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Επιτελική σύνοψη
Η ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών κρίνεται απαραίτητη για την
επιτυχημένη διακίνηση των εμπορευμάτων. Ωστόσο, η μετακίνηση φορτίου προκαλεί
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ηχορύπανση,
ατυχήματα, κυκλοφοριακή συμφόρηση κ.α.), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
εκτός από περιβαλλοντικά, μια σειρά από κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, ο κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών
έχει διαγράψει μια αξιόλογη ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στη μείωση των
επιπτώσεων, που δημιουργούνται από τις εμπορευματικές μεταφορές με στόχο την
περαιτέρω βιωσιμότητα του κλάδου. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου
δεν είναι ίδιος για όλες τις χώρες. Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης αντιμετωπίζουν σημαντικές αδυναμίες στις εμπορευματικές μεταφορές,
καθώς παρατηρείται έλλειψη υποδομών, υψηλές εκπομπές αέριων ρύπων, μη
ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics, υψηλό ποσοστό οδικών μεταφορών και χαμηλό
ποσοστό σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς επίσης, πλειάδα πολιτικών και
νομοθεσιών πολλές από τις οποίες δεν εφαρμόζονται στην πράξη.
Ο βασικός σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να καταγραφεί
και να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση του εμπορευματικού μεταφορικού
δικτύου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εστιάζοντας στα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X.
Η μεθοδολογία εκπόνησης της εργασίας που ακολουθείται, περιλαμβάνει
πέντε στάδια. Το πρώτο στάδιο εστιάζει στη βιβλιογραφική επισκόπηση της
υφιστάμενης κατάστασης των εμπορευματικών μεταφορών
στη Βαλκανική
χερσόνησο, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ το δεύτερο στάδιο έχει ως βασικό
στόχο τον υπολογισμό των εκλυόμενων αέριων ρύπων που προκαλούνται από τις
εμπορευματικές μεταφορές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την χρήση του
ηλεκτρονικού εργαλείου Eco-TransIT. Το τρίτο στάδιο σχετίζεται με την καταγραφή
των εμπορευματικών ροών των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X, μέσω έρευνας σε πέντε ελληνικές εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών. Το τέταρτο στάδιο
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δυο Διαδρόμων σε επίπεδο υποδομών, ροών και
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών , ενώ στο τελευταίο στάδιο εξάγονται
συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση των δυο Διαδρόμων.
Η αξιολόγηση των δυο Διαδρόμων κατέληξε στο ότι ο Διάδρομος X είναι
οικονομικότερος και αποδοτικότερος καθώς παρέχει τη συντομότερη διαδρομή προς
την κεντρική Ευρώπη, έχει καλύτερες υποδομές, καθώς επίσης παρέχει περισσότερο
φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, παρά την υπεροχή του
Διαδρόμου X, και οι δυο Διάδρομοι έχουν περιθώρια βελτίωσης, έτσι ώστε να γίνουν
περισσότερο βιώσιμοι, ασφαλείς και αποδοτικοί.
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Abstract

The development of freight transport sector is necessary for ensuring the
endless movement of goods between companies and customers. However, cargo
transportation is responsible for various negative environmental effects (e.g.
greenhouse gas emissions, noise, accidents fatalities, traffic jam etc.), that cause
multiple social and economic problems.
However the last decade, the transportation sector has shown a remarkable
effort in reducing carbon footprint (e.g. by supporting combined transport), so as to
improve the sustainability of the sector. Nevertheless, the results from this effort were
not the same for all EU countries. More specifically, the countries of the South East
Europe area are still lacking of environmental friendly transport operations, due to
poor infrastructure, cross-border delays, non integrated logistics platforms as well as
lack of harmonized norms and regulations.
The main objective of this dissertation is to map and assess the current status
of the freight transport network of the South East Europe area by focusing on the
Greek sections of the Pan-European Corridors IV and X respectively.
The methodology for the implementation of the dissertation incorporates five
distinctive phases. The first phase focuses on literature review and mapping of the
current status, whereas the second one aims at the calculation of Green House Gases
caused by freight transport operations in the South East Europe. This calculation is
done by using the Eco-TransIT web tool. The third phase deals with the analysis of
the cargo flows in the Greek sections of the Pan-European Corridors IV and X
respectively. The necessary data were collected by five Greek transport and
forwarding companies which operate in the specific Corridors. The fourth phase
includes the evaluation of two Corridors in terms of infrastructure, freight flows and
information & communication technologies (ICT). Finally, the last phase provides
useful conclusions and suggestions for further improvement of the two Corridors.
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
Στο εν λόγω κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται μια σειρά από εισαγωγικά
στοιχεία για τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε., καθώς επίσης αναλύεται και η
σημασία του συγκεκριμένου κλάδου στην οικονομία. Στη συνέχεια, περιγράφεται ο
σκοπός και οι στόχοι της παρούσης διπλωματικής εργασίας, καθώς επίσης και η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας. Τέλος,
παρουσιάζεται η δομή της εργασίας με το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου.
1.1. Η σημασία των εμπορευματικών μεταφορών
Οι εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους
κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας (Lammgard, 2012). Πράγματι, η βιομηχανία των
εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη αποτελεί το 5% του ευρωπαϊκού Α.Ε.Π,
ενώ ταυτόχρονα απασχολεί 10 εκατομμύρια εργαζόμενους (Lehtinen & Bask, 2012).
Επιπλέον, τη σπουδαιότητα των μεταφορών καταδεικνύει το γεγονός ότι από το 1995,
έως το 2007, ο κλάδος των μεταφορών σημείωνε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης
του 2,7%, κατά μέσο όρο (Zunder et al., 2013), ενώ οι Mattila & Antikainen, (2011),
υποστηρίζουν ότι το 2050, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές θα έχουν
τριπλασιάσει τις δραστηριότητές τους, σε σχέση με το 2000. Τέλος, οι
εμπορευματικές μεταφορές είναι σημαντικές αφού, λόγω της ικανότητάς τους να
μεταφέρουν εμπορεύματα από το ένα κράτος στο άλλο και από την μια Ήπειρο στην
άλλη, συμβάλλουν στην δημιουργία κοινής παγκόσμιας αγοράς (Lehtinen & Bask,
2012).
Από την άλλη, οι εμπορευματικές μεταφορές προκαλούν σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω κλάδος το 2008
ήταν υπεύθυνος για το 1/3 των συνολικών εκπομπών CO2 στην Ευρώπη (Clausen et
al., 2012). Παράλληλα οι εμπορευματικές μεταφορές ευθύνονται και για την
ηχορύπανση στις πόλεις, για τροχαία ατυχήματα, καθώς και για την αύξηση της
κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Είναι σημαντικό να μελετηθεί, λοιπόν, διεξοδικά ο ρόλος των
εμπορευματικών μεταφορών έτσι ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, τα
προβλήματα, οι αδυναμίες αλλά και οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη σημερινή
οικονομία. Η εν λόγω εργασία θα εστιάσει στο συγκεκριμένο θέμα, μελετώντας το
μεταφορικό δίκτυο της Ν.Α. Ευρώπης.
1.2. Σκοπός και Στόχοι της εργασίας
Βασικός σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης του εμπορευματικού δικτύου μεταφορών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η αξιολόγησή του, με έμφαση στα ελληνικά τμήματα
των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X. Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι
οι εξής:
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Εκτενής ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των εμπορευματικών
μεταφορών, στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια με συλλογή και επεξεργασία
στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για το μεταφορικό έργο της περιοχής
Υπολογισμός περιβαλλοντικών δεικτών μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου
Eco-TransIT, για την αξιολόγηση των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Συλλογή
και
ανάλυση
δεδομένων
ελληνικών
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται στο κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών και κάνουν
χρήση των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Σύγκριση των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και
X, με βάση, τους περιβαλλοντικούς δείκτες, τις υποδομές και τις
εμπορευματικές ροές
Εξαγωγή συμπερασμάτων για τον αποτελεσματικότερο τρόπο μεταφοράς
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και για τα ελληνικά τμήματα των δυο
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Δημιουργία προτάσεων για την βελτίωση των δυο Διαδρόμων (IV και X) και
μελλοντικά βήματα

Με την πραγματοποίηση των παραπάνω επιμέρους στόχων, θα επιτευχθεί και
ο αρχικός σκοπός της εργασίας, ο οποίος σχετίζεται με την ανάδειξη του
αποδοτικότερου, αποτελεσματικότερου και παράλληλα φιλικότερου προς το
περιβάλλον διαδρόμου για την μετακίνηση των εμπορευμάτων από την Ελλάδα, προς
την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη και το αντίστροφο.
1.3. Μεθοδολογία εκπόνησης της εργασίας
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της διπλωματικής
εργασίας, απεικονίζεται στο Σχήμα 1.1 και περιλαμβάνει πέντε στάδια. Το πρώτο
στάδιο είναι βιβλιογραφικό, καθώς συγκεντρώθηκαν στατιστικά στοιχεία της
υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών στην Ε.Ε., τα
Βαλκάνια και την Ελλάδα, και έγινε μια ανάλυση των υφιστάμενων τρόπων
μεταφοράς (οδικές, σιδηροδρομικές, συνδυασμένες μεταφορές), παρουσιάζοντας τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μέσου. Ακόμη, καθορίστηκαν τα τμήματα
των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων που θα μελετηθούν παρακάτω. Στο δεύτερο στάδιο
διεξήχθη μια έρευνα με ερωτηματολόγια, η οποία είχε ως στόχο την καταγραφή των
εμπορευματικών ροών για τα ελληνικά τμήματα των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV
και X, για το έτος 2011, τα οποία συμπλήρωσαν υψηλόβαθμα στελέχη των εταιριών
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, KUEHNE NAGEL, ORPHEE BEINOGLOU, GOLDAIR και
SEAWAY. Στο τρίτο στάδιο υπολογίστηκαν οι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται, καθώς
επίσης και η ενέργεια που καταναλώνεται κατά μήκος των τμημάτων των Διαδρόμων,
που μελετώνται στην παρούσα διπλωματική εργασία. Στο τέταρτο στάδιο γίνεται
σύγκριση των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X, με
βάση όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα παραπάνω στάδια, δηλαδή με
κριτήρια τους περιβαλλοντικούς δείκτες, τις υπάρχουσες υποδομές και τις
εμπορευματικές ροές του 2011. Τέλος στο στάδιο 5, εξάγονται συμπεράσματα κυρίως
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για τα ελληνικά τμήματα των δυο Διαδρόμων και με βάση αυτά δημιουργείται μια
ανάλυση SWOT. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, γίνονται στη συνέχεια
προτάσεις με σκοπό την βελτίωση των ελληνικών τμημάτων των δυο Διαδρόμων και
την αύξηση των διακινούμενων εμπορευμάτων πάνω σε αυτά.

Στάδιο 1

• Βιβλιογραφική επισκόπηση για τις εμπορευματικές μεταφορές
στην Ε.Ε., την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα και
καθορισμός των τμημάτων των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων,
προς μελέτη.

Στάδιο 2

• Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εμπορευματικών
ροών για τα ελληνικά τμήματα των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων
IV και X, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από εταιρίες
του κλάδου.

Στάδιο 3

Στάδιο 4

Στάδιο 5

• Υπολογισμός εκλυόμενων αέριων ρύπων με την χρήση του
ηλεκτρονικού εργαλείου Eco-TransIT και παρουσίαση
αποτελεσμάτων για τους προς μελέτη διαδρόμους.

• Σύγκριση των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X, με βάση τρία κριτήρια (Περιβαλλοντικοί
δείκτες, υποδομές και εμπορευματικές ροές)

• Εξαγωγή συμπερασμάτων, κυρίως για τα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X, δημιουργία ανάλυσης
SWOT και προτάσεις βελτίωσης των δυο διαδρόμων και του
κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών.

Σχήμα 1. 1 Στάδια ερευνητικής μεθοδολογίας
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1.4. Δομή εργασίας
Στο κεφάλαιο 1, περιγράφεται η σημασία των εμπορευματικών μεταφορών,
καθώς επίσης αναλύονται ο βασικός σκοπός και οι στόχοι της παρούσης
διπλωματικής εργασίας. Ακόμη, περιγράφεται η ερευνητική μεθοδολογία και η δομή
που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της εν λόγω εργασίας .
Στο κεφάλαιο 2, γίνεται καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του κλάδου
των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη, ωστόσο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στην Βαλκανική χερσόνησο. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα υφιστάμενα
δίκτυα, οι υποδομές, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ,τα εμπλεκόμενα μέρη,
καθώς επίσης οι πολιτικές και οι νομοθεσίες που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη
της Ε.Ε., ενώ γίνεται και σύγκριση των οδικών, των σιδηροδρομικών και των
συνδυασμένων μεταφορών με αναφορά των πλεονεκτημάτων και των
μειονεκτημάτων κάθε μέσου.
Στο κεφάλαιο 3, αρχικά παρουσιάζονται μερικοί από τους βασικούς
παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τη ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές σε μια
χώρα, ενώ στη συνέχει καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση (υποδομές,
νομοθεσία, εμπλεκόμενα μέρη κ.α.) των εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα.
Έπειτα, περιγράφεται το προφίλ κάθε εταιρίας που πήρε μέρος στην έρευνα που
διεξήχθη και τέλος με την βοήθεια συγκεντρωτικών πινάκων απεικονίζονται οι
εμπορευματικές ροές των εν λόγω εταιριών στα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X.
Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται οι βασικοί αέριοι ρύποι που εκπέμπονται,
κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, καθώς επίσης και το ηλεκτρονικό
εργαλείο Eco-TransIT, με το οποίο υπολογίστηκαν η κατανάλωση ενέργειας και οι
αέριοι ρύποι που εκπέμπονται από τα φορτηγά οχήματα και τις αμαξοστοιχίες. Στη
συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών.
Στο κεφάλαιο 5, γίνεται αξιολόγηση των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και
X με έμφαση στα ελληνικά τμήματα των δυο Διαδρόμων. Η αξιολόγηση
πραγματοποιείται με βάση τρία κριτήρια. Τα συγκεκριμένα κριτήρια σχετίζονται με
τις εκπομπές αέριων ρύπων, τις υποδομές και τις εμπορευματικές ροές, που
πραγματοποιούνται στους δυο Διαδρόμους.
Στο τελευταίο κεφάλαιο, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τους δυο
Διαδρόμους τόσο σε επίπεδο καλύτερου μέσου μεταφοράς, όσο και σε επίπεδο
καλύτερου διαδρόμου. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται μια σειρά από προτάσεις που
έχουν σαν στόχο την βελτίωση των δυο αξόνων και την μετατροπή τους σε
«πράσινους» Διαδρόμους. Τέλος περιγράφονται οι αδυναμίες και τα προβλήματα που
αντιμετωπίστηκαν κατά την διάρκεια εκπόνησης της παρούσης διπλωματικής
εργασίας
καθώς
επίσης
και
τα
περιθώρια
μελλοντικής
έρευνας.
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Κεφάλαιο 2. Εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε. και στην περιοχή της
Νοτιανατολικής Ευρώπης
Στο κεφάλαιο 2, περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση των εμπορευματικών
μεταφορών στην Ε.Ε με έμφαση, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αρχικά,
περιγράφεται το δίκτυο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ στη συνέχεια
παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών
καθώς και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διέπει τον συγκεκριμένο
κλάδο. Στην συνέχεια, περιγράφονται οι βασικοί παίκτες (εμπλεκόμενοι) των
εμπορευματικών μεταφορών, καθώς επίσης, οι υπάρχουσες υποδομές και οι
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών τις οποίες χρησιμοποιούν τα μέσα
μεταφοράς. Έπειτα, αναφέρονται στατιστικά στοιχεία, πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα, για τις οδικές και σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές και
τέλος, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση των συνδυασμένων μεταφορών σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
2.1. Υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών στην
Ε.Ε. με έμφαση στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης
Ο κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών
για τις χώρες της Ε.Ε
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η Ευρώπη κατέχει το 20% των παγκόσμιων
εισαγωγών και εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα, κατέχει την πρώτη θέση σε παγκόσμιο
επίπεδο σε εξαγωγές και την δεύτερη θέση, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
σε εισαγωγές (Zunder et al., 2013). Περίπου τα 2/3 του εμπορίου στην Ευρώπη,
διεξάγεται μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος για
την Ευρώπη, είναι οι ΗΠΑ και ακολουθεί η Κίνα (Islam et al., 2013). Οι μεταφορές
παράλληλα συμβάλλουν σε ένα υψηλό ποσοστό στην εξάπλωση του φαινομένου του
θερμοκηπίου στην Ε.Ε. Για παράδειγμα το 2008 ήταν υπεύθυνες για το 1/3 των
συνολικών εκπομπών CO2, στις χώρες της Ε.Ε.-27 (Clausen et al., 2012). Για τον
παραπάνω λόγο, ο κλάδος των μεταφορών πρέπει να μελετηθεί εκτενέστερα, ώστε να
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του.
Την τελευταία δεκαπενταετία, η έρευνα και η μελέτη των μεταφορών είναι
ιδιαίτερα δημοφιλείς καθώς, πάνω από 60 ευρωπαϊκά προγράμματα (Marco Polo I,
Marco Polo II, Bravo, TERMINET, PROMIT, CREAM, RETRACK κ.α.) μελετούν
και συγχρηματοδοτούν τις διατροπικές μεταφορές (Lehtinen & Bask, 2012), ως τρόπο
μετατροπής των εμπορευματικών μεταφορών σε πιο βιώσιμες μεταφορές. Επίσης,
σύμφωνα με διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής, σημαντικός
παράγοντας στην ανάπτυξη της βιωσιμότητας1 στον κλάδο των μεταφορών, είναι οι
1

Η βιωσιμότητα στηρίζεται στην αρχή κατά την οποία, ό, τι χρειάζεται ο άνθρωπος για την ευημερία
του και την αρμονία του στηρίζεται άμεσα ή έμμεσα στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης, η βιωσιμότητα
δημιουργεί και διατηρεί τις προϋποθέσεις, κάτω από της οποίες ο άνθρωπος και η φύση μπορούν να
συνυπάρξουν σε παραγωγική αρμονία, η οποία επιτρέπει την εκπλήρωση των κοινωνικών, των
οικονομικών, αλλά και άλλων απαιτήσεων, των σημερινών και μελλοντικών γενιών (EPA, 2013)
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Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι (Pan-European Corridors) (Janic & Vleugel, 2012) που
έχουν θεσπιστεί από την Ε.Ε., και γενικότερα όλοι οι «Πράσινοι Διάδρομοι» (Green
Corridors), των οποίων πρωταρχικός στόχος είναι η ανάπτυξη βιώσιμων και
ανταγωνιστικών διατροπικών/πολυτροπικών εμπορευματικών υπηρεσιών (Islam et
al., 2013).
2.1.1. Το δίκτυο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Το δίκτυο των εμπορευματικών μεταφορών, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην
Νοτιοανατολική, καθώς και την υπόλοιπη Ευρώπη, αποτελείται κυρίως από τους
Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους.
Αναλυτικότερα, οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι αποτελούν τμήμα του
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και καθορίστηκαν αρχικά στο Πανευρωπαϊκό
συνέδριο μεταφορών στην Κρήτη το 1994, ενώ προσθήκες έγιναν το 1997 στο
Ελσίνκι (Wikipedia, 2013). Ο βασικός στόχος της Ε.Ε., με την δημιουργία των εν
λόγω Διαδρόμων, είναι να εξασφαλίσει κοινή νομοθεσία, κοινά πρότυπα, καθώς και
κοινές τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες να βρίσκονται σε αρμονία με τις αντίστοιχες
της Ε.Ε., ανάμεσα στις χώρες τις οποίες διασχίζουν οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι. Μ’
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σύνδεση των εσωτερικών αγορών κάθε χώρας (με το
πέρασμα των Διαδρόμων από σημεία με αυξημένη εμπορευματική κίνηση), με
αποτέλεσα να υπάρχει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, συνοχή της διευρυμένης
ένωσης καθώς και τόνωση των διεθνών συναλλαγών του εμπορίου.
Αναλυτικότερα, ανάμεσα στις χώρες και την Ε.Ε. έχουν υπογραφτεί μνημόνια
με βασικό σκοπό την προώθηση, την οργάνωση και την παρακολούθηση των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων, καθώς επίσης και για την εφαρμογή μέτρων τα οποία θα
συμβάλουν στην διαλειτουργικότητά τους. Τα βασικότερα μέτρα είναι, η επιτάχυνση
των διαδικασιών διέλευσης συνοριακών σταθμών, με την υλοποίηση όλων των
σχετικών διαδικασιών, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας, οι οποίες να είναι συμβατές με τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην
Ε.Ε., η βελτίωση της ασφάλειας κατά την διάρκεια των μεταφορών (με την τήρηση
συγκεκριμένων προτύπων), η εξασφάλιση νομικής, διοικητικής και τεχνικής
διαλειτουργικότητας με την εναρμόνιση των συστημάτων, με αυτά της Ε.Ε. (π.χ.
συστήματα χρέωσης υποδομών, συστήματα σηματοδότησης κ.α.), καθώς επίσης και η
εφαρμογή διεθνών συμβάσεων για την ρύθμιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών καθώς
και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την προώθηση της διαλειτουργικότητας
εντός των Διαδρόμων (EC, 2007).
Επίσης, σύμφωνα με τον τρόπο χρηματοδότησης των Διαδρόμων, πέρα από
τους εκάστοτε δημόσιους προϋπολογισμούς κάθε χώρας, υπάρχει περαιτέρω
χρηματοδότηση για ολόκληρα τα τμήματα των αξόνων, από διεθνείς
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης καθώς και η Παγκόσμια
Τράπεζα, ενώ τηρείται δεσμευτικό πλαίσιο συντονισμού, το οποίο εξασφαλίζει την
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έγκαιρη και συντονισμένη υλοποίηση όλων των απαραίτητων μέτρων κατά μήκος
των αξόνων (EC, 2007).
Οπότε, σαν Πανευρωπαϊκός Διάδρομος, μπορεί να οριστεί ο Διάδρομος, στον
οποίον εφαρμόζονται τα παραπάνω μέτρα, τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνείς
οργανισμούς, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθείται ο βαθμός υλοποίησής του, με σκοπό
να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητά του και ταυτόχρονα να αποτελέσει σημαντική
δίοδο εμπορίου για την Ε.Ε, καθώς και για χώρες που βρίσκονται εκτός Ε.Ε.
Όσον αφορά την επιλογή του Νοτιοανατολικού τμήματος της Ευρώπης δεν
είναι τυχαία, δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο τμήμα και κυρίως στα Βαλκάνια
κυριαρχεί η οδική μεταφορά, για την διακίνηση εμπορευμάτων, αφού στις
περισσότερες Νοτιανατολικές χώρες, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι
σχεδόν πάνω από το 70%. Αναλυτικότερα, για τις χώρες όπως Σλοβενία, Σλοβακία,
Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία και Ουγγαρία, τα ποσοστά στις οδικές
εμπορευματικές μεταφορές είναι 81%, 80%, 76%, 73%, 72% και 69% αντίστοιχα
(EEA, 2012). Λόγω του υψηλού ποσοστού χρήσης οδικής μεταφοράς, τα ποσοστά
των αέριων ρύπων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, υποβαθμίζοντας την περιοχή. Πιο
συγκεκριμένα, σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως Ελλάδα, Σλοβακία,
Ρουμανία, Ουγγαρία, Κροατία και Σλοβενία τα ποσοστά των αερίων του
θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 1990 κατά, 54%, 34%, 91%, 57%, 157%
και 124%, αντίστοιχα (EEA, 2011). Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι το συγκεκριμένο
τμήμα παρακάμπτεται για την προώθηση εμπορευμάτων, από και προς την κεντρική
Ευρώπη, δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι όγκοι εμπορευμάτων της Ευρώπης
διακινούνται μέσω των μεγαλύτερων λιμανιών της Ευρώπης τα οποία είναι το λιμάνι
του Ρότερνταμ (Rotterdam) με 395,8 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων, το λιμάνι
της Αμβέρσας (Antwerpen) με 160 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων, το λιμάνι του
Αμβούργου (Hamburg) με 104 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων και το λιμάνι του
Άμστερνταμ (Amsterdam) με 72,7 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων (Eurostat,
2012).
Συνεπώς, αν η περιοχή των Βαλκανίων και πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα,
αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, θα αποφευχθεί η
μεταφορά εμπορευμάτων που διασχίζει ολόκληρη την Μεσόγειο και ένα μεγάλο
τμήμα του Ατλαντικού Ωκεανού, για να καταλήξει στα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης
που προαναφέρθηκαν, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.1.
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Σχήμα 2. 1 Απεικόνιση της διαδρομής προς τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης
Παρά το γεγονός ότι οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι (Pan-European Corridors)
εκτείνονται σ’ όλη την Ευρώπη, παρακάτω παρουσιάζονται τα τμήματα των
Διαδρόμων τα οποία βρίσκονται στο Νοτιοανατολικό τμήμα της Ευρώπης, δηλαδή, οι
Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι ΙV, VIII, IX, X, ενώ στην παρούσα διπλωματική εργασία
θα μελετηθούν μόνο οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV και Χ.
Ο Διάδρομος 10 (Corridor X), ξεκινάει από την Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)
και κατευθύνεται βόρεια. Πιο συγκεκριμένα, αφού διασχίσει το Βέλες (Veles) και το
Νις (Nis), κατευθύνεται προς το Βελιγράδι (Belgrade), όπου και διασπάται σε δυο
τμήματα. Το πρώτο τμήμα καταλήγει στη Βουδαπέστη (Budapest), ενώ το δεύτερο
τμήμα συνεχίζει στο Ζάγκρεμπ (Zagreb) της Κροατίας και αφού διασχίσει τη
Λουμπλιάνα (Ljubljana) της Σλοβενίας έχει ως τερματικό σταθμό, το Σάλτσμπουργκ
(Salzburg). Όσον αφορά τον διάδρομο 9 (Corridor IX), θα μελετήσουμε ένα τμήμα
του, το οποίο διασχίζει την ανατολική πλευρά των Βαλκανίων. Το τμήμα αυτό, έχει
ως αφετηρία την Αλεξανδρούπολη (Alexandroupolis) και κατευθύνεται
βορειοανατολικά, προς την πόλη Ντιμιτρόβγκραντ (Dimitrovgrad) της Βουλγαρίας.
Στην συνέχεια, διασχίζοντας μεγάλο μέρος της Ρουμανίας καταλήγει στο
Βουκουρέστι (Bucharest). Ο Διάδρομος 8 (Corridor VIII), έχοντας ως σημείο
αφετηρίας το Ντούρες (Durres) της Αλβανίας κατευθύνεται ανατολικά, με προορισμό
την Βάρνα (Varna) της Βουλγαρίας, αφού πρώτα διασχίσει τα Τίρανα (Tirana), τα
Σκόπια (Skopje), τη Σόφια (Sofia), το Πλόβντιν (Plovdin) και το Μπουργκάς
(Burgas).
Τέλος, ο Διάδρομος 4 (Corridor IV), ο οποίος διασχίζει ολόκληρα τα
Βαλκάνια από το Νότο μέχρι τον Βορρά, ξεκινάει από την Ελλάδα και καταλήγει
στην Γερμανία. Αγνοώντας το τμήμα του διαδρόμου που προέρχεται από την
Τουρκία, ο συγκεκριμένος Διάδρομος έχει δύο σημεία αφετηρίας. Το πρώτο σημείο
είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki) και το δεύτερο σημείο είναι το
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λιμάνι της Κωνστάντσα (Constanta). Από την Θεσσαλονίκη (Thessaloniki), ο
Διάδρομος κατευθύνεται προς τη Σόφια (Sofia) και την Κραϊόβα (Craiova) της
Ρουμανίας και έπειτα καταλήγει στο Άραντ (Arad), ενώ το δεύτερο τμήμα του
διαδρόμου, έχοντας ως αφετηρία τη Κωστάντζα (Constanta) της Ρουμανίας και
ενδιάμεσο σταθμό το Βουκουρέστι (Bucharest) συνδέεται με το πρώτο τμήμα του
διαδρόμου, στο Άραντ (Arad). Μετά την σύνδεση των δυο παραπάνω τμημάτων, ο
Διάδρομος συνεχίζει βορειοδυτικά και έχει ως τερματικό σταθμό την Πράγα
(Prague), αφού πριν διασχίσει τη Βουδαπέστη (Budapest), το Γκιόρ (Gyor) και την
Μπρατισλάβα (Bratislava). Στην Πράγα (Prague) ο Διάδρομος διασπάται σε δυο
τμήματα εκ νέου. Το ένα τμήμα έχει τερματικό σταθμό το Νυρεμβέργη (Nuremberg)
της Γερμανίας, ενώ το άλλο τμήμα το Ντρέσντεν (Dresden) της Γερμανίας. Στον
Πίνακα 2.1, παρουσιάζονται αναλυτικά οι πόλεις των χωρών, οι οποίες διασχίζονται
από τους Διαδρόμους IV, VIII, IX και X, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα τμήματα
των Διαδρόμων.
Πίνακας 2. 1 Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Thessaloniki (Greece)-Veles (FYROM)-Skopje (FYROM)-Nis (Serbia)Belgrade (Serbia)
Corridor X
Branch A: Budapest (Hungary)
Branch B: Zagreb (Croatia)-Ljubljana (Slovenia)-Salzburg (Austria)
Alexandroupolis (Greece)-Dimitrovgrad (Bulgaria)-Bucharest (Romania)
Corridor IX
Durres (Albania)-Tirana (Albania)-Skopje (FYROM)-Sofia (Bulgaria)-Plovdin
Corridor VIII
(Bulgaria)-Burgas (Bulgaria)-Varna (Bulgaria)
Branch A: Thessaloniki (Greece)-Sofia (Bulgaria)-Craiova (Romania)-Arad
(Romania)
Branch B: Constanta (Romania)-Bucharest (Romania)-Arad (Romania)
Budapest (Hungary)-Gyor (Hungary)-Bratislava (Slovakia)-Prague (Czech
Corridor IV
Republic)
Branch C: Nuremberg (Germany)
Branch D: Dresden (Germany)
Αντίστοιχα, στο Σχήμα 2.2, απεικονίζεται η πορεία που ακολουθούν οι
Διάδρομοι, εντός του Νοτιοανατολικού τμήματος της Ευρώπης, καθώς και τα σημεία
στα οποία διασταυρώνονται μεταξύ τους.

