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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η τετραετία που πέρασε, ήταν για το Υ.Μ.Ε. μία από τις πιο γόνιμες στην ιστορία του. 
Στη συνείδηση του πολίτη, μέχρι πριν λίγα χρόνια, το Υ.Μ.Ε. είχε συνδεθεί μόνο με 
το αυτοκίνητο και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, με μηδενική 
παρέμβαση στα αναπτυξιακά δρώμενα της χώρας.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σήμερα, με το έντυπο που 
παρουσιάζουμε, μπορού
με με βεβαιότητα να πού
με, ότι αλλάξαμε τη ροή 
των τελευταίων δεκαε

τιών, μετασχηματίσαμε το υπουργείο του αυτοκι
νήτου σε Υπουργείο Υποδομών Ανάπτυξης, βελ
τίωσης της καθημερινότητας του πολίτη, σε 
Υπουργείο δράσεων και έργων.

Μέσα από τις διεθνείς μας πρωτοβουλίες 
συμβάλλουμε στη βελτίωση του γεωπολιτικού 
ρόλου της χώρας με την αποφασιστική μας πα
ρουσία στον σχεδίασμά και την υλοποίηση των 
Πανευρωπαϊκών Αξόνων Μεταφορών.

Με το νομοθετικό έργο μας υλοποιήσαμε μια 
από τις πιο πετυχημένες, σ’ όλη την Ευρώπη, 
απελευθερώσεις της αγοράς τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και βοηθήσαμε να αναπτυχθεί ο 
έντονος ανταγωνισμός των εταιρειών κινητής τη
λεφωνίας, με τελικό ωφελημένο τον πολίτη. Ως 
βασικοί μέτοχοι, στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτο
βουλίες της μεγαλύτερης Ελληνικής πολυεθνι
κής εταιρείας, του Ομίλου OTE.

Με τις αποκρατικοποιήσεις και τις δημοπρα- 
τήσεις αδειών τηλεπικοινωνίας αποδώσαμε δη
μόσια έσοδα ενός τρισεκατομμυρίου δραχμών 
και δημιουργήσαμε 300 νέες επιχειρήσεις, με 
αύξηση της απασχόλησης πάνω από 20%. Υπο
στηρίζουμε, επίσης, με επιτυχία, την επέκταση 
του Διαδικτύου (Internet) σε όλη τη χώρα.

Με την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγ
χρονισμού του σιδηροδρόμου μειώσαμε τη χρο
νοαπόσταση Αθήνας -  Θεσσαλονίκη σε κάτω από 
5 ώρες (χρόνο ανταγωνιστικό με Ι.Χ.), όταν πριν 
από λίγα μόλις χρόνια ήταν 7,5 ώρες.

Με την καθοδήγησή μας η χώρα απέκτησε, για 
πρώτη φορά, στην ιστορία της δικό της τηλεπι
κοινωνιακό δορυφόρο, αποκτήσαμε το δικό μας 
«οιΐέόηεδο» στο διάστημα.

ΕτκΜλστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, που 
μετϊίτρερουν καθημερινά 2,5 εκατομμύρια επιβά
τες και που πάντα αποτελούσαν ένα από τα πιο

αδύνατα σημεία όλων των κυβερνήσεων, αντι
στρέφομε την πορεία και η Αθήνα μπορεί να υπε- 
ρηφανεύεται σήμερα, ότι διαθέτει τις πέμπτες 
καλύτερες συγκοινωνίεςσε όλη την Ευρώπη.

Μετασχηματίσαμε τι\Ε/ΥΤΑ από έναν οργανι
σμό βραδυπορίας σε μία σύγχρονη Επιχείρηση 
Κοινής Ωφέλειας, που για τρία συνεχόμενα έτη 
παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης 
του Έλληνα πολίτη.

Υλοποιούμε και ολοκληρώνουμε πριν τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες δύο από τα σημαντικότερα 
νέα έργα συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της 
Αθήνας:
α) Το πιο σύγχρονο ΤΡΑΜ της Ευρώπης, με με
ταφορική ικανότητα 80.000 επιβατών την ημέρα, 
και β) τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, που σε 37 
λεπτά θα μας μεταφέρει από το αεροδρόμιο στο 
σταθμό Λαρίσης και σε μία ώρα στην Κόρινθο, με 
μεταφορική ικανότητα 120.000 επιβατών, την 
ημέρα. Αλλάξαμε, έτσι, πλήρως το συγκοινωνια
κό τοπίο του λεκανοπεδίου αλλά και των γειτονι
κών νομών.

Αναμορφώσαμε το θεσμικό πλαίσιο των αστι
κών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης και δημι
ουργήσαμε το συντονιστικό όργανο σχεδιασμού 
όλων των μετακινήσεων.

Μετασχηματίσαμε το Ταχυδρομικό Ταμιευτή
ριο από μία παραδοσιακή Δημόσια Υπηρεσία σε 
μία σύγχρονη Τράπεζα της γειτονιάς, με νέα 
προϊόντα και με επικέντρωση στον μικροκαταθέ- 
τη τον οποίο αγνούν τα μεγάλα τραπεζικά συ
γκροτήματα.

Η κάποτε ξεχασμένη Ελλάδα των απομακρυ
σμένων οικισμών και των απομονωμένων δήμων 
της περιφέρειας, μετά τον τελευταίο νόμο για τα 
ΚΤΕΛ, εξυπηρετείται σήμερα με περισσότερα 
δρομολόγια, με σύγχρονα, ασφαλή και άνετα λε
ωφορεία.

Διαφοροποιούμε πλήρως το τοπίο μετακίνη
σης με τα ΤΑΞΙ, με τη δημιουργία σύγχρονων 
εταιρειών, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και 
τη ραγδαία ανανέωση του στόλου.

Για την οδική ασφάλεια δημιουργούμε 130 
Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής, εισάγουμε αντί

στοιχο μάθημα στα σχολεία και δημιουργούμε 
ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες εκσυγχρονι
σμού και ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Αερομετα
φορέα, παρά τις προβλέψεις και τις επιθυμίες 
κάπδιων, ότι δεν έχει μέλλον.
Μ ο)ιεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κα

τακτά την πρώτη θέση στον κόσμο στη συνολική 
ικανοποίηση επιβατών από τη λειτουργία του. 
Αναβαθμίζονται πλήρως δεκατέσσερα περιφε
ρειακά αεροδρόμια, καθώς και το «Μακεδονία», 
που αποκτά κομβικό ρόλο στη Ν.Α. Ευρώπη. Πά
νω από 20 νησιά εξυπηρετούνται αεροπορικώς, 
με μειωμένο κόστος.

Στις επιφυλάξεις, απαντήσαμε με σιγουριά. 
Στις κινδυνολογίες, απαντήσαμε με έργα. Στις 
γκρίζες κριτικές, με αλλαγές πρωτόγνωρες. 
Στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο, απα
ντήσαμε με το σχέδιο και τη δουλειά μας.

Μπορούμε σήμερα να κοιτάμε την πραγματι
κότητα και να αποδεικνύουμε, ότι και θέλουμε 
και μπορούμε. Έχουμε κάνει πολλά και μπορού
με πολύ περισσότερα.

Στη προσπάθεια αυτή βοήθησαν στελέχη και 
υπάλληλοι του Υπουργείου και των Οργανισμών 
τους οποίους ιδιαίτερα ευχαριστώ. Κλείνοντας 
πρέπει να τονίσω, ότι το έργο αυτό δεν θα είχε 
ολοκληρωθεί χωρίς την ιδιαίτερη συμβολή των 
Υφυπουργών, Μανώλη Στρατάκη, Σπύρου Βούγια 
και Αλέκου Βούλγαρη.

Ακόμα, ευχαριστώ ιδιαίτερα τους στενούς μου 
συνεργάτες Γ ενικούς Γ ραμματείς, Γ ιάννη Μανιά
τη, Μανώλη Γιακουμάκη, Ντίνο Ρόβλια, Παναγιώ
τη Πουλή, Γιάννη Κωνσταντινίδη και Κώστα Πα- 
παλέξη.

Χρίστος Βερελής

Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΑΣ
(ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

Η υλοποίηση του ΣΑΑΣ, που εντάσσεται στο πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και του Ταμείου Συνοχής, συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία. Η ολοκλήρωσή του θα συμβάλ
λει σημαντικά στην πορεία της χώρας προς τη συνεχή ανάπτυξη και στην επίτευξη της 
πραγματικής σύγκλισης με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές οικονομίες.

Πανευρωπαϊκός Άξονας “X” με πρωτοβουλία του ΥΜΕ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρο
μοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες», 
αποτελείται, για την περίοδο 2000-2006, 
από ολοκληρωμένα λειτουργικό έργα και 
δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού €5  δις 
(1,7 τρις δρχ.), εγκεκριμένα βάσει της στρα
τηγικής και των στόχων των Μεταφορών 
του Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης της χώρας, 
έτσι ώστε να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα 
στον τομέα των μεταφορών για την Ελλάδα.

Οι κυριότερες δράσεις του Προγραματος αφο
ρούν στα εξής:
I  Ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού άξο

να της χώρας: Πάτρα -  Αθήνα -  Θεσσαλονίκη -  
Ειδομένη /  Προμαχώνας (ΠΑΘΕΠ), με διπλή, 
ηλεκτροκινούμενη γραμμή υψηλών ταχυτήτων 
καθ’ όλο της το μήκος (770 χιλιόμετρα).

I  Ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου 
Αττικής και η σύνδεσή του τόσο με το νέο αε
ροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όσο και με 
μία σειρά δορυφορικών πόλεων της Αθήνας.

» Ανάπτυξη του Τραμ της Αθήνας.
I  Εκσυγχρονισμός της γραμμής του Ηλεκτρικού 

Σιδηροδρόμου (ΗΣΑΠ) στην Αθήνα.
► Εκσυγχρονισμός του στόλου των λεωφορείων 

και τρόλεϊ.
I  Επέκταση των αεροδρομίων Θεσσαλονίκης 

και Ηρακλείου.
» Ανάπτυξη μιας σειράς σύγχρονων εμπορευ- 

ματικών κέντρων και
I  Βελτίωση της οδικής ασφάλειας, σε όλη τη 

Χώρα.
Η υλοποίηση των έργων αυτών προχωρεί με 
εντατικούς ρυθμούς.Η ολοκλήρωσή τους, θα 
βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή ζωή όλων 
των πολιτών, ενώ θα θέσει σε νέες βάσεις τις 
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινω
νιών έχει αναλάβει την Προεδρία της Δι- 
ευθύνουσας Επιτροπής του Αξονα “X” , 
ενώ έχει συσταθεί Τεχνική Γραμματεία 
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. 0 Πανευρωπαϊκός 
Αξονας “X” (δέκα), θεωρείται ο σημαντι
κότερος μεταφορικός άξονας της Νοτιοα
νατολικής Ευρώπης.

Ενώνει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια, τη Σερ
βία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, την 
Αυστρία και τη Γερμανία.
Στο διάστημα 2000 -2004 έχουν επιτευχθεί:

» Προώθηση των διαδικασιών παρακολούθησης 
και της υλοποίησης έργων του Άξονα.

» Υπογραφή πολιτικής συμφωνίας από τις 9 
χώρες του Αξονα και την αρμόδια Επίτροπο 
κυρία Loyola de Palacio (θεσ/νίκη 15.3.2001) 

» Επαφές με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανι
σμούς (όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε
ων) για τη χρηματοδότηση των έργων κατά μή
κος του Αξονα. Ενεργός ήταν ο ρόλος της Τε
χνικής Γραμματείας στην προ-αξιολόγηση έρ 
γων υποδομών.
> Ανάληψη πρωτοβουλίας για την επίλυση των 
προβλημάτων στις διασυνοριακές διελεύσεις 
του Άξονα “X” .
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Συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας για την ανάπτυξη της Εγνατίας Οδού μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Με Μνημόνιο Συνεργασίας που υπε- 
γράφη τον Ιανουάριο 2004 από τον Υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας Βίηβϋ ΥίΙάίπΓΠ και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελλάδας κ. Χρί
στο Βερελή, ολοκληρώνεται η προς ανατολάς επέκταση της Εγνατίας Οδού, και της ελληνικής σιδηροδρομικής Εγνατίας, από τα ελληνικά σύνορα μέχρι 
και την Κωνσταντινούπολη. Η χώρα μας καθίσταται πλέον η βασικότερη πύλη της Ευρώπης προς και από την Ασία.
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Έργα πνοής για τη Δυτική Ελλάδα

Ενα νέο μεγάλο έργο, με ιδιαίτερο ενδια
φέρον για τη Δυτική Ελλάδα, θα υλοποιηθεί 
την επόμενη δεκαετία, στα πλαίσια των Δι- 
ευρωπαϊκών Δικτύων. Πρόκειται για τον 
Δυτικό Σιδηροδρομικό Αξονα, που θα ενώ
νει, με νέες σύγχρονες σιδηροδρομικές 
γραμμές, την Κεντρική Μακεδονία, την 
Ηπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική 

Πελοπόννησο, θα ξεκινά από την Κοζάνη 
και θα φθάνει, μ’ ενδιάμεσους σταθμούς, 
μέχρι την Καλαμάτα. Το προβλεπόμενο κό
στος του έργου είναι € 2 ,7  δις (920 δις 
δρχ.) και η περίοδος κατασκευής του υπο
λογίζεται να διαρκέσει από το 2006 έως το 
2014.

Ο Δυτικός Σιδηροδρομικός Αξονας περιλαμβάνει 
τα εξής τμήματα:
1. Ηγουμενίτσα -  Ιωάννινα -  Καλαμπάκα, τμήμα 

με το οποίο ολοκληρώνεται ο οριζόντιος σιδη
ροδρομικός άξονας «Ηγουμενίτσα -  Βόλος».

2. Ηγουμενίτσα -  Ιωάννινα -  Αντίρριο/Ρίο -  Καλα
μάτα, που συνιστά τον κατακόρυφο σιδηροδρο
μικό Άξονα της δυτικής Ελλάδας.

3. Καλαμπάκα -  Κοζάνη, που συνδέει τη Βόρεια 
με την Κεντρική Ελλάδα, ολοκληρώνοντας έτσι 
το σιδηροδρομικό διευρωπάίκό δίκτυο εντός 
ελληνικού εδάφους.

Το έργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις των 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνει τη 
διασύνδεση των Διευρωπάίκών Δικτύων Μεταφο
ρών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ενισχύει την 
ανάπτυξη των μεταφορών στην περιοχή των Βαλ
κανίων. Επιπλέον, ικανοποιεί το χρόνιο και δίκαιο 
αίτημα για καλύτερη διασύνδεση των Δυτικών Πε
ριφερειών της χώρας. Έτσι, η Δυτική Ελλάδα 
εντάσσεται, πλέον, σ’ ένα σύγχρονο και ολοκλη
ρωμένο σύστημα μεταφορών.
Η υλοποίηση του Δυτικού Σιδηροδρομικού Άξο
να, αφορά άμεσα τους ενάμισι εκατομμύριο 
(1.500.000) κατοίκους των περιοχών της Δυτι
κής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Στε
ρεός Ελλάδας και της Δυτικής Πελοποννήσου
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και αναμένεται να 
δώσει νέα πνοή 
σε περιοχές της 
Κεντρικής, Δυτικής 
και Νότιας Ελλάδας 
(Κοζάνη, Καλαμπάκα, Ιω
άννινα, Ηγουμενίτσα, Αγρί
νιο, Αντίρριο, Καλαμάτα), που 
μέχρι σήμερα ήταν, σιδηροδρο
μικός, σχετικά απομονωμένες.
Παράλληλα με τον Δυτικό Σιδηροδρομικό Άξο
να, εγκρίθηκε, κατόπιν πρωτοβουλίας της ελ
ληνικής πλευράς, η ανάπτυξη του θαλάσσιου 
Διαδρόμου (Sea Motorway) Ιονίου -  Αδρια- 
τικής -  Κύπρου. Ο θαλάσσιος Διάδρομος 
θα βελτιστοποιήσει τη χρηστικότητα της 
μεταφορικής αλυσίδας μεταξύ Ιταλίας,
Ελλάδας και Κύπρου. Επιπλέον, θα δώ
σει τη δυνατότητα νέων έργων υποδο
μής στα λιμάνια της Πάτρας και Ηγου
μενίτσας, τα οποία εντάσσονται στο σχε
τικό πρόγραμμα.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται επέκταση της 
ενδοχώρας των ελληνικών λιμένων, το παραγωγι
κό δυναμικό της Ελλάδας αποκτά πρόσβαση σε 
ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ και η 
Κύπρος εντάσσεται δυναμικά στην Ευρωπαϊκή με
ταφορική αλυσίδα.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
κατόρθωσε να εντάξει τον Δυτικό Σιδηρο
δρομικό Αξονα στα έργα άμεσης προτεραιό
τητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μετά από πο
λύμηνες συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των οποίων εκ
πονήθηκαν όλες οι αναγκαίες μελέτες σκο
πιμότητας.
Για την υποστήριξη του έργου, ο ΟΣΕ υπέγραψε 
μνημόνια συνεργασίας με τα σιδηροδρομικά δί
κτυα Σκοπιών, Βουλγαρίας, Τουρκίας, Συρίας και 
Ιράν, που εξασφαλίζουν τη χρήση του άξονα από 
του σιδηροδρόμους των χωρών αυτών, στις 
transit διελεύσεις τους.

Οι ενέργειες για την υλοποίηση του μεγάλου 
αυτού έργου έχουν αρχίσει. Ηδη έχουν ανα
τεθεί από τον ΟΣΕ 59 τεχνικές μελέτες για 
τον Δυτικό Αξονα, ύψους €62,44 εκατ.



Εκσυγχρονισμός προς όφελος κοινού 
και επαγγελματιών

Με τον νέο Νόμο 3109/2003 θεσμοθετή
θηκε ένα σύγχρονο και προσαρμοσμένο, 
στις σημερινές συνθήκες και απαιτήσεις, 
θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, λει
τουργία και εκμετάλλευση των δημόσιας 
χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων.

Με τον νόμο αυτό, βελτιώνονται οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες προς τον πολίτη, ενώ επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των Επιβατικών 
Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ). αυτοκινήτων και ο εκ
συγχρονισμός των οχημάτων. Η συνολική αυτή 
αντιμετώπιση θεμάτων των ταξί και αγοραίων 
αυτοκινήτων, έγινε για πρώτη φορά.

