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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα για τη Σιδηροδρομική Εγνατία διοργανώνουν
τα Περιφερειακά Τμήματα Βόρειας Ελλάδας του ΤΕΕ
Τα πέντε Περιφερειακά Τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στη βόρεια Ελλάδα, συντονίζουν τις
προσπάθειές τους στην ανάδειξη της αναγκαιότητας για ολοκληρωμένες και αναβαθμισμένες
σιδηροδρομικές υποδομές και υπηρεσίες, με την από κοινού διοργάνωση ημερίδας με
θέμα «Σιδηροδρομική Εγνατία».
Οι διοργανωτές, ανοίγουν με τον πλέον συστηματικό τρόπο, τη συζήτηση για το μέλλον των ελληνικών
σιδηροδρόμων, ενώ παράλληλα προσκαλούν τους φίλους των τραίνων σε μια ξεχωριστή Έκθεση
Φωτογραφίας, για να γνωρίσουν ή και να θυμηθούν στιγμιότυπα από τις διαδρομές των ελληνικών
σιδηροδρόμων, που πέρασαν και σφράγισαν τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή του τόπου και τις μύριες όσες
στιγμές στη καθημερινότητα των ανθρώπων του.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, στις Αποθήκη Δ! του Ο.Λ.Θ. και
την ευθύνη διοργάνωσής της έχουν τα Τμήματα Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κεντρικής και
Δυτικής Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Με ένα αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών, θα επιχειρηθεί να καλυφθεί σφαιρικά το σύνθετο θέμα της
ολοκλήρωσης της Σιδηροδρομικής Εγνατίας  που αποτέλεσε και αντικείμενο μελέτης Ομάδας Εργασίας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ  αλλά και των επεκτάσεων του Δυτικού ’ξονα του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
Σκοπός των διοργανωτών, με την εκδήλωση, είναι:
1.H ενημέρωση των εκπροσώπων των φορέων και των μηχανικών για :

Τις πολιτικές της Ε.Ε. και της Ελληνικής Πολιτείας για τους Ελληνικούς Σιδηροδρόμους

Την πορεία των μελετών των Δυτικών επεκτάσεων

Την πορεία των έργων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του δικτύου στη βόρειο Ελλάδα

Την παρουσίαση προτάσεων, ερευνών και μελετών για τη κατασκευή νέων τμημάτων, για τη
δημιουργία ενός τεταμένου άξονα κατά μήκος της βορείου Ελλάδος
2.Η κατάθεση των προτάσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ για τη Σιδηροδρομική Εγνατία
3.Η ενεργοποίηση των φορέων της βορείου Ελλάδος με στόχο την ολοκλήρωση των μελετών και την
υλοποίηση των έργων
4.Η δέσμευση του Υπουργείου Μεταφορών και του ΟΣΕ για τη δημοσιοποίηση δεσμευτικών
χρονοδιαγραμμάτων
5.Η κατάθεση προτάσεων για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΟΣΕ προκειμένου να υλοποιηθεί ένα
τόσο μεγαλόπνοο έργο.
Το Πρόγραμμα της Ημερίδας
Οι εργασίες της ημερίδας αρχίζουν στις 9.30 π.μ. και αναπτύσσονται σε τρεις θεματικές ενότητες.
Ενότητα Ι: Η πολιτική ανάπτυξης του σιδηροδρόμου στη Βόρεια Ελλάδα
1.Σιδηροδρομική Εγνατία  τα βασικά δεδομένα Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

2. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σιδηροδρομικών μεταφορών
Οι Δυτικές επεκτάσεις στον προγραμματισμό του ΟΣΕ/Νέες χαράξεις και βελτιώσεις στο
Ανατολικό Δίκτυο
Κ. Τζανακάης, Δ/ντης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΟΣΕ
Ανάπτυξη Εμπορευματικών Μεταφορών
Λ.Μόσχος, Γεν. Δ/ντης Μεταφορών ΟΣΕ
3. Ένταξη του Ελληνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και η ανάγκη
εξασφάλισης διαλειτουργικότητας
Χ.Πυργίδης, Αναπλ. καθηγητής ΑΠΘ, μέλος Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ε.Ε.
Γ.Γιαννόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Δ/ντης ΙΜΕΤ
4.Διευρωπαϊκοί και Ευρασιατικοί ’ξονες
Δ.Τσαμπούλας, Αναπλ. καθηγητής ΕΜΠ
5.Οι Σιδηροδρομικές Υποδομές το 2020 και οι ανάγκες στη Βόρεια Ελλάδα
Β.Προφυλλίδης, Αναπλ. καθηγητής Δ.Π.Θ.
Ενότητα ΙΙ: Δραστηριότητες  θέματα  προβλήματα για την ολοκλήρωση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας
1.Μελέτες Δυτικών επεκτάσεων ( Καλαμπάκα- Γιάννενα, Γιάννενα- Ηγουμενίτσα, Καλαμπάκα 
Κοζάνη- Καστοριά και Γιάννενα- Αντίρριο)
Κ.Μουρουδέλης, Αρχιμηχανικός Δ/νσης Μελετών ΟΣΕ

2.Τεχνικά προβλήματα και επιλογές στον άξονα Γιάννενα- Ηγουμενίτσα
Εκπρόσωπος ΑΔΚ Α.Ε.
3.Τεχνικοοικονομική θεώρηση- σκοπιμότητα για την κατασκευή και λειτουργία
Σιδηροδρομικής σύνδεσης Ηγουμενίτσα  Καλαμπάκα- Κοζάνη
Γ.Αϋφαντοπούλου, Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστ. Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ
4.Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των Δυτ. Επεκτάσεων και νέες μέθοδοι
Σ.Μπάσμπας, Επικ. καθηγητής Τμήματος ΑΤΜ, ΠΣ Α.Π.Θ.
Γ.Ζουλούμης, ΑΤΜ, Βοηθός Επιβλ. Μηχ/κος, Δ/νσης κατασκευών ΕΡΓΟΣΕ
5.Προαστιακός Περιφερειακός σιδηρόδρομος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης
Θ.Νάτσινας, ΠΜ- Συγκοινωνιολόγος

της

Ενότητα ΙΙΙ:
1.Θέσεις Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ
2.Παρεμβάσεις
3.Συμπεράσματα
Η Έκθεση Φωτογραφίας
Παράλληλα με την ημερίδα, δίνεται η ευκαιρία στο κοινό της εκδήλωσης αλλά και της Θεσσαλονίκης, να
γνωρίσει καλύτερα την ιστορική διαδρομή των σιδηροδρόμων στη χώρα μας, μέσα από έκθεση σπανίων
φωτογραφικών ντοκουμέντων του Ιστορικού Μουσείου Χρήστος Καλεμκερής του Δήμου
Καλαμαριάς. Η έκθεση θα λειτουργεί στην Αποθήκη Δ! του Ο.Λ.Θ, από τις 20 μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου,
ενώ η παρουσίασή της θα γίνει στις 21 του μηνός, στις 8 το βράδυ.