9 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κεφάλαιο 2.Εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε. και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Σχήμα 2. 2 Απεικόνιση των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης

2.1.2. Στατιστικά στοιχεία του κλάδου των μεταφορών στην Ε.Ε. και στις χώρες
της Νοτιανατολικής Ευρώπης
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Eurostat, οι οδικές μεταφορές είναι
κυρίαρχες στις εμπορευματικές μεταφορές τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και
πολύ περισσότερο στα Βαλκάνια. Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 2.3, τα ποσοστά
των οδικών μεταφορών από το 2002 έως το 2010 κυμαίνονται από 76%, για το έτος
2003, έως 77,5%, για το έτος 2009. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές καταλαμβάνουν
τη δεύτερη θέση στις εμπορευματικές μεταφορές με ποσοστά από 16,5% το 2002,
έως 17,9% το 2004 και το 2009. Την τρίτη θέση στις εμπορευματικές μεταφορές
έχουν οι παραποτάμιες μεταφορές με ποσοστά από 5,7% το 2006 έως 6,5% το 2010.
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Ποσοστό ανά μέσο μεταφοράς στις
εμπορευματικές μεταφορές της Ε.Ε.-27
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Σχήμα 2. 3 Ποσοστά ανά μέσο μεταφοράς, στις εμπορευματικές μεταφορές της Ε.Ε.27
(Eurostat, 2012)
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Αρχής, οι
περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχουν ποσοστά στις οδικές
μεταφορές, πολύ μεγαλύτερα του 75% (EEA, 2012), με αποτέλεσμα να ξεπερνούν
τον μέσο όρο της Ευρώπης των 27 χωρών.
Όσον αφορά τα ποσοστά ανά μέσο μεταφοράς, σε σχέση με τα συνολικά
τόνο-χιλιόμετρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρατηρήθηκε ότι το έτος 2009,
διανύθηκαν 3.632 δισεκατομμύρια τόνο-χιλιόμετρα, εκ των οποίων το 46,6% ανήκε
στις οδικές μεταφορές, το 10% στις σιδηροδρομικές μεταφορές και το 3,3% σε
παραποτάμιες μεταφορές (Islam et al., 2013 ; Zunder et al., 2013).
Λόγω του υψηλού ποσοστού χρήσης των οδικών μεταφορών, που
παρατηρείται στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα, στο Νοτιοανατολικό της τμήμα,
έχουν παρατηρηθεί μεγάλα ποσοστά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το υψηλό
ποσοστό χρήσης των οδικών μεταφορών, έχει ως αποτέλεσμα οι εμπορευματικές
οδικές μεταφορές να συνεισφέρουν κατά 70,9% στις συνολικές εκπομπές των αερίων
του θερμοκηπίου, που προέρχονται από τις εμπορευματικές μεταφορές. Στην Ε.Ε.-27,
οι εμπορευματικές μεταφορές κατέχουν το 25,1% των συνολικών εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου (Lammgard, 2012).
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για τις μεταφορές είναι η απόδοση που
έχουν στο χρόνο. Κατά την περίοδο 1995 έως 2007 η απόδοση των μεταφορών στις
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χώρες της Ευρώπης αυξήθηκε κατά 36%, ενώ από το 2008 με 2009, η απόδοση των
μεταφορών άρχισε να μειώνεται λόγω της οικονομικής κρίσης που έπληξε την
Ευρώπη (Clausen et al., 2012). Στο Σχήμα 2.4, απεικονίζεται η απόδοση των
μεταφορών ανά μέσο μεταφοράς και επιβεβαιώνεται η παραπάνω μείωση της
απόδοσης από την χρονική περίοδο 2008-2009, λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία
επέφερε σημαντική μείωση στις μετακινήσεις των εμπορευμάτων. Επίσης, στο
παρακάτω σχήμα, είναι ευδιάκριτη η κυριαρχία των οδικών μεταφορών και το μεγάλο
κενό που υπάρχει ανάμεσα στις οδικές και στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Απόδοση ανά μέσο μεταφοράς Ε.Ε.-27
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Σχήμα 2. 4 Απόδοση ανά μέσο μεταφοράς Ε.Ε.-27
(Statistical pocketbook, 2012)
Ο τζίρος της βιομηχανία των logistics στην Ευρώπη είναι αρκετά σημαντικός,
καθώς κατέχει το 14% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ (Islam et al., 2013). Στο Σχήμα 2.5,
απεικονίζεται ο τζίρος της βιομηχανίας των logistics, κατά το έτος 2009, για
ολόκληρη την Ευρώπη. Στο παρακάτω σχήμα, φαίνεται ότι οι δυο βασικότεροι τομείς
των logistics, οι οποίοι έχουν τον υψηλότερο τζίρο είναι οι οδικές εμπορευματικές
μεταφορές καθώς και η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές δραστηριότητες. Ο τζίρος
γι’ αυτούς τους δυο τομείς είναι το 62,8% του συνολικού τζίρου, της βιομηχανίας των
logistics.
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Εκατομμύρια (Euro)
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Σχήμα 2. 5 Τζίρος ανά μέσο μεταφοράς στην Ε.Ε.-27, 2009
(Statistical pocketbook, 2012)
Στο Σχήμα 2.6, απεικονίζεται ξεκάθαρα ότι οι χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, με εξαίρεση την Αυστρία και την Σλοβακία με ποσοστά 80,5% και 85,8%
αντίστοιχα, το 2010, είχαν μεγαλύτερο ποσοστό όγκου εμπορευμάτων προς
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.), σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.. Επίσης,
είναι σημαντικό να τονισθεί η ραγδαία αύξηση της σχέσης όγκου
εμπορευμάτων/Α.Ε.Π., της Βουλγαρίας από το 2008 έως το 2010, παρά την
οικονομική κρίση, κατά 37,2%, την ώρα που η γειτονική Ρουμανία σημείωνε για την
ίδια περίοδο, αισθητή μείωση της σχέσης όγκου εμπορευμάτων/Α.Ε.Π., της τάξης του
42,7%.
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Όγκος εμπορευματικών μεταφορών σε
σχέση με ΑΕΠ
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Σχήμα 2. 6 Όγκος εμπορευματικών μεταφορών, σε σχέση με το ΑΕΠ
(Eurostat, 2012)
Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν την αυξημένη
εμπορευματική κίνηση της περιοχής των Βαλκανίων σε σχέση με την υπόλοιπη
Ευρώπη, είναι από τις βασικότερες αφορμές ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του
κλάδου των μεταφορών, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
2.1.3. Πολιτικές και νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, να πετύχει ένα βιώσιμο Ευρωπαϊκό
σύστημα μεταφορών, το οποίο θα αντιμετωπίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών (EC, 2011). Με την ανάπτυξη
λοιπόν ασφαλέστερων, πιο πράσινων και εξυπνότερων συστημάτων μεταφοράς, οι
Ευρωπαίοι πολίτες θα ωφεληθούν και οι Ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα αυξήσουν το
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, στην παγκόσμια αγορά (Lehtinen & Bask, 2012).
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με διάφορες πολιτικές και μέτρα, την στροφή
προς τις διατροπικές μεταφορές, καθώς οι διατροπικές μεταφορές χαρακτηρίζονται
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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από περιβαλλοντική αποδοτικότητα και αποτελούν έναν τρόπο αντιμετώπισης των
συνεχόμενων αυξανόμενων ροών προς μεταφορά (Macharis et al., 2010).
Οι βασικότερες πολιτικές και νομοθεσίες σχετικά με τον κλάδο των
μεταφορών προέκυψαν από την Λευκή Βίβλο, την Πράσινη βίβλο, τις μεταφορές το
2050 καθώς και από την Ευρωβινιέτα.
Λευκή Βίβλος
Η λευκή Βίβλος του 2001, υποστήριζε ξεκάθαρα την στροφή που έπρεπε να
ακολουθηθεί, από τις οδικές μεταφορές προς άλλες βιώσιμες μεθόδους. Ήταν
εμφανής η υποστήριξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και η προώθηση της
διατροπικότητας στις μεταφορές (Zunder et al., 2013). Οι βασικότεροι στόχοι της
ήταν:





Μετατόπιση της ισορροπίας μεταξύ των τρόπων μεταφοράς
Αναζωογόνηση των σιδηροδρόμων
Προώθηση των θαλάσσιων και των παραποτάμιων μεταφορών
Έλεγχος της ανάπτυξης των εναέριων μεταφορών (Islam et al., 2013)

Η λευκή βίβλος του 2006, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην βιωσιμότητα και στην
συντροπικότητα των μεταφορών, δεδομένου ότι τόνισε, ότι όλοι οι τρόποι μεταφοράς
πρέπει να είναι βιώσιμοι και ότι κάθε τρόπος μεταφοράς πρέπει να βελτιστοποιηθεί
ξεχωριστά έτσι ώστε να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα μεταφοράς. Έπειτα, δόθηκε
έμφαση στην στροφή προς άλλα μέσα, σε ειδικές περιοχές όπως: μεγάλες αποστάσεις,
αστικές περιοχές και διαδρόμους με υψηλά ποσοστά συμφόρησης (Zunder et al.,
2013). Οι βασικότεροι στόχοι της, ήταν:




Ανάπτυξη της κινητικότητας
Ασφάλεια στις θαλάσσιες, εναέριες και σιδηροδρομικές μεταφορές
Τεχνολογική «επανάσταση» στις μεταφορές (Islam et al., 2013)

Η λευκή βίβλος του 2011, επαναλαμβάνει την ανάγκη απελευθέρωσης των
σιδηροδρομικών μεταφορών και επιδιώκει την εξασφάλιση μιας ανοιχτής, ελεύθερης
αγοράς εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, επιτρέποντας στον
σιδηρόδρομο να μπορεί να ανταγωνιστεί ελεύθερα τις οδικές μεταφορές και να
καταφέρει μια στροφή από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Επίσης,
τονίζεται η σημασία κυριαρχίας των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών
για μεγάλες αποστάσεις, καθώς επίσης και η ανάγκη ενοποίησης των δικτύων των
διαφορετικών τρόπων μεταφοράς με ταυτόχρονη υποστήριξη από συστήματα
πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ένας από τους κυρίαρχους στόχους της Λευκής
Βίβλου του 2011 είναι, για αποστάσεις μεγαλύτερες των 300 χιλιομέτρων, να υπάρξει
στροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, σε ποσοστό 30%, μέχρι
το 2030 και σε ποσοστό 50%, μέχρι το 2050 (Islam et al., 2013). Οι βασικότεροι
στόχοι της είναι:
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Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων σε όλα τα μέσα
μεταφοράς
Ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων
Βελτιστοποίηση της απόδοσης της πολυτροπικής αλυσίδας των logistics
Χρήση βελτιωμένων συστημάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας (Islam et
al., 2013)

Πράσινη Βίβλος
Η αναθεωρημένη Πράσινη Βίβλος, η οποία εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του
2009, αναφέρεται στην ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Η
Πράσινη Βίβλος, τονίζει την σημασία των καλών συνδέσεων με τις γειτονικές χώρες
της Ευρώπης, για την ορθή ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.
Επίσης, γίνεται διαχωρισμός των επιβατικών και των εμπορευματικών μεταφορών,
λόγω των αναγκών τους, που αποκλίνουν και τονίζεται η ανάγκη διαχωρισμού των
δυο αυτών ειδών μεταφοράς. Ακόμη, προωθείται η συντροπικότητα, καθώς
συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και στηρίζεται η διατροπικότητα σαν
αποδοτικότερος τρόπος μεταφοράς. Στην συνέχεια, εκφράζεται η ανάγκη
οργανωτικών καινοτομιών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη χρήση
των υποδομών. Τέλος, εκφράζεται η ανάγκη για βιώσιμες λύσεις που να αφορούν
όλες τις συνιστώσες των υποδομών, π.χ. για τις εμπορευματικές σιδηροδρομικές
μεταφορές θα πρέπει να εξετάζονται η εξάλειψη των σηµείων συμφόρησης εντός του
δικτύου, οι διατροπικοί τερματικοί σταθμοί, οι συνδέσεις µε λιµάνια και αεροδρόμια,
καθώς και τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφόρησης των αμαξοστοιχιών (EC,
2009).
Οι μεταφορές το 2050
Το σχέδιο για τις μεταφορές έως το 2050 έχει υιοθετήσει μια νέα στρατηγική
που στοχεύει στην αύξηση της κινητικότητας και την μείωση των εκπομπών. Ο
βασικός στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου ενιαίου Ευρωπαϊκού
χώρου μεταφορών καθώς και η μείωση της εξάρτησης των μεταφορών από τα ορυκτά
καύσιμα, που θα έχουν ως συνέπεια την μείωση των εκπομπών του CO2 στις
μεταφορές κατά 60% έως το 2050. Με το νέο ενοποιημένο δίκτυο μεταφορών που θα
δημιουργηθεί, θα υπάρξει καλύτερη διασύνδεση των τρόπων μεταφοράς, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν αποδοτικότερα συστήματα μεταφορών (EU, 2011).
Οι βασικότεροι στόχοι που έχουν συμπεριληφθεί στον οδικό χάρτη (roadmap)
« Οι μεταφορές το 2050», κυρίως για τις εμπορευματικές μεταφορές είναι οι εξής:




Στροφή από τις οδικές μεταφορές προς άλλα μέσα μεταφοράς (τρένο, πλοίο)
για αποστάσεις άνω των 300 χιλιομέτρων του 30% έως το 2030 και του 50%
έως το 2050
Κεντρικό δίκτυο μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) στην Ε.Ε., με αποτελεσματική συμβολή
στην αλλαγή του τρόπου μεταφοράς έως το 2030 και με υψηλή ποιότητα και
μεταφορική ικανότητα έως το 2050
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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Σύνδεση έως το 2050, των αερολιμένων και των λιμένων του κεντρικού
δικτύου με το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφοράς (αν είναι δυνατόν με το
δίκτυο υψηλής ταχύτητας) και, όπου είναι δυνατόν, με το σύστημα
εσωτερικής ναυσιπλοΐας
Καθορισμός του πλαισίου για ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης,
διαχείρισης και πληρωμής, για τις πολυτροπικές μεταφορές έως το 2020
Εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Κυριαρχία αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών για διηπειρωτικές
εμπορευματικές μεταφορές
Χρήση 40% καυσίμων με χαμηλές εκπομπές CO2 στις αερομεταφορές και
μείωση κατά 40% των εκπομπών CO2 στην Ε.Ε. από τα καύσιμα
δεξαμενοπλοίων, έως το 2050
Εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης των χερσαίων και πλωτών
μεταφορών2.

Ευρωβινιέτα
Η Ευρωβινιέτα είναι μια οδηγία της ΕΕ, η οποία θεσπίστηκε το 1990 για
πρώτη φορά και αποσκοπεί στην ανάκτηση του κόστους κατασκευής, λειτουργίας,
συντήρησης και ανάπτυξης των οδικών υποδομών. Η συγκεκριμένη οδηγία
απευθύνεται σε βαρέα φορτηγά οχήματα συγκεκριμένου βάρους. Ωστόσο με την
πάροδο του χρόνου και με τις συνεχείς αναθεωρήσεις της, ο στόχος της Ευρωβινιέτας
επεκτάθηκε. Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, η οποία
πραγματοποιήθηκε το 2011, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν την δυνατότητα να
μειώσουν την ρύπανση από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και να κάνουν
ομαλότερη την ροή της κυκλοφορίας, μέσω της επιβολής διοδίων. Στο κόστος των
διοδίων πλέον θα ενσωματώνεται και το εξωτερικό κόστος που προκαλούν οι οδικές
εμπορευματικές μεταφορές. Το εξωτερικό κόστος περιλαμβάνει κόστη όπως
ηχορύπανση, η κλιματική αλλαγή, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα ατυχήματα και η
αέρια ρύπανση (Macharis et al., 2010). Το παραπάνω επιπρόσθετο κόστος το οποίο
θα επιβληθεί, θα εξαρτάται από τις εκπομπές των οχημάτων, την απόσταση που
διανύουν, την θέση στην οποία βρίσκονται και τέλος τον χρόνο , κατά τον οποίο
χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. Αναλυτικότερα τα βαρέα οχήματα EURO VI θα
εξαιρούνται από τα τέλη, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2017, ενώ τα βαρέα οχήματα
EURO V θα εξαιρούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013, επίσης εξαιρούνται όλα τα
υβριδικά και τα ηλεκτροκίνητα βαρέα οχήματα. Τέλος, τα κράτη μέλη θα μπορούν να
εξαιρούν μερικά οχήματα με βάρος μικρότερο των 12 τόνων σε ορισμένες
περιπτώσεις όπου δημιουργούνται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, καθώς και
υπερβολικές διοικητικές δαπάνες (EU, 2011).

2

Συστήματα όπως τα ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας),
ITS (Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, για τις οδικές μεταφορές), RIS (Υπηρεσίες Ποτάμιων
Πληροφοριών), SafeSeaNet (Σύστημα θαλάσσιων πληροφοριών) και το LRIT (Σύστημα ταυτοποίησης
και εντοπισμού σκαφών εξ αποστάσεως).
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2.1.4. Βασικοί εμπλεκόμενοι κατά την μεταφορά προϊόντων
Οι βασικοί εμπλεκόμενοι κατά την μεταφορά εμπορευμάτων από τον
αποστολέα προς τον παραλήπτη είναι τέσσερις και είναι οι εξής: οι μεταφορείς
(drayage operators), οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών (terminal
operators), οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφορών (network operators) και
τέλος οι διαμεταφορείς (freight forwarders) (Macharis & Bontekoning, 2004).






Οι μεταφορείς, είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά του εμπορεύματος από τον
αποστολέα στον παραλήπτη. Οι βασικές τους αρμοδιότητες είναι να παρέχουν
ένα άδειο ρυμουλκούμενο ή εμπορευματοκιβώτιο στο αποστολέα και έπειτα
να αναλάβουν την μεταφορά ενός γεμάτου ρυμουλκούμενου ή
εμπορευματοκιβωτίου από τον αποστολέα, προς τον παραλήπτη. Μετά την
παράδοση του γεμάτου φορτίου στον παραλήπτη, ο φορέας μεταφοράς
παραλαμβάνει ένα άδειο ρυμουλκούμενο ή εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο το
επιστρέφει πίσω στην έδρα της εταιρίας μεταφοράς. Κατά την μεταφορά των
εμπορευμάτων υπάρχουν δύο επιλογές σε σχέση με τον διαχωρισμό του
ελκυστήρα και του ρυμουλκούμενου. Η μία περίπτωση είναι ο ελκυστήρας να
μείνει μαζί με το ρυμουλκούμενο “Stay-With”, οπότε ο οδηγός του φορτηγού
παραμένει κατά την διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, ενώ στην δεύτερη
περίπτωση ο ελκυστήρας , δεν μένει μαζί με το ρυμουλκούμενο “drop and
pick”, οπότε ο ελκυστήρας και ο οδηγός κατά την διαδικασία της φόρτωσης
και της εκφόρτωσης, μπορούν να εκτελούν άλλες δραστηριότητες (Macharis
& Bontekoning, 2004).
Οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, φέρουν την ευθύνη για την
μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από φορτηγό σε τρένο ή σε φορτηγίδα, ή
από τρένο σε τρένο, ή από φορτηγίδα σε φορτηγίδα (Macharis &
Bontekoning, 2004). Ωστόσο η μεταφόρτωση εμπορευμάτων απαιτεί ειδικό
εξοπλισμό και κατάλληλες υποδομές για κάθε διαφορετικό μέσο μεταφοράς.
Επίσης το είδος του εμπορεύματος έχει σημαντικό ρόλο κατά την διαδικασία
μεταφόρτωσης. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη οι τερματικοί σταθμοί να είναι
εξοπλισμένοι με εξειδικευμένες υποδομές, όπως σιλό δημητριακών, δεξαμενές
αποθήκευσης, ψυκτικές αποθήκες, ή απλά χώρο αποθήκευσης για
εμπορευματοκιβώτια. Οπότε, οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών
έχουν βασική αρμοδιότητα την αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών και
των εργαλείων, των τερματικών σταθμών (Rodrigue & Slack).
Οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφορών, σχετίζονται με την
υποδομή, τον σχεδιασμό και την διαχείριση των σιδηροδρομικών μεταφορών
και των μεταφορών με πλοία (Macharis & Bontekoning, 2004).Οι βασικές
αρμοδιότητες των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφορών, είναι το
είδος των υπηρεσιών, που θα προσφέρει το δίκτυο, η συχνότητα των
δρομολογίων, καθώς και το μήκος της αμαξοστοιχίας που θα διατρέχει το εν
λόγω δίκτυο (Lin & chen, 2004).
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Oι διαμεταφορείς θεωρούνται οι χρήστες της υποδομής και είναι αυτοί οι
οποίοι θα επιλέξουν τον τρόπο αποστολής του εμπορεύματος (Macharis &
Bontekoning, 2004). Ο ρόλος τους είναι να οργανώνουν και να διαχειρίζονται
όλους τους φορείς που υπάρχουν κατά μήκος του κλάδου των μεταφορών,
έχοντας πάντα ως στόχο να αυξήσουν την συνολική αποδοτικότητα των
υπηρεσιών της μεταφοράς. Επίσης, πρέπει να δημιουργούν συνέργειες, οι
οποίες θα προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην συνολική απόδοση και
ταυτόχρονα θα πρέπει να εξαλείφουν τα εμπόδια τα οποία μειώνουν την
απόδοση των υπηρεσιών (Reis et al., 2013).

