκαδικό – Αγία Ελεούσα – Ναύπλιο. 

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συµφωνεί 
µερικώς µε τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, στα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται 
έργα υποδοµής του αεροδροµίου της Τρίπολης και δηµιουργίας εµπορευµατικών κέντρων 
στο Άργος και στην Καλαµάτα. 

 

Νότιο Αιγαίο 

Μεγάλος αριθµός νησιών της Περιφέρειας βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το 
µητροπολιτικό κέντρο της Ελλάδας, όπου είναι και το διεθνές αεροδρόµιο και το κεντρικό 
λιµάνι της. Επιπλέον, αρκετά νησιά της Περιφέρειας βρίσκονται µακριά από την έδρα / 
διοικητικό κέντρο της και οι αποστάσεις µεταξύ των νησιών είναι σε πολλές περιπτώσεις 
µεγάλες. Αυτά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και οι έντονες ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες, προσδίδουν στην Περιφέρεια ένα ιδιόµορφο αναπτυξιακό χαρακτήρα.  

Η Περιφέρεια επίσης χαρακτηρίζεται από πολύ έντονο τουρισµό και εποχικότητα ζήτησης 
µετακινήσεων. Το γεγονός αυτό κάνει την ανάγκη για αναβάθµιση των λιµένων, των 
αεροδροµίων και των οδικών δικτύων στα νησιά πολύ έντονη αφού µια εύκολη µετακίνηση 
προς κάποιο νησί ή ακόµα και µετεπιβίβαση σε κάποιο νησί προδιαθέτει αύξηση του 
τουρισµού.  

Προτεινόµενα έργα προτεραιότητας από την Περιφέρεια είναι τα εξής: 

• Κρατικός αερολιµένας Κω 

• Κρατικός αερολιµένας Σαντορίνης 

• Κρατικός αερολιµένας Μυκόνου 

• Κρατικός αερολιµένας Πάρου 

• Κρατικός αερολιµένας Ρόδου 

• Κρατικός αερολιµένας Αστυπάλαιας 

• Κρατικός αερολιµένας Καρπάθου 

• Κρατικός αερολιµένας Κάσου 
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• Κρατικός αερολιµένας Καστελόριζου 

• Κρατικός αερολιµένας Μήλου 

• Κρατικός αερολιµένας Νάξου 

• Κατασκευή Αποβάθρας Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιµένα Καλύµνου 

• Κατασκευή επιβατικού σταθµού και λοιπών χερσαίων έργων βελτίωσης της 
λειτουργίας του λιµένα Ακαντιάς Ρόδου. 

• Νέος Λιµένας Θήρας 

• Έργα Α' φάσης νέου λιµένα Πάρου 

• Κατασκευή νέου λιµένα και ανάπτυξη λιµενικών εγκαταστάσεων και χερσαίων 
υποδοµών στη λιµενολεκάνη του Λ. Ερµούπολης 

• Κατασκευή νέων αιθουσών αναµονής επιβατών και διαµόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου κεντρικού λιµένος Παροικιάς 

• Αναβάθµιση υποδοµών και βελτίωση εγκαταστάσεων Παλαιού Λιµένα Μυκόνου.  

• Βελτίωση λιµανιού Πηγαδιών Καρπάθου 

• Βελτίωση λιµένα  Νάξου 

• Επέκταση ∆υτικού Προβλήτα λιµένα Τήνου 

• Έργο λιµένα Γαυρίου Άνδρου 

• Λιµενικά έργα Ίου 

• Κατασκευή λιµενικών έργων Καµαρών Σίφνου 

• Κατασκευή νέου λιµένα Σχοινούσας 

• Επέκταση προβλήτα στο λιµάνι Φολεγάνδρου 

• Κατασκευή λιµενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων Μήλου 

• Περιµετρική οδός πόλεως Ρόδου 

• Οδός σύνδεσης πόλης Ρόδου µε αεροδρόµιο (Μεσογειακή χάραξη) 

• Κατασκευή Περιφερειακού δρόµου από λιµένα έως περιοχή νοσοκοµείου 
Καλύµνου 

• Κατασκευή νέας γέφυρας κρεµαστής Ν. Ρόδου 

• Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόµιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας 

