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Ι.Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Μεταφορές

ι. Ι. Εισαγωγή

Οι μεταφορές αποτελούν έναν τομέα nou έχει άμεση σχέση με τη

βιομηχανiα. τ/ν οucονομία και τ/ν ΠOλιΤUCΉ και ΈXOUv παίξει ιδιαίτερα σημανπκό

ρόλο στις διαδικασίΕς ενοποίησης της μεταπολΕμικής Ευρώπης. Η πολιπκή των

μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί oυσιασnKό μέρος της γενικότερης

πολιπκής για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς που ένα από τα

σημανπκά μέσα uλοποίησής τ/ς είναι η ελεύθερη μετακίνηση προσώπων και

αγαθών. Eπεtδή σε ένα μεγόλο βαθμό οι μεταφορές αποτελούν οικονομική

δραστηριότητα, η πολιπκή της Ε.Ε. αποσκοπεί στην ελΕύθερη εγκατάσταση και

παροχή uπηρεσιών από τοuς φoρεiς εKεiνoUς ποu εμπλέκονται στο έργο των

μεταφορών (Σκάγιαwης,1994). Παρόλο που είχε θεωρηθεί όπ η κοινή πολιπκή

στον τομέα των μεταφορών θα ήταν ο βασικός μοχλός επιτυχίας προς μια Ενιαία

Εuρωπαϊκή αγοΡά., UΠΉρξε μια καθuστέρηση για παραπάνω από σαράντα χρόνια,

η οποία οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον πρoστατεuπσμό πou έδειξαν τα κράτη

όσον αφορά τα σύνορά τouς (Masterplan Ηγοuμενίτσας).

Η πολιπκή των μεταφορών προσανατολίζεται κυρίως προς ης παρακάτω

KαΤΕUΘύνσεις :

• Ενοποίηση : ανάπroξη πρωτοβοuλιών για την εναρμονοποίηση της

τεχνικής. κοινωνικής και οικονομικής πολιπκής των χωρών μελών.

• Απελευθέρωση .. χρησιμοποίηση των δυνάμεων της αγοράς προς

ενίΣΧUση των προβλημαπκών και μη ωroτεlεσμαΤΙKών χωρών.

• Κατασκευή .. χάραξη πολιπκής για την ανάπτυξη διασυνοριακής

υποδομής και εξελιγμένων τρόπων πληρωμής για τη χρήση ταυ δικτύου.

1.2. Η Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική των Μεταφορ6)ν: Ιστορική Αναδρομή.

Για πολλά χρόνια η πορεία προς την πραγματοποίηση της Κοινής

Πολιπκής των Μεταφορών (ΚΠΜ) ήταν αργή, tδίως σε σχέση με τον σημανnKό

ρόλο και την οuσιασnκή σημασία των μεταφορών για την κοινοπκή οucονομία.

Σταθμός στην πoλιnκή των μεταφορών της Ε.Ε. αποτελεσε η συνθήκη της Ρώμης.

αν και πολ/ές φορές απαιτήθηκε η παρέμβαση tOU ΕuρωπαϊκούΔικαστηρίοuσε
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θέματα ερμηνείας των διατάξεων περί μεταφορών προκειμένου να επιτευχθεί

πρόοδος. Το 1985 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε μια απόφαση βαρύνουσας

σημασίας, σύμφωνα με την οποία οι χερσαίες μεταφορές εμπορευμάτων και

επιβατών καθίστανται ελεύθερες για όλες τις εταφίες ανεξαρτήτως εθνικότητας

και τόπου εγκατάστασης (MasterpIan Λιμένα Ηγουμενίτσας).

Παράλληλα, το 1985 συνετάχθη και η «Λευκή Βίβλος» από την επιτροπή

που αφορούσε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Ο τομέας των

μεταφορών συμπεριελήφθη σης δράσεις που έπρεπε να αναληφθούν κατά άμεση

προτεραιότητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά. Παράλληλα η

κατάργηση των περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών όσον αφορά τον τομέα των

μεταφορών, οδήγησε σε αντίστοιχες καταργήσεις και άλλων περιορισμών

δωικηηκής, τεχνικής, φορολογικής και τελωνειακής φύσης.

Το 1986 η Κοινότητα δημοσίευσε την πρώτη από μια σειρά από αναφορές

σχετικά με την ΚΠΜ στην οποία συμπεριλάμβανε όλους τους τομείς των

μεταφορών (CEC 1986 a). Παράλληλα, το 1986 συνετάχθη η Ενιαία Ευρο>παϊκή

Πράξη (Single European Act) η οποία συνέδεσε την ολοκλήρωση της εσωτερικής

αγοράς με την οικονομική και την κοινωνική αλληλεγγύη τις οποίες αντιμετώmζε

ως αλληλοεξαρτώμενους στόχους. Ωστόσο, το άνοιγμα των συνόρων στα πλαίσια

της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και προσώπων δεν έφερε τα

επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ

των κρατών. Πολυάριθμα εμπόδια έθεσαν φραγμούς στην εν λόγω ελεύθερη

ΊCUKλoφOρία, ενώ ταυτόχρονα περιόρισαν την ανάπτυξη των περισσότερο

απόκεντρων περιφερειών (www.europa.eu.int). Η εναρμόνιση, η ζεύξη και η

ανάπτυξη των υποδομών των κρατών μελών εμφανίστηκαν ως τα βασικά μέσα για

την διευκόλυνση της φυσικής κυκλοφορίας εμπορευμάτων και προσώπων, σΜ.ά

και για την σταθεροποίηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Το 1988

βρέθηκε σε εξέλ1ξη ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο περιελάμβανε intercity

συνδέσεις και αποσκοπούσε στην περιφερειακή ολακλήρωση της Ευρώπης. Στα

πλαίσια αυτού του προγράμματος καθορίστηκαν έργα μεΥάλου βεληνεκούς και

μεΥάλης Ευρωπαϊκής σημασίας. Τα έργα αυτά είναι τα εξής:

Ι) Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων που περιλαμβάνει το Παρίσι

Λονδίνο - Βρυξέλλες - Άμστερνταμ - Κολωνία (PBΚAL network).
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2) Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων που περιλαμβάνει τη Λισσαβόνα

- Σεβίλλη - Μαδρίτη - Βαρκελώνη - Λυ6Ν.

3) Εκσυγχρονισμός του Αλπικού άξονα διαμετακόμισης (Brenner route).

4) Βελτίωση του Ευρωπαϊκού συστήματος ελi:yχoυ εναέριας κυκλοφορίας.

5) Εκσυγχρονισμός του Βρετανικού οδικού άξονα προς lρλανδία (Α5/Α55).

6) Ολοκλήρωση του ScanIink.

7) Ενίσχυση των οδικών συνδέσεων στην Ελλάδα.

Οι δράσεις που σχετίστηκαν με την Ελλάδα αποσκοπούσαν στην

οuσιαστική ενίσχυση των οδικών συνδέσεων. Ακολούθησε ένα νέο πρ&Υραμμα

δράσης πσ\) επίσης αποσκοπούσε στην ολοκλήρωση της Κοινής Αγοράς στον

τομέα των μεταφορών (CEC 1990 b) και τελικά ιδρύθηκε και επίσημα η αρχή που

θα είχε σαν σκοπό την άμεση χρηματοδότηση έργων τα οποία η Κοινότητα

θεωρούσε όπ είχαν ευρύτερη Ευρωπαϊκή σημασία.

Oυσιασnκό σταθμό στην εξέλιξη της ΚΠΜ αποτέλεσε το Ι992, όπου η

ΚΠΜ μετατρέπεται και μετεξελίσσεται από μια πολιτική πο\) αποσκοπούσε

κυρίως στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέσω της κατάργησης των

ρυθμίσεων που εμπόδιζαν την ελεύθερη παροχή "πηρεσιών, σε μια πω

ολοκληρωμένη πολιτική που θα αποσκοπούσε στην σωστή και οργανωμένη

λειτουργία των κοινοτικών συστημάτων μεταφορών στα πλαίσια πάντα μιας

εσωτερικής αγοράς. Βασικό στόχο εξακολουθεί να αποτελεί η ολοκλήρωση των

μεταφορικών συστημάτων της εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας, ωστόσο για

πρώτη φορά η σΙΙΥκεκριμένη πολιτική λαμβάνει κοινωνική και περιβαλλοντική

διάσταση. Τέλος το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης δίνει έμφαση στη λήψη

μέτρων για εκτροπή της κίνησης από το οδικό δίκτυο, προωθεί την πρόσβαση στα

δημόσια μέσα μεταφοράς μέσω του προγράμματος «Δίκτυο Πολιτών» και

εναρμονίζει τα συστήματα χρέωσης μεταξύ των επί μέρους μεταφορικών μέσων.

Η ουνθήκη του Μάαστριχτ (1992) αναγνώρισε τη σπουδαιότητα της δημιουργίας

διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των

τηλεπικοινωνιών, αλλά oυσιασnκή πολιτική ώθηση για την δημιουργία των

Διευρωπαϊκών Δικτύων δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ko1tεγχάyης

(Ιούνιος 1993), το οποίο κάλεσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εmταχύνουν

τις σχετικές ΠΡOπαρασκευασnKές ενέργειες και ταυτόχρονα παρέτεινε την

διάρκεια «διευκόλυνσης δανείου» που είχε εγκριθεί κατά τη σύνοδο κορυφής του

Εδιμβούργου (Δεκέμβριος 1992) (www.europa.eu.int). Τα αποτελέσματα των
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δικτύων αυτών στην άμεση απασχόληση λόγω των έ(Υ!ων, αλλά και στην έμμεση,

μέσω της ενθάρρυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, αποτέλεσαν ανΤ11CείμεvΟ

μελέτης στα πλαίσια της Λευκής Βίβλου της Εmτροπής «Ανάπτυξη,

αvtαγωvισnκότητα, απασχόληση, 1993}) και διευκόλυναν σημαντικά την εν λ{ΥΥω

πολιτική βούληση.

Το 1995 η Κοινότητα καθόρισε την ΚΠΜ για την πενταετία (1995-2000)

μαζί με το ειδικό πρόγραμμα δράσης (CEC 1995 b).

Οι τρεις βασικοί άξονες δράσης της ΚΠΜ είναι οι εξής:

Ι Α. Βελτίωση της ποιότητας

. Ανάπτυξη συσπιμάτων (συνδυασμός μεταφορικών μέσων. νέες

τεχνολογίες, έργα υποδομής, δημόσιες μεταφορές, συναγωνισμός).

- Περιβάλλον (οι συνέπειες των μεταφορών, διευθέτηση της ζήτησης για

μεταφορά προς μέσα φιλικά στο περιβάλλον).

- Ασφάλεια (εναρμονοποίηση των κανόνων, βελτίωση, παρακολούθηση).

Ι Β. Κοινή Αγορά

- Πρόσβαση και δομή της αγοράς (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των

θαλάσσιων μεταφορών, μείωση του κορεσμού της χωρητικότητας /

δυναμικότητας).

- Κόστη, χρεώσεις, τιμολόγηση (εναρμοvοποίηση των συστημάτων

χρέωσης ανάμεσα στους τρόπους μεταφοράς, μείωση των διαφορών μεταξύ των

μεταφορικών μέσων).

. Κοινωνική Διάσταση (εναρμονοποίηση των συνθηκών ασφαλείας και

υγείας, εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας).

Ι Γ. Εξωτερική Διάσταση Ι (προώθηση κοινών ενεργειών με τρίτες

χώρες, ενίσχυση των σχέσεων με τρίτες χώρες και οργανισμούς).

Οι οδικές μεταφορές αναπτύχθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ οι

αποστάσεις των αστικών μεταφορών, τόσο των επtβαΠKών όσο και των

εμπορευμαπκών μειώθηκαν σημαντικά λ&Υω της ταχύτατ/ς αυτής ανάπτυξης. Σε

πολλά ασπκά κέντρα είχε επέλθει κατάσταση κορεσμού, ενώ η διαρκής αύξηση

του αριθμού των μέσων μεταφοράς (αυτοκίνητα, φορτηγά) είχε σαν αποτέλεσμα

την αναπόφευκτη αύξηση της ρύπανσης και του αριθμού των ατυχημάτων,

φαινόμενα που δεν ανnσταθμίζοvrαι MvrotE από τις τεχνολογικές και άλλες

βελτιώσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Παράλληλο, η

περαιτέρω ανάπτυξη της οδικής υποδομής ίσως είναι απαραίτητη σε ορισμένες
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περιΟ",(ές, αJ.λά δεν πρόκειται να λύσει το ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα του

κορεσμού. Οσον αφορά ης σιδηροδρομικές μεταφορές η κυκλοφορία αυξήθηκε

σε ορισμένες περιοχές, ιruρίως μεταξύ μεγάλων αστικό)ν κέντρων και μειώθηκε σε

κάποιες άλ/Ζς, ιδιαίτερο σε παλιές βιομηχανικές περιοχές και σε περιοχές που

παρουσίασαν δημογραφική πτώση (Masterplan Λιμένα HγoυΜΕVίτσας).

Σε σχέση με το σιδηροδρομικό δίκτυο οι επενδύσεις που

πραγματοποιήθηκαν θεωρούνται ανεπαρκείς. Ωστόσο, μελλoVΠKά, η περαιτέρω

ανάπτυξη του δικτύου υπερταχείας ΚUKλoφOρίας θα αυξήσει σημαντικά ης

δυνατότητες των υφιστάμενων γραμμών, οι οποίες, με πραΎματοποίηση κάποιων

επενδύσεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εμπορευματικές μεταφορές

μεγάλων αποστάσεων ή για ωJ.ες υπηρεσίες.

Η εναέρια κυκλοφορία στο εσωτερικό της Κοτνότητας τόσο από, όσο και

προς ης χώρες της Ευρώπης γνώρισε μεγάλους ρυθμούς αύξησης, με αποτέλεσμα

να είναι αναΥκαία περισσότερο από ποτέ η δημιουργία νέων υποδομών. Η

ανάπτυξη όμως των εναέριων υποδομών συχνά εμποδίζεται από την μεγάλη

διάρκεια των αντίστοιχων μελετών, αλ/.ά και τις διάφορες αντιδράσεις που

σχετίζονται με την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν οι εναέριες

μεταφορές. Όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, η κοινοτική πολιτική

απελευθέρωσης δρομολογήθηκε το 1980, εξελίχθηκε έως τα μέσα της δεκαετίας

του '90 σε τρία στάδια και κάλυψε τέσσεΡ1ζ ευρείς τομείς, την πρόσβαση στην

ογορά, τον έλεγχο της δυναμικότητας, ης τιμές και τη χορήγηση αδειών

εκμετάλλευσης σης εταφείες.

Σημαντικά σημεία της πολιτικής αυτής είναι:

• η εισαΥωΥή ενιαίας άδειας αεροπορικών μεταφορών που χορηγείται στις

αεροπορικές εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα.

• οι όροι πρόσβασης των μεταφορέων στις ενδΟΚΟΙνοτικές ΣWδέσε1ζ.

• οι ναύλοι επιβατών όπου ιδίως προβλέπονται μέτρα άμεσης παρέμβασης

της Επιτροπής σε περίπτωση επιβολής αθέμιτων ναύλων. (περιπτώσεις

αιοχροκέρδειας)

• οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών.

Δεδομένου ότι η απελΕυθέρωση δημιουργεί μια προγματικά ενισία ογορά

αεροπορικών μεταφορών, η Κοινότητα έχει εναρμονίσει σημανπκό αριθμό

κανόνων και προτύπων, ώστε από την άποψη της ισότητας ενώπιον του

αvtαγωνισμού, όλες οι αεροπορικές εταιρείες να εΚΚ1VOύν από το ίδιο σημείο.
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Έχει θεσπίσει νομοθεσία στον τομέα των τεχνικών προτύπων και των διοικητικών

διαδικασιών, με σκοπό την κατάρτιση κοινών προτύπων αξιoπλoiας των

αεροσκαφών, ή στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών προσωmκού

για την άσκηση καθηκόντων στην πολιτική αεροπορία, πράγμα που δίδει τη

δυνατότητα άμεσης πρόσληψης χειριστών που είναι υπήκοοι άλλου κράτους

μέλους. Η Κοινότητα προέβη επίσης σε ρυθμίσεlζ όσον αφορά τους τρόπους

εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις αεροπορικών

μεταφορών και σε κατηγορίες εναρμονισμένων συμφωνιών και πρακτικών

(www.europa.eu.int).

Η αξιοποίηση των πλωτών οδών σtlς χώρες της Κοινότητας εξακολουθεί

να είναι περιορισμένη και απευθύνεται αΠοκλειστικά στη μεταφορά

εμπορευμάτων. Οι δυνατότητες πρόσβασης σε επαρκώς εξοπλισμένες πλωτούς

οδούς (Ρήνος, PάΔΑVoς) είναι λίγες. Για να μπορέσει το ευρωπαϊκό πλωτό δίκτυο

να δεχθεί περισσότερη κυκλοφορία από την υπάρχουσα, πρέπει 'να

πραγματοποιηθούν ουσιαστικές επενδύσεις για τη συντήρηση και τη βελτίωση

του υπάρχοντος δικτύου και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σπς εγκαταστάσεις

διακίνησης.

Τέλος, ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών σαφώς έχει διαδραματίσει και

συνεχίζει να διαδραματίζει πολύ σημαvnκό ρόλο τόσο στη διακίνηση επιβατών,

όσο και στη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών. Η αKτoπλoiα τα

τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί και προσφέρει νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη

υπηρεσιών στ/ν κοινοπκή θαλάσσια περιφέρεια. Η δυνατότητα χρησψοποίησης

θαλάσσιων avri χερσαίων μεταφορών για την κάλυψη μικρών αποστάσεων πρέπει

να αξιοποιηθεί ιδίως λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η σύγχρονη

ακτοπλο'ία (MasterpIan Λιμένα Ηγουμενίτσας, www.europa.eu.int).

2. Πολιτική της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για τις Θαλάσσιες Μεταφορές

2.1. Γενικά στοιχεία για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα πολύ μεγάλο μήκος ακτών, πληθώρα

'νησιών, χερσονήσων και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση λιμένων στον κόσμο. Σε

σχέση με οποιαδήποτε άλλη ΉπειΡο. η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από την

μεγαλύτερη αναλογία μήκους ακτών και επιφάνεια.;. Οι ζώνες αποκλειστικής
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οικονομικής εκμετάλλευσης των 200 ν.μ. καλύπτουν μια επιφάνεια μεγαλύτερη

των 3.000,000 Τ.μ. περιμετρικά των ακτών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το

μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο στην υφήλιο, αφοί> οι εξαγωγές της καλύπτο"ν το

25% του παγκοσμίου συνόλου Τα/ν εξαγωγών και εξαρτάται άμεσα από τις

θαλάσσtες μεταφορές, αφού το 90% των εξωτερικώνκαι το 30% των εσωτερικών

φορτίων της διακινούνται μέσω θαλάσσης. Οι θαλάσσtες μεταφορές καλύπτουν

άνω του ενός δισ. τόνων φορτίου προς, από και μεταξύ των κρατών μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την διάρκεια ενός έτους. Το 14% των εμπορικών

πλοίων ανά τον κόσμο φέρει σημαία χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ενώ άνω το\) 30% της παγκόσμιαςχωρητικότηταςκατέχεταιή ελέΎχεται από την

ΕuρωπαϊκήΈνωση ο στόλος της οποίας θεωρείταιως ένας από τους ισχυρότερους

στάλουςπayKoσμίως.Η θαλάσσιαδιακίνηση φορτίων στηρίζει την ειιρωπαϊκή και

παγκόσμια οικονομία, ενώ ο ΕUρωπαϊKόςναυnλιαKόςκλάδος είναι τεράστιος και

ποnciλος. Πρόκειται για έναν κλάδο υψηλά ανταγωνιστικό, με τεράστια

επιχειρηματικήσημασία που απασχολεί 2,5 εκατ. άτομα. Η Ευρωπαϊκή Nαυτtλία

προκειμένου να ακμάσει και να ισχυροποιηθεί περισσότερο μελλοντικά, πρέπει να

αντέξει στον ισχυρό ανταγωνισμό που επικρατεί παγκοσμίως. Οι ξένες

αντίστοιχες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με χαμηλό εργασιακό κόστος

εξακολουθούν να προστατεύονται έναντι του ανοικτού ανταγωνισμού. Οι

Ευρωπαϊκές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές προκειμένου να επιτύχουν και να

διατηρήσουν την τεχvoλσyική, υψηλής προστιθέμενης αξίας, βάση

(www.europa.eu.jnt).

Η ναυnλιακή πολιτική της Ε.Ε. στοχεύει στην προώθηση της Κοινοτικής

ναυτιλίας, στις εξωτερικές σχέσεις, στη θαλάσσια ασφάλεια, στις ναυπηγικές

εργασίες και στη θαλάσσια τεχνολογία. Στόχος της πολιτικής είναι η εξασφάλιση

της ελειJθερης πρόσβασης στις παγκόσμιες ναυτιλιακές αΥορές, οπό πλοία

ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. κατά προτίμηση νηολσΥημένα στα κράτη

- μέλη, τα οποία θα απασχολούν πληρώματα αποτελούμενα από υπηκόους της

Κοινότητας. Όμως, κατά την τελευταία δεκαετία, τόσο τα πλοία που είναι

εγγεγραμμένα στα νηολόγια των κρατών - μελών. όσο και ο αριθμός των

απασχολούμενων σε αυτά που προέρχεται από χώρες της Κοινότητας έχουν

μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας και τους όρους εργασίας

εφαρμόζονται διεθνείς συμβάσεις και ψηφίσματα και προς αυτή την κατεύθυνση
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η Κοινότητα δραστηριοποιείται συνεχώς σε παγκόσμια κλίμακα, Kαταφείryoντας

στα κατάλληλα όργανα όπως ο Διεθνής ΟΡΎανισμός Ναυτιλίας (fntemationaI

Maritime Organization). Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή

Ένωση έδωσε τεράστια σημασία στις ασφαλείς και καθαρές θάλασσες. Η

ασφάλεω αποτελεί βασικό μέλημα της Ε.Ε. η οποία προστατεύει τις ζωές των

ναυτικών, τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς και τις θάλασσες και

ακτές από τη ρύπανση που προκαλούν οι προσκρούσεις και προσαράξεις. Η Ε.Ε.

υποστηρίζει την «ποιοπκή ναυσιπλοία», μια πολιτική που αποσκοπεί στην

αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. στη φιλικότητά

τους απέναvπ στο περιβάλλον, καθώς και στην πετυχημένη σύνδεσή τους με

άλλους τρόπους μεταφοράς. Στα πλαίσω αυτής της λοΥικής δρομολογήθηκε το

πρόγραμμα MARTRANS το οποίο επικεντρώνεται στις μεταφορές πολλαπλών

τρόπων και στον διοικητικό σχεδιασμό τους. Οι χρήστες και φορείς του τομέα των

μεταφορών, οι τερματικοί σταθμοί καθώς και οι λιμένες συνδέονται στα πλαίσια

ενός δικτόου πληροφοριών που επιτρέπει καλύτερο ΠΡΟΎραμμαπσμό και βέλτιστο

σχεδιασμό των δρομολογίων, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους μεταφοράς. Οι

Ευρωπαϊκοί λιμένες αποτελούν ζωτικής σημασίας σημεία προσέγγισης στο δίκτυο

αυτό και πoικiλ/oυν ως προς τη μορφή και το μέγεθός τους. Η Ευρωπαϊκή

Ένωση διαθέτει 625 θαλάσσιους λιμένες, οι οποίοι αποτελούν «Ι(εντρικές πύλες»

μέσω των οποίων διέρχεται μεγάλο μέρος του εμπορίου. Είναι σαφές ότι για την

καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων που τίθενται, απαιτείται χρησιμοποίηση

προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης (www.europa.eu.int).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει από κοινού με τον κλάδο,

σημαντικό αριθμό προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης με

σκοπό την επίτευξη της ασφάλειας της ναυσιπλοιας και της προστασίας του

περιβάλλοντος. Όσον αφορά τις πλωτές μεταφορές χρηματοδοτούνται 33 σχέδω

έρευνας και ανάπτυξης στα οποία συμμετέχουν 400 ευρωπαϊκές βιομηχανικές

επιχειρήσεις, πανεπιστήμιακαι ερευνητικά ινστιτούτα, ενώ περίπου 30 εκατ. ECU

έχουν διατεθεί για την «ποιοτική ναυσιπλο'α/».

Το 1986 υωθετήθηκαν από το Συμβούλιο σε Κοινοτικό επίπεδο, τα βασικά

νομοθετικά μέτρα στο χώρο της Ναυτιλίας, τα οποία διαπνέονταν από την

φιλοσοφία της «ανοικτής αγοράς». Από αυτή τη φιλοσοφία του «ανοικτού

εμπορίου)), στα πλαίσια του οποίου το εμπόριο εξακολουθεί να περωρίζεται σε

πλοία vηoλoyημένα σε κράτη· μέλη και τα οποία φέρουν τις αντίστοιχες σημαίες,
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ελάχιστες ήταν σι εξαιρέσεις και αφορούσαν συγκεκριμένες κατηγορίες

ενδομεταφορών. Είναι γεγονός ότι η ένταξη ενός σκάφους στα νηολ&Υια ενός

κράτους μπορεί να επιφέρει περισσότερα οικονομικά μειονεκτήματα παρά

πλεονεκτήματα. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά σι όροι για το απασχολούμενο

δuvαμικό και να εφαρμόζονται με ακρίβεια σι φορολογικές και κοινωνικές

ρυθμίσεις που αφορούν τα πληρώματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε πολλές

περιπτώσεις να καθίσταται οικονομικά ασύμφορη η απασχόληση πληρωμάτων

που προέρχονται από χώρες της Κοινότητας, σε πλοία νηολογημένα στην

Κοινότητα. Αυτή η «ανοικτή αγορά» προσελκύει ναυτιλιακές επιχεφήσεις από

χώρες εκτός Κοινότητας. οι οποίες επιβαρύνονται με πολύ μικρό κόστος. Έτσι,

δημιουργείται ένας απευθείας ανταγωνισμός μεταξύ Τα/ν πλοίων της Κοινότητας

και των πλοίων νηολογημένων σε χώρες εκτός Κοινότητας στον τομέα των

μεταφορών (MaslerpIan Λιμένα Ηγουμενίτσας).

Το 1992 ιδρύθηκε το Forum Ναυηλιακών Κλάδων που συγκέντρωσε

όλους τους ευρωπαϊκούς ναυτιλιακούς κλάδους και", αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Το Forum αvnπρoσωπεύει όλες τις πτυχές του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού κλάδου

στη διεθνή σκηνή. Παρέχει ουσιαστική βάοη για προώθηση ευρύτερης

συνεργασίας και διατύπωση πολιπκών και συνοδεύτηκε από ένα γενικό

πρόΥραμμα έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό την αναστροφή της παρακμής του

τομέα (www.europa.eu.int).

Η Ευρωπαϊκή Εmτροπή στη συνέχεια δημιούρΥησε μια Task Force για το

συντονισμό και κατεύθυνση της έρευνας, σε στενή διαβούλευση με τον κλάδο, με

σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Οι εργασίες εστιάστηκαν στους

εξής τομείς :

• Ναυηλιακή εκμετάλλευση

• Ναυπήγηση

• Διοικητικές και τεχνικές εγκαταστάσεις λιμένων

• Θαλάσσιοι πόροι

Ο παγκόσμιος χαρακτήρας των ναυτιλιακών κλάδων αναγνωρίστηκε στη

Σύνοδο Κοροφής των 7 με τη σύσταση διεΙΙVούς Εταιρείας Ναυηλιακής

Πληροφόρησης (MARrS), της οποίας σκοπός είναι η εξασφάλιση του τομέα από

τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις εξελίξεις στις τεχνολογίες των

επικοινωνιών και πληροφοριών. Ο βασικός συντονισμός ό'J..ι.llν των προγραμμάτων
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έρεuνας τ/ζ Επιτροπής για το Ναuτtλιακό Τομέα ανελήφθη από την Task Force,

Οι τρεις απoφασισnκής σημασίας στόχοι που προωθούνται είναι σι εξής:

• Επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη

• Επιδίωξη της τεχνολογίας καινοτομίας

• Συνεργασία μεταξύ των κρατών - μελών.

2.2. Το Νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τις θαλάσσιες Μεταφορές.

Το βασικό νομοθετικό πλαίσω της Ε.Ε. που αφορά τις θαλάσσιες

μεταφορές απαρτίζεται από 4 κανονισμούς του 1986, τοuς κανονισμούς 4055,

4056. 4057 και 4058.

Ο πρώτος κανονισμός (4055186) καθιερώνει την αρχή της ΕΛΕUθερης

παροχής θαλασσίων μεταφορών μεταξύ των χωρών - μελών και μεταξύ των

χωρών - μελών και τρίτων χωρών. Αναφέρεται στις επ$αnκές ή εμπορευμαπκές

τακτικές γραμμές και δεν περιλαμβάνει τις εσωτερικές μεταφορές στις χώρες 

μέλη ούτε το cabotage. Ο Κανονισμός αuτός τροποποιήθηκε ελαφρά με τον

Κανονισμό 3573/90. αλλά η βασική του αρχή εξακολουθεί να ισχύει

Ο δεύτερος κανονισμός (4056/86) αφορά τον καθορισμό του τρόπου

εφαρμογής των άρθρων 85 και 8 της συνθήκης της θαλάσσιας μεταφοράς.

επικεντρώνεται στις λεγόμενες Liner Conferences (συνεργασίες εταψεtών σε

τακτικές γραμμές) και θέτει τις προUποθέσεις λειτουργίας τους. Τροποποιήθηκε

ελαφρά με την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας.

Ο τρίτος κανονισμός (4057/86) αφορά τις πρακτικές αθέμιτου

ανταγωνισμο'ό με καθορισμό χαμηλών να'όλων (το "(Vωστό σαν dwnpjng) και

καθιερώνει μέτρα πρόληψης τέτοιων πρακτικών (antidwnpjng) μεταξύ των

οποίων και αποζημιώσεις. Ο κανονισμός αυτός αφορά τις τακτικές γραμμές

εμπορευματικών μεταφορών (cargo Iiner serνices).

Τέλος. ο τέταρτος κανονισμός (4058/86) αφορά την ανάλυση

συντονισμένων ενεργειών για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στις

υπερωκεάνιες μεταφορές φορτίων απαγορε'όοντας τις σχετικές πρακτικές

μοιράσματος φορτίου (cargo sharing aπangements). Προβλέπει μεταξύ άλλων και

μια διαδικασία παρέμβασης μέσω του EυρωπαlKOύ Δικαστηρίου (ΜasteφJan

Λιμένα Ηγουμενίτσας).
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Μετά το 1986, η Ευρωπαϊκή πολιηκή για τις θαλάσιmς μεταφορές

λαμβάνει νέα διάσταση, με μια νέα σειρά κανονισμών και οδηγιών με ποιο

χαρακτηριστικούς τον κανονισμό 3577/92 και την Λευκή Βίβλο για nς θαλάσσιες

μεταφσρές. Ο κανονισμός 3577/92 καθορίζει τους όρους και ης προθεσμίες

έναρξης του cabotage, δηλαδή των εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών στην

εmιφάτεια ενός κράτους - μέλους από σκάφη εγγεγραμμένα σε άλλο κράτος .

μέλος.

Οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των θαλάσσιων

μεταφορών συνοψίζονται ως εξής :

1. Βελτίωση των όρων του ανταγωνισμού στις θαλάσσιες μεταφορές.

Η κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που περιέχονται

κυρίως στους KαvOνισμoιJς 4055 - 4058/86 και αφορά την ώtαρξη συνθηκών

υγιoUς ανταγωνισμού με ελευθερία πρόσβασης στην «αγορά» από πλοία όλων των

κρατών μελών. Οι όροι του ελεύθερου ανταγωνισμού εφαρμόζονται στις

θαλάσιmς μεταφορές μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, ενώ από τις 2/112004

προβλέπεται να εφαρμόζονται και στην περιοχή του Αιγαίου.

2. Προώθηση των τακτικών γραμμών (Liners).

Η προώθηση των γραμμών αυτών γίνεται τόσο θετικά όσο και αποθετικά.

Στην πρώτη περίπτωση τίθενται κίνητρα για τη δημιουΡΎία τακτικών γραμμών

στα πλαίσια της επικράτειας της Ε.Ε., ενώ στη δεύτερη περίπτωση προβλέπονται

περιορισμοί στις διάφορες συμφωνίες ή πρακnKές που θα μπορούσαν να βλάψουν

ή περιορίσουν την ανάπτυξη των τακτικών γραμμών. Αυτό γiνεται κυρίως με τον

κανονισμό 4056/86 για την πρώτη περίπτωση και τους KανOVΙσμoίJς 4057/86 και

4058/86 για τη δεύτερη, ενώ έχουν εκδοθεί και μεταγενέστερες οδηγίες και

διευκρινιστικές αποφάσεις.

3. Dpoataaia του περιβάλλοντοςκαι Ασφάλεια.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης κατεύθυνσης πραγματοποιείται μια

προσπάθεια για την αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία, και

φυσικά την προστασία της ζωής και της περιουσίας από θαλάσσια αruxήματα. Ως

προς την προστασία του περιβάλλοντος η Ε.Ε. ακολοοθεί πλήρως τις σχεnκές

προβλέψε'ζ της ΔιεθvoιJς Σύμβασης του !ΜΟ (Intemational Maritime

Organisation), όμως οι προβλέψεις αυτές θεωρούνται ως μάλλον ήπιες και προϊόν

διεθνούς «συμβιβασμού)}. Για τον λόγο αυτό, και ύστερα από πρόσφατα σοβαρά

ατυχήματα που συνοδεύτηκαν από επιβάρυνση του περιβάλλοντος οι ΗΠΑ
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προχώρησαν μοvομεριί>ς το 1990 στη ψήφιση ειδικού νόμου, του Οί! Pollution

Act, που εισάγει πολύ αυστηρότερες διαδικασίες και προδιαγραφές για τις

θαλάσσιες μεταφορές στα χωρικά τους ύδατα.

Στα θέματα της ασφάλειας η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει κοινούς κανόνες για την

«ευστάθεια» των επιβατικών πλοίων ROIRO, το «σχεδιασμό και κατασκευή των

πλοίων τακτικών γραμμών», την «πρόληψη ανθρώπινων σφαλμάτων», κλπ.

4. Προώθηση των θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων.

Στην κατηΎορία αυτή υπάγονται οι θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ σημείων

της παραλιακής ενδοχώρας, μεταξύ vηmών και ενδοχώρας ή μεταξύ νηmών.

Πρόκειται δηλαδή για μετακινήσεις μικρών αποστάσεων που χαρακτηρίζονται

από ταν Αγγλικό όρο Short Se. Shίppίng (SSS). Στα κείμενα της Ευρωπαϊκής

πολιτικής των μεταφορών δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο είδος

θαλάσσιων μεταφορών, γτνεται πλήρης έρευνα και ανάλυσή του, αλ/ά δεν έχουν

ληφθεί κάποια συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Εmτροπή παρoυσiασε μια ανακοίνωση που αφορούσε το

Short Se. Shίpping το 1995, η πρόοδος της οποίας εξετόατηκε το 1997. Μια νέα

ανακοίνωση παρουσιάστηκε το 1999 (Ιούνιος), στα πλαίσια της οποίας

διατυπώθηκαν νέες απόψεις και επανεξετάστηκε η συνολική πρόοδος των

τελευταίων ετών όσον αφορά την προώθηση του Short Sea Shipping. Το

Συμβούλιο κατέληξε στην ανά δύο έτη ανασκόπηση της προόδου και στη σύνταξη

αντίστοιχων αναφορών. Περισσότερο από ποτέ τίθεται η ανάγκη ολοκλήρωσης

του Short Sea Shippίng και καθιέρωσής του στον τομέα των Ευρωπαϊκών

Μεταφορών. Η συγκεκριμένη μέθοδος πρέπει να καλύπτει nς απαιτήσεις των

χρηστών, να εξελίσσεται δυναμικά και να προσαρμόζεταισnς εκάστοτε ανάγκες.

Στα πλαίσια των ανακοινώσεων παρουσιάστηκαν πρόσφατα στατισnKά στοιχεία

που αποτυπώνουν μια τόνο-χιλιομετρική αύξηση του Short Sea Shipping της

τάξης του 23% σε σχέση με την αντίστοιχη αύξηση των οδικών μεταφορών που

είναι 26%. Παράλληλα εξετάζεται η περιβαλλοντική διάατααη του SSS καθώς και

η ααφάλεια της μεθόδου (www.europa.eu.ίnl).

Η Ανακοίνωση επίσης μελέτησε τον τρόπο που επηρεάζουν το Short Sea

Shίppίng οι διοικητικές διαδικασίες και το ενδεχόμενο να τοποθετούν φραγμούς

στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Εmσημαίνονται τα προβλήματα συγκεκριμένων

λιμανιών και οι διοικήσεις των λιμανιών ενθαρρύνονται στα πλαίσια των

εμπορικών στρατηγικώντouς πλάνωννα προάγουν το Short Sea Shίpping.
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5. Θέματα απασχόλησης και νηολσΥίου

Η Ε.Ε. έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα της εθνικότητας των

εργαζομένων στα πλοία με σημαία χώρας - μέλους και πρότεινε ένα ελάχιστο

ποσοστό του πληρώματος κάθε πλοίου να είναι εθνικότητας της χώρας - μέλους.

Οι χώρες της Ε.Ε. δεν συμφώνησαν στον καθορισμό αυτού του ελάχιστου

ποσοστού οπότε το ποσοστό ανά χώρα - μέλος διαφέρει και εξαρτάται από την

εκάστοτε νομοθεσία.

Μια διαφορετική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η

δημΙΟΨΥία νηολογίου της Ε.Ε., Υνωστού με το όνομα EUROS, μια προσπάθεια

που όμως εΥκαταλείφθηκε, αφού προσέκρουσε στην άρνηση των περισσοτέρων

κρατών - μελών, μια άρνηση που σε μεΥάλο βαθμό οφείλετο στην αρνηπκή στάση

των πλοιοκτητών.

2.3. Το θεσμικό Πλαίσιο της Ε.Ε. για τις θαλάσσιες Μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψιν το πρόγραμμα του

Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, προσπαθεί με διάφορες προτάσεις να

επεξεργασθεί κατάλληλες λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν. Έτσι,. έχουν

προκύψει τα εξής ψηφίσματα και διακηρόξεις :

• σnς Ι6 Νοεμβρίου 1988, σχεnKά με μια ευρωπαϊκή λιμενική πολιπκή

• στις 13 Δεκεμβρίου 1990, σχεπκά με την ανάπτυξη μιας κοινής πολιπκής

των μεταφορών με την πρooπnκή της ολοκλήρωσης της εσωτερικής

αγοράς

• σnς 9 Ιουλίου 1991, σχεπκά με nς συνδυασμένες μεταφορές στην Ε.Ε. :

μια κατάσταση σε εξέλ';η

• σnς 18 Μαρτίου 1992, «Διακήρυξη της Νεάπολης» της Επιτροπής

Μεταφορών και Τουρισμού του Eυρωm:ιϊκoύ Κοινοβουλίου

• σnς 12 Ιουνίου 1992, σχεπκά με nς μεταφορές στη Μεσό'Υειο

• στις 12 Ιουνίου 1992, σχετικά με τον ορίζοντα 2000 : Μεταφορές στην

Ευρώπη

• σnς II Ιανουαρίου 1993, σχεπκά με την ανάπτυξη της θαλάσσιας

ΙCΥκ:λoφoρίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων στην Αδριατική και το

Ιόνιο
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• στις 24 Μαρτίου του 1997, σχετικα με μια στρατηγική

ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής ναυτιλίας

• στις 11 Μαρτίου του 1999 ορίστηκε το πρωτόκολλο 19 σχετικά με τις

θαλάσσιες μεταφορές (Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό χώρο)

• στις 13 Ιουνίου του 2000, σχετικά με το καθεστώς ενίσχυσης το οποίο

έθεσε σε εφαρμοΥή η Ιρλανδία για t1<; θαλάσσιες μεταφορές που την

αφορούσαν

2.4. Ο Κανονισμός 3577/92 για την άρση του προνομίου της ακτοπλοίας

(Cabotage).

Όσον αφορά τα λιμάνια και τις λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές,

ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο κανονισμός Ύ'α την άρση του προνομίου της

ακτοπλοΙας. Η Ελλάδα αναπτύσσει σταδιακά και ολοένα αυξανόμενα νέες

λιμενικές εγκαταστάσειςγια τ/ν υποδοχή και εξυπηρέτ/ση εμπορευματικώνροών

από και προς την Αδριατική, τη Νοτιοανατολική Μεσό'γεω, τη Διώρυγα του

Σουέζ. τη Μαύρη Θάλασσα και t1<; θαλάσσιες οδούς από και προς την Άπω

Ανατολή. Η Ελλάδα επίσης παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι εκτός από την

υποδοχή και προσέλκυση ροών μικρού ή μεγάλου μήκους, εξυπηρετείται από ένα

σύστημα ακτοπλοίας, το οποίο ελέγχεται παρεμβατικά από το κράτος.

Ο κανονισμός 3577/92 αναμένεται να ισχύσει στην Ελλάδα από τις 2-1

2004 (άρθρο 6, παράγραφος 3) και αφορά άμεσα τη χώρα μας και κυρίως τα

νησιά του Αιγαίου. Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται ο συγκεκρψένος

κανονισμός είναι η ανάγκη ενοποίησης της εσωτερικής αγοράς. Η αγορά αυτή

πρέπει να είναι προσβάσιμη από το σύνολο εκείνων που προσφέρουν και εκείνων

που ζητούν. Σε μια τέτοια αγορά η τιμή ενός και του αυτού αγαθού θα ε(ναι η ίδια

και θα διαφέρει μόνο από το κόστος μεταφοράς. Οι βασικές ρυθμίσεις του

Κανονισμού3577/92 είναι οι εξής:

Ι. Μετά τη χρονική λήξη των υπαρχουσών αναστολών ισχύος των σχετικών

άρθρων (ιδίως του άρθρου 6 παρ. 3 για την Ελλόδα) εφαρμόζεται ελεύθερη

κυκλοφορία υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών εντός του κάθε κράτους 

μέλους από πλοιοκτήτες άλλων κρατών - μελών. Η μόνη προϋπόθεση που

τίθεται είναι για τα πλοία αυτά «να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που

απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στο εν λ&Υω κράτος - μέλο9).
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2. Στελέχωση όλόΝ των σκαφών που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ

ηπεφωτικών λιμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους όπου είναι

νηολσΥημένο το σκάφος, για σκάφη άνω των 650 κόρων (GT), ενώ η

στελέχωση αυτή γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους υποδοχής

(όπου δηλαδή εκτελούντοι το δρομολόγια) για οκάφη κάτω των 650 κόρων

(GT). Για το σκάφη που εκτελούν θσλάσσtες ενδομεταφορές μεταξύ λιμένων

σε νησιά η στελέχωση γίνεται βάσει της νομοθεσίας του κράτους υποδοχής

ανεξαρτήτως όγκου πλοίου.

3. Επιτρέποντσι στο κράτη μέλη να επιβάλλουν υποχρεώσειι; παροχής «δημόσιας

υπηρεσίας» αρκεί αυτές να «περιορίζονταυ) στο ποιοι λιμένες πρέπει να

εξυπηρετούντα ... το πόσο συχνά, αν θα ετναι τακτική γραμμή ή όχι, στα

κόμιστρα που επιβάλλονται και τ/ σΊελέχωση του σκάφους. Οι παροχές αυτές

πρέπει να δίνονται σε όλους τους πλοιοκτήτες των χωρών μελών της Ε.Ε.. και

οι ενέργειες του κράτους μέλους στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών δεν θα

πρέπει να δημιουργούν διακρίσειι; ειι; βάρος πλοιοκτητών άλλων χωρών μελών.

4. Σε περυττώσειι; που σημειωθεί «σοβαρή διατοροχή της αγοράς» των

εσωτερικών μεταφορών εξαιτίας της απελευθέρωσης των ενδομεταφορών.

μπορεί το κράτος μέλος να ζητήσει από την Επιτροπή να λάβει μέτρα

διασφάλισης που μπορεί και να περιλαμβάνουν την προσωρινή εξαίρεση της

σχετικής ζώνης από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 3577.

3. ΔιευρωπαϊκάΔίκτυα

3.1. Γενικά στοιχεία της πολιτικής της Ε.Ε. για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα:

Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) επισήμανε την αναγκαιότητα

δημιουργίας Διευρωπαϊκών Δικτύων στους τομείς των μεταφορών. της ενέργειας

και των τηλεπικοινωνιών. Η ουσιαστική πολιτική ώθηση για την δημιουργία

Διευρωπαϊκών Δικτύων δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΚοπεγχάΥης

(Ιούνιος 1993). το οποίο συνέστησε εmroχuνση των προπαρασκευαστικών

ενεργειών. Τον Δεκέμβριο του 1992 η Επιτροπή υπέβαλε τη Λευκή Βίβλο για τη

μελλοντική ανάπτυξη της κοινής πολιτικής μεταφορών, με την οποία δεσμεύεται

να προωθήσει τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, ευνοώντας ης συνδέσεις
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μεταξύ των κρατών-μελών και τη διαλεΙΤOυργΙKότηtα μεταξύ Τα/ν δικτύων,

σεβόμενη τον τομέα του περιβάλλοντος. Η σvyKεΙCΡΙμ.f;\ιη πολιτική για τα ΔΕΔ

έχει συνολικό στόχο να μετατρέψει τα επιμέρους εθνιιcά δίκτυα σε ένα μοναδικό

δίκτυο Ευρωπαϊκής διάστασης, περιορίζοντας τα σημεία συμφόρησης και

προσθέτοντας τους κόμβους που λείπουν (www.europa.eu.int).

Στη σύσκεψη κορυφής του Essen (1994) επελέΥησαν συνολικά

δεκατέσσερα μείζονα έργα προτεραιότητας. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη

δημιουργία λύσεων αντικατάστασης των οδικών μεταφορών και

πραγματοποιήθηκε ένας καταμερισμός των επενδύσεων, το 80% των οποίων

προορίζεται για την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και το 9% προορίζεται

για ru; συνδέσεις σιδηροδρομικών γραμμών - οδών.

Το 1996 η Εmτροπή παρουσίασε την ετήσια έκθεση για τα Διευρωπαϊκά

Δίκτυα στην οποία παρουσιάζεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στα πλαίσια της

πραγματοποίησης των προγραμματισμένων ειδικών έΡ-Υα/ν, ενώ ταυτόχρονα

σημειώνεται η ανάγκη αναθεώρησης των χρηματοδοτικών προοπτικών με ανοδική

πορεία. Η αντίστοιχη έκθεση του 1997 υπογράμμισε την έλλειψη δημοσίων

χρηματοδοτικών μέσων και αξιόmστης xρηματoδnΤΙKής δομής. Η Emtρoπή

συνέστησε στα Κράτη-μέλη να καθορίσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και

χρηματοδοτικό σχέδιο, καταδεικνί>οντας την πολιτική τους βούληση και την

εμπιστοσύνη τους στις οικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω δικτύων. Παράλληλα,

προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των έργων πρότεινε τη σύσταση

εταιρικών σχημάτων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Τέλος, το πρόγραμμα δράσης 2000 (Agenda 2000) επιβεβαιώνει και

ισχυροποιεί την ανάγκη συνέχισης των έργων των ΔΕΔ, ενώ επικεντρώνει το

ενδιαφέρον του στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, αλλά και των

έξυπνων συστημάτων μεταφορών. Πρόκειται για ένα βασικό καθοδηγητικό

κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συνθέτει ένα πλαίσω δράσης και το

οποίο εκφράζει ης εκτιμήσεις και τους προσανατολισμούς της Ε.Ε. για την πορεία

της μετά το 2000. Η Agenda 2000 χρήζει ιδιαίτερης σημασίας διότι θέτει με

ακρίβεια το πλαίσω των άμεσων μελλοντικών εξελίξεων των Ευρωπαϊκών

πολιτικών και επικεντρώνεται στα εξής σημεία:

• ενίσχυση των Ευρωπαϊκών πολιτικών (i:ιστε να μπορέσουν να

ανταποκριθούν στη διεύρυνση, την επιδίωξη βιώσιμης ανάπτυξης, την



]7

εξασφάλιση απασχόλησης και τ/ βελτίωση των συνθηκών ζωής Τα/ν

πολιτών τ/ς Ευρώπης

• προετοιμασία της Ένωσης και των υποψήφιων χωρ6Ν για τη διεύρυνση

• εξασφάλιση χρηματοδότησης της διεύρυνσης και προσαρμογή των

εσωτερικών πολιπκών.

Η ανάγκη δημιουργίας των Διευρωπαϊκών Δικτύων διαφαίνεται καθαρά

και στην Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η ανάπτυξή τους

χαρακτηρίζεται πρωταρχικής σημασίας και αποσκοπεί τόσο στην αρμονική

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όσο και στην ενίσχυση της οικονομικής και

κοινωνικής συνοχής.

Όσον αφορά τον τομέα των Μεταφορών, η δημιουργία ενός Δικτύου

Ευρωπαϊκής κλίμακας είναι θεμελιώδους σημασίας για την κυκλοφορία

εμπορευμάτων και προσώπων καθώς και για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής

της Ε.Ε. Το 1990, το Συμβούλιο στήριξε ένα πρώτο σχέδιο σιδηροδρομικών

γραμμών μεγάλης ταχύτητας το οποίο υπεβλήθη από την Επιτροπή. Κατόπιν,

εΥκρίθηκαν σωρηδόν τα πρώτα σχέδια δικτύων συνδυασμένων μεταφορών,

οδικών μεταφορών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Τα Ευρωπαικά

Συμβούλια, καθώς και το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, έδωσαν μια σεφά

ωroφασιστιKών πολιηκών ωθήσεων και στήριξαν κατά καφούς την δημιουργία

πολύ σημαντικών έργων, όπως η ανάπτυξη σιδηροδρόμων μεΥάλης ταχύτητας και

η ανάπτυξη αερολιμένων.