Ο εκσυγχρονισμός του στόλου υλοποιείται με τη 
διάθεση από το Υπουργείο Μεταφορών και Επι
κοινωνιών ποσού 60 εκατ. €(20 δις δρχ.).

Προς όφελος των πολιτών, αλλά και των επαγ- 
γελματιών, καθιερώνονται, για πρώτη φορά, προ
διαγραφές για τα 35.000 ταξί της χώρας (κλιμα
τισμός, κ.λπ.), ελάχιστος κυβισμός και όρια ηλι
κίας.

Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα δημιουργίας 
εταιρειών ή συνεταιρισμών από τους ιδιοκτήτες 
ταξί, στις οποίες πρέχονται και επιπλέον κίνη
τρα. Πρώτο βήμα για την οργάνωση και εξυγίαν
ση του κλάδου, ήταν η πρώτη, ιστορικά, απογρα- 
φή των TAXI, που έγινε με πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Επίσης, για πρώτη φορά, καθιερώθηκε μητρώο 
αυτοκινήτων και μητρώο οδηγών, ενώ προβλέπο- 
νται κυρώσεις για αδικήματα των οδηγών σε βά
ρος των επιβατών.

ΚΤΕΛ
Για πρώτη φορά, μετά από 40, περίπου, χρόνια, το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών αντιμετώπισε, με νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις και συνολικά, όλα τα θέματα των ΚΤΕΛ.
4.000 νέα και ασφαλή λεωφορεία στους 
δρόμους, αντικαθιστούν τον παλαιό στόλο.

Με αυτό τον στόχο το Υπουργείο Μεταφορών 
και Επικοινωνιών έχει δεσμεύσει ποσό €88 
εκατομμυρίων (30 δις δρχ.)
Με τα νέα, σύγχρονα λεωφορεία, που άρχισαν 
ήδη να κυκλοφορούν, με τη δημιουργία νέων 
σταθμών ή με την αναβάθμιση των υφισταμέ
νων, με την ενίσχυση των ασθενέστερων 
ΚΤΕΛ, με την καθιέρωση νέων διανομαρχιακών 
γραμμών και τη διατήρηση της εξυπηρέτησης 
στις «άγονες» γραμμές, βελτιώνεται η ασφά
λεια και η προσφερόμενη εξυπηρέτηση προς 
τους 150.000.000 επιβάτες, που αποτελούν

ετησίως το επιβατικό 
κοινό των ΚΤΕΛ.
Οι σημαντικές αυτές βελ
τιώσεις είναι ήδη εμφα
νείς στα ΚΤΕΛ όλης της 
χώρας.
Στην Αττική, έχουν δοθεί 
χρήσεις γης και έχουν 
ξεκινήσει οι απαλλοτριώ
σεις για το νέο υπερσύγ
χρονο Σταθμό ΚΤΕΛ στον 
Άγιο Σάββα στο Αιγάλεω, 
που θα αντικαταστήσει 
τους Σταθμούς Κηφισού 
και Λιοσίων.

Το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας αποκτά προτεραιότητα 
και χειροπιαστά θετικά αποτέλεσματα
«Το 2000 αποφασίσαμε, ως κυβέρνηση, 
αλλά και ως κοινωνία, ότι δεν μπορούσε 
να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και κάνα
με μία πολύ μεγάλη εκστρατεία, μια προ
σπάθεια στην οποία συστρατεύθηκαν όλες 
οι κοινωνικές και οι διαθέσιμες κρατικές 
δυνάμεις».
Η συστράτευση αυτή είχε ως πρώτο, βασικό στό
χο, την άμεση ευαισθητοποίηση των ίδιων των 
ανθρώπων, των οδηγών, σημερινών, αλλά και αυ
ριανών.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε μία νέα γενιά 
οδηγών, η οποία δεν θα πίνει αλκοόλ οδη
γώντας, δεν θα επιδεικνύεται με κόντρες 
και, επιτέλους, επιστρέφει υγιής από τις 
μεγάλες εξόδους».

Έτσι, η Κυκλοφοριακή Αγωγή μπήκε στα σχο
λεία και έτσι έγιναν τα πάρκα, όπου μέσα από 
το παιχνίδι διαμορφώνονται η αυριανή κυκλοφο- 
ριακή συμπεριφορά των παιδιών μας. Εκτός από 
τον μακροπρόθεσμο αυτό στόχο το δετές  Επι

χειρησιακό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας με 
την κωδική ονομασία "Καθ' Οδόν 2001-2005", 
συναθρίζει δεκάδες δράσεις και έχει αποδώσει 
χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ο δείκτης ατυχημά
των που επί 30 χρόνια ανέβαινε στην χώρα μας 
από το 2000 είναι έντονα πτωτικός.

Μετράμε κάθε χρόνο 15% πιο λίγα θύματα και 
20-25% λιγότερα ατυχήματα.Έτσι, 500 συμπο
λίτες μας ζούν σήμερα μαζί μας, παρά τη στατι
στική του 2000 με τους 2.103 νεκρούς.
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Η ίδρυση και παράλληλη λειτουργία ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού 
Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), θα οδηγήσει στην αποσυμφόρηση 
των δημοσίων, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, είτε από τα δημόσια, είτε από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ.
Το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση 
ιδιωτικών ΚΤΕΟ, θεσπίσθηκε με τον Νό
μο 2963/2001.

Η λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ, παράλληλα με 
τα κρατικά, είναι ένα σημαντικό βήμα για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη. Η συνύπαρξη κρατι
κών και ιδιωτικών ΚΤΕΟ απαντάται και σε άλ
λ ες  χώρες της Ευρώπης, η εμπειρία των 
οποίων δημιουργεί τη βάσιμη αισιοδοξία για 
ταχύτερους ελέγχους, με λιγότερη ταλαιπω
ρία.

Τα έως σήμερα λειτουργούντα ΚΤΕΟ είχαν τη 
δυνατότητα να εξετά ζουν  μόνο το 55% των 
κυκλοφορούντων αυτοκινήτων, σε περιορι
σμένο ωράριο και με μεγάλο αριθμό συσσώ
ρευσης προγραμματισμένων ελέγχων, που 
αναπόφευκτα δημιουργούσαν «ουρές».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ίδρυση ιδιωτι
κών ΚΤΕΟ, έχει καταγραφεί τόσο στα αστικά 
κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,

όσο και σε περιοχές της ελληνικής π ερ ιφ έ
ρειας (Σέρρες, Χαλκιδική, Καλαμάτα, Πτολε- 
μάίδα, Λαμία, Δράμα, Κοζάνη, Καλαμπάκα, 
Θήβα, Ιωάννινα, Κόρινθος, Ηράκλειο, κ.λπ). 
Οι πρώτες, σ χετικές άδειες, έχουν αρχίσει 
να δίνονται, ενώ στο τέλος του 2003 είχαν 
φθάσει ήδη τις  17.
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ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Κυκλοφοριακή Αγωγή μπαίνει στα σχολεία
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Η κατασκευή και λειτουργία 125 Πάρκων Κυκλοφοριακης Αγωγής, εντάχθη- 
κε στο Εθνικά Πρόγραμμα Ασφάλειας. Έτσι, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 
καθενός από αυτά με το ποσό των €147.000 και ήδη 40 τέτοια πάρκα λει
τουργούν, ενώ 25, ακόμη, βρίσκονται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Για την καλή λειτουργία τους, οι Δημοτικές αρ
χές ορίζουν υπεύθυνους κάθε Πάρκου, οι οποί
οι εκπαιδεύονται από το Αριστοτέλειο Πανεπι
στήμιο Θεσσαλονίκης, με χρηματοδότηση του 
Υπουργείου Μεταφορών.

Η δημιουργία των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγω
γής, βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τα προ
γράμματα ειδικής εκπαιδευτικής αγωγής στα 
σχολεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παι
δείας και Μεταφορών, το μάθημα της Κυκλοφο
ρ ική ς  Αγωγής θα διδάσκεται από το 2004, στα 
σχολεία όλης της χώρας, ενώ με δαπάνες του 
ΥΜΕ, 116 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολούθησαν, το

2003, ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης, για να δι
δάξουν άρτια τα μαθήματα Κυκλοφοριακής Αγω
γής. Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων έχει αναλάβει και εκπαιδεύει 
δύο, τουλάχιστον, εκπαιδευτικούς σε κάθε σχο
λική μονάδα, ώστε κάθε σχολείο να διοργανώνει 
μία, τουλάχιστον, εκπαιδευτική επίσκεψη κατ’ 
έτος σε κάποιο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Οι συντονισμένες αυτές ενέργειες στο
χεύουν να εμφυσήσουν σωστή κυκλοφο
ρ ικ ή  αγωγή σε όλα τα Ελληνόπουλα, με 
απώτερο σκοπό τη βελτίωση των συνθη
κών κυκλοφορίας και τη δραστική μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Πιλοτική κατασκευή οκτώ νέων Κέντρων

Στο πλαίσιο των δράσεων για βελτίωση 
των συνθηκών κυκλοφορίας στους ελλη
νικούς δρόμους, με την αύξηση της 
ασφάλειας, το Υπουργείο ξεκίνησε την 
πιλοτική κατασκευή οκτώ ΚΕΕΥΟ σε ισά
ριθμες Περιφέρειες, με σκοπό:

•  την εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών,
•  την εξέταση υποψηφίων οδηγών,
•  τη μετεκπαίδευση οδηγών,
•  τη δ ιενέργεια  ειδικών προγραμμάτων για 

επαγγελματίες οδηγούς,
•  την προώθηση προγραμμάτων κυ κλο φ ο ρ ι

κής αγωγής,
•  την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 

οδικής ασφάλειας.
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
είναι ο φορέας χρηματοδότησης και η προϊ
στάμενη αρχή κατασκευής του έργου. 0 τελ ι

κός δικαιούχος θα είναι οι Νομαρχίες, που 
οφείλουν να λειτουργούν τα Κέντρα, σύμφωνα 
με τις  προδιαγραφές και το πρόγραμμα του 
Υ.Μ.Ε.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι 
εξασφαλισμένη μέσω του 3ου ΚΙΊΣ.

Ηδη, έχουν προεπιλεγεί τέσσερις θέσεις σε 
ισάριθμες Περιφέρειες, και παράλληλα βολι- 
δοσκοπούνται κατάλληλες θέσεις και στις 
υπόλοιπες Περιφέρειες.

Μηχανογραφικό 
Σύστημα Γραπτής 
Εξέτασης Υποψηφίων 
Οδηγών
Στόχος του μέτρου αυτού είνα ι η δ ιε 
νέργεια  των θεω ρητικώ ν εξετάσ εω ν  
των υποψηφίων οδηγών, μέσω μηχανο
γραφικού συστήματος, το οποίο επ ιλέ
γει, με τυχαίο τρόπο, τις ερωτήσεις και 
δίδει αυτόματα ακόμα και το αποτέλε
σμα της εξέτασης.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται απόλυτα η 
αντικειμενικότητα και διαφάνεια των εξετάσεων, 
χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά στο Ναύ
πλιο, τη Δράμα, την Ηλεία, τη Μαγνησία και την 
Καρδίτσα και προωθείται η επέκτασή του σε 
όλες τις Νομαρχίες της χώρας.

Επίσης, έγινε βελτίωση του προγράμματος με 
προσθήκη ξένων γλωσσών (αγγλικά, αλβανικά 
και ρωσικά) και φωνητικής εκφώνησης για τους 
αναλφάβητους.

Ποδήλατο στην Πόλη

Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαι- 
σθητοποίηση του κοινού στη χρήση του 
ποδηλάτου, το οποίο, ως φιλικό προς το 
περιβάλλον μέσο μεταφοράς, μπορεί να 
αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα 
της ζωής όλων μας.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαισθητο- 
ποίηση του κοινού στη χρήση του ποδηλάτου, το 
οποίο, ως «ευγενές» περιβαλλοντικό μέσο με
ταφοράς, μπορεί να προσφέρει πολύτιμες υπη
ρεσίες στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού:

I  Συντάχθηκαν από το Εθνικό Μετσΰβιο Πο
λυτεχνείο τέσσερις μ ελέτες  για την έντα
ξη του ποδηλάτου σε τέσσερις π όλεις 
(Νέο Ψυχικό Αθηνών, Μεσολόγγι, Καρδί
τσα και Λάρισα). Το Υ.Μ.Ε. ήδη χρηματο
δ ο τε ί τις  παρεμβάσεις και τις  εργασ ίες 
υλοποίησης στις π όλεις αυτές, οι οποίες 
μέσα στο 2004 θα έχουν ολοκληρωθεί, 
ώστε οι πόλεις α υ τές  πόλεις να αποκτή
σουν εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων.

ΐ  Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο η σύνταξη 13 μελετών για πα
ρεμβάσεις σε αντίσ τοιχες πόλεις, καθώς 
και η σύνταξη πρότυπου οδηγού εκπόνησης 
προκαταρκτικών μελετώ ν για το ποδήλατο 
και η εισήγηση για τις  απαραίτητες συμπλη
ρώσεις του ΚΟΚ, ώστε η κίνηση των ποδη
λάτων στις υποδομές, που θα κατασκευα
στούν, να γίνεται με ασφάλεια.

» Τέλος, το ΥΜΕ προωθεί τη χρηματοδότηση 
των παρεμβάσεων, μέχρι του ποσού των 
€ 12 0 .00 0 , σε 67 ακόμη δήμους, αφού 
προηγουμένως αυτοί συντάξουν αντίστοι
χες  μ ελ έ τες , που θα εγκριθούν από το 
Υπουργείο.
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ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εφαρμόζει μια 
συνολική πολιτική αναβάθμισης του ελληνικού συστήματος 
εμπορευματικών μεταφορών.

Το Υ.Μ.Ε. εκπόνησε μελέτη σκοπιμότητας 
για την ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων 
κατά μήκος του Ελληνικού Διευρωπαϊκού 
Δικτύου Μεταφορών, από την οποία έχει 
προκόψει ο επιτελικός χωροταξικός σχε- 
διασμός σε τρεις φάσεις ανάπτυξης δικτύ
ου, για τους χρονικούς ορίζοντες 2006, 
2010 και 2015, αντίστοιχα.

Από τη μελέτη προέκυψαν έξι περιοχές της χώ
ρας, στις οποίες πρέπει να δοθεί άμεση προτε
ραιότητα:
> Κεντρική Μακεδονία (άξονας θεσσαλονίκης- 

Κιλκίς).
I  Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (περιοχή Αλε

ξανδρούπολης).
I  Ήπειρος (περιοχή Ηγουμενίτσας),
> Θεσσαλία (άξονας Λάρισας -  Βόλου).
» Δυτική Ελλάδα (περιοχή Πάτρας) και 
» Κρήτη (περιοχή Ηρακλείου).

Τα Εμπορευματικά Κέντρα είναι ειδικές οριοθε- 
τημένες ζώνες δραστηριοτήτων μεταφορών και 
logistics (δικτύων εφοδιασμού), διαθέτουν τον κα
τάλληλο εξοπλισμό μεταφόρτωσης, και είναι 
«ανοιχτές» στην εγκατάσταση των ενδιαφερομέ
νων επιχειρήσεων (μεταφορέων, διαμεταφορέ- 
ων, πρακτόρων, κ.λπ.).

Ενα Εμπορευματικά Κέντρο επιτρέπει:
> πλήρως ανεξάρτητη άσκηση δραστηριοτήτων 

στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις,
» παράλληλη δυνατότητα για χρήση «κοινών» 

υπηρεσιών (τηλεματική -  τηλεπικοινωνίες, τε 
λωνείο, κτηνιατρικός -  γεωπονικός έλεγχος, 
διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, τράπεζα, 
εστιατόριο, ξενοδοχείο, ασφάλεια, αστυνόμευ
ση χώρου, σταθμός καυσίμων, συντήρηση - επι
σκευή οχημάτων, ενώ μοναδοποιημένων φορ
τίων, κ.λπ.).

Οι κυριότερες από τις θετικές επιδράσεις σχετί
ζονται με:
I  Τη μείωση του κόστους μεταφοράς για τις επι

χειρήσεις, με δημιουργία υψηλότερων συντελε
στών πληρότητας των μεταφορικών μέσων.

> Τις θετικές συνέργειες μεταξύ μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

I  Την αύξηση ανταγωνιστικότητας των επιχειρή
σεων.

•  Τον καταμερισμό των επενδύσεων και του 
κόστους κοινών υπηρεσιών και εξοπλισμού, 
δαπανών, που δεν θα μπορούσαν να αναλά
βουν μεμονωμένα οι μικρομεσαίες επιχειρή
σεις.

Το Υ.Μ.Ε. δημιούργησε το κατάλληλο θε
σμικό πλαίσιο, με το οποίο εισάγεται, για 
πρώτη φορά, στην ελληνική έννομη τάξη η 
έννοια των Εμπορευματικών Κέντρων και 
ρυθμίζεται το καθεστώς τους. Η ίδρυση και 
λειτουργία των Εμπορευματικών Κέντρων 
θα γίνεται από Ψορέα Εμπορευματικού Κέ
ντρου, ο οποίος θα έχει τη μορφή Ανώνυ
μης Εταιρείας. Στον Φορέα Εμπορευματι- 
κού Κέντρου θα συμμετέχουν ιδιώτες, OTA 
ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, ο ΟΣΕ προωθεί τη δημιουργία ενός 
Εμπορευματικού Κέντρου στο θριάσιο Πεδίο.

Προχωρεί στον χώρο του θριασίου Πεδίου 
ένα μεγάλο αναπτυξιακό σχέδιο για τη βελ
τιστοποίηση του συνολικού προβλήματος 
των εμπορευματικών και συνδυασμένων 
μεταφορών, με χρήση των πλέον συγχρό
νων μεθόδων logistics και με προσέλκυση 
μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων.