Από την περιφέρεια προτείνονται κυρίως έργα που αναβαθµίζουν και ολοκληρώνουν τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα, ενισχύουν την προσπελασιµότητα νησιών που δεν ανήκουν στο 
διευρωπαϊκό θαλάσσιο δίκτυο και προωθούν τις συνδυασµένες µεταφορές. Οι προτάσεις 
της Περιφέρειας συµβαδίζουν µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές απλά πρέπει να 
δοθεί σειρά προτεραιότητας και σηµαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει ο βαθµός ωριµότητας 
του κάθε έργου.  

 

Κρήτη 

Η Περιφέρεια διαθέτει σηµαντικές υποδοµές µεταφορών, καθώς οι παρεµβάσεις για την 
άρση των εµποδίων προσπελασιµότητας ήταν ιδιαίτερα αυξηµένες λόγω του νησιωτικού 
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χαρακτήρα της Περιφέρειας (λιµάνια, αεροδρόµια), της ανάγκης βελτίωσης πρόσβασης και 
συνθηκών ασφαλείας του βασικού οδικού δικτύου στη βόρεια ακτή (Βόρειος Οδικός 
Άξονας/ΒΟΑΚ) και της µειωµένης δυνατότητας πρόσβασης από το χωρικό σύστηµα του 
νότιου τµήµατός της προς τον άξονα της βόρεια ακτής (Νότιος Οδικός Άξονας/ΝΟΑΚ και 
Κάθετοι Άξονες). Οι επενδύσεις στα λιµάνια έχουν βελτιώσει τη δυναµικότητά τους σε 
κίνηση επιβατών και εµπορευµατικών µεταφορών, αποµένει όµως να προσδιοριστεί ο 
εξειδικευµένος ρόλος των λιµανιών και να διασφαλιστούν εκείνες οι συµπληρωµατικές 
υποδοµές που θα ενισχύσουν τους δυο ισχυρούς τοµείς της οικονοµίας (τουρισµός/ 
κρουαζιέρα και αγροτική οικονοµία/ εξαγωγή νωπών κηπευτικών).  

Οι προτεραιότητες της Περιφέρειας της Κρήτης είναι: 

• βελτίωση πρόσβασης και συνθηκών ασφαλείας του βασικού διευρωπαϊκού 
οδικού δικτύου (∆∆ΜΕ) στην βόρεια ακτή (Βόρειος Οδικός Άξονας / ΒΟΑΚ) 

• συµπλήρωση, αναβάθµιση βασικού διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (∆∆ΜΕ), από 
το χωρικό σύστηµα του νότιου τµήµατος προς τον άξονα της βόρειας ακτής 
(Νότιος Οδικός Άξονας / ΝΟΑΚ και Κάθετοι Άξονες στα όρια των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου) 

• συµπλήρωση, αναβάθµιση των τµηµάτων του οδικού δικτύου (εθνικού, 
επαρχιακού), που διευκολύνουν τη σύνδεση (α) ζωνών µε έντονη αγροτική 
δραστηριότητα (περιοχές παραγωγής γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων, ή 
περιοχές µε υποδοµές εκφόρτωσης αλιευτικών προϊόντων ή και αλιευτικά 
καταφύγια), (β) ζωνών µε  έντονη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και µε ιδιαίτερα 
στοιχεία του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος µε το ∆∆ΜΕ και τους 
∆ιευρωπαϊκούς κόµβους . 

• συµπλήρωση, αναβάθµιση του δηµοτικού οδικού δικτύου, µε έµφαση στα 
τµήµατα που ενισχύουν την εσωτερική συνοχή (άρση αποµόνωσης) των νέων 
∆ήµων µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης 

• δράσεις που συντείνουν στην προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας στις πόλεις, 
όπως: 

o η αναµόρφωση του συστήµατος των µέσων µαζικής µεταφοράς µε στόχο τη 
µείωση της χρήσης ιδιωτικών οχηµάτων (αναδιοργάνωση δροµολογίων και 
οχήµατα φιλικά στο περιβάλλον, µε προτεραιότητα στα ιστορικά κέντρα των 
πόλεων) 

o ενίσχυση του ∆ικτύου Ποδηλατοδρόµων  

o στήριξη της κινητικότητας των Πεζών Πολιτών (δίκτυα πεζοδιαδροµών µε 
πεζοδροµήσεις και διαπλατύνσεις πεζοδροµίων). 