2.1.5. Υποδομές μεταφορών στην Ε.Ε.
Η ποιότητα των υποδομών αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη του
κλάδου των μεταφορών. Ωστόσο, όταν η ποιότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα
μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στον κλάδο (Islam et al., 2013 ;
Zunder et al., 2013).
Το οδικό δίκτυο των Ευρωπαϊκών χωρών είναι σημαντικό για τις μεταφορές
στην Ευρώπη, αφού κυριαρχούν οι οδικές μεταφορές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Οπότε, το μήκος των αυτοκινητόδρομων είναι σημαντικό για την αποδοτικότητα του
κλάδου των μεταφορών. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.7, σύμφωνα με στοιχεία του
2009, οι χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερου
μήκους αυτοκινητόδρομους σε σχέση με τις Νοτιοανατολικές χώρες. Αυτό μπορεί
εύκολα να αποδειχθεί, αν γίνει σύγκριση χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με
της υπόλοιπης Ευρώπης. Για παράδειγμα, το Βέλγιο με έκταση 30.528 km2 διαθέτει
1763 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου και η Ολλανδία με έκταση 41.543km2 διαθέτει
2631 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου σε αντίθεση με μεγαλύτερες χώρες σε έκταση
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία με έκταση 110.910km2 που
διαθέτει 418 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου και η Ρουμανία με έκταση 238.391km2 με
321 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες χώρες όπως η
Ελλάδα με έκταση 131.957km2 (1120 χιλιόμετρα), με την Πορτογαλία με έκταση
92.090km2 (2705 χιλιόμετρα) (Wikipedia, 2013).

19 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κεφάλαιο 2.Εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε. και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Μήκος αυτοκινητόδρομων
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Σχήμα 2. 7 Μήκος αυτοκινητόδρομων στην Ε.Ε., το 2009
(Statistical pocketbook, 2012)
Στον Πίνακα 2.2, παρουσιάζονται τα μέγιστα επιτρεπτά βάρη ανά κατηγορία
οχημάτων και ανά πλήθος αξόνων. Οι χώρες των Βαλκανίων στην συνηθέστερη
κατηγορία φορτηγών οχημάτων (νταλίκα) που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της
ΕΕ, με μήκος 18,75 μέτρα (Janic & Vleugel, 2012), έχουν σαν μέγιστο επιτρεπτό
βάρος τους 40 τόνους, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν χώρες στην ίδια κατηγορία, οι
οποίες ξεπερνούν τους 44 τόνους και φτάνου έως και τους 60 τόνους (Σουηδία). Στα
ίδια επίπεδα, επίσης, φαίνεται να παραμένουν οι χώρες των Βαλκανίων και στους
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οδικούς συρμούς, ενώ, αντίθετα στα φορτηγά οχήματα με 3 ή με 4 άξονες, όλες οι
Ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται πως έχουν τα ίδια επιτρεπτά βάρη, με μικρές εξαιρέσεις.
Πίνακας 2. 2 Μέγιστο μεικτό επιτρεπτό βάρος ανά κατηγορία οχήματος
(Statistical pocketbook, 2012)
Φορτηγά
τόνοι
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK

Οδικοί συρμοί

2 άξονες

3 άξονες

4 άξονες

19
18
18
18
18
18
18
19
18
19
18
18
18
19
18
18
21.5
18
18
19
18
18
18
18
18
18

26
26
26
24 - 26
26
26
18
26
26
26
26
26
26
19
25
25
33
26
26
26
26
26
26
26
26
26

39
36
36
38
36
36
36
33
36
38
40
40
36
44
30
36
40
36
36
37
36
36
36
36
36
36

Νταλίκες

5 άξονες και 5 άξονες και
περισσότεροι περισσότεροι
44
40
44
42 - 48
40
40
44
40
40
40
44
40
40
44
40
40
50
40
40
40
40
40
40
44 - 60
48 - 60
40

44
40
42 - 48
42 - 48
40
40
44
40
42 - 44
40
44
40
40 - 44
44
40
40
50
40
40
40
40
40
40
42 - 48
48 - 60
40 - 44

Σύμφωνα με το Σχήμα 2.8, παρατηρείται μια μείωση της χρήσης των
σιδηροδρομικών γραμμών στην Ευρώπη. Αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς ο κλάδος
των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με τα συνολικά τόνο-χιλιόμετρα από το
1995 έως το 2010, αυξήθηκε κατά 1 %, ποσοστό πολύ μικρό σε σχέση με άλλους
κλάδους οι οποίοι αυξήθηκαν με ποσοστά που ξεπερνούσαν το 36% (οδικές
μεταφορές), κατά την ίδια χρονική περίοδο (Statistical pocketbook, 2012). Οπότε,
σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, ο κλάδος των σιδηροδρομικών μεταφορών
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μεταφέρει τις ίδιες ποσότητες περίπου με το 1995, ωστόσο αυτό γίνεται περισσότερο
από τις κεντρικές σιδηροδρομικές γραμμές, απαξιώνοντας τις περιφερειακές γραμμές.

Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε
χρήση στην Ε.Ε.
235242
Μήκος (χιλιόμετρα)

227139

217857
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212384

213361

212693

212345

2005

2008

2009

2010

Έτη

Σχήμα 2. 8 Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε χρήση, στην Ε.Ε.
(Statistical pocketbook, 2012)
Ωστόσο, παρά την πτώση της χρήσης των σιδηροδρομικών γραμμών σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με το Σχήμα 2.9, παρατηρείται υπεροχή κατά
4% των ηλεκτροδοτούμενων σιδηροδρομικών γραμμών, σε σχέση με τις απλές
γραμμές, στις οποίες οι αμαξοστοιχίες χρησιμοποιούν πετρέλαιο για να κινηθούν. Για
το έτος 2010, τα 110.419,4 από τα 212.345 χιλιόμετρα του σιδηροδρομικού δικτύου,
δηλαδή το 52%, είναι ηλεκτροδοτούμενο.
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Ποσοστό ηλεκτροδότησης στο Ευρωπαϊκό
σιδηροδρομικό δίκτυο, το 2010

52%
48%

Ηλεκτροδοτούμενο

Μη ηλεκτροδοτούμενο

Σχήμα 2. 9 Ποσοστό ηλεκτροδότησης του Ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, το 2010
(Statistical pocketbook, 2012)
Το παραπάνω αποτέλεσμα, είναι συνέπεια των πολιτικών της Ε.Ε., που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, για σταδιακή απελευθέρωση των μεταφορών από τα
ορυκτά καύσιμα και την υιοθέτηση καυσίμων, πιο φιλικών προς το περιβάλλον.
2.1.6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο των μεταφορών
στην Ε.Ε.
Η εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) είναι
πολύ σημαντική στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών καθώς καθιστά δυνατή
την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων και ταυτόχρονα βοηθά στη
μετάδοση των πληροφοριών (Clausen et al., 2012).
Τα βασικότερα συστήματα για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές που
εφαρμόζονται στα κράτη της Ευρώπης την δεδομένη χρονική στιγμή είναι· το
σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων (Fleet Management System), το σύστημα
δρομολόγησης οχημάτων (Vehicle Routing System), εφαρμογές πιστοποιητικού
παράδοσης (Proof of delivery), παρακολούθηση της κυκλοφορίας μέσω καμερών
(Traffic Cameras) και πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (Variable Message Signs).


Το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων (Fleet Management System),
είναι ένα σύστημα, μέσα από το οποίο υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης
της θέσης, της ταχύτητας του οχήματος, καθώς και άλλων παραμέτρων που
σχετίζονται με το όχημα (θερμοκρασία καμπίνας και χώρου φόρτωσης
εμπορεύματος, κυρίως για οχήματα ψυγεία), σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε

23 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κεφάλαιο 2.Εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε. και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης









να εντοπίζονται σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης και άλλου είδους
προβλήματα (απρόβλεπτα συνήθως), τα οποία σχετίζονται με την καλή
λειτουργία του οχήματος, καθώς επίσης με την παραλαβή και την παράδοση
εμπορευμάτων και προξενούν προβλήματα κατά την μεταφορά και κατ’
επέκταση επιπρόσθετο κόστος. Οπότε, μέσω του εν λόγω συστήματος
επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα στην διακίνηση των εμπορευμάτων (Jaoua
et al., 2012).
Το σύστημα δρομολόγησης οχημάτων (Vehicle Routing System), είναι
σύστημα με το οποίο εταιρίες με σχετικά μεγάλο στόλο οχημάτων, μπορούν
να βελτιστοποιήσουν την χρήση των οχημάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη
τους την χωρητικότητα του οχήματος, τις συνολικές διαδρομές της ημέρας, τις
τοποθεσίες των παραληπτών, τους χρόνους παράδοσης των παραληπτών και
άλλους σημαντικούς παράγοντες. Ο προγραμματισμός του εν λόγω
συστήματος γίνεται με αλγόριθμους δρομολόγησης από τον προγραμματιστή
και υπάρχει η δυνατότητα πολύ αποτελεσματικών λύσεων, σε περίπτωση
έκτακτων παρεμβάσεων (Rushton et al., 2000)
Η εφαρμογή πιστοποιητικού παράδοσης (Proof of delivery), εκδίδει ένα
ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραλαβής του εμπορεύματος, το οποίο φέρει το
όνομα του προσώπου το οποίο υπέγραψε για την παραλαβή καθώς επίσης την
ημερομηνία και την ώρα παράδοσης. Η παραπάνω εφαρμογή έχει υιοθετηθεί
από αρκετές εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη παράδοση του εμπορεύματος (Wikipedia, 2013).
Η παρακολούθηση της κυκλοφορίας μέσω καμερών (Traffic Cameras),
γίνεται με κάμερες οι οποίες είναι τοποθετημένες κατά μήκος των οδικών
δικτύων. Οι συγκεκριμένες κάμερες καταγράφουν την κυκλοφορία των
οχημάτων και αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό εξοπλισμό ασφαλείας, όταν
είναι τοποθετημένες σε σήραγγες (Wikipedia, 2013).
Οι πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (Variable Message Signs), είναι
τοποθετημένες κατά μήκος των οδικών δικτύων για να ενημερώνουν τους
οδηγούς για πιθανή κυκλοφοριακή συμφόρηση, για πιθανά ατυχήματα, για
πιθανά έργα του οδοστρώματος, για τα όρια ταχύτητας καθώς και για
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Wikipedia, 2013).

Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, τα βασικότερα
συστήματα που εφαρμόζονται την δεδομένη χρονική περίοδο στην Ευρώπη είναι:
σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (Rail Traffic Management
system), τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID technology) και
τεχνολογία τηλεματικής.


Το σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (Rail Traffic
Management System), εξασφαλίζει την επικοινωνία, την σηματοδότηση, την
πιστοποίηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών καθώς και την παρακολούθηση,
αλλά και τον έλεγχο των αμαξοστοιχιών και του σιδηροδρομικού δικτύου. Μ’
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα ασφαλές σύστημα, το οποίο προσδίδει
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αξιοπιστία και λειτουργικότητα στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές, αλλά
και επιβατικές μεταφορές. Το Ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της
σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (European Rail Traffic Management System),
έχει ως στόχο να καθιερώσει ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης της
σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα
που προκαλούνται την δεδομένη χρονική στιγμή από τα αταίριαστα
συστήματα κάθε χώρας (EC, 2012).
Η τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID technology),
εξασφαλίζει αυτόματα την απαιτούμενη πληροφορία για τα βαγόνια καθώς
και για τα εμπορεύματα τα οποία μεταφέρουν. Επίσης, με την εν λόγω
τεχνολογία, προσδιορίζεται ανά πάσα στιγμή η τοποθεσία και η κατάσταση
του τροχαίου υλικού. Ακόμη, αποτρέπεται η λάθος φόρτωση εμπορευμάτων
σε λάθος όχημα. Τέλος, μέσω των ετικετών μπορούν να αποθηκευτούν
δεδομένα του παρελθόντος, για τα οχήματα που φέρουν ετικέτες και έτσι να
εξασφαλίζεται με λεπτομέρεια η ιχνηλασιμότητά τους (Das, 2011).
Η τεχνολογία της τηλεματικής, στηρίζεται σε αισθητήρες, οι οποίοι μετρούν
τη θερμοκρασία του εμπορεύματος, το βάρος του καθώς και ολόκληρης της
αμαξοστοιχίας, την πίεση, την υγρασία και άλλες παραμέτρους. Με την
βοήθεια των αισθητήρων γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών μέσω δορυφόρων ή
κινητών συστημάτων επικοινωνιών δικτύου και έτσι επιτυγχάνεται μια
επιτυχής παρακολούθηση του εμπορεύματος (Bělinová, 2012).

Τέλος, οι τεχνολογίες και τα συστήματα που εφαρμόζονται στους τερματικούς
σταθμούς για την βέλτιστη διαχείριση των εμπορευμάτων είναι, σύστημα διαχείρισης
αποθήκευσης (Warehouse Management System) και σύστημα διαχείρισης
εμπορευματοκιβωτίων (Container Management System).




Το σύστημα διαχείρισης αποθήκευσης (Warehouse Management System),
ελέγχει τη διακίνηση και την αποθήκευση των εμπορευμάτων κατά την
παραλαβή και αποστολή τους. Επίσης, λόγω της ικανότητας διαχείρισης της
πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να βελτιστοποιήσει τα επίπεδα
των αποθεμάτων. Ακόμη το εν λόγω σύστημα έχει την δυνατότητα να
«συνεργαστεί», με άλλες τεχνολογίες ή συστήματα, έτσι ώστε η διαχείριση
της αποθήκης να γίνει περισσότερο δυναμική (Wikipedia, 2013).
Το σύστημα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων (Container Management
System), διαχειρίζεται τις εργασίες του τερματικού σταθμού. Το εν λόγω
σύστημα βελτιώνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των
τερματικών σταθμών καθώς είναι ικανό να διαχειρίζεται το χώρο του σταθμού
και του πόρους που διαθέτει ανάλογα με της ανάγκες που προκύπτουν σε
πραγματικό χρόνο (Rushton et al., 2000).

2.2. Σύγκριση των υφιστάμενων τρόπων μεταφοράς στην Ε.Ε.
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Λόγω της σημαντικότητας του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών για
την Ε.Ε, (αφού το χρονικό διάστημα από το 1995 έως το 2007 το ΑΕΠ της Ε.Ε.
αυξανόταν ετησίως με ρυθμό 2,5%, ενώ την ίδια χρονική περίοδο ο ρυθμός
ανάπτυξης των εμπορευματικών μεταφορών ετησίως ήταν της τάξης του 2,7%
(Zunder et al., 2013)), κρίνεται σκόπιμο να συγκριθούν τα μέσα μεταφοράς, έτσι
ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τον τρόπο αύξησης της δραστηριότητας του
κλάδου, με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
2.2.1. Οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε.
Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν τα
υψηλότερα εξωτερικά κόστη, μαζί με τις εναέριες μεταφορές και ταυτόχρονα με την
Ευρωβινιέτα και πιο συγκεκριμένα με την οδηγία 2006/38/EC η οποία είναι η
αναθεώρηση της οδηγίας 1999/62/ EC, περί χρέωσης των βαρέων φορτηγών
οχημάτων για την χρήση υποδομών (Vieira et al., 2007), συνεχίζουν να κυριαρχούν
στην Ευρωπαϊκή αγορά με ποσοστό 45,82% (με βάση τα συνολικά τόνο-χιλιόμετρα)
(Statistical pocketbook, 2012).
Ωστόσο υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι, οι οποίοι κάνουν τις οδικές
μεταφορές ιδιαίτερα δημοφιλείς και περισσότερο ανταγωνιστικές. Ο πρώτος λόγος
είναι η ευελιξία, καθώς ένα φορτηγό μπορεί να φτάσει σε οποιοδήποτε σημείο. Ο
δεύτερος λόγος είναι η συμβατότητα, δηλαδή, ένα φορτηγό από μια χώρα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το οδικό δίκτυο οποιασδήποτε άλλης χώρας. Ο τρίτος λόγος είναι η
ταχύτητα των φορτηγών, καθώς κανένα άλλο μέσο μεταφοράς δεν μπορεί να
μεταφέρει εμπορεύματα πιο γρήγορα από το φορτηγό, ιδιαίτερα σε μικρές και
μεσαίες αποστάσεις. Ο τέταρτος λόγος είναι το κόστος, καθώς η εξοικονόμηση του
σταθερού κόστους για την διατήρηση ενός σημείου μεταφόρτωσης επιτρέπει φθηνή
μεταφορά εμπορευμάτων για μικρές αποστάσεις (Reis et al., 2013).
Για τους παραπάνω λόγους, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι
περισσότερο αποδοτικές σε σχέση με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (Janic &
Vleugel, 2012). Οι οδικές μεταφορές είναι αποδοτικότερες σε σχέση με τις
διατροπικές μεταφορές, ιδιαίτερα σε μικρές αποστάσεις, επειδή οι διατροπικές
μεταφορές επιβαρύνονται με τα κόστη μεταφόρτωσης από το φορτηγό στο τρένο και
από το τρένο στο φορτηγό. Οπότε για μικρές αλλά και ακόμα και για μεσαίες
αποστάσεις τα κόστη μεταφόρτωσης δεν μπορούν να αποσβεστούν σε σχέση με τις
οδικές μεταφορές (Macharis et al., 2010).
Παρά τα πλεονεκτήματα των οδικών μεταφορών που παρουσιάστηκαν
παραπάνω, υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα που αμαυρώνουν τις οδικές
μεταφορές και αφορούν κυρίως το περιβάλλον ,καθώς οι οδικές εμπορευματικές
μεταφορές δεν είναι τόσο φιλικές προς το περιβάλλον, όσο είναι οι σιδηροδρομικές
(Clausen et al., 2012). Πιο συγκεκριμένα, οι οδικές μεταφορές έχουν εξαπλάσιες
εκπομπές ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα (CO2e), σε σχέση με τις
σιδηροδρομικές και συνεισφέρουν στις συνολικές εκπομπές του κλάδου (2800
εκατομμύρια τόνοι CO2e παγκοσμίως για το 2009) των μεταφορών, κατά 57%
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(Lammgard, 2012). Επίσης οι οδικές μεταφορές δεν είναι ανταγωνιστικές σε σχέση
με τις διατροπικές μεταφορές για μεγάλες αποστάσεις, διότι οι οδικές μεταφορές
έχουν υψηλότερα μεταβλητά κόστη σε σχέση με τις διατροπικές (Cathy & Pekin,
2009).
Επίσης, ένα σημαντικό μειονέκτημα των οδικών μεταφορών είναι η άμεση
εξάρτηση του κόστους μεταφοράς από την τιμή του καυσίμου, καθώς έχει αποδειχθεί
ότι όσο αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, οι οδικές μεταφορές χάνουν σημαντικό
έδαφος σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Macharis et al., 2010). Ακόμη, σημαντικά
προβλήματα δημιουργούνται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, που προκαλείται σε
πολλά τμήματα των οδικών δικτύων, διότι η πρόσφατη οικονομική κρίση που έπληξε
την Ευρώπη προκαλεί προβλήματα στην συντήρηση του οδικού δικτύου καθώς
επίσης και στην επέκτασή του (Reis et al., 2013).
Στον Πίνακα 2.3, απεικονίζονται συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των οδικών μεταφορών.
Πίνακας 2. 3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα οδικών μεταφορών
Οδικές μεταφορές
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Ευελιξία

Υψηλές εκπομπές αερίων ρύπων

Συμβατότητα

Υψηλό κόστος για μεγάλες αποστάσεις

Υψηλή ταχύτητα

Άμεση εξάρτηση από την τιμή των
καυσίμων

Χαμηλό κόστος για μικρές αποστάσεις

Μεγάλος βαθμός κυκλοφοριακή
συμφόρησης

2.2.2. Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε.
Σύμφωνα με την Λευκή Βίβλο του 2011, οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι
αυτές που καλούνται να κυριαρχήσουν στην Ευρώπη έως το 2050. Ο βασικότερος
λόγος για τον οποίο όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής ένωσης τείνουν προς αυτήν
την κατεύθυνση είναι διότι αποδεδειγμένα οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι
περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον (Janic & Vleugel, 2012), αφού εκπέμπουν
το 1/6 των ισοδύναμων του διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τις οδικές
μεταφορές και το 1/100 σε σχέση με τις εναέριες μεταφορές (Lammgard, 2012).
Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολιτικές και οι νομοθεσίες τα τελευταία χρόνια
εντείνουν την προσπάθεια μεταφοράς μεγάλου όγκου εμπορευμάτων από τις οδικές
μεταφορές προς τις σιδηροδρομικές, διότι τα πλεονεκτήματα των σιδηροδρομικών
μεταφορών είναι οι λύσεις στα προβλήματα που προκαλούν οι οδικές μεταφορές
(περισσότερο περιβαλλοντικοί τρόποι μεταφοράς, μείωση των επιπέδων
ηχορύπανσης, αποσυμφόρηση των οδικών δικτύων, βιώσιμες μεταφορές και
ενδυνάμωση της κινητικότητας) (Lehtinen et al., 2012 ; Laroche et al., 2013).
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Στη σημερινή εποχή οι σιδηροδρομικές μεταφορές, έχει αποδειχθεί ότι τηρούν
και το κριτήριο της αποδοτικότητας, για αποστάσεις μεγαλύτερες των 500
χιλιομέτρων και σε ορισμένες περιπτώσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
μπορούν να είναι 100% αποδοτικότερες σε σχέση με τις οδικές μεταφορές ακόμη και
για αποστάσεις μικρότερες των 500 χιλιομέτρων (Lammgard, 2012).
Παρ’ όλο τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν οι σιδηροδρομικές
μεταφορές, έναντι των άλλων μέσων μεταφοράς, κατέχουν μόλις το 10,18% (με βάση
τα συνολικά τόνο-χιλιόμετρα) της Ευρωπαϊκής αγοράς (Statistical pocketbook, 2012),
ωστόσο στις Νοτιοανατολικές χώρες της Ευρώπης το ποσοστό τους είναι ακόμη
χαμηλότερο, λόγω του μεγάλου ποσοστού των οδικών μεταφορών (EEA, 2011).
Το γεγονός ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν τόσο μικρό ποσοστό παρά
τα σημαντικά πλεονεκτήματα τους έχει να κάνει με μια σειρά προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν. Ένας από τους βασικότερους λόγους που οι σιδηροδρομικές
μεταφορές αντιμετωπίζουν προβλήματα είναι η αδυναμία τους να προσαρμόζονται σε
δυναμικές αγορές με πελάτες που αλλάζουν συνεχώς τις ανάγκες τους. Επίσης, ενώ η
διακίνηση των εμπορευμάτων έχει γίνει διασυνοριακή, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες
έχουν παραμείνει σε εθνικό επίπεδο. Ακόμη, η έλλειψη αξιοπιστίας και ακρίβειας, η
ανικανότητα χειρισμού μεταφορτώσεων, ο κατακερματισμός και η καθυστέρηση των
διασυνοριακών υπηρεσιών, η έλλειψη ολοκλήρωσης των υπηρεσιών logistics, η
προτεραιότητα των επιβατικών αμαξοστοιχιών έναντι των επιβατικών, καθώς και η
έλλειψη ανταγωνισμού έχουν αποδυναμώσει τις σιδηροδρομικές μεταφορές (Lehtinen
& Bask, 2012).
Σημαντικό πρόβλημα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι η νομοθεσία
των σιδηροδρομικών εταιριών σε κάθε χώρα της Ευρώπης, αφού δημιουργούνται
σημαντικά προβλήματα στα σύνορα των χωρών, λόγω της ασυμβατότητας των
συστημάτων ελέγχου και σηματοδότησης που υπάρχουν. Στην σημερινή εποχή
υπάρχουν είκοσι διαφορετικά συστήματα ελέγχου και σηματοδότησης σε ολόκληρη
την Ευρώπη (Clausen et al., 2012).
Επίσης, ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη των σιδηροδρομικών
μεταφορών στην Νοτιοανατολική περιοχή της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα,
είναι το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων καθώς και ο μικρός όγκος εξαγωγών και
εισαγωγών που λάμβαναν χώρα στην εν λόγω περιοχή. Λόγω της παραπάνω
κατάστασης δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιούνται δρομολόγια με γεμάτα βαγόνια
έτσι ώστε να έχουμε υψηλή παραγωγικότητα, αλλά αντίθετα υπήρχαν φορτωμένα
κατά το ήμισυ βαγόνια, με μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων, άρα αύξηση του χρόνου
και του κόστους, οπότε το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί η αποδοτικότητα (Clausen et
al., 2012).
Τέλος, η οικονομική αδυναμία των σιδηροδρομικών εταιριών και η χαμηλή
υποδομή του δικτύου αποτελούν τα βασικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη της
ελεύθερης πρόσβασης (Islam et al., 2013 ; Zunder et al., 2013).
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακα 2.4), παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα των σιδηροδρομικών μεταφορών, εν συντομία.
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Πίνακας 2. 4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σιδηροδρομικών μεταφορών
Σιδηροδρομικές μεταφορές
Πλεονεκτήματα
Χαμηλές εκπομπές αέριων ρύπων (1/6 σε
σχέση με οδικές μεταφορές)