Για την αξιοποίηση του χώρου 700 στρεμάτων -  
ιδιοκτησίας ΟΣΕ -  στην περιοχή του θριασίου, 
εκπονήθηκαν πολλές εξειδ ικευμένες μελέτες 
και προωθήθηκε σειρά ενεργειών, σε στενή συ
νεργασία με τον ΟΣΕ και διάφορους επαγγελμα
τικούς ιδιωτικούς φορείς. Γ ια το νέο Συγκρότη
μα Εμπορευματικού Σταθμού θριασίου Πεδίου, 
η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. έχει ήδη ολοκληρώσει την Α' 
φάση του έργου, που αφορά στην κατασκευή των 
έργων υποδομής του σταθμού, ενώ η Β' φάση, η 
οποία περιλαμβάνει την κατασκευή των κτιρια- 
κών και λοιπών εγκαταστάσεων, βρίσκεται στη 
φάση μελέτης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
το 2007. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, 
δημιουργείται Ανώνυμη Εταιρεία, θυγατρική του 
ΟΣΕ (θριάσιο ΑΕ), η οποία θα αναλάβει:
I  Τη λειτουργία, διενέργεια, διαχείριση και εκ 

μετάλλευση (σιδηροδρομικών) εμπορευματι
κών μεταφορών.

I  Την ανάπτυξη νέων, καθώς και τον εκσυγχρο
νισμό υφισταμένων σιδηροδρομικών υποδο
μών, για την εξυπηρέτηση των εμπορευματι
κών μεταφορών.

» Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου-εμπειρο- 
γνώμονος για την αξιοποίηση, διαχείριση, λει
τουργία και εκμετάλλευση των εμπορευματι
κών μεταφορών.

Έλεγχος για 
διαφάνεια και 
ποιότητα υπηρεσιών

Με το Ολυμπιακό δίκτυο μεταφορών 
η Αθήνα θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004

Το Σώμα Επιθεωρητών -  Ελεγκτών του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω
νιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.), είναι όργανο εσωτε
ρικού ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουρ
γείου και εξωτερικού ελέγχου των φορέ
ων, που παρέχουν έργο της αρμοδιότητάς 
του. θεσμοθετήθηκε, σύμφωνα με τα διε
θνή πρότυπα, και η σύστασή του ήταν 
αναμφίβολα σημαντικό βήμα διοικητικού 
εκσυγχρονισμού.

Μ ε τη σύσταση του Σώματος Επιθεωρητών - 
Ελεγκτών, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι
νωνιών επιδιώκει:
» Να ανταποκριθεί στο καθολικό αίτημα της 

εποχής μας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των Υπη
ρεσιών, που εποπτεύονται από το Υ.Μ.Ε, έτσι 
ώστε να εξασφαλισθεί η βελτίωση του επιπέ
δου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες.

I  Να εναρμονισθεί και ακολουθήσει την ευρύ
τερη προσπάθεια, που καταβάλλεται για την 
αναμόρφωση, την αναβάθμιση και τον εκσυγ
χρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, σκοπός των 
επιθεωρήσεων, των ελέγχων και των ερευνών 
που δ ιενεργείτε Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. είναι:
» Η διασφάλιση της νομιμότητας και της εύρυθ

μης και αποτελεσματικής λειτουργίας των 
Υπηρεσιών, που προαναφέρθηκαν.

► Η εξασφάλιση της συνοχής της έννομης τάξης. 
I  Ο εντοπισμός και η πρόληψη φαινομένων 

αδιαφάνειας, διαφθοράς και αναποτελεσματι
κότητας.

I  Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομέ- 
νων υπηρεσιών.

I  Η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και, γ ε
νικότερα, η προάσπιση του δημοσίου συμφέ
ροντος.

αξιόπιστη λειτουργία τις ημέρες των Αγώνων.
0 προαστιακός σιδηρόδρομος θα ενισχυθεί με 
λεωφορεία του ΚΤΕΛ, προκειμένου να ανταπο- 
κριθεί στο μεταφορικό έργο του προς το αερο
δρόμιο και τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του 
Μαρκοπούλου, ενώ οι συρμοί του θα είναι 28 με 
δυναμικότητα 600 θέσεων ο καθένας.

Το τραμ θα διαθέτει τουλάχιστον 44 οχήματα δυ
ναμικότητας 250 θέσεων το καθένα.
Το ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ θα διαθέτει πάνω από 200 
οχήματα για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσε
ων του Μαρκόπουλου και του Σχινιά και για τον 
σκοπό αυτό, θα ενισχυθεί με οχήματα από ΚΤΕΛ 
άλλων νομών.

Το δυναμικά των 1.200.000 μετακινήσεων 
ημερησίως που θα προστεθεί στο σύστημα 
των Δημοσίων Μεταφορών, με την ευκαιρία 
της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, 
θα παραμείνει και μετά την τελετή της λή
ξης, βελτιώνοντας σημαντικά τους χρόνους 
μετακίνησης και την ποιότητα ζωής των κα
τοίκων του λεκανοπαιδίου Αττικής.

Ανοικτή Αθήνα, αλλά σε 
αρμονία με τους χιλιάδες 
επισκέπτες των Ολυμπι
ακών Αγώνων.
Αυτός είναι ο στόχος της 
Ο.Ε.Ο.Α. για το καλοκαίρι 
του 2004 και αυτός είναι 
και ο στόχος του Υ.Μ.Ε. για 
τις ημέρες των Αγώνων, οι 
οποίοι αναμένεται να δημι
ουργήσουν τη μεγαλύτερη 
ζήτηση μεταφοράς, που ση
μειώθηκε ποτέ στην Ελλά
δα. Πρόκειται για τον πιο 
κρίσιμο τομέα της διοργά
νωσης και έτσι είναι βέ
βαιο, ότι θα αποτελέσει για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας έναν από 
τους καθοριστικούς τομείς της επιτυχούς διεξα
γωγής τους, όπως συνέβη, άλλωστε, και σε όλες 
τις προηγούμενες ολυμπιακές διοργανώσεις.

0α τριπλασιαστεί η επιβατική κίνηση στα δημό
σιων μέσων μεταφοράς κατά τις ολυμπιακές με
τακινήσεις, κάτι το οποίο συνέβει στο Σίδνεϋ και 
στην Ατλάντα, πολύ περισσότερο αφού θα απα
γορευτεί η πρόσβαση των θεατών στις ολυμπια
κές εγκαταστάσεις με Ι.Χ.

Πιο συγκεκριμένα:
- 0α τριπλασιαστεί η κίνηση στο μετρά.
- 0α πενταπλασιαστεί η κίνηση στο τραμ.
- 0α υπερδωδεκαπλασιαστεί η κίνηση στον προ- 

αστιακό σιδηρόδρομο.
- 0α διπλασιαστεί η κίνηση στα αστικά λεωφο

ρεία και στα τρόλεϊ.
- 0α εξαπλασιαστεί στα προαστιακά λεωφορεία 
του ΚΤΕΛ Αττικής.
Με τα δεδομένα αυτά:
Ο ΟΑΣΑ έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον 1.900 λε
ωφορεία και τρόλεϊ σε καθημερινή πλήρη και



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ)

Συνεργασία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς- Αναδιοργάνωση 
και Επέκταση γραμμών

Κατά την πενταετία 2000-2004 υλοποιήθη
κε ειδικό Πρόγραμμα για την καλύτερη εξυ
πηρέτηση του πολίτη, με συγκεκριμένες 
δράσεις, όπως:

> Την πληροφόρηση των πολιτών για το σύνολο 
των υπηρεσιών του Ομίλου ΟΑΣΑ και τη χρήση 
του συγκοινωνιακού δικτύου.
Την προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς ως εναλλακτική πρόταση και με στό
χο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 
Την έκδοση συγκοινωνιακών χαρτών, οδηγών και 
διαφόρων ενημερωτικών φυλλαδίων, στα ελληνι
κά και αγγλικά, τμήματα ώστε κάθε πολίτης να 
γνωρίζει τα τμήμτα του συγκοινωνιακού δικτύου, 
που τον εξυπηρετούν.

I  Ανάρτηση επικαιροποιημένων δρομολογίων σε
5.000 στάσεις.

> Ενοποίηση στάσεων και πληροφοριακών πινα
κίδων λεωφορείων και τρόλεϊ.

» Εγκατάσταση συστήματος ακουστικής πληρο
φόρησης επιβατών σε 75 οχήματα και 280 στά

σεις λεωφορειακών γραμμών.
I  Εκσυγχρονισμός του τηλεφωνικού πληροφο

ριακού κέντρου 185.
I  Προβολή ενημερωτικών ταινιών σε 20 λεωφο

ρεία των γραμμών του αεροδρομίου.

Λειτούργησαν, με απόλυπι επιτυχία, χώροι μετε- 
πιβίβασης σε σταθμούς Μετρά, εξασφαλίζοντας 
άριστες συνθήκες για την αναμονή των επιβα
τών, αλλά και για τη στάθμευση των λεωφορεί
ων. Η αναδιοργάνωση θα συνεχιστεί και το 2004, 
ώστε να ενσωματωθούν με επιτυχία στο υπάρ- 
χον δίκτυο τα νέα μαζικά μέσα μεταφοράς -Τραμ 
και Προαστιακός Σιδηρόδρομος- καθώς και οι 
επεκτάσεις του Μετρό.

Οικολογικά Οχήματα
Από το 2001 κυκλοφορούν 295, νέα λεωφορεία 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με κινητήρα συ
μπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ενώ βρίσκε

ται σ’ εξέλιξη η προμήθεια 120 ακόμη υπερσύγ
χρονων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολο
γίας. Έτσι, ο στόλος των οικολογικών οχημάτων 
θα ανέλθει εντός του 2004 σε 415 λεωφορεία.

*

Λεωφορειολωρίδες
Το δίκτυο των λεωφορειοδρόμων εκτείνεται, πλέ
ον, σε συνολικά μήκος 40 χιλιομέτρων, έναντι 12 
χιλιομέτρων, που ήταν το 2000. Μέχρι τον Ιούνιο 
του 2004 θα προστεθούν ακόμη 10 χιλιόμετρα. Η 
συστηματική προσπάθεια αστυνόμευσης και η 
αποδοχή του μέτρου από τους εποχούμενους, έχει 
συμβάλει, ώστε η μέση ταχύτητα των λεωφορείων 
και των τρόλεϊ, που κινούνται στους λεωφορειο- 
δρόμους, να αυξηθεί κατά 15% και περισσότερο.

Δημοτική Συγκοινωνία
Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί 18 αιτήσεις για 
παροχή Δημοτικής Συγκοινωνίας από τους Δή
μους.

ΕΘΕΛ
Σήμερα, τα παλαιός τεχνολογίας λεωφορεία ανέρ
χονται μόλις στο 8% του στόλου έναντι 63% που, 
ήταν το ποσοστό τους, το 1997. Σήμερα, σε ώρες 
αιχμής, κυκλοφορούν 1630 λεωφορεία, έναντι 
1490, που κυκλοφορούσαν το 1997. Τέλος, ολοκλη
ρώθηκε η παραλαβή 400 νέων οχημάτων από τα 
οποία 295 είναι φυσικού αερίου, ενώ συνεχίζεται κα
νονικά το Πρόγραμμα Προμηθειών, που θα ολοκλη
ρωθεί με την αγορά 600 νέων λεωφορείων, εκ των 
οποίων τα 120 είναι Φυσικού Αερίου. Το 2004, ο 
συνολικός στόλος λεωφορείων θα φθάσει τα 2100 
οχήματα.

Αντίθετη Ροή 
Λεωφορείων

n r. m PIHU

ΗΛΠΑΠ
Σήμερα, ο στόλος των τρόλεϊ αριθμεί 344 οχή
ματα, από τα οποία τα 224 είναι νέα υβριδικά, 
του 2001. Το 2004, ο στόλος του ΗΛΠΑΠ θα εκ- 
συγχρονισθεί περαιτέρω φθάνοντας τα 362 τρό
λεϊ με την προσθήκη 142 νέων, εκ των οποίων 
τα 51 είναι αρθρωτά. Ήδη, έχει αρχίσει η παρα
λαβή των νέων υπερσύγχρονων τρόλεϊ, η οποία 
θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2004.

Εφαρμογές
Τηλεματικής
Έχει ολοκληρωθεί, από το 2002, η πρώτη φάση 
εγκατάστασης συστήματος τηλεματικής σε 295 
λεωφορεία φυσικού αερίου, ενώ λειτουργεί κα
νονικά το Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων (ΚΔΟ).

Η δεύτερη φάση, αφορά την επέκταση του συ
στήματος τηλεματικής στον υπόλοιπο στόλο και 
ήδη έχει προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός. 
Σύστημα τηλεματικής έχει ήδη εγκατασταθεί σε 
190 τρόλεϊ και πρόκειται να επεκταθεί και στον 
υπόλοιπο στόλο. Για το έργο της επέκτασης της 
προμήθειας έχει ήδη προκηρυχθεί σχετικός δια
γωνισμός.



ΤΡΑΜ Α.Ε.

Η εταιρεία ΤΡΑΜ ΑΕ ιδρύθηκε στις 27 Φεβρουάριου 2001, με στόχο τη δημιουρ
γία και λειτουργία ενός νέου μέσου μεταφοράς στην Αθήνα, που είναι αποδοτικό 
στη μεταφορική του ικανότητα, οικονομικό ως προς την κατανάλωση ενέργειας, 
οικολογικό ως προς το περιβάλλον και φιλικό απέναντι στον πολίτη.

Το έργο του Τραμ εντάχθηκε από τον Ιού
νιο του 2001 στο Επιχειρησιακό Πρό
γραμμα ΣΑΑΣ του Υπουργείου Μ εταφ ο
ρών και Επικοινωνιών, με συγχρηματο- 
δότηση 50% από το ΕΤΠΑ του Γ Κοινοτι
κού Πλαισίου Στήριξης.

Η σύμβαση για την προμήθεια υπερσύγχρο
νου τροχαίου υλικού Τραμ υπεγράφη τον Ια
νουάριο του 2002. Τα οχήματα έχουν μοντέρ
νο σχεδίασμά, είναι χωρητικότητας 197 επι
βατών, (εκ των οποίων οι 54 καθήμενοι), ε ί
ναι πλήρως κλιματιζόμενα και με χαμηλό δά
πεδο (χωρίς σκαλοπάτι) για διευκόλυνση των 
ατόμων με αναπηρίες.

Το Τραμ θα εκτείνετα ι σε μήκος 26,5 χιλιομέ
τρων, διπλής γραμμής, στις οποίες θα κινού
νται 35 συρμοί σε 2 διαδρομές. Η έναρξη της 
λειτουργίας του προσδιορίζεται το 2004.
Η πρώτη γραμμή θα έχει μήκος 14,2 χιλιόμε
τρα. 0α ξεκ ινά ει από το Σύνταγμα και μέσω

του Ζαππείου θα διασχίζει τις  περιοχές Φιξ, 
Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου (8,3 χιλιό
μετρα), και Νέου Φαλήρου μέχρι και το Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας (5,9 χιλιόμετρα).

Η δεύτερη γραμμή θα έχει μήκος 10,1 χιλιό
μετρα και θα συνδέει -  μέσω της παραλια
κής λεωφόρου Ποσειδώνος -  το Παλαιό Φά
ληρο σε πρώτη φάση (Άνοιξη 2004) με τη 
Γλυφάδα και, στη συνέχεια, με το Ασκληπιείο 
της Βούλας. Το συνολικό μήκος της γραμμής, 
είναι 24,3 χιλιόμετρα, στο οποίο πρέπει να 
προστεθούν τα 2,2 χιλιόμετρα της γραμμής, 
που συνδέει το δίκτυο με το αμαξοστάσιο στο 
Ελληνικό.

Το τραμ της Αθήνας θα έχει 48 στάσεις (συ
μπεριλαμβανομένων των στάσεων του Συντάγ
ματος και της Βούλας), οι οποίες θα απέχουν η 
μία από την άλλη, κατά μέσο όρο, 460 μέτρα.

Με τη λειτουργία  του νέου συγκοινωνιακού 
μέσου, ο χρόνος της απευθείας διαδρομής 
από το Σύνταγμα, στο Νέο Φάληρο, θα είναι 
μόλις 35 λεπ τά, από το Σύνταγμα στο Πα
λαιό Φάληρο θα διαρκεί 25 λεπ τά, από το 
Παλαιό Φάληρο στη Γλυφάδα 22 λεπτά, από το 
Νέο Φάληρο, στη Γλυφάδα 35 λεπτά και από το 
Ζάππειο, στη Γλυφάδα 45 λεπτά, με μέση 
εμπορική ταχύτητα, ανάλογα με τη διαδρομή, 
από 20 έως 26 χιλιόμετρα, την ώρα. Η συνολι
κή ημερήσια χωρητικότητα θα φτάσει τους
80.000 επιβάτες.

Για την υλοποίηση του έργου του Τραμ στην 
ευρύτερη περιοχή, της Αθήνας, ελήφθησαν 
όλες οι εγκρίσεις των Μ ελετώ ν Περιβαλλο
ντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), οι οποίες είχαν 
εκπονηθεί, συμπεριλαμβάνοντας τις  προτά
σεις των εμπλεκομένων, φορέων, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζουν την πλέον πρόσφορη και φι-

λική, περιβαλλοντικά, πρόταση μετακίνησης. 
Τέλος, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς, έχει εξασφαλιστεί η πλήρης αποκατά
σταση, αλλά και η ανάπλαση του χώρου, που 
περιβάλλει τη ζώνη διέλευσης του Τραμ, με 
εμπλουτισμό του πρασίνου, πλακοστρώσεις 
και διαμορφώσεις των κοινόχρηστων χώρων.

Ρυθμός Κατασκευής
Στην τελική ευθεία βαίνει το κατασκευαστικό 
κομμάτι του Τραμ της Αθήνας. Από το σύνολο 
των 26,5 χλμ. διπλής γραμμής μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου 2003 είχαν στρωθεί και σκυρο- 
δ ετη θεί 22 χλμ. Έχει εγκατασταθεί εναέριο 
καλώδιο σε μήκος 8 χλμ. και έχουν αρχίσει οι 
δοκιμές του τραμ σε ηλεκτροδοτημένο τμήμα 
δοκιμών, στην περιοχή του Ελληνικού, καθώς 
και σε τμήμα της παραλιακής διαδρομής.

Η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής το 
π οθετείτα ι χρονικά περί τα τέλη  Μαρτίου 
2004. Αμέσως μετά θα αρχίσουν οι δοκιμές 
ολόκληρου του συστήματος, προτού αυτές 
παραδοθούν σε πλήρη εμπορική χρήση. Μ έ
χρι το τέλος του 2003 παραδΰθηκαν συνολικά 
14 οχήματα στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού. 
Με ρυθμό παράδοσης 1 όχημα ανά εβδομάδα, 
η άφιξη των 35 οχημάτων θα ολοκληρωθεί τον 
Μάιο του 2004.0ι δοκιμές στο αμαξοστάσιο 
Ελληνικού έχουν ήδη ξεκινήσει με σκοπό να 
τεθούν σε λειτουργία και τα 35 οχήματα το 
αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2004.