Η Περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις οδικές µεταφορές για ενίσχυση της 
προσπελασιµότητας των περιοχών της και αναβάθµιση των συνθηκών µετακίνησης 
τουριστών και προϊόντων. Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις επενδυτικές 
προτεραιότητες, οι προτάσεις της Περιφέρειας συµβάλλουν στο γενικότερο ευρωπαϊκό 
όραµα µε µικρή εξαίρεση την αναβάθµιση του δηµοτικού οδικού δικτύου που αποτελεί 
επένδυση µη υψίστης προτεραιότητας. 

Τα πόρισµα της έκθεσης αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του περιφερειακού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης της περιφέρειας συµφωνεί µε 
τα προτεινόµενα έργα της Περιφέρειας, τα οποία δίνουν έµφαση σε όλα τα υποσυστήµατα 
των µεταφορών. 
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Αττική 

Με βάση τις συναντήσεις συνεργασίας που πραγµατοποιήθηκαν στις 11-12/02/2014 
ανάµεσα στους φορείς προετοιµασίας των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 
Περιόδου 2014-2020 και στους αρµόδιους για την προετοιµασία των Περιφερειακών ΕΠ 
φορείς, τα έργα που θα προωθηθούν κατά προτεραιότητα προς υλοποίηση στην  Αττική, 
κατά την Ε΄ Προγραµµατική Περίοδο περιλαµβάνουν: 

• ολοκλήρωση της επέκτασης της γραµµής 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας στο τµήµα Χαϊδάρι – 
Πειραιάς (έργο phasing)  

• το έργο του προαστιακού σιδηροδρόµου στο τµήµα Πειραιάς – Τρεις Γέφυρες (έργο 
phasing)   

• την αναβάθµιση του σιδ/κού άξονα ΠΑΘΕ/Π στο τµήµα ΣΚΑ – Οινόη  
• την υπογειοποίηση του σιδηροδροµικού διαδρόµου στο τµήµα ΣΣ Αθηνών - Τρεις 

Γέφυρες 
• την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόµου από τον κόµβο Κορωπίου έως το 

λιµάνι του Λαυρίου  
• την ολοκλήρωση της επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά (έργο phasing)   
• την κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής  
• έργα στο λιµάνι του Πειραιά (κατασκευή σταθµού κρουαζιερόπλοιων). 

Ζητήθηκε επίσης να εξεταστεί, µε βάση τη σχετική σκοπιµότητα, η υλοποίηση των έργων: 

• κατασκευή τριών Α/Κ στην ευρύτερη περιοχή Σκαραµαγκά και ολοκλήρωση τµήµατος 
Λ. Αιγάλεω για σύνδεσή της µε την ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου 

• αναβάθµιση / βελτίωση της ΠΕΟ Ελευσίνας (Μάνδρα) – Θήβα στο τµήµα από χ.θ. 
0+000 έως χ.θ. 17+700 

• µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία και εκµετάλλευση & του έργου: 
«Οδικός Άξονας Ελευσίνα - Θήβα – Υλίκη». 

 

Οι προτεινόµενες για την περιφέρεια παρεµβάσεις, βρίσκονται σε συµφωνία µε το 
περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού. Η σύγκριση των προτάσεων της 
Περιφέρειας µε τα περιεχόµενα του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας καταδεικνύει ότι οι 
προτάσεις της αποτελούν υποσύνολο των περιλαµβανοµένων στο Ρυθµιστικό Σχέδιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  Στοιχεία Προτεινόµενων Έργων ΣΠΕΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆:  Έργα Τριετίας – Λοιπά Έργα  

 