Σήμερα, το Διευρωπαικό Δίκτυο Μεταφορών αφορά περίπου το ήμισυ της

συνολικής κυκλοφορίας εμπορευμάτων και επιβατών στην Ένωση. Όσον αφορά

την πορεία των έργων σημειώθηκε σημαντική πρόοδος., τόσο στον τομέα της

συντήρησης των υπαρχόντων τμημάτων, όσο και στον τομέα της κατασκευής των

καινούργιων τμημάτων. Μεγάλο μέρος των προγραμμαησμένων έργων μεγάλης

εμβέλειας έχουν ήδη περατωθε~ ωστόσο έως το 2010 αναμένεται η ολοκλήρωση

μεγάλων και περίπλοκων έργων από τεχνική και οικονομική άποψη.

Σε πίνακες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αποτυπώνονται οι οδικές

και σιδηροδρομικές διαδρομές στα πλαίσια των Διευρωπαϊκών Δικτύων, πολλές

εκ των οποίων καταλήγουν στην Ελλάδα, καθώς και το εκημώμενο κόστος

ολοκλήρωσής τους έως ,ο έτος 2015.

3.2. Το Σύστημα των Διευρωπαϊκών Δικτύων στην Ελλάδα.
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3.2.1. Κατευθύνσεις, στόχοι και χωρικές επιπτώσεις της πολιτικής των ΔΕΔ

στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα αυνδέεται με t1ς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωαης και πιο

συγκεκριμένα με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης μέσω τριών εναλλακτικών

διαδρομών. Από ανατολικά η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται μέσω Βουλγαρίας

και Ουγγαρίας. Η διαδρομή αυτή είναι μεγάλη, καθίσταται ιδιαίτερα φτωχή σε

υποδομές και συνοδεύεται από υψηλά κόμιστρα δα/μετακόμισης (transit), με

αποτέλεσμα να μην προτιμάται από τους μεταφορείς. Από κεντρικά η σύνδεση

πραγματοποιείται μέσω των δημοκρατιών της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Και αuτ/ η

διαδρομή είναι ιδιαίτερα προβληματική Υια τους μεταφορείς λ{ΥΥω των

εκτεταμένων καταστροφών που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο και τις

αντίστοιχες ouyκοινωνιακές υποδομές της χώρας, λ{ΥΥω της συνεχιζόμενης

αστάθειας που επικρατεί, σJJ.iJ. και λόγω του μεγάλου αριθμΟU συνόρων που

πρέπει να διασχιστούν. Από δυπκά η oiινδεαη της Ελλάδας με t1ς χώρες της Ε.Ε.

επιτυΥχάνεται μέσω των λιμένων της ΗΥουμενίτσας κσι της Πάτρας. Η διαδρομή

αυτή είναι σύντομη, ασφαλής και με πολλές πρooπnKές (Masterplan Λιμένα

ΗΥουμενίτσας).

Η Ελληνική πολιτική των Μεταφορών τα τελευταία χρόνια στοχεύει στην

επίτευξη καλύτερης πρόσβααης από και προς t1ς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωαης,

αλλά και της υπόλουτης Ευρώπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου

καθορίστηκαν συγKειφιΜΈVΕς δράσεις σε επίπεδο συγκοινωνιακής υποδομής οι

οποίες είναι οι εξής :

• βελτίωση των οδαών και σιδηροδρομαών συνδέσεων στην κατεύθυνση

Α-Δ της χώρας. Ο βασικός σκοπός είναι να υπάρξει καλύτερη και πιο

αξιόπιστη σύνδεση με τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και της Πάτρας έτσι

ώστε με τα πλοία υψηλών ταχυτήτων να υπάρξει σύνδεση με όλους τους

ανατολικούς Ιταλικούς λιμένες

• συμπλήρωση των τμημάτων που υπολείπονται στο Ν-Α δίκτυο των

Διευρωπαϊκών Δικτύων (οδικό, σιδηροδρομικό και δίκτυο συνδυασμένων

μεταφορών)

• βελτίωση και ανάπτυξη της λιμενικής και αεροπορικής υποδομής της

χώρας

• προώθηαη της διασυνοριακής συνερΥασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
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• παροχή εναλλακτικών διαδρομών για σύνδεση της Κοινότητας με τρίτες

χώρες (Μ. Ανατολή - Τουρκία)

• ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των πιο απομονωμένων περιοχών

της Ελλάδας.

Η Κοινή Πολιτική Μεταφορών περιορίζεται στην εναρμόνιση και

συμπλήρωση των εθνικών πολιτικών. Οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες της

Εmτροπής αφορούν κυρίως την εναρμόνιση των δημοσιονομικών, τεχνικών και

κοινωνικών θεμάτων που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό μετα.ξύ των εταφειών πο\)

δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών. Από την άποψη aυτή δεν

"πάΡχει φυσικό αντικείμενο πο\) να εντοπίζεται χωρικά ούτε και χρηματοδοτήσεις

με συγKεKΡΙμtvη χωρική αναφορά. Τα ευρωπαϊκή δίκτυα μεταφορών δεν έχουν

φυσικό αντικείμενο στον εθνικό χώρο, αλλά έχουν μεΥάλη στρατηγική σημασία

όσον αφορά την ενσωμάτωση της χώρας στον ;νέο ευρωπαϊκό χώρο. Από αυτή την

άποψη, ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνδεση του εθνικού. οδικού και

σιδηροδρομικού δικτύου με τους άξονες πο" διασχίζουν την Βαλκανική και τη

συνδέουν με το χώρο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τέλος, στα

πλαίσα/ μιας διαρθρωτικής-περιφερεα/κής πολιτικής, σημαντικές επενδύσεις

υποδομών μεταφορών έχουν ενταχθεί στα πλαίmα των ΜΟΠ, των

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και μεγάλων έργων του Α', Β' και Γ Κοινοτικού

Πλαισίου Στήριξης και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Οι επενδύσεις

εκτελούνται με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και από το Ταμείο Συνοχής. Η

κοινοτική πρωτοβουλία Inteπeg, που προωθεί τη διασυνοριακή συνεργασία.

περw.μβάνει επίσης σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών.

Όσον αφορά την ισότητα πρόσβασης στις παραγόμενες νέες υποδομές και

την καινοτομία, οι υποδομές μεταφορών και ιδιαίτερα των διευρωπαϊκών δικτύων

μεταφορών, δημιουργούν διαφόρων μορφών πολώσεις και ανισότητες. Σε γενικές

γραμμές, οι νέες υποδομές μεταφορών μπορεί να βελτιώνουν συνολικά σλ/ά δεν

εξασφαλίζουν ισότητα πρόσβασης. καθώς ανάλογα με την απόσταση και το

ανάγλυφο του εδάφους ορισμένες περιοχές αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση στο

βασικό δίκτυο μεταφορών. Για παράδειγμα οι περισσότερες περιοχές στην

Κεντρική και Δυτική Ελ/άδα και την Πελοπόννησο βρίmcοvται σε μειονεκτική

θέση ως προς τους δύο βασικούς άξονες των Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΠΑΘΕ και

Εγνατία). Στο διαπεριφερειακό επίπεδο, οι προσπάθειες που επιχεφούνται με τους

μεγάλους οδικούς άξονες Βορρά - Νότου (ΠΑΘΕ) και Ανατολής - Δύσης
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(Εγνατία) σuvτiθεται με τις υποδομές των λιμανιιίΝ, αεροδρομίων και (σε

μικρότερο βαθμό) του σιδηροδρόμου, οδηγώντας έτσι σε ένα περισσότερο

ισορροπημένο περιφερειακό σύστημα. Με αυτή την έννοια, οι νέες υποδομές

μεταφορών συνεισφέρουν στην ενοποίηση του εθνικού χώρου και εξασφαλίζουν

την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Τα μεγαλύτερα έργα, τα

διευρωπαϊκά δίκτοο, οι κόμβοι συνδυασμένων μεταφορών, και οι λοιπές

εξωτερικές διασυνδέσεtς της χώρας, λειτουργούν ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό

επίπεδο και κρίνονται ως προς τα κατά πόσο βελτtώνoυν τ/ν προσπελασιμότητα

τ/ς χώρας και τη διασύνδεση του εθνικού δικτύου με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα

έργα α/)τά συναρτώνται πράγμαη με τα υπόλοιπα διευρωπαϊκά δίκτυα και ιδίως

με τους πανεuρωπαϊKoύς άξονες που δtέρχoνται από τα Βαλκάνια. Τα δίκτοο

μεταφορών δεν έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της ισότητας πρόσβασης στην

καινοτομία και τις γνώσεις. Οπωσδήποτε όμως η ευκολία εmκοινωνίας

συνοδεύεται πάντα με καλυτέρευση της δυνατότητας πρόσβασης στην

1tληρoφoρία και εν τέλει σπιν καινοτομία και τις γνώσεις. Κάτι τέτοιο, στον

ευρωπαϊκό χώρο και την Ελλάδα, συμβαίνει κυρίως μέσα από την ανάπτυξη των

δικτύων τηλεπικοινωνιών και ελάχιστα αν όχι καθόλου μέσα από τα κλασικά

μέτρα μεταφοράς. Παράλληλα, η συμβολή των υποδομών μεταφορών στην

καινοτομία εi:vαι έμμεση και αναφέρεται κυρίως στην ανάπτυξη νέων τεχνικών

και νέων προϊόντων σπι βιoμηχανiα που αφορά τον εξοπλισμό καθώς και στον

κατασκευαστικό τομέα που υλοποιεί τις νέες υποδομές.

Όσον αφορά την ισορροπία του συστήματος οικισμών και την οργάνωση

του αγροπκού χώρου, τα συστήματα μεταφοράς και ιδίως το οδικό και

σιδηροδρομικό δίκτυο είναι άμεσα συνδεδεμένα με την οργάνωση του δικτύου

των οικισμών. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα και ειδικότερα οι δύο μεγάλοι οδικοί

άξονες ΠΆΘΕ και Εγνατία επιτρέπουν την πύκνωση των σχέσεων μεταξύ των

μεγάλων αστικών κέντρων από τα οποία διέρχονται, μειώνουν κατά πολύ τη

σχετική απόσταση και αυξάνουν την εmKOινωνία μεταξύ τους. Αυτό ισχύει

ιδιαίτερα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κέντρων. Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που

συγκεντρώνουν σχεδόν το μισό πληθυσμό της χώρας. Αντίθετα, ο οδικός άξονας

της Eγναriας δεν έχει την ίδια βαρύτητα ως προς την πύκνωση των ανέσεων και

τον κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς ενώνει μικρότερα σε μέγεθος ασπκά κέντρα με

την Θεσσαλονίκη, αλ/ά από την άλλη μεριά έχει αυξημένη σημασία ως προς τη

διασύνδεση με τα Βαλχάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη.
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ι-ι Αθήνα και η Θεσσαλονίκη εΝαι ΟΙ σημαντικότεροι κόμβοι του δικτύου,

καθώς εδώ οι επενδύσεις αφορούν όλα τα μέσα μεταφοράς (οδικοί άξονες,

σιδηρόδρομος, αεροδρόμια, λιμάνια). Η περιφέρεια της Πρωτεύουσας εξελίσσεται

με τα έργα που γίνονται, στον μεγαλύτερο κόμβο συνδυασμένων μεταφορών της

χώρας. Συνδυασμένες μεταφορές προγραμματίζονται επίσης για την Ηγουμενίτσα

και το Ηράκλειο. Η θέση της Ηγουμενίτσας αναβαθμίζεται, καθώς αφενός είναι η

δυτική πύλη της Εγνατίας και αφετέρου γίνονται σημαντικά σε μΈΥεθος πόρων

έργα στο λιμάνι της. Αντίστοιχα, αν και ποσοτικά μικρότερα από χρηματοδοτική

άποψη, είναι και τα έργα που γίνονται στο Ηράκλειο (οδικός άξονας, λιμάνι,

αεροδρόμιο).

Βελτιώνεται επίοης σημανnκά η θέοη της Αλεξανδρούπολης, ως

ανατολικής πύλης της Εγνατίας, με τα έργα που γίνονται στο λιμάνι Παράλληλα,

αναβαθμίζεται ο ρόλος της Καβάλας, καθώς η σύνδεσή της με το σιδηροδρομικό

δίκτυο της εmτρέπει να συνδυάζει όλα τα μέσα μεταφοράς.

Τέλος, σημαντικές παρεμβάσεις γίνονται στον νησιωπκό χώρο μέσω των

έΡΎων εΚσυΥχρονισμού των αεροδρομίων στην Κρήτη, nς Κυκλάδες και τα

Δωδεκάνησα.

Ο αΥροπκός χώρος και οι μικρότεροι οικισμοί επωφελούνται με

διαφορετικό τρόπο από το δίκτοο μεταφορών. Η σημασία εδώ βρίσκεται

περισσότερο στο κατά πόσο ΟΙ κύριοι άξονες και κόμβοι μεταφορών συνδέονται

με ένα πυκνό και αξιόmστο πλέγμα δευτερευόντων αξόνων και κόμβων που

εmτρέπουν την εξυπηρέτηση του δικτύου των μεσαίων και μικρών πόλεων.

Εκείνο που θα πρέπει να επισημανθεί εiναι όn τα μεγάλα δίκτυα μεταφορών

δημιουργούν διάφορα προβλήματα στους μικρότερους οικισμούς και τον

αγροnκό χώρο. Τα προβλήματα αυτά συναρτώνται με δύο βασικά φαινόμενα:

• Το φαινόμενο της «σήραγγας», το οποίο αναφέρεται στο πρόβλημα που

δημιουργούν οι περιορισμένες συνδέσεις των δικτύων μεΥάλων ταχυτήτων

με τις περιοχές μέσα από τις οποίες διέρχονται (οι «είσοδοι» και «έξοδοι>)

είναι λίγες σε αριθμό και σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους).

Παρατηρούνται έτσι αφενός προβλήματα αδυναμίας πρόσβασης στον

άξονα και αφετέρου επικοινωνίας μεταξύ των περιοχών εκατέρωθεν του

άξονα. Αυτό το πρόβλημα συναντάται κυρίως στις παραλιακές περιοχές

από τις οποίες διέρχεται ο άξονας ΠΑΘΕ.
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• Το φαινόμενο της «άντλησης», το οποίο αναφέρεται στα προβλήματα που

συνοδεύουν τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των περιφερειακών και

σχετικά απομονωμένων περιοχών μέσω των δικτυων μεταφορό>ν. Για

πολλές περιοχές η σχετική απομόνωση σημαίνει συχνά ικανότητα

_βίωσης, ενώ δεν είναι δεδομένο ότι η βελτίωση της επικοινωνίας

εξασφoλiζει από μόνη της την οικονομική ανάπτυξη. Eμφανiζεται έτσι

συχνά ο κίνδυνος ότι η βελτίωση των "ποδομών μεταφορών, χωρίς

παράλληλη αναβάθμιση του παραγωΥικού δυναμικού διευκολύνει την

εκμετάλλεοοη τω ενδσΥενών πόρων αυτών των περιφερειών από μακρινές

και πολύ mo ισχυρές οικονομικά περιφέρειες.

Ως προς τη διατήρηση και τη προστασία του περιβάλλοντος και της

πολιτιστικής κληρονομιάς, προβλήματα δημωυργούν όλα τα μέσα μεταφοράς, με

μόνη εξαiρεση τον σιδηρόδρομο. Το περωρισμένο σε έκταση σιδηροδρομικό

δίκτοο της χώρας, παρά την αναβάθμιση που προωθείται, δεν επιτρέπει σημαντική

αλλαγή στον προσανατολισμό των κυκλοφοριακών φορτίσεων προς αυτό το

«φιλικό προς το περιβάλλον» μέσο μεταφοράς. Οι μεταφορές δεν έχουν άμεση

σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις η

λειτουργία ΤΟ\)ζ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε αρχαΙOλo'yΙKOUς και

άλλους χώρους πολιτισμού. Παράλληλα, τα δίκτυα μεταφορών θα πρέπει να

εξασφoλiζoυν την αναΥκαία πρόσβαση στους χώρους αυτούς.

3.Ζ.1.1 Οδικά Δίκτυα

Από πλευράς οδικών δικτύων τα σημαντικότερα έΡΥα που βρίσκονται σε

εξέλιξη και θεωρούνται τμήματα των Διευρωπαϊκών Δικτύων είναι ο

αυτοκινητόδρομος ΠΑ.ΘΕ, η Εγνατία Οδός, ο καινούργιος οδικάς άξονας

Βόλου - Λάρισας - Καλαμπάκας καθώς και ο Δυτικός Διάδρομος, δηλαδή ο

άξονας Καλαμάτας - Jωαwίνων μέσω Πάτρας. Τα δυο πιο σημαντικά έΡΥα είναι ο

αυτοκινητόδρομος ΠΆΘΕ και η Εγνατία Οδός και συμπεριλαμβάνονται στα 14

έΡΥα ύψιστης προτεραιότητας που ορίστηκαν στο Συμβούλιο του Essen (1994).

Ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ αποτελεί τον κύριο οδικό άξονα της χώρας.

Μετά την προβλεπόμενη μείωση του κατά 40 χλμ )jyyω της ζεύξης του

Μαλιακού, έχει συνολικό μήκος 730 χλμ, συνδέει Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη

και επεκτείνεται ως τα σύνορα (Η ζεύξη του Μαλιακού είναι μέχρι σήμερα υπό
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συζήτηση, λόγω μεγάλου κόστους). Ο αυτοκι\ητόδρομος ανήκει στα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα. επανασχεδιάζεται ως κλειστός αυτοκινητόδρομος με

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, η κατασκευή του προωθείται με συνέπεια και

σταθερότητα και μετά το πέρας των εργασιών θα τον καταστήσουν

υπερσύγχρονο. Το έργο ΤΟ\) ΠΑΘΕ αναμένεται να στοιχίσει συνολικά 600 δις δρχ.

και χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.

Ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ αποτε4ί μια οδική αρτηρία νευραλγικής

σημασίας, δεδομένου ότι διασχiζει το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ενώνοντας 6

Περιφέρειες, 11 Νομούς, 14 Πόλεις, 9 μεγάλα Λιμάνια και 6 Αεροδρόμια. Είναι

επομένως αναμφισβήτητη η συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική

ανάπτυξη της Ελλάδας. Ο ΠΑΘΕ εξυπηρετεί τις πολύ σημαντικές ανάγκες των

μαζικών υπερ-αστικών μετακτνήσεων, ειδικότερα στους άξονες Αθήνα - Κόρινθος

- Πάτρα και Αθήνα - Υλίκη - Κατερίνη - Θεσσαλονίκη. Επίσης εξυπηρετεί τον

οδικό διάδραμο Βορρά - Νότου, που διασφαλiζει την ισόρροπη περιφερειακή

ανάπτυξη της χώρας, αφού διέρχεται από μεγάλα αριθμό Νομών (Αmκής,

Αχαίας, Κορίνθου, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Θεσσαλίας,

Κατερίνης, Θεσσαλονίκης). Μέσω του ΠΑΘΕ εξασφαλiζεται η σύνδεση της

Ηπεψωτικής Ελλάδας με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας, είτε μέσω

επαρχιακών οδών, είτε μέσω άJJ...ων μεγάλων οδικών αξόνων όπως η Εγνατία

Οδός και ο Δυτικός Άξονας (Καλομάτα - Πάτρα - Ρίο - ΑντίρρlΟ - Ηγουμενίτσα).

Τεράστια σημασία έχουν και τα επιμέρους μεγάλης ή μικρότερης εμβέλεα/ς έργα

υποδομών, όπως η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και η ζεύξη Πρέβεζας - Ακτίου.

Τέλος, μέσω roυ ΠΑΘΕ καθίσταται δυνατή και άμεση η πρόσβαση στα μεγάλα

αστικά κέντρα της χώρας (Πάτρα, Αθήνα, Λαμία, Λάρισα - Θεσσαλονίκη), στα

βόρεια και βορειοανατολικά σύνορα της χώρας, στις υπό ανάπτυξη γειτονικές

Βαλκανικές χώρες καθώς και στις χώρες της Ευρώπης μέσω Ιταλίας από το λιμάνι

της Πάτρας. Η συμβολή του ΠΆΘΕ είναι καθορισηκή, αφού διευκολύνει και

συμβάλλει στην ανάπτυξη ΠOλιτισnKών, τουριστικών και οικονομικών σχέσεων

με τις χώρες αυτές, με τη χώρα μας να αΠOKoμiζει αντίστοιχα σημαντικά οφέλη

(www.mienv.gr).

Η Εγνατία Οδός αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων,

περtλαμβάνεται στα 14 έΡΎα ύψιστης προτεραιότητας όπως καθορίστηκαν στην

συνθήκη του Essen (1994), χρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους

και ο συνολικός προϋπολογισμός του έΡΎου ανέρχεται στα 750 δις. Είναι έΡΎΟ
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που λειτουργεί στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων τ/ς Ενιαίας Εσωτερικής

Αγοράς. της απασχόλησης και της οικονομικής συνοχής των κρατών μελών της

Ένωσης. Η Εγνατία έχει συνολικό μήκος 687 χλμ., είναι ο πρώτος υψηλών

προδιαγραφών οδικός άξονας που διασχίζει oριζόvnα την Ελλάδα και

προβλέπεται να εξελιχθεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο Ευρωπαϊκών

προδιαγραφών, συνεχούς ροής και ταχείας κυκλοφορίας. Αφετηρία της αποτελεί

το λιμάνι της Ηγουμενίτοας, διασχίζει Ήπειρο, Βόρεια Ελλάδα και Έβρο

καταλήγοντας στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ διέρχεται από όλα τα μεγάλα

αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας (Ηγουμενίτσα, Μέτσοβο, Γρεβενά, Κοζάνη,

Βέροια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπσλη).

Η Εγνατία Οδός αποτελεί έργο τεράστιας σημασίας για τ/ χώρα, έργο το

οποίο θα συμβάλει στην ανάπroξη και επικοινωνία της με τις χώρες της Ευρώπης

και των Βαλκανίων. Θα αποτελέσει μελλοντικά τη μοναδική ίσως οδική και κατ'

επέκταση επικοινωνιακή γέφυρα ανάμεσα στα Ανατολικά και Δυτικά σύνορα του

βόρειου τμήματος της Ελλάδας, πετυχαίνοντας έτσι ουσιασπκά την ζεύξη

Ευρώπης και Ασίας. (www.egnatia.gr). Συνδέεται με 5 λιμάνια, 8 αεροδρόμια και

παράλληλα αποτελεί τον οριζόντιο συλλεκτήρα 9 κάθετων οδικών αρτηριών της

Ευρώπης, που συνδέουν την Ελλάδα με την Αλβανία, την ΠΓΔΜ (FYROM), τη

Βουλγαρία και τη Τουρκία. Η Εγνατία ενΟΠΟ1εί και εξασφαλίζει διεξόδους σε ένα

φθίνοντα χώρο, στου οποίου την ανάπτυξη αναμένεται να διαδραματίσει

καταλυτικό ρόλο. Συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση των περιφερειακών

ανισοτήτων προσφέροντας θέσεις εργασίας και σημαντικά κίνητρα ανάπτυξης

στις περιοχές που διασχίζει (www.egnatίa.gr/www.tee.gr/www.minenv.gr).

Ο Δυτικός Άξονας Β-Ν εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα μεταφορών,

επανακατασκευάζεται και προβλέπεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της

συγκοινωνιακής υποδομής της Δυτικής Ελλάδας. Διέρχεται από όλα τα μεΥάλα

αστικά κέντρα της Δυτικής Ελλάδας, έχει σαν αφετηρία την Καλαμάτα και

καταλήγει στην Κακαβιά. Πρώτα δείγματα υλοποίησης του έργου αποτελούν τα

έργα ζεύξης Ρίου - Ανπρρίου, η ζεύξη Ακτίου - Πρέβεζας καθώς και οι

παρακάμψεις Αγρινίου και Άρτας (www.minenv.gr).

Η ζεύξη Ρίου - Ανπρρίου είναι ένα κεφσλαιώδους σημασίας έργο

υποδομής, με διαστάσεις περιφερειακές εθνικές και Ευρωπαϊκές. Έχει ενταχθεί

στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα μεταφορών (1994) κω συγκαταλέγεται στα 14

Ευρωπαϊκά έργα πρώτης προτεραιότητας. ~τo σταυροδρόμι δύο εκ των πιο
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βασικών οδικιίΝ αξόνων Ίης χώρας, του ΠΑΘΕ και του Δυπκού Άξονα Β-Ν,

καθώς και στην αφετηρία ενός εκ των δευτερευόντων (Αντίρριο - Λαμία), η

γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου αποκτά βαρύνουσα σημασία για την ανάπτυξη της

Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο (www.minenv.gr). Η αποπεράτωση του έΡΥου θα

επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και θα έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην

ευρύτερη περιοχή, η οποία σε συνδυασμό με τους παραλιακούς κόμβους θα

συναποτελέσει έναν ενιαίο γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και λειτουργικό

ιστό. Η ζεύξη Ρίου ~ Αντιρρίου σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του οδικού

άξονα Αντιρρίου - Ηγουμενίτσας θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του

Δυτικού χώρου και θα συντελέσει στην αύξηση της ανταΥωνιστικότηΜς του

λιμανωύ της Πάτρας και την εδραίωσή του ως κύρια πύλη της χώρας προς την

Δυτική Ευρώπη (Η Axaia ατην Ευρώπη του 2100 αιώνα, Νικολάπουλος Ν.).

Με το έι>ro της ζεύξης Aκτioυ - Πρέβεζας εξασφαλίζεται υποθαλάσσια η

οδική διάβαση του διαύλου Πρέβεζας - Ακτίου και έτσι καθίσταται ταχύτερη η

σύνδεση Αιτωλοακαρνανίας και Νότιας Ελλάδας, με την παραλωκή ζώνη των

νομών Πρέβεζας - Θεσπρωτίας και τον λιμένα Ηγουμενίτσας. Με την περάτωση

του έργου λύθηκε ένα μεγάλο συγκοινωνιακό πρόβλημα της Ηπείρου και της

Βορειοδυτικής Ελλάδας, ενώ δόθηκαν σημαντικά κίνητρα ανάπτυξης ατην

ευρύτερη περωχή (Εφημ.: ΤΑ ΝΕΑ 3-6-98 άρθρο).

Ο καινούργιος οδικός άξονας Βόλου - Λάρισας - Καλαμπάκας ενώνει τον

άJ;oνα της Δυτικής Θεσσαλίας (Λαμία - Τρίκαλα - Μέτσοβο) με την Εγνατία Οδό.

Μέσω αυτού του άξονα εmτυ-yxάνεται η απευθείας σύνδεση του λιμανωύ της

Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου μέσω ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου

με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ ολοκληρώνεται η σύνδεση της

Ηγουμενίτσας με τις αγροτικές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας και την

βlΟμηχανική περιοχή του Βόλου.

3.2.1.2 Σιδηροδρομικά Δίκτυα

Η Ελλάδα δωθέτει τη χαμηλάτερη σιδηροδρομική πυκνότητα σε οχέση με

τις άλλες χώρες της Ε.Ε. (1,9 χμ/χμ2) και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη

μορφολΟ'Υία του εδάφους. Το δίκτυο σε πολλά σημεία είναι ανομοιογενές. υπάρχει

έλλειψη κέντρων μεταφόρτωσης, ενώ λείπουν και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με

τα λιμάνια της χώρας. Το ελληνικό σιδηροδρομικό δίt..τυο. με εξαίρεση τον άξονα
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Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ειδομένης και μερικά τμήματα του δικτύου

Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης τα οποία έχουν αναβαθμιστεί. παραμένει σε

πολύ χαμηλά επίπεδα (www.eurοΡa.ίnΙeu).

Παράλληλα, η προσφορά υπηρεσιών του Ο.Σ.Ε. στις μεταφορές

(επιβαπΊCΈς και εμπορικές) είναι πτωτική και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεΥονός

ότι δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των

μεταφορών. Σης uπηρεσtες που παρέχει ο ο.Σ.Ε. εντοπίζονται σημαντικά

προβλήματα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στη γραφειοκρατία που

επικρατεί στην οργανωπκή του δομή. Ο ο.Σ.Ε. δεν κατάφερε να προσαρμοστεί

στις σύγχρονες απαιτήσεις, ούτε σε επίπεδο δικτύων. ούτε σε επίπεδο οργάνωσης

και διαχείρισης. Εκτός από τις γρομμές που εξυπηρετούνται με αμαξοστοιχίες

σύγχρονων προδιαγροφών (INTERCITY), οι υπηρεσίες του σΣ.Ε.

χαρακτηρiζoνται από χαμηλές ταχύτητες και έλλειψη αξιοπιστίας (Masterplan

Λιμένα Ηγουμενίτσας).

Η χάραξη του δικτύοu και η βασική υποδομή του ΌΣΕ που

κατασκευάστηκε στο τέλος του προηγούμενο\) και στις αρχές αuτού του αιώνα,

μέχρι πολύ πρόσφατα παρέμεινε η ίδια. Δεν υπήρξε ποτέ κεντρικός σχεδιασμός

ενός συστήματος μεταφορών. με βάση τις ανάγκες, τη φύση της οικονομίας και το

γεωφυσικό ανάγλυφο της χώρας. Αυτό συχνά οδήγησε σε aπoσπασματιKoύς και

πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενους τομεακούς πρσγρομματισμούς. Τα

τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια εξορθολογισμού της λειτουργίας του

ΟΣΕ ως τμήμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ ο ΟΣΕ για πρώτη φορά

χρηματοδοτείται με ένα σεβαστό ποσό από το 20 ΚΠΣ για τη βελτίωση των

υποδομών του. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η ανάδειξη των

δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων του τρένου και των περιφερειακών

δικτύων του ΟΣΕ στις μαζικές μεταφορές και την ανόπτιιξη της περιφέρειας, είναι

αναγκαία η σφυρηλάτηση της συνεργασίας και της κοινής δράσης μεταξύ νομών,

δήμων και άλλων φορέων για την ανάπτυξη της περιφέρειας καθώς και η

αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων, αλ/ά και του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ,

ώστε να καταστεί ανταγωνιστικός και να προσελκύσει μεταφορικό έργο (Ημερίδα

: Περιφερειακά και πρoασnαKά σιδηροδρομικά δίκτυα - Ο Θεσσαλικός

σιδηράδρομος και οι προοπτικές του).

Οι διεθνείς διαδρομές μέσα στην Ελληνική επικράτεια που συνδέονται με

τα Διευρωπαϊκά Δίκα/Ο. Υψηλών Ταχυτήτων είναι οι παρακάτω:
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• Αθήνα - Θεσσαλονίκη (καινούρια γραμμή υψηλ6Ν ταχυτήτων >250

χμ/ώρα)

• Αθήνα - Πάτρα (αναβάθμιση της γραμμής + 200 χμ/ώρα)

• Θεσσαλσνίκη - Ειδομένη (αναβάθμιση της γραμμής + 150 χμ/ώρα)

• Θεσσαλσνίκη - Προμαχώνας (Ελληνοβουλγαρικά σύνορα - αναβάθμιση

της γραμμής + 150 χμ/ώρα)

Από τα υπάρχοντα λιμάνια της χώρας ικανοποιητική σιδηροδρομική

σύνδεση διαθέτουν μόνο τα λιμάνια της ΘεσσαλoVΊκης, του Βόλου και της

Αλεξανδρούπαλης. Ο καινούργιος εμπΟρΕυμαπκός σταθμός του Πεφαιά (Ικόνιο),

καθώς και τα λψάνια Ηγουμενίτσας, Ελευσίνας, Λαυρίου και Καβάλας δεν

συνδέονται με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η αναβάθμιση της γραμμής Αθήνας - Θεσσαλσνίκης - Ειδομένης

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο S.P.A. (1989 - 1993) και επέφερε σημαvnKές

βελπώσεις. Ο άξονας Πάτρας - Ειδομένης πρόκειται να λειτουργήσει βάσει των

προτύπων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Υψηλών Ταχυτήτων κατά το έτος 2015.

Ένα σιδηροδρομικό έργο τεράσnας σημασίας είναι η αναμενόμενη κατασκευή της

σιδηροδρομικής γραμμής Ηγουμενίτσας - Ιωαw;νων - Καλαμπάκας 

Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμέ\ιη γραμμή εtναι ενταγμένη στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο

Συνδυασμένων μεταφορών, σι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και πρέnει να

ολοκληρωθούν προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο Γ' ΚΠΣ. Ένα τεράσπο

πλεονέκτημα της χώρας μας είναι ότι ο σιδηρόδρομος είναι τερματικός, άρα

μπορεί να αξιοποιηθεί και στις συνδυασμένες μεταφορές με τα σιδηροδρομικά

πορθμεία προς Μέση Ανατολή, Αφρική ιcαι Μαύρη Θάλασσα (Ψήφισμα

αντuφoσωπείας για το σιδηρόδρομο και το Θεσσαλικό Δίκτυο). Μία εναλλακτική

λύση στην απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση της Ηγουμενίτσας, που πρoτάθήιcε

στα πλαίσια της Μελέτης «Ελλάδα 20 Ι ο)) είναι η δημιουργία και ανάπruξη

σιδηροδρομικού feπy σταθμού στην Ηγουμενίτσα. Οι μεταφορείς θα

προσεγγίζουν οδικά την ΗΎουμενίτσα. Θα πραΎματοποιείται μεταφόρτωση σε

ειδικά βαΎόνια στις εγκαταστάσεις του λιμένα και τα εμπορεύματα θα

μεταφέρονται στον προορισμό τους, αφού πρώτα διασχίσουν την Αδριατική σε

rail feπy. Δεδομένου ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές καταλήγουν στους λιμένες

της Nόnας Ιταλίας, θα εξασφαλίζεται ομαλή ροή στη μεταφορά εμπορευμάτων.

3.2.1.3 θαλάσσια Δίh.ιυα
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Η Ελλάδα είναι η μοναδική από τις χώρες Π); Ευρωπαϊκής Ένωσης που

δεν συνορεύει διά ξηράς με καμία από αυτές. Ο μόνος τρόπος άμεσης

εmKOινωνίας της με τις χώρες της Ε.Ε. είναι διά θαλάσσης.

Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 444 λιμάνια, από τα οποία 11 έχουν

χαρακτηρισθεί σαν Λψένες Εθνικής Σημασίας. Το 1993 οι Ελ/.ηνικοί Λψένες

χαρακτηρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Πύλες}). Λαμβάνουν έναν

καινούργιο διαμετακομιστικό ρόλο, για τον οποίο για να μπορέσουν να

ανταποκριθούν πρέπει να πρα-γματοποιηθούν και τα αντίστοιχα έργα υποδομών,

Η ανάπτυξη έρΥων υποδομής στοος Ελληνικούς Λιμένες κρίνεται

απαραίτητη προκειμένου να ανταποκριθούν στον διαμετακομιστικό ρόλο που

λαμβάνουν και να ξεπεράσουν τις λεΙΤΟΌΡ')'ικές ανεπάρκειες που τα

χαρακτηρίζουν στο σύνολό τους. Το μεΥαλύτερο μέρος των Eλ/.ηvικών Λιμένων

είναι σχεδιασμένα για εξυπηρέτηση συμβαπκών δραστηριοτήτων. Η, με την

πάραδο των χρόνων μεταβολή των λιμενικών δραστηριοτήτων, η εμφάνιση

διαφορετικών και πολλαπλών απαιτήσεων, οι σημαντικές αJJ.πyές στις

τεχνολογίες μετακίνησης, μεταφοράς και ναυπηγικής τεχνολογίας, σε συνδυασμό

με τις ριζικές αλλογές στην γεωγραφία των εμπορευματικών μεταφορών μετά την

είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εmφέρει σημανπκές

μεταβολές στο πλέγμα των εξαρτήσεων των λψένων και έχουν δώσει νέες

διαστάσεις στην ευρύτερη περιοχή επιρροής τσυς. Οι μεταβολές αυτές

δημιούΡΎ11σαν σημανηκά προβλήματα συνύπαρξης των λιμένων με το ευρύτερο

αστικό περιβάλλον αλλά οδήγησαν και σε αδυναμία ικανοποιητικής εξιmηρέτησης

της ζήτησης (Μελέτη Οργάνωσης Χερσαίων Χώρων Λιμένα Πατρών - Α' ΦΑΣΗ).

Οι κυριότερες συγκρούσεις και προβλήματα που χαρακτηρίζουν τους Ελληνικούς

Λιμένες είναι τα εξής :

• ανεπάρκεια των συστημάτων των προσβάσεων να εξυπηρετήσουν τους

φόρτους κυκλοφορίας που προκαλούνται από τον λιμένα, κυρίως σε ό,ΤΙ

αφορά την προσπέλαση των οχημάτων. Σε λψένες που εξυπηρετούν

μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων οδικών μεταφορών (π.χ. Πειραιάς, Πάτρα),

τα αποτελέσματα είναι περισσόrερo εμφανή. Η αδυναμια αυτή

συνεπά'Υεται την κυκλοφοριακή εmβάρυνση των συστημάτων των

προσβάσεων με κυκλοφορία που ανταγωνίζεται την αστική ζήτηση, και η

οποια δεν είναι εύκολα διαχεφίσιμη, ούτε είναι δυνατόν να αντιμετωmσθεί

με την εφαρμοΥή συνήθων μέτρων απαγορεύσεων και ελέγχου.
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• υπερβολική φόρτιση της ζώνης γειτνίασης προς τον λιμένα με διαχεόμενη

ζήτηση για σύντομη ή διαρκή στάθμευση, η οποία στις περιόδους των

αιχμών παίρνει ιδιαίτερα έντονες διαστάσεις. Σε λιμενικές εΥκαταστάσεις

που έλκουν υψηλή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων τα προβλήματα αυτά

συμπληρώνονται από προβλήματα ασφάλειας των φορτίων,

καθυστερήσεων διεκπεραίωσης και εξυπηρέτησης των μεταφορέων και

οδηγών.

• περιβαλλοντική υποβάθμιση οπό την ανάγκη της συνύπαρξης τόσο

διαφορετικών χρήσεων σε στενές ζώνες. Τα εντονότερα φαινόμενα έχουν

σχέση με τη συνολικά διαμορφοuμενη ποιότητα του αστικού

περιβαλλοντος, δεδομένης της αναγκασπκής παρουσίας χρήσεων όχι

πάντοτε εmθυμητώv.

• υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αφού συχνά οι λιμενικές

εγκαταστάσεις συνυπάρχουν ή φιλοξενούν τις εκβολές των δικτύων

συλλογής των ασnKών λυμάτων, με αποτέλεσμα πρόσθετες εmβαρUνσεις.

• το σημαντικότερο, ωστόσο, πρόβλημα που αναδεικνύεται, είναι οι έντονα

ανταγωνισπκές τάσεις για την αξωποίηση των, συνήθως περωρισμένων.

ελεύθερων χώρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για πολλούς λψένες την

λειτουργική ασφυξία, περιορίζει δραμαπκά τις δυνατότητες επέκτασης και

λειτουργικής αναβάθμισής τους και δυσχεραίνει την αξιοποίηση των

προοππκών και δυνατοτήτων τους.

Λιμένες με ιδιαίτερη σημασία είναι οι λιμένες Πεψαιά, Θεσσάλονίκης,

Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης και Βόλου

Τα λψενικά έργα του Εθνικού Σκέλους του ΥΠΕΧΩΔΕ που

συγχρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά προγράμματα (ΚΠΣ. ταμείο Συνοχής.

JnΙeπeg) εντάχθηκαν με βάση προγραμμαπκό σχεδιασμό. Οι επιλογές των

επεμβάσεων έγιναν με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και στόχους σχεδιασμού

και στρατηγικής των λιμανιών σε εθνικό επίπεδο, μέσα σε δεδομένα οικονομικά

όρια που επέβαλαν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του γενικότερου

προγράμματος των έργων (www.minenv.gr).

Τα έρ'Υα λιμενικής υποδομής τα οποία συνδέονται με τα Διευρωπαϊκά

Δίκτυα και βρίσκονταισε εξέλιξη είναι:

• Ο καινούριος Λιμένας της Ηγουμενίτσας στην περιοχή Λαδοχώρι.. που

προβλέπει κατασκευή κρηπιδύψατος συνολικού μήκους 700 μ., έργα
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βελτίωσης του πυθμένα, δημιουρ-Υία χερσαίων χωρων συνολικής

επιφάνειας 21 Ο στρεμμάτων, δημιουργία σύγχρονου τερμαηκού σταθμού

επιβατών, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, ζωνών πρασίνου και έργων

υποδομής.

• Ο καινούριος Λιμένας της Πάτρας που κατασκευάζεται νοτίως του

υπάρχοντος και προβλέπει κατασκευή παραλιακού κρηπιδώματος μήκους

600μ., κυματοθραύστη μήκους 1.200μ., δημωυργία χερσαίων χώρων 150

στρεμμάτων, έργα βελτίωσης του πυθμένα και χώρους στάθμευσης.

Στα πλαίσια του ΓΙ ΚΠΣ πρoβλiπεται επίσης η αναβάθμιση και επέκταση

των εμπορικών λιμένων Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Καβάλος καθώς και η

αναβάθμιση και επέκταση κύριων λιμένων ΟΚΤΟ1lλοίας όπως αυτών της Ρόδου,

Κέρκυρας και Μυκόνου.

Οι ραγδαίες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας του

εικοστού αιώνα στην Ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή

των Βαλκανίων - Eύξετvoυ Πόντου ανέτρεψαν τα υφιστάμενα γεωπολιηκά

δεδομένα σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα νέα αυτά δεδομένα,

συνδυαζόμενα με τη διαρκή εξασθένιση των οικονομικών συνόρων και τη

στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει ης δυναμUCΆ αναπτυσσόμενες

νέες αγορές της περωχής στον Ενιαio Ευρωπαϊκό Χώρο, επιβάλλουν την

ανάπτυξη χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορικών διαδρόμων και διαμορφώνουν

για τη χώρα μας τις κατάλληλες πολιτικοοικονομικές συνθήκες προκειμένου να

αποτελέσει κόμβο των διεθνών εμπορικών και ενφΥειακών αξόνων προς την

Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική ΜεσόΥειο (www.minerν.gr).

3.2.].4 Δίκτυα Συνδυασμένων Μεταφορών.

Στην Ελλόδο δεν υπόρχει σαφής ορισμός για το ποιες μεταφορές

θεωρούνται συνδυασμένες και ποιες όχl, δημιουργώντας έτσι προβλήματα

νομικής φύσης στους μεταφορείς.

Οι συνδυασμένες μεταφορές που λαμβάνουν χώρα τον τελευταίο καιρό

στην Ελλάδα. συνδέονται περισσότερο με τις θαλάσσιες μεταφορές και αφορούν

την μεταφόρτωση από οδικά σε θαλάσσια μέσα μεταφοράς ή από σιδηροδρομικά

σε θαλάσσια. Οι βασικοί λόγοι που στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το είδος των

συνδυασμένωνμεταφορών είναι οι εξής:
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• η μορφολογία της χ"ψας δεν επιτρέπει να υπάρξει οδική Ι

σιδηροδρομική μεταφορά σε εθνικό επίπεδο

• η νησιωπκή μορφή της χώρας, ενισχύει το ρόλο των θαλοσσίων

μεταφορών και για nς εγχώριες μεταφορές και για nς μεταφορές

εξωτερικού.

• η αδυναμία του σΣ.Ε. να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών

και να προσφέρει αξιόmστες υπηρεσίες.

Σήμερα λοιπόν οι συνδυασμένες μεταφορές στην Ελλάδα έχουν την

παρακάτω μορφή:

Συνδυασμός θαλασσίων και οδικών ιιεταφορών.

α. σε εθνικό επiπεδo : θεωρείται η κίνηση μεταξίι της ηπεφωπκής και νηΟ1ωπκής

Ελλάδας. Η κivηση ιroτ/ γiνεται μέσω των επιβατικών πλοίων και όχι με ειδικά

Ro-Roπλoia

β. σε διεθνές επίπεδο:

- κίνηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση μtσω της Αδριατικής

- κίνηση προς και από nς υπόλοιπες χώρες (εκτός Ε.Ε.) με βαΟ1κές πύλες τα

λιμάνια τού Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Συνδυασμός θαλασσtων και σιδηροδρομικών μεταφορών

Οι μεταφορές αυτές λαμβάνουν χώρα μόνο σε διεθνές επiπεδo και

πρόκειται κυρίως για διαμετακόμιση από και πρα; τις Βαλκανικές χώρες.

Οι χρήστες στην Ελλάδο γενικά, θεωρούν τις οδικές μεταφορές πιο

αποτελεσματικές, ενώ οι συνδυασμένες μεταφορές χρησιμοποιούνται

περισσότερο από ανάyιcη παρά λόΥω της αποτελεσματικότητάς τους. Οι βασικοί

λόΥοι αυτής της εmλoyής αναφέρονται παρακάτω:

• έλλειψη προγραμμαπσμού και οργάνωσης απύ τη μεριά της Πολιτείας.

• οι σιδηροδρομικές μεταφορές παρουσιάζουν προβλήματα και δεν

θεωρούνται αποτελεσματικές.

• έλλειψη επαρκών και αποτελεσματικών κέντρων μεταφόρτωσης.

• έλλειψη πληροφόρησης για nς συνδυασμtνες μεταφορές.

3.3. Το Εθνικό Σύστημα Μεταφορών στα πλαίσια της Μελέτης "Ελλάδα

2010'', Οδικά και ΣιδηροδρομικάΔίκτυα. Στόχοι και προοπτικέςανΆΠΤUξης.
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Ο κεντρικός στόχος ανάπτυξης του ε9vιKOύ συστήματος μεταφορών tivat

η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης και μικρού χρόνου και

κόσΤΟUζμεταφοράς. Μια σειρά από παράλληλουςστόχους όπως η προστασίατου

περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η αξιοπιστία και η

ασφάλεια των συστημάτων μεταφοράς, αποτελεί ταυτόχρονα με τον κεντρικό

στόχο το υπόβαθρο, πάνω στο οποίο μπορεί να δομηθεί μια αποτελεσματική

αναπτυξιακή στρατηΥΙκή, πο" θα κατατείνει προς την ορθολογική χωροταξική

διάρθρωσητης Ελλάδαςκαι την αρμονική ένταξή της στο Ευρω1U1ϊκόγίγνεσθαι

Το στρατηΥu<όσχέδιο ανάπτιJξηςτων υποδομώνμεταφορώνπεριλαμβάνει

τις υποδομές όMiJν των μεταφορικών μέσων που εξυπηρετούν διαπεριφερειακές

και διεθνείς μεταφορικές ροές. Το σύνολο αυτών των υποδομών, καθώς και οι

λειτουρ-Υικέςδομές, κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνταισι διαπεριφερειακές

και διεθνείς ροές, περιγράφονταισυνοππκάσαν Εθνικό ΣύστημαΜεταφορών.

Πρωταρχικός στόχος σχεδιασμού του Εθνικού Συστήματος Μεταφορών

εiναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των εΥΥενών πλεονεκτημάτων, που

χαρακτηρίζουν τα επί μέρους μεταφορικά μέσα και των στρατηγικών στόχων

ανάπruξής του. Ένας τέτοιος σχεδιασμός είναι προφανές όπ αριστοποιεί την

αποτελεσματικότητατων διαθέσιμων πόρων και προσφέρει τη μέγιστη δυνατή

εuελιξία για την άσκηση της επιθυμητήςπολιnκής του ΕθνικOU Συστήματοςτων

Μεταφορών.

Η διατύπωση της στρατηγικής για την ανάπτιJξη της σvyKOινΩVιακής

υποδομής διαμορφώθηκε ύστερα από συνδυασμένη αλλη4πίδραση τεσσάρων

εmπέδωνθεώρησης,που είναι:

α. Η Εθνική Πολιnκή Περιφερειακής Aνάπnιξης και χωρικής κατανομής των

δραστηριοτήτων, με στόχο τη διάγνωση της επιθυμητής διαχείρισης του

παρεμβατικού χαρακτήρα που διαθέτει το Σύστημα Μεταφορών στην

αναπτυξιακήδιαδικασία

β. Η σύμπλευση με τους κοινοπκούς στόχους και την πολιτική ανάπruξης των

υποδομώντης Κοινότητας., με στόχο την πλήρη αξιοποίησητων δυνατοτήτωνπου

προσφέρειτο ΚΠ.Σ. για την Ελλάδα

γ. Οι νέες προοπτικέςκαι δεδομέναπου δlανοίΎονται,σε σχέση με nς μελλοντικές

διερεuνήσεις της Ε.Ε. και ειδικότερα η χρονu<ή σειρά ένταξης νέων μελών, με

αξιοποίησηστο μέγιστο βαθμό της γεωΠOλιτU<ήςθέσης της χώρας.
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δ. Η συνολική θειίψηση του σοοτήμαιος μεταφορ<ίΝ με όλα τα μέσα (οδικά,

σιδηροδρομικά, εναέρια και θαλάσσια), με σχοπό τ/ μέγιστη εκμετάλλευση της

ΣUμπληρωμαΠKότητάς τους και τη βέλτιστη κατανομή των πόρων για την

ανάπτυξη και τη λειτουργίατους.

Η πoλυεπiπεδη αυτή θεώρηση UΠΑΓόρεuσε μια δέσμη στόχων και μια

σειρά κριτηρίων αξιολό'γησης ανάμΕσα σε εναλλακτικές επιλσΥές, ως προς τη

δομή των δικτύων και την ιεράρχησητων προτεραιοτήτωνανάπτυξηςυποδομής.

Ανάμεσαστη δέσμη των στόχωνπερ1λαμβάνονται:

• η ανnμετώmση των μειονεκτημάτων της "περιφερειακότητας" της χώρας, ως

προς το γεωγραφικό χώρο της Ε.Ε., μΕ τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη των

ενδοκοινοτικών συγκοινωνιακών συνδέσεων, χερσαίων, θαλασσίων και

εναέριων

• η ανάδειξη της χώρας σε κύρια Βαλκανική Πύλη της ΜεσσΥείου, οπένανπ σnς

εναλλακτικές επιλσΥές της Αδριαπκής, του Εύξεινου Πόντου και της

Προποντίδας.

• η ένταξη της χώρας στο συγκοινωνιακό διάδρομο συνδυασμένων μεταφορών

κατά μήκος του βόρειου τόξου της ΜεσΟΎείου.

• η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας σαν κομβικού σημΕίου των

θαλασσίων διαδρομών κατά μήκος της Μεσογείου και των συνδέσεων με τη

Μαύρη Θάλασσα και την Αδριαπκή.