Επεκτάσεις
Η εταιρεία ΤΡΑΜ Α.Ε. έχει εκπονήσει τον 
«Σχεδίασμά ολοκληρωμένου Δικτύου Τραμ στο 
Πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας», που 
καλύπτει συνολικό μήκος 63,4 χλμ. Από τον 
σχεδίασμά αυτό, σε πρώτη φάση, προωθούνται 
για άμεση υλοποίηση τρεις επεκτάσεις:

1. Σύνταγμα -  Άνω Πατήσια, μήκους 5,6 χλμ.
2. Σταθμός Λαρίσης -  Λ. Αλεξάνδρας -  Πανε- 

πιστημιούπολη, μήκους 6,4 χλμ.
3. Νέο Φάληρο -  Πειραιάς, μήκους 3,2 χλμ.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΛ

Αττικό Μετρά Λειτουργίας

Από το 2001 ιδρύθηκε η ΑΜΕΛ Α.Ε. (θυγατρική της Αττικό Μετρά), με αντικείμενο 
τη λειτουργία και εκμετάλλευση των γραμμών του Μετρά και των επεκτάσεών του. 
Η ΑΜΕΛ μεταφέρει 500 χιλ. επιβάτες καθημερινά, ενώ είναι πλεονασματική κατά 
€15,5  εκ. (5,3 δις δρχ.).

^8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ν

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

0 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης κατα
τάσσει την ΑΜΕΛ πρώτη μεταξύ εταιρειών προ
σφοράς υπηρεσιών, από πλευράς ποιότητας, 
εξυπηρέτησης πελατών, πανευρωπαϊκά. Το 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών από το 2000 μέ
χρι και το 2003 παραμένει άριστο, χωρίς την 
παραμικρή ποιοτική παραχώρηση.
Τα δρομολόγια του μετρό εκτελούνται με μεγά
λη ακρίβεια στους προγραμματισμένους χρό
νους, σε ποσοστό 99%, ενώ οι επιβάτες δηλώ
νουν πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένοι από τις 
υπηρεσίες, που παρέχονται (έκδοση εισιτη
ρίων και καρτών, πληροφορίες συστήματος και 
δρομολογίων, άνεση, καθαριότητα, κ.τ.λ.). Το

95% του επιβατικού κοινού αισθάνεται ασφαλές 
ή απόλυτα ασφαλές, ταξιδεύοντας με το μετρό. 
Οι επεκτάσεις του μετρό βρίσκονται, σε προχω
ρημένο στάδιο κατασκευής. Από την άνοιξη 
2004 το μετρό θα εξυπ ηρετεί το Αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», κάνοντας χρήση της 
νέας υποδομής, που κατασκευάζεται στο μέσον 
της Αττικής Οδού.
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ΗΣΑΠ

Ο ΗΣΑΠ ανέβασε εντυπωσιακά το επίπεδο της λειτουργίας του, το 
οποίο, σε λίγους μήνες, θα είναι εφάμιλλο του ΜΕΤΡΟ
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Γρηγορότερες, ασφαλέστερες και ποιοτικότερες μεταφορέςΜ ετά από πλέον 100 χρόνια συνεχούς  
λειτουργίας, η γραμμή του ΗΣΑΠ ανα
κα ιν ίζετα ι ε ξ  ολοκλήρου. Μία σειρά  
από έργα και δράσεις έχουν δώσει νέα 
όψη στους ηλεκτρ ικούς σιδηροδρό
μους. Τα κυριότερα από τα έργα αυτά 
είναι:

I Η προμήθεια 120 νέων οχημάτων, που θα αρ
θρωθούν σε 20 νέους συρμούς των 6 οχημά
των. Όλοι οι νέοι συρμοί θα έχουν παραλη- 
φθεί εντός τού α' εξαμήνου του 2004. Στο 
ίδιο έργο περιλαμβάνεται και η διασκευή και 
αναμόρφωση των υπολοίπων 123 οχημάτων 
σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό του συστήμα
τος σηματοδότησης.

I Η ανάπλαση όλων των Σταθμών και η κατα
σκευή ενός νέου (Νερατζιώτισσας) στον κόμ
βο Αττικής Οδού και Προαστιακού Σιδηροδρό
μου. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
στα μέσα του 2004 και θα είναι έτοιμο για την

περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Από τους 
23 Σταθμούς έχουν ήδη αναπλασθεί οι 9, ενώ 
τα έργα ανάπλασης στους υπόλοιπους θα 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2004.

IΗ  κατασκευή Νέου Αμαξοστασίου Φαλήρου 
για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού.

I  Με τη βοήθεια της νέας Σηματοδότησης και 
του νέου τροχαίου υλικού, δίνεται η δυνατό
τητα εφαρμογής νέων δρομολογίων, με μείω
ση της χρονοαπόστασης των συρμών από τα 
4 ’ που είναι σήμερα, περίπου, στα 2,5’ και με 
ανάλογη αύξηση του αριθμού των κυκλοφο- 
ρούντων συρμών. Έτσι, οι συρμοί του ΗΣΑΠ 
θα αυξήσουν τη μεταφορική τους ικανότητα 
κατά 50%, φθάνοντας να εξυπηρετούν ανά 
ώρα και κατεύθυνση, περίπου, 22.000 επιβά
τες  έναντι 15.000, που ήταν το παλιό, αντί
στοιχο νούμερο.

» Τέλος, με γνώμονα την προστασία του περι
βάλλοντος οι ΗΣΑΠ προγραμμάτισαν έργα 
που εντάχθηκαν στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης και αφορούν, κυρίως, στην ασφαλέ
στερη κυκλοφορία των συρμών, στη μείωση 
των δονήσεων και των θορύβων και στην αύ
ξηση της ταχύτητας των συρμών.

-  (
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Οικολογικό μέσο, ταχύτητες 160 χλμ., Πειραιάς-Αεροδόμιο 
σε τρία τέταρτα και Αθήνα-Κόρινθος σε 48 λεπτά!

Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος είναι μέσο 
μεγάλης κυκλοφοριακής ικανότητας, α
πολύτως φιλικό στον χρήστη, ενώ πα
ράλληλα, συμβάλλει στην περιβαλλοντο- 
λογική προστασία των ευαίσθητων πε
ριοχών, που διασχίζει. Περισσότεροι από
100.000 οδηγοί εκτιμάται, ότι την άνοιξη 
του 2004 θα αφήοουν τα αυτοκίνητα  
τους καθώς θα εξυπηρετούνται καθημε
ρινά από αυτό το νέο μέσο μεταφοράς, 
στην Αττική.

ρούν να αναπτύσσουν ταχύτητα 160 χλμ/ώρα. 
Η διαδρομή Σταθμός Αθηνών -  Αεροδρόμιο 
θα απαιτεί 35 λεπτά, ενώ η διαδρομή Πειραι
άς -  Αεροδρόμιο, μόλις τρία τέταρτα . Οι 
120.000 επιβάτες, που θα μεταφέρονται κα
θημερινά το 2004 υπολογίζεται, ότι θα αυξη
θούν σε 250.000 το 2010.
Εντός του 2004 προγραμματίζεται η ανάθε
ση μελετώ ν για την επέκταση των γραμμών 
του Προαστιακού προς Ραφήνα και Λαύριο. 
Στη λειτουργούσα ήδη γραμμή προς Χαλκίδα

έχουν δρομολογηθεί νέο ι συρμοί τύπου 
ΡθίΙόυε, που έχουν μειώσει το χρόνο διαδρο
μής από 1 ώρα και 23 λεπτά σε 1 ώρα και 8 
λεπτά.
Συνολικά, το Φεβρουάριο του 2004 π έντε  
νέοι συρμοί ΡσίΙδυε θα κινούνται στο τμήμα 
Αθήνα -  Χαλκίδα.
Αναμένεται με την ολοκλήρωση των έργων η 
διαδρομή Αθήνα -  Κόρινθος να γίνεται σε 48 
λεπτά από 1 ώρα και 59 λεπτά και Αθήνα -  
Κιάτο σε 58 λεπτά από 1 ώρα και 59 λεπτά.

Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στη φάση πλή
ρους ανάπτυξης θα συνδέσει την Αθήνα και 
τον Πειραιά με το Αεροδρόμιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, τη Χαλκίδα, τη Θήβα, την Κόριν
θο, το Λουτράκι και το Κιάτο.
Για τη λειτουργία έχει ιδρυθεί νέα εταιρεία 
θυγατρική του ΟΣΕ, η Προαστιακός Α.Ε τον 
Απρίλιο του 2003.
Η ΕΡΓΟΣΕ έχει αναλάβει την κατασκευή του 
νέου σιδηροδρομικού διαδρόμου Τρεις Γ έ 
φυρες -  Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαμνών 
(ΣΚΑ) -  Αεροδρόμιο με εγκατάσταση σύγ
χρονου συστήματος σηματοδότησης, τηλεδι- 
οίκησης, τηλεπικοινωνιών και συστήματος 
ηλεκτροκίνησης για τα τρένα.
Το τμήμα ΣΚΑ -  Αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο 
πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα δια
θ έτε ι δέκα σταθμούς.
Η ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα Τρεις 
Γέφ υρες  -  ΣΚΑ, που π εριλαμβάνει και την 
υπογειοποίηση τμήματος 1800 μ. στους Αγί
ους Αναργύρους, θα γίνει αμέσως μετά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Επίσης, η ΕΡΓΟΣΕ κατασκευάζει την σιδηρο
δρομική επιδομή στο διάδρομο ΣΚΑ -  Κόριν
θος -  Κιάτο.
Τέλος, προβλέπεται η αναβάθμιση από τον 
ΟΣΕ του σιδηροδρομικού διαδρόμου Πειραι
άς -  Αθήνα -  Τρεις Γέφυρες.
Στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου 
θα κινούνται ηλεκτρ ικά τρένα, που θα μπο-
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Ο.Α.Σ.Θ.

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ο.Α.Σ.0. 
Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Σ.Α.Σ.Θ.

Μ ε τον Νόμο 2898/2001 κυρώθηκε η νέα 
οικονομική συμφωνία μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ. 
και Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 8 
ετών, με θετικά αποτελέσματα τόσο για 
το δημόσιο, καθώς επιτυγχάνεται σημα
ντική μείωση των δαπανών, που υπολο
γίζονται στα € 2 0 6  εκατ. (70 δις δρχ.) 
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όσο 
και για το επιβατικό κοινό, καθώς έχουν 
ήδη παραδοθεί 40 νέα λεωφορεία και 22 
mini busses.

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας 
54 απλών λεωφορείων, τα οποία, σταδιακά, 
παραδίδονται από τον Οκτώβριο 2003 μέχρι 
και το Μάρτιο 2004, ενώ έχουν ξεκινήσ ει οι 
διαδικασίες για την προμήθεια άλλων 104 λεω
φορείων, όλων εφοδιασμένων με σύστημα κλι
ματισμού.
Επίσης, έχουν κατασκευαστεί σύγχρονοι

σταθμοί μετεπιβίβασης (ΙΚΕΑ, Ν.Σ.Σ., Χορτιά
τη, Χαριλάου, Σταυρουπόλεως, ΚΤΕΛ, Σίνδου) 
και έχει βελτιωθεί το σύστημα πληροφόρησης 
του κοινού. Ήδη από το καλοκαίρι του 2003 
το 96% των λεωφορείων του ΟΑΣΘ που κυ
κλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη διαθέτει κλι
ματισμό.

Με τον Νόμο 2898/2001 ενισχύθηκε η αποκέ
ντρωση, με τη σύσταση του Συμβουλίου Αστι
κών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, στο οποίο 
χορηγήθηκαν αποφασιστικές αρμοδιότητες 
για τα συγκοινωνιακά θέματα της Θεσσαλονί
κης, οι οποίες έχουν ήδη ασκηθεί απ οτελε
σματικά, με τη δρομολόγηση mini busses στο 
ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, την επ έ
κταση της περιοχής της αστικής συγκοινωνίας 
της Θεσσαλονίκης καθώς και τη μελέτη ουσια
στικών θεμάτων της συγκοινωνίας της Θεσσα
λονίκης, όπως οι λεωφορειολωρίδες.

Νομού Θεσσαλονίκης:
Αποτέλεσμα της πολύμηνης συνεργασίας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
του Σ.Α.Σ.Θ., του Ο.Α.Σ.Θ. και του ΚΤΕΛ Νο
μού Θεσσαλονίκης ήταν η επέκταση της π ε
ριοχής αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονί
κης σε 15 ακόμη δήμους του νομού Θεσσαλο
νίκης (Καλλιθέας, Αγίου Αθανασίου, Χαλά- 
στρας, Αξιού, Χαλκηδόνας, Κουφαλίων, Μυ- 
γδονίας, Ασσήρου, Λαχανά, Λαγκαδά, Κορώ- 
νειας, θέρμης, Βασιλικών, Μίκρας, Επανο
μής), που μέχρι τώρα εξυπηρετούνταν από το 
ΚΤΕΛ. Οι δήμοι αυτοί θα εξυπηρετούνται συ
γκοινωνιακά από τον Ο.Α.Σ.Θ., με τη συμμετο
χή του ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης, με 48 και
νούρια αστικά και ημιαστικά λεωφορεία και με 
σημαντικά χαμηλότερο κόμιστρο, καθώς η τι
μή του εισιτηρίου κυμαίνεται από 0,45 έως 
€ 1 , για τις μεγαλύτερες αποστάσεις.

Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το Υ.Μ.Ε. δείχνει το ενδιαφέρον του 
με πράξεις. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας ανοικτής προς όλους 
κοινωνίας, οι ειδικές υποδομές των μεταφορών εξασφαλίζουν την 
αυτόνομη διαβίωση των συνανθρώπων μας με μόνιμα ή περιστασιακά 
κινητικά προβλήματα και αναπηρίες.

Ολα, σχεδόν, τα λεωορεία της ΕΘΕΛ 
έχουν τη δυνατότητα επιγονάτησης, μπο
ρούν, δηλαδή, να χαμηλώνουν προς την 
πλευρά επιβίβασης, διευκολύνοντας έτσι 
όσους έχουν κινητικά προβλήματα.

Επιπλέον, από το σύνολο του στόλου, 520 λεω
φορεία φέρουν ως πρόσθετο εξοπλισμό μια ει
δική εκτεινόμενη ράμπα, που καθιστά εύκολη 
την επιβίβαση ακόμη και αναπηρικών αμαξιδίων.

Δυνατότητα επιγονάτισης διαθέτουν, επίσης, 
και τα 224 νέα τρόλεϊ, που κυκλοφορούν, ενώ 
190 από αυτά είναι εφοδιασμένα με πίνακα ευ
ανάγνωστης φωτεινής ένδειξης, όπου αναγγέ- 
λεται η επόμενη στάση, προσθήκη ιδιαίτερα 
χρήσιμη για τους κωφάλαλους συνανθρώπους 
μας, αλλά και για τον απλό «πρωτάρη» σε μια 
διαδρομή.

Εξάλλου, η ΕΘΕΛ λει
τουργεί τη λεωφο- 
ρειακή γραμμή 030 
που εξυπηρετεί απο
κλειστικά παιδιά με 
ειδικές ανάγκες και 
καλύπτει τις περιο
χές Αγίου Δημητρί- 
ου, Νέας Σμύρνης,
Καλλιθέας, Παλαιού 
Φαλήρου και Αλί- 
μου.

Ακου τη στάση: Ενα πρωτοποριακό ηλε
κτρονικό σύστημα ακουστικής ενημέρω
σης, που εξυπηρετεί συμπολίτες μας με 
προβλήματα ακοής.

Όταν το λεωφορείο πλησιάζει στη στάση, οι ηλε
κτρονικοί αισθητήρες, που βρίσκονται προσαρ
μοσμένοι τόσο στο όχημα, όσο και στη στάση 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους αυτόματα πληροφο
ρίες. Έτσι επιτυγχάνεται διπλή ενημέρωση. Μ έ
σα στο όχημα αναγγέλεται η προσεχής στάση, 
ενώ όσοι στέκονται στη στάση ακούν την αναγ
γελία άφιξης του λεωφορείου και τον αριθμό της 
γραμμής. Το σύστημα «Άκου τη Στάση» λειτουρ
γεί σε 4 γραμμές (Α1 ,Β1,450,550), οι οποίες 
προτάθηκαν ως οι πλέον χρήσιμες από τον Πα
νελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Το έργο συγχρημα
τοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ενωση και η 
σχετική δαπάνη ανήλθε στα 500.000 ευρώ.

Άλλες 550 χιλιάδες ευρώ, κόστισαν οι επεκτά
σεις πεζοδρομίων (ράμπες), που τοποθετήθη
καν σε 275 στάσεις, και οι οποίες διασφάλισαν 
το χώρο προσέγγισης και στάσης των λεωφο
ρείων από το παράνομο παρκάρισμα αυτοκινή
των, ενώ παρέχουν ασφαλή αναμονή και εύκολη 
επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών 
Τις παροχές προς τους συμπολίτες μας με ειδι

κά προβλήματα, συμπληρώνουν μεταξύ άλλων, 
οι ανελκυστήρες σε όλους τους σταθμούς του 
ΜΕΤΡΟ, καθώς και σε αυτούς του ΗΣΑΠ στην 
Ομόνοια, τον Ταύρο, τον Άγιο Ελευθέριο, τα 
άνω Πατήσια και το Ηράκλειο, οι ειδικά σχεδια
σμένες τουαλέτες εξυπηρέτησης ατόμων με κι
νητικά προβλήματα, καθώς και η κινητή πλατ
φόρμα, που έχει εγκατασταθεί στο Σταθμό Λα- 
ρίσης και διευκολύνει την κάθοδο αμαξιδίων κα- 
ροτσιών και μεγάλων αποσκευών προς το χώρο 
των εκδοτηρίων και της αποβάθρας.



ΟΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ Α.Ε.)

Ο σιδηρόδρομος είναι μέσο μεταφοράς με πολύ υψηλή μεταφορική 
ικανότητα, τόσο για επιβατικές, όσο και εμπορευματικές και συν
δυασμένες μεταφορές, ασφαλές, άνετο για τον χρήστη, ενεργεια
κά αποδοτικό και εξαιρετικά φιλικό στο περιβάλλον.