Μειονεκτήματα
Δεν υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής σε
δυναμικές αγορές (χαμηλότερη ευελιξία)

Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση

Έλλειψη ολοκλήρωσης υπηρεσιών
logistics

Μικρότερο εξωτερικό κόστος

Αταίριαστα συστήματα ελέγχου &
σηματοδότησης ανάμεσα στα κράτη (20
διαφορετικά σε όλη την Ευρώπη)

Χαμηλό κόστος για μεγάλες αποστάσεις

Φορτωμένα βαγόνια κατά το ήμισυ, λόγω
μικρού όγκου εμπορευμάτων, άρα χαμηλή
αποδοτικότητα

2.2.3. Συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε.
Παρά τις ισχυρές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις για την ανάπτυξη των
συνδυασμένων μεταφορών (Fremont & Franc, 2010), η κυριαρχία των οδικών
μεταφορών έχει περιορίσει το ποσοστό τους, μόλις στο 2%-4% σε Πανευρωπαϊκό
επίπεδο (Lehtinen & Bask, 2012). Οι συνδυασμένες μεταφορές έχουν αρχίσει να
αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη (Macharis & Bontekoning, 2004)
καθώς, έχει αποδειχθεί ότι έχουν τα λιγότερα εξωτερικά κόστη και είναι φιλικές προς
το περιβάλλον. Γι’ αυτό τον λόγο παρατηρείται ότι δίνονται ισχυρά κίνητρα από τις
Ευρωπαϊκές αρχές για μια στροφή από τις μονοτροπικές μεταφορές προς τις
διατροπικές μεταφορές, οι οποίες θα έχουν ως κύριο μέσο μεταφοράς το τρένο ή το
πλοίο (Macharis et al., 2010).
Οι βασικοί ενδιαφερόμενοι που προωθούν τις συνδυασμένες μεταφορές,
χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει εκείνους οι οποίοι
ασχολούνται με τις λειτουργίες οργάνωσης των μεταφορών και είναι οι αποστολείς
(shipper), οι εταιρίες αποστολής (shipper lines), διαμεταφορείς (freight forwarders)
και οι χειριστές των εμπορευμάτων (freight handlers). Η δεύτερη κατηγορία είναι οι
δημόσιες αρχές, οι οποίες διαχειρίζονται τα λιμάνια και λαμβάνουν αποφάσεις σε
επίπεδο κράτους και η τρίτη κατηγορία είναι οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πιέζουν
για περιβαλλοντικά θέματα και εκπροσωπούν την κοινή γνώμη. Οι παραπάνω
ενδιαφερόμενοι προωθούν τις συνδυασμένες μεταφορές, σύμφωνα με τους (Fremont
& Franc, 2010) για τρείς λόγους: το κόστος, την κυκλοφοριακή ροή και το
περιβάλλον.


Με τις συνδυασμένες μεταφορές μπορούν να μεταφερθούν μεγάλοι όγκοι
εμπορευματοκιβωτίων (80-95 εμπορευματοκιβώτια για την Ευρώπη & 400
για την Αμερική), σε μεγάλες αποστάσεις, ούτως ώστε να επιτευχθούν
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οικονομίες κλίμακας, με αποτέλεσμα να έχουμε μικρό κόστος σε σχέση με τις
μονοτροπικές μεταφορές.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στα μεγάλα λιμάνια και στους τερματικούς
σταθμούς
δημιουργούσε
σημαντικά
προβλήματα
κυκλοφοριακής
συμφόρησης, ωστόσο με την χρήση συνδυασμένων μεταφορών αποφεύγονται
τέτοιου είδους προβλήματα και επίσης οι μεταφορές γίνονται πιο αξιόπιστες,
αφού δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις με την χρήση συνδυασμένων
μεταφορών
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συνδυασμένων μεταφορών είναι πολύ
μικρότερες σε σχέση με τις οδικές, αφενός λόγω της χρήσης πετρελαίου στις
οδικές, ενώ στις σιδηροδρομικές χρησιμοποιείται ηλεκτροκίνηση και
αφετέρου λόγω του μειωμένου εξωτερικού κόστους των συνδυασμένων
μεταφορών σε σχέση με τις οδικές.

Αν και οι συνδυασμένες μεταφορές φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές σε σχέση με
αυτά που προσφέρουν, έχουν αρκετά προβλήματα, κυρίως με την εφαρμογή τους.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, που διεξήχθη σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία,
Ελβετία, Τσεχία, Γερμανία, Ισπανία, Βρετανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία,
Ολλανδία, Πολωνία και Ρουμανία), αρκετές από τις οποίες ανήκουν στην
Νοτιοανατολική περιοχή της Ευρώπης, βρέθηκαν οι βασικοί λόγοι, σύμφωνα με τους
«Zografos et al., 2012», οι οποίοι οδηγούν στην απαξίωση των συνδυασμένων
μεταφορών.






Αρχικά η έλλειψη χρημάτων σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που
ξέσπασε το 2009, είναι το βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των
συνδυασμένων μεταφορών, αφού δεν υπάρχουν χρήματα για την ανάπτυξη
των απαιτούμενων υποδομών. Έτσι η χρήση οδικών μεταφορών είναι η
εναλλακτική λύση για το πρόβλημα της έλλειψης χρηματοδότησης.
Επίσης, οι διαφορές ανάμεσα στις νομοθεσίες και στα συστήματα
φορολόγησης ανάμεσα στις χώρες δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην
ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν είναι
δυνατό να αναπτυχθεί ένα αρμονικό σύστημα φορολόγησης για όλα τα κράτη,
που να ευνοεί την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών.
Τέλος, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, αλλά και η νοοτροπία των μικρών
επιχειρήσεων ότι «εμείς κάνουμε αυτό, όπως το κάναμε πάντα», σε
συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου για εκπαίδευση των εμπλεκόμενων και της
ανικανότητας εφαρμογής νέων τεχνολογιών στις μεταφορές, κάνουν την
ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών περισσότερο αδύνατη από όσο
φαντάζει.

Ακόμη, ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει τονιστεί από μεγάλες εταιρίες του
κλάδου των μεταφορών, είναι η περίπτωση καθυστέρησης της μεταφοράς, κυρίως
κατά την σιδηροδρομική μεταφορά. Πιο εμπεριστατωμένα, σε περίπτωση μικρής
καθυστέρησης εξαιτίας εξωγενών παραγόντων θα καθυστερήσει η παράδοση των
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εμπορευμάτων προς όλους τους παραλήπτες, ενώ, αντίθετα στις οδικές μεταφορές δεν
είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο καθώς ένα φορτηγό μεταφέρει εμπορεύματα για
έναν το πολύ δυο παραλήπτες ,ενώ, αντίθετα, το τρένο μεταφέρει εμπορεύματα για
περισσότερους παραλήπτες (Lammgard, 2012).
Τέλος, ο βασικός παράγοντας, που καθορίζει την αποδοτικότητα των
πολυτροπικών μεταφορών, έναντι των μονοτροπικών, είναι η σχέση κόστουςαπόστασης. Σύμφωνα με το Σχήμα 2.10, στο οποίο απεικονίζονται τα κόστη της
μονοτροπικής μεταφοράς και τα κόστη της πολυτροπικής μεταφοράς, φαίνεται ότι για
μικρές αποστάσεις οι μονοτροπικές-οδικές μεταφορές είναι περισσότερο αποδοτικές,
διότι έχουν λιγότερα μεταβλητά κόστη σε σχέση με τις πολυτροπικές, ενώ αντίθετα
για μεγάλες αποστάσεις οι πολυτροπικές μεταφορές είναι περισσότερο αποδοτικές.

Σχήμα 2. 10 Σχέση κόστους-απόστασης σε μονοτροπικές και διατροπικές μεταφορές
(Reis et al., 2013)
Αυτό συμβαίνει λόγω της ανικανότητας των πολυτροπικών μεταφορών να
καλύψουν τα σταθερά κόστη μεταφόρτωσης πριν και μετά την σιδηροδρομική
μεταφορά σε μικρές, αλλά ακόμα και μεσαίες αποστάσεις. Ωστόσο, αυτό που δεν έχει
αποδειχθεί ακόμη, είναι ποια είναι η απόσταση ακριβώς, η οποία καλύπτει τα
σταθερά κόστη μεταφόρτωσης και κάνει την συνδυασμένη μεταφορά αποδοτικότερη.
Στην συγκεκριμένη ερώτηση, οι απόψεις διίστανται καθώς η απάντηση
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπάρχουσες υποδομές, τις τρέχουσες τιμές, τις
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με την
μεταβολή του κόστους κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Ωστόσο μια ευρέως
αποδεκτή απόσταση είναι αυτή των 500 χιλιομέτρων (Lammgard, 2012).
Στον Πίνακα 2.5, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
των συνδυασμένων μεταφορών.
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Πίνακας 2. 5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συνδυασμένων μεταφορών
Συνδυασμένες μεταφορές
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Φιλικές προς το περιβάλλον

Υψηλά σταθερά κόστη

Λιγότερα εξωτερικά κόστη

Μη αποδοτικές για μικρές αποστάσεις

Χαμηλό κόστος για αποστάσεις μεγαλύτερες
των 500 χιλιομέτρων

Απαιτούνται μεγάλοι όγκοι εμπορευμάτων

Αποσυμφόρηση εμπορευματικών κέντρων
(π.χ. λιμάνια)

Προβλήματα μεταξύ των χωρών λόγω
διαφορετικής φορολόγησης και νομοθεσίας

Λόγω του αυξημένου ποσοστού των οδικών μεταφορών στην Ευρώπη, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, πρέπει να υπάρξει μια στροφή προς τις διατροπικές
μεταφορές. Το βασικό μέσο μεταφοράς των διατροπικών μεταφορών είναι το τρένο,
το οποίο ωστόσο σύμφωνα με τους (Islam et all., 2013), είναι συνυφασμένο με τους
πράσινους Διαδρόμους. Οπότε, η ανάπτυξη των πράσινων Διαδρόμων, οι οποίοι
καλούνται να συνδέσουν τις Βόρειες χώρες της Ευρώπης με τις Νότιες χώρες
(Lehtinen & Bask, 2012), κρίνεται απαραίτητη, καθώς αποτελούν μια από τις
καλύτερες λύσεις για την ανάπτυξη, βιώσιμων εμπορευματικών μεταφορών.
2.4. Σύνοψη κεφαλαίου
Στο Κεφάλαιο 2, έγινε εκτενής περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των
εμπορευματικών μεταφορών στη Ε.Ε και ιδιαίτερα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε στο παραπάνω κεφάλαιο, τα έντονα προβλήματα
παρουσιάζονται στα άκρα του Νοτιοανατολικού τμήματος της Ευρώπης. Εξαιτίας
αυτής της διαπίστωσης απαιτείται περαιτέρω έρευνα της Νοτιότερης χώρας των
Βαλκανίων, δηλαδή της Ελλάδας, έτσι ώστε να μελετηθεί εκτενέστερα η πύλη
εισόδου και εξόδου των εμπορευμάτων από και προς την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία
αποτελεί τον σημαντικότερο κρίκο της αλυσίδας, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες
των Βαλκανίων.
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Κεφάλαιο 3. Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση
και αξιολόγηση των ελληνικών τμημάτων των Διαδρόμων IV και X
Στο κεφάλαιο 3, περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση των εμπορευματικών
μεταφορών στην Ελλάδα. Αρχικά, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με
την υφιστάμενη κατάσταση των εμπορευματικών μεταφορών και έπειτα
παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εμπορευματικές
μεταφορές στην Ελλάδα. Στη συνέχεια περιγράφονται οι υποδομές και τα
εμπλεκόμενα μέρη του κλάδου των μεταφορών στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος του
κεφαλαίου γίνεται ανάλυση των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από έρευνα που
διεξήχθη ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκόμενους, που χρησιμοποιούν το ελληνικό
τμήμα των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X και τέλος αναλύονται τα
σημαντικότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων.
3.1. Η υφιστάμενη κατάσταση των εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα
Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές, όπως αναφέρθηκε στο παραπάνω
κεφάλαιο, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ης
αγοράς με τιμές οι οποίες ξεπερνούν πολλές φορές το 70%. Ένα από τα βασικότερα
παραδείγματα είναι η Ελλάδα. Σύμφωνα με το σχήμα 3.1, οι οδικές μεταφορές
κατέχουν στην Ελλάδα περίπου το 98%, ενώ, αντίθετα, οι σιδηροδρομικές μεταφορές
κατέχουν μόλις το 2% .

Ποσοστό ανά μέσο μεταφοράς στην
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Σχήμα 3. 1 Ποσοστό ανά μέσο μεταφοράς στην Ελλάδα
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(Eurostat, 2013)
Τα παραπάνω ποσοστά αποτελούν την βασικότερη απόδειξη ότι στην Ελλάδα
την τελευταία δεκαετία δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή στροφή από τις οδικές προς
τις σιδηροδρομικές μεταφορές, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε., οι οποίες
προωθούν μια τέτοιου είδους στροφή. Αντίθετα, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι στο
παρελθόν (2007, 2008) οι οδικές μεταφορές είχαν χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με
το 2010, οπότε οι οδικές μεταφορές στην Ελλάδα όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά
αντίθετα αυξάνονται.
Παρά το μεγάλο ποσοστό τους, οι οδικές μεταφορές επηρεάστηκαν σε μεγάλο
βαθμό από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2, οι
οδικές και οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ελλάδα επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό
από την οικονομική κρίση, ενώ αντίθετα οι σιδηροδρομικές μεταφορές παρά την
αρχική τους κάμψη, κατάφεραν να κερδίσουν ένα ποσοστό από το χαμένο έδαφος,
κυρίως των οδικών μεταφορών.
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Σχήμα 3. 2 Όγκος εμπορευματικών μεταφορών ανά μέσο μεταφοράς στην Ελλάδα
(Eurostat, 2013)
Αναλυτικότερα στο Σχήμα 3.2, παρατηρείται μια μείωση των οδικών
μεταφορών από το 2009 μέχρι το 2010 της τάξεως του 10,4%, ενώ σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, από το 2010 έως το 2011 σημειώθηκε νέα μείωση
της τάξεως του 12,4%, δηλαδή ο συνολικός όγκος εμπορευμάτων που μεταφέρθηκε
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μέσω των οδικών μεταφορών για το 2011 ήταν 505.986.000 τόνοι (Eurostat, 2013). Η
μείωση στον όγκο των εμπορευμάτων για τις θαλάσσιες μεταφορές κυμαίνονταν σε
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις οδικές μεταφορές, δηλαδή περίπου στο 5%.
Αντίθετα οι σιδηροδρομικές μεταφορές σημείωσαν αύξηση στο όγκο μεταφοράς κατά
17,9% από το 2009 έως το 2010, με αποτέλεσμα να κερδίζουν μέρος από το χαμένο
έδαφος των οδικών μεταφορών.
Ωστόσο δεν είναι μόνο οικονομικοί οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να
επηρεάσουν τις εμπορευματικές μεταφορές μιας χώρας. Υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες εξίσου σημαντικοί, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό
την ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές. Αυτοί παρουσιάζονται στην επόμενη
ενότητα.
3.1.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση των εμπορευματικών μεταφορών
στην Ελλάδα
Εκτός από την οικονομική κρίση και κατ’ επέκταση τους οικονομικούς
παράγοντες, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση
των εμπορευματικών μεταφορών. Μερικοί από αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες
είναι: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.), η βιομηχανική παραγωγή και τέλος
οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μιας χώρας (GIFT, 2012).
Το Α.Ε.Π., μιας χώρας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις εμπορικές
δραστηριότητες της (EU, 2009). Οπότε μια μεταβολή στην εμπορευματική της
δραστηριότητα έχει άμεσο αντίκτυπο στο Α.Ε.Π. Ωστόσο, ο όγκος των
εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε μια χώρα εξαρτάται από την εμπορική
δραστηριότητά της, οπότε ο όγκος των εμπορευματικών μεταφορών, σχετίζεται με το
Α.Ε.Π..
Σύμφωνα με την Eurostat, ο παραπάνω συσχετισμός μπορεί να απεικονισθεί
με τον λόγο των συνολικών τόνο-χιλιομέτρων που διανύονται σε ένα έτος, προς το
αντίστοιχο ποσοστό του Α.Ε.Π., στην ίδια χρονική περίοδο. Αναλυτικότερα, στο
Σχήμα 3.3, απεικονίζονται οι εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα σε σχέση με
το Α.Ε.Π.
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Όγκος εμπορευματικών μεταφορών σε
σχέση με το Α.Ε.Π. στην Ελλάδα
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Σχήμα 3. 3 Όγκος εμπορευματικών μεταφορών σε σχέση με το Α.Ε.Π. στην Ελλάδα
(Eurostat, 2013)
Στο παραπάνω σχήμα υπάρχει μια σημαντική αύξηση το 2004, σε σχέση με τα
υπόλοιπα χρόνια. Ωστόσο, τα επίπεδα του Α.Ε.Π., για το 2003 και το 2004 είναι
περίπου ίδια, δηλαδή για το 2003 είναι 93% και για το 2004 είναι 94% (η διακύμανση
των ποσοστών του ελληνικού Α.Ε.Π., έχει ως βάση το Ευρωπαϊκό Α.Ε.Π., το οποίο
είναι 100%) (Eurostat, 2013). Οπότε για να αυξηθεί ο λόγος, αφού ο παρονομαστής
παραμένει σταθερός, πρέπει να αυξηθεί ο αριθμητής, ο οποίος υπολογίζετε ότι
αυξήθηκε το 2004 σε σχέση με το 2003 κατά 182,7%. Αυτό αποδεικνύεται, καθώς
μια τέτοια σημαντική αύξηση στα συνολικά τόνο-χιλιόμετρα, δικαιολογείται από τους
Ολυμπιακούς αγώνες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα, την συγκεκριμένη περίοδο.
Επίσης, κατά την περίοδο που ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, τα
ποσοστά του παραπάνω σχήματος φαίνονται να αυξάνονται, καθώς σημειώθηκε
αύξηση των συνολικών τόνο-χιλιομέτρων με παράλληλη μείωση του Α.Ε.Π.
Η βιομηχανική παραγωγή της χώρας σχετίζεται άμεσα με την ζήτηση για
εμπορευματικές μεταφορές, καθώς αν η χώρα έχει υψηλή παραγωγή, απαιτείται
αρχικά μετακίνηση μεγάλου όγκου πρώτης ύλης και έπειτα μετακίνηση μεγάλου
όγκου τελικού εμπορεύματος. Οπότε, η βιομηχανική παραγωγή είναι σημαντική για
τον κλάδο των μεταφορών. Ωστόσο στην Ελλάδα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.4, η
βιομηχανική παραγωγή, μειώνεται ραγδαία από το 2007 έως και σήμερα.
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Σχήμα 3. 4 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα
(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2013)
Η παραπάνω πορεία που διαγράφει ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, έχει
άμεσο αντίκτυπο στις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς μειώνονται οι
μεταφερόμενοι όγκοι με αποτέλεσμα ο κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών να
χάνει μεγάλο όγκο εμπορευμάτων, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.2.Τέλος, από
πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής συνεχίζει να
υποχωρεί και το 2013, αφού τον Ιανουάριο του 2013, η τιμή του δείκτη ήταν 66,73%
(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2013).
Ένας ακόμη παράγοντας, που επηρεάζει τη ζήτηση για εμπορευματικές
μεταφορές είναι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μιας χώρας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο
όγκος των εμπορευμάτων που εισάγονται ή εξάγονται σε μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη
είναι η ζήτηση για εμπορευματικές μεταφορές. Στο Σχήμα 3.5, απεικονίζεται η
πορεία των συνολικών εισαγωγών και των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα.
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Σχήμα 3. 5 Οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές της Ελλάδος
(Eurostat, 2012)
Σύμφωνα με την Eurostat από της αρχές του 21ου αιώνα, οι εισαγωγές και οι
εξαγωγές στην Ελλάδα είχαν αυξητικές τάσεις. Ωστόσο, μετά την επέκταση της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα απεικονίζεται ξεκάθαρα στο σχήμα ότι οι
εισαγωγές μειώθηκαν και οι εξαγωγές αυξήθηκαν. Το γεγονός ότι οι εξαγωγές
αυξήθηκαν δικαιολογείται καθώς τα Ελληνικά προϊόντα έχουν χαμηλότερη τιμή σε
σχέση με τα προϊόντα άλλων χωρών, με αποτέλεσμα να γίνονται ανταγωνιστικότερα.
Όσον αφορά τις εισαγωγές, η κρίση χρέους έχει δημιουργήσει προβλήματα στην
οικονομία της Ελλάδος και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία. Έτσι, η ζήτηση
για εμπορεύματα έχει μειωθεί με αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου να
μειώνεται ο όγκος των εισαγωγών.
3.1.2. Υποδομή των μεταφορών στην Ελλάδα
Η ποιότητα των υποδομών μιας χώρας αποτελεί βασικό παράγοντα για την
ανάπτυξη του κλάδου των μεταφορών, όπως προαναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.1.5.
Ωστόσο, οι υποδομές της Ελλάδος βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τον
μέσο όρο των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών.
Λόγω του γεγονότος ότι οι οδικές μεταφορές κυριαρχούν στην Ελλάδα, το
μήκος του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα του αυτοκινητόδρομου έχει αυξηθεί τις
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τελευταίες δεκαετίες. Αναλυτικότερα στο Σχήμα 3.6, απεικονίζεται η πορεία των
αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα από το 1990 έως το 2009.
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Σχήμα 3. 6 Μήκος αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα
(Statistical pocketbook, 2012)
Αντίθετα στο Σχήμα 3.7, απεικονίζεται ότι το μήκος των σιδηροδρομικών
γραμμών παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με το 1990, με πολύ μικρή αύξηση. Το
μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών το 2010 ήταν 2.552 χιλιόμετρα, εκ των οποίων
το 71% ήταν γραμμή κανονικού εύρους (1.435 χιλιοστών), το 28% ήταν γραμμή
μετρικού εύρους 1.000 χιλιοστών και το 1% ήταν γραμμή εύρους 600 χιλιοστών·
ωστόσο οι κύριοι άξονες είναι εξοπλισμένοι με γραμμές κανονικού εύρους
(ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 2011).

39 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κεφάλαιο 3. Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση και αξιολόγηση των
ελληνικών τμημάτων των Διαδρόμων IV & X

Χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών
στην Ελλάδα
2600

2576
2552

Χιλιόμετρα (km)

2550
2500

2484

2474

2450
2385

2400
2350
2300
2250
1990

1995

2000

2005

2010

Έτη

Σχήμα 3. 7 Χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών σε χρήση στην Ελλάδα
(Statistical pocketbook, 2012)
Επίσης, παρά την στάσιμη κατάσταση που επικρατεί στο σιδηροδρομικό
δίκτυο σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στο ποσοστό
ηλεκτροδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα
3.8, μόνο το 14,4% του σιδηροδρομικού δικτύου είναι ηλεκτροδοτούμενο.