• η αμεσότητα χερσαίας πρόσβασης της Ηπειρωπκής Ελλάδας σnς πύλες

εmκοινωνiας με την Ιταλία και την Δυπκή Ευρώπη.

Α, Οδικοί λξονες

Εκτός από τα δύο μεγάλα οδικά ελ/ηνικά έργα, τα οποία αποτελούν και

τμήμα των Διευρ<οπαϊκών Δικτύων, τον αυτοκινητόδρομο π.ΑΘ.Ε. και την

Εγνατία Οδό, άλλα έργα τα οποία έρχονται να αναβαθμίσουν το υπάρχον

ελληνικό οδικό δίκτυο αλλά και να συμπληρώσουν τμήματα των Διευρωπαϊκών

Δικτύων στην Ελλάδα είναι:

Ι. Ο καινούριος οδικός άξονας Λαμίας - Τρικάλων - Μετσόβου που συνδέει

τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. μΕ την Εγνατία Οδό μέσωrης Δυπκής

Θεσσαλίας.
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2. Ο καινούριος οδικός άξονας Βόλου - Λάρισας - Καλαμπάκας που θα

ολοκληρώσει τη σύνδεση της Ηγοuμενίτσας με τις αΥροτικές περιοχές της

Κεντρικής Eλ/iιδας και τη βιομηχανική περιοχή <ou Βόλοu.

3. Αναβάθμιση του άξονα Λαμίας - Άμφισσας - Αντιρρίου που σuvδέεται με

τον άξονα ΠΑΘ.Ε. Ο άξονας αuτός παροuσιάζεται σαν εναλλοκτική σύνδεση της

Εγνατίας για τη Κεντρική Ελλάδα με κατεύθυνση Α-Δ. Ο άξονας αuτός σuνδέει

τα λιμάνια της Πάτρας και του Βόλου. Παρόλο που το μεΥαλύτερο τμήμα του

άξονα αυτού έχει κατασκευαστεί, υπάρχουν τμήματά του που παρουσιάζουν

προβλήματα.

4. Ολοκλήρωση του Δυτικού άξονα δηλ. του άξονα από την Καλαμάτα προς τα

Iωάwινα και τα Αλβανικά σύνορα (Κακαβιά) μέσω Πατρών. Το μεγάλο αυτό

έργο περιλαμβάνει τα εξής μικρότερης εμβέλειας έργα:

• νέος οδικός άξονας από τη Καλομάτα, Ολuμπία, Πύργο με κατάληξη την

Πάτρο. Το τμήμα από την Καλομάτα μέχρι την Ολuμπ1α έχει ολοκληρωθεί

με εντελώς καινούρια χάραξη ενώ το τμήμα από την Ολυμπία μέχρι την

Πάτρα έχει μόλις πρόσφατα αναβαθμιστεί

• η κατασκευή της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίο"

• αναβάθμιση <ou τμήματος από την Πάτρο (Αντίρριο) - Αμφιλαχία - Άρτα

Ιωάννινα με κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση

και περιορισμένης πρόσβασης.

• αναβάθμιση του τμήματος Iωαvντνων - Κακαβιάς.

5. Η νέα οδός Σιάτιστας - Κρυσταλλοπη'Υής.

Για την οδό αυτή \)πάρχει πρόβλεψη για επέκταση του δικτύου μέχρι το

λιμάνι το\) Δυρραχίου (μέσω το\) ΠάΥραδετς) επιτυγχάνοντας έτσι την απruθείας

σύνδεση της Εγνατίας με το Δuρρόχιο.

6. Ο άξονας KopiYθou - Καλομάτας.

Στον άξονα αυτό έχει ολοκληρωθεί το τμήμα Κορίνθου - Τρίπολης.

Προβλέπεται επίσης η αναβάθμιση της επέκτασής <ou προς Καλομότα μέσω

Μεγαλόπολης, καθώς και το κομμάτι από Μεγαλόπολη προς Σπάρτη, με mθανή

επέκταση προς το λιμάνι το\) ΓUΘείσυ. Στην περίπτωση αυτή προσφέρεται η

εναλλοκτική λύση της σύνδεσης της Κρήτης. μειώνοντας έτσι την διάρκεια tOU

ταξιδιού κατά 6 τουλάχιστον ώρες.

7. Ο άξονας της Βόρειας Κρήτης nou ξεκινά από τα Χανιά - Ηρόκλειο - Σητεία

και ενώνει τις μεΥαλύτερες αστικές περιοχές του νησιού. Τμήμα του άξονα αυτού
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έχει κατασκευαστεί, αλ/.ά υπάρχουν ακόμα τμήματα με ιδιαίτερα φτωχά

χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζονται αναβάθμιση.

8. Τρία ακόμα έ/ΥΥα στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βελτίωση και η αναβάθμιση

του αυΤOKrvητόδρoμoυ από Θεσσαλσνixη μέχρι Προμαχώνα, ωtό

A4ξανδρoώroλη μέχρι Ευζώνους. Τα έ/ΥΥα αυτά αποτελούν σημαντικές

συνδέσεις της Βόρειας Ελλάδας με ης γειτονικές χώρες.

Β. Σιδηροδρομικοί άξονες

Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα της Ε.Ε. από πλευράς πυκνότητας του

σιδηροδρομικού δικτύου: αναλογούν περίπου 1,90 χμ/ΙΟΟ τετρογ. χλμ.• όταν ο

αντίστοιχος μέσος όρος των υπολοίπων χωρών της Κοινότητας είναι 6,65 χμ.

γραμμής/ 100 τετρ. χλμ.

Η μικρή ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρομικού δικrooΌ οφείλεται

μεταξύ ωλων και στο δυσμενές μορφολΟ'Υικό ανάγλιχρο της χώρας. ενώ οι λ&Υοι

της περιορισμένης χρήσης του σιδηροδρόμου. πέρα από το μη ΈΥκαlρο και επαρκή

εκσυΥχρονισμό και ανάπτυξη του δικτύου, έχουν να κάνουν και με το γεΥονός ότι

η Ελλάδα δεν είναι βιομηχανική χώρα και τα αγροτικά προϊόντα απαιτούν

γρήγορη. αξιόπιστη και ωτό "πόρτα σε πόρτα" χερσαία μεταφορά, είΊε μαζική

μεταφορά με πλοίο.

Το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αναπτύσσεται κατά τη διεύθυνση B~N

κατά μήκος του βασικΟU άξονα Πειραιώς ~ Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ειδομένης,

ο οποίος διακινεί και το μεΥαλύτερο μέρος του συνολικού μεταφορικού έΡΎου του

ΌΣ.Ε.

Β δεύτερη κύρια γραμμή, θεσσαλονίκη· Αλεξανδρούπολη. Ορμένιο,

αποτελεί ζωπκή αρτηρία που διατρέχει το βορειοελλαδικό χώρο κατά τη

διεύθυνση Α-Δ παρέχοντας αιδηροδρομική ""νδεση με τη Βουλγαρία και την

Τουρκία.

Η τρίτη κύρια γραμμή του δικτύου, Αθήνα - Πάτρα, είναι μετρικού

πλάτους και συνδέει την Αθήνα με την Πάτρα, μία από τtς δύο "Δυπκές Πύλες"

της χώρας προς lταλίας / Δυτ. Ευρώπη. Τους τρεις αυτούς βασικούς άξονες

συμπληρώνουν οι παρακάτω περιφερειακές γραμμές και διακλαδώσεις.
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• Οι τρεις διακλαδώσεις του άξονα Αθην6)γ - Θεσσαλονίκης, από Οινόη προς

Χαλκίδα (προαστιακής σημασiας), από Λιανοκλάδι προς το λιμάνι της

Στυλiδας και από τη Λάρισα προς το λιμάνι του Βόλου.

• Η καθαρά περιφερειακής σημασίας γραμμή Βόλου - Καλομπάκας

(μετρικού πλάτους) που διασταυρώνεται με τον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης

στον Παλαιοφάρσαλο. Μέσω ανταποκρίσεων των αμαξοστοιχιών στον σταθμό

αυτό, διασυνδέονται η Αθήνα ιcαι η Θεσσαλονίκη, με τα αστικά κέντρα της

Δυnκής Θεσσαλίας.

• Η γραμμή KανOVΙKoύ πλάτους θεσσαλονίκης - Δ. Μακεδονίας (Κοζάνης 

Φλώρινας - Ελληνογιουγκοσλαβικών συνόρων), η οποία πέρα από τη μεγάλη

εμπορευμαπκή σημασία της. αποτελεί και τον προθάλαμο για meαYή επέκταση

του δικτύου προς την Αλβανία.

Το υπόλοιπο δίKnιo της Πελοποννήσου είναι μετρικο,} πλάτους γραμμής

οπότε η σιδηροδρομική εmKoτνΩVΊα των περιοχών αυτών με την υπόλο1Πη

Ελλάδα και το εξωτερικό είναι εξαψετιχά δύσκολη.

Δεν εξυπηρετοuvται σιδηροδρομικά εκτεταμένες περιοχές της χώρας, όπως

ολόκληρη η Δυnκή Στερεά Ελλάδα και η Ήπειρος καθώς και η βιομηχανική

περιοχή και το λιμάνι της Καβάλας. Από τους κύριους λιμένες της χώρας

ικανοποιηπκή σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο διαθέτουν μόνο η

Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και η AλεξανδρoUπoλη. Ανεπαρκής Kρiνεται και η

υπάρχουσα σύνδεση των λιμένων Πειραιώς. Καλαμάτας. Πάτρας. Στερούνται

παντεΜ>ς ΣUνδεσης τα αξιόλογα λιμάνια της ΗΥουμενίτσας, Ελευσίνας, Λαυρίου

και Καβάλας ΛΟΟη στο σημανnKό πρόβλημα του σΣ.Ε. που είναι η

μονοσήμαντη εξάρτηση της σιδηροδρομικής επικοινωνίας με nς χώρες της Ε.Ε.

διαμέσου των χωρών της "ταραγμένης" Βαλκανικής, παρουσιάζεται με τη

δημιουργiα της "Δυnκής Σιδηροδρομικής Πuλης", με συνδυασμένη υπηρεσία

τρένου - πλοίου και σιδηροδρομικά πορθμεία προς Ιταλία. Σημαντική αδυναμία

για το δίκτυο είναι ο ακραίος τερμαnκός του χαρακτήρας, που του στερεί έσοδα

από διαμεταKoμισnKό έργο (transit), αντiθετα με άλλο δίκτυα της Κ. Ευρώπης.

4. Άξονας της Αδριατικής

4.1. Η στοιχειοθέτηση του Αξονα της Αδριατικής και ο ευρύτερος ρόλος του
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Ο 'Αξονας της Αδριατικής είναι ουσιαστικά ο θαλάσσιος διάδρομος που

οριοθετείται από την πλευρά της Ελλάδας από τα λιμάνια Πάτρας και

Ηγουμενίτσας και από την πλευρά της Ιταλίας. αντίστοιχα, από τα λιμάνια του

Bari. της Ancona, του Brindisi, της Τεργέστης, της Βενετίας και του Otranto.

Εάν ληφθούν υπ' όψιν οι νέες εξελίξεις και η νέα θεσμική διάρθρωση της

πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της ΓιουΥκοσλαβίας, ο Αδριατικός

διάδρομος απαρτίζεται συνολικά από επτά παράκτια κράτη. Οι χώρες που

εμπλέκονται άμεσα στον Αδριατικό διάδρομο είναι οι χώρες της Ελλάδας, Ιταλίας,

Αλβανίας, Σλοβενίας, Σερβίας - Μαυροβουνίου και Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.

Δεδομένου ότι σε αυτές περιλαμβάνονται οι χώρες Κράτη-Μέλη της Ελλάδας και

της Ιταλίας, ο Αδριατικός Διάδρομος χρήζει ιδιαίτερης σημασίας σε περιφερειακό

και κοινοτικό επίπεδο.

Η θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών η οποία εξυπηρετείται

από τον Αδριατικό Διάδρομο έχει τεράστια σημασία και καθορίζει τις κοινωνικές

και οικονομικές σχέσεις των παράκτιων αυτών χωρών. Ο Αδριατικός Διάδρομος

κατέχει θέση στρατηγικής σημασίας, εφόσον μέσω αυτού καθορίζονται οι

οικονομικές σχέσεις της Κοινότητας με τα Βαλκάνια, με τις Δημοκρατίες της

Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Κρατών (ΛΑΚ), με τις χώρες της Μαύρης

θάλασσας, με τη Μεσόγειο, καθώς και την Μέση και Άπω Ανατολή.

Μέχρι τις πρόσφατες εξελίξεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία, η επικοινωνία

με τα κράτη της Ε.Ε. πραγματοποιούταν οδικά και σιδηροδρομικά κυρίως μέσω

Γιouyκoσλαβίας. Οι βασu<οί άξονες μεταφορών της Ελλάδας είχαν

πρασανατολισμό Β-Ν και ο θαλάσσιος διάδρομος της Αδριατικής απορραφαύσε

σαφώς λιγότερη εμπορευμαηκή κίνηση και λειτουργούσε καθαρά

συμπληρωμαηκά. Η Ελλάδα είναι το κράτος που θίγεται περισσότερο από ης

εmπτώσεις της κρίσης στην πρώην Γιouyκoσλαβία. Επειδή λouτόν ο ιdνδυνoς της

απομόνωσης από τ/ν υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Κοινότ/τα είναι περισσότερο από

ποτέ ορατός, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στ/ν ανάπτυξη και εξέλιξη των

θαλασσίων γραμμών, καθώς και στην ενίσχυση των λψενικών εγκαταστάσεων

κατά μήκος του θαλασσίου διαδρόμου Αδριατικής - Ιονίου, έτσι ώστε να

επιτευχθεί μια ομοιόμορφη ανάπτυξη όλων των περιοχών της Κοινότητας

(Ψήφισμα της Εmτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, 11/1/93).
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Επίσης, στα πλαίσια της Δια'"ήρυξης της Νεάπολης (18/3/92), η

Εκτελεστική Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβοuλία χάραξης μιας σύγχρονης,

ευρωπαϊκής λιμενικής πολιπκής. Βαmκός άξονας της πολιτικής αυτής ήταν ο

προσδιορισμός των λιμενικών υποδομών που πρέπει να ενισχυθούν σε Αδριαπκή

και Ιόνιο, στα πλαίσια της δημwuργίας κόμβων συνδυασμένων μεταφορών.

Παράλληλα, αξιολογήθηκαν προτάσεις nOu αφορούσαν την οικονομική στήριξη

των αναπrυξιαKών σχεδίων των λιμενικών "ποδομών και των υποδομών

πρόσβασης στους λιμένες.

4.2. Λιμένας Ηγουμενίτσας : Βασικά 'Χαρακτηριστικά και προοπτικές.

Ο λιμένας της Ηγουμενίτσας είναι ένας από τους μεγαλύτερους

επιβαπκούς λιμένες της χώρας, ο τέταρτος σε δUΝΑμικότητα μεταξύ των ]3

μεγάλων λιμένων (μετά τον Πειραιά. τη ΘεσσαλονίΧΗ και την Πάτρα), βρίσκεται

στη βορειοδunκή ακτή της χώρας και έχει χαρακτηρισθεί σύμφωνα με το Εθνικό

ΣτρατηΎικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ΣUΎKOινωνιακής uποδομής ως λιμένας Εθνικής

σημασίας. Ο λιμένας της ΗΎοuμενίτσας απoτε),ri τη δεύτερη πιο σημανnκή

«θαλάσmα πύλη» της χώρας προς την Ε.Ε. Η απόσταση του λιμένα της

Ηγουμενίτσας από τον αντίστοιχο του Otranto είναι μόλις 92 ναυπκά μίλια., και

αν λάβοuμε υπ' όψιν nς νεότερες τεχνολοΎικές εξελίξεις στον τομέα της

ναuπηΎικής, η σύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας uπoλoΎiζεται να είναι εφικτή σε 2,5

ώρες (MasterpIan Λιμένα ΗΎοuμενίτσας).

Το λιμάνι της ΗΎοuμενίτσας εξuπηρετεί κυρίως επιβαπκή κίνηση, από τη

μια από και προς την Κέρκυρα και από την άλλη. από και προς την Ιταλία, με

αφετηρία και προορισμό αντίστοιχα τα λιμάνια της Ancona, tou Bari. tou

Mπρίνττζ~ της Βενετίας και της ΤεΡΎέστης (Λιμεναρχείο HΎoUΜενίτσας). Η

κίνηση εξιmηρετείται από femes παλαιάς τεχνολογίας καθώς και fenies uψηλών

ταχυτήτων. Οι γραμμές auIές πρόσφατα έχouν εμπλουπστεί και εξυπηρετούνται

με νέα πλοία ποu προσφέροuν όλες τις σύγχρονες ανέσεις, ταχύτητα, ενώ με

κατάλληλο προγραμμαπσμό των ωραρίων αφίξεων και αναχωρήσεων,

προσφέροuν τα περισσότερα δρομολόγια από και προς τα λιμάνια της Ιταλίας, με

σuνέπεια οι επιβάτες να έxouv μ<Ύάλο εύρας επιλογών. Η Ύραμμή Πάτρα 

Ηγουμενίτσα - ΚέΡ1α/ρα - Brindisi ή Bari ή Ancona εt..-τελείται εδώ και 30 χρόνια.,

επεκτάθηκε πρόσφατα με αναχωρήσεις για Βενετία και Τεργέστη ενώνοντας την
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Ελλάδα με την Κεντρική Ευρώπη και τις Σκανδιναβικές χώρες. Ο κύριος όγκος

των Ευρωπαίων που εισέρχονται στη χώρα με αυτοκίνητο, χρησιμοποιεί τα

σύγχρονα οχηματαγωΥά που εκτελούν δρομολόγια στον Αδριαηκό διάδρομο,

μεταξύ των ελληνικώνκαι ιταλικώνλιμένων(www.gntO.gr).

Ο Λιμένας της Ηγουμενίτσας απoτεAεi την ιcΎρuι βόρεuι θαλάσσuι πύλη

της Ελλά.δας προς τα Δυπκά και μέσω αυτού, διοχετεύεται η εμπορευματική και

επιβατική ιciνηση της BόρεUΙς Ελ/άδας προς τις χώρες της Ε.Ε. μέσω Ιταλίας.

Λόγω της ιδuιίτερης θέσης και του ρόλου που διαδραματίζει σε ευρύτερο επίπεδο

ο λιμένας, έχουν εδώ και πολ/ά χρόνια ξεκι\ιήσει προσπάθειες αναβάθμιοής του.

Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται στους εξής στόχους :

Ι )Αναβάθμιση των οδικών προσβάσεων προς τον λιμένα.

2)KατασκεUΉ καινούργιου επιβαηκού λιμένα.

3)Διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης, δημιουργία σύγχρονου

τερματικού σταθμού εmβατών, έργων οδοποιίας, ζωνών πρασίνου

και έργων υποδομής.

Ο νέος Λιμένας κατασκευάζεται στα νόπα του υπάρχοντος, σε απόσταση

350μ απ' αυτόν και αναμiνεται να εξυπηρετεί επιβαπκή και εμπορευμαπκή

κίνηση. Διαρθρώνεται λειτουργικά σε 5 περιοχές ζωνών ταυτόχρOVΗς

εξυπηρέτησης οχηματαγωγών πλοίων, κατασκευάζονται 12 ράμπες με δυνατότητα

ταυτόχρονης πρυμνοδέτησης 7 οχηματαγωγών και κρηπίδωμα μήκους 760μ.

Επίσης κατασκευάζεται κτίριο τερματικού σταθμού 4.000τ.μ., κτίρια εισόδων και

ΗΙΜ εγκαταστάσεων, καθώς και όλα τα αναγκαία έργα υποδομής για τη

δημιουργία και λειτουργία χερσαίας λιμενικής ζώνης εμβαδού 210 στρ. Η

εξασφάλιση και αναβάθμιση της οδικής πρόσβασης προς τον λιμένα κρίνεται

απαραίτητη δεδομένου όπ θα διευκολύνει τη διασύνδεση της Ηγουμενίτσας με

άλλες περιοχές της χώρας, μέσω την τμημάτων των Διευρωπαϊκών Δικτύων που

βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι απαραίτητη η ΚUκλoφoΡUΙKή σύνδεση του Λιμένα

Ηγουμενίτσας με την Εγνατία Οδό, αλλά και αντίστοιχα η σύνδεσή τους με το

υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής, με τρόπο που να μην υποβαθμίζεται το

περιβάλλον και να απαλλάσσεται η πόλη της Ηγουμε\'ίτσας από την όχληση της

υπερτοmΚ'ής κυκλοφορίας. Τα έργα που αφορούν την t...-υκλοφοριακήσύνδεση του

Λιμένα εtναι τα εξής:

α) Οδικό τμήμα σύνδεσης της Νότιας εισόδου του Νέου Λιμένα

Ηγουμενίτσας με την Εγνατία Οδό μήΚΟ\)ζ 1.200 μ. περίπου. Πρόκειται για
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αυΤOΚΤVητόδΡOμO με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά ιcατεύθυνση που

διασταυρώνεται ανισόπεδα με την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας και την

περιφερειακή οδό Ηγοιιμενίτσας.

β) Τμήμα Περιφερειακής οδού μήκους 1.000 μ. περiπoυ ~φόρo με 2

λωρίδες ΙCUκλoφOριαKής ανά κατεύθυνση και νησίδα πλάτους 5 μ. πο" σuvδέει την

Εγνατία οδό με την επαρχιακή οδό Ηγουμενίτσας.

γ) Ανισόπεδο κόμβο Λιμένα και ανισόπεδο κόμβο Ηγουμενίτσας που

αναπτύσσονται στις θέσεις διασταύρωσης του οδικού τμήματος σύνδεσης Νέου

Λιμένα Ηγουμενίτσας και Εγνατίας Οδαύ με την Εθνική Οδό Πρέβεζας 

Ηγουμενίτσας και την περιφερειακή οδό Ηγουμενίτσας.

Η διατιθέμενη χωρητικότητα τόσο σε θέσεις παραβολής, όσο και σε

διατιθέμενouς χερσαίους χώρους είναι ανεπαρκής. ιδίως μετά τον

επαναπροσανατολισμό των διεθνών διαδρόμων προς Δοομάς. Οι κύριοι στόχοι

του έργου είναι η επίτευξη άμεσης διασύνδεσης με την Ε.Ε., η περιφερειακή

ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου μεταφορικού διαδρόμου στον

άξονα Δύσης - Ανατολής, που αποτελεί άλλωσtε και βασικό στόχο το"

στρατηγικού σχεδίου μεταφορών της χώρας μας. Ο νέος λιμένας της

Ηγουμενίτσας σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού θα

εξυπηρετήσουν ιcαι θα διοχετεύσο"ν το μεταφορικό έΡΎΟ της Κεντρικής και

Βόρειας Ελλάδας από και πρας την Ευρωπαίκή Κοινότητα (www.minenv.gr).

Ο νέας Λιμένας Ηγουμενίτσας αποτελεί την Βορειοδυτική πύλη της

χώρας, την αφετηρία της Εγνατίας Οδού, του Δυτικού άξονα Β-Ν Οόνια Οδός),

καθώς και την κύρια βόρεια θαλάσσια πύλη της χώρας για τη σύνδεση με την

Ευρώπη.

Σε τοπικό επίπεδο, η ιcατασκε"ή το" έΡΎΟ" θα βελnώσει τη σύνδεση του

Νομού Θεσπρωτίας με την υπόλοιπη χώρα και θα δώσει μεγάλη ώθηση στην

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, λόγω προσέλκυσης και ανάπτυξης

δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη λειτουργία του λιμένα. Παράλληλο θα

σuμβάλει αποφασιστικά στον τομέα της απασχόλησης, αφού δημιουργούνται 250

θέσεις απασχόλησης ανά έτος στην φάση χατασκε"ής το", καθώς και 80 νέες

θέσεις εργασίας για τη λειτο"ργία μετά την ολοκλήρωσή του (www.minenv.gr).

Μετά τις πρόσφατες εξελiξεις γεωπολιτικού χαρακτήρα που έλαβαν χώρα

στα Βαλκάνια., ο προσανατολισμός των βασικών ελληνικών αξόνων μεταφοράς

άλλαξε από Β-Ν σε Α-Δ. Μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τη δημιουργία
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των νέων κρατιδίων (Σκόmα, Σερβία, Κροατία., Σλοβενία), αλλά και την

αποσταθεροποίηση της περιοχής, μια έως τ,"ρο πύλη της χώρας προς την Ε.Ε.

καθίσταται ανενεργή μεταφορικά, δεδομένου και του μ.εΥάλου αριθμού συνόρων

που πρέπει να διασχίζουν οι μεταφoρεiς. Η απαξίωση της συγκεκριμένης πύλης σε

συνδυασμό με την ενεpΎoπotηση των Δunκών ΛΨΕVΙκ:ών Πυλών και τ/ν

αναμενόμενη ολοκλήρωση των τμημάτων των Διευρωπαϊκών Δικτύων (Ε-Υνατία

Οδός, Π.Α.Θ.Ε., Ιόνια Οδός), δίνει έναν νέο αναβαθμισμένο ρόλο στον λιμένα της

Ηγουμενίτσας.

Η μεταστροφή των βασικών μεταφορικών αξόνων από Β-Ν σε Α-Δ καθώς

και οι εωδοχές άλλων Ευρωπαϊκών κρατών στην Ε.Ε .• συνθέτουν ένα νέο τοπίο.

βάσει του οποίου οι λψένες του Ελληνικού Λψενικ:ού Συστήματος με

ενδοκοινοπκό χαρακτήρα πρέπει να αναβαθμιστούν με κατάλληλα έργα

υποδομών που θα τους καταστήσει κατάλληλους να ανταποκριθούν σnς ολοένα

αυξανόμενες επιβατu<ές και εμπσρευμαnκές ροές (Masterplan Λιμένα

Ηγουμενίτσος).

Η αποδοχή των κρατών ΕΖΕΣ (εκτός της Νορβηγίας) καθώς και η

αναμενόμενη αποδοχή των Βαλκανικών ΔημOKραnών μέχρι το 2005 προσδίδοw

έναν νέο ρόλο στον λιμένα της Ηγουμενίτσας, αφού η διέξοδος αυτών των

κροτών προς την Μεσόγειο πραγματοποιείτοι μέσω της Αδριαnκής. Ο λιμένας

της Ηγουμενίτσας μαζί με το λιμένα της Πάτρας αποτελούν οuoιαστικά nς

δυη"ές πύλες του διεθνούς εμπορίου. Μεταξύ των δύο λιμένων υπάρχει ισχυρός

ανταγωνισμός τόσο επιβατικός, όσο και εμπορευματικός. Ενώ έως τώρα

υπεΡiσxuε ο λιμένας της Πάτρας, υπάρχουν σαφείς τάσεις μελλoνnκής

υπερίσχυσης του λιμένα της Ηγουμενίτσας. Αυτό οφείλεται στην αναμενόμενη

ολοκλήρωση των έργων πρόσβασης προς την Ηγουμενίτσα, αλλά και την ζεύξη

Ακτίου - Πρέβεζας και Ρίου - Aνnρpiou.

4.3. Η θέση του 4μένα Ηγουμενίτσας στο Εθνικό Δίκτuo Μεταφορών και τα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα.

Ο λιμένας της Ηγουμενίτσας αποτελεί τη βα<m-ή δunκή πύλη της Βόρειας

και Κεντρικής Ελλάδας επιβατικά και εμπορευματικά. Μεσολαβεί στη διακίνηση

επιβατών και εμπορευμάτων από nς περιοχές της Βόρειας και Κεντρucής Ελλάδας

προς nς χώρες της Ευρωπσίκής Ένωσης. μέσω της πλησιέστερης προς την
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Ελλάδα χ<ίφα, την Ιταλία, Η θέση του λιμένα της Hγoυμεviτσας ενισχύεται

σημαντικά από μια σειρά παραμέτρων και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και

πραγματοποιούνται στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού των μεταφορών της

χώρας aJλά και της ευρύτερης περιοχής. Τα έργα αυτά που αναβαθμίζουν τον

ρόλο του λιμένα της Ηγουμενίτσας και τον αναδεικνύουν σε πρωταρχικής

σημασίας λιμενικό κόμβο του εθνικού συστήματος μεταφορών είναι τα εξής :

• Η υλοποίηση της EyναΤΊΑC Οδού. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου

έργου και ιδίως του τμήματος Ηγουμενίτσας - Θεσσαλονίκης δημωυργεί ένα νέο

μεταφορικό άξονα σε μορφή τόξου που ονομάζεται «Nότtα Σύνδεση της

Ευρωπαϊκής Ένωοης με nς Παραευξείνιες Χώρες». Ο άξονας αυτός των

συνδυασμένων μεταφορών παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίων από τις

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις χώρες του Εύξεινου Πόντου (Μολδαβία,

Ουκρανία), μέοω Ιταλίας, HγoυΜΕVίτσας και Εγνατίας Οδού, καθώς και σε

ορισμένες Βαλκανucές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία), μέσω Ιταλίας,

ΗΥουμενίτσας. ΕΥνατίας Οδού και των κάθετων οδικών αρτηριών που ξειανούν

από τις Βαλκανικές χώρες και καταλήγουν στην Εγνατία. Όσον αφορά τη

διαδρομή προς nς Παραευξείνιες χώρες, αυτή καθίσταται ιδιαίτερα ελκυσnκή,

αφού παρακάμπτονται τα στενά του Βοσπόρου και ακολουθείται μια διαδρομή

που δεν συνοδεύεται από διέλευση συνόρων.

• Ο Δυnκό< ΔιάδρομΟ( Β-Ν (Ιόνια Οδός). Μέσω της υλοποίησης του

συγκεκριμένου έργου επιτυγχάνεται η άμεση σύνδεση των δΟΟ μεγάλων Δυτικών

Θαλάσσιων Πυλών της χώρας. των λιμένων Ηγουμενίτσας και Πάτρας. αλλά και η

σύνδεση δύο !iλ/.ων μεγάλων λιμένων της Ελλάδας, των λιμένων Ηγουμενίτσας

και Πειραιά. Μέσω του Δυτικού Διαδρόμου, της γέφυρας Ρίου - Avnppίou και

τμήματος του ΗΑ.Θ.Ε., από το ύψος του Ρίου μέχρι την Αθήνα, δημιουργείται

μια ευδιάκριτη και σύντομη διαδρομή. μέσω της οποίας είναι δυνατή η διοχέτευση

εμπορικής και επιβατικής κίνησης από και προς τον κεντρικό λιμένα της χώρας,

αυτόν του Πεφαιά και κατ' επέκταση στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου και

την Κρήτη.

• Το έργο οδικής σύνδεσης HΎoυu.ενίτσας - Βόλου καθώς και η

ενδεχόμενη σιδηροδρομική σύνδεση Hyoυuεviτσας . Καλαμπάκας. Με την

βελτίωση της οδικής σύνδεσης Ηγουμενίτσας - Βόλου, επιτυγχάνεται η άμεση

σύνδεση δύο ακόμα μεγάλων λιμένων της χ<ί:φας. των λιμένων Ηγουμενίτσας και

Βόλου. Το λιμάνι του Βόλου βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική θέση για την
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μεταφορά εμπορευμάτων στον χώρο της Μεσογείου. Βρίσκεται στο κέντρο της

Ελλάδας, στις ακτές του Αιγαίου, και σχεδόν σε ίση απόσταση από τις δύο

μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, την Αθήνα στο Νότο και τη Θεσσολονίκη προς

Βορρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λιμάνι του Βόλου είναι, σε σχέση με τα

υπόλotπα λιμάνια του Αιγαίου, αυτό που απέχει την μικρότερη απόσταση από το

λιμάνι της Ηγουμενίτσας και επομένως από την Αδριατική. Κατά την διάρκεια της

δεκαετίας του '80 στο λιμάνι του Βόλου είχε αναπτυχθεί μια σημαντική γρομμή

με την Συρία (πόλη Ταρτούς), μέσω της οποίας διοχετευόταν ένα πολύ μεγάλο

μέρος των Ευρωπαϊκών προϊόντων προς την Μέση Ανατολή με φορτηγά

αυτοκίνητα. Το λιμάνι του Βόλου βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο το

οποίο αποτελεί αφετηρία για σημαντικές διαδρομές όσον αφορά την διακίνηση

των διεθνών μεταφορών, Μέσω της οδικής αρτηρίας Βόλου • Ηγουμενίτσας

διοχετεύεται εμπορευματική και επιβατική κίνηση από και προς τους AδριαΤΙKOUς

λιμένες της Ιταλίας, Ο λιμένας Βόλου συνδέεται μέσω Ναυτιλιακής γραμμής με

τις Βόρειες Σποράδει;. με ΤΟ Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. με το Ανατολικό

Αιγαίο, με το Βόρειο Αιγαίο και τη Θεσσαλονίκη και με την Εύβοια. Επίσης,

βρίσκεται στην αφετηρία της οδικής αρτηρίας που καταλήγει στα βόρεια σόνορα

της Ελλάδας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη

Βουλγαρία, ενώ από τη μια μεσολαβεί της ναυτιλιακής πορείας από τον Βόλο

προς τα Δαρδανέλια, την Κωνσταντινούπολη και τα λιμάνια των χωρών τ/ς

Μαύρης Θάλοσσας και από την άλλη μεσολαβεί της ναυτιλιακής πορείας από τον

Βόλο προς τα στενά του Σουέζ και τα λιμάνια των χωρών της Ανατολικής

Μεσογείου (Κύπρος, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος). Με τη σόνδεση λουτόν

των λιμένων Ηγουμενίτσας και Βόλου καθίσταται δυνατή η διοχέτευση

εμπορευμαηκής και επιβατικής ιciνησης από την Ε.Ε στο νησιωηκό σόμπλεγμα

του Αιγαiου, στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, στις χώρες της Ανατολικής

Μεσογείου και τα Βαλκάνια (www.port-volos.gr).O λιμένας του Βόλου έχει

σημαντικές ΠΡOOπnKές και μελλονnκά μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημανπκό

ρόλο. Είναι αναγκαία όμως η προσπάθεια προσέλκυσης μεταφορικού έρ-Υου,

εκσυγχρονισμού του νομικού πλωσίου λειτουρ-Υίας, διοίκησης και διαχείρισης του

λιμανιού καθώς και λειτουργίας ενός εμπoρευμαnκoύ κέντρου πλησίον του

λιμανιού (Ημερίδα για το λιμάνι Βόλου - 22/ Ι 0/97),

Ο άξονας Ηγουμενίτσας - Βόλου με κλάδο προς Λαμία πρέπει να

προωθηθεί έ'Υκαιρα σε συνδυασμό με την ανάπroξη του Λιμένα Ηγουμενίτσας και
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την μεγάλη Εθνική επιλογή της ΕΥνατίας. Είναι ΟΙ οδικοί άξονες που οδηγούν

στην Ευρώπη και συνδέουν την Ελλάδα με τις χώρες ζου Εύξεινου Πόντου, της

Μέσης και Άπω Ανατολής και της Αφρικής (Ημερίδα για το Λιμάνι Βόλου 

22/10/97).

Με την εξέλιξη της τεχνoλoyiας στον τομέα της ναuσιπλoiας και την

εμφάνιση πλοίων υψηλiliν ταχυτήτων (35-40 ναυτικά μίλια την ώρα) η θαλάσσια

διαδρομή μετσζύ Ηγουμενίτσας και Iταλiας μειώνεται σημαντικά ενώ η

δημιoυpyiα υποδομών μεταφόρτωσης στην Ηγουμενίτσα θα εξασφαλίσει την

άμεση διοχέτευση transit φορτίου ωτό την Ιταλία, δεδομένου ότι το

σιδηροδρομικό διευρωπαϊκό δίJcroo καταλή'Υει έως τους νόnoυς Ιταλικούς

λιμένες Ο λιμένας της Ηγουμενίτσας μπορεί να ωτoτελtσει, με συντονισμένες

ενέΡγειες, κέντρο διαμετακόμισηςγια εμπορευματικές μεταφορές.

Η κατασκευή και η λεΙΤΟΙ'Ρ'Υία των έρΥων που προαναφέρθηκαν και δρουν

συμπληρωματικά ως προς τον λιμένα Ηγουμενίτσας. εξασφαλίζει την πλήρη

ΣUΝδεση της περιφέρειας της Hπεiρoυ με τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερiαματα

της χώρας. Η Ήπειρος, μια ωτό τις πλέον υποβαθμισμένες και ωτομονωμένες

περιοχές της χώρας και της Ε.Ε.. λαμβάνει μια προοπτική ανάπτυξης και

οικονομικής τόνωσης. ενώ η ανάπτυξη της Ηγουμενίτσας και η εξέλιξή της σε

εμπορευμαΤΙΧ:ό διαμεταιcoμισn'Κό κέντρο την μετατρέπει σε μελλονnΧ:ό πόλο

έλξης επενδύσεων (Masterp1an Λιμένα Ηγουμενίτσας).

4.4. Λιμένας Πάτρας : Βασικά χαρακτηριστικά και προοπτικές.

ο ράλος του Λιμένα της Πάτρας είναι ιδιαίτερα σημαντικός όσον αφορά

την οικονομική ανάπτυξη της Πάτρας. της ευρύτερης περιοχής αλλά και της

EJJ.άδας γενικότερα.. Η Πάτρα αποτελεί έναν από το1.)ζ σημαντικότερους κόμβους

στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων συνδOOσΜΈVων μεταφορών, ακριβώς

διότι βρίσκεται στο «σταυροδρόμι» των θαλάσσιων δρόμων Αδριατικής - Ιονίου 

Μεσογείου και ταυτόχρονα αποτελΕί τη Δυτική Πύλη του διευρωπαϊκού άξονα

Πατρών - Αθηνών - Πειραιώς. του οποίου οι θαλάσσιες προεκτάσεις οδηγούν

στην Μεσανατολική και Αφρικανική ζώνη. η oπoiα περιβάλλει το

Νοnοανατολucό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το στοιχείο προσδίδει στην

Πάτρα το ρόλο ενός από ΤOuς βασικούς συντελεστές. στην προσπάθεια να
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αξιοποιήσει η χώρα μας την ιδιαιτερότητά της ως Νοποανατολικής Πύλης της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Η Αχαία στην Ευρώπη του 2100 αιώνα, Νικολόπουλος Ν.).

Ο λιμένας της Πάτρας είναι ο τρίτος σε δυναμικότητα λιμένας της χώρας,

βρίσκεται στη νOnoδυΠKή ακτή της χώρας και το έργο κατασκευής και επέκτασής

του χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Β' ΚΠΣ. Έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με

το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Συγκοινωνιοκής Υποδομής ως

λιμένας Εθνικής σημασίας και αποτελεί την <όρια Δυηκή «θαλάσσια πόλη» της

χώρας προς την Ε.Ε (www.minenv.gr).

Το λιμάνι της Πάτρας εξυπηρετεί εμπορική και επιβαηκή κίνηση μεγάλης

κλίμακας από και προς τα νησιά του Ιονίου και από και προς τα λιμάνια της

Ιταλίας, με αφετηρία και προορισμό τα λιμάνια της Ancona, το\) Baή. του

Brindisi, της Βενετίας και της Τεργέστης (λψεναρχεio Πάτρας). Παράλληλα, τα

τελευταία χρόνια μέσω avticrtolXOOV γραμμών διοχετεύεται επιβατική και

εμπOρευμαnκή κίνηση προς την Αλβανία, την Toυρκiα, την Κρήτη και τον

Πεφαιά. ΑνάλΟ'γα με τον προορισμό και τις δυνατότητες των οχηματαγωγών

πλοίων της γραμμής, η XΡOVΙKή διάρκεια του ταξιδιού ανάμεσα σε Ελλάδα και

Ιταλία, κυμαίνεroι από Ι 4 έως 35 ώρες. Οι γραμμές αυτές τα τελευταία χρόνιο

εμπλουτίστηκαν με σόγχρανα πλοία, που επιτυγχάνουν υψηλές ταχύτητες ενώ

παρέχουν ανέσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Ο Λιμένας της Πάτρας αποτελεί την κύρια νόηα θαλάσσια πόλη της

Ελλάδας προς Δυσμάς και μέσω αυτού διοχετεύεται η εμπορευματική και

επιβαηκή κίνηση της Nόnας Ελλόδος (Πελοποννήσου), σnς χώρες της Ε.Ε. μέσω

Ιταλίας. Παράλληλο, λόγω του κομβικού σημείου στο οποίο βρίσκεroι, ενώνει

μέσω του Αδριαπκού Διαδρόμου, του π.Α.Θ.Ε. και του λιμένα Πειραιά, τις χώρες

της Ε.Ε. με την Μέση Ανατολή και την Αφρική, δεδομένης της ήδη υπόρχουσας

θαλόσσιας σύνδεσής τους με τον λιμένα Πεφαιά. Ο ιδιαίτερα σημανnKός ρόλος

του Λιμένα καλείται να αναδειχθεί και να επαναπροσδιοριστεί στα πλαίσια της

εκτελούμενης αναβάθμισης και επέκτασής του. Τα έΡΥα του Νέου Λιμένα

Πατρών αποσκοπούν στους εξής στόχους:

Ι) Κατασκευή κατνούΡΥιου λιμένα νοτίως του υπάρχοντος (Ι χλμ.) με

πρόβλεψη εξυπηρέτησης όλων των ειδών συνδυασμένων

μεταφορών.

2) δημιουργία χερσαimν χώρων εμβαδού Ι 50 στρεμμάτων.

3) έΡΥα βελτίωσης της φέρουσας ικανότητας του πυθμένα.
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Το σημερινό λιμάνι της Πάτρας προσεγγίζειτα όρια των δυνατοτήτωντου,

σι οποίες ούτως ή ά.λ/ως είναι περιορισμένες. Η κί"11ση αναμένεται να αυξάνει

συνεχώς, δεδομένης της πρόσθετηςεπιβάρυνσηςπου δημιουργείταιγια τα λιμάνια

της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα και της Πάτρας ειδικότερα, λiYyω των

πρόσφατων -γεΥονότων στην ΓΙΟ\1'(Κοολαβία. Η απαξίωση των οδικών

προσβάσεωνστην Εuρώπη μέσω Βαλκαviων.οδηγούνσε διοχέτευσητης ΊCΊνησης,

από και προς την Ευρώπη, στον Αδριατικό θαλάσσιο διάδρομο και στους

Δυπκούς Λιμένες. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Γιουγκοσλαβία, μπορούμε να

ισχυριστούμεόπ μετέβαλαν την χώρα μας σε νησΙ καθιστώνταςτη σύνδεσή της

με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., να πραγματοποιείταιως επί το πλείστον μέσω

θαλάσσης. Εκτός από nς περιορισμένες δυνατότητες του ,νέου λιμανιού,

υπάρχουν σημαντικές δυσχέρειες στη σύνδεσή του με το υπερασnKό οδικό

δίίcΤOO. Το Λιμάνι περιβάλλεταιασφυκτικά από την πόλη, με αποτέλεσμαόλη η

κίνηση να διέρχεται μέσα από το αστικό οδικό δίκτυο, το οποίο είναι τελείως

ανεπαρκές, ενώ ταυτόχρονα η διΈΛΕUση αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επιβαρυντudι

για την πόλη και τους κατοίκους (Η Αχαία στην Ευρώπη του 21 συ αιώνα.

Νικολόπουλας Ν.).

Για να εκτελέσει ουσιαστικά η Πάτρα τον ρόλο της, είναι avayKaia η

αποπεράτωση του νέου λιμανιού στην περωχή Ακτή Δυμαίων. με ης πλέον

σύγχρονες πρoδιιryραφές. Το ,νέο λιμάνι πρέπει απαραίτητα να αποκτήσει τη

δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων με τοπική προστιθέμενη αξία, ώστε να

μην περιοριστεί σε ρόλο «λιμανωύ διέλευση9) σλ/.ά να αναδειχθεί σε «λιμάνι

παρayωγήζ)). Αυτό πρΟ'ϋποθέτει την εγκατάσταση πληροφοριακών,

επικοινωνιακών και διαχειριστικών συστημάτων που να του επιτρέπουν να

παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνεται ικανοποιηπκά στη

σύγχρονη εμπορευμαπκή κίνηση. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να δοθεί

ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την

ορθολογική διαχείριση των λιμενικών εγκαταστάσεων (τηλεμαπκές εφαρμογές,

μΖτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης στους χερσαίους χώρους, βέλnστη α!;ιοποίηση

των θέσεων εξυπηρέτησης πλοίων κλπ.). Όλα αυτά πρέπει ;να συνδυαστούν με

την εκτέλεση όλων των απαραίτητων έργων που θα διασφαλίζουν την αρμονική

συνύπαρξη του λιμανιού με τη πόλη. Πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες

προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί στο λιμάνι Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου και

Ζώνη Χονδρεμπορίου. Παράλληλα. μεσοπρόθεσμα. πρέπει να εξειδικευτεί ο
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ρόλος του λιμανιού της Πάτρας από πλευράς εξυπηρετήσεων γεωγραφικού

προσδιορισμού και τύπου των οχημάτων, και σε συνδυασμό με τα άλλα λιμάνια

της Δυnκής Ελλάδας να Μ:ιτουρ-Υήσουν διαφορεnκά, συμπληρωμαnκά και εξ

ίσου αποδοnκά. Ο Λιμένας της Πάτρας πρέπει πάντοτε να αποτελεί την άμεση

εναλλακτική λύση Αναταλής - Δύσης στον άξονα Βορρά - Νότου των Ελληνικών

μεταφορών, μια λύση η οποία να είναι σε θέση να ενεργοποιηθεί χωρίς

υστερήσεις οποτεδήποτε μια κρίση παρouσιαστεΙ Με αuτές τις προϋποθέσεις,

καθώς και με την οργανική λειτουργική διασύνδεση του νέο\) λιμανιού με τις

εγκαταστάσεις του πaλαooύ, εiναι βέβαιο πως το νέο λιμάνι θα μπορέσει να

ανταποκριθεί στον αναβαθμισμένο ρόλο και στις νέες προκλήσεις πο\) το\)

επιφυλάσσει το μέλλον, δίνοντας στην ευρύτερη περιοχή της Aχαiας nς

ευεργετικές επιδράσεις των πολλαπλασιασΤ1.Jcών για την ανάπτυξή της

αποτελεσμάτων της λειτουργίας του (Η Αχαία στην Εuρώπη του 2100 αιώνα,

Νικολόπσυλος Ν., www.minenv.gr, www.gnto.gr).

4.5. Η θέση του Λιμένα Πάτρας στο Εθνικό Δίκτυο Μεταφορών και τα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα.

Στο νέο πcryKOσμΙOΠOιημένO οικονομικό περιβάλλον η γεωοικονομική

θέση πο\) κατέχει μια 'Χώρα ή μια περιOΊ'i ετναι KαθOρισnκής σημασίας

παράμετρος για το γενικότερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο διεθνή

καταμερισμό έργων και δραστηριοτήτων. Ο Λιμένας της Πάτρας καθορίζει το

ρόλο της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυnκής Ελλάδας,

τοποθετημένος σε ένα γεωοικονομικό σημείο το\) Ελληνικού χώρο\), δυιλής

στρατηΎικής οημασίας. Ο Λιμένας καταλαμβάνει μια θέση «ωιδυ) οτους δύο

κύριους άξονες επέκτασης οικονομικών δραστηρωτήτων το\) «Jcένtpο\)

ανάπnιξη9) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον άξονα Nόnα Ιταλία - Δυnκή Ελλάδα 

Μέση Ανατολή, που καταλήγει στο Λίβανο και το Ισραήλ,. καθώς και στον άξονα

της Βορείου Αδριαnκής που ξεκινά από τη Σλοβενία και nς Δαλμαnκές Ακτές

και μέσω της Δυnκής Ελλάδας καταλήγει στην Αφρική. Παράλληλο ο λιμένας

της Πάτρας απστελzi την Δυnκή Πύλη διασύνδεσης της Ελλάδας με την

Ευρωπαϊκή Ένωση και συνιστά το Δυτικό άκρο το\) αναπτυξιακού άξονα

Θεσσαλανίκης - Αθήνας - Πάτρας. καθώς και την κύρια Δυnκή Πύλη
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προσπέλασης προς την Κεντρική και Νότια Ελλάδα (Η Αχαία στην Ευρ<ί,1ΠΊ του

21 (JIJ αιώνα, Νικολόπουλος Ν.).

Ο Λιμένας της Πάτρας προσδίδει στην Αχαία μια στρατηγικού χαρακτήρα

γεωοικονομική σημασία, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω

του Αδριατικού διαδρόμου και με Πύλη τον Λιμένα της Πάτρας, η Ελλάδα

αναδεικνύεται σε κόμβο μεταφορών τ/ς Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τ/ Μεσόγειο,

τους Ασιατικούς και Αφρικανικούς προορισμούς και αντιστρόφως ως κόμβος

διέλευσης των μεταφορών των δύο αυτών Ηπείρων προς το κέντρο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στρατηγικής σημoσiας γεωοικονομική θέση που κατέχει η Αχαία στο

πλαίσιο του νέου παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος και που

οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη του Λιμένα της Πάτρας ως Δυτική Πύλη προς τις

χώρες της Ε.Ε., προσδίδει στην ευρύτερη περιοχ.ή τεράστιες ευκαψίες και

δυνατότητες ανάπτυξης. Ο τουρισμός και σι μεταφορές αποτελούν δί>ο τομείς

στους οποίους πρέπει να δοθεί αναπτυξιακή προτεραιότητα, καθώς συνδυάζουν

όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για να

αποτελέσουν βασικούς κω διατηρήσιμους στο χρόνο. μοχλούς ανάπτυξης της

ευρύτερης περιοχής και αναβάθμισης του επιπέδου ευημερίας των κατοίκων. Για

να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των αναπroξιαKών

ευκαψιών που απορρέουν από την στρατηγικής αξίας γεωοικονομική θέση της

Αχαίας που οφείλεται στον Λιμένα της Πάτρας και τις εισροές και εκροές που

αυτός εξυπηρετεί, πρέπει να· υπάρξει ουσιαστική υποστήριξη των παραΥωΥικών

προσπαθειών στους κλάδους εκείνους που η ιδιαιτερότητα της περιοχής τους

παρέχει πρόσθετες δυνατότητες ανάδειξης, καθώς και να επιταχυνθούν

ουσιαστικά οι ρυθμοί κατασκευής των έργων δημόσιας υποδομής μικρής ή

μεγάλης κλίμακας. Τα έργα δημόσιας υποδομής που συμπληρώνουν και

αναβαθμίζουν τον ρόλο του Πατραϊκού Λιμένα είναι τα εξής :

• Η ολοκλήρωση της ευρείας παράκαμψης Πατρών.