Σε ευθυγράμμιση με τη γενικότερη Κοινο
τική Πολιτική για αναβάθμιση των σιδηρο
δρόμων, το Υπουργείο Μεταφορών και ο 
ΟΣΕ προχώρησαν σε μία σειρά μέτρων και 
μεγάλων έργων, για την τόνωση και βελ
τίωση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Με τα εκτελούμενα έργα αυξάνονται οι ταχύτη
τε ς  των συρμών και μειώνονται σημαντικά οι 
χρόνοι διαδρομής, βελτιώνεται το υλικό υποδο
μής, αυξάνεται η προστασία των κατοίκων των 
περιοχών, που γειτνιάζουν με τη σιδηροδρομική 
γραμμή και, τέλος, μειώνονται και βελτιώνονται 
οι ισόπεδες διαβάσεις. Τα έργα εκτελούνται σε 
όλη την ελληνική επικράτεια, και συγκεκριμένα: 
» Στον άξονα Αθηνών -  Θεσσαλονίκης -  Ειδο- 

μένης.
» Στην ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας -  Θρά

κης και
» Στο δίκτυο Πελοποννήσου.

Τα αποτελέσματα των έργων είναι ήδη ορατά, 
καθώς έχουν επιτύχει σημαντική μείωση του 
χρόνου δρομολογίων σε όλη την Ελλάδα.

Μεταξύ Αθήνας - Θεσσαλονίκης, ο χρόνος δια
δρομής ανέρχεται σήμερα σε 4 ώρες και 57 λε
πτά, ενώ από τις αρχές του 2004, και με την 
ολοκλήρωση των έργων μεταξύ Ευαγγελισμού 
και Λεπτοκαρυάς θα υπάρξει περαιτέρω μείω
ση του χρόνου στις 4 ώρες και 35 λεπτά.

Στο τμήμα Αθήνας - Κιάτου, μήκους 104 χλμ., 
εκτελούνται έργα προϋπολογισμού €481 εκ., 
τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα αποδώ
σουν στην κυκλοφορία διπλή γραμμή κανονικού 
εύρους.

Η γραμμή Αθήνα - Κόρινθος θα δοθεί στην κυ
κλοφορία πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
και η γραμμή Κόρινθος - Κιάτο τον Νοέμβριο του 
2004. Εκτός από τη γραμμή προβλέπεται η κα
τασκευή 10 νέων Σιδηροδρομικών Σταθμών (εκ 
των οποίων ήδη κατασκευάζονται οι 6), και 60 
άνω και κάτω οδικών διαβάσεων.

Με την ολοκλήρωση όλων των έργων το 2008, 
ο χρόνος διαδρομής μεταξύ Αθήνας-Πάτρας, 
θα διαρκεί, μόλις, 2 ώρες.

Το σιδηροδρομικό 
δίκτυο Μακεδονίας - 
Θράκης

Ο Ο.Σ.Ε. έχει εκτελέσει, εκτελεί και προ
γραμματίζει την εκτέλεση πλήθους έρ 
γων, που αφορούν σε ανακαινίσεις γραμ
μής, αλλά και έργα ποιότητας και εξωραϊ- 
σμού, όπως αναπλάσεις κτιρίων, περιφρά
ξεις, βελτίωση της βατότητας και της οδι
κής ασφάλειας στις ισόπεδες διαβάσεις με 
την τοποθέτηση ελαστικών πλακών, κα
θώς και την εγκατάσταση αυτομάτων συ
στημάτων ισοπέδων διαβάσεων.

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία
» Ήδη έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση της γραμ

μής στα τμήματα Πλατύ - Έδεσσα - Αρνισσα 
και Αμύνταιο - Βεύη μήκους 117 χλμ., ενώ ξ ε 
κίνησε η ανακαίνιση στο τμήμα Αμυνταίου - Κο
ζάνης μήκους 60 χλμ., με πρόβλεψη ολοκλή
ρωσης έως τον Σεπτέμβριο του 2004, ενώ αρ
χές του 2004 προβλέπεται να ξεκινήσει το έρ
γο της ανακαίνισης της γραμμής και στο υπό
λοιπο δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας (Άρνισ- 
σα - Αμύνταιο, Βεύη - Φλώρινα και Μεσονήσι - 
Ν. Καύκασος συνολικού μήκους 110 χλμ.) με 
πρόβλεψη ολοκλήρωσης εντός του 2005. Ση
μειώνεται, ότι ήδη αξιοποιούνται τα έργα με 
την δρομολόγηση των νέων συρμών Railbus 
μεταξύ Θεσσαλονίκης και Έδεσσας, σε χρόνο 
διαδρομής 1 ώρα και 15 λεπτά.

> Η γραμμή Θεσσαλονίκη - Ειδομένη ανακαινί
ζεται πλήρως μέχρι το Πολύκαστρο σε μήκος 
55 χλμ, με προβλεπόμενο χρόνο περαίωσης 
των έργων τον Μάρτιο του 2004.

»Τα έργα ποιότητας και εξωραίσμού περιλαμ
βάνουν την εκτέλεση έργων περίφραξης και 
ηλεκτροφωτισμού των γραμμών σε μήκος 
20,35 χλμ. και την τοποθέτηση προκατασκευ- 
ασμένων πλακών ισοπέδων διαβάσεων σε 41 
ισόπεδες διαβάσεις.

»Τα έργα ανάπλασης των σταθμών έχουν ολο
κληρωθεί στους σταθμούς Θεσσαλονίκης 
(ανάπλαση εξωτερικών όψεων), Πλατέως (α’ 
φάση), Προμαχώνα (Νέος Σταθμός) και Σιδη

ροκάστρου. Προβλέπεται, επίσης, η ανάπλαση 
των εξής σταθμών: Σταθμού Διαλογής Θεσσα
λονίκης, Ειδομένης, Κιλκίς, Στρυμόνα, Αλε
ξάνδρεια, Βέροιας, Νάουσας, Έδεσσας, Αμυ
νταίου, Φλωρίνης, Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

Οι επενδύσεις σε έργα ποιότητας και εξωραϊ- 
σμού ανέρχονται σε €22,5 εκ., ενώ τα έργα 
ανακαίνισης των γραμμών θα απορροφήσουν 
€231 εκ.

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
» Έχουν ξεκινήσει έργα ποιότητας και εξωραί

σμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
ύψους €6,8 εκ., ενώ οι επενδύσεις στο τμήμα 
Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης - Ορμενί- 
ου (έργα ολοκληρωθέντα, σε εξέλιξη και προ- 
βλεπόμενα) ανέρχονται σε €360 εκ., περί
που, εκ των οποίων τα περίπου €60 εκ. αφο
ρούν έργα, που ολοκληρώθηκαν και τα υπό
λοιπα €300 εκ., περίπου, σε έργα που βρί
σκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματισθεί.

Ήδη έχουν κατασκευασθεί παραλλαγές μήκους 
40 χλμ., έχουν εκτελεσ θεί έργα συντήρησης 
της γραμμής σε μήκος 80 χλμ., ενώ σε εξέλιξη  
βρίσκονται έργα συντήρησης στο υπόλοιπα τμή
ματα της γραμμής μεταξύ Θεσσαλονίκης - Αλε
ξανδρούπολης. Τέλος, προγραμματίζεται η 
ανακαίνιση της γραμμής μεταξύ Αλεξανδρούπο
λης - Ορμενίου. Τα ανωτέρω έργα θα έχουν πε- 
ρατωθεί έως το 2005.

Μικρότεροι χρόνοι διαδρομής 
σε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα
Με την υλοποίηση των ανωτέρω επεμβάσεων, θα υπάρξει θεαματική βελτίωση 
των χρόνων διαδρομής, όπως εμφανίζεται και στον πίνακα που ακολουθεί:

Αθήνα -  Χαλκίδα Μειώνεται σε 1:08’, από 1:23’
Αθήνα -  Κόρινθος Μειώνεται σε 0:48’, από 1:38’
Αθήνα -  Κιάτο Μειώνεται σε 0:58’, από 1:59’
Αθήνα -  Πάτρα Μειώνεται σε 2:00’, από 3:35’
Αθήνα -  Θεσσαλονίκη Μειώνεται σε 4:35’, από 4:57’
Θεσσαλονίκη -  Κοζάνη Μειώνεται σε 2:12’, από 3:53’
Θεσσαλονίκη -  Σέρρες Μειώνεται σε 1:23’, από 2:05’
Θεσσαλονίκη -  Φλώρινα Μειώνεται σε 2:15’, από 3:34’
Θεσσαλονίκη -  Κοζάνη Μειώνεται σε 2:12’, από 3:53’
Θεσσαλονίκη -  Σέρρες Μειώνεται σε 1:23’, από 2:05’
Θεσσαλονίκη -  Αλεξανδρούπολη Μειώνεται σε 4:28’, από 5:37’
Θεσσαλονίκη -  Ορμένιο Μειώνεται σε 6:12’, από 7:55’
Θεσσαλονίκη -  Έδεσσα Ο χρόνος διαδρομής μειώθηκε σε 1:15’, 

από 1:55’ που ήταν μέχρι πρόσφατα
Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο Μειώνεται σε 1:44’, από 2:18’
*Οι παραπάνω διαδρομές είναι ενδεικτικές.



Το σιδηροδρομικό δίκτυο Πελοπόννησου - Αιτωλοακαρνανίας

Διακοφτό - Καλάβρυτα
► Στο τμήμα Διακοφιού - Καλαβρύτων ξεκίνη 

σαν οι εργασίες ανακατασκευής και αναβάθ
μισης της γραμμής και ενίσχυσης των γεφυ
ρών, προϋπολογισμού €10  εκ,, με προβλε- 
πόμενη ολοκλήρωση των εργασιών την άνοι
ξη του 2004.

I  Στη γραμμή αυτή θα δρομολογηθούν και οι 
νέοι συρμοί των οποίων η προμήθεια είναι σε 
εξέλιξη.

Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα
» Στο τμήμα Κόρινθος - Ανδρίτσα και Άργος 

- Ναύπλιο, δημοπρατείται το έργο της ανα
βάθμισης των υφισταμένων σιδηροδρομι
κών, συνολικού μήκους 88,6 km.

» Στο τμήμα Ανδρίτσα - Καλαμάτα, Ζευγολα- 
τιό - Καλόνερο και Λεύκτρο - Μεγαλόπολη 
εκτελείτα ι ήδη το έργο της ανακατασκευής 
των υφισταμένων γραμμών συνολικού μή
κους 179 km, περίπου, που προβλέπεται 
να περατωθεί τον Μάρτιο του 2005.

*  Με την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω 
έργων προϋπολογισμού €61 ,2  εκ., ο χρό-

νος διαδρομής με Inter-City Αθήνα-Τρίπολη 
από 3:29', που είναι σήμερα, θα γίνεται σε 
2 :20 ’ και Αθήνα-Καλαμάτα από 5 :35 ’ , που 
είναι σήμερα, θα γίνεται σε 3 :50 ’

» Στο τμήμα Κορίνθου - Τρίπολης - Αργους 
π ροβλέπ ετα ιη  τοποθέτηση προκατασκευ- 
ασμένων πλακών σε 15 Ισόπεδες Διαβά
σεις.

Πάτρα- Καλαμάτα
» Στο τμήμα Πάτρα-Καλαμάτα βρίσκονται σε 

ε ξ έ λ ιξη  έργα ανακαίνισης της γραμμής 
προϋπολογισμού € 2 ,4  εκ ., ενώ έχουν 
προγραμματισθεί έργα ύψους € 1 4 ,6 7  εκ. 
Επιπλέον, στο τμήμα Πατρών-Πύργου εκ 
πονούνται μ ελ έτες  για την κατασκευή έρ 
γων παραλλαγών της γραμμής προϋπολο
γισμού €10 ,27  εκ.

► Στο τμήμα Αλφειού-Ολυμπίας ολοκληρώθη
καν οι εργασίες ανακατασκευής της γραμ
μής, η οποία και αποδόθηκε στην κυκλοφο
ρία, ενώ εκπονείται μελέτη για τον εκσυγ
χρονισμό και την αναβάθμιση της γραμμής 
Πύργου-Κατακώλου.

Εγκαταστάσεις έλξης
» Στην Καλαμάτα έχει ξεκι

νήσει το έργο της βελ
τίωσης και επέκτασης 
των υφιστάμενων εγκα
ταστάσεων μηχανοστασί
ου Καλαμάτας, που θα 
μεταφερθεί από τον Πει
ραιά, για τη συντήρηση 
του τροχαίου υλικού της 
μετρικής γραμμής.

Το έργο με συμβατικό αντι
κείμενο €2,8 εκ., ολοκλη
ρώθηκε.

I  Στις 29.10.2003 δημο- 
πρατήθηκε το έργο που 

αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων 
μηχανοστασίων των Αγ. Αναργύρων, Πάτρας, 
Πύργου και Καλαμάτας, τα οποία θα δεχθούν 
τη συντήρηση του τροχαίου υλικού της μετρι
κής γραμμής, ωσότου ολοκληρωθεί η κατα
σκευή του νέου μηχανοστασίου της Καλαμά
τας. Το έργο με προϋπολογισμό μ ελέτη ς  
€2,9  εκ. και διάρκεια κατασκευής του 6 μή
νες, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2003.

Τροχαίο υλικά για το μετρικά δίκτυο
» Για το μετρικό δίκτυο της γραμμής Π ελο

πόννησου, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης 
η προμήθεια 12 συγχρόνων Rail-bus και 4 
συγχρόνων συρμών για την γραμμή Διακο- 
φτού-Καλαβρύτων.

Συνολικά το κόστος των έργων που θα δαπα- 
νηθεί για το δίκτυο Πελοποννήσου, εκτός 
των έργων που αναφέρονται παραπάνω για 
τον Αξονα Αθήνα-Κιάτο-Πάτρα και του τρο 
χαίου υλικού, θα ανέλθει στο ύψος των €100 
εκ. από Εθνικούς Πόρους και € 5 0  εκ. από 
ΠΕΠ.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κρυονέρι - Αγρίνιο
I  Βρίσκεται σε εξέλιξη  εργολα

βία ανακατασκευής της γραμ
μής μετρικού εύρους και μή
κους 61,5 km. Η γραμμή θα 
επαναλειτουργήσει τον Μάρ
τιο του 2004. Στη γραμμή θα 
δρομολογηθούν σύγχρονοι 
συρμοί μετρικής γραμμής 
προαστιακού τύπου από τις 
αναμενόμενες Προγραμματι
κές Συμφωνίες του Ο.Σ.Ε. ή 
από τους υπάρχοντες συρ
μούς MAN του δικτύου της Πε
λοποννήσου.

» Με την επαναλειτουργία της 
γραμμής, η διαδρομή από το 
Κρυονέρι μέχρι το Μεσολόγγι 
θα διαρκεί 14’ , και από το Μ ε
σολόγγι μέχρι το Αγρίνιο 45 ’.
Έτσι, ο χρόνος μετάβασης 
από την Πάτρα μέχρι το Μεσο
λόγγι θα είναι 34' και μέχρι το 
Αγρίνιο 1 ώρα και 20 ’, λαμβά- 
νοντας υπόψη και τον χρόνο 
της θαλάσσιας διαδρομής.

»Τα έργα ανάπλασης των σταθ
μών έχουν ολοκληρωθεί στους 
σταθμούς Θεσσαλονίκης (ανάπλαση εξωτερι
κών όψεων), Πλατέως (α’ φάση), Προμαχώνα 
(Νέος Σταθμός) και Σιδηροκάστρου. Προβλέ- 
πεται, επίσης, η ανάπλαση των εξής  σταθ
μών: Σταθμού Διαλογής Θεσσαλονίκης, Ειδο- 
μένης, Κιλκίς, Στρυμόνα, Αλεξάνδρεια, Βέροι
ας, Νάουσας, Έδεσσας, Αμυνταίου, Φλωρί- 
νης, Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΙΤΣΑ -'S:

230 k m

Λ Μ Ί ΙΊ Μ Ο

ΜΕΣΟΑΟΠ I

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

θεσμικό Πλαίσιο

Οι επενδύσεις σε έργα ποιότητας και εξωραί- 
σμού ανέρχονται σε €22,5  εκ., ενώ τα έργα 
ανακαίνισης των γραμμών θα απορροφήσουν 
€231 εκ.

Εναρμονίστηκε η Ελληνική Νομοθεσία με τις  Ευ
ρωπαϊκές Οδηγίες 2001/12, 2001/13 και 
2001/14, που αναφέρονται σε θέματα διαχωρι
σμού σιδηροδρομικής υποδομής από εκμετάλ
λευση, άδειες νέων σιδηροδρομικών εταιρειών, 
χρήση σιδηροδρομικής χωρητικότητας και τέλη 
χρήσης υποδομής. Η προσαρμογή στο Ευρωπαϊ
κό νομοθετικό πλαίσιο θα τονώσει την ανταγω
νιστικότητα του σιδηροδρόμου και θα ενισχύσει 
τον εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ.
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Θ ΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗ-ΕΙΔΟ Μ ΕΝΗ
εντοπισμένες Παρεμβάσεις

Θ ΕΣ/ΝΙΚΗ-Α ΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ
εντοπισμένες Παρεμβάσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ
Σιδηροδρομική Σύνδεση 

I  και Εγκαταστάσεις Νέου 
Σταδμού Λιμένα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σύνδεση με 6η προβλήτα

εΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Ολοκλήρωση Νέας Διπλής Γραμμής 

Υψ ηλών ΤαχυτήτωνΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ'.