Ποσοστό ηλεκτροδοτούμενου
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Σχήμα 3. 8 Ποσοστό ηλεκτροδοτούμενου σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα
(Statistical pocketbook, 2012)
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Το ποσοστό του ηλεκτροδοτούμενου δικτύου της Ελλάδας είναι από τα
χαμηλότερα ποσοστά που παρατηρούνται σε Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ο μέσος όρος
της Ε.Ε. είναι 52,3% (Statistical pocketbook, 2012).
Όσον αφορά το πλήθος των φορτηγών οχημάτων, τα οποία κινούνται στο
οδικό δίκτυο της χώρας, φαίνεται ότι είναι υπερβολικά υψηλό σε σχέση με την
έκταση της χώρας. Σύμφωνα με το Σχήμα 3.9, στην Ελλάδα το 2010 κυκλοφορούσαν
1.318.800 φορτηγά οχήματα, ενώ σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία το ίδιο έτος στην
Βουλγαρία και στην Ρουμανία κυκλοφορούσαν 333.500 και 667.200 οχήματα,
αντίστοιχα (Statistical pocketbook, 2012).
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Σχήμα 3. 9 Πλήθος φορτηγών οχημάτων με άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα
(Statistical pocketbook, 2012)
Σε αντίθεση με τα φορτηγά οχήματα, οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες και οι
μηχανές έλξης φαίνονται να έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το 1990,
όπου ο αριθμός τους ήταν σχεδόν διπλάσιος. Στο σχήμα 3.10, απεικονίζεται το
πλήθος των εμπορικών αμαξοστοιχιών και μηχανών έλξης κατά την διάρκεια των δυο
τελευταίων δεκαετιών. Επίσης, φαίνεται η ανάκαμψη του κλάδου από το 2000 μέχρι
το 2008, ωστόσο η οικονομική κρίση φαίνεται να σταμάτησε απότομα την ανάκαμψη
και να μείωσε περαιτέρω τον κλάδο σε σχέση με το παρελθόν.
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Σχήμα 3. 10 Πλήθος αμαξοστοιχιών και μηχανών έλξης στην Ελλάδα
(Statistical pocketbook, 2012)
Επίσης, πέρα από το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, υπάρχουν και τα
εμπορευματικά κέντρα, στα οποία γίνονται οι μεταφορτώσεις των εμπορευμάτων.
Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα εμπορευματικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται
στη Σίνδο και είναι ιδιωτικό (Kuehne Nagel). Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την
ΓΑΙΑΟΣΕ δυο νέα εμπορευματικά κέντρα είναι προγραμματισμένα να
κατασκευαστούν και να ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα χρόνια.
Το πρώτο εμπορευματικό κέντρο, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα είναι
αυτό του Θριασίου πεδίου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Ασπρόπυργου
και στο Αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
εμπορευματικά κέντρα της χώρας, συνολικής έκτασης 2000 στρεμμάτων. Το
συγκεκριμένο εμπορευματικό κέντρο με την ολοκλήρωση της κατασκευής του θα
περιλαμβάνει
σταθμούς
διαλογής,
τερματικούς
σταθμούς,
διαχείρισης
εμπορευματοκιβωτίων, χώρους αποθήκευσης καθώς και τελωνείο. Επίσης, υπάρχει
ήδη άμεση σύνδεση με τον εμπορευματικό τερματικό σταθμό του Πειραιά με γραμμή
κανονικού εύρους καθώς και με κεντρικές οδικές αρτηρίες (ΓΑΙΑΟΣΕ, 2011).
Το δεύτερο εμπορευματικό κέντρο βρίσκεται στο Δήμο Εχεδώρου στην
Θεσσαλονίκη και έχει συνολική έκταση 672.000 τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, το
συγκεκριμένο εμπορευματικό κέντρο, συνδέεται με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο
και κατ’ επέκταση με τον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση του συγκεκριμένου σιδηροδρομικού δικτύου, διότι
απαιτείται αναβάθμιση του, λόγω μακροχρόνιας εγκατάλειψης του. Το εν λόγω
εμπορευματικό κέντρο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και απαιτείται σημαντικό χρονικό
διάστημα για την ολοκλήρωσή του (ΓΑΙΑΟΣΕ, 2011).
Επίσης, η Ελλάδα έχει δυο σημαντικούς τερματικούς σταθμούς, στα
μεγαλύτερα λιμάνια της, οι οποίοι καθημερινά διαχειρίζονται χιλιάδες τόνους
εμπορευμάτων.
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Ο πρώτος εμπορευματικός τερματικός σταθμός βρίσκεται στο λιμάνι του
Πειραιά και είναι τερματικός σταθμός διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων. Ο
συγκεκριμένος εμπορευματικός σταθμός έχει συνολική έκταση 769,998
τετραγωνικών μέτρων και το μήκος της μεγαλύτερης προβλήτας του είναι 768 μέτρα,
με βάθος 16 μέτρα (ΣΕΠ, 2011). Επίσης το λιμάνι του Πειραιά είναι εξοπλισμένο με
άλλη μια προβλήτα που τη διαχειρίζεται η εταιρία Σ.Ε.Π. (θυγατρική της COSCO), η
οποία φέρει σύγχρονο εξοπλισμό διαχείρισης κάθε είδους εμπορευματοκιβωτίου.
Ακόμη, αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού και του εξοπλισμού του μέχρι
το 2015. Τέλος, ο εμπορευματικός τερματικός σταθμός του Πειραιά συνδέεται με το
σιδηροδρομικό δίκτυο μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής που ενώνει το Ικόνιο με το
εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου πεδίου (ΣΕΠ, 2011).
Ο
δεύτερος
εμπορευματικός
τερματικός
σταθμός
διαχείρισης
εμπορευματοκιβωτίων βρίσκεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο συγκεκριμένος
σιδηροδρομικός σταθμός έχει συνολική έκταση 254.000 τετραγωνικά μέτρα με
αποθηκευτικό χώρο για 4.696 εμπορευματοκιβώτια, ενώ μπορεί να δεχτεί πλοία με
βύθισμα μέχρι 12 μέτρα (ΟΛΘ, 2013). Επίσης, ο τερματικός σταθμός είναι
συνδεδεμένος με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μέσω διπλής
σιδηροδρομικής γραμμής (ΟΛΘ, 2013).
Τέλος, στην Ελλάδα υπάρχουν και άλλοι εμπορευματικοί σταθμοί στα λιμάνια
της χώρας π.χ. Αλεξανδρούπολη, καθώς επίσης και στα δυο μεγαλύτερα αεροδρόμια
της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Eurostat ο όγκος των
εμπορευμάτων είναι αρκετά μικρός σε σχέση με τις θαλάσσιες μεταφορές.
3.1.3. Ελληνική νομοθεσία για εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
Η Ελληνική νομοθεσία, όπως και η νομοθεσία κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε,
σε σχέση με την νομοθεσία της Ε.Ε, έχουν αρκετές ομοιότητες. Η Ελλάδα σαν κράτος
μέλος της Ε.Ε, έχει υιοθετήσει αρκετές από τις πολιτικές της Ε.Ε, σε σχέση με τον
κλάδο των μεταφορών. Στην πραγματικότητα το Ελληνικό σύστημα μεταφοράς έχει
επηρεαστεί από τις πολιτικές και από τις προτεραιότητες της Ε.Ε, οι οποίες έχουν τις
εξής κατευθύνσεις:




Απελευθέρωση των διεθνών μεταφορών, με το δικαίωμα εγκατάστασης των
εταιριών που παρέχουν τις υπηρεσίες στα κράτη της Ε.Ε
Θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας και κανόνων ασφαλείας για φορτηγά
οχήματα και μείωση ρίσκου κατά την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου διευρωπαϊκού
συστήματος μεταφορών και ενός Πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που θα
ενώνουν ολόκληρη την Ευρώπη

Αναλυτικότερα, ο πιο σημαντικός νόμος της Ελλάδας σε σχέση με τις οδικές
εμπορευματικές μεταφορές τον τελευταίο καιρό ήταν ο 3887/2010, περί
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απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Ο συγκεκριμένος νόμος
προβλέπει την απελευθέρωση του κλάδου, από τις αρχές του 2013 και έχει ως στόχο
της αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο, την προώθηση τεχνολογιών EURO
V, έτσι ώστε οι εμπορευματικές μεταφορές να γίνουν περισσότερο φιλικές προς το
περιβάλλον, την απαλοιφή διαφορών μεταξύ εθνικών και διεθνών φορέων καθώς
επίσης την ανάπτυξη του κλάδου των μεταφορών, η οποία θα έχει σημαντικό
αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας, αφού ο κλάδος των μεταφορών στην Ελλάδα
ανέρχεται στο 7% του Α.Ε.Π. (GIFT, 2013).
Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ο νόμος 3891/2010 ρυθμίζει τον
κλάδο. Με τον εν λόγω νόμο προβλέπεται η απελευθέρωση του κλάδου των
σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, ο οποίος βρίσκονταν υπό την εποπτεία
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τα προηγούμενα χρόνια. Με το νόμο 3891/2010 η σιδηροδρομική
ρυθμιστική αρχή καθορίζει όλες τις διαδικασίες του κλάδου, καθώς επίσης ρυθμίζει
την πρόσβαση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της Ε.Ε, στις ελληνικές υποδομές
(GIFT, 2013).
Επίσης με τον νόμο 3333/2005 ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 12 Απριλίου του
2005, καθορίζεται το πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει όλα τα θέματα για την ίδρυση, την
κατασκευή και την λειτουργία ενός εμπορευματικού κέντρου. Μ’ αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών στην χώρα (ΦΕΚ, 2005).
Σε γενικές γραμμές, ο στρατηγικός χάρτης της Ελλάδος για το κλάδο των
εμπορευματικών μεταφορών, περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους στόχους της Ε.Ε.
Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι της Λευκής και της Πράσινης βίβλου καθώς και των
μεταφορών το 2050, συμπεριλαμβάνονται εντός του στρατηγικού σχεδίου της χώρας.
Ωστόσο υπάρχουν και πιο συγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι αφορούν άμεσα το
εσωτερικό της χώρας και σχετίζονται με την εξασφάλιση της πρόσβασης σε όλη την
χώρα, την βελτίωση του οδικού δικτύου, την διευκόλυνση του εμπορίου καθώς
επίσης και την στροφή από τις οδικές προς άλλου είδους μεταφορές (GIFT, 2013).
Τέλος, η Ελλάδα με την υιοθέτηση του Πρωτόκολλου του Κιότο το 2002
(νόμος 3017/2002), έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για το εσωτερικό της χώρας, τα
οποία αποσκοπούν στην βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών σε σχέση με το
αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον.
Μερικά από τα μέτρα που στοχεύουν σε περισσότερο φιλικές προς το
περιβάλλον εμπορευματικές μεταφορές, είναι:




Ενίσχυση της πολυτροπικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στον σιδηρόδρομο
Κίνητρα αντικατάστασης του παλιού στόλου οχημάτων, με οχήματα νέας
τεχνολογίας (π.χ. EURO V)
Ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων για την βέλτιστη εκμετάλλευση των
διαθέσιμων υποδομών

3.1.4. Βασικοί εμπλεκόμενοι των μεταφορών στην Ελλάδα
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Οι βασικοί εμπλεκόμενοι των μεταφορών στην Ελλάδα είναι οι εταιρίες
μεταφοράς (freight carriers), οι διαμεταφορείς (freight forwarders) και οι εταιρίες
3PL(third-party logistics operators). Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα τρία είδη
των επιχειρήσεων που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να συναντηθούν σε μια
εταιρία. Αυτό ωστόσο εξαρτάται από το βαθμό που η κάθε εταιρία είναι
καθετοποιημένη στον κλάδο των logistics (GIFT, 2012).
Εταιρίες μεταφοράς
Οι εταιρίες μεταφοράς είναι υπεύθυνες για την μεταφορά των εμπορευμάτων
είτε στο εσωτερικό μιας χώρας, είτε στο εξωτερικό. Οι μεταφορές μπορούν να
πραγματοποιηθούν με φορτηγό, με πλοίο, με τρένο ή, πιο σπάνια, με αεροπλάνο.
Ωστόσο, στην Ελλάδα λόγω του αυξημένου ποσοστού των οδικών μεταφορών, οι
περισσότερες μεταφορικές εταιρίες προσφέρουν οδικές μεταφορές. Επίσης, μερικές
εταιρίες μπορούν να προφέρουν την δυνατότητα για συνδυασμένες μεταφορές (GIFT,
2012).
Εταιρίες 3PL
Οι 3PL εταιρίες παρέχουν υπηρεσίες logistics για ένα μέρος της εφοδιαστικής
αλυσίδας ή ακόμα και για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω εξαρτάται από τον βαθμό καθετοποίησης τους. Παρ’ όλα αυτά οι
βασικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες από μια εταιρία 3PL είναι η αποθήκευση και η
διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων χωρίς ψύξη, η αποθήκευση και η διαχείριση
εμπορευμάτων τρίτων υπό ψύξη, η αποσυσκευασία, η ανασυσκευασία, η
ετικετικοποίηση, η διανομή, η λογισμική υποστήριξη καθώς και άλλες
υποστηρικτικές λειτουργίες. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.11, το έτος 2010, η
αποθήκευση και η διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων χωρίς ψύξη ήταν η κύρια
δραστηριότητα των εταιριών 3PL με ποσοστό περίπου 51%, ενώ η δεύτερη σε σειρά
παρεχόμενη υπηρεσία ήταν η διανομή με ποσοστό 30% (ICAP, 2011).
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Ποσοστά παρεχόμενων υπηρεσιών από
3PL εταιρίες το 2010
3%
6%

1%

Αποθήκευση και διαχείριση
εμπορευμάτων χωρίς ψύξη
Αποθήκευση και διαχείριση
εμπορευμάτων υπό ψύξη

9%

Διανομή
51%

Αποσυσκευασία,Ανασυσκευα
σία & Ετικετικοποίηση
Λογισμική υποστήριξη

30%

Λοιπές υπηρεσίες

Σχήμα 3. 11 Ποσοστό παρεχόμενων υπηρεσιών από 3PL εταιρίες, το 2010
(ICAP, 2011)
Οι 3PL εταιρίες σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ICAP, είχαν υψηλό
ετήσιο τζίρο μέχρι το 2008. Ωστόσο η οικονομική κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό
τις συγκεκριμένες εταιρίες. Έτσι το 2010 ο ετήσιος τζίρος των 3PL εταιριών
ανέρχονταν στα 395.000.000 €, δηλαδή σε σχέση με το 2008, είχαν υποστεί μια
μείωση της τάξεως του 10,2% (ICAP, 2011).
Διαμεταφορείς (freight forwarders)
Οι διαμεταφορείς είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση μιας μεταφοράς, καθώς
επικοινωνούν με τις εταιρίες μεταφοράς έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά των
εμπορευμάτων. Ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών τους έχουν την δυνατότητα να
επιλέξουν οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς, ανάμεσα σε φορτηγά, πλοία και τρένα
(GIFT, 2012).Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.12, οι υπηρεσίες των διαμεταφορέων
με το μεγαλύτερο ποσοστό για το έτος 2009 ήταν για τις οδικές μεταφορές, με
ποσοστό 64,5%, ενώ με ποσοστό 14,9% ήταν για τις θαλάσσιες μεταφορές. Την
Τρίτη θέση είχαν οι υπηρεσίες για σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ την προτελευταία
και τελευταία θέση κατείχαν οι εναέριες και οι διατροπικές μεταφορές.
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Ποσοστά παρεχόμενων υπηρεσιών από
τους διαμεταφορείς το 2009
8%
4%
9%
Οδικές
Θαλάσσιες
Σιδηροδρομικές
Διατροπικές

15%

Εναέριες
64%

Σχήμα 3. 12 Ποσοστά παρεχόμενων υπηρεσιών από τους διαμεταφορείς το 2009
(ICAP, 2010)
Ο τζίρος των διαμεταφορέων από το 2001 έως το 2008 είχε έναν ετήσιο ρυθμό
αύξησης της τάξης του 8,1%. Ωστόσο, η οικονομική κρίση δημιούργησε
προβλήματα στους διαμεταφορείς με αποτέλεσμα από το 2008 έως το 2009 να
υπάρχει μια μείωση του τζίρου κατά 10%. Έτσι για το 2009 ο ετήσιος τζίρος έφτασε
τα 920.000.000€ (ICAP, 2010).
3.2. Ανάλυση των βασικών εμπλεκόμενων στον κλάδο των εμπορευματικών
μεταφορών (ανάλυση των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X)
Στο συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικές από τις
μεταφορικές/διαμεταφορικές εταιρίες οι οποίες χρησιμοποιούν τους Διαδρόμους IV
και X. Αναλυτικότερα, σε πρώτο στάδιο παρουσιάζεται το προφίλ της κάθε εταιρίας
και στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων εταιριών
από τις μεταφορές τους (εμπορευματικές ροές) στους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους
IV και X, για το έτος 2011. Για την συλλογή και την παρουσίαση των στοιχείων,
χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν από ανώτατα στελέχη
των εταιριών.
Οι εταιρίες οι οποίες συμμετείχαν στην παρακάτω έρευνα για τους Πανευρωπαϊκούς
Διαδρόμους IV και X, είναι οι εξής:
 ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
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KUEHNE + NAGEL Α.Ε.
SeaWay AE
Orphee Beinoglou International Forwarders S.A.
Goldair Cargo S.A.

3.2.1. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες επιβατικών και εμπορευματικών
μεταφορών. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2005 και μέχρι σήμερα είναι η μοναδική εταιρία,
η οποία παρέχει σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με
στοιχεία του 2011, η εταιρία απασχολεί 900 άτομα και τα έσοδα από τις
εμπορευματικές μεταφορές το 2011 ανήλθαν στα 22.198.000€ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 2011).
Όσον αφορά το δίκτυό της, εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, όπως
φαίνεται στην Σχήμα 3.13.

Σχήμα 3. 13 Σιδηροδρομικό δίκτυο ΤΡΑΙΝΟΣΕ
(European Rail Guide)
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Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., χρησιμοποιεί και τους δυο Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους
IV και X. Η διαδρομή της εταιρίας στο διάδρομο IV, ξεκινάει από τον σταθμό της
Θεσσαλονίκης και τελειώνει στα σύνορα της Ελλάδος με την Βουλγαρία, στον
σταθμό του Προμαχώνα, έχοντας συνολικό μήκος 144 χιλιόμετρα. Στον διάδρομο X,
η διαδρομή ξεκινάει από το σταθμό της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τα σύνορα
της Ελλάδος με τα Σκόπια, στον σταθμό της Ειδομένης, έχοντας συνολικό μήκος 79
χιλιόμετρα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στην Διαδρομή ΘεσσαλονίκηΕιδομένη, η οποία είναι ηλεκτροδοτούμενη, το 2011 μεταφέρθηκαν 2.975.831 τόνοι
εμπορευμάτων, ενώ αντίθετα στην Διαδρομή Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, η οποία δεν
είναι ηλεκτροδοτούμενη το 2011 μεταφέρθηκαν μόλις 233.907 τόνοι εμπορευμάτων.
Σχετικά με το σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι η
αφετηρία
για τα εμπορεύματα που ταξιδεύουν προς την Ευρώπη, έχει
αποθηκευτικούς χώρους 4.000 τετραγωνικών μέτρων και συνδέεται με διπλή
σιδηροδρομική γραμμή με το λιμάνι της πόλης και κατ’ επέκταση με τον τερματικό
σταθμό διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού.
Στον Πίνακα 3.1, παρουσιάζονται πληροφορίες για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι οποίες
σχετίζονται με την απόδοση της εταιρίας κατά μήκος των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X.
Πίνακας 3. 1 Πληροφορίες ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV
και X
Επωνυμία Εταιρίας

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Έδρα Εταιρίας

Καρόλου 1-3, 10437, Αθήνα

Λειτουργίες

Μεταφορά, Τερματικοί σταθμοί

Μέθοδο μεταφοράς

Σιδηροδρομική μεταφορά

Διάδρομος

Διάδρομος IV

Διάδρομος X

Ετήσιος όγκος εμπορευμάτων
(τόνοι)

233.907

2.975.831

Συνολικά χιλιόμετρα

144

79

Διάρκεια διαδρομής (Ώρες)

4

0,96

Διάρκεια πιθανής καθυστέρησης
(Λεπτά)

0

0

Ποσοστό on time delivery (%)

95

100

Κόστος μεταφοράς (€/τόνοχιλιόμετρo)

0,036

0,029

Ποσοστό
απολεσθέντων/κατεστραμμένων
προϊόντων (%)

0,25

0
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3.2.2. KUEHNE+NAGEL Α.Ε.
Η KUEHNE NAGEL είμαι μια εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο
των logistics, στην Ελλάδα από το 2008 και προσφέρει μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. Η
έδρα της εταιρία βρίσκεται στη Αθήνα, ενώ έχει υποκαταστήματα στον Ασπρόπυργο,
στη Θεσσαλονίκη, στη Μαγούλα και στα Οινόφυτα. Οι βασικές υπηρεσίες που
προσφέρει είναι αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και άλλες υπηρεσίες της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην Ελλάδα η εν λόγω εταιρία έχει εγκαταστάσεις
αποθήκευσης, συνολικής χωρητικότητας 125.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ
απασχολεί 660 εργαζόμενους. Ακόμη το μερίδιο της Ελληνικής αγοράς που κατείχε η
εταιρία το 2010 άγγιζε το 5,5% (ICAP, 2011). Τέλος, η εταιρία εκτελεί
σιδηροδρομικές μεταφορές μέσω της θυγατρική της εταιρίας, η οποία ονομάζεται
ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. (Kyrillidis, 2011) .
Όσον αφορά τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους η εταιρία δραστηριοποιείται
και στους δυο Διαδρόμους. Το βασικό σημείο αφετηρίας της εταιρίας βρίσκεται στον
τερματικό της σταθμό στη Σίνδο, ο οποίος απεικονίζεται στο Σχήμα 3.14. Όπως
φαίνεται, υπάρχει άμεση σύνδεση του σταθμού με το σιδηροδρομικό δίκτυο της
χώρας.

Σχήμα 3. 14 Κεντρικός τερματικός σταθμός της KUEHNE NAGEL στη Σίνδο
(Kyrillidis, 2011)
Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η εταιρία χρησιμοποιεί και τους δυο Διαδρόμους,
φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον Πανευρωπαϊκό διάδρομο IV, καθώς το
2011 μετέφερε συνολικά στην διαδρομή Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας εμπορεύματα
συνολικού βάρους 482.188 τόνων, ενώ στην διαδρομή Θεσσαλονίκη-Ειδομένη μόλις
87.358 τόνους. Τέλος, η KUEHNE NAGEL είναι μια από τις λίγες εταιρίες στην
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Ελλάδα που προσφέρει υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορών και αποτελεί σημαντικό
κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας της Ελλάδος.
Στον Πίνακα 3.2 απεικονίζεται η απόδοση της εν λόγω εταιρίας κατά μήκος
των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X.
Πίνακας 3. 2 Πληροφορίες KUEHNE+NAGEL, για τους Πανευρωπαϊκούς
Διαδρόμους IV και X
Επωνυμία Εταιρίας

KUEHNE+NAGEL A.E.

Έδρα Εταιρίας

Ελ. Βενιζέλου 330, Καλλιθέα, 17675, Αττική

Λειτουργίες

Μεταφορά, Τερματικοί σταθμοί, 3PL, 4PL,
Διαμεταφορείς

Μέθοδο μεταφοράς

Οδική, Σιδηροδρομική, Θαλάσσια &
Συνδυασμένη μεταφορά

Διάδρομος

Διάδρομος IV

Διάδρομος X

Ετήσιος όγκος εμπορευμάτων
(τόνοι)

482.188

87.358

Χιλιόμετρα (σιδηροδρομική)

144

79

Διάρκεια διαδρομής
(Ώρες)(συνδυασμένη)

n/a

8,2

Διάρκεια διαδρομής
(Ώρες)(σιδηροδρομική)

4

0,96

Διάρκεια πιθανής καθυστέρησης
(Λεπτά) (συνδυασμένη)

n/a

960

Διάρκεια πιθανής καθυστέρησης
(Λεπτά) (σιδηροδρομική)

172,8

240

Ποσοστό on time delivery
(συνδυασμένη) (%)

n/a

86

Ποσοστό on time delivery
(σιδηροδρομική) (%)

90

94

Κόστος μεταφοράς (€/τόνοχιλιόμετρo) (συνδυασμένη)

n/a

0,061

Κόστος μεταφοράς (€/τόνοχιλιόμετρo) (σιδηροδρομική)

n/a

0,059

Ποσοστό απολεσθέντων/
κατεστραμμένων προϊόντων (%)

1,3

5,1
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3.2.3. SeaWay Α.Ε.
H SeaWay Forwarding & Logistics A.E., είναι μια εταιρία που δημιουργήθηκε
το 2007 και η οποία προσφέρει υπηρεσίες διεθνούς και εθνικής μεταφοράς, υπηρεσίες
αποθήκευσης και διανομή καθώς επίσης και άλλες υπηρεσίες σχετικές με την
εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης, η εταιρία διαθέτει δυο αποθηκευτικούς χώρους στην
Σίνδο και στο Καλοχώρι, συνολικής έκτασης 10.000 τετραγωνικών μέτρων καθώς
επίσης έχει γραφεία στο τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης (SeaWay, 2005).
Η εταιρία στον Πανευρωπαϊκό διάδρομο X, προσφέρει οδικές μεταφορές, με
συνολικό όγκο εμπορευμάτων για το 2011, ίσο με 4.844 τόνους. Είναι πολύ
σημαντικό να αναφερθεί ότι η εν λόγω εταιρία έχει μηδενικά ποσοστά σε χαμένα ή
κατεστραμμένα εμπορεύματα κατά μήκος του διαδρόμου X.
Στον Πίνακα 3.3 παρουσιάζεται αναλυτικά η απόδοση της εταιρίας, στον
Πανευρωπαϊκό διάδρομο X.
Πίνακας 3. 3 Πληροφορίες SeaWay, για τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV και X
Επωνυμία Εταιρίας

SeaWay AE

Έδρα Εταιρίας

Ηπείρου, Καλοχώρι, 57009, Θεσσαλονίκη

Λειτουργίες

Μεταφορά, Τερματικοί σταθμοί, 3PL

Μέθοδο μεταφοράς

Οδική μεταφορά

Διάδρομος

Διάδρομος X

Ετήσιος όγκος εμπορευμάτων
(τόνοι)

4844

Συνολικά χιλιόμετρα

76

Διάρκεια διαδρομής (Ώρες)

0,83

Διάρκεια πιθανής
καθυστέρησης (Λεπτά)

0

Ποσοστό on time delivery (%)

100

Κόστος μεταφοράς (€/τόνοχιλιόμετρo)

0,075

Ποσοστό απολεσθέντων/
κατεστραμμένων προϊόντων
(%)

0
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3.2.4. Orphee Beinoglou International Forwarders S.A.
Η εταιρία Orphee Beinoglou, από το 1923 μέχρι σήμερα προσφέρει υπηρεσίες
logistics (διαμεταφορέας, 3PL, μεταφορέας κ.α.) στην Ελλάδα, αλλά ακόμη και στη
Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στα Σκόπια, στην Κύπρο καθώς επίσης και στον Λίβανο.
Η συνολική έκταση των αποθηκευτικών της χώρων είναι 95.000 τετραγωνικά μέτρα.
Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η εταιρία έχει αποθηκευτικούς χώρους στη
Ελευσίνα (Σχήμα 3.15), στην Θεσσαλονίκη και στα Οινόφυτα (Σχήμα 3.15), ενώ η
έδρα της εταιρίας είναι στην Ελευσίνα (Orphee Beinoglou International Forwarders &
Logistics, 2013).