Το έργο της ευρείας παράκαμψης Πατρών συνυφαίνεται άρρηκτα με την

ξιοποίηση του νέου λιμανιού καθώς μέσω της ευρείας παράκαμψης θα

διοχετεύεται η ιdVΗση από και προς το νέο λιμάνι, εξασφαλίζοντας έτσι την ταχεία

διακίνηση οχ.ημάτων χωρίς τη χρήση των οδών της πόλης. Έτσι, από τη μια

επιτιrιχάνεται η μείωση της περιβαλλοντικής και ηχ.ηπκής επιβάρυνσης κατά τις
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ώρες άφιξης και αναχώρησης πλοίων, ενώ από την άλλη γίνεται πιο άμεση και

γρήγορη η πρόσβαση των σχημάτων και κυρίως των φορτηγών οχημάτων στους

χώρους του λιμένα. Παράλληλα το έργο της ευρείας παράκαμψης (μεγάλης

περιμετρικής) θα συμβάλει στην επίλυση του οξέος κυκλοφοριακού προβλήματος

της πόλης της Πάτρας, καθώς από τη μια θα απορροφήσει υπερασπκή

κυκλοφορία και θα την απομακρύνει από το βασικό οδικό δίκτυο, και από την

άλλη αναμένεται να απορροφήσει και τμήμα της περιαστικής και αστικής

κυκλοφορίας, αποσυμφορώντας το κατά πολύ βεβαρημένο κυκλοφοριακό κέντρο

της πόλης.

• Η ζεύγη Ρίου Αντφρίου

• Η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ και του Δuπκού Διαδρόμου σόνια 000<;).

ο αuΤOKινητόδρoμoς ΠΑ.θ.Ε. σε συνδυασμό με τον Δυπκό

α"τοκινητόδρομο. αποτελούν το βασικό κορμό του αναπτυξιακού άξονα Βορρά 

Νότο\) του EλληVΙKOύ χώρο\). Η αναβάθμιση των δύο αυτών οδικών αξόνων

καθώς και η λειτουργική διασύνδεσή τους με τον άλλο μεγάλο αναπnιξιαKό

άξονα του Ελληνικού χώρου, τον άξονα Αvτιρρίoυ - Λαμίας που ouσιαστικά

ενώνει Ανατολή - ΔίJση, αποτελούν καθοριστικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη

του Λψένα της Πάτρας και την επιτέλεση του στρατηγικού του ρόλο\), ενός

ρόλο\) Πσ\) καθιστά τον Ελληνικό χώρο στο σύνολό το\) ικανό να λειτο\)ρΥήσει ως

συνδετήριος κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μεσανατολική και

Αφρικανική ζώνη.

• Η αξιοποίηση και αναβάθμιση το\) αεροδρομίο\) Αράξο\).

Η αναβάθμιση το\) αεροδρομίο\) Αράξο\) εντάχθηκε στα Ολ\)μπιακά έργα

και αποτελεί δέσμεοοη της Ελληνικής πολιτείας να λεΙΤσ\)ργεί ως πολιτικό

αεροδρόμιο έως το 2004. Η οργάνωση και ο εξοπλισμός του αεροδρομίου

συμπεριλήφθηκε στο μνημόνιο συνεργασίας της Υπηρεσίας Πολιπκής

Αεροπορίας και το\) Γενικού Επιτελείο\) Αεροπορίας με τον «Αθήνα 2004» και τα

έργα Πσ\) θα πραγματοποιηθούν αφορούν την επέκταση και αναβάθμιση των

εγκαταστάσεων άφιξης και αναχώρηση των επιβατών καθώς και την επέκταση της

πίστας των αεροσκαφών (άρθρο: εφημ. Πελοπόννησος).
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Η αξιοποίηση και αναβάθμιση του αερολιμένα Αράξου, η ανάδειξή του σε

ένα σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο με υποδομές εξυπηρέτησης εξωτερικών και

εσωτερικών μετακινήσεων, αλλά και εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και η

διασύνδεσή του με τα υπόλοιπα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας θα ισχυροποιήσει

την γεωοικονομική θέση της Πάτρας, αλλά και της ΕUρύτερης περιοχής. Ο

αεραλιμένας Αρόξου θα δράσει συμπληρωματικά ως προς τον λιμένα Πάτρας και

μέσω της αναμενόμενης αναβάθμισης του οδικού άξονα Αράξου - Πάτρας ως

τμήμα του Δυτική Διαδρόμου, θα συντελέσει μελλοντικά στην διoχέτΕUση

επιβατικής και iσως εμπoΡΕUματικής κίνησης στον λιμένα Πάτρας, συντελώντας

αποφασιστικά στην επίτευξη το\) ΕUρύτεΡO" στόχου της περιφερειακής και

συνολικής ανάπτυξης του Εθνικού χώρου, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες

διαπεριφερειακής συνεργασίας.

• Ο EιcσιyαQOvισμός του Σιδηροδρομικού Δικτύου.

Στο σύγχρονο πλέΥμα των Ευρωπαϊκών μεταφορών ο Σιδηρόδρομος

αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό μέσο, με σημαντικό μερίδιο παρουσίας στην

αγορό μεταφορών των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλληλα

κατέχει μια ιδtαίτερα σημαντική θέση στον τομέα των ΣUνδUΑσμένων μεταφορών,

αναπτύσσεται με ταχείς ριtθμoύς και αποτελεί μια από τις βασικότερες

λειτουργικές παραμέτρους του οικονομικού περιβάλλοντος. όπως έχει

διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.

Ο ιδιαίτερος και πολύ σημαντικός ρόλος της Αχαίας και της Πάτρας

ειδικότερα. σε συνδυασμό πάντα με την ύπαρξη του ΠατραΊ:κού Λιμένα ως

Δυτικής Πύλης της Ελλάδας στις χώρες της Ε.Ε., πρέπει να ενισχυθεί από την

ύπαρξη ενός σύγχρονου και ταχύτατου σιδηροδρομικού δικτύου. Η δυνατότητα

παροχής σύγχρονων σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών είναι απαραίτητη,

προκειμένου η ευρύτερη περιοχή να διεκδικήσει τη θέση που της αρμόζει και που

την προσδιορίζουν τα γεωοικονομικά της πλεονεκτήματα.

Κυρίαρχο ρόλο στα σιδηροδρομικά δίκτυα της περιοχής έχει ο

σιδηροδρομικός άξονας Αθήνας - Κορίνθου - Πάτρας ο οποίος χαρακτηρίζεται

τεράστιας σπουδαιότητας. Ο άξονας αυτός διέρχεται από τις παραγωγικές

περιοχές της Βόρειας Πελοποwήσου, συνδέει την πρωτεύουσα με την Πάτρα που

είναι το τρίτο μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας ...:αι αποτελεί και την μόνη

εναλλακτική λιμενική πύλη προς τη Δυτική Ευρώπη μέσω αμιγώς κοινοτικού
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εδάφους. Ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνας - Κορίνθου - Πάτρας αποτελείται

σήμερα από μονή γραμμή με δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά που δεν

επιτρέπουν την ανάπτυξη υψηλών ta'XUIήtoov. Επίσης. η γραμμή είναι στενού

(μετρικού) πλάτους, με αποτέΜοσμα ο συγκεκριμένος άξονας να μη συνεργάζεται

ορθολαΥικά με τον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης.

Στον εν λάΥω άξονα προβλέπεται η κατασκευή νέας διπλής γραμμής

κανονικού εύρους συνοδευόμενη από συστήματα σηματοδότησης και

τηλεδιοίκησης. Με την κατασκευή της νέας γραμμής κανονικού εύρους

εξασφαλiζετoι η πλήρης διαλειτουργικότητα του άξονα Αθήνας - Πάτρας τόσο με

το υπόλοιπο δίκτυο της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, όσο και με την υπόλοιπη

Ευρώπη μέσω Ιταλiας και συνδυασμένων μεmφOρών. Οι μέγιστες ταχύτητες της

γρομμής είναι της τάξεως των 2ΟΟχλμ./ώρα (τμήμα ΣΚΑ - Κόρινθος 

Λυκοποριά), 15Οχλμ. την ώρο (τμήμα Λυκοποριά - Αίγιο) και 12Οχλμ. την ώρα

στο τμήμα Αίγιο - Πάτρα. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου

αναμένεται στο τμήμα Αθήνας - Κορίνθου μείωση του χρόνου διαδρομής κατά 45

λεπτά και στο τμήμα Κορίνθου - Πάτρας κατά 40 λεπτά. Το έργο κατοσκευήςτης

νέας γραμμής στο τμήμα Αθήνας - Κορίνθου ξεκίνησε να υλοποιείτοι με πόρους

του Α' Ταμείου Συνοχής και η συνέχιση και ολοκλήρωσή του θα χρηματοδοτηθεί

από το νέο Ταμείο Συνοχής 2000-2006. Η κατασκευή της νέας διπλής γραμμής

Κορίνθου - Πάτρας θα συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσια του προγράμματυς

Ι<Υέφυρω, από το νέο Ταμείο Συνοχής 2000-2006.

Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτόσυ Αθήνας 

Κορίνθου ~ Πάτρας, είναι αναγκαία και η αναβάθμιση των συμβατικών

σιδηροδρομικών γραμμών της ευρύτερης περιοχής και κατ· επέκτοση της

Πελοποννήσου, με κορυφαία την σιδηροδρομική σύνδεση Πατρών - Πύργου. Η

ενίσχυση του δευτερεύοντος σιδηροδρομικού δικτύου ετναι αναγκαία διόπ

συντελεί απoφασισnKά στη πρσσιτελασιμότητα της ευρύτερης περιοχής της

Axαiας, διευκολύνει την διασύνδεση και δρα συμπληρωμαπκά ως προς το

πρωτεύον σιδηροδρομικό δίκτυο, τον Λιμένα της Πάτρας και τα υπόλοιπα έργα

υποδομής του Νομού. Η βελτίωση των σιδηροδρομικών :γραμμών του Δικτύου

ΠελoπovvήσOυ χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυnκής Ελλάδας και

Πελοποννήσου (Koινonκό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006).

• Λοιπά έργα Ενδονομαρηακής Μεταφορικής - ΣιryKOινωνιακής Υποδομής.
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Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσμαnκότητα, η αποδοnκότητα και οι

πολλαπλασιαστικές αναπruςιαKές επιδράσεις των μεγάλων έργων υποδομής του

Νομού και να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος ρόλος της Πάτρος ως Δυτικής θαλάσσιας

Πύλης που οφείλεται στην ύπαρξη του λιμένα, είναι aY<rflCaia, η πραγματοποίηση

ενός πλέγματος έργων {(μικρή9) και «ενδιάμεση9) εμβέλειας. Τα έργα αυτά

αναβάθμιοης της ενδονομαρχιακής μεταφορικής - σuyΚOινωνιακής υποδομής θα

συντελέσουν στην ομοιόμορφη κατανομή της ανάπτυξης που θα προκύψει από

την πραγματοποίηση των μεΥάλων έργων υποδομής και στο σύνολό τους θα

επενεργήσουν ως μηχανισμός υποστήριξης της κινητοποίησης των παρayωγικών

πρωτοβουλιιί)ν σε περιοχές του Νομού. Ως τέτοια έργα μπορούν να θεωρηθούν:

• Η ανάπτυξη του Λιμανιού του Αιγίου

• Η βελτίωση και συμπλήρωση του Δημοτικού και Νομαρχιακού

οδικού δικτύου

Το λιμάνι του Αιγίου θα μπορούσε να α/[οτελέσει αυτόνομο πόλο

εξυπηρέτησης θαλάσσtων μεταφορών και να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως

προς το λιμάνι της Πάτρος. Η βελτίωση του οδικού δικτύου Νομαρχιακής και

Δημοτικής αρμοδιότητας θα συμβόλει στη σύμμετρη ανάπτυξη του Νομού καθώς

και στην άρση υπαρκτών ενδοπεριφερειακών ανισορροπιών.

5. Εμπορευματικά Κέντρα - Εμπορευματικές Μεταφορές : Ο ρόλος της

Πάτρας ως Εμπορευματικό και Διαμετακομιστικό Κέντρο.

5_J. Ιστορική εξέλιξη, χαρακτήρας κα. μορφή των Εμπορευματικών

Κέντρων.

Τα τελευταία χρόνια ο εκσuyχρoντσμός στις μεταφορές υπήρξε ραγδαίος.

Παράλ/ηλα με τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές εκσυγχρονίστηκαν τόσο

οι σιδηροδρομικές όσο και οι οδικές εμπορευμαnκ:ές και επιβαηκές μεταφορές.

σε μέσα και υποδομές. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η συμμετοχή των χερσαίων μέσων

μεταφοράς και ιδιαίτερα των οδικών στο σύνολο των διακινούμενων

εμπορευμάτων είναι πολύ υψηλή.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η αρχική ανάγκη της στάθμευσης (έμφορτων ή μη)

φορτηγών οχημάτων, για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα, κατά την διάρκεια

της διέλευσής τους από τα σύνορα των χωρών. προκειμένου να



53

πραγματοποιηθούν τελωνειακοί fλεyχoι, ή για την απαραίτητη επικοινωνία με τα

κεντρικά γραφεία εταιρειών, οδήγησε στην ανάγκη δημιουρ-Υα/ς και διάθεσης

μεγάλων χερσαίων χώρων στις παραμεθόριες περιοχές. προκειμένου να

ικανοποιηθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες. Η δημιουργία αυτών των χώρων

συνδυάστηκε και εμπλουτίστηκε με άλλες δραστηριότητες όπως ο εκτελωνισμός

η παράδοση μέΡOUς του φορτίου και η εγκατάσταση διαμεταφορικών εταιρειών

και οδήγησε στην δημιουργία πραΎματικών και οργανωμένων κέντρων διαλογής

και διαμετακόμισης εμπορευμάτων, τα οποία σταδιακά απέκτησαν πλήρη

πληροφορική και τηλεμαnκή κάλυψη. Τα παραμεθόρια αυτά χερσαία κέντρα

διακίνησης μfσων μεταφo~ αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπroξη παρόμοιων

ΟΡΎανωμένων εμπορικών κέντρων στην ενδοχώρα πολλών Ευρωπαϊκών χωρών

και σε σημεία ιδιαίτερης στρατηγucής σημασίας (Ένημερωnκό Δελτio-ΤΕΕ

Πάτρας).

Η νομική μορφή αυτών των κέντρων είναι εταιρική και το κύριο λόγο

έχουν συνήθως η τοπική αυτοδιοίκηση με το εμπορucό και βιομηχανικό

επιμελητήριο, ενώ σε μικρότερα ποσοστά μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες. Ένα

τέτοιο κέντρο εφόσον λειτουργεί ως ελεύθερη ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει:

- Τελωνειακή Υπηρεσία

- Εγκαταστάσεις για τους εκτελωνιστές

- Εγκαταστάσεις για τους εμπόρους και διαμεταφορείς

- Πρατήρια υγρών καυσίμων

- ΣτεγασμένOUς αποθηκεunκούς χώρους

- Ακάλυπτους αποθηκευπκούς χώρους

~ Συνεργεία αυτοκινήτων

- Τράπεζες

- Εγκαταστάσεις αναψυχής και εστιατόρια

- Χώραυς στάθμευσης για φορτηΊά οχήματα

- Αποθηκεunκούς χώρους για κινητά κιβώnα (κάσες)

- Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

- Πλήρη Πληροφορική και Τηλεμαnκή κάλυψη

Τα κέντρα αυτά δρουν συμπληρωματικά ως προς τα λιμάνια και εφόσον

έχουν δυνατότ/τες άμεσης και αποτελεσμαΠ1\ής επικοινωνίας με αυτCι, καθώς και

άμεση και εύκολη πρόσβαση στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της ευρύτερης
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περιοχής, αναπτύσσονται σε πραγματικά σύγχρονα ελεύθερα κέντρα διακiνησης

και διαμετακόμισης εμπορευμάτων.

5.2. Ο ρόλος των Εμπορευματικών Κέντρων και τα οφέλη που προκύπτουν

από τη δημιουργία τους.

Το κέρδος μιας πόλης - κόμβου μεταφορών δεν είναι η απλή διέλευση

επιβατών και εμπορευμάτων σJJ..iJ. η παραμονή τους, με τα οικονομικά οφέλη που

συνε:πά'Υεται η προς αuτoύς παροχή οποιασδήποτε μορφής υπηρεσιών. Τα κέρδη

τα οποία θα aποκομισθούν από το τοπικό εμπόριο θα ετναι τόσο μεγαλύτερα, όσο

μεΥαλύτερη θα είναι και η διαμονή του διερχόμενου επιβάτη και επομένως τόσο

περισσότερο θα αναζητήσει να εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες που του

προσφέρονται Έτσι, και στον τομέα των εμπορευμάτων είναι διαπιστωμένο ότι τα

μεΥάλα κέρδη για τα τοmκά κέντρα, δεν προέρχονται ωtό την φορτοεκφόρτωση

των πλοίων, αλλά από τ/ν διαχείριση των εμπορευμάτων τους και πιο

συγκεκριμένα από το χρονικό διάστημα που τα εμπορεύματα θα παραμείνουν

αποθηκευμένα σro λιμάνι ή οε άλλους αποθηκευπκούς χώρους (κέντρα διαλοΥής,

interports, ιδιωπκές αποθήκες κ.λπ.) (Ενημερωπκό Δελτίο-ΤΕΕ Πάτρας).

Υπάρχει μια κατ/Υορία εμπορευμάτων που υποχρεωτικά παραμένουν ένα

ορισμένο χρονικό διάστημα στους απOθηKΕUΠKOUς χώρους των λιμανtών για

ΠOΙKiλoυς λόγους, όπως μεταποίηση, ολλογή ιδωκτήτη και ανασυσκευασία. Εάν

λοιπόν για τα εμπορεύματα αυτά δεν υπάρχουν ΟΙ απαιτούμενοι χώροι και

προfutoθέσεις στο λιμάνι - κόμβο, τότε οι χρήστες θα αλλ.άξουν λιμάνι ή θα

αναζητήοουν άλλους χώρους πρακειμένου να εξυπηρετηθοUν. Αυτό καθιστά την

πόλη που διαθέτει τον Λιμένα απλό σημείο διέλευσης και όχι κεντρικό

μεταφορικό κόμβο.

Οι χώροι εξυπηρέτησης χερσαίων μεταφορικών μέσων και εμΠOΡΕUμάτων

πρέπει να βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το λιμάνΙ., να ΣUWmpχOUV με nς

υπόλοιπες δραστηριότητες μέσα στο ίδιο το λιμάνΙ., ή έστω να βρίσκονται σε ένα

κομβικό σημείο της εισόδου - εξόδου της πόλης. το οποίο να διαθέτει πολύ καλή

""νδεση (οδική ή mδηροδρομική) με το λιμάνι Αυτοί οι χώροι μπορεί να είναι

σιδηραδρομικοί (σιδηροδρομικοί σταθμοί διολσγής εμπορευμάτων) ή Οδικά

Κέντρα Μεταφορών (Interports), ή να είναι χώροι στους οποίους να συνυπάρχουν

και τα δύο είδη μεταφορών. Οι χώροι αυτοί μπορε, \'α έχουν ειδικό τελωνειακό
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καθεστώς ώστε να λεΙΤΟΌΡΎούν ως ελεύθερες ζώνες ή ελεύθεροι χώροι, δηλαδή

να λειτουργούν ως ζώνες όπου τα εμπορεύματα τρίτων χωρών (δηλαδή μη

KOινOnκά εμπορεύματα) μπορούν να διακινούνται ελεύθερα και ως χώροι στους

οποίους διακινούνται κοινοτικά εμπορεύματα χωρίς δασμολόγηση. Τα σύγχρονα

τελωνειακά καθεστώτα σε Ευρωπαϊκό επiπεδo διέπονται aπό τους κανονισμούς

2504/88,2503/88 και 4151/90 της Εmτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί

ελεύθερων ζωνών ή ελεύθερων αποθηκών, καθώς και από τους κανονισμούς

εφαρμοΥής αυτών 2562/90 και 2563/90.

5.3. Το Ελληνικό Σύστημα Εμπορευματικών Κέντρων και Μεταφορών.

5.3.1. Περ'Υραφή της ""άρχουσας κατάστασης

Το ελληνικό σόστημα εμπορευματικών μεταφορών παρουσιάζει

σημαντικές δυσλειτουργίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο

λειτουργικό κόστος μεταφοράς κα. στην ποιότητα εξυπηρέτησης. Ο.

δυσλειτουργίες αυτές επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των

ελληνικών προϊόντων καθώς και την δυνατότητα προσέλκυσης εμπορευματικών

ροών. Οι σημαντικότερες δυσλειτουργίες που παρoumάζOVΤαι συνοψίζονται ως

εξής:

• ΑνορθολοΥ,κή κατανομή της εμπορευματικής κίνησης στα μέσα

μεταφοράς

• Χαμηλή διαλειτουΡΥικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς

• Ανυπαρξία τερμαnκών σταθμών οδικών και σιδηροδρομικών

ΣUνδUΑσμένων μεταφορών

• Χαμηλός βαθμός μοναδοποίησης των φορτίων

• Χαμηλοί δείκτες πληρότητας φορτηΥών οχημάτων, με έντονο πρόβλημα

κενών επιστροφών

• Αδυναμία του συστήματος να εξάγει προστιθέμενη αξία από την

διαχεiριση της διερχόμενης κίνησης

• ΓεωΥραφικές πολώσεις επιχειρήσεων μεταφορών σε γεωγραφικές ζώνες

που έχουν εΥκλωβιστεί από τη διαστολή των αστικών ιστών. με έντονα

προβλήματα πρόσβασης στους τελικούς αποδέκτες των εμπορευμάτων
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Η άμβλυνση των παραπάνω δυσλειτουργWJV απαιτεί συντονισμένη

παρέμβαση σε όλα τα στοιχεία του μεταφορικού συστήματος (δίκτυα υποδομής

τροχαίο υλικό - διαχείριση δικτύων επιχειρήσεων κλπ.). Στο πλαίσιο του

επιχειρησιακού προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα ανάπτυξης

υποδομών, καθώς ο σχεδιασμός υποδομών εντάσσεται στη σφαίρα αρμοδιοτήτων

της Διοίκησης και αποτελεί την βασική και θεμελιώδη πρσϋπόθεση για την

ανάπtιιξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφορών.

Τα μεγάλα έργα συγκσινωνιακής υποδομής που περιλαμβάνονται στσν

Εθνικό Σχεδιασμό ικανοποιούν μερικώς το σύστημα των εμπορευμαπκών

μεταφορών, ακριβώς διότι αφορούν κυρίως «συνδέσεΙ9>. Σχετίζονται κυρίως με

την δημ1Ουργία και αναβάθμιση μεταφορικών αξόνων και λιγότερο με την

δημιουργία «κομβικών}) υποδομών. Στον Ελληνικό χώρο εtναι έκδηλη η aπoυσία

«κομβικών» υποδομών. προσανατολισμένων αποκλειστικά στη διαχείριση

εμπορευματικών μεταφορών, όπως των Εμπορευματικών Κέντρων, που έχει

καταδειχθεί ότι συμβάλλουν σημαντικά στον εξορθολογισμό των εμΠOΡΕUμαΠKΏV

μεταφορών (Γ!ΚΠΣ 2000-2006, Επιχεψησιακό Πρόγραμμα Σιδηρόδρoμo~

Αεροδρόμια, Aσnκές Συγκσινωνίες • Αθήνα, ΦεβροΟΟριος 200 Ι).

Αναφορικά με ης εμπορευματικές μεταφορές είναι χαραKτηρισnKό όη

υπάρχει έλλειψη σύνδεσης όλων των ΚUρίως εμπορευματικών λιμένων με το

σιδηροδρομικό δίκτuo. Το δίκτυο της Πελoπoνvήσoυ είναι πλήρως ασύμβατο με

το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίΚΤUO, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια

ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών. Ο Άξονος Πειροιάς - Θεσσαλονίκη δεν

συνδέεται άμεσα με τα δυο κυριότερα εμπορικά λιμάνια της χώρας, γεγονός που

αποτρέπει την αvάπroξη κατά μήκος του άξονα συνδυασμένων μεταφορών. Η

Ελλάδα στην παρούσα φάση δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο EμπoρεuμαηKών

Κέντρων.

Μεμονωμένοι τερματικοί σταθμοί σε θαλάσσιους λιμένες (Ικόνιο,

Θεσσαλονίκη) επιτελούν στοιχειώδεις λειτουργίες logistjcs. αλλά παραμένουν και

περιορίζονται σε βασικές και κλασσικές λειτουργίες όπως η φορτοεκφόρτωση και

η εναπόθεση φορτίων. Παράλληλα, κάποιες άλλες περιοχές συγκέντρωσαν

σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων συναφών με τις μεταφορές (Ασπρόπυργος

Ατnκής), όμως δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δεδομένσυ ότι

προέκυψαν χωρίς συντονισμένο σχέδιο χωροθέτηοης, χωρίς σριοθέτηση, με

βασική αιτία ύπαρξης τις πιέσεις της αγοράς.
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Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν κάποιες προσπάθειες

δημιουρΥίας Εμπορευματικών Κέντρων που στηρίχθηκαν σε πρωτοβουλίες

ανεξάρτητων φορέων. Η Ευρωπαϊκή Εmτροπή και το Ταμείο Συνοχής

χρηματοδότησαν τη μελέτη χωροθέτησης ενός Δικτύου Εμπορευματικών

Κέντρων στην Ελλάδα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μελtτες βκοσιμότητας

Εμπορευματικών Κέντρων σε περιοχές της χώρας από ανεξάρτητους φορείς. Αν

και μέχρι πρότινος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός δικτύου Εμπορευματικών

Κέντρων δεν είχε ενταχθεί σε κάποιο ευρύτερο πλαίσιο, η ex-ante αξιολόγηση του

Υπoυργεioυ Μεταφορών κατέδειξε ότι ένα εξορθολαΥισμένο, ως προς τον αριθμό

και τις χωροθετήσεις, Δίκτυο Εμπορευματικών Κέντρων αναμένεται να

συμβάλλει σημαντικά στην βελτiωση της απόδοσης του ελληνικού συστήματος

εμπορευματικών μεταφορών και η ένταξή του στο Γ ΚΠΣ κρίνεται απαραίτητη

(Γ!ΚΠΣ 2000-2006, Βηχεφησιακό Πρόγρομμα Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια,

Αστικές ΣυΥκοινωνίες - Αθήνα, Φεβρουάριος 2001).

5,3,2. Η δημιουργία Δικτύου Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα :

Απαιτήσεις που συντείνουν σπι δημιουργίας τους, στόχοι και

αναμενόμενα οφέλη.

Η ανάπτυξη «κομβικών υποδομών» εμπορευματικών μεταφορών θα

συμβάλλει ouσιασnKά στην άμβλυνση των δuσλειτoυρyιών του ελληνικού

συστήματος. Οι αλλαγές στα χαροκτηριστικά των συστημάτων παρογωΥής, η

γεωΥραφική διασπορά των μεταφορικών ροών, η αύξηση των συχνοτήτων των

μεταφορικών aποστολών, η έλλειψη σταθερών περιοδικοτήτων καθώς η διαρκώς

αυξανόμενη απαίτηση για ποιότητα <mς μεταφορές (αξιοπιστία, ασφάλεια,

ευελιξία, ταχύτητα) καθιστούν την ανάπτυξη υπηρεσιών iogistics καθώς και των

απαραίτητων εΥκαταστάσεων για την φιλοξενία τους απαραίτητη. Η δημιουργία

Εμπορευματικών Κέντρων αναμένεται να εmταχύνει τον εκσuyΧΡOνισμό του

ελληνικού μεταφορικού συστήματος αλλά και να συμβάλλει σημαντικά στην

οικονομική ανάπroξη. Με την δημιουργία των Δπ(τUων αυτών αναμένεται μείωση

του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων και επίτευξη οικονομίας στην

συνολική κατανάλωση ενέργειας. Αναμένεται μείωση του «εξωτερικού» κόστους

μεταφοράς και αύξηση της ανταΎωνισΤΙKόrητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
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Όσον αφορά τον EλληVΙKό χώρο, σι στόχοι της δημιουργίας Δικτύου

Εμπορευματικών Κέντρων είναι σι εξής:

• Καλύτερη αξιοποίηση της συνολικής διαθέσιμης χωρητικότητας μέσω

ορθολσΥικ:ότερης κατανομής του εμπορευματικού φορτίου στα διάφορα

μέσα μεταφοράς

• ΔημιουρΥία συνθηκών για την ανάπτυξη των μεταφορών που

χρησιμοποιούν περισσότερα του ενός μέσων (τρόπων) μεταφοράς

(συνδυασμένες μεταφορές).

• ΔημιουρΥία δυνατοτήτων διαχείρισης μσναδοποιημένων φορτίων.

• ΔημιουρΥία οικονομιών κλίμακας μέσω βελτίωσης του δείκτη πληρότητας

των φορτηγών αuΤOKtνήτων. που σήμερα παρουσιάζεται ιδΊαίτερα

χαμηλός.

• Ευνοϊκοί όροι προσέλκυσης και διαχείρισης της διερχόμενης

εμπορευματικής κίνησης στις ελληνικές περιφέρειες.

• Δυνατότητα σuyKένtρωσης και διαχείρισης της διερχόμενης κίνησης

εμπορευματικών φορτίων στις ελληνικές περιφέρειες γεγονός που σήμερα

δεν είναι εφικτό, λόγω της ανυπαρξίας κατάλληλων ηκαταστάσεων. Η, σε

σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκλήρωση των δύο μεΥάλων ελληνικών

αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ και Εγνατίας Οδού) ανοiyει νέες προοπτικές

για τη χώρα μας καθώς αναμένεται να αποτελέσει κέντρο διαμετακόμισης

φορτίων της Μεσογείου. Η παράλληλη αξωποίηση των λιμανιών το\)

Πεφαιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης και της

Ηγουμενίτσας θα συμβάλλ>:ι στη σuyKέντρωση και διαχείριση μεγάλου

μέρους των εν λόγω φορτίων και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για

αρκετές περιφέρειες της χώρας.

• Εξάλειψη φαινομένων γεωγραφικής πόλωσης των μεταφορικών

επιχειρήσεων που έχουν εγκλωβιστεί, λόγω διαστολής των ασnκών ιστών,

σε ορισμένες γεωγραφικές ζώνες, με έντονα προβλήματα πρόσβασης

στους τελικούς αποδέκτες των φορτίων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον Ελληνικό χώρο προβλέπεται η δημιουργία των εξής

εμπορευματικών κέντρων:

• Ανάπτυξη το\) Εμπορευμαnκού Κέντρου Πειραιά (Θριάσιο Πεδίο).
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• Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου Κεντρικής MαKεδoνiας (Kιλκiς).

• Ανάπruξη του Εμπορευματικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης.

• Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου ΠελoπoVVΉσoυ (Πάτρας).

• ΑΝΆΠΤUξη του Εμπορευμαπκού Κέντρου Ηγουμενίτσας.

• Ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου Κρήτης (Ηρακλείου).

Στον αντίστοιχο πίνακα ποιι περιλαμβάνεται στο Παράρτημα παΡOυσtάζOνται οι

ειδικοί στόχοι (εμπOΡΕUμαΤΙKά κέντρα), οι προτεραιότητές τους, καθώς και οι

εκτιμήσεις όσον αφορά την εξέλιξή τους.

Στα πλαίσια των έργων πο" αφορούν τtς εμπOΡΕUμαΠKές μεταφορές και

χρηματοδοτούνται από άλλες πηΊές χρηματοδότησης εκτός του Γ! ΚΠΣ

περιλαμβάνεται και το έργο δημιουργίας Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων το

οποίο εξελίσσεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την ανάπτυξη ενός

σχεδioιι χωροθέτησης Eμπoρεuματικών Κέντρων. Στα πλαίσια α/Jτoύ του σταδίου

πραγματοποιείται ο προσδιορισμός του ακριβή αριθμού των Εμπορευματικών

Κέντρων, η επιλαΥή των τόπων εγκατάστασης και οι αντίστοιχες

διαστασιολοΥήσεις. Το δεύτερο στάδιο αφορά την υλοποίηση του δικτύου. Το

έργο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρο" από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά

ΠΡΟΊράμματα και προβλέπεται και ιδιωτική συμμετοχή. Με την ολοκλήρωσή του

αναμένεται μείωση του κόστους μεταφοράς στις περιοχές επφροής κάθε

Εμπορευματικού Κέντρου, της τάξης του 9%. Επίσης αναμένεται αύξηση του

μεριδίου μεταφορών με μοναδοποιημένα φορτία, ανακατανομή των μεριδίων της

αγοράς των μεταφορών στα μεταφορικά μέσα και ορθολογικότερη αξιοποίηση της

συνολικής διαθέσψης χωρητικότητας των δικτύων. Με την ολοκλήρωση του

έρΥου ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα τόσο των ελ/ηVΙKών επιχεφήσεων του

κλάδου των μεταφορών, όσο και των ελ/ηVΙKών προϊόντων, αναπτύσσονται οι

συνδυασμένες μεταφορές και δημιουΡΊούνται θέσεις απασχόλησης (200-300

θέσεις εΡΊασίας) ανάλσΥες με το μέ'(εθος του εκάστοτε Εμπορευματικού Κέντρου

(Γ!ΚΠΣ 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρ&Υρομμα Σιδηρόδρομο!, Αεροδρόμια,

Αστικές Σ\JΊΚoινωνiες - Αθήνα, Φεβρουάριος 2001).

5.4. Ο ρόλος της Πάτρας ως Εμπορι.-υματικό - Διαμετακομιστικό κέντρο.
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Τα πρόσφατα γεγονότα στην πρώην Γιουγκοσλαβία υπήρξαν καταλυτικός

παράγοντας για την ανάπruξη Τα/ν Ελληνικών Λιμένων και ιδιαίτερα εκείνων των

λιμένων που κατέχουν θέση με ιδιαίτερη στρατηΎική σημασία. Στους λφένες

αυτούς περιλαμβάνεται και ο Λιμένας της Πάτρας του οποίου το

διαμετακομιστικό έργο αυξήθηκε ραγδαία μετά τις εξελίξεις στην πρώην

ΓιoυγKoσλαβiα.

Η Πάτρα, ενώ αποτελεί σήμερα έναν από τους μεΥαλύτερους κόμβους της

Ευρώπης για την διαKtvηση εμπορευμάτων με το σύστημα συνδυασμένων

μεταφορών ξηράς - θάλασσας, δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές που να

υποστηρίζουν την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η έλλειψη οργάνωσης και

συντονισμού στον τομέα των μεταφορών σε τοml<ό επίπεδο. οδήγησαν σε

συσσώρευση προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και είχαν σαν

αποτέλεσμα την μη αξιοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων που θα είχαν

θετικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η έλλειψη κατάλληλων

μεταφορικών υποδομών για την παροχή υπηρεσιών σε εμπορεύματα και

μεταφορικά μέσα, αποτελεί ανασταλτικό παρά'Υοντα όσον αφορά την ανάπτυξη

θαλάσσιων μεταφορών μικρών και μέσων αποστάσεων (Short Sea Shipping) που

προωθείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Δελτίο ΤΕΕ Πάτρας).

Τα έσοδα που αναμένεται να αποκομίσει η πόλη της Πάτρας από την

αύξηση της διερχόμενης κυKλαφoρiας, λόγω των εξελίξεων στα Βαλκάνια,

προβλέπεται να ε(ναι σε αναλογία πολύ χαμηλά, ακριβώς διότι δεν υπάρχουν οι

απαραίτητες υποδομές που θα προσελκύσουν διερχόμενους οδηγούς και επιβάτες.

Η αύξηση των διερχόμενων φορτηγών οχημάτων καθώς και η συνεχής και πυκνή

συχνότητα κίνησής τους ε(ναι πολύ mθανό να οδηγήσει σε αποκοπή του

εμπορικού και οικονομικού κέντρου από το λιμάνι, με συνέπεια τη βαθμιαία

μείωση της εμπορικής δραστηριότητας των καταστημάτων της παραλiας. Είναι

πολύ mθανό η αύξηση των διερχόμενων φορτηγών να αποφέρει τα αντίθετα από

τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και οι μόνοι οι οποίοι τελικά θα ωφεληθούν να

είναι οι εφοπλιστές, οι οποίες θα αυξήσουν τα έσοδά τους, τόσο από τη διακίνηση

των αυτοκινήτων, όσο και από τις υπηρεσίες που προσφέρονται επί των πλοίων.

Μια ΈΥκαιρη πρόβλεψη του μεταφορικού έργου που θα παρουσιάζεται στο λιμάνι

συνδυασμένη με τον στρατηγικό σχεδιασμό της ενδοχώρας θα οδηγήσει σε λύσεις

υποδομών και οργάνωσης, έτσι ώστε και τα μεταφορικά μέσα να εξυπηρετούνται
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ικανοποιηπκά και το κοινωνικό σύνολο και η φυσιογνωμία της περιοχής να

ωφελείται πολλαπλά.

5.5 Η δημιoυργiα Εμπορευματικού Κέντρου Μεταφορών στην Πάτρα

Προοπτικές και οφέλη

Κατά την συγκρότηση του Γ ΚΠΣ, το γΠΟUρΥείο Μεταφορών προτείνει

την ανάπτυξη ενός Δικτύου έξι Εμπορευματικών Κέντρων, ανάμεσα στα οποία

βρίmcεται και αυτό της Πάτρας με βαθμό πρατεραιότητας Α. Σύμφωνα με την

πρόταση της ΤομεακήςΈκθεσης Μεταφορών το\) YπoUΡYEίou, το Εμπορευματικό

Κέντρα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2006 σε μια έκταση 2.500

στρεμμάτων και να εξυπηρετήσει ετησίως 1.600.000 τόνους εμπορευμάτων. Με

βάση αuτά τα μεΥέθη το Εμπορευματικό Κέντρο της Πάτρας καθίσταται δεύτερο

σε σποΟΟαιότητα μετά από το αντίστοιχο το\) Πεφαιά. Ο ενδεικτικός

προϋπολοΥισμός υλοποίησης, όπως παραυσιάζεται στην σιΥΥκειφιμένη έκθεση,

ανέρχεται σε 22 δις δρχ., ενώ το εκτιμούμενο όφελος που θα προκύψει λί:ΥΥω της

μείωσης του κόστους μεταφορών, ετησίως ανέρχεται σε 1.560.000.000 δρχ.,

γεΥονός που καταδεικνύει το ισχυρό σtJyKΡΙΤΙKό πλεονέκτημα πο\) θα προκύψει

για την περιοχή από τη δημιουργία του Εμπορευμαηκού Κέντραυ (Γ!ΚΠΣ 2000

2006, Εmχειρησιακό Πρόγραμμα Σιδηρόδρoμo~ Αεροδρόμια, Aσnκές

Συγκοινωνίες. Αθήνα, Φεβραυάριος 2001).

Στα πλαίσια της δημιουργίας ενός Κέντρου Μεταφορών (lnterport) στην

Πάτρα, σε πρώτη φάση είναι απopaiIηIη η δημιουργία ενός χώραυ στάθμευσης

των φορτηγών οχημάτων και συγχρόνως η δημιουΡΎία αποθηκευτικών χώρων για

τα εμπορεύματα. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι χώροι ακάλυπτοι και

χώροι στεΥασμένοι, ενώ απαραίτητη χρτνεται η παρουσία ψuκτικών χώρων με

μεταβλητή ψύξη καθώς και η ύπαρξη εΥκαταστάσεων παροχής ηλεκτρικής

ενέΡΎειας στα φορτηγά και εμπορευματοκιβώτια ψυγεία. Το κέντρο πρέπει να

καλύπτεται μηχανοΥραφικά και να εiναι ΟΡΎανωμένο με συστήματα

Πληροφορικής και Τηλεμαηκής. Το Πληροφορικό σύστημα πρέπει να εiναι

συνδεδεμένο ΟΝ LιΝΕ με το αντίστοιχο του λιμανιού καθώς και τα συστήματα

των χρηστών, ενώ μέσω του Τηλεματικού Δικτύου καθίσταται δυνατή η σύνδεση

του κέντρου και των χρηστών με άλλα mτimolxa εμπορευματικά κέντρα Τα/ν

χωρών μελών της Κοινότητας. Η Πληροφορική και η Τηλεμαηκή ενiσ',(υση του
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Εμπορευμαπκού Κέντρου της Πάτρας είναι αν<ryΚαία για την παρακολούθηση

επικίνδυνων φορτίων, για την παροχή πληροφοριών στους οδηγούς κατά την

διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και για την ενημέρωση διαμεταφορέων και

παραΥωΥών σε θέματα που τους αφορούν. όπως αξίες προϊόντων και ελλείψεις

αγορών. Αυτός ο συνδυασμός πληροφοριών μεταξύ Λιμανιού και

Εμπορευματικού Κέντρου, αν ενιΣΧι>θεί από τον Σιδηροδρομικό - Emβατικό

Εμπορικό Σταθμό. καθώς και τον σταθμό YπεραστtXών Λεωφορείων, θα

οδτπήσει στην δημιουρΥία ενός ολοκληρωμένου μεταφοριχ:ού - σuyx:oτνωνιαKoύ

συστήματος, το οποίο θα μπορεί να συνδεθεί με τα αντίστοιχα υπόλοιπα λψάνια

του Aδριατυcoύ Διαδρόμου, θα αλληλοενημερώνεται και θα παρέχει χρήσιμες

πληροφορίες προς όλες τu; κατευθύνσεις. Όσον αφορά την αμιγώς εμπορική

διάσταση του κέντρου. αυτό μπορεί να διαθέτει τηλεφωνικά KΈVΤ~ εστιατόρια.,

αναψυκτήρια καθώς και καταστήματα αφορολόΥητων ειδών που θα

προσελκύσουν τους διερχόμενους επιβάτες, θα καλύψουν ης ανόγκες τους, με

σημανπκά και αναμφισβήτητα οφέλη τoΠΙΙCΉς κλίμακας. Τέλος. λόγω του ότι το

κέντρο θα διαθέτει τελωνειακή υπηρεσία καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση

ό'Muν των αναγκαίων εργασιών και σχεnκών 'fλi:yx.ων επί των εμπορευμάτων από

και προς τρίτες χώρες (Κατσαντάς Σ.).

Η σημασία της δημιoυpΎ~ Εμπορευματικού Κέντρου στην Πάτρα είναι

τεράστια και ουσιαστική, τόσο για την πόλη όσο και για την ευρύτερη περωχ.ή. Η

λειτουργία του Κέντρου Μεταφορών θα έχει ως αποτέλεσμα η διέλευση των

φορτηγών οχημότων να μην αποτελεί όχληση για την πόλη, αλλά παρόγοντα για

την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που από τη μια θα

απασχολήσουν σημαντικό αριθμό ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, δίνοντας έτσι

σημαντική διέξοδο στον τομέα της απα.σχόλησης σε ΤΟJt1κό επίπεδο και από την

άλλη θα οδηγήσει σε σημανηΙCΉ αύξηση του κατό κεφαλήν ΑΕΠ λίΥΥω των

σημαντικών -χρηματικών εισροών που θα δημιουργηθούν.

Για την λειτουργία του Eμπoρευμαnκoύ Κέντρου απαιτείται το κατάλληλο

ανθρώπινο δυναμικό το οποίο πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα των ειδικοτήτων

πα» απαΙΤΟUvmι Τις ανάΥκες σε ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να ΙCΑΛύψoυν

άνφΥΟΙ ανειδίκευτοι ή εξειδικευμένοι σε σvyKεκριμένες ερΥασίες. αφού πρώτα

Kαταρnστoύν ή αντίστοιχ.α επανακαταρτιστούν μέσω ταχύρυθμων σεμιναρίων.

Emπρόσθετες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν από την γέννηση, γύρω από

το Εμπορευμαrucό Κέντρο. δραστηριοτήτων άμεσα ή έμμεσα συσχετισμένων με
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αυτό (δραστηριότητες ενοικίασης εμπορευματοκιβωτίων, συντήρησης και

επισκευής εμπορευματοκιβωτίων, δραστηριότητες συντήρησης και εmσκευής

ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.λπ.).

ΠαράJ.ληλα, λόγω του έργου πολλά γραφεία και εταιρείες θα μεταφερθούν

από άλλες περιοχές, ή εκ των συνθηκών θα υποχρεωθούν να δημιουρ-Υήσουν

υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Η δημιουργία βοηθηπκών

υπηρεσιών εντός του Κέντρου Μεταφορών (π.χ. Τρόπεζα) θα οδηγήσει στην

ανάγκη λειτουργίας συναφών δραστηριοτήτων (π. χ. ασφαλισηκές εταφεiες) ενώ

η ομαλή λειτουργία του Κέντρου Μεταφορών με την πληθώρα των μεταφορικών

επιχειρήσεων που θα φιλοξενεί, μπορεί να ωωτελέσει πόλο ανάπτυξης βιοτεχνιών

και βιομηχανιών (Κατσαντάς Σ.).
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6. Λιμένες Ηγουμενίτσας και Πάτρας. Αναλυτική παρουσίαση και μελέτη

των φόρτων διακίνησης από και προς τους Λιμένες Ιταλίας κατά την

δεκαετία 1990-2000.

6.1. Λιμένας ΒΥουμενίτσας : Αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή των

φόρτων διακίνησης από και προς τους λιμένες Ιταλίας κατά την δεκαετία

1990-2000 σε μορφή πινάκων και διαγραμμάτων.

Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν περιγράφεταιπλήρως

και αναλυηκά η δι.aκiνηση των γραμμών Ηγουμενίτσας - Ιταλίας κατά την

δεκαετία 1990-2000. Ο τίτλος «Pax>' αναφέρεται στους επιβάτες (επιβατική

Ktνηση), ο τίτλος «LOf» στα φορτηγά οχήματα, ο τίτλος <<Bus» στα λεωφορεία, ο

τίτλος «Can~ στα επιβαηκά οχήματα (αυτοκίνητα) και ο τίτλος «Motors» στα

δί1CUκλα οχήματα. Στους αντίστοιχους πίνακες που πεΡ1λαμβάνονται στο

παράρτημα περιγράφεται αναλυτικά η διακiνηση μεταξύ του λιμένα

HγoυΜΕVΊτσας και κάθε λΨΈVα της Ιταλίας ξεχωριστά, ανά μήνα και χρόνο κατά

την δεκαετία 1990-2000, όσον αφορά επιβατικά οχήματα, λεωφορεία, δίκυκλα και

επιβαηκή κί"ηση, με ταυτόχρονη αναφορά του αvriστoιχoυ αριθμού των

δρομολογίων. Το «UN» συμβολίζει το Unloaded και αναφέρεται στην αποβίβαση

που πραγματοποιείται στον λιμένα Ηγουμενίτσας από τα λψάνια της Ιταλίας, ενώ

το «LO» συμβολίζει το Loaded και αφορά την αποστολή φόρτου από τον λψένα

Ηγουμενίτσας με προορισμό τα λιμάνια της lτσλίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι

φόρτοι διακίνησης όσον αφορά τα λψάνια Τεργέστης και Βενετίας

συνυπολογίστηκαν. Στον πίνακα 1 περιγράφεται η διακίνηση του λΨΈVα

Ηγουμενίτσας και συνολικά όλων των λιμένων της Ιταλίας, ανά μήνα και χρόνο

για κάθε μονάδα (επιβατική κiνηση, επιβατικά οχήμστα, λεωφoρεiα, φορτηγά

οχήματα, δίκυκλα), με αναφορά των αντίστοιχων δρομολογίων, δηλαδή η

Mηνιαiα Διακiνηση Ηγουμενίτσας - Ιταλίας για την δεκαετία 1990-2000. Στους

πiναKες 2-6 υπολογίζεται η Μηνιαία Διακύμανση καθώς και η μέση μηνιαία

διακύμανση του φόρτου των γραμμών Ηγουμενίτσας - Ιταλίας, όσον αφορά

επιβάτες, βσρέα οχήματα, λεωφoρεiα, επιβστικά οχήματα κσι δίκυκλα. Στον

πίνακα 7 παρoootά.ζεται η ετήσια δια1άνηση των γραμμών Ηγουμενίτσας - Ιταλίας

ανά λιμένα προέλευσης - προορισμού κατά την δεκαετία 1990-2000 και στον
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πίνακα 8 η αντίστοιχη κατανομή της ετήσιας διακίνησης. Μετά την παράθεση των

στοιχείων, σJJ...ά και στο παράρτημα ακολουθεί αριθμός διαγραμμάτων που

προκύπtOυν από τους πίνακες και απoτυπιl>νoυν παραστατικά την κίνηση των

γραμμών Ηγουμενίτσας - Ιταλίσς.