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ
Ολοκλήρωση Συγκροτήματος 

εμπορευματικών Δραστηριοτήτων
ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΙΑΤί

ΚΟ ΡΙΝ Θ Ο Σ-Π Α ΤΡΑ
Νέα Γραμμή Υψηλών 

Ταχυτήτων Π Ε ΙΡ Α ΙΑ Σ -Α Θ Η Ν Α -ΣΚ Α
Αναβάθμιση-Ανισοπε- 
δοποίηση -  Διαδρόμου

ΠείΡΑΙΑΣ
Νέος Επιβατικός ΣταβμόςΣΚΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ολοκλήρωση Νέας Γραμμής 
Υψηλών Ταχυτήτων

C z
Υλοποίηση έργων Θ ΕΣΣΑ ΛΟ Ν ΙΚΗ -ΠΡΟ Μ Α ΧΩΝ ΑΣ

Ηλεκτροκίνηση

A É
Λ ΙΑ Ν Ο Κ Λ Α Δ Ι-Δ Ο Μ Ο Κ Ο Σ
Νέα Γραμμή Υψηλών Τα 

χυτήτων
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Κατά την περίο
δο 2000 -  2004  
ουνεχίσθηκε με 
ι κ α ν ο π ο ι η τ ι 
κούς ρυθμούς η 
υλοποίηση του 
Προγράμματος 
Εκσυγχρονι σμού  
του σιδηροδρομικού δικτύ
ου, που διαχειρίζεται η ΕΡΓΟΣΕ. Τα κυριό- 
τερα από τα έργα της περιόδου είναι τα 
ακόλουθα:
Στο σύνολο της γραμμής «Πάτρα - Αθήνα - Θεσ
σαλονίκη» εκτελούνται έργα εκσυγχρονισμού, 
τα αποτελέσματα των οποίων είναι ήδη ορατά 
με τη σημαντική μείωση του χρόνου ταξιδίων στα 
διάφορα τμήματα της γραμμής.
Στη γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης, στα τμήμα
τα ΣΚΑ - Τιθορέα και Δομοκός-θεσσαλονίκη 
ολοκληρώθηκαν βασικά έργα υποδομής, όπως 
τα έργα μεταξύ Ευαγγελισμού και Λεπτοκαρυάς 
(σήραγγα Τεμπών και Πλαταμώνα). Στο ανωτέ
ρω τμήμα μήκους 35 λπι, περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω έργα:

Τμήμα 
Ευαγγελι
σμός - 
Λεπτοκαρυά
Στη χάραξη της γραμμής περιλαμβάνονται σή
ραγγες συνολικού μήκους 7,4 χλμ., cut & cover 
μήκους, περίπου, 2,2 χλμ. ιδηροδρομικές γέφυ
ρες συνολικού μήκους 0,5 χλμ., 14 Ανισόπεδες 
Διαβάσεις και ένας νέος Σιδηροδρομικός Σταθ- 
μός.Τα έργα υποδομής αφορούν συγκεκριμένες 
και ευαίσθητες συγκοινωνιακά περιοχές:
Έργα περιοχής Τεμπών:
Περιλαμβάνεται η σήραγγα Τεμπών, μήκους πε

ρίπου 4 χλμ,, τρεις μικρότερες σήραγγες συνολι
κού μήκους 0,9 χλμ. cut & cover μήκους 0,5 χλμ., 
περίπου, σιδηροδρομικές γέφυρες συνολικού 
μήκους 0,35 χλμ., περίπου, με μεγαλύτερη τη γέ
φυρα του ποταμού Πηνειού μήκους 240 μ., κα
θώς και 3 ανισόπεδες διαβάσεις. Το έργο έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί -  ποσοστό 99% του φυσι
κού αντικειμένου -  με εξαίρεση ανισόπεδη διά
βαση, στην οποία υπάρχει εμπλοκή με τον οδικό 
ΠΑΘΕ. Επισημαίνεται, ότι η επιδομή της σήραγ
γας των Τεμπών θα γίνει με τη πρωτοποριακή 
μέθοδο της σταθερής επιδομής.
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Έργα περιοχής Πλαταμώνα:
Περιλαμβάνονται σήραγγες, μήκους περίπου 
2,5 χλμ., εκ των οποίων η μεγαλύτερη, μήκους 
1,4 χλμ. είναι η σήραγγα Κουκοντώνη, cut & 
cover μήκους 1,7 χλμ., σιδηροδρομικές γέφυ
ρες συνολικού μήκους 0,15 χλμ. και 11 Ανισό
πεδες Διαβάσεις. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιη
θεί ποσοστό 85% του έργου. Η παράδοση σε 
κυκλοφορία της νέας διπλής γραμμής προγραμ
ματίζεται τον Ιανουάριο του 2004.
Στη γραμμή «Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα», 
ολοκληρώθηκε και λειτουργεί η υποδομή και 
επιδομή μονής γραμμής κανονικού εύρους μή
κους 82 χλμ. Επίσης έχει γίνει:
> Ανακαίνιση των Σιδηροδρομικών Σταθμών: ΣΣ 

Καρδίτσας, ΣΣ Καλαμπάκας
> Αναπαλαίωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού 

ΣΣ Τρικάλων
I  Εγκατάσταση 37 Αυτόματων Συστημάτων Ισο- 

πέδων Διαβάσεων
i  Κατασκευή της νέας ανισόπεδης διάβασης 

Σοφάδων
Στη γραμμή Αθήνας -  Πάτρας, στο τμήμα ΣΚΑ- 
Κιάτο (μήκους 104 χλμ.) οι εργασίες για τη νέα 
σιδηροδρομική υποδομή έχουν ολοκληρωθεί, 
ενώ κατασκευάζονται 6 νέοι Σιδηροδρομικοί 
Σταθμοί (Ν.Πέραμος, Μέγαρα, Κινέπα, Άγιοι 
Θεόδωρος Κόρινθος, Κιάτο) που προβλέπεται 
να ολοκληρωθούν εντός του 2004. Οι υπόλοιποι 
Σ.Σ. (Άνω Λιόσια, Μαγούλα, Ζεφύρι, θριάσιο) 
προβλέπεται να ολοκληρωθούν σταδιακά έως 
το 2006. Κατασκευάζονται συνολικά 60 άνω και 
κάτω οδικές διαβάσεις, ενώ στο τμήμα Αθήνα -  
Κόρινθος έχουν κατασκευασθεί σήραγγες μή
κους 7.450 πι και Cut &Cover μήκους 1.450 m. 
Οι εργασίες επιδομής και σηματοδότησης είναι

σε εξέλ ιξη  και θα ολοκληρωθούν εντός του 
2004.
Στα πλαίσια του ευρύτερου έργου για την κατα
σκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, 
κανονικού εύρους, στο τμήμα θριασίου Πεδίου -  
Ελευσίνας -  Κορίνθου, μήκους 70 χλμ. Περίπου, 
εκτελούνται στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, 
(μήκους περίπου 8,5 χλμ.), τα εξής έργα:
> Κατασκευή 2 σιδηροδρομικών σηράγγων, συνο
λικού μήκους 3.917 μέτρων, στα οποία συμπερι- 
λαμβάνονται οι είσοδοι και έξοδοι με εκσκαφή και 
επανεπίχωση.
» Κατασκευή 4 γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδε
μα, συνολικού μήκους 362 μέτρων.
I  Κατασκευή χωματουργικών έργων (ορύγματα 
και επιχώματα), σε συνολικό μήκος 4.400 μέτρων. 
» Παράλληλα, κατασκευάζονται τοπικές παραλ
λαγές της υπάρχουσας μετρικής σιδ/κής γραμ
μής και της Παλαιός Εθνικής Οδού, απαραίτη
τες  για την πρόοδο των κυρίων εργασιών της 
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων, 
καθώς και τμήματα παράπλευρης και εργοτα- 
ξιακής οδοποιίας.
ί  Έργα γεφύρωσης του Ρέματος Κινέττας 
Στο τμήμα Κιάτο-Πάτρα εκπονούνται μ ελέτες 
για την κατασκευή σύγχρονης γραμμής αντι
στοίχων προδιαγραφών με αυτής του τμήματος 
Αθήνας-Κιάτου.
Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση για ίο  νέο Συγκρότη
μα Εμπορευματικού Σταθμού θριασίου Πεδίου. 
Το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Λι
μένα Ν. Ικονίου με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο πε
ριλαμβάνει την κατασκευή της νέας μονής σιδη
ροδρομικής γραμμής, συνολικού μήκους 17 χλμ. 
περίπου και βρίσκεται σε φάση κατασκευής. 
Προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2007.
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ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία 
του ΟΣΕ, που ιδρύθηκε το 2001, με σκο
πό την αποτελεσματική διαχείριση και 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.
Στο λίγο χρόνο της λειτουργίας της, έχει δια
μορφώσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό 
και περιβάλλον λειτουργίας, ενώ, παράλληλα 
έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά στο χώρο ίου 
real estate. 0 βασικός προσανατολισμός της 
εταιρείας είναι να αποτελέσει τον εξειδ ικευ - 
μένο βραχίονα του ΟΣΕ στο σύνολο των ζητη
μάτων, που σχετίζονται με την ακίνητη περι
ουσία του.
Στο διάστημα από την ίδρυση της η εταιρεία 
έχε ι φ έρει ε ις  πέρας και έχ ε ι χειρ ισ τεί μία 
σειρά θεμάτων με επιτυχία, όπως:
I  Η Συστηματική συμβουλευτική υποστήριξη 
του ΟΣΕ σε πάσης φύσεως θέματα που άπτο- 
νται της διαχείρισης και αξιοποίησης της ακί
νητης περιουσίας ίου.
» Η ολοκλήρωση του Πιλοτικού Προγράμμα
τος Καταγραφής Γραμμικής Περιουσίας Αθή
νας - Οινόης στα πλαίσια προετοιμασίας του 
ΟΣΕ για την ένταξη της ακίνητης περιουσίας 
του στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Περιβαλλοντική προστασία
Για όλα τα έργα εκπονούνται Μ ελέτες Περιβαλλοντικών Επι
πτώσεων, όπως, άλλωστε, απαιτείται από την ελληνική και ευ
ρωπαϊκή νομοθεσία.
Με βάση τα συμπεράσματα των παραπάνω μελετώ ν και όπου αυτό 
είναι σκόπιμο και δυνατόν, επιλέγονται λύσεις ευνοϊκές για το περι
βάλλον, όπως σήραγγες με εκσκαφή και επανεπίχωση, γέφυρες, ε ι
δικές δίοδοι για την πανίδα, ενώ παράλληλα γίνονται μ ελέτες  φυτο-

τεχνικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου και μ ελέτες  αντι- 
πλημμυρικής προστασίας του έργου και των γύρω περιοχών.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού αναζητείται εγκαίρως η κα
ταλληλότερη λύση σε περιοχές, όπου υπάρχουν η αναμένεται να ανευ- 
ρεθούν αρχαιότητες, ώστε όχι μόνο να μην υπάρξουν καταστροφές μνη
μείων και καθυστερήσεις των έργων, αλλά να προστατευτεί και να ανα- 
δειχχεί η πολιτιστική μας κληρονομιά.
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Τα ελληνικά αεροδρόμια αναπτύσσονται και εκσυγχρονίζονται
Στα 38 αεροδρόμια της χώρας, εκτελείται 
ένα γιγαντιαίο τεχνικό πρόγραμμα. Οι πε
ρισσότεροι αεροσταθμοί επεκτείνονται, 
δημιουργώντας νέα εικόνα, νέα αισθητική 
και αναβαθμισμένη λειτουργικότητα, με 
δυνατότητες υποδοχής και εξυπηρέτησης 
υπερπολλαπλάσιων επιβατών.
Επίσης, τα δάπεδα στάθμευσης και οι διά
δρομοι προσγειώσεων -  απογειώσεων, 
αποκτούν αναβαθμισμένα τεχνικά χαρα
κτηριστικά, με υπερδιπλάσιο εμβαδό και 
μεγαλύτερο μήκος, προσδίδοντας υψηλό
τατες προδιαγραφές ασφάλειας στην επι
χειρησιακή λειτουργία των αεροδρομίων.

Αεροδρόμιο Αεροδρόμιο
“Ελευθ. Βενιζέλος” “Μακεδονία”

Περιφερειακά
Αεροδρόμια

Τον Μάρτιο του 2001, ολοκληρώθηκε και παρα
δόθηκε στο επιβατικό κοινό, ένα από τα μεγα
λύτερα έργα, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και 
της Ευρώπης, το Δ ιεθνές Αεροδρόμιο «Ελευ
θέριος Βενιζέλος».

Το έργο κόστισε συνολικά €2, 22 δις (760 δις 
δρχ.), εξυπηρετεί 16 εκατομμύρια επιβάτες και
220.000 τόνους εμπορευμάτων ετησίως, δια
θέτει δύο διαδρόμους προσγείωσης -  απογείω
σης μήκους 4 χιλιομέτρων και 140 ελεγκτήρια 
εισιτηρίων.

Ολόκληρη η λειτουργία του αεροδρομίου στηρί
ζεται στη χρήση τεχνολογίας αιχμής, ενώ έχει 
δοθεί έμφαση στην άνεση και τη λειτουργικότη
τα των χώρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των επιβατών και την απόλυτα ασφαλή διεξαγω
γή των πτήσεων.

Το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τις 
δυνατότητες, που παρέχει, αποτελεί πραγματικά 
τη νοτιοανατολική αεροπορική πύλη της Ευρώπης.

Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του "Ολο
κληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης”  του ΜΑΚΕ
ΔΟΝΙΑ έχει ως έτος - στόχο το 2007.

Ο νέος αεροσταθμός θα είναι δυναμικότητας 
8.000.000 επιβατών το χρόνο, δηλαδή υπερδι
πλάσιας από τη σημερινή και το μεγάλο έργο 
στρατηγικού χαρακτήρα, η επέκταση του διαδρό
μου «10/28» κατά 1000 μέτρα μέσα στη θάλασσα 
θα δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης υπε
ρατλαντικών πτήσεων, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό, 
εξυπηρετώντας όλους τους τύπους αεροσκαφών. 
Το κόστος για την υλοποίηση του συνολικού σχε- 
διασμού (έργα εντός του αεροδρομίου) είναι της 
τάξης των €675 εκατ. (230 δις δρχ.). Οι απαιτού- 
μενες πιστώσεις για την υλοποίηση του συνολι
κού προγράμματος έχουν εξασφαλιστεί.
Σήμερα, υλοποιούνται έργα συνολικού κόστους 
€247 εκατ., που έχουν εγκριθεί από το Γ’ ΚΠΣ 
και καλύπτουν το κόστος κατασκευής της επέ
κτασης διαδρόμου/τροχοδρόμου (προϋπολογι
σμού €220 εκατ.) και της κατασκευής παράλλη
λου τροχοδρόμου (προϋπολογισμού €27 εκατ.).

Τα τελευταία έξι χρόνια υλοποιήθηκαν έργα προϋ
πολογισμού €221 εκατ. στα εξής περιφερειακά 
αεροδρόμια:
Ηρακλείου, Ρόδου, Καρπάθου, Κέρκυρας, Χα
νιών, Ζακύνθου, Σαντορίνης, Σάμου, Μυτιλήνης, 
Πάρου, Κω, Καβάλας, Λήμνου, Ικαρίας, Κυθήρων, 
Σκύρου, Μυκΰνου, Ακτίου, Σκιάθου, Νάξου, Σύ
ρου, Κάσου, Καστοριάς.
Ειδικότερα σε έξι αεροδρόμια κατασκευάσθηκαν 
νέοι Αεροσταθμοί και διαμορφώθηκαν νέοι περι
βάλλοντος χώροι, σε 10 αεροδρόμια έγιναν επε
κτάσεις -  ανακαινίσεις αεροσταθμών και σε άλλα 
15 αεροδρόμια κατασκευάσθηκαν νέα ή έγιναν 
επεκτάσεις στα πεδία κίνησης (δάπεδο στάθμευ
σης, διάδρομοι, τροχοδρόμοι) αεροσκαφών.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα και παρεμβάσεις σε 
13 αεροδρόμια ολόκληρης της χώρας, συνολικού 
προϋπολογισμού €277 εκατ. Σε πέντε Αεροδρό
μια (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο, Κάρπαθο και 
Αραξο) κατασκευάζονται έργα επέκτασης -  ανα
καίνισης και αναδιαρρύθμισης των αεροσταθμών 
και διαμόρφωσης των περιβάλλοντων χώρων, 
ενώ σε επτά αεροδρόμια (Θεσσαλονίκη, Κέρκυ
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ρα, Χανιά, Ζάκυνθο, Σαντορίνη, Σάμο, Αραξο) 
εκτελούνται έργα επέκτασης πεδίων κίνησης των 
αεροσκαφών.
Στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου εξελίσσεται το έρ
γο του νέου αεροσταθμού και της διαμόρφωσης 
του περιβάλλοντος χώρου.

Προγραμματισμός
Κατά τα έτη 2004 -  2005, τα οποία ολοκληρώ
νουν το π ενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης και 
εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων της χώρας, 
(συνολικού προϋπολογισμού € 1 ,9  δις) προ
γραμματίζονται να ολοκληρωθούν έργα προϋ
πολογισμού €1,3 δις.

Νέοι αεροσταθμοί και περιβάλλοντας χώροι θα 
κατασκευασθούν σε εννέα αεροδρόμια (Θεσσα
λονίκη, Σαντορίνη, Μυτιλήνη, Χίο, Νέα Αγχίαλο, 
Πάρο, Σητεία, Ανδραβίδα και Κάλυμνο). Επεκτά
σεις -  ανακαινίσεις -  αναδιαρρυθμίσεις αερο
σταθμών θα υλοποιηθούν σε εννέα αεροδρόμια 
(Κέρκυρα, Κω, Χανιά, Κεφαλονιά, Αλεξανδρού
πολη, Ιωάννινα, Αστυπάλαια, Καστελλόριζο, Κά- 
σο). Ενώ νέα έργα πεδίων κίνησης και επέκτα
σης των υφισταμένων θα γίνουν σε 11 αεροδρό
μια (Μυτιλήνη, Νέα Αγχίαλο, Πάρο, Θεσσαλονί
κη, Ηράκλειο, Σκιάθο, Αλεξανδρούπολη, Χίο, Ιω
άννινα, Καλαμάτα και Ικαρία).

Η Κρήτη αποκτά Διεθνές Αερολιμένα. Δημιουρ- 
γείται στο Καστέλι του Νομού Ηρακλείου και πρό
κειται για ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, υψηλών 
προδιαγραφών, που εξασφαλίζει ικανοποιητικές 
λειτουργικές συνθήκες και χαμηλή περιβαλλοντι
κή επιβάρυνση, συγκριτικά προς τις άλλες λύσεις, 
που είχαν μέχρι σήμερα μελετηθεί. Το νέο Δ ιε
θνές Αεροδρόμιο στο Κα
στέλι, θα εξυπηρετεί την 
προβλεπόμενη επιβατική κί
νηση έως το 2020, με δυνα
τότητα περαιτέρω ανάπτυ
ξης. Οι εργασίες κατασκευ
ής του θα διαρκέσουν τέσ
σερα χρόνια. Η χρηματοδότησή του θα εξασφαλι
στεί από ίδια συμμετοχή των ενδιαφερομένων

Μετασχηματισμός 
Ομίλου Ολυμπιακής 
Αεροπορίας
Η Ολυμπιακή Αεροπορία επιβίωσε μέσα 
στις δύσκολες συνθήκες της τελευταίας 
τριετίας, όπου ανέστειλαν τη λειτουργία 
τους 70, περίπου, αεροπορικές εταιρείες  
διεθνώς, ενώ 235.000 εργαζόμενοι έχα
σαν τη δουλειά τους.