Σχήμα 3. 15 Αποθηκευτικοί χώροι εταιρίας σε Ελευσίνα και Οινόφυτα
(Orphee Beinoglou International Forwarders & Logistics, 2013)
Επίσης η εταιρία χρησιμοποιεί και τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV και
X, με την βοήθεια των οποίων μεταφέρει εμπορεύματα προς τις άλλες χώρες τη Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, η Orphee Beinoglou, φαίνεται
να χρησιμοποιεί περισσότερο τον Πανευρωπαϊκό Διάδρομο IV, σε σχέση με τον X,
αφού στον IV μετέφερε το 2011, 63.000 τόνους εμπορευμάτων, ενώ στον X μόλις
1.480 τόνους. Αυτό ίσως δικαιολογείται και από το γεγονός ότι η εταιρία έχει
τερματικούς σταθμούς στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία, ενώ από τον διάδρομο X,
έχει μόνο έναν τερματικό σταθμό στα Σκόπια.
Στον Πίνακα 3.4 απεικονίζεται η απόδοση της εν λόγω εταιρίας κατά μήκος
των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X.
Πίνακας 3. 4 Πληροφορίες Orphee Beinoglou, για τους Πανευρωπαϊκούς
Διαδρόμους IV και X
Επωνυμία Εταιρίας

Orphee Beinoglou International Forwarders
S.A.

Έδρα Εταιρίας

27ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού ΑθηνώνΚορίνθου, Ελευσίνα, 19200, Αττική
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Λειτουργίες

Μεταφορά, Τερματικοί σταθμοί, 3PL, 4PL

Μέθοδο μεταφοράς

Οδική μεταφορά

Διάδρομος

Διάδρομος IV

Διάδρομος X

Ετήσιος όγκος εμπορευμάτων
(τόνοι)

63.000

1.480

Συνολικά χιλιόμετρα

114

76

Διάρκεια διαδρομής (Ώρες)

2,5

1,8

Διάρκεια πιθανής καθυστέρησης
(Λεπτά)

16,8

n/a

Ποσοστό on time delivery (%)

n/a

95

Κόστος μεταφοράς (€/τόνοχιλιόμετρo)

0,06

0,042

Ποσοστό
απολεσθέντων/κατεστραμμένων
προϊόντων (%)

2

4,5

3.2.5. Goldair Cargo S.A.
Η Goldair Cargo S.A., είναι μια εταιρία που ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί
μία από τις δεκατρείς εταιρίες του ομίλου Goldair. Η εν λόγω εταιρία αποτελεί έναν
από τους μεγαλύτερους διαμεταφορείς της χώρας, καθώς επίσης προσφέρει και ένα
μεγάλο πλήθος υπηρεσιών logistics (αποθήκευση, διαχείριση αποθέματος, διανομή),
σαν 3PL. Οι αποθήκες της Goldair Cargo στην Ελλάδα έχουν συνολική έκταση 3.500
τετραγωνικών μέτρων και η χωρητικότητά τους ανέρχεται στα 11.700 κυβικά μέτρα
(Goldair Cargo, 2011).
Όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, η εταιρία δραστηριοποιείται στην
εναέρια, στην θαλάσσια και στην οδική μεταφορά, ωστόσο στην Ελλάδα στο
μεγαλύτερο βαθμό η διακίνηση των εμπορευμάτων προς και από την Βουλγαρία,
Ρουμανία, Ουγγαρία, Σκόπια και Σερβία, γίνεται μέσω χερσαίων μεταφορών.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία χρησιμοποιεί τον Πανευρωπαϊκό Διάδρομο IV,
για την διακίνηση των εμπορευμάτων προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
ενώ αντίθετα δεν χρησιμοποιεί καθόλου τον Πανευρωπαϊκό Διάδρομο X. Το 2011, η
εταιρία μετέφερε συνολικά 145.000 τόνους εμπορευμάτων κατά μήκος του
Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου IV, μέσω της οδικής μεταφοράς.
Στον Πίνακα 3.5 απεικονίζεται η απόδοση της εν λόγω εταιρίας κατά μήκος
του Πανευρωπαϊκού διαδρόμου IV.
Πίνακας 3. 5 Πληροφορίες Goldair Cargo, για τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV
και X
Επωνυμία Εταιρίας

Goldair Cargo S.A.
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Λειτουργίες

Θέση Ρεϊκια Ασπρόπυργος, 19300,
Αττική
3PL, Διαμεταφορείς

Μέθοδο μεταφοράς

Οδική & Θαλάσσια μεταφορά

Διάδρομος

Διάδρομος IV

Ετήσιος όγκος εμπορευμάτων
(τόνοι)

145.000

Συνολικά χιλιόμετρα

114

Διάρκεια διαδρομής (Ώρες)

1,82

Διάρκεια πιθανής
καθυστέρησης (Λεπτά)

8,5

Ποσοστό on time delivery (%)

96

Κόστος μεταφοράς (€/τόνοχιλιόμετρo)

0,09

Ποσοστό απολεσθέντων/
κατεστραμμένων προϊόντων
(%)

0,1

Έδρα Εταιρίας

3.3. Σύνοψη κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο 3, παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση των
εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα και αναλύθηκαν μερικές από τις
σημαντικότερες εταιρίες που χρησιμοποιούν το Ελληνικό κομμάτι των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι πληροφορίες που
συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων για τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV και
X, από τις παραπάνω εταιρίες. Ωστόσο πέρα από το λειτουργικό κομμάτι των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων, το οποίο έχει να κάνει με τα συνολικά χιλιόμετρα, τον
συνολικό χρόνο καθυστερήσεων, το μέσο μεταφοράς, την συνολική διάρκεια της
διαδρομής καθώς και το κόστος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό κομμάτι το οποίο
μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό για τις εταιρίες, αλλά είναι πολύ σημαντικό για
τους τρίτους. Το περιβαλλοντικό κομμάτι, σχετίζεται με τη εκπομπή των αέριων
ρύπων που προκαλούνται κατά την μεταφορά εμπορευμάτων από οποιοδήποτε μέσο
μεταφοράς και με τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν στο περιβάλλον
και στον άνθρωπο. Άρα, κρίνεται απαραίτητο να καταγραφούν τα ποσοστά εκπομπών
επικίνδυνων αέριων ρύπων.
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Κεφάλαιο 4. Περιγραφή και υπολογισμός περιβαλλοντικών δεικτών, για τους
Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV και X
Στο κεφάλαιο 4, αρχικά δίνονται οι ορισμοί των αέριων ρύπων που
εκπέμπονται από την εκτέλεση οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, στους
Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή του
ηλεκτρονικού εργαλείου Eco-TransIT,
το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον
υπολογισμό των αέριων ρύπων, καθώς και η παράθεση των αποτελεσμάτων που
αντιστοιχούν στις εμπορευματικές μεταφορές κάθε διαδρόμου.
4.1. Περιγραφή περιβαλλοντικών δεικτών
Η ενότητα αυτή έχει ως κύριο στόχο να περιγράψει και να αναλύσει τους
σημαντικότερους αέριους ρύπους που προκαλούνται από τις μεταφορές. Σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική αρχή, τα βασικότερα αέρια που προκαλούνται από
τις μεταφορές είναι το διοξείδιο του άνθρακα, τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οξείδια
του αζώτου, το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια (EEA, 2012). Η
συνεχόμενη αύξηση με ποσοστό 36%, που σημείωσε ο κλάδος των μεταφορών από
το 1995 έως το 2007 στην Ευρώπη των 27 (EU-27), είχε άμεσο αντίκτυπο στο
περιβάλλον, αυξάνοντας τους αέριους ρύπους που προκαλούνται από τις μεταφορές.
Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα
κατά 33% από το 1990 μέχρι το 2008 (Clausen et al., 2012).
4.1.1. Αέρια του Θερμοκηπίου
Το ισοδύναμο του διοξειδίου του άνθρακα (CO2-equivalents), είναι η μονάδα
μέτρησης του αποτυπώματος του άνθρακα (carbon footprint), η οποία αξιολογεί τις
επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, έχοντας ως βάση σύγκρισης το διοξείδιο
του άνθρακα (CO2). Αναλυτικότερα, με το CO2-equivalents μετριούνται οι άμεσες ή
έμμεσες επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, που προκαλούνται στο
περιβάλλον, από ένα άτομο, μια οργάνωση, μια εκδήλωση ή ένα προϊόν (Carbon
Trust, 2012). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο, τα έξι αέρια του θερμοκηπίου
είναι τα εξής: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), πρωτοξείδιο του αζώτου
(N2O), υδροφθοράνθρακες (HFC), υπερφθοράνθρακες (PFC), εξαφθοριούχο θείο
(SF6) (NATIONS, 1997). Τα αέρια του θερμοκηπίου συμβάλλουν στην αύξηση της
θερμοκρασία του πλανήτη και γι’ αυτό τον λόγο, η μη ύπαρξη των συγκεκριμένων
αερίων, θα καθιστούσε αδύνατη οποιαδήποτε μορφή ζωής πάνω στον πλανήτη, αφού
η μέση θερμοκρασία θα ήταν κατά 32°C χαμηλότερη, δηλαδή, αν σήμερα η μέση
θερμοκρασία είναι 14°C, χωρίς τα αέρια του θερμοκηπίου, θα ήταν -18°C (EEA,
2013). Όσον αφορά τις μεταφορές (εμπορευματικές και επιβατικές), στην Ευρώπη το
2011, αποτελούσαν την δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου με ποσοστό 25% (EC, 2011). Το ισοδύναμο του διοξειδίου του άνθρακα
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(CO2-equivalents), υπολογίζεται, πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου, με το συντελεστή της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας (Global
Warming Potential ή GWP) του κάθε αερίου αντίστοιχα (Carbon Trust, 2012).
Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αέρια του θερμοκηπίου εκτενέστερα.
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Το διοξείδιο του άνθρακα, είναι το βασικότερο αέριο του θερμοκηπίου.
Παράγεται στις μεταφορές, μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, φυσικό
αέριο και πετρέλαιο), από μηχανές εσωτερικής καύσης. Ο χρόνος ζωής του στην
ατμόσφαιρα είναι από 50 έως 100 χρόνια, ενώ ο συντελεστής συμμετοχής του στην
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη (GWP) σε 100 χρόνια είναι 1
(EPA, 2013).
Μεθάνιο (CH4)
Το μεθάνιο είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο αέριο του θερμοκηπίου, ύστερα
από το διοξείδιο του άνθρακα. Παράγεται σε μεγάλες ποσότητες κυρίως από την
καύση φυσικού αερίου, ενώ αντίθετα σε μικρότερες ποσότητες από την καύση
πετρελαίου. Ο χρόνος ζωής του στην ατμόσφαιρα είναι 12 χρόνια, ενώ συνεισφέρει
21 φορές περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα στην παγκόσμια αύξηση του
πλανήτη μέσα σε 100 χρόνια (EPA, 2013).
Πρωτοξείδιο του αζώτου (N2O)
Το πρωτοξείδιο του αζώτου είναι ένα υποπροϊόν της καύσης καυσίμων. Η
ποσότητα του πρωτοξειδίου του αζώτου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον, εξαρτάται
από παράγοντες όπως, ο τύπος του καυσίμου, η συντήρηση του οχήματος καθώς,
επίσης, ο τρόπος λειτουργίας του οχήματος (εξαρτάται από τον τρόπο οδήγησης του
οδηγού). Ο χρόνος ζωής του στην ατμόσφαιρα είναι 120 χρόνια και συμμετέχει στην
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, κατά 310 φορές περισσότερο από
το διοξείδιο του άνθρακα μέσα σε 100 χρόνια (EPA, 2013).
Φθοριούχα αέρια (HFC, PFC, SF6)
Στην κατηγορία των φθοριούχων αερίων, βρίσκονται τρία αέρια του
θερμοκηπίου. Αυτά είναι οι υδροφθοράνθρακες (HFC), οι υπερφθοράνθρακες (PFC)
και το εξαφθοριούχο θείο (SF6). Τα φθοριούχα αέρια, εκπέμπονται στις
εμπορευματικές μεταφορές, κυρίως από τα air conditions των οχημάτων που
μεταφέρουν εμπορεύματα, από τα φορτηγά τύπου «ψυγεία» και από τα ψυχόμενα
βαγόνια των αμαξοστοιχιών. Τα φθοριούχα αέρια και πιο συγκεκριμένα οι
υδροφθοράνθρακες εμπεριέχονται στα ψυκτικά υγρά και εκπέμπονται στο
περιβάλλον λόγω:


διαρροών που σημειώνονται στα κυκλώματα ψύξης των οχημάτων κατά την
διάρκεια της λειτουργίας τους
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κατά την διάρκεια συντήρησης των ψυκτικών συστημάτων και τέλος
κατά την τελική διάθεση των οχημάτων.

Ο χρόνος ζωής των φθοριούχων αερίων στην ατμόσφαιρα είναι αρκετά
μεγάλος. Αναλυτικότερα, οι υδροφθοράνθρακες έχουν χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα
από 1 χρόνο έως 270 χρόνια, οι υπερφθοράνθρακες από 800 χρόνια έως 50000 χρόνια
και το εξαφθοριούχο θείο 3200 χρόνια. Ωστόσο, παρ’ όλο το μεγάλο χρόνο ζωής
τους, το βασικό τους χαρακτηριστικό, που τα καθιστά ως τα πιο ισχυρά αέρια του
θερμοκηπίου, είναι η συνεισφορά τους στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας
του πλανήτη. Οι υδροφθοράνθρακες συνεισφέρουν στην αύξηση της θερμοκρασίας
από 140 έως 11700 φορές περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα σε 100 χρόνια,
οι υπερφθοράνθρακες από 6500 έως 9500 φορές περισσότερο από το διοξείδιο του
άνθρακα σε 100 χρόνια, ενώ τέλος, την πρώτη θέση ανάμεσα στα αέρια του
θερμοκηπίου καταλαμβάνει το εξαφθοριούχο θείο καθώς συνεισφέρει κατά 23900
φορές περισσότερο σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα σε 100 χρόνια (EPA,
2013).
4.1.2. Οξείδια του αζώτου (NOX)
Τα οξείδια του αζώτου είναι μια ομάδα πολύ δραστικών αερίων, η οποία
προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον (το NO συνεισφέρει στην καταστροφή
όζοντος O3) και στην υγεία των ανθρώπων (παθήσεις του αναπνευστικού
συστήματος). Τα οξείδια του αζώτου, τα οποία μπορεί να είναι είτε διοξείδια του
αζώτου (NO2), είτε μονοξείδια του αζώτου (NO), εκπέμπονται κυρίως από τα
αυτοκίνητα, τα φορτηγά οχήματα, καθώς και από σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Η
καύση των ορυκτών καυσίμων, αυξάνει τα επίπεδα των οξειδίων του αζώτου με
αποτέλεσμα να αυξάνεται η εναπόθεση οξέως στο έδαφος και κατ’ επέκταση στον
υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης, για την δημιουργία οξειδίων του αζώτου αποτελούν
εύφορο έδαφος, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι υψηλές συγκεντρώσεις σε οξείδια.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής αρχής, τα επίπεδα
των οξειδίων του αζώτου έχουν μειωθεί από το 1990, ωστόσο, οι οδικές μεταφορές
(εμπορευματικές και επιβατικές) το 2010, κατείχαν το ποσοστό του 41%, το
μεγαλύτερο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (EEA, 2012).
4.1.3. Διοξείδιο του θείου (SO2)
Το διοξείδιο του θείου, προκαλείται κατά την καύση καυσίμων που περιέχουν
θείο. Καύσιμα που περιέχουν θείο σε υψηλές συγκεντρώσεις και βρίσκονται σε
στερεά μορφή είναι ο άνθρακας, ενώ σε υγρή μορφή είναι, το μαζούτ και τα
παράγωγά του. Αντίθετα, το φυσικό αέριο είναι ένα είδος καυσίμου, το οποίο είναι
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Το διοξείδιο του θείου, όπως και τα οξείδια του
αζώτου, που αναφέρθηκαν παραπάνω, συνεισφέρουν στην εναπόθεση οξέος στο
έδαφος, με αποτέλεσμα να δημιουργούν κλιματικές αλλαγές.
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

58

Κεφάλαιο 4. Περιγραφή και υπολογισμός περιβαλλοντικών δεικτών, για τους Πανευρωπαϊκούς
Διαδρόμους IV & X

Τα ποσοστά του διοξειδίου του θείου, από τις μεταφορές (εμπορευματικές
και επιβατικές) στην Ευρώπη, έχουν μειωθεί σημαντικά από το 1990, λόγω της
βελτίωσης των καυσίμων και της χαμηλότερης περιεκτικότητάς τους σε θείο. Σ’ αυτό
συνέβαλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορες οδηγίες που εξέδωσε για το
περιορισμό του θείου στα καύσιμα. Αναλυτικότερα, η οδηγία 98/70 της Ε.Ε., θέσπισε
ότι από το 2005 το ανώτερο επίπεδο σε θείο, που θα περιέχεται σε καύσιμο θα είναι
50 ppm3 (σε 1.000.000 μέρη καυσίμου να περιέχονται 50 μέρη θείου), ενώ με την
οδηγία 2007/17 της Ε.Ε θεσπίστηκε ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2009 το ανώτατο
όριο θείου σε καύσιμο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το όριο των 10 ppm. Σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής αρχής, το μερίδιο συνεισφοράς
των μεταφορών στο διοξείδιο του θείου στην Ευρώπη για το έτος 2010 δεν
ξεπερνούσε το 3% (ΕΕΑ, 2012).
4.1.4. Υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου (NMHC)
Οι υδρογονάνθρακες είναι ενώσεις υδρογόνου και άνθρακα και περιέχονται σε
καύσιμα, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Επίσης, οι υδρογονάνθρακες,
προερχόμενοι από την καύση των καυσίμων, προξενούν σημαντικές καταστροφές
τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην υγεία. Μια από τις κατηγοριοποιήσεις των
υδρογονανθράκων είναι οι υδρογονάνθρακες με μεθάνιο και οι υδρογονάνθρακες
άνευ μεθανίου. Οι υδρογονάνθρακες άνευ μεθανίου είναι σημαντικοί ρύποι και
συμβάλλουν στην δημιουργία της αιθαλομίχλης (Eco-TransIT, 2011).
4.1.5. Αιωρούμενα σωματίδια (PM10)
Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι στερεά ή υγρά σωματίδια τα οποία
βρίσκονται στον αέρα. Η βασική κατηγοριοποίηση τους γίνεται με βάση την διάμετρό
τους και κατηγοριοποιούνται σε PM10 και PM2,5. Τα PM2,5 βρίσκονται μέσα σε
σύννεφα καπνού ή μέσα στην ομίχλη, λόγω της μικρής τους διαμέτρου. Τα PM10
προέρχονται κυρίως από πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα, από την καύση του
ξύλου καθώς και από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχηματισμός τους
μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος. Ο άμεσος σχηματισμός προκαλείται από μικρά
σωματίδια που προέρχονται, π.χ. από τα ελαστικά των οχημάτων, από την φθορά της
ασφάλτου και από σωματίδια που εκπέμπονται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων,
ενώ ο έμμεσος σχηματισμός, προκαλείται από την ένωση και κατ’ επέκταση την
αντίδραση αέριων ρύπων όπως SO2 και NOx (EPA, 2013). Οι επιπτώσεις των
αιωρούμενων σωματιδίων είναι σημαντικές, αφού, η απορρόφησή τους από τον
ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Τέλος, οι
οδικές μεταφορές (εμπορευματικές και επιβατικές) στην Ευρώπη, συνεισφέρουν στην
εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων κατά 14% (EEA, 2012).

3

ppm: parts per million
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4.2. Περιγραφή του ηλεκτρονικού εργαλείου Eco-TransIT
Για τους παραπάνω Διαδρόμους (Corridor X και Corridor IV), θα
υπολογιστούν συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί δείκτες με βάση τους οποίους, θα γίνει
η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αντίστοιχων
τμημάτων των Διαδρόμων στις επιμέρους περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, με την χρήση
του ηλεκτρονικού εργαλείου Εco-ΤransΙΤ4, του οποίου η περιγραφή θα γίνει
παρακάτω, θα υπολογιστούν η ενέργεια που καταναλώνεται από τις αμαξοστοιχίες
και τα φορτηγά οχήματα, καθώς επίσης και οι εκπομπές αέριων ρύπων που
προκαλούνται από την μεταφορά των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την
μορφολογία του εδάφους καθώς επίσης και άλλες παραμέτρους που θα αναλυθούν
παρακάτω. Οι ρύποι που υπολογίζονται με τη χρήση του εν λόγω εργαλείου, είναι οι
εξής:







ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα (CO2-equivalents)
διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
οξείδια του αζώτου (NOx)
υδρογονάνθρακες πλην του μεθανίου (NMHC)
διοξείδιο του θείου (SO2)
αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο (≤10mm) (PM10).

To Eco-TransIT (Ecological Transport Information Tool WorldwideΟικολογικό εργαλείο ενημέρωσης για τις μεταφορές παγκοσμίως), είναι ένα
ηλεκτρονικό εργαλείο με το οποίο, ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει την κατανάλωση
ενέργειας, καθώς και τις εκπομπές των αέριων ρύπων που προκύπτουν από την
μεταφορά εμπορευμάτων με την χρήση φορτηγών, τρένων, αεροπλάνων, πλοίων
ανοικτής θαλάσσης καθώς και ποταμόπλοιων, σε συγκεκριμένες διαδρομές. Ανήκει,
στην κατηγορία των συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας (Energy Management
System ή EMS) και έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις
επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, βελτιστοποιώντας την διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας και κατ’ επέκταση την διαχείριση των δικτύων διανομής.
Η ανάγκη ανάπτυξης του συγκεκριμένου εργαλείου προήλθε από εταιρίες οι
οποίες ήθελαν να γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που προκαλούσε η
μεταφορά των προϊόντων τους ανά τον κόσμο και να τις ποσοτικοποιήσουν.
Το βασικό στόχο του Eco-TransIT, τον καθόρισαν το ινστιτούτο ενεργειακών
και περιβαλλοντικών ερευνών από τη Χαϊδελβέργη, το ινστιτούτο «Oko» από το
Βερολίνο και η συμβουλευτική εταιρία «RMVCON/IVE mbH» σε θέματα
διαχείρισης σιδηροδρόμων, από το Ανόβερο. Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε το 2000
από 5 σιδηροδρομικές εταιρίες, οι οποίες είναι οι εξής: «DB Schenker Rail»,
«Schweizerische Bundesbahnen (SBB)», «Green Cargo AB», «Trenitalia S.p.A»,
«Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)» (IFEU Heidelberg et al.,
4

Eco-TransIT :http://www.ecotransit.org/
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2011). Οι παραπάνω εταιρίες, ενημερώνουν τακτικά την βάση δεδομένων από την
οποία το ηλεκτρονικό εργαλείο λαμβάνει τις παραμέτρους, που είναι απαραίτητοι για
τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εργαλείο Εco-ΤransΙΤ, παρέχεται η
δυνατότητα υπολογισμού των παραπάνω αέριων ρύπων, αρκεί ο χρήστης να γνωρίζει
τις απαραίτητες βασικές μεταβλητές που απαιτούνται για τον υπολογισμό, όπως θα
δούμε παρακάτω.
4.3. Περιγραφή των σταδίων του Eco-ΤransIT
Η πλατφόρμα υπολογισμού του εργαλείου περιλαμβάνει 6 στάδια, εκ των
οποίων τα πρώτα 5 στάδια περιλαμβάνουν την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη,
ενώ το τελευταίο στάδιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, τα στάδια
περιγράφονται παρακάτω.
Το πρώτο στάδιο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1, δίνει την δυνατότητα στο
χρήστη επιλογής της λειτουργίας που επιθυμεί. Η πρώτη λειτουργία που εμφανίζεται
είναι η «standard», με την επιλογή της οποίας μπορούμε να κάνουμε έναν γρήγορο
υπολογισμό, ενώ η δεύτερη λειτουργία είναι η «extended», με την επιλογή της οποίας
μπορούμε να κάνουμε έναν περισσότερο ακριβή υπολογισμό.