Στους πiνακες όπου υπάρχουν άδειες κυψέλες, παρατηρείται έλλειψη

στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά τους υπολογισμούς αθροισμάτων

σι κυψέλες λαμβάνουν την τιμή Ο. Στους πίνακες όπου κατά την διάρκεια μιας

ολόκληρης ΧΡO~ οι ""ψέλες εiναι κενές τα δρομολόγια δεν

πραγματοποιήθηκαν. Πρέπει να σημειωθεί όπ στην ψηφιακή μορφή της εργασίας

περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι πίνακες που προκύπτουν από την επεξεpΎασiα των

αρχικών και βάσει των οποίων προέκυψε ένα σημαντικό μέρος των παρασταηκών

διαγραμμάτων που περιλαμβάνονται στην εργασία.
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'''' "" '" 6.726 '.600 " 1.36" • 7.567 2.180 " 1.324 • 14.313 ,."" ,οι ,."" ,
'''' ." ,,, 7.4"5 2.567 " 1.625 , 6.751 2.628 " '003 , 14.196 5.415 .. 2.628 ,
'''' "" '" 15.706 3.361 '" 3.251 <Ο 9.916 '202 " 1.54" " 25.622 '''' '" "" '"'''' '"' '" 23.27" 3.257 '" 4,949 " 16,139 3.4001 "" 2.236 " 41.413 6.661 ." 7.167 '"'''' "" "" 24.414 3.128 ,οι 7,262 ." 16.097 3,637 '" 3.619 '" "2.511 6.765 '" 10,861 '""" IΟΥΝ '" 56.374 3.676 '" 16.163 '" 19.177 ,.'" '''' ".626 '" 77.551 7,061 "" 20,609 1.219

'''' IΟΥλ '" 159655 3.771 "" "4.637 .. "'... 3.563 '" 11.9017 '" 210.6<11 '''' '" ,,,.. 1."39

'''' '" '" 1~''.102 3,567 '" 31.396 2095 163.344 '''' '" 43,220 ,."" 277.446 6.423 '" 14,616 3,Π5

"" ΣΕ" '" 30.147 3."76 '" 6,"97 '" 7\,603 3.597 ,,, 19.985 "" 101.750 7.075 '" 26,..82 1.007
1997 Ο'" '" 14832 3.05 '" 3,460 " 19,760 3.598 ". ."" " 34.612 '.003 '" "" '""" "ο,

,,, 8424 3.102 " 1.987 " 8426 3.149 " 1652 , 16.850 6,251 " 3.639 """ <ΕΚ '" 10,567 3.286 " 2,289 " 8.428 3.3901 .. 1376 , 19.015 ''''' '" 3,887 "ΣΥΝΟλΑ ".151 "73.886 "'.... 2029 12".920 .. .791 .,,'" "'" 1.766 97,041 '.636 876.120 77.361 3.795 221.961 8.429

ΕΤΟΣ MHNAt ΔΡΟΜιΓιΑ υΝΙΡΑΧ UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS ΙΟΡΑΧ LOLOR LOBUS LOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ ΡΑΧ ΜΟΝΤΗ ΙΟΑ ΜΟΝΤΗ ΒUS "ο"'" PCAR ΜΟΝΤΗ ΜΟΤOS

'''' "" '" 6914 2,217 " 1.762 , 6,351 2."57 " 1,"19 , 15,265 "674 '" 3,161 ,
"" ." '" 7.673 2.788 " ,... , ,."" ,.'" "

,,, , 13,982 5."Μ " 2639 "'''' "" ". 1381.. 3.452 '''' 3.152 , 6.028 3.114 63 1.261 , 21,6<12 6.626 '" 4."13 ",.. '"' ,<Ο " "'" 3.623 '" 6.216 " 16.698 3,417 '" 2.567 " "5.766 7.0010 '" '''' '""" "' '" 29.896 3.7~ '" 6.837 "" 15.731 3.936 '" 3.229 '" "5.629 7.733 '" 12088 "."" "'" ", 61.336 3.736 '" 17.096 ". 21.669 '.332 '" ,.'" "" 63.005 '''''' '" 2Η50 1.032

"" IΟΥλ '" 162.594 ".329 '" 43.189 '" 52.778 3.707 '" 12.2βθ '" 215.372 6.036 '" 55,..77 ''''"" '" ." 113.275 3.156 «, 3~.''21 2.269 145.669 ,.", '" 36.501 1,626 259.14" 6 ..48 '" 69922 3697

'''' ΣΕ" "" """ 3.π3 '" 7246 "" 7\.400 .."" ,'" 19016 ,ΟΙ 105576 7.828 '" 26.266 ,""
"" ο'" <Ο, 19.012 4.255 '" 4.761 " 22.527 ".370 '" "" " "1.539 6.625 "" 10"04 ''''"" "ο, "" 11.S66 3.680 " '''' " 10.662 3.6« " 2.270 , 22.228 7.524 ,ΟΙ 5626 '""" <Ε' '" 13.θ65 3.016 ,,, 3.320 " 9.101 2.7001 '" 1,528 , 22.986 5.720 '" .... "IVNOλA 4.661 !5Ο3.133 41.820 '''' 132.226 ..'" 36Ο"" 41.956 1.760 901,069 3.685 892.336 63.776 4.146 226295 6593



ΓIINAΚAt Ι

• Η
,,,

"-- , ,,,..
ΕΤΟ! ΜΗΝλ! ΔΡΟΙ,.4ΙΠλ IJΝΙΡλΧ IJNLLOR IJNLBIJS IJNLPCAR ΙJΝΙΜΟΤΟ$ ΙΟΡλΧ ια.ΟR LOBIJS LOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ ΡλΧ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ BUS MONTIi PCλR ΜΟΝΤΗ ΜΟΤΟ$

"" "Η ,.'" 2.537 " 2.262 • 12.116 3.031 " ,"" , 21.159 ,."" ". 4.356 """ ." 6.079 2.616 " 1.7~ , ,.,'" 2.609 " 1.254 , 15639 5.625 '" ,,,. ,
"" "" 16601 2.916 '" 3916 " 11.316 4.067 '" 1.623 , 29.977 7.043 '" 5.739 """ '" 23.457 4.363 ,,, 5.986 " 21.327 .... m 3.615 '" 44.784 6.168 '" 9.803 '""" "' 30.244 "" ". 8.697 39' 18.212 5.493 '" 2.955 '" 48.456 10.419 39' 11.852 ""'''' ""Η

76.367 '''' '" 22,979 '" 23.607 4.931 ". 4.152 "" 102.114 10.300 '" 27.131 '""" 10ΥΛ 191.379 ''''' '" 55.456 '" 17.f!iI!IJ 5.547 '" 11.903 '" 215.036 11.901 '" 73.361 1.376

"" '" 116636 ''''' '" 34.694 1.467 166.975 4.446 "" '3.332 1.271 283.611 '''' Π. 76.226 ,'"
"" "" 43.156 '''' '" 13.022 ." 61.43S ..'" ,,, 23.155 .. 130.591 10.390 '" 36.777 '""" Ο'" 31.186 6.3S1 '" 10.531 " 26.236 5.280 '" 6.147 " 57.426 11.611 393 16.676 '""" 'ΟΕ 17.521 5.101 '" 6.555 , 13.66:5 5.116 '" 2.582 , 31.192 10.211 ." 9.137 "'''' ." 35253 5.053 '39 13.367 , 10.945 4.025 '" 1.916 , 46.198 9.078 ,,,

" '" "ΙΥΝΟΛλ , 609.129 56.316 2.595 119.483 3.618 477.316 """ ,'" 112.190 2.615 1.086.445 110.462 .."" 291.613 ,.'"

ΕΤΟ! ΜΗΝλΣ ΔΡΟΜΙΠΑ υΝΙΡλΧ UNLLOR UNLBIJS UNLPCAR UNLMOTOS ΙΟΡλΧ LOLOR Loeus LOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ ΡλΧ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ BUS MONTIi PCAR ΜΟΝΤΗ ΜΟΤΟ$

"'" '" 13.112 ''''' ", 4.776 • 16.505 3.114 '" 3.311 " 29.332 ,,..
'" 8093 """'" ." 14460 4.584 " .." , 10830 4.062 .. ,'" , 22551 6.835 '" 6325 ,

,"'" "" 23.0θ3 5.604 '" 6261 , 14.3S2 4.533 '" 2088 , 32911 ,"" "'" 10360 ","'" '" 44.316 6291 '" 14.434 ". 19.564 " .. '" 3.420 " 53.3S2 6.971 '" 11.854 '"""'" "' 36.491 5.421 30' 11.839 '" 26.977 6.316 m 4.926 ", S1.996 9.107 '" 16185 '"""'" "''' 86.~5 6.137 ,., 24.919 '" 28.353 5.290 "'" '''' '" 101.«2 9.956 '" 31.348 1.156

""'" "''' 245307 7.111 "" 63.162 '" 67.626 6.335 '" 14.680 ". 265.081 11.401 '" 76022 '''''',"'" '" 113.703 ''''' '" .."" 1.675 196934 ''''' '" 53.519 ''''' 290.357 9.142 '" .."" 3.425

'"'" ΣΕ" 43.016 5623 '" 11.746 '" 67.420 5063 '" 24.607 "" 122611 9.503 '" 36.355 ,""
'"'" Ο'" 24871 S.110 ,,, '.333 '" 30.793 5.972 "" '''' '" 49.635 9.~7 '" 14376 ".
""'" ,ΟΕ 16.659 S.127 ". 5.180 " 16.911 5.763 '30 3.376 , 30."" 9.857 '" '''' """'" ." 32.0!54 5.472 '" 10.«0 " 13.162 4.116 ". 2.416 , ".... 6.419 ... 12916 "!YNQΛλ , "'''' 61.530 2.931 199.861 ... 534.0!53 61.733 2.496 121683 3.S42 1.091380 101.923 5.427 327.564 ,.'"



nINl\ΚEr 2.3

Λιμένος οι.ιμινhσας: ΜηνιαΙα Διaκύμανσ Επιβατικού Φόρτοtl Γραμμών lιaλla

Μέση Mηvιαla

Μήνας 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Διακύμανση

90-00

ΙΑΝ 1,3% 0,9% 1.6% 18% 1,8% 15% 1,6% 1,6% 1,7% 1,9% 27% 1,7%
ΦΕΒ 0,9% 0,7% 1,1% 0,9% 15% 1,4% 1,5% 16% 1,6% 14% 21% 1,3%
ΜΑΡ 18% 1,9% 2,2% 20% 2.6% 21% 2,4% 29% 2,4% 28% 30% 24%
Anp 6,8% 2,9% 4,7% 36% 4,4% 56% 4,3% 4,7% 51% 4,1% 4,9% 4,6%

ΜΑ 4,3% 3,2% 4,3% 36% 48% 4,4% 43% 4.9% 5,1% 45% 5.3% 44%
IOYN 9,2% 6,2% 7,7% 7,0% 73% 7,6% 88% 89% 93% 9,4% 9.3% 82%
IΟΥλ 25,9% 29,3% 25,6% 28,9% 25,8% 26,3% 259% 241% 24,1% 253% 24,3% 25,9%
ΑγΓ 33,7% 35,8% 36,6% 34,5% 32,3% 31,8% 32.7% 317% 29,0% 26,1% 26,6% 31,9%
ΣΕΟ 8,3% 10,7% 9,4% 10,7% 11,2% 10,7% 11,3% 11 β% 11.8% 120% 11,3% 10.8%
ΟΚΤ 38% 3,7% 2,9% 35% 3,7% 42% 3,6% 4,0% 41% 5.3% 4,5% 4,0%
ΝΟΕ 1.9% 2.1% 1.6% 1,7% 2,7% 2,2% 19% 19% 25% 2,9% 2,8% 2,2%
ΔΕΚ 2,1% 2,5% 2,2% 1,9% 2,0% 22% 1,8% 2,2% 2,6% 4,3% 3,3% 2,4%

ΙΥΝΟΛΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1000% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ΛlμΙνος οι.ιμινhσα : Μηνιαlα Διακύμανση Φόρτου ΒαρΙων Οχημάτων Γραμμών Ιταλlας

Μιαη Μηνιαlα

M~vας 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Διακύμανση

90-00

!ΑΝ 4,1% 4,5% 5,9% 4,1% 46% 3,6% 6,3% 51% 5,6% 50% 5,6% 4.9%
ΦΕΒ 49% 77% 7,2% 41% 4,1% 55% 6,4% 70% 6,5% 51% 6,3% 5,9%
ΜΑΡ 6,6% 6,3% 6,4% 5,1% 6,9% 7,4% 66% 86% 7,9% 6,4% 7,5% 6,9%
ΑΟΡ 8,2% 7,1% 9,9% 5,7% 7,5% 9,0% 7,5% 88% 8,4% 7,9% 8,3% 80%

~ 9,6% 8,2% 9,5% 9,4% 8,5% 94% 9,6% 8,7% 9,2% 9,4% 9,0% 9,1%
10,8% 9,8% 9,6% 12,3% 8,5% 100% 10,3% 9,2% 9,6% 9,3% 9,2% 9,9%

lογΛ 11,8% 12,5% 11,1% 12,8% 13,1% 11,0% 104% 95% 96% 10,8% 10,6% 11,2%
ΑγΓ 8.2% 6,3% 7,3% 9,0% 8,5% 76% 7,7% 8,3% 7,7% 8,6% 8,5% 8,0%
ΣΕΟ 8,5% 9,8% 8,5% 11,6% 11,3% 8,8% 10,0% 9,1% 9,3% 94% 8,8% 9,6%
ΟΚΤ 13,4% 10,5% 8,7% 10,4% 7,6% 10.7% 9,5% 91% 10,3% 10,5% 9,2% 10,0%
ΝΟΕ 8,4% 9,7% 7,9%. 8.2% 13,6% 88% 8.7% 8,1% 9,0% 9,2% 9,1% 9,2%
ΔΕΚ 5,6% 7,6% 8,2% 7.2% 5,9% 8,1% 6,9% 86% 6,8% 8,2% 7,8% 7,4%

ιγΝΟΛΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1000% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



nINIIΚEΣ 4.5

ΛιμΙνας ΗΥουμενlτσας: Μηνιαlα ΔιακΟμαναη Φόρτον ΛιωφοριΙων Γραμμών 'τσλίος

Μέση Μηνlαlα

Μήνας 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Διακύμανση

90-00

'ΑΝ 0,1% 0,5% 1.9% 3,3% 3,1% 3.2% 3,8% 2,7% 3,0"Α. 4.0% 4,7% 2,7%
ΦΕΒ 0.1% 04% 1,7% 1,7% 2,2% 2,3% 2,2% 17% 1.9% 2,5% 3.2% 1.8%
ΜΑΡ 1,0"Α. 1,8% 3,4% 44% 3,9% 44% 4,8% 45% 44% 5,8% 5,7% 4,0%
ΑΠΡ 5,3% 4,2% 7,5% 60% 9,1% 12,5% 95% 106% 10,7% 8,5% 8.0% 8,4%
ΜΑ 4,2% 4,9% 5,9% 6,7% 8,9% 74% 75% 83% 8,6% 80% 9,6% 7,3%
IΟΥΝ 7,8% 7,7% 8,2% 12.1% 66% 98% 91% 8,0% 79% 89% 8,2% 8,6%
IΟΥΛ 33,1% 30.0% 19,7% 413% 23,8% 17,4% 17,1% 16,8% 148% 14,3% 14,2% 22,0%
ΑΥΓ 36,0% 312% 30,9% 15,8% 20,8% 183% 20,9% 20,2% 180% 15,8% 15,4% 22,1%
ΣΕΠ 6,1% 9,0% 9,9% 3,7% 11,0"Α. 10,5% 13.3% 143% 14,1% 149% 12,4% 10,8%
ΟΚΤ 2,6% 4,7% 3,3% 24% 4,8% 64% 6,1% 6,4% 7,4% 8,0% 7.6% 5,4%
ΝΟΕ 1,7% 3,2% 3,5% 1,0% 2,9% 33% 2,9"Αι 2,3% 39% 42% 4,7% 3,1%
ΔΕΚ 2.ο"Αι 2,4% 4,1% 1,6% 2,8% 45% 28% 42% 55% 5,0% 6,2% 3,7%

ΣΥΝΟΛΑ 100,0% 1000% 100,0% 100,0% 100,0% 1000% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Λιμένα ΗΥουμινlιοο : ΜηνlOΙο ΔlοκΟμονση Φόριου Επιβοllκων Οχημόιων Γρα μων lιολlος

Μέση Μηνlαlα

Μr'jνας 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Διακύμανση

90-00
!ΑΝ 1,5% 0,8% 1,7% 17% 1,7% 13% 1,3% 1,2% 14% 15% 25% 1,5%
ΦΕΒ 10% 0,6% 11% 09% 1,6% 1,0% 11% 1,2% 1,3% 10% 1,9% 1,1%
ΜΑΡ 1,4% 14% 1,5% 1,4% 25% 17% 18% 2,2% 2,0% 2,0% 3,2% 1,9%
ΑΠΡ 5,0% 2,1% 33% 2,9% 34% 4,1% 3,3% 32% 39% 33% 5,5% 3,6%
ΜΑ 4,6% 3,1% 48% 3,5% 41% 44% 42% 4,9% 53% 40% 51% 4,4%

IOYN 101% 6,6% 8,7% 6,8% 8,0% 78% 8,8% 94% 99% 95% 9,6% 8,7%
IΟΥΛ 25,9% 29,0% 252% 29,1% 256% 27,6% 255% 255% 24,5% 252% 23,8% 26,1%
ΑΥΓ 329% 36,2% 364% 35,6% 34,0% 32,1% 36,3% 33,6% 309% 268% 264% 32,8%
ΣΕΠ 9,1% 12,0% 10,0% 11,1% 11,0% 11,4% 113% 11,9% 11,6% 12,6% 11,1% 11,2%
ΟΚΤ 4,1% 3,7% 3,3% 34% 4,2% 4,2% 3,3% 36% 46% 57% 4,4% 4,1%
ΝΟΕ 1,9"Αι 2,1% 1,8% 18% 2,1% 2,2% 18% 16% 2,5% 31% 26% 2,1%
ΔΕΚ 26% 2,3% 2,3% 1,9% 1,9% 21% 1,3% 17% 21% 5,3% 39% 2,5%

ΙΥΝΟΛΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1000% 100,0% 100,0% 100,0% 1000% 100,0% 100,0% 1000%



ΠIΝΑΚΑΣ 6

λιμΙνας ΗΥouμαhαac;: μ νιαlα ΔιακΟμανα Φόρ,ου ΔmΟ!tλων Γραμμών tταλkις

Μιση Mηνιαlα

Mήw, 1990 1991 1992 1993 1994 1995 '996 '997 1998 1999 2000 Διακιίμανση

~g
~

!ΑΝ 0,1% 0,1'% 0.1% 0,2% 0,0% 0,1% 0.1% 0,1% 0.2% 0,2% Ο,"
ΦΕΒ Ο,'" 0.2% 0,1% 0,8% 02% Ο,... ο,... 0.2% 0,1% Ο,... 0.2%
ΜΑΡ 0,1% 0,3% 0,4'" 0,3% 0.3% 0,3% 0,3% 0.6% 0.1% 0,4% 0,2% 0,3%
ΑΠΡ 1,5% 0,7% Ο,'" 1,6% 1.2% 2,4% 2,'" 1.4% 1,7% 1,'" 4,4% 1,8%

4.4% ','" 3.5% 4,9% 3,'" 5,3% 6,'" 7,5% 8.3% 8.4% 7.4% 8,'"
ΙΟΥΝ 10,4% 8.8%

9 '"
9,'" 8,S"" 12,1% 10,9% 14.5% 12.Ο"λι ,Ο '" 13.9% 11.0%

IΟΥλ 21,6% 1β.8% 21,5% 211% 19,0% 20,0% 191% 17.1% 16.1% 20.8% 16,8% 19.2%
ΑΥΓ 47.6% 471% 494% 46,0% 49,8% 452% 46,6%

"" 8%
454% 41,6% " ... 45,9%

ΣΕΠ '1,3% 15.1% 12.0% 14.3% 14,5% 12,0% 131% 11,9% 14.0% 14.0% 12.8% 132%
ΟΚΤ 2,5% 2.3% "" 1,8% 1,6% "" 1,6% 1.7% 1.7% 1,5% 28" 2,0%
ΝΟΕ 0.5% Ο." 0.3% 0.2% 0.2% 0,3% 02" 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

~~ΔΕΚ 0,1% 01" 0,.% Ο," 00" Ο," 0,2% 02" 0,2%
Ο " 0,3%

IYNQλA 100.0% 100 ... 100,0% 100,0% 100,0% 100 0% 100.0% 100,0% 100,0% 100,0% 10ΩΟ% 100,0%



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

" , Η νίιοα : ει' οlα Διαιιjν r ώνlι α"όΙ" Λι Ινc Π " ΙΠ α • 1880-2000

., 1880 1881 1882 1""" 1884 188$ 18'" 1887 188$ 188" 2000
,Π. , 282.816 484.169 593.810 837.023 757.825 789.244 924.075 876.120 892.336 1.Qθβ.445 1.091.3θΟ

Aocσoo 102.294 160.841 188.688 175.705 172.134 124.344 137.820 ".89< 167.592 206.180 257.897

Β" 32748 85.297 159.345 247.245 215.566 250.170 237.711 182.742 191.911 297.270 162.179
Brirldi$i 147.774 238.031 245.068 389.254 343.525 "'.000 441.366 441.269 379.589 411.596 422.552

Veneti..Trinle Ο Ο Ο 14.635 """ 79.364 105.818 151.619 153.244 171.399 248.752
Otranto Ο Ο 709 10.184 4.195 1.276 '.360 596 Ο Ο Ο

Φα , ·0 α,α 9.061 15.270 20.214 43.251 59.388 61.517 73.894 π.361 83.776 110.462 107.923
Aocσoo 5.264 7.453 .... 14.026 12.754 11.043 15.165 10.441 15.063 " ... 22.090

Β.. ." 756 1.415 7.811 24.180 26.119 "'.092 25.148 22.213 31.(XJ7 17.029
Bmdiai '299 7.059 9.130 19.984 21.150 17.369 24.ΠΟ 28.416 30050 32.129 38265

νΟΠΟΖφ·Τή"ΙΟ Ο Ο Ο 1.299 1.243 8.848 7.408 12.868 18.450 24.362 30539
Otranto Ο Ο

, ", 61 ,38 ... ... ο ο Ο,., rιKό Ο , 66.315 122.202 148.011 209.045 192.301 2055000 247.190 221.961 226.295 291.673 327.564
A~~ 26.781 44.097 52.960 52.669 54.011 40.3<0 45.394 31.494 51.573 69.907 89.745

Bari 8.502 24.006 40.643 63'" 51.213 81.531 55.002 41.544 41.370 72.740 87.924
Brindisi 33.032 54.099 54.305 ".23Β 77.622 78.688 107.263 99.485 63593 92Β6/) 87.908

Venetia-Τrlesle Ο Ο Ο '.235 Β 260 24.812 39286 49.421 49.759 56 ... 81.987
0<""", Ο Ο ,03 2.517 1.195 '33 2" 17 Ο Ο Ο

'" οα 4.971 4.534 7.021 9.843 3.962 3.419 3.515 3.795 4.148 ..... 5.427
Aocσoo 1.179 1.213 '596 1.870 72. '" 203 171 '63 41' ..,

ΒιΓί 1.341 ... 1.811 '.063 '" 1205 '299 1.044 1.155 1.768 1.925
Brindisi 2.451 2.632 3.499 4.684 2'" 1.792 1.837 2.282 2.152 2.370 2.802

Venezίa·Trinte Ο Ο Ο ,38 1 "2 178 '" 358 333 .57
OtrInto Ο Ο " .. "

, ο 2 Ο Ο Ο

Δlκυκλα 7.161 8,548 9.893 10.185 12.125 8.958 '.530 8.429 '.593 '.833 '.360

"""'" 4.657 5.209 6.184 5."" 5.738 3.232 2,661 1.951 3.196 2.331 3.106
Bari 710 ,.""" ,... 1.360 1.730 ,399 1.123 909 1.118 ... 1.232

Brindίai 1.794 2235 2.055 2.192 3.598 ,... 2.285 2.133 1.428 "2 1.041
Venetia-Τrίesιo Ο Ο Ο '" "2 2'" 2.428 3436 2.851 2'" 2....

οα."", Ο Ο • 127 107 '" 33 Ο Ο Ο Ο



ΠΙΝΑΚΑΣ 9

.. ί, Η 11 ιιιπα : Kαrανo Έ,. ~ ..ο , Γ
~" α ανά Λι Ινα n Ιλ." Ι. ο 06 1"7-2000

Έ'
,... "" 1992 "" ,... ,... ,... ,.., ,... 199. 2000

Em , 1000% 100,0% 100,0% 100,0% 1000% 100,0% 100,0% 100,0% 1ΟΟ,Ο'ΙΙι 11""," 1oo,O'Wι

λο=. 36,2% 33,2% 31.8% 21,0% 22,7% 15,8% " .. 11,4% 188'11Ι 190% 236"
Bilrι 116% 17,6% 26.8% 29,5% 284" 31,7% 257" 20,9% 215% 274% 149%

Brindisi 52,3% 49,2% 413'11Ι 46,5% 453% 42,3% 47,8% 50,4% 425% 37,9% 38,7%
V.neziil-Triell1. 0('" Ο.'"' 0,0% 1,7'11Ι '.'"' 10,1% 115% 17,3% 17,2% 15,8% 22,8%
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Λιμένας Ηγαυμενίταας: Μηνιαία Διακύμανση Επιβατικών Φόρτων στις Γραμμές lταλίας, 1990·2000
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Λιμένας Ηγαυμενίτσας: Μηνιαία Διακύμανση Φόρτων Φορτηγών Οχημάτων στις Γραμμές Ιταλlας, 1990·2000
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Λιμένας Ηγαυμενίταας: Μηνιαία Διακύμανση Φόρτων Επιβατικών Οχημάτων στις Γραμμές lταλίας, 1990·2000
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Λιμένας Ηγοuμενίτσας: Μηνιαία Διακύμανση Φόρτων Λεωφορείων στις Γραμμές lταλίας. 1990-2000
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Λιμένας Ηγοuμενίτσας: Μηνιαία Διακιίμανση Φόρτων Δικυκλων στις Γραμμές lταλίας, 1990·2000
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Διακίνηση των επιμέρους φόρτων από Ηγουμενίτσα ανά λιμένα Ιταλίας κατά την δεκαετία 1990 • 2000
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6.2. Λιμένας Πάτρας : Αναλυτική παροοο,αση και περιγραφή των φόρτων

διακίνησης από και προς τους λιμένες Ιταλίας κατά την δεκαετία 1990-2000

σε μορφή πινάκων και διαγραμμάτων.

Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολοuθούν περιγράφεται

λεπτομερώς η δα/κίνηση των γραμμών Πάτρας - lταλίας κατά την δεκαετία 1990

2000. Ο τίτλος <<1,,,,,,, αναφέρεται στους εmβάτες (εmβαΤUCΉ κίνηση), ο τίτλος

<<Lon. στα φορτηγά οχήματα, ο τίτλος «BUS» στα λεωφορεία, ο τίτλος «Caι;> στα

επιβατικά οχήματα (αuτoKiνητα) και ο τίτλος «Motoτs>. στα δίΚUKλα οχήματα. Το

«UN» προέρχεται από το Unloaded και αφορά τον φόρτο πο\) προέρχεται από

τους λιμένες lταλίας (φάρτος aπoβίβασης), ενώ το <ιLo" προέρχεται aπό το

Loaded και σχετίζεται με τον φόρτο που έχει σαν προορισμό τους λιμένες της

Ιταλίας (φάρτος εmβίβασης). Σε αντίθεση με τον λιμένα Ηγουμενίτσας, όσον

αφορά τον λιμένα Πάτρας η γραμμή Πάτρα - Otranto δεν υφίσταται και

λειτούργησε στο παρελθόν για ένα πολύ σύντομο χρovtκό δΊάστημα. ΠαράJJ.ηλα,

εκτός των στοιχείων που σxετiζoνται με τις γραμμές Πάτρας - lταλίας,

παρατίθενται στο παράρτημα και τα στοιχεία των γραμμών Πάτρας 

Ηγουμενίτσας (1994-2000), Πάτρας - Κέρκυρας (1994-2000), Πάτρας - Νήσων

Ιονίου πλην Κέρκυρας (1994-2000), Πάτρας - Αλβανίας (1996-2000) και Πάτρας

Κρήτης και Πεψαιά (1996-2000).

ΣΤOuς πίνακες πο\) πεΡΊλιφβάνOVΤαι στο παράρτημα περιγράφεται

αναλυτικά η δα/κίνηση μεταξύ του λιμένα Πάτρας και κάθε λιμένα της Ιταλίας

ξεχωριστά, ανά μήνα και χρόνο κατά την δεκαετία 1990-2000, όσον αφορά

επιβατικά οχήματα, λεωφορεία, δίκυκλο και επιβατική κίνηση, με τσυτόχρονη

αναφορά του αντίστοιχου αριθμού των δρομολσΥίων. Στον πίνακα 9 περιγράφεται

η διακίνηση του λιμένα Πάτρας και συνολικά όλων των λιμένων της Ιταλίας, ανά

μήνα και χρόνο όσον αφορά επιβατική κίνηση, εmβατικά οχήματα, λεωφορεία,

φορτηγά οχήματσ και δίκυκλο, με καταγραφή των αντίστοιχων δρομολογίων,

δηλαδή η Μηνιαία Δα/κίνηση Πάτρας - lταλiας κατά την δεκαετία 1990-2000.

Στους πίνακες 10-14 καταγράφεται η Mηyιαia ΔιαΊα/μανση το\) φόρτου των

γραμμών Πάτρας - lταλίας όσον αφορά εmβάτες, βσρέο οχήματα, λεωφορεία,

εmβαπxά οχήματα και δίκυκλα. Στον πίνακα 15 παΡΟΟΟ1άζεται η ετήσια

διακίνηση των γραμμών Πάτρας - Ιταλίας ανά λιμένα προέλευσης - προορισμού

κατά την δεκαετία 1990-2000 και τέλος στον πίνακα 16 παρουσιάζεται η
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κατανομή της ετήσιας διακίνησης των γραμμών Πάτρας - Ιταλίας ανά λιμένα

προέλευσης - προορισμού κατά την δεKαετiα ]990-2000. Από επεξφΥασία των

στοιχείων ΠΡOΙCΌΠΤει και παροuσιάζεται ένας αριθμός διαγραμμάτων που

αποτυπώνουν λεπτομερώς και παραστατικά τ/ν κίνηση των Ύραμμών Πάτρας 

lταλίας.

Στους πίνακες όπου υπάρχουν άδειες κuψέλες, υπάρχει έλλειψη στοιχείων.

Σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά τους "πολΟ'γισμούς αθροισμάτων οι κυψέλες

λαμβάνουν την τιμή ο. Στους πίνακες όπο" κατά την διάρκεια μιας ολόκληρης

χρονιάς οι κυψέλΕς εΙναι κενές. τα δρομολσ(ια δεν ΠΡαΥματοποιήθηκαν. Πρέπει

να σημειωθεί όπ στην ψηφιακή μορφή της ερΥασίας περ1λαμβάνονται οι

υπόλοιποι πίνακες που προκύπτο"ν από την επεξεργασία των αρχικών και βάσει

των οποίων προέκυψε ένα σημανnκό μέρος Τα/ν παραστατικών διαγραμμάτων

που περtλαμβάνoνται στην εργασία.



ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ι." ΠόΊ Μ .- Γ "
ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟMlΓIΑ υΝΙΡλΧ υΝΙΙα/! UNLBUS UNLPCAR ΝΙΜΟΤα ΙΟΡλΧ LOΙOR LOBUS ,Ο"""" ΙΟΜΟΤOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ BUS ΜΟ"," ""'. ΜΟΝΤΗ ΜΟΤOS

"Ο> ." " '" 10.098 3.123 " 1.931 " ''''' '.296 " 1.<466 .. 19.400 6.419 " 3.411 "''''' φ'" " '" '.589 '.20' " 1.571 , 7.846 2.769 " '" " 11.434 '''' " 2.483 "''''' Μ" " '52 16.134 ,... '" '''' " 14.560 3.316 ,,. ,,..
" 32.694 6.916 '" 2,985 "''''' ΑΠ> " '" 43.230 3.194 '" 4013 ,Ο> 41.483 3.136 '" 2.910 '" 64.113 '.332 '" 6,923 '"''''' ΜΑ 29 '33 30.576 3.761 ". 4.921 ." 25.727 '.3<0 "" 2.767 '" """ 1.121 '" 7,686 '"''''' IOYN " ". 41.641 4,101 "" 6,976 '" 40.631 4.370 ". 6.234 '" 68.272 6.471 338 13.212 1.894

''''' IΟΥΛ " '00 1($.162 3.626 '" 11.637 2.526 73.165 3.220 ". 10.561 1.250 162.347 .... .,. 26.216 3.776

''''' λ'Γ " ." 120.321 2.111 338 19.655 4.737 147.520 1.693 '" 26.272 '''' 267.641 4.010 '" 45,927 10.132

''''' ΣΕ" " '" 47.059 3.162 '" '.Ψ 1.279 62.~7 ,.'" '09 12.004 2.135 109.646 6.117 ... 16.408 3.414

''''' Ο"' '" ", 21.SS5 3.622 " 2.559 ,.. 27.523 3.424 '" 4.765 '" 49.076 7.046 "" 7.344 '"''''' "ο, " '" 11.336 ,."" 39 1.112 " 10.526 3,199 " 1.712 50 21.664 6.579 " 3,424 "''''' '" " '" 13.449 3.801 39 2.077 " 10.182 3,026 " ,.." " 24.231 6.629 " 3.567 ,.
ΙΥΝΟΛΟ '" 2.611 482.153 40.731 1.816 71.397 10.642 471.672 36,010 ''''' 72.199 10.681 ~.625 76.141 3684 143.596 21323

ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟΜΙΓΙΑ υΝΙΡλΧ UNLLOR UNL8US UNLPCAR ΝΙΜΟΤ ΙΟΡλΧ ΙΟΙα/! LOBUS LOPCAR ΙΟΜΟΤOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΟΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ BUS ΜΟΝΤΗ PCAR "ο"'" ΜΟΤOS

"" ." " "" 9.052 2.220 29 1,671 '" ''''' 2.579 " 1.743 " 16.656 4.799 " 3.414 """ "'. " "" 8.911 2.376 '" '.m " 5.520 2.266 ,
'" " 12.431 .... " 2,249 """ "" " ", 13,279 ,.'" .. ,."" 83 9.662 2.623 " 1.462 " 22.941 6.189 '" 3692 """ '" " '" 22.096 2.762 '" 3.714 203 19,256 2.451 "" 2,601 ". 41.352 5.233 '" 6,315 '""" ΜΑ' " '" 26.555 3.420 '" 4.975 '" 20.374 ,.'" ", '092 '" 46.929 ... "Ο 7,967 1.133

"" IΟΥΝ " '" 38.<00 3.641 '" 7.8S7 1.260 34.'393 3.427 '" 5.973 1.310 72.793 ''''' ", 13.630 2.570

"" IΟΥΛ " '" 119.425 4.441 '" 19.646 2.336 70.366 ,.'" '" '.003 1.091 169.811 7.324 ". 26,649 3.429

"" λ'Γ 38 "" 116.331 2,453 '" 19.218 3.764 139.639 '003 338 23.665 4.016 255.970 .... "" 42.663 ,...
"" ΣΕ" " .., 47.744 4.013 '" 7.112 1.1~ 63.6~ 3.510 '" 12.441 1.621 111.602 7.523 .,. 19.613 2962

"" Ο"' " ", "". ..,. '" 3,066 ". 26.704 3.621 '" ..'" '" !:\1,372 8.429 '" ''''' """" "'" " '38 12.06\ 4,140 '" 2.021 " 11.167 3.736 .. 1.764 " 23,248 1.676 '''' 3.611 """ ." " '" 15.687 4.722 " 2,837 39 11.447 3.296 " 1.726 ,. 21.334 ."", ". "" "ΙΥΟΟΛΑ '" 2.467 ""'" 42.162 ,.... 15.906 9.136 424.230 """ 1.626 69.332 9.432 874.1539 17.966 3.126 145.236 19,166

ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟΜIΠ.ι. υΝΙΡλΧ UNLLOR υΝιβυ8 UNLPCAR ΝΙΜΟΤΟ ΙΟΡΑΧ LOLOR ΙΟβυ5 ,ο"""" ΙΟΜΟΤOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ BUS ΜΟΝΤΗ ,PC-AR ΜΟΝΤΗ MOTOS
'092 "" " ". 11.611 4.118 " 2.108 " 11.β9!5 .'" " 1.760 " 23.712 6,481 " ,.... """ φ'" " ". 11.155 5.323 " 1.704 " ... .'" " 922 • 19.955 '''' "" 2.626 """ ΜΑ' '" ". 11.136 5.012 "" '<00 " 12.996 4.213 " 1.218 .. 30.132 9.225 '''' 3.616 '"'092 '"

,. ". 38.518 4.643 '00 4.985 '" 34.152 3.616 ". 2.605 '" 72.610 6,461 ." ,.... '"'092 ΜΑΙ " '32 34.673 .... ". 6,661 '" 23.330 4,441 '" 3,294 ,., ".203 9.310 "" 9.975 983

'092 IΟΥΝ " "" 50'" 5.323 '32 ..50 "" 36.526 5.046 '" "'" '" 69.411 10.371 '" 14,935 ,'"
'''' IΟΥΛ " '" 111.107 5.345 '" 19.352 2.155 73.632 4.416 '" 7.927 1.199 190.73θ 9.761 ,,, 27.279 ,".,,,,

λ'Γ " ". 122.083 3.622 '86 21.631 .,.. 139.139 2,870 '" 23.695 4.047 261.202 6.492 ... 45,526 8,0615

"" ΣΕ" " 288 26.863 4575 '303 6.647 '" 64.740 4.262 ". 13.004 1.676 """ 8.857 3,497 19,851 2570,,,,
ο"' " '" 23.780 5.764 '" 3.271 '" 30.794 5.042 '" 5.110 ." 54,574 10.806 "" 6.381 ,,,,,,,
"'" " "" 13.661 6.273 " 2.433 '" 12.551 ..", .. 1,912 .. 26.212 11.208 '" 4.345 '",,,,
'" " "" 15.470 6.128 '" 3.348 " 12.343 4.366 " 1.154 " 27.613 10.49-4 ", 5.102 "ΙΥΝΟλ/ '" '.903 465.326 61,0!5S ,002 63.610 9,130 4β2,θΟΟ 52.01'3 ,.... ".... 6.753 948.226 113.128 ''''' 153,096 17,663



ΠΙΝΑΚΑ.Σ Ι

ΕΤΟΙ ΜΗΝ"Ι ΠΛΟΙΑ ΔΡΟΜ/ΠΑ υΝΙΡΑχ UNLLOR UNLΒUS UNLPCλR ΝΙΜΟΤ 'ΟΡλΧ Loι.OR ΙΟβυ$ LOPCλR ΙΟΜΟΤΟ$ ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ BUS ΜΟΝΤΗ PCλR ΜΟΝΤΗ ΜΟΤα/"., ~" " ". 1~.029 5.975 " 2.~33
, 12.663 5.275 ,. 1.753 " 2$.692 11.250 '" ~.186 """ ο'" " '" 12.S79 6.&42 " 2,2$7 " 9.710 ~.9~8 " '.002 , 22.289 11.788 " 3.269 ""., Μ'" "

,..
21.8~!!! 1.S38 '" '.000 " 16.099 S.~29 ,,, 1.1&.4 " 37.904~ 12.967 '" ~,18~ """ ΑΠ' " "" 35.601 ,.'" '" ~,182 '" 3Ο'" ~.926 3Ο' 2.825 '" β6.~26 11.6θθ '" 1.607 '"

"" ΜΑ' " '" 33.062 8.561 ". 6,361 "" 2ι.71!!! 7.020 '" 2.879 "ΤΙ S7.191 IS.S61 '" 9,2.0 '""" ΙΟΥΝ " "Ο ~2.00f6 8.281 '" ''''' '" 33.901 1.~37 '" 5.359 '" 15.9041 IS.718 '" 12,709 1.~7~

"" "''' " '" 106.~gg 8.~33 '" 19.309 '''''' 62.218 6.728 '" .'" 1.110 168.111 15.161 ." 29.002 "'""" Α" " .. 108.7~7 6.~23 '" 19,065 .."" 125.877 .,., '" 22.~.ιI ~.2.ι1 23~.62~ IΗIΟ6 '" ~1,51~ ""'''' ΣΕ" " '" ~1.979 '''' '" ,,,.
'" 57.S67 ,.'" "" 11.591 ,... "'" IS.02. .,. 18,22S 2561

"" Ο"' 9.316 ,,,,
Ο 16.332 " Ο Ο

1993 00' 9.201 7,170 " 16.371 " Ο Ο

'''' .., 10.01. 7.071 " 17.οΒ5 " Ο "ΙΥΝΟΜ '" 2.560 .16.•07 96.26. ,."" 71.201 8.•n 373.595 73.901 1..ιΙ3 SΘ.1I5 8.188 790,002 170.171 3,023 129.918 ''''''
ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ ΠΛΟΙΑ ΔPOWf'ΙΑ υΝΙΡΑΧ υΝΙΙOR υNΙβU$ UNLPCAR ΝΙΜοτα ΙΟΡΑΧ LOLOR ΙΟβυ$ LOPCAR ΙΟΜΟΤΟ$ ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ βυ$ ΜΟΝΤΗ PCλR ΜΟΝΤΗ ΜΟΤOS

'''' ~"
,

" 1S.381 8.236 '" 2.<182 " 13.934 1.S30 " 1.5.~ " 29.3IS 15.766 " .."" "'''' ο'" • " 1~.788 9.501 " 2,668 " 11.281 7.~S2 " 1.015 , 2$.067 16.953 ., 3,703 "'''' Μ'" • " 2$.SIO 9.760 '" ,.... .. 16.105 7.•31 " '>03 " .2.815 17.191 300 S.169 '"199~ ΑΠ'
,

"" 3ΗΙ59 9.026 '" ~.6901 '" 33.183 6.883 '" 2.•~9 "" 67.222 15.909 '" 7.1~3 '",,,ο Μ'" " '" 39.226 8.386 '" '''' '" 28.108 7..05 '" 3,~73 "" 67.93ι 1S.791 ,ΟΙ 10.555 '"".. ΙΟΥΝ .5.313 9.•66 Ο " .. '" 36.S76 9.2.0 Ο 6.018 '" 81.9019 18.706 " 15.082 ,".,,,. "''' "."'" 8.193 Ο 18592 1.521 65.11~ '''' Ο 10.139 '" 164.202 15.<182 " 28.731 2.206

'''' Α" 96.867 S.931 '" 16.027 '''' 125.278 5.3ι8 ... 23.023 ,.... 22•. 1.5 11.279 ,ΟΙ 39.050 7262

'''' ΣΕ" """ 7.902 ". 6.8041 '" 6υ59 1.317 '" 12.563 ''''' 101.605 15.219 ,., 19..c0.4 2.545

'''' Ο"' 26,~32 981~ ". 3.9!58 '" 33.368 8.199 '" 6.08. "" ""'" 18.013 '" 10.0.2 ."
'''' "ο, H.~77 8.733 " '''' " 1~.•06 1.918 " 2.137 '" 28.883 16.651 " •.526 "'''' '" 16.501 9.220 " 3.107 " 13.•9. ''''' '" 1.617 " 30.001 18.860 " ~.92. "ΙΥΟΟΛΑ " ." .70.1S2 10•.168 ,,,. 80.910 7,.12 ~!53.166 89.652 1.76S 71.~6S 8.067 923.938 1$3.820 ,.'" 152.375 15.•79

ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟΜιΓΙ υΝΙΡΑΧ UNLLOR UNLBUS UNLPCAR ΝΙΜΟΤΟ ΙΟΡΑΧ LOLOR LOΒUS 'OPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟIfTH ΙOR ΜΟΝΤΗ BUS ΜΟΝΤΗ PCλR ΜΟIfTH ΜΟΤΟ$

''''' ~" " '" 1.g.ι7 8,266 " '''' Ο 16,868 10,2!58 " 1.928 , 31.813 18522 '''' ",. ,
''''' ο'" " '" 1•.606 10,962 " 1.253 " 15.507 10.2~9 " ". • 30.313 21.211 '" 2231 ",,,,

Μ'" " '" 19.025 9.177 " ,."" " 15.0.7 6.&43 .. 1.165 " 3ι.072 1S.820 '" .'" '"'''' ΑΠ' " '" 39.976 8 .• 10 300 6.065 '" 35.•0 1.1.2 '''' ''''' 'Ο' 1S.•19 15.!5δ2 "'" 9,123 ""''''' ΜΑ " '" 35.935 9.185 '" ,"'" '" 28.!563 '''' '" ''''' '" 62.518 17.260 3Ο' 10.130 1.007

''''' ΙΟΥΝ " "" .3.760 9 .•73 '" 8.25. '" 38.307 8.ι&1 ". 6.297 '" """ 17.93ι '" 1•.551 '''''''' 10ΥΛ " '" 98.819 10.833 '" 18.125 1.82. 63.832 10.235 '" 9.179 '''' 162.851 21.088 "" 21.9Οι 2693

"" λ'Γ 102.818 7.5048 '" 19.199 3.186 120,307 6.205 '" 21.872 3.728 223.12S 13.751 ". ~1.01l 6916

''''' ΣΕ" ΙS.!5ι5 •.", ", 7.770 .,τι ,.,,,
''''' '" 1•.336 1.558 113.8504 17.863 ... 22.106 2.59,,,,

Ο"' '" 30,083 11.083 '" ~."5 '" """ 8.213 '" 6.0.5 '" 65.1.1 19.296 '" 10.~90 ",,,,,
"ο, '" 18.155 10.90. " 2.981 " 18,293 9.•26 " 2.521 " 3β.~~8 20.330 '" 5.050 "'''' '"

,.. ,.." 11 .•99 " ,.'" " 11,736 8.707 " 2.381 " 39.57. 20.206 '" 6.273 "ΙΥΝΟΛΑ '" 2.&48 ~85,707 116.873 1.899 85.001 7.9~7 .71.088 101.9010 1.797 73.608 ,."'" 956.795 216,813 ,.'" 1S8,IS7 15,987



ΠιΝΑι<Α.Σ Ι

"ο, ΜΗΝΑΙ ΠλΟIΑ ΔΡΟΜιΓΙΑ υΝΙΡΑΧ UNLlQR UNLBUS UNLPCAR ΝΙΜοτα ΙΟΡΑΧ lOlOR LOBUS LOPCAR LQMOΤOS ΜΟΝΤΗ Ρ MOt-tTH LOR ΜΟΝΤΉ BUS "ο"'" PCAR ΜΟΝΤΗ MOΤOS

"" ~. '" 17.~ .... " 2.878 " 16.002 •.'" • ''''' " "''''' 17.535 " 4.~2
.,

".. ." "" 16.646 10.025 " 2.513 " 13.627 8.546 " 1.332 " 3Ο.Η5 18.571 " 3.845 """ "" 253 30."" 11.101 '" 4.582 " 22.811 10.141 '" 1.145 " 53.317 21.254 '" 6.321 """ ΑΠ' ". 40.920 9.137 '" 6.259 '" """ 7.852 "" 3.803 '" "'" 16.989 '" 10.062 """" "Αι '" 39.812 10.246 ". .."" '" 32.630 8.142 ,.... I.SΘ1 2,728 """ 18,988 3.017 10061 3373

"" IOYN 30' 50.662 11.322 '" 9.456 .81 42.961 10.601 '" 7.426 ." 93.60 21.m 1.72S 16763 1.924

"" "''' '" ...'" 10.792 '30 19.022 ." 66.210 9.167 '" 10,046 ." 167.500 "'" '" 29.070 1.896

"" ΜΓ '" 106.471 8.104 '" 20.865 3.557 126.638 6.664 '" 23.084 '.100 235.309 14.766 '" 43.969 7 257

".. ,," '" 46.«4 10.440 '" 8.476 '" 73.944 9.251 '" 15.631 1.617 120.386 19.691 '" 24.107 2,773

"" Ο"' ". 30.067 11.405 '" 4.527 ". 38.774 10.0θ6 '"
,.,.

"" 68.641 21.501 '" 11.535 '""" 00' '" 16.068 10.769 " 2.931 " 17.739 9.562 .. 2.471 " 35.627 20.351 '" 5.402 ",... '" ,.. 16,899 6.847 " 3.041 " 12.260 ."" " 1.717 " 29.159 10.902 ,.. 4.756 ..
ΙΥΝΟΜ • 3.137 515.481 119.063 2.034 93.050 1.557 503.101 103.975 4.722 71.912 10.645 1,019.162 223.036 6.203 170,641 16.324

ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ ΠλΟIΑ ΔPOMlnA υΝΙΡΑΧ υΝΙΙOR UNLBUS UNLPCAR ΝΙΜοτα ΙΟΡΑΧ ΙΟΙOR lO6US <OPCAR ΙOMOΤOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ ΙOR """'" θυ' "ο"'" PCA. ΜΟΝΤΗ MOTOS
1997 ''"

,,, 14.064 6.527 " 2.513 " 15.163 7.254 " '000 ,. 29.247 13.781 "" 4.573 """ ." '" 17.078 11.165 " 3.012 " 14.797 9.451 .. 1.439 " 31.675 "'.... " 4.451 ",.., "" '" 30.118 11.«8 '" 5.370 '" 21.955 9.195 '" 2.264 " 52.133 21.243 '" ,.'" ".,.., ΑΠΡ ". 41.636 10.336 '" 6.769 '" 37.231 6.361 '" 3.729 '" 76.669 16.717 '" 10.496 ..
"" ΜΑΙ '" 43,853 10.463 ,., 9.514 .,. ""'" ."" 302 '.800 '" 82.111 20.013 "" 15.114 1.402

"" IOYN '" 51,922 11.962 ". 10.871 '''' «.170 11.647 '" 7.317 '''''' 96.092 ".,. "" 18.166 2.070

"" ΙΟΥΛ '" 101.478 12.133 ,.. 20.310 '''' ".... 10.352 "" 11.166 1.139 171.332 22.485 '" 31.496 ,....
1991 ΑΥΓ ". 121.661 9.135 "" 13.114 ''''' 169,624 '''' '" 24.804 '''' 311.711 16.714 800 37,916 7.190

"" ,," '10 53.567 11.175 '" 6.615 '" 83.138 10.019 '" 17.661 '''' 137.303 21.254 81' 26,502 2.403
1997 Ο"' ". 32,257 12,752 ". '''''' '" 0.152 10,576 ,.. 1.472 '" 75,409 23.330 "" 12.471 ."
"" .0, '" "'" 12.406 " 3,834 " 17.919 10,621 " 2.674 " 37,174 23229 ". "'" """ '" "'" 22.370 11.952 " ..... " 16.269 9.031 " 2.163 " 40,639 20.963 6472 7.319 ..