Εια τον Μετασχηματισμό του Ομίλου Ολυμπια
κής Αεροπορίας, ψηφίσθηκε σχετική Τροπο
λογία.

Η αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση περιλαμ
βάνει:

»Τη νέα αεροπορική εταιρεία με το όνομα 
“ Ουμπιακές Αερογραμμές” που λειτουργεί 
ήδη από 12.12.2003 και προέρχεται από την 
απορρόφηση των πτητικών κλάδων Ολυμπια
κής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αερο- 
πλοΐας από τις Μακεδονικές Αερογραμμές.

» Τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ανεξάρτη
της εταιρείας Εξυπηρέτησης Εδάφους από 
τα υφιστάμενα στις ετα ιρε ίες  του Ομίλου 
τμήματα, με απορρόφησή τους από μία νέα 
εταιρεία.

επενδυτών, δανειακούς πόρους και μεγάλο πο
σοστό του τέλους ανάπτυξης του Αεροδρομίου 
Ηρακλείου, χωρίς επιβάρυνση των φορολογου

» Τη δυνατότητα δημιουργίας μιας νέας εται
ρείας Τεχνικής Υποστήριξης, που θα προέλ- 
θει από την απορρόφηση των κλάδων Τεχνι
κής Βάσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας και 
Ολυμπιακής Αεροπλοΐας και τη συγχώνευσή 
τους, στη συνέχεια, από άλλες εταιρείες -  
επιχειρήσεις, που ασκούν τη δραστηριότητα 
αυτή διεθνώς και στην Ελλάδα.

» Τη δυνατότητα δημιουργίας μίας νέας εταιρεί
ας εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει 
τους εξομοιωτές πτήσεων και τη Σχολή Εκπαί
δευσης Χειριστών.

Μέχρι τη δημιουργία όλων των ανεξάρτητων 
εταιρειών, ο Όμιλος της Ολυμπιακής Αεροπο
ρίας, θα παρέχει στη νέα Εταιρεία τις αντί
στοιχες υπηρεσίες, με συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών, σε όρους αγοράς.

νέου Αεροδρομίου, ενώ η διοίκησή του θα ανατε
θεί στους επενδυτές και θα γίνεται με ιδιωτικοοι
κονομικά κριτήρια. Με το νέο Αεροδρόμιο επιτυγ

χάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των 
τουριστικών περιοχών του νομού 
Ηρακλείου, αλλά και των γειτονικών 
νομών Ρεθύμνου και Λασιθίου, ενώ 
δημιουργούνται συνθήκες προσέλ
κυσης ιδιωτικών επενδύσεων και 
αύξησης των θέσεων εργασίας, με 

σημαντικά αποτελέσματα για την οικονομία ολό
κληρης της Κρήτης.

μένων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα 
ασκεί τη θεσμική εποπτεία της λειτουργίας του

Η ΥΠΑ περιμένει πανέτοιμη τη μεγάλη πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπου η οργάνωση και λειτουργία των αεροδρομίων θα αποτελέσει την 
πρώτη εικόνα της χώρας μας, του πολιτισμού μας, αλλά και βασική παράμετρο για την επιτυχία του κορυφαίου εγχειρήματος.



ΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται παντού και πάντα δίπλα στον 
Ελληνα πολίτη, ακόμη και στην πιο απόμακρη γωνιά της χώρας.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται πα
ντού και πάντα δίπλα στον Ελληνα πολίτη, 
ακόμη και στην πιο απόμακρη γωνιά της 
χώρας, μ’ ένα ευρύ δίκτυο 900 Καταστη
μάτων, 1300 Πρακτορείων και 4.300 Δια
νομέων, προσφέροντας υπηρεσίες Επιστο
λικού Ταχυδρομείου, υπηρεσίες Ταχυμετα- 
φορών, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
φιλοτελικά και ολυμπιακά προϊόντα, κα
θώς και προϊόντα τρίτων. Ταυτόχρονα, τα 
Ελληνικά Ταχυδρομεία, εμπλουτίζουν συ
νεχώς τη γκάμα των προσφερομένων υπη
ρεσιών και προϊόντων, ενισχύοντας διαρ
κώς τη θέση τους στη σύγχρονη αγορά, με 
στόχο την ικανοποίηση των διαρκώς αυξα
νόμενων αναγκών των πελατών τους.

Τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός των ΕΛΤΑ κα- 
τάφερε να γίνει όχι μόνο μια κερδοφόρος επιχεί
ρηση, αλλά να κατατάσσεται σήμερα ανάμεσα 

* στις 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας 
μας. Γεγονός, που του επιτρέπει όχι μόνο να αι
σιόδοξε! για το μέλλον, αλλά και να πρωταγωνι
στήσει εντασσόμενος στην ομάδα των αναπτυγ
μένων ταχυδρομικών οργανισμών της Ευρώπης.

Οι πελάτες, που συναλλάσσονται καθημερινά 
με τον ΕΛΤΑ, ανέρχονται ημερησίως σε, τουλά
χιστον, 200.000. Από το 2001 ο ΕΛΤΑ προχώρη
σε στην εφαρμογή αυτοματοποιημένων συναλλα-

γών on-line σε 16 Ταχυδρομικά Καταστήματα της 
Αθήνας και του Πειραιά, στα οποία ήδη λειτουρ
γούν 114 θυρίδες συναλλαγής.

Εντός του 2003 ολοκληρώνεται, επίσης, η αυτο
ματοποίηση σε 31 ακόμα Ταχυδρομικά Καταστή
ματα, με 197 θυρίδες συναλλαγής σε όλες τις με
γάλες πόλεις της χώρας.

Εντός της επόμενης τριετίας θα αυτοματοποιη
θούν άλλα 180 Ταχυδρομικά Καταστήματα, με 
850 θυρίδες συναλλαγής.

Επίσης, για την εξυπηρέτηση των πελατών του, ο 
ΕΛΤΑ εγκατέστησε εντός του 2002 σε Ταχυδρο
μικά Καταστήματα με μεγάλη ταχυδρομική κίνηση, 
26 Μηχανές Αυτόματης Ζύγισης -  Τιμολόγησης 
και Πώλησης Γραμματοσήμων και 31 Μηχανές 
Αυτόματης Πώλησης Προϊόντων, ενώ επίκειται η 
εγκατάσταση τέτοιων μηχανών και σε άλλα Ταχυ
δρομικά Καταστήματα.

Παράλληλα, μέσα στο 2002, εγκαταστάθηκαν πι
λοτικά τρεις Μηχανές Αυτόματης Εξόφλησης Λο
γαριασμών Ταχυπληρωμής και τα πρώτα ATMs 
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που μαζί με τις 
προαναφερόμενες Μηχανές Αυτόματης Ζύγισης 
-Τιμολόγησης, αποτέλεσαν τη βάση για τη δημι
ουργία των Ταχυδρομικών Καταστημάτων «24 
ΩΡΕΣ ΕΛΤΑ -  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ».

Επενδύσεις 
στο μέλλον
Το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛΤΑ για την πε
νταετία 2003 -  2007 περιλαμβάνει επενδύσεις 
ύψους €255 εκατ., οι οποίες κυρίως αφορούν:

► Στην αυτοματοποίηση των Κέντρων Διαλογής.
» Στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.
I  Στον εκσυγχρονισμό της θυγατρικής εταιρείας 

των Ταχυμεταφορών και στην ανάπτυξη υπηρε
σιών Logistics (Οργάνωση Δικτύων Εφοδια
σμού) και, τέλος,

► στην ανάπτυξη του Direct Marketing, των χρημα
τοοικονομικών και ασφαλιστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, τη βελτίωση των κτιριακών υποδο
μών και την αγορά νέων μηχανημάτων και μετα
φορικών μέσων.

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών θα γί
νει κατά περίπου €85 εκατ. μέσω του Γ’ Κοινοτι
κού Πλαισίου Στήριξης (Πρόγραμμα « Κοινωνία 
της Πληροφορίας»), ενώ το υπόλοιπο μέρος θα 
καλυφθεί από ίδιους πόρους του ΕΛΤΑ.

Μέχρι σήμερα, ο ΕΛΤΑ έχει επιτύχει σημαντικά 
αποτελέσματα, υπερκαλύπτοντας τους στόχους 
του Συμβολαίου Διαχείρισης. Συγκεκριμένα πέτυχε:

I  Επίτευξη κερδοφορίας.
► Σημαντική αύξηση του όγκου ταχυδρομικών 

αντικειμένων.
»Δυναμική αύξηση τόσο των πωλήσεων (70% 

την τελευταία πενταετία, μολονότι η μεσοσταθ- 
μική αύξηση του τιμολογίου δεν ξεπέρασε το 
40%) όσο και της κερδοφορίας, επιτυγχάνο
ντας δείκτες κερδοφορίας αντίστοιχους μεγά
λων ταχυδρομικών οργανισμών (+4%  επί των 
πωλήσεων).

* Βελτίωση της ποιότητας σε όλους τους δείκτες 
ταχύτητας και αξιοπιστίας στη διακίνηση της αλ
ληλογραφίας.

Οικονομικά
Αποτελέσματα
Το 2002 ήταν η τέταρτη συνεχόμενη κερ
δοφόρος χρονιά για τον ΕΛΤΑ. Τα κέρδη 
του Οργανισμού κατά το πρώτο εννιάμηνο 
του 2002 εκατ. ανήλθαν σε €15  εκατ. ενώ 
τα έσοδά του σε €335.

Η θετική πορεία του Οργανισμού συνεχίστηκε 
και το 2003. Το εννιάμηνο, του 2003 ο ΕΛΤΑ πέ
τυχε σημαντική αύξηση των κερδών του, σε σχέ
ση με το αντίστοιχο διάστημα του 2002. 
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών το διάστημα 
αυτό ανήλθε στα €335 εκατ. και είναι αυξημέ
νος κατά 8,6% από το αντίστοιχο εννιάμηνο του 
2002. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €41,4 εκατ., 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11 % από 
την αντίστοιχη περίοδο του 2002.
Τέλος, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €15 εκατ. 
έναντι €10,5 εκατ. του αντίστοιχου εννιαμήνου 
του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 
του 43%, σε σχέση με το 2002.
Η κίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων το 

εννιάμηνο του 2003 αυξήθηκε κατά 2,15% 
ανερχόμενη σε 482 εκατομμύρια αντικείμενα, 
έναντι 472 εκατ. αντικειμένων από την αντίστοι
χη περίοδο του 2002.

Γ * Ί  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μετεξελίσσεται 
σε ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα

Το νέο θεσμικό καθεστώς της λειτουργίας 
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ως Ανώνυ
μη Εταιρεία προσδιορίσθηκε με τον νόμο 
3082/02, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται σταδια
κά. Ο νόμος προσδιορίζει τον ιδιαίτερο χα
ρακτήρα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 
με αναφορά στον κοινωνικό του ρόλο, κα
θορίζει το καταστατικό του πλαίσιο και ρυθ
μίζει θέματα λειτουργίας του, καθώς και ερ
γασιακά θέματα του προσωπικού του.

Ταυτόχρονα, το Ταμιευτήριο άλλαξε πρόσωπο. 
Εκσυγχρονίστηκε αξιοποιώντας όλες τις σύγχρο
νες τεχνολογίες και προσέφερε νέα, φιλικά στον 
καταναλωτή, χρηματοπιστωτικά προϊόντα:

► Ολοκληρώθηκε η on-line σύνδεση και των 135 
Καταστημάτων. Ολόκληρο πλέον, το δίκτυο του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου λειτουργεί στο πε
ριβάλλον αυτό.

I  Εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν 51 ATM σε 
ισάριθμα Καταστήματα του Ταχυδρομικού Ταμι
ευτηρίου. Σε εξέλιξη  είναι ο διαγωνισμός για 
την προμήθεια 100 επιπλέον ATM, με στόχο την 
καθολική κάλυψη όλου του δικτύου του Ταμιευ
τηρίου, αλλά και επιλεγμένων γραφείων του 
ΕΛΤΑ.

I  Αυξήθηκαν οι χορηγήσεις Πιστωτικών Καρτών 
(VISA CLASSIC, VISA GOLD), καθώς και της 
Χρεωστικής Κάρτας (VISA ELECTRON), οι οποί
ες αριθμούν σήμερα 40.000 κάρτες και, όπως 
αποδεικνύεται, είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο 
κοινό. Σύντομα, μάλιστα, θα κυκλοφορήσει η 
συλλεκτική κάρτα Philatelic VISA για τους 
25.000 φιλοτελιστές πελάτες του ΕΛΤΑ. Οι νέ
ες κάρτες, αρχής γενομένης από την VISA gold, 
θα φέρουν ενσωματωμένο chip, σύμφωνα με τις 
διεθνείς προδιαγραφές.

» Ξεκίνησε τη λειτουργία της η κοινή θυγατρική 
Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
«Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τ.Τ.- ΕΛΤΑ.» και ήδη από τα Καταστή- 
ματά Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 3 διατίθενται 
Αμοιβαία Κεφάλαια (Διαχείρισης Διαθεσίμων, 
Ομολογιών Εσωτερικού και Μικτό Εσωτερικού).

Από τον Απρίλιο του 2003, και μετά την ολοκλή
ρωση της μηχανογραφικής υποστήριξης των στε- 
γαστικών δανείων, διατίθενται στεγαστικά δά
νεια, πέραν των δημοσίων υπαλλήλων και σε 
ιδιώτες, με ανταγωνιστικά επιτόκια.

> Συνεχίσθηκε η σταδιακή εφαρμογή της Σύμβα
σης Συνεργασίας μεταξύ του Ταχυδρομικού Τα
μιευτηρίου και του ΕΛΤΑ, για την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του κοινού 
τους δικτύου. Ήδη ο ΕΛΤΑ διαθέτει από το δί
κτυό του πιστωτικές κάρτες και σύντομα θα προ
ωθεί στεγαστικά δάνεια και αμοιβαία κεφάλαια.

Ανοδικά οικονομικά
αποτελέσματα
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου, για το έτος 2002, ήταν και πάλι 
ανοδικά, όπως και αυτά του προηγούμενου έτους. 
Τα κέρδη για το 2002 ανήλθαν στο ποσό των 
€274 εκατ. (€ 214 εκατ. το 2001), οι καταθέσεις 
στο ποσό των €9 δις και οι χορηγήσεις στο ποσό 
των €1,76 δις. Οι προβλέψεις για το έτος 2003 
είναι και πάλι θετικές, με τα κέρδη να φτάνουν τα 
€300 εκατ. και τις χορηγήσεις να εμφανίζουν μέ
ση ετήσια αύξηση της τάξης του 20%.

Για το 2004, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο προ- 
βλέπεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία μέ
σα στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της 
χώρας και προετοιμάζεται για την πιστοποίησή 
του ως πλήρους Τραπεζικού Ιδρύματος από την 
Τράπεζα της Ελλάδος.
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Ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα εφάρμοσε και 
μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο το νομικά και θεσμικό πλαίσιο της 
Ε.Ε. για τις τηλεπικοινωνίες. Ετσι, από την 1.1.2001, η ελληνική 
τηλεπικοινωνιακή αγορά απελευθερώθηκε πλήρως.

Απελευθέρωση και ανταγωνι
σμός προς όφελος όλων
Στο πλαίσιο του ως άνω νόμου εκδόθηκε πλή
θος κανονιστικών πράξεων, απαραίτητων για 
την εύρυθμη λειτουργία της αγορά. Έτσι, καθο
ρίστηκε, μεταξύ άλλων, το φάσμα και ο αριθμός 
των αδειών για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας 
3ης «γενιάς», καθώς και της σταθερής ασύρ
ματης πρόσβασης.

Η αγορά των τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας 
λειτουργεί, πλέον, ανταγωνιστικά. Παρά τη 
σημαντική θέση και το μέγεθος του OTE, ήδη 
μεγάλος αριθμός ιδιωτικών τηλεπικοινωνια
κών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο ίδιο 
πεδίο. Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειο- 
δΰτησης όσων επιχειρήσεων επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν στον τομέα των τηλεπ ι
κοινωνιών, ήταν καθοριστικός παράγων των 
εξελίξεω ν.

Έως τις 30.9.2003 είχαν συνολικά χορηγηθεί 
305 γενικές και ειδικές άδειες τηλεπικοινωνια
κών υπηρεσιών. Η επιχειρηματική δράση των 
κατόχων των αδειών αυτών, συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού στο πεδίο των τη
λεπικοινωνιών. Με τη σειρά του, η ανάπτυξη

του ανταγωνισμού αποφέρει καλύτερη ποιότη
τα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ποσότητα και νέες 
καινοτΰμες υπηρεσίες, και εν τέλει καλύτερες 
τιμές. Η αύξηση του ανταγωνισμού είχε, τέλος, 
θετική επίδραση στον όγκο των επενδύσεων 
και την απασχόληση. Χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός, ότι κατά την πρώτη, ακόμη, τριετία 
μετά την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, 
δημιουργήθηκαν 4000 νέες θέσεις εργασίας.

Χάρη στον ανταγωνισμό, οι τιμές σταθερής τη
λεφωνίας του OTE σημείωσαν σημαντική μείω
ση.

Στην κινητή τηλεφωνία υπάρχουν ήδη τέσσερις 
σοβαροί παροχείς υπηρεσιών και καταγράφε
ται σημαντικός ανταγωνισμός μεταξύ τους. Η 
αγορά της κινητής τηλεφωνίας προηγήθηκε 
χρονικά αυτής της σταθερής τηλεφωνίας στο 
επίπεδο της απελευθέρωσης και αποτέλεσε 
τον προάγγελο των ευεργετικών εξελ ίξεω ν, 
έχει ο ανταγωνισμός και για τη σταθερή τηλε
φωνία.