Σχήμα 4. 1 Στάδιο 1, υπολογισμού αέριων ρύπων μέσω του Eco-TransIT
Το δεύτερο στάδιο, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 4.2, περιλαμβάνει
πληροφορίες για το εμπόρευμα που μεταφέρεται. Αρχικά, εισάγεται στο πεδίο
«amount» η ποσότητα του εμπορεύματος που χρειάζεται να μεταφερθεί, ενώ στο
πεδίο «unit» επιλέγεται η μονάδα μέτρησης της ποσότητας, η οποία μπορεί να είναι ή
τόνοι (tone), ή εμπορευματοκιβώτια (TEU). Έπειτα, στο πεδίο «type», επιλέγεται ο
τύπος του εμπορεύματος, το οποίο μπορεί να είναι, είτε βαρύ (heavy goods), είτε
μέσο (average goods), είτε ελαφρύ (light goods) εμπόρευμα. Τέλος, στο πεδίο «define
handling», εισάγονται στοιχεία σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το
εμπόρευμα. Οι καταστάσεις, στις οποίες μπορεί να βρίσκεται το εμπόρευμα, είναι:
χύμα (bulk), υγρό – ρευστό (liquid) ή σε άλλη κατάσταση (other).
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Σχήμα 4. 2 Στάδιο 2, υπολογισμού αέριων ρύπων μέσω του Eco-TransIT

Στο τρίτο στάδιο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.3, εισάγεται η απαραίτητη
πληροφορία σχετικά με το σημείο από το οποίο θα αναχωρήσει το εμπόρευμα. Ο
χρήστης μπορεί να εισαγάγει το σημείο απ’ όπου θα αναχωρήσει το εμπόρευμα με έξι
διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να επιλέξει την συνοικία της πόλης (city district), το
σιδηροδρομικό σταθμό (railway station), το λιμάνι (harbour), το αεροδρόμιο (airport),
το ταχυδρομικό κώδικα (ZIP), καθώς επίσης του παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξει
το σημείο μέσω χάρτη (google maps).

Σχήμα 4. 3 Στάδιο 3, υπολογισμού αέριων ρύπων μέσω του Eco-TransIT
Στο τέταρτο στάδιο εισάγονται τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου, με το
οποίο θα μεταφερθούν τα εμπορεύματα. Εάν ο χρήστης έχει επιλέξει στο πρώτο
στάδιο την επιλογή «standard», τότε επιλέγει το μέσο μεταφοράς που επιθυμεί, χωρίς
να μπαίνει σε περαιτέρω λεπτομέρειες (Σχήμα 4.4).

Σχήμα 4. 4 Στάδιο 4, υπολογισμού αέριων ρύπων μέσω του Eco-TransIT (standard)
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Εάν, ωστόσο, ο χρήστης στο πρώτο στάδιο έχει επιλέξει την επιλογή
«extended», τότε του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει εκτός από το μέσο μεταφοράς
και περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως θα περιγραφεί παρακάτω. Λόγω του γεγονότος ότι
χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς μόνο τα φορτηγά και τα τρένα, θα
αναλυθούν μόνο οι επιλογές για τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς. Όπως φαίνεται
στο Σχήμα 4.5, ανάλογα με τον τύπο οχήματος που θα επιλεγεί από τον χρήστη,
εμφανίζονται και τα αντίστοιχα πεδία. Για τα φορτηγά μπορεί να επιλεγεί ο τύπος του
φορτηγού από το πεδία «vehicle type», ανάλογα, με το μικτό βάρος του φορτηγού.
Επίσης, μπορεί να επιλεγεί η κατηγορία στην οποία βρίσκεται το φορτηγό από το
πεδίο «emission standard», ανάλογα με τους ρύπους που εκπέμπει (EURO-I, EUROII, EURO-III, κ.ο.κ.). Όσον αφορά τα τρένα, μπορεί ο χρήστης να επιλέξει το βάρος
του τρένου από το πεδίο «train weight», καθώς επίσης και εάν το τρένο είναι
ηλεκτροκίνητο ή πετρελαιοκίνητο από το πεδίο «emission standard».
Ακόμη, μπορεί να επιλεχθεί ο συντελεστής φορτίου από το πεδίο «load
factor». Πρόκειται για έναν συντελεστή, ο οποίος καθορίζει την ποσότητα του
εμπορεύματος που χρειάζεται να φορτωθεί στο αντίστοιχο μέσο μεταφοράς και ο
οποίος εξαρτάται από τον τύπο του εμπορεύματος που μεταφέρεται και για τα δυο
μέσα. Ενδεικτικά για τα φορτηγά οχήματα και για τα τρένα, ο συντελεστής ανάλογα
με το εμπόρευμα, είναι: bulk=100%, average goods=60% και volume goods=30%.
Επίσης, ανάλογα με τον τύπο του εμπορεύματος, καθορίζεται και το ETF (Empty
Trip Factor). Πρόκειται, για τον λόγο των συνολικών χιλιομέτρων που διανύει το
μέσο μεταφοράς, ενώ δεν φέρει φορτίο, προς τα συνολικά χιλιόμετρα που διανύει,
όντας φορτωμένο. Ο παραπάνω λόγος εκφρασμένος επί τοις 100, δίνει το ETF.
Ενδεικτικά, για τα φορτηγά οχήματα, το ETF είναι: bulk=60%, average goods=20%
και volume goods=10%, ενώ για τα τρένα είναι, 80%, 50% και 20% αντίστοιχα.
Τέλος, ο χρήστης καλείται να αποφασίσει εάν το φορτίο του θέλει να μεταφερθεί με
πλοίο σε κάποιο στάδιο της διαδρομής. Μέσω του πεδίου «ferry routing», ο χρήστης
έχει τρείς επιλογές: α) δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρξει μεταφορά με πλοίο
(avoid), β) εάν η διαδρομή με πλοίο είναι συντομότερη, να επιλεγεί το πλοίο (normal)
και γ) να επιλέγεται η επιλογή με πλοίο, όταν χρειαστεί (preferred).

Σχήμα 4. 5 Στάδιο 4, υπολογισμού αέριων ρύπων μέσω του Eco-TransIT (extended)
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Στο πέμπτο στάδιο, ο χρήστης εισάγει πληροφορίες, σχετικά με το σημείο
προορισμού του εμπορεύματος. Ο τρόπος, με τον οποίο επιλέγει το σημείο
προορισμού του εμπορεύματος, είναι ίδιος με τον τρόπο που επιλέγει το σημείο από
το οποίο θα αναχωρήσει το εμπόρευμα. Έχει την δυνατότητα δηλαδή, να επιλέξει το
σημείο προορισμού με την βοήθεια των έξι τρόπων που αναφέρονται στο στάδιο 3.
Μόλις ολοκληρωθεί το πέμπτο στάδιο και ο χρήστης επιλέξει την επιλογή
«calculation», το ηλεκτρονικό εργαλείο υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας, το
διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα (CO2equivalents), τα οξείδια του αζώτου (NOx), τους υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου
(NMHC), το διοξείδιο του θείου (SO2), τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) και την
συνολική απόσταση της διαδρομής που έχει επιλέξει ο χρήστης.
Το Eco-TransIT, χρησιμοποιεί συγκεκριμένη συνάρτηση για τον υπολογισμό
των ισοδύναμων του διοξειδίου του άνθρακα και δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα αέρια
του θερμοκηπίου, που περιγράφτηκαν παραπάνω. Αναλυτικότερα, η συνάρτηση που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του CO2-equivalents είναι:
CO2-eq = CO2 + 25 × CH4 + 298 × N2O
Σύμφωνα με την παραπάνω συνάρτηση, για τον υπολογισμό του CO2equivalents, απαιτούνται οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, οι εκπομπές του
μεθανίου πολλαπλασιασμένες με το 25 και οι εκπομπές του πρωτοξειδίου του αζώτου
πολλαπλασιασμένες με το 298. Το 25 και το 298 είναι οι συντελεστές που καθορίζουν
το ποσοστό που συμμετέχουν τα παραπάνω αέρια στην αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη, σε σχέση με το CO2, σε χρονικό διάστημα 100 ετών. Το CO2 έχει
συντελεστή 1 και αποτελεί την βάση και το μέτρο σύγκρισης για τον υπολογισμό της
συνεισφοράς των υπόλοιπων αερίων στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.
Στο έκτο στάδιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει σε τι μορφή προτιμάει να βλέπει τα αποτελέσματα του
υπολογισμού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.6. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
της μονάδας μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας (Megajoule, Kilowatt-hours,
ισοδύναμο του πετρελαίου). Τέλος, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τα
αποτελέσματα των υπολογισμών στον προσωπικό του υπολογιστή, είτε σε μορφή
γραφημάτων, είτε σε μορφή πινάκων, είτε σε μορφή αναφοράς.
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Σχήμα 4. 6 Στάδιο 5, παρουσίασης αποτελεσμάτων αέριων ρύπων μέσω του EcoTransIT
4.4. Καθορισμός παραμέτρων για τον υπολογισμών των ρύπων
Για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που παρουσιάζονται
παρακάτω, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες παράμετροι και ακολουθήθηκε
διαφορετική μεθοδολογία για τα φορτηγά οχήματα και διαφορετική μεθοδολογία για
τα τρένα.
4.4.1. Καθορισμός παραμέτρων οδικής εμπορευματικής μεταφοράς
Για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, στο στάδιο 1 επιλέχθηκε το πεδίο
«standard». Στο στάδιο 2, επιλέχθηκε ποσότητα φορτίου 100 τόνοι, ενώ στο τύπο του
εμπορεύματος, η επιλογή «average goods». Τέλος, στο πεδίο «define handling» δεν
επιλέχθηκε συγκεκριμένη κατάσταση εμπορεύματος, αφού ο στόχος ήταν ο
υπολογισμός των επιπτώσεων μιας μέσης κατάστασης εμπορευμάτων. Σχετικά με τον
τρόπο που ορίστηκε το σημείο αφετηρίας του εμπορεύματος, στο τρίτο στάδιο,
χρησιμοποιήθηκε η επιλογή του «google map». Στο τέταρτο στάδιο επιλέχθηκε το
65 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κεφάλαιο 4. Περιγραφή και υπολογισμός περιβαλλοντικών δεικτών, για τους Πανευρωπαϊκούς
Διαδρόμους IV & X

φορτηγό, στο οποίο η «standard» επιλογή στο στάδιο 1, καθορίζει αυτόματα ότι το
φορτηγό ανήκει στον τύπο 24-40t, στην κατηγορία EURO-V, ο συντελεστής
φόρτωσης είναι 60%, το «ETF» είναι 20% και το «ferry routing» είναι «normal». Στο
πέμπτο στάδιο, το σημείο προορισμού του εμπορεύματος ορίστηκε με το «google
map».
Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης, ότι κατά την διάρκεια εισαγωγής των
σημείων αφετηρίας και των σημείων προορισμού, επειδή η διαδικασία γίνονταν μέσω
«google map» και αυτό συνεπάγεται ότι υπήρχε κίνδυνος να μην υπολογιστούν
μερικά κομμάτια των Διαδρόμων ή να υπολογιστούν δυο φορές, λόγω μη σωστής
τοποθέτησης του σημείου στον χάρτη, ακολουθήθηκε η εξής μέθοδος. Οι
συντεταγμένες του σημείου προορισμού της προηγούμενης διαδρομής, γίνονταν
συντεταγμένες του σημείου αφετηρίας της επόμενης διαδρομής. Μ’ αυτόν τον τρόπο
αντιμετωπίστηκε η πιθανότητα, να μην γίνουν λάθος υπολογισμοί. Τέλος, στο στάδιο
6, ο χρήστης αποθήκευε τα αποτελέσματα των υπολογισμών σε μορφή πινάκων και
γραφημάτων.
4.4.2. Καθορισμός παραμέτρων σιδηροδρομικής εμπορευματικής μεταφοράς
Για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, στο στάδιο 1, ορίστηκε η
επιλογή «extended». Στο στάδιο 2 επιλέχθηκε η ποσότητα φορτίου να είναι 100 τόνοι
και στον τύπο του εμπορεύματος επιλέχθηκε το πεδίο «average goods». Στο πεδίο
«define handling», δεν ορίστηκε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση, αφού όπως
ειπώθηκε και παραπάνω ο στόχος ήταν ο υπολογισμός των επιπτώσεων μιας μέσης
κατάστασης εμπορευμάτων. Στην επιλογή του σημείου αφετηρίας, ορίστηκαν οι
σιδηροδρομικοί σταθμοί με την επιλογή «railway station» στο αντίστοιχο πεδίο. Στο
τέταρτο στάδιο, αφού επιλέχθηκε ως μέσο μεταφοράς το τρένο, επιλέχθηκε το βάρος
του τρένου να είναι 1000 τόνοι και στο πεδίο «emission standard» επιλεγόταν
ηλεκτροκίνηση ή πετρελαιοκίνηση, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό
χάρτη5 και ανάλογα κάθε φορά με την διαδρομή που επιλέγονταν. Επίσης, ο
συντελεστής φόρτωσης επιλέγονταν να είναι 60%, το ETF 50% και το «ferry routing»
επιλέγονταν να είναι «normal». Στο πέμπτο στάδιο, επιλέγονταν το σημείο
προορισμού του εμπορεύματος με την επιλογή «railway station» στο αντίστοιχο
πεδίο. Τέλος, στο στάδιο 6, όπως και στην περίπτωση του φορτηγού, ο χρήστης
αποθήκευε τα αποτελέσματα των υπολογισμών, σε μορφή πινάκων και γραφημάτων.
Με τις παραπάνω παραμέτρους, υπολογίστηκαν όλοι οι αέριοι ρύποι για τους
Διαδρόμους IV και X. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται στο
επόμενο υποκεφάλαιο.

5

Ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χάρτης: παρουσιάζει το σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και τα τμήματα
αυτού, τα οποία μπορούν να διασχίσουν ηλεκτροκίνητα ή πετρελαιοκίνητα τρένα.
(http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php)
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4.5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων αέριων ρύπων
Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αέριων ρύπων που
υπολογίστηκαν με την βοήθεια του ηλεκτρονικού εργαλείου Eco-TransIT. Πιο
συγκεκριμένα, για κάθε αέριο ρύπο και για τους Διαδρόμους IV και X ξεχωριστά,
παρουσιάζονται η ελάχιστη τιμή που σημειώθηκε σε συγκεκριμένο τμήμα του
διαδρόμου, η μέγιστη τιμή που σημειώθηκε σε συγκεκριμένο τμήμα του διαδρόμου, η
τυπική απόκλιση μεταξύ των τιμών, όλων των τμημάτων του διαδρόμου και τέλος, ο
σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών, ο οποίος θα δείχνει την κατανάλωση ενέργειας
και τις εκπομπές αέριων ρύπων, εκφρασμένα στο χιλιόμετρο.
4.5.1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων αέριων ρύπων για τον διάδρομο IV
Λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία που απεικονίζονται στο Σχήμα 4.7, καθώς
επίσης και τον τρόπο κίνησης, κυρίως των αμαξοστοιχιών, που επίσης
παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα, υπολογίστηκαν οι εκπομπές των αέριων
ρύπων για το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο του διαδρόμου IV.
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Σχήμα 4. 7 Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου IV
Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα η διαδρομή που είναι με χρώμα μπλε, είναι
το οδικό δίκτυο του διαδρόμου IV, το οποίο έχει συνολικό μήκος 2930 χιλιόμετρα.
Στον Πίνακα 4.1, απεικονίζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν, για το
οδικό δίκτυο του διαδρόμου IV. Αναλυτικότερα, η κατανάλωση ενέργειας κατά μέσο
όρο φτάνει τα 0,117MJ/tkm, ενώ οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και των
ισοδύναμων του διοξειδίου του άνθρακα αγγίζουν τα 67,6gr/tkm και τα 72gr/tkm,
αντίστοιχα. Οι εκπομπές των οξειδίων του αζώτου είναι στα 0,195gr/tkm, των
υδρογονανθράκων πλην μεθανίου, στα 0,031gr/tkm, του διοξειδίου του θείου στα
0,083gr/tkm και των αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο 10mm, στα 0,007gr/tkm.
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Πίνακας 4. 1 Εκπομπές αέριων ρύπων οδικού δικτύου Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου
IV
Corridor IV

ROAD (TOTAL km: 2930)
WEIGHTED
AVERAGE
TOTAL

ST.
WEIGHTED
MAXIMUM MINIMUM
DIVIATION AVERAGE
Primary energy
consumption
(Megajoule/tkm)
Carbon dioxide
(gr/tkm)

0,205

0,028

0,051

0,117

80,0

46,7

8,8

67,6

CO2Equivalents
(gr/tkm)
Nitrogen oxides
(gr/tkm)
Nonmethane
hydrocarbon
(gr/tkm)

93,5

55,6

9,8

72,0

0,222

0,127

0,031

0,195

0,037

0,025

0,003

0,031

Sulfur dioxide
(gr/tkm)

0,111

0,067

0,013

0,083

Particulate
matter
(gr/tkm)

0,008

0,005

0,001

0,007

Primary
energy
consumption
(Megajoule)
Carbon
dioxide
(Tons)
CO2Equivalents
(Tons)
Nitrogen
oxides (kgr)
Nonmethane
hydrocarbon
(kgr)
Sulfur
dioxide
(kgr)
Particulate
matter (kgr)

Σχετικά με το σιδηροδρομικό τμήμα του διαδρόμου IV, συνολικού μήκους
3381 χιλιομέτρων, στο παραπάνω Σχήμα 4.7, απεικονίζονται τα ηλεκτροδοτούμενα
τμήματα του διαδρόμου (πράσινο χρώμα) και τα μη-ηλεκτροδοτούμενα (κόκκινο
χρώμα). Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος Διάδρομος έχει τρία μη
ηλεκτροδοτούμενα τμήματα, τα οποία βρίσκονται στην αρχή, στη μέση και στο τέλος
του διαδρόμου (Thessaloniki-Promachon, Kalafat-Craiova, Cheb-Nuremberg) και στα
οποία οι αμαξοστοιχίες κινούνται με πετρέλαιο.
Ο Πίνακας 4.2, παρουσιάζει τα αποτελέσματα, για το σιδηροδρομικό δίκτυο
του διαδρόμου IV, στον οποίο η κατανάλωση ενέργειας είναι κατά μέσο όρο
0,032MJ/tkm, ενώ οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα είναι 18,9gr/tkm. Σε ίδια
επίπεδα κυμαίνονται και τα ισοδύναμα του διοξειδίου του άνθρακα, με τιμή
20,1gr/tkm. Τέλος, η τιμή των οξειδίων του αζώτου, είναι 0,065gr/tkm, των
υδρογονανθράκων πλην μεθανίου είναι 0,008gr/tkm, του διοξειδίου του θείου είναι
0,056gr/tkm και των αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο 10mm είναι 0,005gr/tkm.
69 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

34416,0

19,8

21,1
57,0
9,2

24,2

2,0

Κεφάλαιο 4. Περιγραφή και υπολογισμός περιβαλλοντικών δεικτών, για τους Πανευρωπαϊκούς
Διαδρόμους IV & X

Πίνακας 4. 2 Εκπομπές αέριων ρύπων σιδηροδρομικού δικτύου Πανευρωπαϊκού
Διαδρόμου IV
Corridor
IV

RAIL (TOTAL km: 3381)
WEIGHTED
AVERAGE
TOTAL

ST.
WEIGHTED
MAXIMUM MINIMUM
DIVIATION AVERAGE
Primary
energy
consumption
(Megajoule)
Carbon
dioxide
(gr/tkm)
CO2Equivalents
(gr/tkm)
Nitrogen
oxides
(gr/tkm)
Nonmethane
hydrocarbon
(gr/tkm)
Sulfur
dioxide
(gr/tkm)
Particulate
matter
(gr/tkm)

0,054

0,013

0,012

0,032

28,8

8,5

5,5

18,9

28,8

16,5

4,4

20,1

0,364

0,017

0,142

0,065

0,045

0,001

0,017

0,008

0,085

0,025

0,024

0,056

0,014

0,002

0,004

0,005

Primary
energy
consumption
(Megajoule)

10934,7

Carbon
dioxide
(Tons)
CO2Equivalents
(Tons)
Nitrogen
oxides (kgr)
Nonmethane
hydrocarbon
(kgr)
Sulfur
dioxide
(kgr)
Particulate
matter
(kgr)

6,4

6,8

22,1

2,6

19,0

1,8

Ακόμη στον Πίνακα 4.3, απεικονίζεται η διαφορά (αναλογία) της
κατανάλωσης ενέργειας και των εκλυόμενων αέριων ρύπων, ανάμεσα στις οδικές και
στις σιδηροδρομικές του άξονα IV. Η αναλογία παρουσιάζεται και για τους
εκλυόμενους ρύπους ανά τόνο-χιλιόμετρο, αλλά και για τους εκλυόμενους ρύπους
που εκπέμπονται συνολικά, σε όλο το μήκος του Διαδρόμου IV.