ΙΥΟΟλλ , 2.650 549.347 131.496 2.374 93.523 8.246 595.148 114.578 ''''' 89.155 6.781 1.144.495 246.074 11.432 182.678 17.027

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΛΟ"'" ΔΡΟΜιΓIΑ υΝΙΡΑΧ UNlLOR UNLBUS UNlPCAR ΙΝΙΜΟΤα ΙΟΡΑΧ LQLQR LQBUS <OPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ 6US ΜΟΝΤΗ PCAFI ΜΟΝΤΗ MOTOS,... ~. 16651 9.930 " 3.622 " 19,407 10.079 " 2.531 " "'" 20.009 '" 6.153 ""'" ." 18.039 11.205 " ,.'" " 15,919 9.533 " 1.590 " ".'" 20.738 11. 4.929 ",... "" 28,3116 12.561 '" 5.011 .. 21.667 10.716 ,.. ,.,.
" 50.065 23.279 '" 6.915 ..,... ΑΠΡ 48.151 10.561 ... ,.'" '" 45.635 .... ." 4.451 '" ".'" 19.560 ... 12.110 '",.,. ΜΑΙ 46,354 12.267 '" 9.679 '30 37.175 10.311 '" 4.376 ". "'" 22.578 '" 14.055 ''''',.,.

lσΥΝ 57.562 11.999 '" 11.183 1.013 49.759 11.402 '" 7.816 ''''' 107.321 23.401 ." 19.061 """'" ΙΟΥΛ 107.762 12.038 '" 20.131 1.489 80.310 10.568 ,.. 12.211 ''''' 166.092 22.606 '" 32.348 ,'",... ΜΓ 134.α:ι7 9.122 ." 24.619 3.446 145.320 7.464 '" 26.572 3.667 219.417 16.606 '" 51.191 ,.'"
"" ,," ""'" 11.705 '" 8.329 '" 67.962 10.«5 '" 18.281 1.481 140.571 22.150 '10 26.810 2.199

"'" Ο"' 32,652 12.516 ,.. ''''' '" 45.926 10.400 '" ,.'" '" 78.716 22.921 ." 12,840 ."
11.. .0' 21,542 12.043 " 3.712 30 20.073 •."'" 10 3.282 " 41.615 22.023 '" ..... ",,'" '" 23,925 12.065 " 4.739 " 20.537 9.199 " 3.115 " 44.462 21.284 12.178 7.654 ..

εγ'QΛA
, , ""."" 138,054 '''' 101.528 7.673 """" 119.121 ,.... 93.532 8.829 1.160.452 257.175 17.578 201060 16502



ΠIΝλΚΑΣ )

"Ο, ΜΗΝΑ1
"""~

...,,,"',, υΝιΡΑ,Χ υΝιΙΟΑ υHΙΒUS υ,,,,,,,,,

"' 'ΟΡ'" """" COθUS '-OPCλR
"'"ο"" """'" , ΜΟΗΤΗ ΙΟΑ """'" "" """'" "" """'" Μα/'"

'''' 0λΗ 20." 10.1112 '''' ..'" " 2Ο.Ν7 '"'' " "'"' " 41.870 2O.S0 ,.. ,.'" "'''' ." IΙΙ7811 11.681 " ,.... .. 18.81S 10.10 " ,..., .., 3&.414 21.114 ". ." ..,
'''' """ """ 13.470 '" 8.431 " ".... 1,.m '" ,." " 153.18:1 24.703 '" .... "'''' ΑΠ' ".'" ,,= '" 8.14.4 .., )S.δ13 11.317 '" .... ". 11.108 20.100 '" 11.287 '",... 42_e3I5iI '3C'" "" ,.... "'" 30.'" 10.110 .. .."'" '" n.", 24.102 .., 13.7S7 1.02S

'''' '''' ".'" 13~1 '" Η.δδδ .., " ... 12.564 '" 1.357 ... 117.42S ,.... ,.. 111242 ,.'"
''''

.,,. 115.1181 12.11111 ". 111.180 1.0715 71.703 11.037 '"
,,,,,, ... 1σ1.ι&ι " ... '" 31.2111 '''''"" AYC 113033 10.θ113 '" ".'" ,.... 121.2115 ..... ... ,,,.. " .. "'.'" "'" '" 45.4711 5.971,... ΣΕΠ 53.011 12.887 '" 8.415 .. ,.... 10.8Q2 '" 11.160 '.230 132.887 23.77'11 .., ".'" 1.828,... "'" ",." 15.245 .. ''''' '" ...'" 1'.~ "" &.243 ", 153.887 27.230 .., 1S.332 "'"'''' "'" 23.872 ...... '" '.023 " 22.189 11.925 .., ,."" .. <11Ι.0151 28.3111 ,,, 15.428 n

'''' ." 30.... I,ΙΠ15 '" ,.... 20 24 $41 10.1511 ,,, ,." " "'" ".... .."" ...., "ΣY~ • • ....,,, 1!>ι.1151 2.-421 113.0151 1.2111 !>ι3.1Ι3 1211.710 2.4116 3Ο.'" 7.111 1.1D!S.4θ!S 263.171 13.1~ 203.152 13.3S0

"Ο, "η"" ~ .""""" UHLPA,X υΝΙΙΟΑ υ",,,,, UHLPCλA '""'" 'ΟΡ'" """" "''''' 'OPCAR '0M020S """'" , """'" '"" MOHTΉ8US "00ffi< ...,... """'" Μα/'"
2000 0λΗ 24.858 11.722 ,.. .,00 " 23.9151 11.δβ15 .., 3.391 " <11Ι.93& 23.-4011 '" 9_5111 ΙΌ

2000 ... 21.θ&ι 13.877 .. 1.021 .. 11.852 11.S24 " ,.... ,. 38.7115 2S.SOI .. 1.018 "2000 "Α' """ 1S.Q315 '" 8.1211 '" 27 <11Ι1 12.1511 '" 2.1531 " 81.!>ι3 21.1112 ... ,... ,Ο>

2000 ΑΠ' 00.... 13.3&1 ". 1I.~ '" ".... ....., ,,, .... ,,, 83.513 23.7311 '" 15.8\S ..,
2000 ΜΑ .."" 13.146 m 10.1211 ,.. U071 11.793 ". ''''' '" 89.470 248311 00' 1S.831 '"2000 "ΥΠ 58.158 ,,...

'" 13.1111 '" 51.δ99 12.832 ,.. •."" ... 110.45!:Ι 20.'" '" ".... 1.1581
2000 ",. 119.CM7 13.503 '" 23.1S!5 1.281 δ8.3δ1 11.885 ... 13.800 ,... ...... ~.188 '" "'" 2.265
2000 '" 121.-4158 10.828 '" 23.107 2.711 14.m .... ... 27.723 ,-"" 21O.OQS " ... '" " ... 6014
2000 ΣΕΠ 153.577 ,,,,,

'" 11.433 '" 3Ο", 10.00IiI '" 18.033 1.237 153.87& 23.362 '" " ... ,...
2000 "'" 311.837 13.287 ,.. 7.701 '" 53.102 11.537 '" 11.247 '" ".'" 24.80-4 .., 18.9-48 '"2000 "'" 24.331 13.770 " 5.774 " 24.3Sδ \1.124 " 3.11'215 .. 48.887 " ... '" ,."" "2000 ." """ 13.49-4 '" ,.... 20 ".'" 10.12S '" ,... " "'" 23.8111 12081 11.66\ ..

ΣΥΠΟΜ • • 637.6« 15888\ ,."" 133.2ΊΟ .... δ315.342 133.1151 2.911 103.896 7.4113 1.27'.1Ιβ6 m ..., 17.5ΙΜ 231.116 1-4.123



nlNAΚEr 10,11

Λιμtν(l( Πότρας: Μηνια/α Διακύμανση ΕπlβαTlΚΟι) Φόρ,ou Γραμμών Ι'cιλkις

ΜΙοη Mηνιa\Cι

M~νaς 1990 1991 1992 1993 "94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Δια~ύμσνση

90-00
IΑΝ 2,0% 2,2% 2,5% 3,4% 3,2% 3,3% 3,4% 2,6% 3,2% 3,8% 3,8% 3,0%
ΦΕΒ 1,8% 1,4% 2,1% 2,8% 2,8% 3,2% 3,0% 2,8% 2,9% 3,5% 3,1% 2,7%
ΜΑΡ 34% 2,6% 3,2% 4,8% 4,6% 3,6% 5,2% 4,6% 4.2% 5,7% 4,8% 4,3%
ΑΠΡ 8,9% 4,7% 7,7% 8,4% 7,3% 7,9% 7,6% 6,9% 8.0% 6,5% 7,3% 7,4%

ΜΙΑ' 5,9% 5,4% 6,1% 7,3% 7,4% 6,5% 7,1% 7,2% 7,1% 6,6% 7,0% 6,7%
IOYN 9,3% 8,3% 9,4% 9,6% 8,9% 8,6% 9,2% 8,4% 9,1% 8,8% 8,7% 8,9%
IΟΥΛ 19,1% 21,7% 20,1% 21,4% 17,8% 17,0% 16,4% 15,0% 15,9% 15,2% 163% 17,8%
ΑγΓ 28,1% 29,3% 27,5% 29,7% 24,3% 23,3% 23,1% 27,2% 23,7% 21,2% 21,2% 25,3%
ΣΕΠ 11,5% 12,8% 9,9% 12,6% 11,0% 11,9% 11,6% 12,0% 11,9% 12,0% 12,1% 11,6%
ΟΚΤ 5,1% 5,9% 5,8% 0,0% 6,5% 6,8% 6,8% 6,6% 6,7% 7,6% 7,3% 5,9'16
ΝΟΕ 2,3% 2,7% 2,8% 0,0% 3,1% 3,8% 3.5% 3,2% ,,% 4,2% 3,8% 3,0%
ΔΕΚ 2,5% 3,1% 2,9% 0.0% 3,2% 4,1% ,,% 3,6% 3,8% 5.0% 4,6% 3,2%

ΣΎΝΟΜ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 100,0% 100.0% 100,0% 100.0% 100,0%

ΛιμΙιιaς ηά,ρας; Μηιιιαfa Διaιcι)μaιιοη Φόρ,ou Baρtωll Οχημάτων Γραμμών Ι,aλfας

ΜΙση MηlllOiα

MΉW' 1990 19θ1 19θ2 1θθ3 1994 19" 1996 1997 1998 1999 2000 Διακύμοιιση

90·00
ΙΑΝ 8.2% 6,2% 7,5% 6,6% 8,1% 8,5% 7,9% 5,6% 7,8% 7,2% 8,0% 7,4%
ΦΕΒ 7,6% 6,0% 8,5% 8.9% 8,7% θ,7% 8,3% 8,4% 8,1% 7,7% ,,% 8,1%
ΜΑΡ 6,8% 7,θ% 6,2% ,,% 8,θ% 7,2% ,,% 8,6% ,,% 8,7% ,,% 8,5%
ΑΠΡ 8.0% 6,7% 15% 7,0% 8,2% 7,1% 7,6% 7,6% 7,6% 7,3% 8,1% 7,5%
ΜΑΙ θ,Ο% 6,2% 8,2% 9,2% 8,1% ,,% 8,5% 8,1% 8,8% 8,5% 8,5% 8,5%
IΟΥΝ 10,8% θ,1% 9,2% θ,2% 9,7% 8,2% 9,8% 9.6% 9,1% 9,1% 90% 9,3%
IΟΥΛ 8,7% ,,% ,,% 8,9% 8.0% 9,6% 9,2% 9,1% 8,8% 6,4% 8,6% 8,9%
ΑγΓ 5,1% 5,7% 5,7% 6,5% 5,8% 6,3% 6,6% 6,8% 6,5% 6,8% 6,5% 8.2%
ΣΕΠ ,,% 9,6% ,,% 8,6% 7,9% 8,2% 8,8% 8,6% 8,6% 8,4% 8,0% 8,4%
ΟΚΤ 6,9% 10,8% 9,6% 9,6% 9,3% 8,8% ,,% 9,5% 8,9% 9,6% 8,5% 9,4%
ΝΟΕ 8,4% 10,1% 9,9% 9,6% 6,6% 9,3% 9,1% 9,4% 8,6% 9,3% 8,7% 9,2%
ΔΕΚ 8,7% 10,3% 9,3% 100% 8,7% 9,2% 4,9% 8,5% 8,3% 9,0% 8,1% 8,6%

ΣΥΝΟΜ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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ΛιμΙναι; Πά,~: Μηνιαlα ΔιακύμανσηΦόρrouΛCωφoρclωνΓραμμών 11'CIλIαι;

ΜΙση ΜηνιαΙα

Μήνας 1990 1991 1992 1993 1994 1995 "" 1997 199β 1999 2000 Διακύμανση

90-00

!ΑΝ 0,9% 1,50,1, 1,1% 3,6% 1,β% 2,70,1, 07" 2,9% 0,7% 1,1% 1,4% 1,70,1,

ΦΕΒ 1,3% 0,9% 1,5% 2,7% 1,2% 3,1% 1,0% 0,7% 0,6% 1,2% 0,5% 1,3%

ΜΑΡ 7,2% 3,2% 2,6% 9,6% β,30,l, 3,β% 3,5% 2,6% 1,7% 3,0% 1,9% 4,3%

ΑΠΡ 20,3% β,3% 9,2% 19,1% 1β,2% 15,7% 7,3% 6,3% 4,β% 4,0% 4,0% 10,6%

MAJ "" 7,7% 4,5% 9,9% 16,1% β,I% 375% 4.9% 3,3% 3,1% 3,7% 9,β%

IΟΥΝ β,7% 11,0% 4,4% 9,70,1, 0,0% 7,7% 21,0% 3,0% 2,6% 2,70,1, 3,0% 6,7%
ΙΟΥΛ 131% 17,9% 7,9% 15,5% 0,0% 13,β% 6,4% 54" 4,4% 4,5% 4,2% 8,5%
ΑΥΓ 1β,4% 19,5% β,l% 15,6% 23,9% 16,1% "" 7,0% 5,2% 5,5% 4,7% 11,9%

ΣΕΠ 11,5% 13,7% 51,4% 14,40,1, 15,6% 14,70,1, 6,2% 550,1, 3,β% 4,9% 4,40,1, 13,30,1,

ΟΚΤ 50" 8,β% 4,7% 0,0% 10,3% β,Ο% "" 4,0% 2,7% 3,6% 2,7% 5,1%

ΝΟΕ 2,0% 3,5% 1,7% 0,0% 2,2% 3,4% 1,7% 1,1% 1,0% 2,1% 1,0"10 1,8%

ΔΕΚ 1,7% 4,1% 2,9% 0,0% 2,3% 2,9% 2,0% 56,6% 69,3% 64,4% 68,6% 25,0%

ΙΥΝΟΛΑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Λιμlναι; Πά,ραι;: Mηνιαlα ΔιακύμανσηΦάρrou Eτι.βαηιtών Οχημάιων Γραμμών lταλΙαι;

ΜΙση ΜηνιαΙα

Μήνας 1990 19θ1 1992 1993 ".. 1995 "" 1997 199β 1999 2000 Διακύμανση

90-00

ΙΑΝ 2,4% 2,4% 2,5% 3,2% 2,6% 2,90,1, 2,9% 2,5% 3,1% 3,6% 4,0% 2,9%
ΦΕΒ 1,7% 1,50,1, 1,7% 2,5% 2,4% 1,40,1, 2,3% 2,4% "" 2,6% "" 2,2%
ΜΑΡ "" 2,7% "" 32% 3,4% 3 σο" 3,7% 4,2% "" 4,4% 4,0% 3,3%
ΑΠΡ "" "" "" "" 4,7% 5,β% 50" 5,7% 6,0% 5,5% 6,7% 5,5%

ΜΑ' 5,4% 5,5% 6,5% "" 6,9% 6,4% 5,9% β,3% 7,0% 6,7% 6,7% 6,6%
IΟΥΝ 9,2% 9,50,1, 9,β% 9,β% 9,9% 9,2% 9,β% 10,0% 9,5% 9,4% 9,3% 9,6%
IΟΥΛ 19,7% 19,7% 17,8% 22,3% lβ,9% 17,6% 17,0% 17,2% 16,1% 15,3% 15,6% 17,9%
ΑΥΓ 32,0% 29,5% 29,7% 32,00,1, 25,6% 26,0% 25,70,1, 20 βο,l, 25,5% 22,3% 21,6% 26,4%
ΣΕΠ 12,β% 13,5% 13,0% 14,0% 12,7% 14,0% 14,10,1, 14,5% 13,20,1, 13,0% 12,4% 13,40,1,

ΟΚΤ 5,1% 5,5% 5,5% 0,0% 6,6% 6,6% 6,8% 6,β% 6,4% 7,5% 7,1% 5,βΟ,l,

ΝΟΕ 2,4% 2,6% 2,β% 0,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,6% 3,5% 4,1% 4,1% 2,9%
ΔΕΚ 2,5% 3,1% 3,3% 0,0% 3,2% 4,0% 2,8% 4,0% 3,9% 5,3% 5,0% 3,4%

ΙΥΝΟΛΑ 1000% 100,00,1, 100,0% 100,0% 100,00,1, 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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ιιι Ινοι; Πά'ραι;: MηvιαkJ Δlαιιlίμανση Φ6ρ,ou Διιιli~ Γραμμών h'αλIcιι;

Μl!ση ΜηνιαΙα

Μή,,", 1990 1991 1992 1993 199. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ΔιαKύμaνση

90·00
ΙΑΝ 0,2% 0,2% Ο,20,ι, 0,1% Ο,20,ι, 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,2%
.Ε. 0,1% 0,2% Ο,20,ι, 0,1% Ο,20,ι, 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 1,1% 0,3% 0,3%
ΜΑΡ 0,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,8% 0,5% 0,5% 1,1% 0,4% 0.6% 1,3% 0,6%
ΑΠΡ 2,0% 1,7% 2,0% 1,6% 1,6% 2,3% 2,0% 2,3% 2,6% 2,0% 3,2% 2,1%
ΜΑΙ 4,2% 5,9% 5,4% 5,6% 6,2% 6,3% 18,4% 8,20,ι, 7,3% 7,7% 6,4% 7,4%

fOYN 8,9% 13,4% 9,4% 8,8% 10,0% 10,2% 10,5% 12,2% 12,5% 11,1% 11,9% 10,8%
ΙΟΥΛ 17,7% 179% 18,8% 17 9% 14,3% 18,1% 10,3% 158% 15,7% 15,2% 16,0% 16,2%
ΑΥΓ 475% 40,7% 45,3% 498% 46,9% 433% 39,6% 42,2% 444% 44,6% 42,8% 44,3%
ΣΕΠ 16,0% 15,5% 14,4% 15,5% 16,4% 15,4% 15,1% 14,1% 13,3% 13,7% 14,1% 14,9%

ΟΚΤ 2,50,ι, 3,2% 3,0% 0,0% 28% 3,0% 2,6% 2,9% 2,50,ι, 2,9% 3,00,ι, 2,6%
ΝΟΕ 03% 0,5% 0,6% 0,0% 0,4% 0,6% 0,3% 0,4% Ο,40,ι, 0,5% 0,4% 0,4%
ΔΕΚ 01% 0,3% 0,3% 00% 0,3% 0,3% Ο,30,ι, 0,3% 0,2% 0,3% 03% 0,2%

ΙΥΝΟΛΑ 100,0% 100,0% 100,0% 1000% 100,0% 100 0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Λι Ινα Πό. : Ετ σια ΔlακΙν Γ ων lταλΙ αnόΙπ Λ, " Π ... ιπ .. " 1990·2000

ΟΕ. '990 1991 1992 1993 1994 1996 1998 '99' 1998 1999 2000
Επ, , 953.825 87-i.639 948.226 790.002 923.938 956.795 1.019.182 1.1-iH95 1.180Α52 1.105.-i85 1275.986

An""" 395.318 380.2-i8 -i22.685 321.5O-i 360.039 386.527 -i65.601 503.556 517.377 S-i3.792 62Η24

Β,. 85.223 109.289 123.248 92.681 161.395 98.22-i 76.225 79.101 160.689 1-i8.359 172.697
Βήndisί -i65.579 385.102 365.81" 342.232 363.61-i 3"3.302 320.12" 335.050 239.836 177.002 185.879

Venezia·Τrieste 7.705 Ο 36."79 33.585 38.890 128.7"2 157232 226.788 262.550 236.332 292.986
Φ • .0 <πα 78.741 77.986 113.128 170.171 193.820 218.813 223.038 246.07" 257.175 283.871 292.660

An""" 38.068 35.759 "9.879 61.539 57.192 83.106 103.953 113.811 12".583 153.816 1"9.957
Βθή 18.697 21.928 33.219 52.739 59.606 44.827 35.159 41.899 "6.336 37.916 39.039

Brindίsi 21.976 20.299 24.675 53.276 7".269 80.068 67.171 61.670 47.915 "7.161 45.410
VeneΖίa-Τήeste Ο Ο 5.355 2.617 2.753 10.812 16.755 28.694 38.341 4".978 58.2S-i

Επ, lκάΟ <πα 1..3.596 145.238 153.096 129.916 152.375 158.157 170.8"1 182.678 201.060 203.852 237.116
Ancona 81.880 84.098 9".318 72.072 85...75 89.908 98.75" 1O-i."95 111.503 116.065 125.363

Βθή 12.410 19.860 19.957 12.8"9 20.978 9.9<18 7.463 6.333 15.95" 18.234 19."50
Brindisi 46.693 41.280 32.0"9 36.358 34.680 32.102 31.012 28.554 25.961 19.0.... 22.528

VenezJa·Tr\a_te 2.613 Ο 6.772 8.637 11.242 26.199 33.612 43.296 47.6"2 50,509 69.775
11< ,Ια 3.884 3.126 6.806 3.023 3.599 3.696 8.203 11.432 17.578 13.125 17.59<1

An<OM 1.712 1.594 2.181 1.454 1.957 1.350 ".394 8.2"0 8.910 10.234 10.027
Βθή 285 371 3.398 21' 537 182 1.559 13' 2.520 ." 985

Brindisl 1.882 1.161 1.158 1.282 1.083 1.427 1.523 1.497 2.946 660 2.467
Venezia-Trieste 5 Ο " 69 22 737 n7 1.558 3.202 1.386 ".115
ΔΙκυκλα 21.323 19.168 17.883 16.660 15."79 15.987 18.32" 17.027 16.502 13.390 14.123

",",ο,,, 16.262 15.02" 13.500 11."67 10.2"0 8.950 11.302 9.372 8.8.... 6.878 7.-470
6ο' 9" 1.179 1.272 50' 1.172 565 41' 215 958 955 917

Brindlβi 3.007 2.965 2.002 2.728 2.059 1.770 1.495 1.649 1.270 1.087 1.167
Venezia-Trieste 1.110 Ο 1.109 1.96" 2.008 4.702 5.116 5.791 5...30 ",..70 4.569
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Λ, ,α Π<Π : Κατανο .,
ΔlοκΙν σ Γ ν Iτaλkι ανά Λι Ινα n ~ lπ ύ 1990-2000

•• 1990 1991 1992 1993 '99' 1995 1996 '99' 1998 "99 2000
~(T 100,0% 100,0% 100,0"/0 1000"/0 100,0% 100,0"/0 1000% 1000% 100 0"/0 100,0% 100,0"/0

Ancona 414% 435% 44,6% 40,7% 390% 40,4% 457% 44,0"/0 438% 492% 489%
8arl 8,9% 12,5% 13,0% 11,7% 17 5% 10,3% 75% 69% 13,6% 134% 135%

Brindisi 488% 44,0% 38,6% 433% 394% 359% 31,4% 29,3% 203% 16,0"/0 14,6%
νΘηθZIιι-TrίΘδΙΘ 0,8% 0,0% 3,8% 4,3% 4,2% 135% 154% 198% 222% 21,4% 23 0"/0

Φο • .0 ωα 1000% 100,0% 100,0% 100,0% 1000% 100,0"/0 1000% 100,0% 1000% 1000% 1000%
Ancona 48,3% 459% 441% 36,2% 295% 38,0% 46,6% 463% 484% 54,2% 512%

8arl 23,7% 28,1% 29,4% 31,0% 308% 20,5% 15,8% 170% 180% 13,4% 13,3%
Brindisl 27,9% 260% 21,8% 31,3% 383% 36,6% 301% 251% 186% 166% 155%

Ι ;θηθΖιβ.:;:Ιθ 0,0% 0,0% 4,7% 1,5% 14% 49% 75% 11 7% 149% 158% 199%
Επι τικά Ο Τ( 100,0% 100,0% 100,0% 100,0"/0 1000% 100,0% 100,0% 1000% 1000% 1000% 100,0%

Ancona 57,0"/0 57,9% 61,6% 55,5% 561% 56,8% 57,8% 572% 555% 569% 52,9%
Bari 8,6% 13,7% 130% 99% 138% 6,3% 44% 3,5% ,9% .9% 8,2%

Brίndlsi 32,5% 28,4% 209% 2800/0 228% 203% 182% 156% 129% 93% 95%
~nezla-τrieate 18% 00% 44% 6,6% 74% 166% 197% 237% 237% 24,8% 294%
Λ< .. 1000% 100,0% 10000/0 100,0% 1000% 1000% 1000% 1000"/0 100,0% 1000% 1000%

Anoo", 44,1% 51,0"/0 32,0% 48,1% 54,4% 365% 53,6% 721% 507% 78,0% 57,0%
Barl 7,3% 11,9% 49,9% 7,2% 149% 4,9% 190% 1,2% 143% 6,4% 5,6%

Brίndisl 485% 371% 170% 424% 301% 386% 18,6% 131% 168% 50% 14,0%
Venezia-Trleate 01% 00% 10% 23% 06% 19,9% 89% 136% 182% 106% 234%

ΔΙιι:υιιλa 1000% 100 0"/0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100 0"/0 100,0% 100,0% 1000%
Ancona 763% 784% 75,5% 688% 862% 56,0% 617% 550% 53.6% 51,4% 52,9%

Bari 4,4% 6,2% 71% 30% 76% 35% 2.2% 13% 5,8% 7,1% 6.5%
Brindisi 14,1% 15,5% 11,2% 16,4% 13,3% 11.1% 82% 9,7% 77% 8,1% 8,3%

ΥθηθΖίιι-TrIeste 5,2% 0,0% 6,2% 11,8% 13,0% 29,4% 279% 340% 329% 33,4% 324%

ΞΙ
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Λιμένας Π6τρας: Μηνιαία Διακύμανση Επιβατικών Ι>όρτων στις Γραμμές lταλίας, 1990·2000
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Λιμένας Πάτρας: Μηνιαία Διακύμανση Φόρτων Φαρτηγων Οχημάτων στις Γραμμές ίταλΙας,1990·2000
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Λιμένας Πάτρας: ΜηνlαΙαΔιακύμανσηΦόρτων ΕπιβατικώνΟχημάτωνστις ΓραμμέςlταλΙας, 1990·2000
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Λιμένας Πάτρας: Μηνιαία Διακύμανση Φόρτων Λεωφορεlων στις Γραμμές lταλlας, 1990·2000
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Λιμένας Πάτρας: Μηνιαία Διακύμανση Φόρτων Δικύκλων στις Γραμμές Ιταλiας, 1990·2000
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ΚΙΝΗΣΗ ΕnlΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ nAΤPAt-ITAΛIAt ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990·2000
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ΚΙΝΗΣΗ Ι.Χ ΛΙΜΕΝΩΝ nΑΤFΑΣ·ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990·2000
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ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ·ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990·2000
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ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ nATfAΣ-ITAΛIAr ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990·2000
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ΚΙΝΗΣΗ ΔιΚΥΚΙΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ nATPAI·ITAΛIAI ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990·2000
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990·2000
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6.3. Μελέτη των στοιχείων και διαγραμμάτων διακίνησης των γραμμών

ΗΥουμενίτσας - Ιταλίας και Πάτρας - Ιταλίας κατά τη χρονική περίοδο Ι 996

2000. Εξαγωγή συμπερασμάτων.

Μελετώντας τα διαγράμματα μηνιαίας διακυμανσης των φόρτων στις

γραμμές της Ιταλίας κατά την δεκαετία του '90 τόσο για το λιμάνι της Πάτρας,

όσο και για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. προκύπτει ότι όσον αφορά τον επιβατικό

φόρτο, τον φόρτο δικύκλων και το φόρτο επιβατικών οχημάτων, παρατηρείται μια

έξαρση κατά τ/ν διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο,

με aποκορύφωμα (σημείο αιχμής) τον Αύγουστο. που οφείλεται σαφώς στην

αύξηση της κίνησης κατά roυς καλοκαιρινούς μήνες λάΥω διακοπών. Όσον αφορά

την διακίνηση βαρέων οχημάτων (φΟΡτ/Ύών), η κατανομή είναι ομαλή κατά την

διάρκεια τ/ζ χρονιάς για όλη τη δεκαετία, κάτι που σημαίνει ότι τόσο ο λιμένας

Ηγουμενίτσας, όσο και ο λιμένας Πάτρας κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '90

έχουν σταθερή εμπορευματική κίνηση και έργο. Μέχρι την δεκαετία του '90 λiYyω

απουσίας στοιχειωδών υποδομών και τα δύο λιμάνια εξυπηρετούσαν κυρίως

επιβατική κίνηση. Από το ξεκίνημα όμως της δεκαετίας του '90, λάΥω των

ευρύτερων μεταβολών στην μεταφορική αγορά της Βαλκανικής, ο ρόλος τους

αλλάζει και λαμβάνουν κυρίως εμΠOρευμαΤΙΙCό χαρακτήρα. Η πορθμιακή σύνδεση

τόσο του Λιμένα Ηγουμενίτσας όσο και του Λιμένα Πάτρας με την Ιταλία

βασίστηκε κατά το παρελθόν κυρίως στην εμφάνιση τουριστικής ζήτησης. Η

επιβατική κίνηση και πιο συγκεκριμένα η επιβατική κίνηση τουριστικού

χαρακτήρα αποτέλεσε και το συνφurτΙKά μεγαλύτερο μέρος των διακινούμενων

φόρτων μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Από τα μέσα της δεκαετίας του

1970 τα λιμάνια σταδιακά άρχισαν να εμφανiζoυν ρayδαία αυξανόμενη κίνηση

εμπορευματικού χαρακτήρα.

Η μορφή της κατανομής της διακίνησης στους ιταλικούς λιμένες, δείχνει

μια τάση μεταβολών ανά περιόδους για κάθε λιμένα η οποία δεν μπορεί απόλυτα

να χαρακτηριστεί από κάποια εποχικότητα. Ως σημαντικός παράγοντας επιλογής

διαδρομής από Ι πρός τους λιμένες Ηγουμενίτσας και Πάτρας. σύμφωνα με τις

ναυτιλιακές εταφείες και τους χρήστες, θεωρείται η απόσταση του λιμένα

προορισμού Ι προέλευσης από το σημείο εJl.:1(ίνησης Ι τελικού προορισμού του

ατομικού χρήστη. σε συνδυασμό με τα διαμορφωμένα ωράρια άφιξης και

αναχώρησης του σκάφους. Άλλοι παράγο\'τες που μπορεί να επηρέασαν τις
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μεταβολές-διακυμάνσεις είναι η τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών απένανη

στους χρήστες, οι ατομικές προτιμήσεις των χρηστών και η διατιθέμενη

χωρητικότητα των σκαφών την στιγμή της εmλoγής από τους χρήστες.

Στα διαγράμματα 25-29 που ακολουθούν πραγματοποιείται η σύγκριση

της εξέλιξης των ετήσιων φόρτων μετσξύ των γραμμών Πάτρας - Ιταλίας και

Ηγουμενίτσας - Ιταλίας κατά την δεκαετία 1990-2000, όσον αφορά τον αριθμό

επιβατών, τον αριθμό επιβατικών οχημάτων, βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και

δικύκλα/ν.

Το διάγραμμα 12 απoruπώνει την διακίνηση των φόρτων Ηγουμενίτσας

για όλες ης κατηγορίες (επιβάτες, φορτηγά, Ι.Χ, λεωφορεία, δίκυκλα), ανά λιμένα

lταλίας κατά την δεκαετ1α 1990-2000. Από τον σuνoλΙKό αριθμό επιβατών που

διακινήθηκαν σης γραμμές Ηγουμενίτσας - Ιταλίας κατά την δεκαετiα του '90, το

43,34% διακινήθηΚΕ στο Brindisi. το 20,49% στην Ancona, το 25,15% στο Bari.

το 10,82% στην Τεργέστη και τη Βενετία και το 0,21 % στο Otrarto. Αντίστοιχα,

όσον αφορά τα φορτηγά οχήματα το 33,89% διακινήθηκε στο Brindisi, το 21,35%

διακινήθηΚΕ στην Ancona, το 29,79% στο Bari. το 14,78% στην Βενετία και την

Τεργέστη και το 0,19% στο Otranto. Όσον αφορά τα επιβαηκά οχήματα (Ι.χ.) το

37,86% διακινήθηκε στο Brindisί, το 24,75% στην Ancona< το 23,29% στο Bari,

το 13,9% σε ΤεΡΎέστη και Βενετία και το 0,20% στο Otranto. Όσον αφορά τα

λεωφορεία, παρομοίως το 51,33% διακινήθηκε στο Brindίsi, το 15,61% στην

Ancona το 29,36% στο Bari, το 3,5% σε ΤεΡΎέστη και Βενετία, και το 0,21% στο

Otranto. Τέλος, όσον αφορά τα δίκυκλα, το 22,26% διακινήθηκε στο Brindisi, το

45,25% στην Ancona, το 13,62% στο Bari, το 18,57% σε ΤεΡΎέστη και Βενετία

και μόλις το 0,31 % στο Otranto.

Το διάγραμμα 24 αποτυπώνει την διακίνηση των φόρτων Πάτρας για όλες

ης κατηγορίες (επιβάτες, φορτηγά, ι.χ, λεωφορεία, δίκυκλο), ανά λιμένα Ιταλίας

κατά την δεκαετία 1990-2000.Από τον σuνoλΙKό αριθμό επιβατών ποι>

διακινήθηκαν σης γραμμές Πάτρας - Ιταλίας κατά την διάρκεια της δεκαετίας του

'90, το 31,54% αvnστoιχεί στο Brindisi, το 44,04% αντιστοιχείστην Ancona, το

12,72% σε ΤεΡΎέστη και Βενετία και το Ι 1,7%1 στο Barί. Αντίστοιχα, όσον αφορά

τα φορτηγά, το 25,23% αντιστοιχεί στο Brindίsί, το 45,08% στην Ancona, το

9,68% σε ΤεΡΎέστη και Βενετία και το 20,01% στο Bari. Όσον αφορά τα

επιβατικά autoιd.VΗta (ιχ.), το 18,65% ανηστοιχεί στο Brindisi, το 56,65% στην
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Ancona, το 15,99% σε Τερ-Υέστη και Βενετία και το 8,7% στο Bari. Όσον αφορά

τα λεωφορεία. το 21,26% αντιστοιχεί στο Brindisi, το 50,48% στην Ancona, το

]2,94% σε ΤφΥέστη και Βενετία και το 15,32% στο Ban. Τέλος, όσον αφορά τα

δίκυκλα, το 11,41% αντιστοιχεί στο Brίndisi, το 64,19% στην Ancona, το 19,51%

σε Τεργέστη και Βενετία και το 4,89% στο Bari.

Στο διάγραμμα 30 αποτυπώνεται παραστατικά η κατανομή των φόρτων

διακίνησης Ελλάδας - !ταλiας στα λιμάνια Ηγουμενίτσας και Πάτρας για την

δεKαετiα ]990-2000. Από τον συνολucό αριθμό επιβατών που διακινήθηκαν στις

γραμμές Πάτρας • Ιταλίας κατά την δεκαετία του '90, το 56% αντιστοιχεί στην

Πάτρα, και το 44% στην Ηγουμενίτσα.Όσον αφορά την διακίνηση φοΡτ/Ύών το

77% αντιστοιχεί στην Πάτρα και το 23% στην Ηγουμενίτσα, την διακτνηση

λεωφορείων το 62% αντιστοιχείστην Πάτρακαι το 38% στην Ηγουμενίτσα. Όσον

αφορά τα δίιcυκλα το 66% αvτιστoιχείστην Πάτρα και το 34% στην Ηγουμενίτσα.

Τέλος, όσον αφορά την διακίνηση επιβατικών οχημάτων (ΙΧ), η Ηγουμενίτσα

για όλη την δεκαετία διακινεί το 55% των αυτοκινήτων ενώ η Πάτρα μόλις το

45%. Το διάγραμμα 3) αφορά μόνο το έτος 2000 και από το οποίο προκύπτειόη

εν έτει 2000, η Ηγουμενίτσα διακινεί το 46% των επιβατώνΕλλάδας - Ιταλίας και

το 58% των επιβαηκώναυτοκινήτωνστην Aδριαnκή.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσαςέχει αναβαθμιστείτόσο πολύ. που έχει φτάσει

όπως προκύπτει να εξυπηρετεί περίπου το 50% των επιβατών και το 58% των

επιβαηκών αυτοκινήτων στην AδριαηΙCΉ. Η κατασκευή του νέου λιμανιού της

Πάτραςπροχωράμε ιδιαίτερα αργούς ρυθμούςκαι η Πάτρα φαίνεταινα χάνει την

μάχη με τον χρόνο στον τομέα των συνδυασμένωνμεταφορών. Οι εκτιμήσειςγια

την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων δεν είναι ευοίωνες με αποτέλεσμα άλλες

περιοχές να Kερδiζoυν σταθερά συγκριτικά πλεονεκτήματα εις βάρος της, με

κλασσικό παράδειγμα την άνοδο του λιμανιού της HγoυΜΕVΊτσας, το οποίο ως

λιμάνι διακίνησης επισκεπτών έχει ενισχυθεί εξαφετικά. (Μηλιώνης Ν., ομιλία

Money Show 200 Ι).

Οι προοπτικές όσον αφορά την διακίνηση επισκεπτών από την Πάτρα

σχετίζονται άμεσα με την ολοκλήρωση των μεγάλων σιryκOινωνιαKών έργων. Από

τα μεγάλα συyKOινωVΙΑKά έργα της περιοχή.;. όπως το νέο λιμάνι. η Π.ΑΘ.Ε, η

Περιμετρική, η ζεύξη Ρίου - AVΤΙΡρίoυ και ο σιδηροδρομucός άξονας Κορίνθου -
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Πάτρας, το μόνο έργο που εξελίσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς είναι αυτό

της ζεύξης Ρίου - Avτιρρίoυ. Ο χρονικός προγραμματισμός κατασκευής των

μεγάλων έργων στην περιοχή παρουσιάζει μεγόλες αποκλίσεις και τα πλήρη

αποτελέσματα της συνδυασμένης λειτουργίας τους δεν θα φανούν πριν το 2008

2010 (Μηλιώνης Ν. ομιλία Money Show 200 1).

Όσον αφορά την Μεγάλη Περιμετρική παράκαμψη της Πάτρας, το έργο

είναι ενταγμένο στο Ταμείο Συνοχής και στο Β' ΚΠΣ και περιλαμβάνει 8

εργολαβίες συνολικού συμβαπκού ποσού 44 δις δρχ. Μέχρι το τέλος του 1999 η

απορρόφηση ήταν μόλις 18 δις δρχ. Από την πορεία εκτέλεσης των έργων

προκύπτει έλλειψη πλήρων τεχνικών μελετών, οι μελέτες των συνδετήριων οδών

δεν έχουν ολοκληρωθεΙ οι πόροι Ύια την κατασκευή των έΡΎων δεν έχουν πλήρως

εξασφαλιστεί και το Τ.Ε.Ε. Περιφέρειας Δυnκής Ελλάδας εκπμά ότι σε όλες πς

εΡΥολαβίες έχουν σημειωθεί υπερβάσεις του συμβατικού οικονομικού

ανnKεψέvO\). Όσον αφορά το Νέο Λιμάνι της Πάτρας, οι εργασίες κατασκευής

του πρώτου τμήματος ξεκίνησαν το 1997 με συμβατικό χρόνο κατασκευής 4,5

χρόνια. Ενώ η κατασκευή του πρώτου τμήματος προβλεπόταν να ολοκληρωθεί

μέχρι τα μέσα του 2001, πήρε παράταση έως τα τέλη του 2002. Οι εργασίες

κατασκευής του δευτέρου τμήματος ξεκίνησαν την 1/7/1999 με συμβαπκό χρόνο

κατασκευής 34 μήνες. ΑΙΥΥω χρονικής ανεπάρκειας για την ολακλήρωση αυτής

της φάσης δόθηκε χρονική παράταση έως nς 31/7/2003, μεγαλώνοντας σημανnKά

nς ανησυχίες των τοπικών φορέων (ερώτηση προς τους ΥπουργούςΠΕΧΩΔΕ και

Οικονομίας με θέμα τα μεγάλα έργα στην Αχαία).

Οι χαμηλοί ρυθμοί ολακλήρωσης των μεγάλων έργων υποδομής στην

περιοχή της Πάτρας από τη μια και η πρooπnκή της Εγναπας Οδού από την άλλη,

δημιουργούν σημαντικές προϋποθέσεις ανόδου του Λιμένα Ηγουμενίτσας μέχρι

το τέλος της δεκαετίας. Ο "έος Λιμένας Ηγουμενίτσας σε συνδυασμό με την

κατασκευή της ΕΥνατίας θα προσελκύσει σημαντικό μερίδιο έρΥου από το λιμάνι

της Πάτρας, Jα/ρίως στον τομέα των εξαγωγών και κατά την διάρκεια Ια/ρίως των

χειμερινών μηνών, λόγω το\) γεγονότος ότι οι σημαντικότερες μονάδες εξαγωγών

της χώρας μας εδρεύουν στην Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα. Όσον αφορά

τον τομέα των εισαγω-Υών, το λιμάνι της Πάτρας επηρεάζεται λιγότερο, δεδομένο\)

ότι το 90% των εισαγωγών της χώρας καταλήγουν στο λεκανοπέδιο της Αmκής.
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Επομένως ο λιμένας της Πάφας καθίσταται πιο ελΙCΥσΠKόςγια να μεσολαβήσει

τ/ς μεταφοράς(Σωτ/ρόπουλοςΤ.).

Η σχέση των δύο λιμένων Ηγουμενίτσαςκαι Πάτρας θα καθοριστεί μέσα

στα επόμεναχρόνια από την πορεία των μεγάi.ωνσυyκOινωνtαKώνέΡΎων

υποδομής στις αντίστοιχες περιοχές. Με την ολοκλήρωση των χερσαίων

υποδομών η εξυπηρετούμενη ενδοχώρα των δυο λιμένων θα διαμορφωθεί ως

εξής:

Ηγουμενίτσα:Βόρεια Ελ/άδα και διοχέτευσηtransit φορτίου.

Πάτρα: Λεκανοπέδιο ΑπιJC'ής,Nότια Ελλάδα και νησιά Ιονίου.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε λειτουργική αυτονομία του λιμένα

Ηγουμενίτσας από τ/ν Πάτρα, αφού μελλοντικά θα εξυπηρετείται κυρίως με

πλοία δρομολογημένα εκεΙ σε αντίθεση με τα σημερινά δεδομένα, όπου ο λιμένας

Ηγουμενίτσας εξυπηρετείται κυρίως με διερχόμενα πλοία που δρομολογούνται

από την Πάτρα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης ανάπτυξης του λιμένα

Ηγουμενίτσας (ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ, 2001) η εξέλιξη αυτή θα ολοκληρωθεί μiσα σΠ]ν

τρέχουσα δεκαετία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις εξέλιξης φόρτων της μελέτ/ς

ανάπτυξης του λιμένα Ηγουμενίτσας, (Γενικό Πρσγραμμαπκό Σχέδιο Λιμένα

Ηγουμενίτσας, ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ, 2001) ο λιμένας Ηγουμενίτσας θα εξυπηρετεί

διακίνηση τ/ς τάξεως των 750.000 φορτ/γών οχημάτων ετ/σίως, στο τέλος του

σχεδιασnKoύ ορ!ζοντα 25ετίας, δηλάδη έως w 2025. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες

προβλέψεις τ/ς εJnKαφOΠOιημένης τεχνικοοικονομικής μελέτης του Νέου Λιμένα

Πάτρας (ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ, 2002), ο αντiστoιχoς φόρτος από τ/ν Πάτρα θα φτάσει τα

550.000 φορτηγά ετησίως.

Εκτός του σημαντικού ανταγωνισμού που δέχεται ο λιμένας Πάτρας από

τον λιμένα Ηγουμενίτσας όσον αφορά την εμπορευματική και επιβατική

διακίνηση, ένας άλλος λιμένας της Δυnκής Ελλάδας, ο λιμένας Αστακού,

αναβαθμίζεταΙ, εξελίσσεται και μελλο\'τικά αναμένεται να αφαφέσει

εμπoρεuμαΤΙKό μεταφορικό έργο από την Πάτρα. Το διαμετακομιστικό κέντρο

του Αστακού έχει εΥκριθεί, το επενδυτικό πρόγραμμα έχει ύψος 43 δις. δρχ., θα

ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια και η έναρξη των εργασιών εiναι ήδη γεΥονός. Στόχος

της επένδυσης είναι η συμπλήρωση και βελτιστοποίηση των υπαρχουσών

υποδομών στην ΝΑΒΙΠΕ Αστακού, ώστε \Ό προσφερθούν προς εκμετάλλευση
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βιομηχανικά οικόπεδα και λιμενικές εγκαταστάσεις. Η KατασΙCΕUή των

εγκαταστάσεων στον Αστακό έχει αναληφθεί από την «Astakos TerminaI» και

σκοπός είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου διαμετακομιστικού κέντρου το οποίο

θα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο διεθνές εμπόριο.

Η ΝΑΒΠ1Ε Αστακού αποτελεί την μοναδική περιοχή στο εωος της σε όλη

τη χώρα που έχει χαρακτηριστεί «ελεύθερη ζώνη~) και διαθέτει δικό της λιμάνι

πολλαπλών χρήσεων, το οποίο προβλέπεται να εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον

σύ'Υχρονα λιμάνια τ/ς Ειφώπης, το οποίο θα παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες

υποδοχής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, μεταφόρτωσης και διανομής προϊόντων.

Ο Αστακός φιλοδοξεί και προσελκύσει φορτία που διακινούνται εντός της

Ευρωπαικής Ένωσης μέσω των διεθνών θαλάσσιων μεταφορικών οδών και να

αποτελέσει σwδετικό κρίκο Εuρώπης, Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας

(εφημερίδα Ημέρο : άρθρο).

Όσον αφορά την δημιουργία κέντρου διαμετακόμισης εμπορευμάτων στην

ΝΑΒΠ1Ε Αστακού, υπάρχουν σημαντικές αντιρρήσεις και αντιδράσεις, αφού

σύμφωνα με πληροφορίες το έργο λόγω άρνησης της Ευρωπαικής Κοινότητας θα

χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν υπάρχουν οικονομικά

δεδομένα που να τεκμηριώνουν την αποδοτικότητα το" έΡΎΟU, και η ευρύτερη

περιοχή του Αστακού διαχρονικά δεν παροοοιάζει θετικά οικονομικά

αποτελέσματα λόγω δυσμενούς γεωΥραφικής θέσης, έλλειψης συνδυασμένων

μεταφορών, έλλειψης ενδοχώρας και ενδογενούς δυναμικού και έλλειψης οδικού

και σιδηροδρομικού δικτύου για τη μεταφορά εμπορευμάτων (ερώτηση προς τους

ΥπουΡΎούς Εθνικής Οικονομίας. Μεταφορών και Εmκοινωνιών με θέμα την

δημιoυργiα Κέντρου Διαμετακόμισης εμπορευμάτων στην NABmE Αστακού).

Όσον αφορά τις ανταλλαγές και την κίνηση της χώρας μας με την

υπόλοιπη Κοινότητα πρέπει να θεωρηθεί ότι η διαδρομή προς τις χώρες της

ΕυρωπαϊκήςΈνωσης μέσω της πρώην ΓΙΟ\Υ'(κοσλαβίαςκαθίσταται ανενεργή για

πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα και στην περίπτωση πλήρους

αποκατάστασηςτων διαύλων επικοινωνίας.που κάποια στιγμή θα λάβει χώρα, η

συγκεκριμένη διαδρομή θα εξακολουθήσει να φθίνει στις προτιμήσεις των

μεταφορών, δεδομένου ότι η πληθώρα των νέων κρατών πο" προέκυψαν

επιβάλλει χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες διέλευσης. Από την άλλη ο

Ανατολικόςδρόμος προς τις δυτικοευρωπα'ίκέςαγορές και κυρίως την Γερμανική,
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μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ouπαρία.ς, Σλoβαriας και Τσεχίας είναι

εξαιρετικά ασύμφορος και ακολουθείται από τους μεταφopεiς αναγκαστικά. Η

διαδρομή είναι μακρινή, τα έξοδα που προκύπτουν από τη διέλευση διοδίων είναι

σημαντικά, οι ΣWOριαKOί έlεyxoι είναι συχνοί και τα οδικά δίκτυα που

χρησιμοποlOύνται δεν επιτρέπουν τη βέληστη εξυπηρέτηση αφού συχνά κλείνουν

λi:ιyω δυσμενών καφnc:ών συνθηκών. Η ωταξίωση των παραπάνω διαδρομών

προσδίδουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στους λιμένες Ηγουμενίτσας και

Πάτρας που καλούνται να αναλάβουν το μεΥαλύτερο τμήμα των ελληνικών

ανταλλayών με την Κοινότητα. αλλά και Ύα μεσολαβήσουν της μεταφοράς

εμπορευμάτων από την Κοινότητα σε Μέση και Άπω Ανατολή και Αφρική και

αντίστροφα (Μελ/τη ΟρΥάνωσης Xερoαiων Χωρών Λιμένα Πατρών - Α' ΦΑΣΗ).
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Σύγκριση Εξέλιξης Ετήσιων Φόρτων Λεωφορείων στις Γραμμές Πάτρας/Ηγουμενίτσας- Ιταλίας, 1990
2000
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Σύγκριση Εξέλιξης Ετήσιων Φόρτων Δικύκλων στις Γραμμές Πάτρας/Ηγουμενίτσας-Ιταλίας, 1990·
2000
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Σύγκριση Εξέλιξης Ετήσιων Επιβατικών Φόρτων στις Γραμμές Πάτρας/ΗγοuμενΙτσας- !ταλΙας, 1990
2000
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30

Ι6γκριση των tmμtροuς φόρτων δΙOKfνησης ndτρας και ΗγουμενlτοαςΠρος την lταλΙα KQTd την δι:κοι:τΙα 1990 - 2000

ΕmμtροΥς: Ποοοσιά ΣuνoλooΊς

Διaιdνησης Εmβαι\iN Eλλόδaς-Iιαλ/ας,

1990-2000

.....

Emμtρout; Ποσοσιά ΣwoλIιιfΚ

Διαιdvηαης ιχ Eλλόδας-Ιιαλlaς,

' ....2000

.55..

ΟΠόιρα

8HγoυμενIlσc

Emμtρcwς Ποσοστά Σ~ς

Διαιdνησης Φοριηγων Eλλάδας~ιαλlας.