Οι μειώσεις τιμών της κινητής τηλεφωνίας υπο
λογίζονται σε ποσοστά από 10% έως 40% για 
διάφορες κατηγορίες τιμολογίων την τελευταία 
τριετία.

Άλλες κρίσιμες 
επιλογές
Η προώθηση της ευρυζωνικής υποδομής και της 
μετάβασης στην ψηφιακή εκπομπή, που είναι δύο 
βασικές παράμετροι για την ανάπτυξη της Κοινω
νίας της Πληροφορίας, είναι από τις κύριες επι
λογές της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών. 
Επιπλέον, οριστικοποιήθηκε ο χάρτης των ραδιο
φωνικών συχνοτήτων για τον νομό Απικής.
Με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν και οι θέσεις 
εκπομπής των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθ
μών, στις οποίες θα εγκατασταθούν τα «πάρκα» 
κεραιών και εκδόθηκε κανονισμός για τα μέτρα 
προφύλαξης του κοινού από τις ακτινοβολίες, 
που εκπέμπονται από τις διάφορες κεραίες 
σταθμών ραδιοεπικοινωνιών.
Δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες υποδομές για 
την έναρξη ουσιαστικών ελέγχων της αγοράς 
(έλεγχος τεχνικών φακέλων και εργαστηριακών 
μετρήσεων) για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατό
τητα.

Τα ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν τεχνολογική 
καινοτομία, η οποία θα επιτρέψει σε κάθε πολίτη, 
ώς καταναλωτή και ως χρήστη, την άμεση, ταχύ
τατη και με χαμηλό κόστος πρόσβαση στο Διαδί
κτυο, σε υπηρεσίες επικοινωνίας καθώς και σε 
υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης, τηλε-εργασίας, 
τηλε-ιατρικής κ.λ.π. Η συνολική επένδυση στον 
τομέα των ευρυζωνικών δικτύων, μέρος της 
οποίας χρηματοδοτείται από το Γ’ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης, θα υπερβεί τα €220 εκατ.

*

Γ Μ  £ £ Ρ ί

Εθνική επιτροπή 
τηλεπικοινωνιών & 
ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
Η ΕΕΤΤ είναι η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή, η οποία 
επιβλέπει και ρυθμίζει την τηλεπικοινωνιακή 
αγορά και την αγορά των ταχυδρομικών υπηρε
σιών. Στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης 
της αγοράς, την εξασφάλιση της ομαλής της 
λειτουργίας, στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνι
σμού και της διασφάλισης των συμφερόντων 
των χρηστών.

Η ΕΕΤΤ είναι διοικητικά αυτοτελής και οικονο
μικά ανεξάρτητη. Η λειτουργία της ξεκίνησε το 
καλοκαίρι του 1995 και με τον Ν. 2867/2000 
ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμι
στικός της ρόλος.

Σήμερα, ανάμεσα σε άλλα, ρυθμίζει όλα τα θέμα
τα, που αφορούν στις Γ ενικές και Ειδικές άδειες, 
καθορίζοντας τους όρους και διεξάγοντας (όπου 
προβλέπεται) τους σχετικούς διαγωνισμούς.

Επίσης, καθορίζει τις αρχές κοστολόγησης και 
τιμολόγησης για την πρόσβαση και χρήση του 
Τοπικού Βρόγχου, των Μισθωμένων Γραμμών 
και της Διασύνδεσης, με την έκδοση σχετικών 
κανονισμών.

Το νέο κοινοτικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Το Υ.Μ.Ε, φρόντισε, ώστε να προετοιμα
στεί εγκαίρως η ενσωμάτωση του νέου 
κοινοτικού πλαισίου ηλεκτρονικών επι
κοινωνιών στο ελληνικό δίκαιο.

Πρόκειται για π έντε ν έες  Οδηγίες, που αφο
ρούν στις «ηλεκτρονικές επικοινωνίες», σε κά
θε, δηλαδή, μέσο, που επιτρέπει την ηλεκτρο
νική επικοινωνία, όπως το τηλέφωνο, αλλά και 
η αμφίδρομη τηλεόραση ή ο ηλεκτρονικός υπο
λογιστής. Οι ν έες  Οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επιβάλλουν τη διαφάνεια και αντικει
μενικότητα όλων των διαδικασιών, προβλέπο- 
ντας δημόσια διαβούλευση πριν από τη λήψη 
κάθε κρίσιμης απόφασης της διοίκησης. Έτσι, 
διευκολύνουν την αδειόδοτηση των επιχειρή

σεων, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
στην αγορά, θεσμοθετούν δίκαια και ισομερή 
πρόσβαση στα δίκτυα επικοινωνιών και διασφα
λίζουν, παράλληλα, την ελάχιστη υπηρεσία για 
όλους, καθώς και τα δικαιώματα των χρηστών- 
καταναλωτών.

Στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο προβλέπεται, 
ακόμη, η υποχρεωτική συνεγκατάσταση των κε
ραιών τρίτης «γενιάς» με τις ήδη υφιστάμενες 
κεραίες, ώστε να μην αυξηθεί ο συνολικός 
αριθμός ιστών κεραιών.

Επίσης, προβλέπονται συγκεκριμένοι και ιδιαί
τερα αυστηροί κανόνες για την τοποθέτηση 
των κεραιών εντός κατοικημένων περιοχών.

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες, 
που ανέλαβε το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών την τελευταία διετία, είναι η θ ε
σμοθέτηση διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν 
με απόλυτη διαφάνεια την αδειοδότηση οποι- 
ουδήποτε επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην 
αγορά των Τηλεπικοινωνιών. Για την εκπλήρω
ση του στόχου αυτού ιδρύθηκε η εταιρεία Εναλ
λακτικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (ΕΤΗΔΙ ΑΈ), 
στην οποία συμμετέχουν οι ετα ιρείες ΟΣΕ, 
ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ (Αττικό Μετρό Λειτουρ
γίας), ΤΡΑΜ και ΕΥΔΑΠ. Ως εναλλακτικά δίκτυα 
νοούνται οποιοσδήποτε τηλεπικοινωνιακές υ
ποδομές, εκτός του δικτύου του OTE.

Η ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων, με έμφαση 
στα δίκτυα οπτικών ινών, αποτελεί προϋπόθε
ση περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς και ασφα-

λή μέθοδο προσαρμογής της στο διεθνές αντα
γωνιστικό περιβάλλον.

Τα δίκτυα οπτικών ινών παρέχουν τον «κορμό» ο 
οποίος απαιτείται για την υποστήριξη, αφενός, 
των ήδη υπαρχουσών τεχνολογιών και αφ ετέ
ρου, εκείνων που θα αναπτυχθούν και, θα χρησι
μοποιηθούν στο μέλλον. Έτσι ισχυροποιείται το 
μέλλον των τηλεπικοινωνιών, με παροχή ευρυ
ζωνικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης, κάτι που 
ήδη απαιτεί και θα συνεχίσει να ζητά εντονότερα 
στο μέλλον η τηλεπικοινωνιακή αγορά.



Η εφαρμογή των νέων επιτευγμάτων της τεχνολογίας 
στις επικοινωνίες και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών 
αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον των στόχων μας, 
στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κάθε πολίτικη απόφαση, κάθε πλαίσιο δρά
σης και κάθε επιμέρους πρωτοβουλία μας, 
έχει μία και μόνη αποστολή:
Να συντελούμε καθημερινά στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής του πολίτη, σε μία Ελλά
δα η οποία αλλάζει με γοργούς ρυθμούς.

Τηλεπικοινωνίες
Ο Νόμος 2867/2000, που άλλαξε τα πάντα στις 
τηλεπικοινωνίες.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
κατανόησε γρήγορα τις  προοπτικές του κλά
δου για την ελληνική οικονομία. Ανταποκρινό- 
μενο άμεσα στις πανευρωπαϊκές και διεθνείς 
συνθήκες απελευθέρωσης των αγορών, κα
τάργησε το κρατικό μονοπώλιο στις τηλεπικοι
νωνίες και καθόρισε, χωρίς χρονοτριβή, το θε
σμικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση ιδιωτι
κών εταιρειών.

Παράλληλα, όμως, δημιούργησε ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, προκειμένου η λειτουργία της νέ
ας αγοράς να μην καταστεί ασύδοτη και να δια
σφαλιστούν οι βασικές υπηρεσίες προς όλους. 
Δεκάδες ρυθμίσεις και κανονιστικές διατάξεις 
έχουν εκδοθεί από τότε, διατηρώντας έτσι την 
ισορροπία στον κλάδο. Μάλιστα, δεν είναι λίγες 
οι φορές, που η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινω
νιών & Ταχυδρομείων, η ανεξάρτητη ρυθμιστική 
αρχή, έχει εναντιωθεί στα συμφέροντα του 
Ο.Τ.Ε. ή όποιου άλλου οργανισμού, ακυρώνο
ντας αδικαιολόγητες αυξήσεις ή ζητώντας αι
τιολογημένα μειώσεις τιμοκαταλόγων.

Τα προγράμματα αποκρατικοποίησης, καθώς 
και οι δημοπρατήσεις αδειών σε παροχείς υπη
ρεσιών επικοινωνίας, απέδωσαν κατα την τ ε 
λευταία τριετία, δημόσια έσοδα €3 δισ. (ποσό 
πλέον του ενός τρισεκατομμυρίου δραχμών).

Έως την 9η Σεπτεμβρίου 2003, δόθηκαν έξι 
άδειες σταθερής ασύρματης πρόσβασης, η τέ-

ταρτη άδεια κινητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς, 
τρεις άδειες κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς, η 
άδεια για τον δορυφόρο Hellas Sat, 246 Γενικές 
Ά δειες παροχής υπηρεσιών και 59 Ειδικές 
Άδειες εκμετάλευσης δικτύων και παροχής φω
νητικής τηλεφωνίας. Αντλήθηκαν, περίπου, 
€760 εκατ. (περίπου 260 δισ. δρχ.), χωρίς να 
δημιουργηθεί ο παραμικρός θόρυβος, αφού 
ακολουθήθηκαν διαφανείς διαδικασίες, που κα
νείς δεν αμφισβήτησε.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα αποκρατικοποιή
σεων του Υπουργείου Μεταφορών απέδωσε το 
2001 περίπου €2 δισ. (650 δισ. δρχ.) από την 
έκδοση προμετόχων του OTE, και άλλα €500 
εκατ. (165 δισ. δρχ.) από τη διάθεση του 8% 
των μετοχών του OTE, τον Ιούνιο 2002.

Τα συνολικά έσοδα προσεγγίζουν τα €3  δισ. 
(1 τρισ δρχ.) και συμβάλλουν στη μεγάλη κοι
νή προσπάθεια για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους.

Η δική μας πολυεθνικήΗ Ελλάδα αποκτά τον δικά 
της ανεξάρτητο τηλεπικοι
νωνιακά δορυφόρο
Ο δορυφόρος Hellas-Sat εισάγει την Ελλάδα 
στις χώρες, που έχουν παρουσία στο Διάστη
μα και αποτελεί στρατηγική επιλογή, η οποία 
αναμένεται να προσφέρει στη χώρα μας ση
μαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε πολιτικό, 
οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο. Η εκτό 
ξευση του Hellas-Sat έγ ιν ε  με επιτυχία, την 
Άνοιξη του 2003, από το ακρωτήριο Κανάβε- 
ραλ, και ήδη ο δορυφόρος προσφέρει της 
υπηρεσίες του. Η άδεια λειτουργίας του είναι 
για 20 έτη και για το διάστημα αυτό το Ελληνι
κό Δημόσιο έχε ι λάβει ως αντάλλαγμα την 
ελεύθερη χρήση 3 αναμεταδοτών, με σκοπό 
αυτοί να χρησιμοποιηθούν για την εθνική άμυ
να, την παροχή υπηρεσιών τηλε-ιατρικής και 
τηλε-εργασίας, καθώς και οικονομικό αντάλ
λαγμα € 1 .00 0 .0 00 .0  Hellas-Sat καλύπτει 
ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες 
ακόμη 25 χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της 
Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 
Δ ιαθέτει, συνολικά, 30 αναμεταδότες, μοιρα
σμένους σε σ ταθερές και κ ινητές δέσμες. 
Από αυτούς, οι 18 καλύπτουν ολόκληρη την 
Ευρώπη, ενώ οι υπόλοιποι 12 έχουν τη δυνα
τότητα να καλύψουν τη Μέση Ανατολή, την 
Αφρική και τη Νοτιανατολική - Κεντρική Ασία. 
Εξετάζεται, άλλωστε, το ενδεχόμενο  εκ τό 
ξευσης και δεύτερου ελληνικού δορυφόρου.

1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  κ α τα ν α λ ω τέ ς !

0 OTE είναι η "δική μας" πολυεθνική εταιρεία. 
Απευθύνεται σε 100 εκατομμύρια καταναλω
τές  σε όλο τον κόσμο, δραστηριοποιούμενος 
στην πλέον αναπτυσσόμενη αγορά του πλανή
τη, τις  τηλεπικοινωνίες, λειτουργώντας με 
αποκλειστικά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Η διεθνής επενδυτική στρατηγική, που ακο
λούθησε o OTE τα τελευταία χρόνια, μετέβαλε 
τον Οργανισμό σε επιχείρηση-γίγαντα, με συμ
μετοχές, επενδύσεις και δραστηριότητες στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. 
Ήδη από το 1997, o OTE αξιοποίησε έγκαιρα 
τη χαμηλή -  έως τό τε -  διείσδυση τηλεπικοι
νωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων στις λιγό
τερο ανεπτυγμένες χώρες και επένδυσε στις 
δυναμικές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξής 
τους. Έτσι, προχώρησε σε εξαγορά σημαντι
κών μεριδίων των τηλεπικοινωνιακών τους ορ
γανισμών. Εκτιμάται, ότι το 2004, το 20% των 
εσόδων του Οργανισμού θα προέρχεται από 
τις διεθνείς του επενδύσεις.
Σήμερα, οι διεθνείς επενδύσεις του OTE εξα 
πλώνονται μέσω θυγατρικών εταιρειών στις 
ακόλουθες χώρες:

1 Στη Ρουμανία, όπου κατέχει το πλειοψηφικό 
πακέτο μετοχών 54% της Romtelecom.

ί Στη Βουλγαρία, όπου το 2001 απέκτησε τη

δεύτερη άδεια κινητής τηλεφωνίας και ίδρυ
σε την Globul, εταιρεία η οποία έχει ήδη πά
νω από 800.000 συνδρομητές.

I  Στη Σερβία, κατέχοντας το 20% του μετοχι
κού κεφαλαίου της Telecom Serbia.

I  Στην Αρμενία, όπου κατέχει το 90% του με
τοχικού κεφαλαίου της Armentel.

I  Στην Αλβανία, όπου κατέχει το 80% της αλ
βανικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας AMC, 
η οποία ήδη έχει ξεπεράσει τους 580.000 
συνδρομητές.

I  Στην Ιορδανία, όπου κατέχει το 50% της κοι
νοπραξίας Trans-Jordan Telecommunica
tions Services, στην οποία έχει χορηγηθεί η 
άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης 
καρτοτηλεφώνων για 15 χρόνια.

» Στην ΠΓΔΜ, όπου το 2002 απέκτησε άδεια 
κινητής τηλεφωνίας και ίδρυσε την εταιρεία 
COSMOFON, που αριθμεί ήδη πάνω από 
50.000 συνδρομητές.

Στον όμιλο ΟΤΕ ανήκουν και αρκετές θυγατρι
κές ετα ιρείες ιδιαίτερα κερδοφόρες, όπως οι 
Cosmote, OTEnet, InfOTE και CosmoONE. 
Σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς, οι 
επενδύσεις του ΟΤΕ, κατά τα επόμενα χρόνια, 
αναμένεται να ξεπεράσουν τα €9  δισ., ενώ ο 
Οργανισμός θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών, στην εκπαίδευση 
προσωπικού, καθώς και στην αύξηση του αριθ
μού των εργαζομένων.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Η άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας, το πρώτο εξάμηνο του 2003, 
υπήρξε για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μία 
πολυσήμαντη επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, ολοκληρώθηκαν ή προωθήθηκαν προς υλοποίηση περισσότερα θέματα απ’ όσα οποια
δήποτε άλλη Προεδρία πέτυχε να προωθήσει τα τελευταία έτη στους τομείς των Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στις Μεταφορές, προωθήθηκαν 10, συνολικά, θέματα από τα οποία τα κυριότερα είναι τα εξής:

» Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τη δεύτερη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους.
» Συμφωνία για τις  εξω τερ ικές αεροπορικές σχέσεις, που θα επιτρέψει στην Κοινότητα να διαπραγματεύεται σαν μια οντότητα 

με τις  τρίτες χώρες.
» Αποφασίσθηκαν τα έργα προτεραιότητας για τα Διευρωπάίκά Δίκτυα, στα οποία εντάχθηκαν και τα έργα ελληνικού ενδιαφέροντος «Δυτικός Σιδη

ροδρομικός άξονας» και «θαλάσσιος Διάδρομος Ιονίου Αδριατικής».
► Προώθηση του προγράμματος Galileo για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης με την έγκριση της διαπραγματευ

τικής εντολής για τις  διαπραγματεύσεις Ε.Ε. -  Κίνας.
> Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε θέματα αεροπορικών μεταφορών, όπως ασφάλεια αεροσκαφών τρίτων χωρών slots και αναφορά περιστατι

κών στην πολιτική αεροπορία.

Στις Επικοινωνίες, επιτεύχθηκε το σύνολο των στόχων, που είχαν τεθεί για τους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Κοινωνίας της Πληροφο
ρίας. Πιο συγκεκριμένα:

•  Ενισχύθηκε η προοπτική 
ανάπτυξης της τρίτης «γε
νιάς» κινητής τηλεφωνίας.

» Παρατάθηκε η διάρκεια 
του προγράμματος για 
την ασφαλέστερη χρήση 
του διαδικτύου.

I  Εξασφαλίστηκε συντονι
σμένη διαπραγματευτική 
θέση των Κρατών - Μ ε
λών κατά την προετοιμα
σία των Παγκοσμίων Δια
σκέψεων για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας.

Στις Ραδιοεπικοινωνίες:

»Τέθηκαν τα θεμέλια για τη 
δημιουργία Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφά
λεια Δικτύων και Πληροφο
ριών μέσω της υιοθέτησης 
ενός γενικού πλαισίου.
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