, ....2000

ΩΠάτρα

8Hyouμινf,oα

Emμtρout; Ποσοσιά ΣUYOλIκής

Διαιdvηoης ΔικΟιιλων Eλλόδaς-Iτaλlας,

1;90-2000

αΠόιρα

• Ηγουμεvlιοα

Emμtρouς Ποοοο,ό Σuνoλ'ΙΙι'κ Διαιιlνησης

Λε~1ιιN Eλλόδα/;-I.Qλlaς, 1990-2000

ΟΠάιρα

8ΗΥουμιν!ιοα



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31

Σύγκριση των επlμέρους φόρτων διακίνησης Πάτρος και Ηγουμενίτσας προς την lταλΙα κατά το tτoς 2000

Επιμέρους Ποσοστά ΣuνoλlKι'ις

ΔιοιςlVησης Επιβσιών Eλλάδας-Iτoλlσς,

2000

Επιμέρους Ποσοστά ΣυνολιΚής

Διαις:lVησης Φορτηγών Ελλάδας-lταλιας,

2000

Επιμέρους Ποσοσιά ΣΥVoλΙKι'ις

Διαις:ΙVησης ΛtωφoρεlωνΕλλάδας

Ιιαλlσς,2000

ιΙ4β%

α Πάτρα

.Ηγουμενlτσα

Επιμέρους Ποσοσιά ΣυνoλlκtΊς

Διαιςlvησης ΙΧ Ελ/άδας-lιαλΙας,

2000

ΟΠάιρα

8Ηγουμενιτσα

Dndfpα

8Ηγouμεvlτσα

Επιμέρους Ποσοστά Συνολικής

Διακlνησης ΔΙΚUκλων Eλλάδας-lτaλΙσς,

2000

Ο Πάτρα

8ΗγουμενΙισα

aΠάιρα

8Ηγouμενιτσα
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7.Βιβλιογραφία

Άρθρο σχετικό με την πορεία των έργων στο λιμάνι της Πάτρας.

Άρθρο σχετικό με τη δημιουργία Διαμετακομιστιχ:ού Κέντρου στον Αστακό.

ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ : Γενucό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα ΗΥουμενίτσας (Masterplan).

ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ (2002) : Εmκαιροποιημένη Τεχvucooικoνoμική μελέτη του Νέου

Λιμένα Πάτρας.

Ερωτήσεις Βουλευτών του Νομού Αχαίας στα αρμόδια Υπουργεία σχετικές με

προβλήματα τomκoύ χαρακτήρα.

European Commission :The Development of Short Sea Shipping ίη Europe. Α
Dynamic Altemative ίη a Sustainable Transport Chain. Progress Report.

Ημερίδα (1997): Οι προοπτικέςτου λιμένα Βόλου στον εθνικό και διεθνή

ανταγωνισμό(Βόλος).

ΚατσαντάςΣ. :Άρθρο με θέμα «Εμπορευμαηκό Διαμετακομιστικό Κέντρο ΠάτΡας».

Λιμενικό Ταμείο Πατρών (1995): Μελέτη ΟργάνωσηςΧερσαίωνχώρων Λιμένος
Πατρών.

ΜηλιώνηςΝ. (200 Ι) : Ομιλία στο συνέδριο Money Show 200 I.Πάτρα.

ΝικολόπουλοςΝ. (2000) :Η Αχαία στην Ευρώπη του Εικοστού Πρώτου Αιώνα.

Πελοπόννησος : Καθημερινή εφημερίδα. Άρθρο σχεnKά με την αναβάθμιση του

αεροδρομίου του Αράξου. Πάτρα.

ΣκάΥιαννης Π. (1994) : Πολιτική Προγραμματισμού των Υποδομών. Αθήνα

Πεφαιάς : Σταμούλης.

Σωτηρόπουλος Τ. :Συνέντευξη με θέμα τον ανταγωνισμό των λψένων Ηγουμενίτσας

και Πάτρας.

Τα Νέα : Καθημερινή εφημερίδα. Άρθρο σχεnKό με τη σύνδεση Πρέβεζας - Ακτίου.

Αθήνα.

ΤΕΕ - Τμήμο Ανατολικής Μακεδονίας (2000): Διημερίδα με θέμα: Ο Σιδηρόδρομος

στην ΑνατολικήΜακεδονία.

ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής MαKεδoνiας (1999): Κείμενο σχετικό με τις θέσεις του ΤΕΕ

για την ΕγνατίαΟδό.
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Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας: Μελέτη Τεχνικής Υποστήριξης για τη διαμόρφωση

του Σχεδίου ΣτρατηΥικής Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδομής της Χώρας

Ελλάδα 20 Ι Ο.

Υπουργείο Ειινικής Οικονομίας (1998): ΣυνoπnKόΣχέδιο ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης
2000-2006.ΒασικήΥποδομή «Μεταφορές,Ενέργεια, Επικοινωνίες»

ΥπουργείοΜεταφορώνκαι Επικοινωνιών(2001): Κοτνοπκό Πλαίσιο Στήριξης

2000-2006. Επιχειρηmσκό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρoμo~ Αεροδρόμια, Αστικές

Συγκοινωνίε9)·

Intemet sites

www.europa.eu.int (ΤΟ site της ΕυρωπαίκηςΈνωσης).

WWW.Υpethο.gr(Τοsίteτου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας).

www.minenv.gr(Tositetou Υπουργείου Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων).

www.ru5.cti.gr(sίteσχεnκό με το Νέο Λιμάνι Πάτρας).

www.egnatίa.gr(sίteσχετικόμετηνΕγνατίαΟδό).

www.gntο.gr(Τοsίteτου E.Q.T).

WWW·Ροrι-νοI0s.gr(ΤοsίteτουΛιμέναΒόλου).

www.patrasport.gr (Το site τυυ Λιμένα Πάτρας).

www.tee.gr(Tosite τυυ Τεχνικού ΕπιμελητηρίουΕλλάδας).
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Διαδρομή Διευρωπα'iΚων Δικτύων Διασταυρώσεις Εκτίμηση κόστους

Άξονας Γενική περιγραφή Διεύθυνση με άλλους ως το έτος 2015 (MEU

Οδική Σιδηροδρομική άξονες Οδική Σιδηροδρομικ

ΤΒllίπ, Riga
ΤΒllίπ, Tartu, Riga, Shyaulyal,
Jonaitiskiai

Helsinki, ΤΒllίπ, Riga,
Διακλάδωση 1: Riga, Kaunas,

Διακλάδωση 1: Jonaitiskiai,
Bialystok, Warszawa Κaunas -

Ι κaunas, Warszawa Ι E-W Kaunas, Bialystok, Warszawa 1.557 2.278
Gdansk Διακλάδωση 2: Riga,

Διακλάδωση 2: Jonaitiskiai,
Άξονος lχ (E-W)

Κaliningrad, Gdansk
Kaliningrad, Gdansk

Μήκος 1.630 χλμ
Μήκος: 1.710 χλμ.

ΒθΓlίπ, ΡΟΖΠΒΠ, Warszawa, .
ΒθΓlίπ, Warszawa, Brest, Minsk, Moscow Nizhny B~ΓIIΠ, ΡΟΖΠΒΠ, W.arszawa, Brest,

1I Minsk, Moskva, Nizhny Ε -W Novgorod ' MInsk, Moscow, Nlzhny Novgorod 4.768 3.635
Novgorod

Μήκος 2.200 χλμ
Μήκος 2.300 χλμ

Dresden, Legnica, Wroclaw, Dresden, Legnica, Wroclaw,

Dresden, Wroclaw, Oρole, Katowice, Κracow,
Opole, Katowice, Κracow,

111 E-W Tarnow, Ινον, ΤθΓΠΟΡΟI, Vinnitsa,
Katowice, Ινον, Κίθν Tarnow, Ινον, Rovno, Κίθν Fastiv, Κίθν

3.715 1.860

Μήκος: 1.700 χλμ
Μήκος 1.650 χλμ

-
Dresden f Nurnberg, Κλάδος 1: Nurnberg, Rozvadov, Κλάδος 1: Nurnberg, Cheb, ΡIΖθΠ,

Praha, Bratislava f Plzen, Praha Praha
Wien, Budapest, Arad

Κλάδος 2: Dresden, Praha Κλάδος 2: Dresden, Praha
Διακλάδωση 1: Arad, Praha, Bratislava f Wien, Praha, Bratislava f Wien,

lν Bucharest, Constanta N-S Budapest, Timisoara, Lugoj Budapest, Cegled Szolnok, 8231 8.583
Διακλάδωση 2: Arad,

Διακλάδωση 1: Lugoj, Deva, Bekescsaba, Arad
Craiova, Sofia Sibiu, Pitesti, Bucuresti, Διακλάδωση 1: Arad, Brasov,
Διακλάδωση 2α: Sofia, Constanta Ploiesti, Bucuresti, Constanta
Θεσσαλονίκη Διακλάδωσπ 2: Lunoi, Διακλάδωσn 2: Arad, Timisoara,
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71

Διακλόδωση 2β: Sofia, Caransebes, Craiova, Vidin, Craiova, Sofia

Istanbul Sofia
Διακλόδωση 2α: Sofia, Κιλκίς,

Διακλόδωση 2α: Sofia. Pemik, Θεσσαλονίκη
Σέρρες, Θεσσαλονίκη

Διακλάδωση 2β: Sofia, Plovdiv,
Διακλόδωση 2β: Sofia, Provdiv, Edirne, Istanbul
Haskovo, Istanbul

Μήκος 4.340 χλμ.

Μήκος 3.640 χλμ.

Venice, Trieste, Divaca,
Ljubljana, Maribor, Pince, Venice, Triesle, Divaca, Ljubljana,
Nagykanizsa, Budapest, Budapesl, Miskolc, Nyiregyhaza,
Nyiregyhaza, Uzhgorod, Ινον lahony, Cop, Ινον

Venice, Trieste Ι ΚΟΡθΓ, Κλόδος οπό Koper: Koper, Κλάδος από Koper: Koper, Divaca

Ljubljana, Budapesl, Divaca
Κλόδος οπό Rijeka: Rijeka,

Uzgorod, Ινον Κλάδος οπό Rijeka: Rijeka Zagreb, Kaposvar, Dombovar,

Κλάδος από ΚΟΡθΓ S-W
Zagreb, Varazdin, ΙθΙθΠΥΘ, Budapest

7.707 5.6ν Becsehely
Κλάδος από Rijeka Κλάδος από Ploce: Ploce, Mostar,

Κλόδος οπό Ploce: Ploce, Sarajevo, Zenica, Pecs,
Κλάδος από Ploce Mostar, Sarajevo, Osijek, Dombovar

Κλάδος από Bratislava Dunaujvaros, Budapest
Κλόδος οπό Bralislava:

Κλάδος οπό Bratislava: Bratislava, Zilina, Poprad, Kosice,
Bratislava, Zilina, Martin, Poprad, Cop
Presov, Kosice, Uzhgorod

Μήκος 3.270 χλμ.

Μήκος: 2.850 χλμ.

Gdansk, Grudziadz Ι Διακλάδωση 1: Gdansk, Τorun, Gdynia, Gdansk, Tczew
Warszawa, Kalowice, Lodz, Piolrkow Trybunalski, Διακλάδωση 1: Tczew,
Zilina Czestochowa, Kalowice, Bielsko Warszawa, Bielsko Biala, Zilina

νι
Κλάδος προς Poznan

N-S Biala, Zilina 6.752 5.7
Διακλάδωση 2: Tczew,

Κλάδος προς Breclav Ι Διακλάδωση 2: Gdansk, Elblag, Bydgoszcz, Gliwice, Kalowice
Brno Warszawa, Piotrkow Trybunalski

Κλάδο' ποο' Breclav Ι Brno:--



Κλόδος προς Poznan: Grudziadz Czechowice, Dziedzice, pθΙΓoνί~1

- Swiecie - Gniezno - Poznan u Karνine, Ostrava, ΡΓθΓον,

Breclav
Μήκος 1.880 χλμ

Μήκος 1.800 χλμ

νll Ρήνος - Δούναβης W-E EKyrμώμενOμήκος όξονα: 2.415 χλμ.

--
657

Durres, Tirana, Skopje. Sofia,
Durres, Tirana. Skoρje. Sofia.

Plovdiv, JiIarovo Plovdiv, Stara zagora, Jambol,
KarnobaI

νlll
Durres, Tirana, 5kopje, E-W Διακλόδωση 1: Jitarovo, Burgas
Sofia, Burgas f Varna Διακλόδωση 1: Karnobat, Burgas 1.420 1.127

Διακλόδωση 2: Jitarovo, Varna
Διaκλόδωση 2: KarnobaI, Varna

Μήκος 960 χλμ.
Μήκος 1.270 χλμ

-
Helsinki, SI. Petersburg, Moscow.
Κίθν, Tirasρol, lasi, Bacau,
Foscani, Buzau, PloiesIi,

Helsinki, 51. PeIersburg, Bucurestii, Rousse, 5Iara Zagora,
Moscow, Uman, Ljubasevka, Αλεξανδρούπολη
Chisinau. BucharesI. Ruse, ΔεύΥερος κλόδος μεΥαξύ 51.

Helsinki, 51. PeIersburg, Svilengrad, Αλεξανδρούπολη Petersburg και Κίθν 51.
Pskov f Moscow, Κίθν, Κλόδος από Klaipeda: Klaipeda, Petersburg, Vitebsk, Mogilev,

ιχ
Ljubasevka, Chisinau, Kaunas, Minsk, Κίθν Gomel, Chernigov. Κίθν
BucharesI, 4738 2.606

DimiIrovgrad, Κλόδος από Kalinigrad: Κλόδος από Klaipeda: Klaiρeda,

Αλεξανδρούπολη
Kalinigrad, Kaunas Shyaulyaj, Minsk, Gomel,

Chernigov, Κίθν
Κλόδος προς Odessa:
Ljubasevka, Odessa Κλόδος από Κalinigrad:

Μήκος: 5.820 χλμ
Κalinigrad, Κaunas

Κλόδος προς Odessa: Rozdilna,
Odessa

Μήκος 6.500 χλμ

ί



Salzburg, LjubIjana, Zagreb, SaIzburg, Ljubljana, Zagreb,Belgrade, Nis, Skopje, BeIgrade, Nis, Skopje, Veles,
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονlκη

Διακλάδωση από Graz: Graz,
Διακλάδωση οπό Graz: Graz,Maribor, Zagreb Maribor, Zidani Most

SaIzburg, Ljubljana, Διακλάδωση οπό Budapest:
Διακλάδωση από Budapest:

737 1.100Zagreb, Beograd, Nis, Budapesl, Szeged, Subotica, Budapest, Νονί Sad, BeIgradeΧ Skopje, VeIes, Νονί Sad, BeIgrade
Nis,Διακλάδωση προς Sofia:Θεσσαλονίκη

Διακλάδωση προς Sofia: Nis, Dimtrovgrad, ΚθΙοΙίΠθ, SofiaDimtrovgrad, Sofia
Διακλάδωση προς Fiorina: Veles,

Διακλάδωση προς Fiorina: ΒίΙοlθ, Φλώρινα
Gradsko, ΒίΙΟΙθ, Φλώρινα

Μήκος: 2.360 χλμ.
Μήκας 2.150 χλμ.



Ειδικός Στόχος Προτε- Εκτίμηση μέχρι 2003 Εκτίμηση μέχρι 2006

(Εμπορευματικό ραιότητα

Κέντρο)

Πειραιά Α Ολοκλήρωση Μελετών, Περάτωση κατασκευής

Εξασφάλιση

χρηματοδότηση;, Εναρξη

κατασκευής

Κεντρικής Α Ολοκλήρωση Μελετών, Περάτωση κατασκευής

Μακεδονίας Εξασφάλιση

(Κιλκίς) χρηματοδότηση;, Εναρξη

κατασκευής

Αλεξανδρούπολης Α Ολοκλήρωση Μελετών, Περάτωση κατασκευής

Εξασφάλιση

χρηματοδότηση;, Εναρξη

κατασκευής

Πελοποννήσου Α Ολοκλήρωση Μελετών, Εναρξη κατασκευής και

(Πάτρας) Εξασφάλιση χρηματοδότησης mθανώς περάτωση

κατασκευής

ΗΥουμενίτσας Β Ολοκλήρωση Μελετών, Εναρξη κατασκευής και

Εξασφάλιση χρηματοδότησης mθανώς περάτωση

κατασκευής

Κρήτης Β Ολοκλήρωση Μελετών, Εναρξη κατασκευής και

(Ηρακλείου) Εξασφάλιση χρηματοδότησης mθαvώς περάτωση

κατασκευής



ΛιμΙνος ΗΥouμ,νΙ,σας: Αναλυ'ικός ΓlίllW<oς Διewνrιαrις Γραμμών I'aλίας

Γρaμμ~: Ηyouμ,νΙ,σα· Ancσna

ποι ΜΗΝΑΣ Δ"'_ υΝιΡΑΧ UNLLOR UNLBU5 UNLPCAR UNLMOJ05 ΙΟΡΑΧ ΙOΙOR ΙΟΒυ5 ΙOPCAR LOMOTOS
ΜΟΝΤΗ - ΜΟΝΤΗ_Ι ΜΟΝ1Η Β ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ

"" Ο, "' "" Μ0105

1990 '" " ." '" '" , '" '" '" , 1.122 "" " '"
,

1990 .'" " "" '" '" '" "Δ
,

" 1.036 ,., ,
'" "'"'' "" " ''''' '" " '"

, '" '"
,

'"
, 1.510 '" " '" ,

1990 "''' "" 3.591 ". " .. " 2.775 '" " '''' " 6.366 '" " 1.397 "1990 "'" "" 3.220 '" " ." '" 1,620 '" " "" " 5.0.40 "" "" 1.450 '"..'" 10ΥΝ '" 6.144 '''' '" 1.669 '" 4.754 ". " 1.260 "" 10.698 50< '" 2.949 '"..'" IΟΥΛ '" 14.617 '''' "" ,.'" '" 10,369 "" ''''' 2.593 '" 24.9&6 ". ". 6.949 ''''''""" ΑΥΓ ... 11.230 " '" '''''' ." 20.243 '" '" ,... 1.090 31.473 '" "'. 7.824 ''''''.."" "π '" 4.016 '" " 1.132 "" 5.371 '" " 1.490 "" 9.387 '" '" 2.622 .".."" ο"' '" 3.455 "" '" '" " 2,891 "" " ." " ..'" "'. " '''''' ''''.."" "ο, '" "50 ". , '50 , 1.535 "" " ". " 2.385 '" " "" "'"'' '" " '" " " '''' ,
"" '" " ""

, 1.685 '" " .'" •
ΣΎΝΟΛΟ 1.169 48,858 2,426 ". 13.465 2.512 52,436 2.838 '" 13.316 2.145 102.294 '''' 1.179 26.781 4.657

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΡΟΜΙΙ1Α υΝΙΡΑΧ UM.LOR UNLBU5 UNLPCAR UNLMOJ05 ΙΟΡΑΧ LOLOR ΙOBU5 ΙOPCAR ΙΟΜΟΤ05
ΜΟΝΤΗ - ΜΟΝΙΗ Ι MONTft " ΜΟΟΤΗ - ΜΟΝΙΗ_

'Αχ ο, "' "" Μ0105

1991 "'" "
,,, '" '" 1.059 '" , '50 1.981 ""

, ". "1991 .'" " 1.125 ." ,
'"

, 1.378 '" ,
'"

, '-500 .'" , "" "'''' "" " 1.925 '" " ." " 3.227 "" " '" , 5,152 '" " '" '"1991 ΑΠ' "'" 2.308 '" " '" '" 2.4"" "" " '" '" 4.752 '" " 1.073 """ ΜΜ "" 4.176 '" '" '''''' ''''' 2.541 '" " '" '" 6.717 .'" " 2.116 '"1991 ,o~ '" 5.929 '" " 1.924 ". 5.414 '" " 1,616 '" 11.343 "" " '''' '"1991 10ΎΆ "" 29.589 '" '" 6.249 .5Ο 11.234 '" "" 2.707 '" 40.823 '" "" 10.956 , .000
1991 ΑΥΓ '" 22.311 ". '" 5.605 1.065 27.279 '" '" 7.450 "" 49.590 '" "'. 13.055 2.025
1991 "Π '" Β.021 '" " 2.377 '" 13.330 "'. ''''' 4.151 '" 21.351 '" '" 6.526 l,ω7

1991 ο"' '" 3.526 "" " - " 4.824 "" " '''' ,.. 8.350 "" 50 Η78 '"""" "'" " ,..... ... " ... , 2.221 '" " "" " .."" '" " 1.207 "1991 '" " 2.246 '" " '"
, 1.948 '" " "" , 4.194 '" " 1.139 ,

ΣΎΝΟΛΟ 1.257 83.942 3.940 ". 23,338 2.855 78.899 3.513 '" 20.759 ,.... 160.6<11 7.453 1.213 44.097 5.209

ΠΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΡΟM'l1A UNLPAX UNLΙOR UNLBU5 UNLPCAR UNLM0105 ΙΟΡΑΧ ΙΟΙOR ΙOBU5 ΙOPCAR ΙΟΜ0105
ΜΟΝΙΗ- ΜΟΝΤΗ L ΜΟΝΤΗ_Β ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΙΗ -
'ΑΧ '" "' "" ΜΟΤ05

1992 '''" '" 1.697 "" " "" 1,967 "" " '" • ,..... ." " ,."'" ,
1992 .'" '" 1.627 ." " ". ''''''' ""

,
"" "" "" " '" "1992 "" " 2.938 '" '" '" " 2.401 "" 50 '" , 5.337 ... "" 1.138 ...." ΑΠ' "" 6.091 ." '" ,.'" " 5.075 ""

,.
"" " 11.166 '''''' '" 2.107 '""" ΜΑ' '" ."" '" ". 2.155 '" 3.627 ." " 1.6<10 " 10.193 '" '" 3.795 '".." IΟΥΝ "" 10.595 "'" '" ,... "" 5,698 '" '" 1.715 '" 16.493 ,,,

'" 5.401 '".." 10ΥΛ '" 27.278 '" '" 7.777 ." 12.461 ." ,. 3.321 ." 39.739 "" '" 11.098 1.363,,.,
ΑγΓ '" 29.658 '" '" 6.541 1.424 31.776 "" "'" 8.740 ''''' 61.434 '" '" 15.281 2,714

1992 "Π '" 5.645 ". " 1.582 '" 15,685 "" " 4.6<17 '" 21.330 "'" "" 6.429 """" ο"' '" 3"46 '" '" 1.176 " 5,574 "" " 1.760 "" 9.020 1.105 " ,... '50

"" "'" " 1.6<18 '" " ... , 1.774 '" " '" • 3.422 ", " 1.319 "1992 Δ" '" 2.701 ." " 1.16-4 " 1,556 '" " ""
, 4.257 '" ". 1.628 "ΣΎΝΟΛΟ 1.412 98.688 5.126 "'" 27.968 3.234 69,000 4.542 '" 24.994 2.930 188.688 ,.... 1.698 """ 6.164



Λ,μt,α, ttγouμι'ί,αoς: A,αλιnlιtόι; Γlίναω, Διιι<iνησηι; ΓραμμιiN I'aλiι:ι,

Γραμl6l Hyauμι,iταα. Anc:on8

ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ ΔΡOJιNΓIA UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCAA UNLMOTOS ""''' ΙOΙOR LOΒUS ΙOPCAA ΙOMOrOS
ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤιI_Ι ΜΟΝΤΗ.β ΜΟΝΤΗ_ MOJ'lTH_

'" Ο, "' "Μ MOTOS

,,~ ''" 2.145 '00 " '"
, '''' '"

,
'"

, ''''' ,.m " 1.3041 ,,- .'" ''''' '"
,

""
, 2.167 ." , .00 , •"0 ,'" .. '''''' ,

"" "'" '''' '''' " 1,2<15 • 2619 1.071 , 00' , 6,570 I.Π5 ,.. ,."" •
,~, "" 5573 '" " 1,915 '" 4.561 '" '" 1.127 " 10.154 '''' " ,~ ",,~ "'" 7.216 ,,.

" 2,676 '" 4.161 1.392 , '.000 " 11,457 "'"
,.. ,... '",,~ ,ο,," """ '" " 6,705 '" 6,013 '''' " "" " 21,441 1,914 "

,,,.
'",- 10ΥΛ 23"57 ,~ " "00 '" 1".7"1 1271 " 4.273 '" 38,198 1.930 " 12633 '",,~

'" 21,93(; '" " '''' ~, ".m '" " 7,046 ." 44,669 1,643 " 14,635 1,039,- "" 10042 '" .. 3,777 '" 1],160 '.000 " 5,480 '" " "" 1.527 " 9257 '""" on 6.256 1.292 " 2.155 Η 6.682 1.475 , 2.119 " 1".938 2.761 " 4.674 ",,~ ΝΟΕ '.00; 1,141 ,
"" • 4,040 ""

,
'" • ",,, "00 " 3.516 ,,- '" 9815 1,031 " '''''' , 3,432 "" " '"

, 13241 ,m '" 5.725 ,
ΙΥΝΟΛΑ , 11"968 9.111 '" "3.933 1."2<1 91.212 13.653 '" 2591" '" 206.180 ,,'" .., 69901 2331

ΕΤΟΣ ""'"" ΔΡOJιNΓ1A UNLPAX UNLLOR UNLBUS UJ'ltpCAR UNtMOrOS 'Ο>''' ΙΟΙOR ΙOBUS ΙOPCAR LOMOrOS ""'''"_ ΜΟΝΤΗ Ι MOJ'lTH 8 MO~". MON'fH

'" Ο, "' "Μ MQTOS

''''''' ''" 3610 '"
, 1,667 , ,~ ". ,

""
, 7570 1,626 " "" "= '" "". '"

, ",.. , 2,511 ,00; , ." , 6515 1 852 " Η1S
,

''''''' "'" '"" "'" " 3,435 , 3,697 '''' " '" • 10396 ''''
,.. 4181 ,- m, 12.167 ,~ ω 5,330 " 4,496 ,". .. '" " 16.663 ''''' " 8321 '"''''''' "'" '''' '" ~ ."'" ~ 6,131 ,,.,

" 1.601 " 16.093 2.140 " "" '"- IΟΥΝ 19.950 '" " 7 424 '" 6,259 '" " 1.855 '" 26.209 "00 " 9219 .,.
''''''' IΟΥΛ 44.554 '" " 15,265 .., 13,448 1,227 " 3.624 '" "." ,.'" ~ "'" '"''''''' '" 25.224 ~, " 9.017 ." 33.764 ." , 10019 "" " ... 1 51!> '" """ 1 435

''''''' "" ."" ... "
,,,,

'" 18914 '" " 7025 ". 28816 1.791 " 10514 '"- on 5.043 '" " 2012 " "" '"
, 1806 " 10.βθβ 1428 '" ,."" ""'" ,ο, "" '"

, ,."" , 4,104 ,'" " '"
, 7.340 '''' " 2.516 ,- '" ,'" '" • 3.621 , 3,151 '" " '"
, 10619 ,.... " 4.314 ,

ΙΥΝΟΛΑ , 151819 8.947 '" ~'"'
1.896 106.078 13.143 '"' 30114 1212 257891 22.090 .., 89745 ,".



ΛιμΙν<:ι<; ΗΥouμινίιοος: AναλιJlI~ nlνo~oς Διοκίνηοης Γιχιμμών lτoλioς

Γιxιμμ~' ΗΥοuμινlrοο - Bari

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔPOMlΓlA UNLPAX υΝΙΙΟΑ υNLBUS UNLPCAR υNL.MOTOS ΙΟΡΑΧ ΙΟΙΟΑ ΙOBUS ΙOPCAR ΙOMOTOS
ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝnι_ ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝnι - ΜΟΝnι

"" COΟ ,υ, "'" MOΤOS~

"'" '''" ο ο ο ο ο

"" .'" ο ο ο ο ο

"'" MAe Ο Ο Ο Ο Ο

"'" '"' " ". ,
'" " " '" , ,

" '''' ,
" " "'''''' Μλ' Ο Ο Ο Ο Ο

"'" IOYN • I.G32 " " '"
, 1.032 " " ". ,

''''' ΙΟΥΛ " 9.27G '" '" 1,721 '" 4.617 " '" '" " 13.887 '" "ο 2.7G5 ".
"'" .,c " ,.. " '" 1.5-42 ,,, 8.627 " '" 1.616 '" 16.622 '" ." '''' ...
''''' "π

,
"ο

,
" "

,
'"

, ,
" " .'" ,

'" '" '",,,ο ο'" ο ο ο ο ο

"'" "ο, ο ο ο ο ο

"'" ." ο ο ο ο Ο

ΣΥΝΟΛΟ '" 18.965 '''' '''' ,.'" '" 13.763 '" '" 2.912 '" 32.748 ... 1,341 6.502 ,,,

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΡΟMlΓΊΑ UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS ΙΟΡΑΧ ΙΟΙΟΑ ΙOBUS ΙOPCAR LOMOTOS
ΜΟΝΤΗ - ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ

"" COΟ '"' ,C"" MOTOS

1991 '''" Ο Ο Ο Ο Ο

"" .'" ο ο ο ο ο

".. MAe ,
""

, ,
" • "'. "

,
" ... '"

,
" •

"" '"'
,

'" " • " ,.. " • '"
,

'" "
,

'"
,

"" ΜΑ ,
'"

, , , ,
'"

, , , ,
".. IΟΥΝ " '''' " " '" "

,,,
" " '" '" 2.623 '" " '" "".. IΟΥΛ '" "'" '" '" 7.191 '" ..'" .. .. 2.077 " 34.410 '" '" 9.268 '""" .,c '" 15.927 " '" ..'" '" 24.915 '" " 7.557 '" 4G.842 '" "" 11.822 '"".. "π " Η!Μ " " '" " 4.709 " " 1.568 " 6,203 " " 20~ι4 '"'00' ο""' ο ο ο ο ο

'00' "ο, ο ο ο ο ο

'00' '" ο ο ο ο Ο

ΣΥΝΟΛΟ "'" 45864 '" '" 12.495 '" 39.433 m ,.. 11.511 '" 85.297 ". .., 2•.006 "'"
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΡΟΜιΓιλ υΝΙΡΑΧ UNLLOR UNLUUS UNLI'CAR UNlMQTOS ΙΟΡΑΧ ΙΟΙΟΑ lOBυS ΙOPCAR ΙOMaTas

ΜΟΝΙΗ- ΜΟΝΤΗ - ΜΟΝΤΗ - ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ -

"" COΟ '"' ,C"" MOTOS

1992 '''" Ο Ο " Ο Ο

'00' .'" ο ο ο ο ο

'00' ΜΑ' Ο " Ο Ο Ο

'00' ΑΠ' • '" ,
" • '" • " '" ο " '''' •'00' ΜΑ' " '"

, , ,'" ,
'" "

,
"

,
'" " " '" •

"" ,ο'" '" 6.648 " " 1.892 " 2.216 " " '" " ,.... '" " 2539 """ IΟΥΛ '" 37.920 ", '" 9.919 '" 20.963 '" '" 4.393 '" 58.903 '" '" 14.312 '""" A<C '''' 25.039 '" ", 6,2G8 ,,, 48.866 ,,,
"" 13.124 '''' 73.927 '" '" 19.332 ''''''00' "Π " 3.022 " " '" " 12.260 '" '" 3.451 '''' 15.282 '" "" ."', '"1992 Ο""'

, , ,
" " '" '" ο ο ο

'00' "ο, " '''' "
,

'" " "
,

" '" "
,

" "'00' '" " ." '"
.,

π , '" " " " ,."'" " " '"
,

ΣΥΝΟΛΟ ." 73.784 '"' '''' 18.676 ". 85.561 '" "" 21.767 '" 159.345 1.415 1.811 -40.6-43 ,.""



Λ:μΙνοι; HYOUIXνi, . AVOλ<ι".ό<; ΓliνΦ<Q( ΔoQι<ίvησI)ι; Γραμμών ITα.\ioς

Γραμμ')· ΗΥouμινiIΟQ· Βιοι;

ΕΤΟΙ MH~' ΔPOMιf"IA UNLPAX UNLLOR UNL8US UNLPCAR U,...MOTOS LOΡΑΧ ΙΟLOΑ LOBUS LOPCAR LOMOTOS
MOJ\lTH- .ο","- ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ- MOJ\lTH

'λ/ ω' '"' PCAR MOTOS-

"" ΜΗ ,
'" " " " '" "

,
" '" '" " " """ ο'"

, ". "
,

" '" "
,

" '" '" " " """ "'" " '" " " ,~ '" "
,

" ,.m '" " '" """ '"' " 1.510 '" " '"
, '" "

,
'"

, 2,130 '" " ." ,
"" ~ " 1.267 ,., , ." ,

"" "
,

" 1.570 = ,
'"

,
"" IOYN '" 10.951 '" ,,. 2.773 " 3,236 '" " '" " 1~,187 ''''' ". 3.538 """ IΟΥΛ '" &4.919 '" 1.705 16.267 '" 22,~70 "" "" 5.375 " 81.389 ,.'" 1,935 " '" '""" '" '" 28.215 "" "'" ,"" '" 75.436 '" " 19.196 "" 103,653 '"' '" """ '""" "" "'" ~.98O '" " 1.244 " 21632 '" " "'" " 26.612 ,.'" " 7.446 '"
'''' "n " 1.774 '"

, ", , ,."'" ", " '"
, 4.314 .. " 1.110 """ "" '" '" '"

, ,,, , ,.,
""

, ,,, , 1.886 .. , "" •
"" '" " '''' "" " '"

, "" '"
,

'" 2.534 '" " '"
,

ΣΥΝΟΛΟ '" 117.961 "'" ,"" 29.840 ". 129.218 3.411 ." 33.548 '" 247.245 7.811 "., "'" 1390

Ε10Σ ΜιIΝΑΣ ΔPOMιf"IA UNLPΛX UJ\lLLOR UNLBUS UJ\lLPCAR UNLMOTOS LOΡΑΧ LOLOR L08US LOPCAR LOMOTOS
ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ- MOJ\lTH- ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ

'λ/ ω' '"' .,,",. MOTOS

"" ΜΗ '" ". '" " '" " '" '" " " " '" '" " '" """ .'" " '" "" " '"
,

'" '" • "" " 1.519 '" " '"
,

"'" "'" " 2876 '" ,
'" " 1.471 "" " '"

, 4.347 1.252 " '"
,

,'" '"' ~ 3.475 '" " '" " 2.108 '" " '"
, 6.183 1.160 " '" "'''' ~ " 5.439 ''''' " '" " 3.312 "" " '" " 6,811 1973 " ,'" "'''' IOYN '" 11,922 '" " 3219 " """ '" " '"" " 15.929 1.932 " ~.15B "'''' IΟΥΛ '" ~1.135 1.698 "" 10.942 ,,, 16126 '" " .."" " 57.961 2.689 '" 15.036 ""'''' '" '" 25.504 "" '" 6.173 ." 46.734 '" '" 13.793 '" 72.236 1.420 ", 19.966 ""'''' "" '" 9.164 '" " 1.450 ,,, 16.517 ''''' " '"" " 24661 3.768 ". .", '"'''' on '" 2.627 "" " "" " .", '" " 1.146 " 7,275 ,'" " 1149 '"'''' "" " """ 3.241 " ~

, 4.787 ".. " '"
, 10.167 '''' " 1 IΒ7 •

'''' '" " ''''' ""'" " '"
, 2780 '" " ." , 5.789 ,'" " "'"

,
ΣΥΝΟΛΟ ''''' 111024 11.197 '" 26079 ,,,,,, 104,542 12.383 ." 25.134 "" 215.566 24.180 '" 51.213 1,730

εΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΡΟΜΙΓΙΑ UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS ΙΟΡλΧ LOLOR LOBUS LOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ - ΜΟΝΤΗ - ΜΟΝΤΗ

'λ/ ω, '" '''''' MUIOS

'''' ΜΗ " 1142 '" " m " 1,821 ." ,
'" "

,,.,
'" " '" "'''' ο'" " 1.790 "" " '" " 2081 '" " '"

, 3,871 1,51~ '" '"
,

"" "'" " 2.288 '" " '" " "" '"
,

~ " 4626 1794 " '" ",,,,
'"' " 6523 ,= " "'" υ 5792 ", " '" " 12,315 2228 '" 1.981 "'''' ~ '''' 4.977 1227 " 1.163 " 4206 1.175 " ", '" 9,183 2,402 " 2,001 "'''' IOYN '" 10,557 1,448 " 2,Β81 " 5201 1.109 " 1.010 " 15.158 2.557 '" 3957 ",,,,
IΟΥΛ Η. ~7.418 1,74~ " 13.124 '''' 15.959 ,- '" 3.274 " 63.377 ''''' "" 16.396 "",,,,
'" "'" "'" '" '''' ''''' "" 50,076 '" "" "'" '" 76542 1.697 "" 20.367 ,,.,,,,
"" '" 8.406 1,137 " 1,925 " 22,44~ 1.115 " ."" "" "''''' '''' '" 8.1~S '",,,, on " 5,174 '''' " ,.m " 6,451 1.273 " ,."" " 11.625 '''' '" ,~ "'''' '" " 3659 ,'" " '"

, 4046 ,.'" '" '" • 7.105 2.611 " ""
,

'''' '" " 4,842 1.324 " υ83 , 3.913 "",. " .. , 6.155 ,.'" "'" 1.789 ,
ΙΥΝΟΛΑ ,'" 125842 13.705 '" 31.119 '" 124328 12.414 "" 29.Β12 '" 250 170 26119 '2'" 61.531 1.399



ΛιμΙν<:ις HVO<Jμ,vi!o A,ΑΛU,o<όι; Πί_ας Δ_'" Γραμμών I,α~iσς

Γρσμμ'ι: Hγσι..μ...;,σQ· βai

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔPOM/ΓIA UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCA.R UNLMOTOS ΙΟΡΑΧ LOLOR LOΘUS LOPCA.R LOMOTOS
ΜΟΝΤιI~ ΜΟΝΤΗ. ΜΟΝΤΗ. ΜΟΝΤΗ. ΜΟΝΤΗ

." COR "" "''' MOTOS·

,- '" " 3,361 "" " ". , 3,612 1,5'16 " '" • 7,193 2,~9 " 1,236 ,
"" .'" " 3.199 "" " ." , 3.5-I~ "" " ." • 6,7~3 2,~β3 " 1,1&4 ,
"" - " 3.9013 ". " '" , 2,732 '" " .., , 6.675 1,469 '" 1.237 •
"" ~. " ."" 1110 " ".. " 5.661 1.012 " ." " 12511 2162 '" 2213 """ ~, " 5.~69 ,,'" " 1.3041 " ~.331 1.115 " '" " ''''' 2.•2~ ~ 2212 '""" ,ο"" " 13579 1,160 " 3,~7 " 5.318 1.02~ " 1,018 ~ 18.891 2,18-4 " .." """ IOY" '" 39.8-45 1,476 '" 10,648 '" 14,332 .'" σ, ,"" " 504.171 ,.'" ,σ 13,879 '",- '" σ. 25.623 '" '" 8189 '" ~7.β90 ~ '" 11&49 "" 73.313 1.635 '" 17.638 """" "" " 7.923 1,105 " '.000 " "'" 1.249 " 5,030 .. 26.557 ".. σ. 6.630 """ O~ " .", ''''' " ." σ 6.550 1.375 " 1.•05 " 11.519 ,~ " '''' '",- ,ο, " 3.190 "'" " '" , 2.726 1041 " ". , 5.916 2.143 " 1.281 •,- '" '" 2.235 ." , ". • ''''' '" " '"

,
"'" "." " '" •

ΣΥΝΟΛΑ .., 120280 13.~32 '" 26.711 '" 117~31 12,630 '" 26.291 '" 237,711 26,062 ,'" 55,002 1.123

ΕΤΟΣ M'~ ΔΡΟΜ/ΓΙΑ UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCA.R UNLMOfOS LOΡΑΧ LOΙOR L08US <Ο"'" ΙOMOΤOS
ΜΟΝΤΗ. ΜΟΝΤιI. ΜΟΝΤΗ . ΜΟΝΤΗ. ΜΟΝΤΗ." <OR '"' "''' MOTOS

"" .. " 1.795 000 " '"
,

"" '" " ,~ , ."" 1.161 " ~ •
"" .'" " 2.915 1.365 " '"

, 2.9504 1.376 " '"
, ,,.,

2.7~1 " '"
,

"" - .. •.875 '.000 '" '"
,

~.027 1,517 " '"'
, .."" 3.117 '" ,.'" ,

"" '" " .'" 1.180 " '"
, 3,751 '"Ο " "" • 6561 2160 " 1.48-4 σ

"" "' " •.915 1.055 " "". " 3,676 ." " ,~ " 8593 1,9~7 " ''''' """ IOYN " 10.165 1.121 '" '''''' " 3905 '" " ,."'" " 1~,070 1,977 " ~,070 '""" IOY" " """ 1110 " "" " 12,8!>9 "" 'σ 2.706 " 37.063 1917 ". ''''' """ '" " "'."" '" σ. "" ". 26,767 "" '" 6.859 '" .9076 1.439 ". 11612 .'"
"" "" " 7.24<1 1.101 " ''''' .. 19629 1.232 " 5.009 " 27069 2,333 '" 6359 '""" ωσ " ~,237 ,."" " ,.. σ 5246 1.077 " 1.199 " '''' 2279 " 1,963 """ ,ο, " "'" '" " ." • '''' .σ

,
'"

, .,1504 1403 " '"
,

'''' '" '" "" 1129 " ." ,
''''' 1,5<lS ,

'"
, 5,791 267~ " "'" '"ΣΥΝΟΛΑ "" 90963 13,14~ '" 21.•69 '" 91759 12.004 '" 2<1.075 '" 182,7~2 25,1~8 1.044 ~15<1~ ""

"Ο, ΜΗΝΑΣ """'"' UNLPA,I( UNLLOR UNLΘUS UNLPCA.R UNLMOfOS LOΡΑΧ LOLOR ΙOBUS LQPCAR ΙΟΜΟΤΟ5
ΜΟΝΤΗ. ΜΟΝΤΗ . ΜΟΝΤΗ . ΜΟΝΗ"_ ΜΟΝΤΗ.." <OR '"' "''' MOfOS

1998 .. " 1.2.~ '" " '" • 1.725 '" " ""
, 2.969 '" " '"

,
"" .'" " "" '" " "" • ''''' '" • ,.. • 2767 1.146 "

.., •
'''' - " '''' '''' " '"

, ,."" ." , ". • •.3.2 1.517 " '"
,

'''' ~, " 6.101 1.271 " 1101 " ,.'" '" " '" " 13.357 2.207 '" "" """ ~, " '''' 1.162 " 1.1.6 " •.163 1126 '" '"
,

"" 2.2θθ .. 1.621 """ IΟΥΝ " 10.994 ,'" .. 2.~5 .. •.•19 ,."" " '" " IS~13 ,.", " 3.278 ,..
".. ΙQΥΛ ". "'" 1.167 " 7.160 ,.. 10.552 '''' " 2.318 " "." 1.907 '" 9~78 '",- '" " 23.015 ... ". 5.870 '" 30.028 ." " 7.721 '" 53043 1.260 '" 13591 ...,- "" " ,."" ,."" " ,."'" '" 16.725 1.107 " "'" ~ 23.761 2161 '" 5.119 '""" O~ .. 5.237 ,,..

" '"
, ,.", 1.16S " 1.23S , 11.162 2.529 " 2,116 """ ,ο, " 379(1 ,,,,

" '"
,

"" I.()"S " .." • 6.676 2.267 '" 1236 ,,- '" " 6,315 "., " '"' , 2.776 '" " '"
, ",,, ,.'" '" 1.385 ,

ΣΥΝΟΛΑ .., 104 924 12.280 ,.. 22,311 .., "'" ,.., .., 19059 '" 191.911 22.213 1.155 ~1,370 1.116



'''''' ιiγοι..μ"';'ααι;- Αva.ιU,μ(όι; ΠίVΦ<ας Δ.,."",,'Ι'; Γρσμι-ών lfα/όoι;

Γραμμii, Hyouμι;νίιαα· 8ari

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑ.Σ ΔPQM!ΠΑ UNLPAX UNLLQR υNΙΒUS UNLPCAR UNLMQTQS '00''''' LOLOR ΙOBUS LOPCAR LOMQTOS ΜΟΝΤΗ - ΜΟΝΤΗ- ι.ιιΟΝΤΗ- ΜΟΝ'"- ΜΟΝΤΗ_

''''' eo, '"' PCAR MOΤOS

"" ., '''' '" W '"
, .."" ." " ~

, 1.~7~ 1.131 " ,". ,
,~ ." ,."'" 1.113 " '"

, 2.62" ." " "" " 5.624 1.936 " ." ,
,~ """ ,.... 1.018 " '"

, 3593 1.044 " '" " ,.'" 2.122 '" '.218 ,
,~ "" ,."" 1.617 ". "" " 8.532 1.209 .~ '.044 " 16.439 2.826 "" "'" ".~ "" 7.042 1.736 " ,.m " '''' 1,396 " m " "'" , '" "" 2144 ...,,' "'''" ,,,., ,.. " 3.873 " 5.218 '.176 .. '" Μ 20596 2.782 ,~ 4624 ".,,' "" 45.79-t ,..,

'" 12.&ι1 '" 22.016 1.298 '''' .'" " 67.810 3.1.ιθ '" 11.461 '"1999 '" 29.818 .'" " 8.740 ". 46.θ73 '" '" 12,781 '" 78,751 2.187 '" 21521 ..,
.,,' "" 12.171 .'" '" 3.656 " 2S.610 1.305 " 6641 " 37,761 2.948 '" 10.303 '"1999 ω "" ..... " 3.123 , 7,414 1.296 " 1.440 , 16.982 2979 ." Η" """ "" 4.973 1.256 .. 1,5"6 , 3.625 1.014 " ." , ,.'" 2.330 " ,'" •
"" '" 11.350 '.119 " 3.426 ,

29Μ 1.167 " ." • 14.335 "" " 3.919 "ΙΥΝΟΜ " 156.418 11.576 "" 41.855 .., 1040_~ 13.01 '" "'''' ... 297.270 31.t)()7 ".. 72,7~0 ...
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔPOMlΓlA υΝΙΡλ/ ιιNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS '00''''' LOΙOR LOBUS LOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ

''''' '''' '" ."" MOΤOS·

""'" ~ "'" 1319 .. 1 112 Ο
,,,, .,.. " .~ , 7.&18 1.107 " 2 120 ,

""'" '" H~ "'" " ,π , 3 731 1 257 "
,,,

ο '''' 1.281 " .... ,
""" ...... ΙΙ6~~ 1111 " Ι ΙΙ:ιιJ

,
~ 1111 1.3113 '" (113 ,

"~ Ι ~ιι~ ,~ 210 ,
'"'" '"' 12.8301 ,"" " '''' " 6.328 1.~15 " '"' " 8,6301 1513 '" 3,957 "'"'" "" "" 2.1~3 ", "" " 8.1!Ο7 1.77~ " 1.186 " 10,950 1879 '" "'" """'" IOYN 16.016 2,160 " 3.83~ " 6.331 1.198 " 1.1" .. 8,491 1289 '" ~,978 """'" "''' "'."" 2,170 '" 12.559 '" 18.129 1.4048 '" 3.769 " 20,299 1.567 '" 16328 ."
""'" '" 23.902 1.621 '" 6.035 '" ~8 107 .~ '" 12 ~12 '" 49729 1.111 '" 18447 '"""'" "" 8.922 1 297 '" 1.777 " 18.1~0 ΗJ03 " .U, " 20,037 ι 117 '" 6119 '"""'" "'" 7.857 1.828 " '''' " "" ..'" " 1.721 " 10811 1.748 '" "'" """'"

,,)< 5213 ,'" " 1.110 , 5.220 1.~58 " '"
, 6,923 1.528 '" """ """'" '" 11.866 1.876 ", 2 872 , 4315 1.318 " '"
, 6191 1.425 '" 3 814 ,

ΙΥΝΟΜ Ο 161706 '''''' ,~ 3β4θ6 '''' 139.799 15.989 ,.. 29,~3β '" 162,179 17.029 1.925 67.92~ 1.232



ΛJ Ιναι; ΗΥΟΟ tνlισ : AlI<fλul'"'ό<; ΠIv<ι<oς Δια"''''1ot1ς Γραμμών Ιιαλιας

Γρtψμή' Hyouμtι!iισσ· Bmdisi

ΕΤΟ! ΜΗΝΑ! ΔPOMIΓIA υΝΙΡΑΧ UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS ΙΟΡΑΧ ΙOΙOR ΙOBUS ΙOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ- """ΤΗ- ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ

'''' '''' ,u, "'" MOTOS·

''''' "" " 1.3-48 .. ,
'"

,
1.Η4 " "" 2.492 '" , ... ,

'"'' .'" 50 1.017 "
,

'" '" .. '" 1.554 '"
,

'" "''''' """ " ,."" " " '"
,

'" " • '" 3.601 ", 33 '" ,
'"'' "''' '" .."" '" '" 1.143 " 3.441 "" '" ""

, 12.050 "" '" 1.831 "''''' ΜΑ' '" 5.292 ,33 "" '''''' " 1.891 '" • "" " 7.183 '" "" 1.609 "''''' IΟΥΝ "'" 9.855 '" '" 2.279 '" 4.163 "" " 1.210 '" 14.018 ." "" 3.489 ".
''''' IΟΥΛ '" 23.356 ,.. '" 5.106 ", 11Μ5 '" "" 2.366 " 34.361 '" '" 7.492 '"''''' '" ... 25.33-4 '" '" 4.820 '" 21.861 '" '" 5.822 '" 47.195 '" ,.. 106-42 """" "" '" '''' '" '" 1.303 " 7.025 '" " 2.025 '" 13.667 '" '" 3.328 '""" "'" " 2.574 "" " '" " 1.790 ". " '" " .... ,,,

" 1.095 """ .ΟΕ '"
,,,,,

'''' " ,.. ,
Ι.703 '" " '"

, ,."'" '" " '" "''''' '" " 2.415 ''''' " '"
, 1.828 '" " '"

, 4.243 ". " 1.276 ,
ΣΥΝΟΛΟ '''' 90.573 1.721 1.722 18.456 ... 57.201 1.578 m 14.576 .. 147.774 3.299 2.451 33.032 ,.'"

ΕΤΟ! ΜΗΝΑ! ΔPOMIΓIA UNLΙOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOΤOS ΙΟΡΑΧ LOLOR LOBUS ΙOPCAR LOMOTOS
ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ

UNLPΛX

'''' '''' 'u' "'" MOl0S

1991 "" '" 1.378 ", "
,,, ,

'" "
, '" , 2.372 '" " '" """ .'" " ". " • "

,
'" "

,
" 1.003 '" " '"

,
"" """ .. 1.922 '" " '" " Ι.613 '" "

,,, 3.535 '" " '" """ '"' ". 5.196 '" " '" , 3.524 "" " '"
, 8.720 ", "" 1.399 """ ΜΑ '" .."" "" " '" '" ..'" '" " '" " 8.6-48 '" '" 1.708 '""" ΙΟΥΝ ,.. 10.166 ". '" 2.441 " 5.6-45 '" "" 1.415 " 16.011 '"

,,, 3.856 '""" ΙΟΥΛ '" 52.017 '" '" 12.Ι11 '" Ι4.5&Ο
,,, ,,, ''''' '" 66.597 '" ", 15.157 ,..

"" '" ", 35.996 '" "" 7.258 '" 47.102 '" "" 12.145 '" 83.098 .., "" 19.403 ,...
"" ""

,,, 10.6-43 '" '" ,"" " Ι3.337 '" '" 3.527 '" 24.180 ", ", 6.085 '""''' ο'" "" "'.4911 '" " Ι.110 '" 5.081 .., .. .., " 9.580 '" '" ,"'" ..
"" .0' " 3.702 '" " ,.. " 2.496 '" " '" • 6.198 '" "" 1.359 """ ." " 5.816 '" .. 1.378 , 2.073 ", " "" , 7.889 '" " 1.718 "!ΥΝΟΛΟ 1.973 136.355 3.870 ''''' 30.073 1.286 101.676 3.189 1.074 24.026 1.049 236.031 ''''' ,." "."" ,'"
ΕΤΟ! ΜΗΝΑ! ΔPOMIΓIA UNLPAX UNLLOR UNLθUS UNLPCAR UNLMOΤOS ΙΟΡλΧ ΙOΙOR ΙOBUS LOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ.

'''' ω, 'u' "'" MOΤOS

1992 "" " 3.448 '" " ." " 2.595 "" " '"
, 6.043 .., " 1.402 """ .'" " 2.391 "'" " '" " 1.692 '" " '"
, .."" '" " '" """ """ '" "'-73-4 '" " ." " 3.220 ,.. " '"
, 7.954 ,,,

'" 1.051 """ '"' ". '''' ... '" 1.748 " 6.921 .., '" '" , 16.277 .. '" 2.725 "1992 ΜΑ' '" 9.526 '" '" 20Η " 5.031 .., ,,, 1.113 , 1"'.557 "" ,.. :1127 "1992 IΟΥΝ ". 13.228 '" ,.. 3.389 "" '''' '" '" 1.479 " 19.816 '" '" "'.868 ",
1992 ΙΟΥΛ .. 35.612 "" '" ''''' '" 17.805 ", ,,, 3.125 '''' 53.417 '" '" 11.929 '"1992 '" '" 39.80Ι "" ", 8.880 .., 42.461 '" "" 10.311 .., 82.262 '" '" 19.191 1.106,,,,

"" ", 8.185 '" ", '''' .. 10.860 ,.. '" 2.650 " 19.045 '" '" 4.288 '",..,
ο"" '" 4.051 '" " '''' '" 4.122 '" " 1.018 " 8.173 '" '" 1.928 ",.., .0, .. 3.174 ,,,

'" ""
, 2.852 ", " '" " 6.026 "" '" 1.320 ",.., '" " 4.451 '" " 1.115 , ,'" "" " '" • 7."'15 '" '" 1.591 ,

!ΥΝΟΛΟ ,.'" 137.957 4.624 1.815 31.216 1.326 107.111 ..'" ,."" 23.089 ", 245.068 9.130 3,499 """ 2.055



.~. Hνouμtνl,αας Αναλιιιιιό<; 11iv<ι>.a<;Διοι<ίvηι::ιηc; Γραμμών I'~

ΓρσμιSι Hγouμενί,αα _Brindisi

ΕΤΟΣ ΜΗ"", ΔΡΟΜΙΓιΑ UNLPA.X υΝΙΙOR UNLBUS UNLPCAR υΝιΜΟΤΟ$ 'ΟΡΜ ιαΟR LOBUS LQPCAR LQMOTO$
ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ. ΜΟΟ,"- ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ.

'Μ ω, '"' "" MOJOS

"" ''" '" 6.266 '" '" 1.501 • 3.763 '" " '" 10.029 '''''' ,Π 22911 •
1993 ." " 2215 ." " '" • 1.~51 "" " "" '''''' ,,~ " 000 •
,~,

"" .. '''' '" '" ... • 3.160 ". Π '" 9,319 ''''' ,~ 1.307 •
"" '"' '" 10,523 '" '" ,.... " ,..", ,.,

'" 1.019 " 18.381 1.212 '" 2.623 "'''' '"" '" 11551 '" '" "'" " "'''' 1,O~1 '" 1.2Η '" 18.631 1.987 "'. 3.515 '''''''' IΟΥΝ '" 18.161 1.072 '" 4.2Οθ '" 10.011 ,,,
"" 1.830 " 28.112 "'" '" ,'"" '"'''' IΟΥΛ '" 82263 1.358 1.303 19_~93 "" 19.937 ,Π '" 5.031 ~ 102220 '''' 1_~55 2•.524 ~

,~, '" '" 42.&48 '" ". 1002θ ... 81.006 "" '" 19.621 '" 123 β5<Ι
,,,, ." 29.&49 ,,'"

,~,

"" '" 13.115 "" '" ,."" "" 21.188 ,,,
" 5.979 '" ."... 1.783 '" .."'" ".

'''' ο'" '" 1.873 1.Η2 '" 1.3901 " 9.238 1.111 " 1.913 " 17.111 ,'" '" 3307 ",~, ,ο, '''' 3.835 ..,
" '"

, 4 221 υ", " "'"
, ."'" 1.917 '" 1.798 ,

"" '" .. .... '" ~ 1.118 , 4.448 ... " '"
, 9 112 1.823 '" ,... ,

!ΥΝΟΛΟ ,.... 209.293 9,117 3520 46,$57 1.262 119.961 10.267 1. 1601 39.679 '" 389.2$( 19964 .... 86236 2.192

ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ ΜΟΝΤΗ ΜΟΝΤΗ
ΜΟΝΤΗ_

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ """"" υΝΙΡΑΧ UNLLOR UNLBU$ UNLPCAR UNLMOTO$ LOΡΑΧ LOLOR LOBU$ LOPCAR ΙΟΜΟΤΟ$ - - ΜΟΤΟ$Ο
'Μ ω, '"' "" $

,~. ''" " 3.700 '" .. ", , .." 1,020 '" '"
, 8,146 1.737 "'" 1.510 ,

,"" .'" " 2,021 '" " ""
, ,,~ '" " ." , •.177 1,295 " .., ,

,,,ο "" " 5613 .. " 1.231 , 3.58 '" " ""
, 9.071 1.628 '" 1.813 ,

,"" '"' '" 10.321 '" '" 1.827 " 7.585 '" "" ~, '" 17.906 1.856 '" 2820 .,
''''' '"" '" 10076 '" '" '.α/S " 7,266 "" " '''''' " 17.362 1-702 m 3,075 ~

,"" 10'1'1'1 '" 13.631 '" " '''' '" 6,667 '" " 1.289 " 20.•98 1.671 '" •.926 '"''''' 10'ι'Λ '" "'" Η35 "" 15620 '" 23.890 1.1304 '" ."'" '" 91.5!19 '"" ". "'.500 ".,"" '" "" .2.3301 "" ,~ 10352 "" Η.517 1.563 ,,. 16.976 '" 116.θ51 2.•16 ." "'" 2.•79,"" "" ". 13.043 "" '" 2.396 "" 23.276 .., ., 5.7304 '" 36.319 ,.... '" θ.130 '","" ο'" " 5 719 ". " 1,201 , 5.270 '" .. 1,237 " 10,989 "" '" "'" ","" ,ο, " "'~ '" " ""
, 3272 η. ~ 00' ,

61Ρ11 1 371 " 1]11 "199. '" .. ''''' ". " '"
, 2161 '" '" ""

, •.539 ,,~ " ""
,

Σ'ι'ΝΟΛΟ 1670 179.521 10.3043 '''' .0683 2.719 16-HXW 10.807 '" 3(;,939 ." 3043525 21,150 2.220 77.622 '''''
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΡΟΜΙΓΙΑ UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCAR lJNLMOTOS ΙΟΡΑΧ LOLOΑ LOBUS ω"" LOΜΟΤΟ$

ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΟ" - ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ_

'Μ "" O\IS "'''' M(lIOS

"" ., ,. 1,751 '" '" '"
, 2.263 ." " '"

, .,ΟΗ "'" " '"
,

"" .'" " 1.823 '" " ~, , l.θ23 ,,,
" ". ,

''''' 1136 .. .., ,
"" ." '" ."" .., .. '"

, 3.102 ,.. .. '" , "''' 1.814 '" .., ,
"" '"' '" 11629 1.026 '" 1942 " "'" 1.019 '" '" '" 19,725 ''''' ". ''''' ",~, "'" ,,,

"'" ." " 2,216 " 6.319 1.021 " 1.231 " 15,3$2 ,... '" 3.•53 """ 10'1'1'1 '" 17,199 1,01θ " 4,201 "" 8.192 "" " 1 743 '" 25.991 ,'" '" 5.944 "",~, 10'ι'Λ "" 79,941 '" "" 21,601 ,.. 19.172 '" '" "" '" 99,019 1145 '" 25.956 '",~, '" "" 36,429 "" ,.. 9,26θ "'" 79.714 ." "" ,."'" '" 116.143 ,"" m 29476 "'",~, "" ". 8,192 ... '" 1,492 " 1.22. .., " ,,'" '" 23016 '" '" .,θ9Ο ",~,

ο'" '" 4 θ11 "" " '" " 5,569 "" " '''''' '" " '"" 1.541 '" 1.985 """ "" " 2,654 "" '" ""
, 2 291 '" " ""

, 4.945 1.229 .. ,η •
"'" '" " 3.156 '" " '"

, 1039 ~, " "'"
, 4.195 1.262 " 1007 ,

Σ'ι'ΝΟ"-' ,.." 182.286 θ62θ 1010 44302 1.014 151.θο.ι θ.ΗI '" """ "" '""'" 17.369 "" 786θθ '''''



Λιμι.α Ην"" ι;νilooι;; A.aλιJ'",ό<; ni.a<~ Διαι<ivΗΣΗι; Γραμμών I,αλίaς

Γραμl>'Ί· HγouμιΝΩΣC - BrWΊd,s!

ΕΙ0Ι ΜΗΝΑΣ ΔPOtNΓlA υΝΙΡΑΧ UNLΙOR υΝΙΒυ5 UNLP(;AR υΝΙΜΟΤ05 <α/'Μ ΙOΙOR LOBUS ΙOPCAR ΙΟΜΟΤ05
ΜΟΝΤΗ - ΜΟΝΤΗ ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΙΗ_ MONrn
'Μ ω, ου, "" M010S

,- ~ " 1688 '" " "" , 21•• ,,,
" ""

, 3,Β32 ,."" " '"
,,- .'" ~ 1.531 ,~ " '"

, 1.193 '"
, '00 , 2,12. 1.121 " '"

,,- "'" '" 4317 '-000 " '"
, '''' '" " ""

, ,= \.976 " 1.123 •,- ΑΠ' '" 9370 ", '" 1.657 " "" '" " ", " IΗ.95 Η78 '" ",. ",- ~, '" 8.359 1.093 " 1933 " 7.201 1 201 " ,."" " '"'' 2,2~ ". 3.301 '",- 10YN ,,, 30.235 1.538 " 7,235 '" 8.75-4 1.328 '" 1.556 " ".'" ,,,.
'" 8.791 '"

"" 10YA '" 106.560 1.518 '" 27,2<Μ '" 24252 1.57. '" '''''' '" 130.812 ''''' '" ".'" '00,- "c '" 53.678 1231 '" 13.736 ~, \07.085 ""
,,, 3Ο.25οιο '" 160.763 2.•16 '" n990 \.19θ,- "" '" 1•.(Μ\ 1.22. '" 2.525 '" 31.112 1.•28 ,,, 7607 ,,, .5153 '''' '" 10.132 '".- ο'" '" 4.186 ,..

" "" " '''' '" " '"
, 9.450 "" " 1,971 ",- ,ο, ,ω 2902 11.0 " '"

, 3.389 1,216 '" '" " 6,29\ '''' " 1.2Ζ1 ",- '" " '''' "" ~ ""
, ,.. ." ~ ", , 6.161 '''' " '"

,
>Υ-σΜ "'" 2<10,.80 12.278 '" """ 1.235 "'."" 12,492 '" 49213 ''''' 441.366 24.170 1.837 107263 2.285

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΙ ΔPOM1ΓlA υΝΙΡΑΧ UNLLOR υΝΙΒυ5 UNLPCAR υΝΙΜΟΤ05 ΙΟΡΑΧ ΙOΙOR <σου, ΙOPCAR ΙΟΟΙΟΙ05
ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ - ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ_ ",",Η

'Μ ω, ου, PCAR ΜΟ1Ο5

'''' "' " 2.979 '" ~
,,, , 3.1.9 .. " '"

, 6128 ''''' " 1(Μ3 •
''''' 0<. '" 1918 '" " '"

, 1,499 ." , ". , 3,.\7 "" " '" ,
''''' "" '" 8.423 '.000 " "" " 3,389 ". '" ." , 9,812 .."" '" "" "'''' '" ". 10,203 1102 '"

,,..,
" '''' 1,187 ". ". " "'''' 2.289 ~, 2.071 "'''' ~, '" 978'1 ,"" '00 '''' ~ 7.730 1,328 " "". ~ 17.514 2.27 '''' '''' "1997 ,Ο"" '" "." 1 495 '" "" '" 8 \70 1.2.2 " 1.35-4 " .2.067 2,737 '" '''' ,..

1997 10YA ,,, 97.612 I.Π5 '" 2•.<160 '" 22.•93 1.301 ". 4.694 " 120.105 3,076 ." 29.154 ,,,
"" "c '" 58.•00 1.676 ". 15.189 '" 93.99-4 1.170 '" 23.878 '" 152.3901 2848 ." 39.067 ,'"
"" "" "" 13079 "'" '" 2210 " 28.989 1.198 ,.. 6.890 '" ., "'" ''''' '" ",00 '"1997 Ο'" " 5.623 \.336 '" 11123 " 7 125 ,,,,

"
,,,

" 12.748 2,5137 ". 1,756 "1097 ,Ο, " "", \ 418 " '"
, 3 594 1.•68 ~ '"

, 6625 ,"" " 1 040 ,
"" '" " 5.016 1436 " '" • 3.317 1.123 " ." , ,,,, ,.'" '" 1.274 "","ΟΜ ,,,, 247965 \5005 1.181 58,176 1.239 1933(Μ 13.•11 1.()fI1 .1,309 ... «1.269 28.16 "" 99.485 2.133

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ "QWΠA υΝΙΡΑΧ UNLLOR UNLBUS UNLP(;AR υΝΙΜΟΤ05 <α/>Μ LOΙOR ΙΟΒυ5 ΙOPCAR LOOIOTOS
ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΤΗ_ MONrn- ΜΟΝΤΗ- ΜΟΝΤΗ -
'Μ ω, ." PCAR ΜΟΤ05

"" ", Π 3239 "" " ""
, 3.690 1.109 .. ,., , 6,929 2.165 " 1025 ,

",. 0<' '" 2.789 1.269 '" '" • 2 215 ". " '"
,

'''''' 2.267 " '" ",,., ~, " '00' Η13 " .. , 2.8-43 "'" .. '"
, ,.. ''''' '" 1.118 ,,,.,

'"' " 9.932 1.221 '" ''''' " 5071 ,Π
,,.

"" " 15,003 2.198 '" "" "''''ο
~, ,., 9.953 1.424 " ''''' '" •.931 1.139 "

,,.
'" ..... '''' '" "'" '""" IOYN '" 29825 1.3901 " 6,769 " 6.6\0 ,."" " 1.165 " 36,435 2.977 '" ,.'" '""" 10YA "'" 93.<103 "'" '" 24..10 '" 20.318 1.•28 ,.,
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Λιμtνcις Ηvouμ,νί,σιις Aνcιι.u'ιι<ός η;νcι"σς Δoαo<ίνηι:ιrις Γραμμών I'αλiσς

Γρoμμι'i Hvσuμcνi,oo· Brinclisi

ΕΤΟΣ W,"'" ΔPOWΠA υΝΙΡΑΧ UNLΙOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS ΙΟΡΑΧ ΙΟΙOR ΙOBUS COO'CMO LOMOTOS """'"_ MON1H~ ΜΟΝΤΗ_ ΜΟΝΙΗ. ΜΟΝΙΗ.
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Λιμt.o<; Hvoυμι>'iwΘι; ,ι.,VιιΛU",ι,ός Π"".aι; Διao<ί'tηoηo; Γραμμών lιαλiaς

Γραμμι'i Hvoυμ~'IIa<ι. Trles.. & Hvouιιt";ιαα. ν~..
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, ". • ,."'" ". , .. • 1989 '"

, ,.. •
'''''' ~ ~ 2.126 '"

, ." , ." ,~ • ,,. • 3.0010 ~, ,
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" "" : A'WΩλ~,", "- , Wv 11, , Π6ι .......~
ΕΤΟΣ ΜΗΝ"Σ """ lIP'OWΓI'" υΝΙΡλ/ UNLLOR UNLBUS UNLPCλR UNLMQTOS ΙΟΡλ/ LOLOR LOBUS LOPCλR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΟΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ ου' ΜΟΝΤΗ PCAR ΜΟΗΤΗ 1.10105

''''' '"
,

" •.441 1.~21 " 1.238 " 3.756 ,." , '" " 8.197 ,'" " ,.... ""'" .'" ,
" .."" 1.8Π , 1.115 , 2.852 1.249 ,

'"
, 6.&92 2.92e " 1.850 "''''' ..." " " 6....5 1.625 " 1.301 " •."06 1.4~ " '" " 10.$51 3.271 " 1.901 "''''' '"' ,

" 15.773 '''' '" 2.θθ2 ". 13.938 1.438 '" 1.15-4 '" 29.111 3.016 '" •.«6 ,,,
''''' "' " " 14,601 1.951 " 3.427 '" 11.004 1.535 ". 1.717 '" 25.805 3.4δ6 '" 5.144 Π,

''''' lσΥΝ " " 20.026 ''''' " ..'" "" 20.'01 ''''' '" •.1&4 ". ""'" 3.690 '" '''' '.470

"'" IΟΥλ " '" «.932 '''' " 10.199 1.962 26.688 1.532 ,"" 6.019 ''''''' 73.618 ,... '" 16.218 ''''
"'" '" " '''' 47.209 1.234 '" ,.... 3.452 S9.349 "" '" 12.5'6 3.802 106,558 2.224 ,,, 22.202 ,.'"
"" "" " " 20.989 1.767 '" 3.741 1.061 21.930 ,.... '" 6.676 1.713 «1.919 3.256 '" 10.419 2.Π.

''''' Ο" " " 9.997 1.807 '" 1.667 '" 14.675 1.321 " 3.254 ,,, 24.872 ,,,.
'" 4.921 ."

"'" ,ο, ,
" 4.637 '''' " 1.014 " 3.551 1.215 " 1,049 , " 8.1δδ 2.049 " 2.063 ""'" '" ,
" 6.32~ '''' " ''''' " 5.0Η ,.'" " '" '" 11.3&6 3.187 " '''''' "ΙΥΝΟλΟ '" '" 1θθ.818 20.i82 '" ~1.834 8.192 195.702 17.086 '" "'."'" '''''' 395.310 "."" 1,712 01.060 16.262

ετοι ΜΗΝ"'Ι "'~ ΔPOMfrι.ι UNLPA,)( UNLLOR UNLBUS UNLPC..,R UNLMOTOS LΟΡΑ,)( LOLOR LOBUS LOPCAR ΙΟΜΟΤOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ BUS ΜΟΝΤΗ "'" ΜΟΝΤΗ MOTOS

"" ""
,

" ~.317 1.171 " 1.118 '" 3.951 1.256 "
,,,.,

" 0.268 2.427 " 2.210 """ .'" ,
" 3,207 1.073 " '" " 2,446 '"

,
'" '" '''' '''''' " 1.555 "1991 ...., ,

" 6.115 1.216 "
,..,

'" ... 1.038 " ... '" 11.016 2,254 " '''' '""" '"'
,

'" 10.830 1.~1~ '" ,... '" '''' '" " ,.'" '" 20.395 2.376 '" •.2.7 """" "' ,
" 14.361 ,."" " 3.597 "" '''''' 1.239 " ,.'" '" 24.161 ,.... ", 5,551 1.065

'''' 'ΟΥΝ " " 15.Η6 1,671 " •.671 '" 16.9ιΟ 1.301 " ,"" ", 32.69ι 3.052 '" 8.061 1,751

"" IOY" " '''' 47.796 1.017 '" 11.096 1.692 26.9$9 1.579 '" 5,007 '" 7~.767 ,'" '" 16.185 2,613
1991 '" " "" .6,172 1.268 '" 9.383 '''' 55.075 "" '" 11.705 2,996 102.0017 ",.. '" 21.006 6668
1991 "" " " 22,331 1.925 '" .."" ,."'" 2'9,683 1.~13 " 7,316 ,,..

52.21~ 3,338 "" 11.801 2,626

"" Ο"
,

" 9.4-41 2.164 Π '''' ", 15.~ 1.663 " 3,31iδ ,'" Η.96ι 3,627 '''' 5.331 '""" ,ο, ,
" 5.296 2.011 " 1.~25 " 4.821 l.βQ1 " 1.126 " 10.117 3.706 " 2.551 """ '" ,
" 7.620 2.667 "

,,,,,
" 6.110 1.651 " 1.221 " 13.930 4.316 " 3.123 "ΙΥΝΟ"",, '" '" 193.~ 20.125 '" 4-4615 ,'" 106.614 15,63. ", 3θ.~83 ,... 380.246 35.759 1,59ι "."" 15.02.

ΕΤΟΙ ΜIΙΝι\Ι "~, lIPOMIrl υΝΙΡΑΧ υΝΙΙΟΑ UNLBUS UNLPC..,R υΝΙΜΟΤOS ΙΟΡλΧ LΟΙΟΑ ΙΟβυ$ LOPC..,R ΙOrιιιOTOθ ΜΟΝΤΗ ,Ρ ΜΟΝΤΗ ΙΟΑ ΜΟΝΤΗ '"' ΜΟΝΤΗ
~, 1.100111 ΜΟΤOS

'''' '" '" " 5.978 2.235 " 1.521 , 5.767 ''''' , 1.123 " 11.783 4.310 " 2,64. "'''' .'" '" " 5.133 '''' " 1.212 " 3.60~ 1.952 " ... , 6.937 4.635 '" 1.656 """ ...., " " 7.232 2.270 " 1.720 '" • .773 1.~96 " ." " 12.005 3.766 " 2.522 """ '"' " " 17.Ο9δ 2.240 ", ,.... '''' 1~.225 ''''' '" 1,78. " 31.323 3.009 '" 5.452 '""" " " 18.267 2.243 '" ~.607 '" 10.073 1.787 " 2.277 '" 28.1~0 •.030 ". 7,08-4 '""" ΙΟΥΝ " '" """ 2.349 '" ,."" '" 20.565 1.833 '" .,576 ,,, 43.915 •.102 '" 10.566 '''''"" IOY" , '" 47.997 2.331 '" 11.115 1.679 28.865 1.844 '" 6.152 '" 76.662 3.&75 ,,, 17.267 2.676
111&2 '" " "', "''''' 1.770 '" 10.520 2.710 5<1.873 1.038 "" 12.0012 ''''' 105.453 2.616 "" 22.562 5.514

'''' "" " " 20,661 '''' '" .."" '" 31.~25 1,726 " 7.942 1.332 52.266 3.972 ", 12.222 2.028

"" Ο" " " 10.~01 2,680 "" 2.201 " 15.303 1.932 ,,,, 3.133 '" 25.7001 •.812 "" ,.'" '"'''' ,Ο< " " ,."" ,."" " 1.775 " '''' 1.&47 " 1.286 " 11 .•93 •.981 " 3.061 "'''' Δ" " " 7.556 ,,,.
" "", '" 6.446 1.737 " 1.237 " 14.00. ~.591 ", 3.748 "ΙΥΝΟ"",, '" 1.023 220.383 29.143 1.200 51.330 6.633 202.302 20.736 '" 42,980 6.067 4n.βtl5 ~1I.879 2.181 &4.316 13.500



ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ ΠΛΟΙ ΔΡΟΜιΠ UNLPAX UNLLOII: UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS ΙΟΡΑΧ """" ΙΟΒυε LOPCAR ΙΟΜΟΤOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ '" ΜΟΝΤΗ ""'" ΜΟΝΤΗ ΜΟΤΟθ

"" '" " " 8.097 2.8<17 '" 1.7.1 , 5.828 2.22. " 1.118 " 12.5Ζ3 •.871 '" 2.859 """ ." " " 5,327 2.6<11 " 1.S48 , 3.~1 '''' " '"
, ,... •.228 '" 2.231 """ ΜΑ'

,
" 8.750 2.2.3 " 2.022 "

,..,
1.~5 " '" " 11.310 3.728 '" '''' """ '"' " '" 1•.986 '''' '" '''' '" 11.989 1.570 '" ,.. " ~.$55 ,... '" 5.16$ '""" ΜΑ' " " 18.0.9 3.071 " •. 282 '" 10.835 ,.'" " 1.931 '" 28.8804 5.• )3 '" 8.213 """" IOYN " '" 17..ιs8 3.310 "

,,., ,,, 1•.772 2.•6<1 " ,."" '" 32.238 5.77. '" ,... \.191

'''' IΟΥΛ " '" .3.972 '''' '" 10,«17 1.337 25.313 2.•03 " 5.233 '" 69.2β5 5.297 '" 15.8-40 2.061

'''' ." " '" 39,883 2.752 '" '''' '''' .7.•90/. '''' " 10.279 2.Η2 87.377 •.818 '" 18.883 5 32.

'''' "" " '" 19.88. '''' ,u '''''' '" 28."0 2.•93 '" 8.533 1.123 <4$.32. 8.078 '" 10.813 ''''''''' "'" ,."" 2.5<15 " 8.1~ " " "1993 ,Ο, 3.373 '''' " 5.π8 " " """ οε, 3.•11 2.225 " s.σ3δ " " "ΙΥΝΟΜ '" '" 171.01. 35.91. ." «1.503 5.951 150.•90 25.825 '" 31.589 5 518 321.so. 81.539 '''' 72.072 11.~1

ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ "λΟ ΔΡΟΜιΠ,& υΝΙΡΑΧ υΝΙΙΟΙΙ: UNLBUS UNLPCAR υΝΙΜΟΤOS LOΡΑΧ ια.ΟR ιοβυε LOPCAR ΙΟΜΟΤOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ '" ΜΟΝΤΗ PCAR ΜΟΝΤΗ ΜΟΤOS,... '" 8.0&7 2.757 " ''''' " '''' 2.377 • ,,,
" 10.~9 5.13-4 " 2.52. "'''' ." •.923 ,."'" • 1.$29 " '''' 2.119 ,

"" • 8.317 5.199 " 2.•31 """ ..." 9.502 2.9Η '" 2.810 " ."" 1.818 " '" " 13.807 •.852 '" ''''' ",... '"' 12.862 '''' '" '''' '" 11.097 '''' '" '''''' " 2•.559 •.β3Ο '" ... '",... ΜΑ 19.023 2.β10 '" •. 522 '" 11 .913 1.978 '" 2.119 '" "''''' ..,β8 "" 8.8<11 '"'''' IΟΥΝ 19.537 ,... " ,.... '" 18.175 ''''' " 3.$29 "" 35.712 ''''' " 9.•98 1.116

"" IΟΥΑ 37.285 2.~1 " 9.π6 ,."" 25.120 20~ " 5.31. '" "'" ,."" " 15.090 1.70&

'''' '" 38.370 2.150 '" '''' 2.097 44 .•eι:ι 1.517 '" 9.•25 2.106 "' ... 3.667 '" 17.355 οβ3,...
"" 17.579 ''''' '''' "" ... 28.830 2.0018 '" 8.760 ,."'" ••.•09 ..711 "" 10.889 ,'"

'''' Ο'" 11.220 3.151 '" '2.827 " 17.858 2.282 ,., •. 443 '" 211.078 5.•33 '" 7.070 '",... ,οε 052 2.~8 " 1.6<18 " •.397 1.853 " 1.3.0 " 8.7.9 .339 " '2.988 ~,...
Δ" ,."" '''' " 1.987 " .... 1.570 " 1.038 " 10.2~ •. 2001 .. 3.025 "ΣΥ"Μ " " 1$.ι..12. 33.150 1.018 .7.•8<1 5.021 175.915 2•.0012 ... 37.$91 5.219 ,."". 57.192 1.957 85.•75 10.2«1

ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ ΠΑΟΙ ΔΡΟΜΙΠ υΝΙΡΑΧ υΝΙΙΟΙΙ: UNLBUS UNLPCAR υΝΙΜΟΤOS ΙΟΡΑΧ '-'''-'''' ΙΟΒυε LOPCAR ΙΟΜΟΤΟθ ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ Βυε ΜΟΝΤΗ ""'" ΜΟΝΤΗ ΜΟΤOS

'''' ., " " ,." 2.338 '" 1.651 " ,.. ..210 " '"
, 1'2.6<11 8.5<18 " 2.271 ,

"" ." ,
" 3.78<1 .".. .,

'"
, 8.091 •. 198 " ""

, 9.875 82.6 " '" """ '"" " " 8.15<1 ,."" " 2.523 " 3.779 ." " ... , 9.933 3.•11 '" 3.071 """ '"' " " 12.ιιs. 2.253 '" '''' " '''' '''' " ,.... " 21.519 ,... '" 5.200 '""" ΜΑ " " 1•.950 2.97β " .."" '" ''''' '''' " 1.7113 '" 22.752 •.913 " 5.β.3 ""''''
~γ, " " 18.329 3.001 .. •.β1β '" 1•.82. 2.•70 " 3.β7. '" "'''' 5.•71 " 8.752 m

"" IΟΥΑ " '" «1.853 •. 237 " 10,.50 1.057 '23.859 3.913 " 5.193 '" S4.312 β.15Ο '" 15.8<13 ,.""
""

,γ,

.3.Μ8 3.712 '" 9.713 1.901 .9.β21 3.22β '" 10.$02 2.". 93.887 8.9«1 '''' 20.515 •.2'5

"" "" 20.278 •.5.5 '" •. 750 '" 3'2.738 ,.... " $.597 '" 53.012 β.213 '" 13.3<11 , .W3

"" ο'" " 12.β33 5.025 " 2.777 ,ω 18.08-4 2.90/.3 " 3.β13 '" 2β.097 '''' " ,.'" '""" "" " 9.115 5.198 " ''''' " 9.080 •. 287 " ,.... " lβ.l95 9.•65 " "" ..
'''' Δ" " 11.132 '''' " ''''' "

,,,, ..", " 1.•97 " 20.π1 9.β13 " .... "ΣΥ.,Μ '" ". 197.659 .537β '" .9.5&2 •.•29 1ββ.β6β 37.72β ." «1.326 •.521 386.527 113.106 '''' β9.9Ο8 ''''



ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΣ ΠΛΟΙ ΔΡΟΜΙΠ υΝΙΡλΧ UNLLOR UNLBUS UNLPCAR υΝΙΜΟΤOS 'ΟΡ"-' LOΙOR LOBUS LOPCAR LOMOTOS MOtfTH Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ '"' MQNTH PC"R ΜΟΝΤΗ MO'OS

"" '" .. &.66• •.•5<1 '" ..., , 8.82. ..325 , 1.311 " 18..ιetI 8.779 " 3.200 '""" ." " 8,173 •.796 " ..... , ..... 3.738 " '" " 1•.133 .'" " 2.•U """ ΜΑ> Ο' 12.5<13 .,959 " 3.196 ., 9.229 •.257 " 1.092 " 21.712 8.218 " •.288 """ '" " 16.181 .,1001 .. 3,&18 '" 13.250 3.017 " ''''' " 2'9.01 1.121 '" 8.220 """" ... ." 18.1$8 •. 3<1. " 5.2.0 '" 13.769 '''' 2.1•• ., 2.5041 32.521 1.&29 2.193 5,301 2.887

"" IΟΥΝ ." 22.19. .... " 5,501 ... 1&.882 •.108 ., .,720 ... .2.018 8.852 '" 10.221 '""" IΟΥΛ '" ~5.118 •.96. '" 10,860 ". 2&,181 •.503 .'" 5.378 '" 15.<185 8.•81 '" 16.236 '""" '" ." ".'" •.2001 ". 10.813 2.213 58.8Μ 3.512 ." 12.208 '''' 105..«;& 1.778 '" 23,01& Η21

'''' ""
,., 22.015 '''' '" .... ".34.218 •.351 .. 8.825 ." 58.231 ..,. '" 13.81. ..'"

"" ο"
., 15.038 5.794 '" 3.017 .. 18.299 ••310 " •.542 '" 3<1.337 10.1001 '" ,... '".'" ,ο, .. 8,95• ,,.,

" 1.857 , 8.165 •. 10& " 1<1$2 " 11.11& .... " 3.318 "'''' ." .. 10.218 •.1.1 " '''' " ,.... 2.325 " 1.0015 • 17.&33 6.•11 ". 3.081 "ΣΥΝΟλ/ , ..'" 238.101 57.155 ." "'" ..'" 221.500 .8.198 3..ιtI3 .3.772 1.207 «15.601 103.853 .". 98.15. 11.302

ΕΤΟΙ ΜΗΝ"Ι "'~ ΔΡΟΜΙΠ UNLPΛX UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS ιοριυ; LOΙOR LOΘUS LOPCλR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ ΙOfI: ΜΟΝΤΗ ." ΜΟΝΤΗ "'" ΜΟΝΤΗ ΜΟΤOS

"" '" " 1.277 3.192 " 1,583 , 7,205 3.311 • 1.2.1 " 1•..a2 •.'" " 2.(12. """ ." .. 1.517 5,1001 " ,.'" • 8.3<1~ .,033 " Ο', • 13.881 8.131 " 2.882 """ ΜΑ> " 1~.8&3 ,.... .. 3.757 '" 9.783 "" " 1.331 " 2~.658 ..'" ." '''' """ '" .. 18.594 ..'" " ~.235 ". 15.211 3.228 ." '''' " 31,eos 1.767 ". •."" '""" ... .. 22.196 ~.101 ". 8.•73 ". 19.287 ..'" ", 3.913 '" .1.«15 θ.10. m 10.388 '""" IΟΥΝ " 21.782 5.03. 59 σ.552 ." lθ.~. ~.51. " .,399 ." .0.158 &,5.ι1 " 10.951 ...
"" IΟΥΛ " <1$.737 5.563 ." 11.957 .., 2&.373 •.•13 ". 5,&10 .Ο' 78.110 &.&76 '" 17,887 1.•25

'''' '" .. 57.0019 ••322 ." 2.710 ,.'" 62,058 ,'" '" 13.300 2352 119.105 6.21),( '" 16.010 ~.387

"" "" .. 23.857 ,,,,
'" •.&76 '" <10.1165 ..'" ". 10.383 '" 84.942 10.025 ,.. 15.381 1.159

"" Ο" " 15,109 8.8-48 ,., 3.173 " 20.295 ..'" '" •. <185 '" 35.<10. 11.826 '" '''' '"1997 ,Ο, " 10,280 ..... " ,'" " ..'" 5,125 " ,."" " 19.235 11.82~ " .151 ~

"" ." " 12.le8 8.3)11 " 3.071 " 10.1411 .,398 " ..'" " 22,335 10.737 ..'" •.7&1 "ΙΥΝΟΜ , ." 255.559 "'" 1.003 53.131 •.592 2.7.m 50.77& ." 51.36. •.180 503,558 113.611 8.2~ 10·...95 &.372

ΕΤΟΙ ΜΗΝΛΙ "<Ο ΔPOtNn υΝΙΡιυ; UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS LOPλX LOLOR LOβUS LOPCAR ΙΟΜΟΤOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ ΘUS ΜΟΝΤΗ PCλR ΜΟΝΤΗ ..ΜΟΤΟ$,... '" 10.588 5.<189 '" 2.~38 " 10.•21 '''' " 1.637 " 21.009 10.•&7 " •.073 ~

1&98 ." &.828 σ 222 " 2.388 " 8229 "" " 1.035 " 17,~ 10,975 .. 30603 """ ..., 13,89. 8,.17 " 3.303 " 10.102 .." " 1.130 " 23.e98 11.280 ." ~.~33 ".". ,,, 20.018 ... '" •.•07 '" 17.5118 '''' .'" 2,578 " 37.61. 8.698 '" .... "'..'" ... 21.220 5,.66 " 6.037 '" 1.,6.8 .'" ." 2.•56 '" ".... &.523 ." 8.•95 .0>.... IΟΥΝ 23.18• 5.251 " 8 .•80 '" 20.185 •.283 .. .,.70 ." .3.3$9 &.53<1 '" 10.830 .",... IΟΥΛ .3,376 5.283 '" 10.5.8 '" 31.010 •.152 ." ,.... '" 7•.3Μ 10.035 '" 18.53<1 1.3.3".. '" 57.351 •.789 '" 12.•25 ,.'" 81.226 •.001 '" 12.633 2,.1. 118.578 8.770 '" 25.058 •.••2

"" "" 23.080 ..... ." ..'" ". .0.351 •.873 '" 10,012 '" 63.•31 10.967 ". 1•.817 1.065.... Ο" 1~.959 8.•21 " ..... " 20.698 •.88. '" ..111 '" 35.857 11.305 ,,, 7.818 """" "ο, 11.,()ΙΙ 6.•58 " 2.•23 • 10.138 •.962 " 1.828 " 21.511 11 .••0 " •.252 '".". ." 13.m 8.81. .. 3.053 , 10.838 .,7.5 " ,.'" " 2~.032 11.559 8.659 •.807 "ΙΥΝΟΜ , , 282.129 eg.591 1.075 81.86. •. 1&2 255.248 5•.&&2 1.017 ".'" •.852 511.3Π 12•.583 8.810 111.503 ....



ΕΤΟΙ ΜΗΝΑΙ Μ<> Al'Owrl υΝΙΡΑΧ UNLLOR UNLBUS UNLPCAR υΝΙΜΟΤOS LOPAX LOLOR LOβUS <oPCλR ΙΟΜΟΤOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ '"' ΜΟΝΤΗ .CΛ, ΜΟΝΤΗ ΜΟΤOS

"" ". 11.607 5.259 " ,.. , 11.257 5.575 " ''''' , 22.86-4 10.834 " ~.713 """ ." 10.554 &.75f1 " ,."" • 9.453 5.Η2 " 1.0&2 , 20.007 12.501 " 3.2&2 """ .... 17.837 7.7~3 ,.. ~.2~8 " 12.111 8.155 " 1.379 • "'" 13.&98 '" 5.627 '",,..
ΑΠ. 17.701 &,21& .. ~.072 " 18,••9 ..... 'Ο. 2,812 " 3<1.150 1U62 "" 6.684 'Ο.,,..
""' 20,907 7.049 " ''''' ". 14,117 15.5&7 " 2.2•• '" """ 12.83& '" $.2001 .",,..
IΟΥΝ 26.356 7.225 " '''' '" 20.372 $.361 " •.027 '" 46.728 13.586 "" 11.415 ",

'Ο•• IΟΥΛ ιβ.Ο77 ..... '" 11.380 '" 3<1.0017 6.3.2 '" 8.501 ... 82.12. 13.187 '" 17,861 1019,,..
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Λιμένας Ηγουμενίτσας: Κατανομή Ετήσιας Διακίνησης Επιβατών στους Λιμένες Ιταλίας, 1990·2000
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Λιμένας Ηγουμενίτσας: Κατανομή Ετήσιας Διακίνησης Φορτηγών Οχημάτων

στους Λιμένες Ιταλίας, 1990-2000
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Λιμένας Ηγουμενίτσας: Κατανομή Ετήσιας Διακίνησης Επιβατικών Οχημάτων

στους Λιμένες Ιταλίας, 1990·2000
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Λιμένας Ηγουμενίτσας: Κατανομή Ετήσιας Διακίνησης Λεωφορείων στους Λιμένες lταλίας,

1990-2000
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Λιμένας Ηγουμενίτσας: Κατανομή Ετήσιας Διακίνησης Δικύκλων στους Λιμένες lταλίας,

1990-2000
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Λιμένας ΗγουμενΙτσας: Κατανομή Επιβατικής Διακίνησης στους Λιμένες ΙταλΙας, 1990·2000
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Λιμένας Ηγουμενίτσας: Κατανομή Διακίνησης Φορτηγών Οχημάτων στους Λιμένες Ιταλίας,
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Λιμένες Ηγουμενίτσας: Κατανομή Διακίνησης Επιβατικών Οχημάτων στους Λιμένες lταλίας,

1990·2000
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Λιμένας Ηγουμενίτσας: Κατανομή Διακίνησης Δικύκλων στους Λιμένες Ιταλίας
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Λιμένας Πάτρας: Κατανομή Ετήσιας Διακίνησης Επιβατών στους Λιμένες Ιταλίας, 1990-2000
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Λιμένας Πάτρας: Κατανομή Ετήσιας Διακίνησης Φορτηγών Οχημάτων

στους Λιμένες Ιταλίας, 1990-2000
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Λιμένας Πάτρας: Κατανομή Ετήσιας Διακlνησης Επιβατικών Οχημάτων

στους Λιμένες lταλlας, 1990-2000
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Λιμένας Πάτρας: Κατανομή Ετήσιας Διακίνησης Λεωφορείων στους Λιμένες Ιταλίας.
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Λιμένας Πάτρας: Κατανομή Επιβατικής Διακίνησης στους Λιμένες Ιταλlας, 1990·2000

"""'-Ancona
___ Bari

/Brindisi

/---Μ- νθΠθΖίΒ-Trieste

-' /
.'-- ~

Α'

...... ~
./

~

~
./ ...

/~

~

/
----

700.000

600.000

500.000

400.000
!fs.
Jj

300.000

200.000

100.000

Ο

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ετος

1996 1997 1998 1999 2000



180.000

180.000

140.000

120.000

~.e 100.000
χ

ο..,f 80.000

e
60.000

40.000

20.000
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Λιμένας Πάτρας: Κατανομή ΔlακΙνησης Επιβατικών Οχημάτων στους Λιμένες lταλίας,

1990·2000
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Λιμένας Πάτρας: Κατανομή Διακίνησης Λεωφορείων στους Λιμένες lταλίας, 1990·2000
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Λιμένας Πάτρας: Κατανομή Διακίνησης Δικύκλων στους Λιμένες Ιταλίας. 1990·2000
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ΛlμΙνσς Πόιρος: Αναλuτι~ός Πlνo~oς Γρομ ών Bαλ~oνι~ών Χωρών

Γpcιμμή: Πόιρο· Αλβovlo

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟΜΙΠΑ UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS LOPAX LOLOR LOBUS LOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ Ρ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ BU ΜΟΝΤΗ PC ΜΟΝΤΗ MOTOS
1996 10ΥΛ 7 3 Ο Ο Ο Ο 7 Ο Ο 3 Ο 10 Ο Ο 3 Ο

1996 Avr ,
"

, Ο 3 Ο 1 Ο Ο Ο Ο 16 ,
Ο 3 Ο

1996 ΣΕΠ 2 2 2 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 2 2 Ο Ο Ο

ΣΥΝΟΛΟ Ο " 20 7 Ο 3 Ο • Ο Ο 3 Ο 28 7 Ο , Ο

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟMlΠΑ UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS ΙΟΡΑΧ LOLOR LOBUS LOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ ΡΑΧ ΜΟΝΤΗ ΙΟ ΜΟΝΤΗ 'U ΜΟΝΤΗ PC," ΜΟΝΤΗ ΜΟΤΟ$

1997 IΑΝ 2 <Ο 37 Ο 2 Ο 32 27 Ο 1 Ο 72 Β4 Ο 3 Ο

1997 ΦΕΒ 7 88 100 Ο • Ο 75 121 Ο Ο Ο 163 221 Ο • Ο

1997 ΜΑΡ 10 13' 137 Ο
,

Ο "2 128 2 , Ο 286 265 2 10 Ο

1997 ΑΠΡ 1 24 24 Ο Ο Ο 11 9 Ο 3 Ο 35 33 Ο 3 Ο

1997 ΜΑ , 901 7 Ο " Ο 136 " Ο 14 Ο 1.037 22 Ο 65 Ο

1997 IΟΥΝ 7 2,239 19 Ο 150 1 1.058 " Ο " Ο 3.297 4θ Ο 206 1
1997 10ΥΛ 14 4.970 31 Ο 114 Ο 1,501 63 Ο 87 , 6,471 .. Ο 201 ,
1997 Avr , 2.622 " Ο 123 Ο 2,892 63 Ο 97 , 5,514 7β Ο 220 ,
1997 ΣΕΠ , 1.261 27 Ο " 1 1,882 114 Ο .. , 3.143 141 Ο 88 7
1997 ΟΚΤ , ..Ο 7 Ο 13 1 527 " Ο 16 2 967 65 Ο 29 3
1997 ΝΟΕ ,

"7 10 Ο 9 Ο 19' " Ο 7 2 '" " Ο 16 2
1997 ΔΕΚ 9 '" " Ο 21 Ο 9" 131 Ο 16 11 1.446 '" Ο 39 11
ΣΥΝΟΛΟ Ο β2 13,678 '" Ο '" 3 9,380 80. 2 ". 32 23.056 1.243 2 882 35

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟMlΠΑ UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLt.10TOS LOPAX LOLOR LOBUS LOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ ΡΑΧ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ BU ΜΟΝΤΗ PCA ΜΟΝΤΗ MOTOS
1996 IΑΝ 701 22 Ο 13 1 '" 27 Ο • Ο ... 4θ Ο 17 1
1998 ΦΕΒ 120 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 120 Ο Ο Ο Ο

1998 ΜΑΡ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1998 ΑΠΡ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1996 ΜΑ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1996 10ΥΝ 11 Ο Ο Ο Ο , 13 Ο 1 Ο 20 13 Ο 1 Ο

1996 10ΥΛ 21 • Ο 7 Ο 101 123 Ο 39 3 122 127 Ο 4θ 3
1996 Avr 35 • Ο 1 Ο 107 96 Ο • , 1" 100 Ο , ,
1996 ΣΕΠ 31 14 Ο 4 2 " 62 Ο , 7 89 Τ8 Ο 10 9
1998 ΟΚΤ 165 Ο Ο Ο Ο 228 22 Ο 1 Ο 413 22 Ο 1 Ο

1998 ΝΟΕ 13 Ο Ο Ο Ο , Ο Ο Ο Ο " Ο Ο Ο Ο

1998 ΔΕΚ " Ο Ο Ο Ο 336 Ο Ο Ο Ο <Ο, Ο Ο Ο Ο

ΣΥΝΟΛΟ Ο Ο 1.186 .. Ο " 3 '" "3 Ο " 15 2.179 367 Ο Β4 "



ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟΜΙΠΑ UNLPAX UNLΙOR UNLBUS UNLPCAR υΝLΜΟΤ05 LΟΡΑΧ LOLOR LOBU5 LOPCAR LOMOTOS ΜΟΝΤΗ ~ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ BU ΜΟΝΤΗ Ρ~ ΜΟΝΤΗ ΜΟΤ05

1999 'ΑΝ 100 Ο 029000 Ο 30 Ο Ο Ο Ο

1999 φΕΒ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 ΜΑ' Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 ΑΠ' Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 ,
" Ο Ο Ο 22 23 Ο Ο Ο 31 35 Ο Ο Ο

1999 10ΥΝ '" 23 Ο 4 2 133 4θ Ο 4 3 258 71 Ο • ,
1999 10ΥΛ 239 , Ο " Ο 224 33 Ο 21 7 '63 3β Ο 33 7
1999 ΑΥΓ Ο Ο Ο Ο Ο 22 13 Ο 2 Ο 22 13 Ο 2 Ο

1999 ΣΕΠ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 ΟΚΤ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 ΝΟΕ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 ΔΕΚ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

ΣγΝΟΛΑ 37. 40 Ο 16 2 430 117 Ο 27 10 .04 157 Ο 43 "
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟΜΙΠΑ UNLPAX UNLLOR UNLBU5 UNLPCAR υΝLΜΟΤ05 LΟΡΑΧ LOLOR LOBU5 LOPCAR ΙΟΜΟΤ05 MONΤH~P ΜΟΝΤΗ LΟ ΜΟΝΤΗ BU MONTH_PC ΜΟΝΤΗ -ΜΟΤ05
2000 ~N Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 φΕ. Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΜΑ' Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΑΠ' Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΜΑ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 10YN Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 10ΥΛ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΑΥΓ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΣΕΠ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΟΚΤ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΝΟΕ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΔΕΚ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

ΣγΝΟΜ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο



Γραμμή; Πάιρa - ΤOUΡKIa
εΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟMlΠΑ UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOΤOS ΙΟΡΑΧ LOLOR LOBUS LOPCAR LOMOΤOS ΜΟΝΤΗ ΡΑΧ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ Βυ ΜΟΝΤΗ PC ΜΟΝΤΗ MOTOS

1999 'ΑΝ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 ΦΕ. Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 ΜΑΡ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 Arl? Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 ΜΑ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 IOYN Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 IΟΥΛ 2 2 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 2 2 Ο Ο Ο

1999 ΑγΓ 2 ο Ο ο ο ο ο ο ο Ο 2 Ο Ο Ο Ο

1999 ΣΕΠ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

1999 σl<1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Ο

1999 ΝσΕ ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Ο

1999 ΔΕΚ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

ΣΥΝΟΛΑ 4 2 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 4 2 Ο Ο Ο

εΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΛΟΙΑ ΔΡΟΜ/ΠΑ UNLPAX UNLLOR UNLBUS UNLPCAR UNLMOTOS LOPAX LOLOR LOBUS LOPCAR LOMOΤOS ΜΟΝΤΗ_ΡΑΧ ΜΟΝΤΗ LOR ΜΟΝΤΗ -.υ ΜΟΝΤΗ PCA ΜΟΝΤΗ MOTOS
2000 'ΑΝ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΦΕ. Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΜΑ? Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΑΠ? Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΜΑ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 IΟΥΝ 1 1 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 1 1 Ο Ο Ο

2000 IΟΥΛ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 ΑγΓ ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Ο

2000 ΣΕΠ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

2000 σl<1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Ο

2000 ΝσΕ ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Ο

2000 ΔΕΚ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

ΣΥΝΟΛΑ Ο Ο 1 1 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 1 1 Ο Ο Ο
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,,.
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