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

70

Κεφάλαιο 4. Περιγραφή και υπολογισμός περιβαλλοντικών δεικτών, για τους Πανευρωπαϊκούς
Διαδρόμους IV & X

Πίνακας 4. 3 Διαφορές εκλυόμενων αέριων ρύπων ανάμεσα στο οδικό και στο
σιδηροδρομικό δίκτυο του Διαδρόμου IV
Corridor IV

ROAD

RAIL

WEIGHTED
AVERAGE
Primary energy
consumption
(Megajoule/tkm)

0,117

0,032

ROAD/
Corridor IV
RAIL

RAIL

WEIGHTED
AVERAGE
TOTAL

RATIO

3,66

ROAD

Primary
energy
consumption
(Megajoule)
Carbon
dioxide
(Tons)
CO2Equivalents
(Tons)

ROAD/
RAIL
RATIO

34416,0

10934,7

3,15

19,8

6,4

3,09

21,1

6,8

3,10

Carbon dioxide
(gr/tkm)

67,6

18,9

3,58

CO2Equivalents
(gr/tkm)

72,0

20,1

3,58

Nitrogen oxides
(gr/tkm)

0,195

0,065

3,00

Nitrogen
oxides (Kgr)

57,0

22,1

2,58

9,2

2,6

3,54

Nonmethane
hydrocarbon
(gr/tkm)

0,031

0,008

3,88

Nonmethane
hydrocarbon
(Kgr)

Sulfur dioxide
(gr/tkm)

0,083

0,056

1,48

Sulfur
dioxide (Kgr)

24,2

19,0

1,27

Particulate
matter
(gr/tkm)

0,007

0,005

1,40

Particulate
matter (Kgr)

2,0

1,8

1,11

4.5.2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων αέριων ρύπων για τον διάδρομο X
Στο Σχήμα 4.8, απεικονίζονται τα βασικότερα σημεία τα οποία διασχίζει ο
Διάδρομος X, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των αέριων ρύπων.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου διαδρόμου είναι, το ποσοστό
ηλεκτροδότησης του σιδηροδρομικού τμήματος, το οποίο είναι 100%, καθώς επίσης
και το γεγονός ότι περνάει μέσα από δυο χώρες οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στην
Ε.Ε.
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Σχήμα 4. 8 Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου X
Αναλυτικότερα, το οδικό δίκτυο του εν λόγω διαδρόμου (μπλε χρώμα),
σύμφωνα με τον Πίνακα 4.4, έχει συνολικό μήκος 1943 χιλιομέτρων και η
κατανάλωση ενέργειας φτάνει τα 0,161MJ/tkm κατά μέσο όρο. Επίσης, οι εκπομπές
του διοξειδίου του άνθρακα δεν ξεπερνούν τα 68,5gr/tkm και των ισοδύναμων του
διοξειδίου του άνθρακα, τα 74,2gr/tkm. Τα οξείδια του αζώτου αγγίζουν τα
0,191gr/tkm ενώ, οι υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου, τα 0,029gr/tkm. Τέλος, το
διοξείδιο θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 10mm, έχουν εκπομπές
0,079gr/tkm και 0,006gr/tkm, αντίστοιχα.
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Πίνακας 4. 4 Εκπομπές αέριων ρύπων οδικού δικτύου Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου X
Corridor X

ROAD (TOTAL km: 1942)
MAXIMUM MINIMUM

Primary energy
consumption
(Megajoule/tkm)
Carbon dioxide
(gr/tkm)

0,217

0,028

WEIGHTED
AVERAGE
TOTAL

ST.
WEIGHTED
DIVIATION AVERAGE

0,063

0,161

87,3

50,3

12,1

68,5

CO2Equivalents
(gr/tkm)
Nitrogen oxides
(gr/tkm)
Nonmethane
hydrocarbon
(gr/tkm)

87,3

50,3

11,3

74,2

0,214

0,175

0,016

0,191

0,040

0,026

0,004

0,029

Sulfur dioxide
(gr/tkm)

0,101

0,070

0,010

0,079

Particulate
matter
(gr/tkm)

0,008

0,004

0,001

0,006

Primary
energy
consumption
(Megajoule)
Carbon
dioxide
(Tons)
CO2Equivalents
(Tons)
Nitrogen
oxides (kgr)
Nonmethane
hydrocarbon
(kgr)
Sulfur
dioxide
(kgr)
Particulate
matter (kgr)

Όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο του διαδρόμου X, το οποίο εμφανίζεται
με πράσινο χρώμα στην Εικόνα 4.8, έχει συνολικό μήκος, σύμφωνα με τον Πίνακα
4.5, 1956 χιλιομέτρων και η κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται στα 0,052MJ/tkm. Σε
χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το διάδρομο IV, φαίνονται οι εκπομπές του διοξειδίου
του άνθρακα και των ισοδύναμων του διοξειδίου του άνθρακα, αφού δεν ξεπερνούν
τα 16,8gr/tkm και τα 17,9gr/tkm, αντίστοιχα. Τέλος, τα οξείδια του αζώτου, οι
υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου, το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα
σωματίδια με διάμετρο 10mm, έχουν τιμές 0,022gr/tkm, 0,003gr/tkm, 0,051gr/tkm
και 0,003gr/tkm, αντίστοιχα.
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31272,2

13,3

14,4
37,0
5,7

15,4

1,2
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Πίνακας 4. 5 Εκπομπές αέριων ρύπων σιδηροδρομικού δικτύου Πανευρωπαϊκού
Διαδρόμου X
Corridor X

RAIL (TOTAL km: 1956)
WEIGHTED
AVERAGE
TOTAL

ST.
WEIGHTED
MAXIMUM MINIMUM
DIVIATION AVERAGE
Primary energy
consumption
(Megajoule/tkm)

0,076

0,010

0,023

0,052

Carbon dioxide
(gr/tkm)

25,4

8,7

4,7

16,8

CO2Equivalents
(gr/tkm)
Nitrogen oxides
(gr/tkm)
Nonmethane
hydrocarbon
(gr/tkm)

25,4

8,7

4,7

17,9

0,057

0,014

0,015

0,022

0,006

0,001

0,002

0,003

Sulfur dioxide
(gr/tkm)

0,282

0,013

0,093

0,051

Particulate
matter
(gr/tkm)

0,010

0,001

0,003

0,003

Primary
energy
consumption
(Megajoule)
Carbon
dioxide
(Tons)
CO2Equivalents
(Tons)
Nitrogen
oxides (kgr)
Nonmethane
hydrocarbon
(kgr)
Sulfur
dioxide
(kgr)
Particulate
matter (kgr)

10234,5

3,3

3,5
4,3
0,5

10,0

0,6

Τέλος, στον Πίνακα 4.6, φαίνεται η διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας, αλλά
και στα ποσοστά εκλυόμενων αέριων ρύπων, που υπάρχει ανάμεσα στο οδικό και στο
σιδηροδρομικό τμήμα του άξονα X. Αναλυτικότερα, παρατηρούνται, ακόμα και
δεκαπλάσια ποσοστά αέριων ρύπων στις οδικές μεταφορές σε σχέση με τις
σιδηροδρομικές, τόσο σε επίπεδο χιλιομέτρου, όσο και στο συνολικό μήκος του
Διαδρόμου.
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Πίνακας 4. 6 Διαφορές εκλυόμενων αέριων ρύπων ανάμεσα στο οδικό και στο
σιδηροδρομικό δίκτυο του Διαδρόμου X
Corridor X

ROAD

RAIL

WEIGHTED
AVERAGE
Primary energy
consumption
(Megajoule/tkm)

0,161

0,052

ROAD/
RAIL

Corridor X

ROAD

WEIGHTED
AVERAGE
TOTAL

RATIO

3,10

RAIL

Primary
energy
consumption
(Megajoule)

ROAD/
RAIL
RATIO

31272,2

10234,5

3,06

13,3

3,3

4,03

14,4

3,5

4,11

Carbon
dioxide
(Tons)
CO2Equivalents
(Tons)

Carbon dioxide
(gr/tkm)

68,5

16,8

4,08

CO2Equivalents
(gr/tkm)

74,2

17,9

4,15

Nitrogen oxides
(gr/tkm)

0,191

0,022

8,68

Nitrogen
oxides (Kgr)

37,0

4,3

8,60

9,67

Nonmethane
hydrocarbon
(Kgr)

5,7

0,5

11,40

15,4

10,0

1,54

1,2

0,6

2,00

Nonmethane
hydrocarbon
(gr/tkm)

0,029

0,003

Sulfur dioxide
(gr/tkm)

0,079

0,051

1,55

Particulate
matter
(gr/tkm)

0,006

0,003

2,00

Sulfur
dioxide
(Kgr)
Particulate
matter
(Kgr)

4.5.3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων αέριων ρύπων για τα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X

Οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV και Χ, σύμφωνα με την Εικόνα 4.9, έχοντας
ως κοινό σημείο την Θεσσαλονίκη, διατρέχουν το Βόρειο τμήμα της Ελλάδας και
φτάνουν στα σύνορα με τη Βουλγαρία (Διάδρομος IV) και τα Σκόπια (Διάδρομος X).
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Σχήμα 4. 9 Οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα των ελληνικών τμημάτων των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV & X
Τα ελληνικά τμήματα των δυο Διαδρόμων έχουν κάποιες διαφορές κυρίως στο
σιδηροδρομικό δίκτυο, και τα αποτελέσματα της κατανάλωσης ενέργειας και των
εκπομπών των αέριων ρύπων, που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, δεν
είναι εκφρασμένα στο χιλιόμετρο, αλλά, αφορούν τις συνολικές εκπομπές που
προκαλούνται από την μεταφορά των εμπορευμάτων, στα ελληνικά τμήματα των
αντίστοιχων Διαδρόμων.
Ο Διάδρομος IV, με συνολικό μήκος στο οδικό δίκτυο 114 χιλιομέτρων και στο
σιδηροδρομικό δίκτυο 144 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.7, εμφανίζει
συνολική κατανάλωση ενέργειας 12836MJ (1,13MJ/tkm), στις οδικές μεταφορές και
5634MJ (0,39MJ/tkm), στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Όσον αφορά τους αέριους
ρύπους το CO2 και το CO2eq, για τις οδικές μεταφορές είναι 0,8tons και 0,9tons ενώ
για τις σιδηροδρομικές μεταφορές 0,4tons και 0,4tons.. Τα οξείδια του αζώτου για τις
οδικές μεταφορές αγγίζουν τα 2Kgr, ενώ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές τα 5Kgr.
Σχετικά με τους υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου, το διοξείδιο του θείου και τα
αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 10mm οι εκπομπές για τις οδικές μεταφορές είναι
0,6Kgr, 1Kgr και 0,09Kgr, ενώ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι 0,4Kgr,
0,4Kgr, και 0,2Kgr, αντίστοιχα. Ακόμη στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται και η
αναλογία ανάμεσα στις εκπομπές των οδικών και των σιδηροδρομικών μεταφορών
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του εν λόγω άξονα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σε μερικά σημεία, τριπλάσιες
εκπομπές αέριων ρύπων στις οδικές μεταφορές.
Πίνακας 4. 7 Συνολικές εκπομπές αέριων ρύπων για το ελληνικό τμήμα του
Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου IV
Corridor IV
(Greek branch)
THESSALONIKIPROMACHONAS

ROAD

RAIL

WEIGHTED
AVERAGE

Primary energy
consumption
(Megajoule/tkm)

1,13

0,39

Carbon dioxide
(gr/tkm)

70,18

CO2-Equivalents
(gr/tkm)

ROAD/
RAIL

Corridor IV
(Greek branch)

THESSALONIKIRATIO
PROMACHONAS

ROAD

RAIL

WEIGHTED
AVERAGE
TOTAL

ROAD/
RAIL
RATIO

2,88

Primary energy
consumption
(Megajoule)

12836,0

5634,0

2,28

27,78

2,53

Carbon dioxide
(Tons)

0,8

0,4

2,00

78,95

27,78

2,84

CO2-Equivalents
(Tons)

0,9

0,4

2,25

0,175

0,347

0,51

Nitrogen oxides
(Kgr)

2

5

0,40

0,053

0,028

1,89

Nonmethane
hydrocarbon (Kgr)

0,6

0,4

1,50

Sulfur dioxide
(gr/tkm)

0,088

0,028

3,16

Sulfur dioxide
(Kgr)

1

0,4

2,50

Particulate matter
(gr/tkm)

0,008

0,014

0,57

Particulate matter
(Kgr)

0,09

0,2

0,45

Nitrogen oxides
(gr/tkm)
Nonmethane
hydrocarbon
(gr/tkm)

Αντίθετα, ο Διάδρομος X, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.8, σε γενικές γραμμές
φαίνεται να έχει λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων, αφού το οδικό δίκτυο έχει μήκος
76 χιλιομέτρων και το σιδηροδρομικό δίκτυο, 79 χιλιομέτρων. Η ενέργεια που
καταναλώνεται από τα φορτηγά οχήματα είναι 7650MJ (1,01MJ/tkm), ενώ η ενέργεια
που καταναλώνεται από τις αμαξοστοιχίες είναι 4341MJ (0,55MJ/tkm). Σχετικά με το
CO2 και το CO2eq, τα φορτηγά εκπέμπουν συνολικά 0,5tons και 0,5tons, ενώ οι
αμαξοστοιχίες εκπέμπουν 0,25tons και 0,3tons, αντίστοιχα. Οι εκπομπές σε οξείδια
του αζώτου και υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου είναι για τα φορτηγά οχήματα 1Kgr
και 0,2Kgr, ενώ για τις αμαξοστοιχίες 0,3Kgr και 0,04Kgr.Τέλος, για το διοξείδιο του
θείου και για τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 10mm οι εκπομπές από την
μεταφορά στο οδικό δίκτυο φτάνουν τα 0,6Kgr και τα 0,05Kgr και στο
σιδηροδρομικό δίκτυο φτάνουν τα 1Kgr και τα 0,2Kgr, αντίστοιχα. Επίσης, φανερή
είναι και η διαφορά ανάμεσα στις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς σε
μερικούς αέριους παρατηρούνται μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους δυο τρόπους
μεταφοράς.
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Πίνακας 4. 8 Συνολικές εκπομπές αέριων ρύπων για το ελληνικό τμήμα του
Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου X
Corridor X
(Greek branch)
THESSALONIKIEUZWNES

ROAD

RAIL

WEIGHTED
AVERAGE

ROAD/
RAIL

Corridor X
(Greek branch)

RATIO

THESSALONIKIEUZWNES

7650,0

4341,0

1,76

ROAD

RAIL

WEIGHTED
AVERAGE
TOTAL

ROAD/
RAIL
RATIO

Primary energy
consumption
(Megajoule/tkm)

1,01

0,55

1,83

Primary energy
consumption
(Megajoule)

Carbon dioxide
(gr/tkm)

65,79

31,65

2,08

Carbon dioxide
(Tons)

0,5

0,25

2,00

CO2-Equivalents
(gr/tkm)

65,79

37,97

1,73

CO2-Equivalents
(Tons)

0,5

0,3

1,67

Nitrogen oxides
(gr/tkm)

0,132

0,038

3,46

Nitrogen oxides
(Kgr)

1

0,3

3,33

Nonmethane
hydrocarbon
(gr/tkm)

0,026

0,005

5,20

Nonmethane
hydrocarbon (Kgr)

0,2

0,04

5,00

Sulfur dioxide
(gr/tkm)

0,079

0,127

0,62

Sulfur dioxide
(Kgr)

0,6

1

0,60

Particulate matter
(gr/tkm)

0,007

0,025

0,26

Particulate matter
(Kgr)

0,05

0,2

0,25

4.6. Σύνοψη κεφαλαίου
Στο κεφάλαιο 4, γίνεται αναλυτική περιγραφή των αέριων ρύπων που
εκπέμπονται από τις εμπορευματικές μεταφορές και προκαλούν σημαντικά
περιβαλλοντικά προβλήματα. Επίσης, περιγράφεται αναλυτικά το ηλεκτρονικό
εργαλείο, με την βοήθεια του οποίου υπολογίστηκαν οι αέριοι ρύποι και η
κατανάλωση ενέργειας. Ακόμη, παρουσιάζονται σε μορφή πινάκων και εκφρασμένα
στο χιλιόμετρο τα αποτελέσματα των αέριων ρύπων και της κατανάλωσης ενέργειας
για ολόκληρους τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV και X, ενώ για τα ελληνικά
τμήματα των δυο Διαδρόμων παρουσιάζονται οι συνολικές εκπομπές που
προκαλούνται κατά μήκος των Διαδρόμων από τα φορτηγά οχήματα και τις
αμαξοστοιχίες. Τέλος, η παραπάνω ανάλυση, μπορεί να είναι αποτελεσματική με την
σύγκριση
των
αποτελεσμάτων,
των
δυο
Διαδρόμων.
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Κεφάλαιο 5. Αξιολόγηση και σύγκριση Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Στο κεφάλαιο 5, γίνεται αξιολόγηση και σύγκριση των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X, με ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνικά τμήματα των δύο
Διαδρόμων. Αρχικά, πραγματοποιείται σύγκριση των δυο Διαδρόμων με βάση τις
εκπομπές των αέριων ρύπων και έπειτα ακολουθεί ανάλυση των εκπομπών, για τα
ελληνικά τμήματά τους. Έπειτα, πραγματοποιείται μια σύγκριση του ελληνικού
τμήματος του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των εταιριών του
κλάδου των μεταφορών, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, τα δεδομένα της οποίας
παρατέθηκαν στο κεφάλαιο 3, συγκρίνονται οι δυο Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι σε
σχέση με τον συνολικό όγκο εμπορευμάτων, το κόστος μεταφοράς, το ποσοστό
καθυστερήσεων που σημειώθηκαν καθώς επίσης και με βάση το ποσοστό
απολεσθέντων και κατεστραμμένων εμπορευμάτων που σημειώθηκαν κατά μήκος
των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X.
5.1. Αξιολόγηση Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων με βάση τις εκπομπές αέριων
ρύπων
Οι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται από τις εμπορευματικές μεταφορές,
προκαλούν σημαντικά προβλήματα τόσο στον ανθρώπινο οργανισμό, όσο και στο
περιβάλλον. Οπότε για ένα δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών είναι σημαντικό να
έχει χαμηλά ποσοστά εκπομπών αέριων ρύπων, έτσι ώστε να είναι περισσότερο
φιλικό προς το περιβάλλον και κατ’ επέκταση προς τον άνθρωπο. Ωστόσο στα
Βαλκάνια και ιδιαίτερα στις Νοτιανατολικές χώρες των Βαλκανίων, παρατηρήθηκαν
υψηλά επίπεδα αέριων ρύπων, αφενός λόγω της κυριαρχίας των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών (EEA, 2011) και αφετέρου, λόγω του ιδιαίτερα
«γερασμένου» στόλου φορτηγών οχημάτων που κυκλοφορούν στα Βαλκάνια
(Association of Motor Vehicle importers Representatives, 2011).
5.1.1. Σύγκριση αέριων ρύπων των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV και X, έχουν κοινά χαρακτηριστικά καθώς και
οι δυο ξεκινούν από την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) και καταλήγουν σε δύο γειτονικές
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, την Γερμανία (Διάδρομος IV) και την Αυστρία
(Διάδρομος X). Ωστόσο, οι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται από τα φορτηγά οχήματα
και τις αμαξοστοιχίες κατά μήκος των δυο Διαδρόμων ποικίλουν. Αυτό, συμβαίνει
για πολλούς λόγους, οι περισσότεροι εκ των οποίων σχετίζονται με τις υποδομές των
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Διαδρόμων (κατάσταση δικτύου, συνολικά χιλιόμετρα, ποσοστό ηλεκτροδοτούμενου
σιδηροδρομικού δικτύου κ.α.).
Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά μήκος των δυο Διαδρόμων, στο
Σχήμα 5.1, φαίνεται ότι στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο του διαδρόμου IV,
καταναλώνονται μικρότερα ποσά ενέργειας ανά τόνο-χιλιόμετρο σε σχέση με τον
Διάδρομο X (κατά 0,044MJ/tkm στο οδικό και κατά 0,02MJ/tkm στο σιδηροδρομικό
δίκτυο). Ωστόσο, η κατανάλωση ενέργειας για ολόκληρο το μήκος των δυο αξόνων
είναι χαμηλότερη στο Διάδρομο X, καθώς ο Διάδρομος IV, έχει 1,51 φορές
μεγαλύτερο οδικό δίκτυο και 1,73 φορές μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Κατανάλωση ενέργειας (Megajoule)

Κατανάλωση ενέργειας στους
Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV και X
0,180
0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0,000

0,161
0,117

0,052
0,032

Οδικές
Διάδρομος IV

Σιδηροδρομικές
Διάδρομος X

Σχήμα 5. 1 Κατανάλωση ενέργειας στους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV και X
Αναλυτικότερα, καταναλώνεται 3.143,8 MJ περισσότερη ενέργεια στις οδικές
μεταφορές του διαδρόμου IV, απ’ ότι του X. Το ίδιο συμβαίνει και στις
σιδηροδρομικές μεταφορές αφού, στο διάδρομο X καταγράφεται 6,4% λιγότερη
κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τον διάδρομο IV.
Ο Διάδρομος IV, πέρα από τα μεγάλα ποσά ενέργειας, έχει και υψηλότερες
εκπομπές CO2 και CO2eq, σε σχέση με τον διάδρομο X. Αναλυτικότερα, όπως
απεικονίζεται στο Σχήμα 5.2, οι εκπομπές του CO2 και του CO2eq στον διάδρομο IV,
για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι κατά 10,9% και 11,1% αντίστοιχα,
υψηλότερες σε σχέση με τον διάδρομο X.
Δεν συμβαίνει το ίδιο, ωστόσο και με τις οδικές μεταφορές, καθώς οι εκπομπές
CO2 που εκπέμπει ένα φορτηγό διανύοντας τον εν λόγω άξονα είναι μεγαλύτερες σε
σχέση με τις εκπομπές ενός τρένου. Σχετικά με τις οδικές μεταφορές, στον διάδρομο
IV, οι εκπομπές σε CO2 και CO2eq, είναι κατά 3% και 1,3% αντίστοιχα, χαμηλότερες
σε σχέση με τον διάδρομο X.
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Εκπομπές CO2 & CO2eq για τους
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Σχήμα 5. 2 Εκπομπές CO2 & CO2eq των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Στο παραπάνω σχήμα παρατηρείται διαφορά στις εκπομπές CO2 και CO2eq,
κυρίως στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ στις οδικές μεταφορές η διαφορά είναι
ελάχιστη, επειδή και στους δυο Διαδρόμους κινούνται φορτηγά με κινητήρες ίδιας
τεχνολογίας. Η διαφορά της τάξης του 10%-11%, που παρατηρείται στις
σιδηροδρομικές μεταφορές, σχετίζεται αρχικά, με την διαφορά ανάμεσα στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την άμεση καύση ορυκτών καυσίμων
(πετρελαιοκίνητο), καθώς επίσης και με τις διαφορές ανάμεσα στην μορφολογία του
εδάφους που υπάρχει στους δυο άξονες.
Επίσης, μεγάλες διαφορές παρατηρούνται και στους υπόλοιπους αέριους
ρύπους (PM10, NMHC, SO2 και NOX) ανάμεσα στους δυο Διαδρόμους. Όπως
φαίνεται στο Σχήμα 5.3, το σιδηροδρομικό δίκτυο του διαδρόμου X εμφανίζει
λιγότερες εκπομπές σε σχέση με το σιδηροδρομικό δίκτυο του διαδρόμου IV.
Αναλυτικότερα, το σιδηροδρομικό δίκτυο του διαδρόμου IV έχει 40% περισσότερες
εκπομπές σε αιωρούμενα σωματίδια διαμέτρου 10 χιλιοστών (PM10), 62,5%
περισσότερες εκπομπές σε υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου (NMHC), 8,9%
περισσότερες εκπομπές σε διοξείδιο του θείου (SO2) και 66,2% περισσότερες
εκπομπές σε οξείδια του αζώτου (NOX).
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Σχήμα 5. 3 Εκπομπές αέριων ρύπων για τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους IV και X
Επίσης, στο παραπάνω σχήμα απεικονίζονται οι εκπομπές των οδικών
μεταφορών ανάμεσα στους δυο Διαδρόμους. Οι εκπομπές των αιωρούμενων
σωματιδίων με διάμετρο 10 χιλιοστά, στον διάδρομο IV είναι αυξημένες σε σχέση με
αυτές τους διαδρόμου X, κατά 14,3%, ενώ αντίθετα οι εκπομπές των
υδρογονανθράκων πλην μεθανίου φαίνεται να είναι υψηλότερες στον διάδρομο X, σε
σχέση με τον διάδρομο IV, με ποσοστό 39,2%. Τέλος ο Διάδρομος IV έχει
υψηλότερα ποσοστά εκπομπών διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου σε
σχέση με τον διάδρομο X, κατά 65% και 2,1% αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, το σιδηροδρομικό δίκτυο του διάδρομου
X, έχει χαμηλότερες εκπομπές σε σχέση με τον διάδρομο IV, με αποτέλεσμα να
χαρακτηρίζεται περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο
και με το οδικό δίκτυο του διαδρόμου X, αφού οι εκπομπές στο διοξείδιο του
άνθρακα, στο ισοδύναμο του διοξειδίου του άνθρακα και στους υδρογονάνθρακες
πλην μεθανίου είναι υψηλότερες σε σχέση με αυτές του διαδρόμου IV.
Τα παραπάνω αποτελέσματα δικαιολογούνται καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο
του διαδρόμου X είναι 100% ηλεκτροδοτούμενο, ενώ του διαδρόμου IV είναι
ηλεκτροδοτούμενο κατά 88,5%.
Επίσης, οι οδικές μεταφορές του διαδρόμου X, εμφανίζουν υψηλές εκπομπές
στους περισσότερους αέριους ρύπους, διότι το οδικό δίκτυο του διαδρόμου X,
διασχίζει τα Σκόπια και την Σερβία, δυο χώρες οι οποίες είναι εκτός Ε.Ε, με
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αποτέλεσμα να μην εφαρμόζουν τις ίδιες «ισχυρές» πολιτικές, σχετικά με τις
εμπορευματικές μεταφορές, αφού δεν είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν το ίδιο
κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
5.1.2.Σύγκριση αέριων ρύπων του ελληνικού τμήματος των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X
Οι εταιρίες μεταφοράς καλούνται να επιλέξουν ποιο διάδρομο θα
χρησιμοποιήσουν για την μεταφορά των εμπορευμάτων τους, στην Ελλάδα και πιο
συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι αποτελεί το αρχικό σημείο και για
τους δυο Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους. Ένας παράγοντας σε σύνολο αρκετών (π.χ.
κόστος, χρόνος μεταφοράς, μέσο μεταφοράς, κτλ) για την επιλογή του διαδρόμου
είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Στο ελληνικό τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, του διαδρόμου IV, όπως
απεικονίζεται και στο Σχήμα 5.4, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια σε σχέση με
το αντίστοιχο τμήμα του διαδρόμου X. Πιο συγκεκριμένα, μια εμπορευματική
αμαξοστοιχία για να φτάσει στα σύνορα μέσω του διαδρόμου IV, χρειάζεται 1.293
MJ περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τον διάδρομο X. Παρ’ όλα αυτά η
κατανάλωση ενέργειας ανά τόνο-χιλιόμετρο στο σιδηροδρομικό δίκτυο του
Διάδρομου IV, είναι κατά 0,16MJ/tkm χαμηλότερη σε σχέση με αυτή του Διαδρόμου
X, ωστόσο το κατά 1,44 φορές μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο του Διαδρόμου IV
είναι αυτό που κάνει τις αμαξοστοιχίες να καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια.
Το ίδιο συμβαίνει και στις οδικές μεταφορές, εκεί όπου για να φτάσει ένα
φορτηγό από την Θεσσαλονίκη μέχρι τα σύνορα, μέσω του διαδρόμου IV,
απαιτούνται συνολικά 5.186 MJ περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τον διάδρομο X.
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Σχήμα 5.4 Συνολική κατανάλωση ενέργειας στα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Όσον αφορά την σύγκριση ανάμεσα στις οδικές και στις σιδηροδρομικές
μεταφορές, για τον διάδρομο IV, οι οδικές μεταφορές σε σχέση με τις
σιδηροδρομικές απαιτούν 56,1% περισσότερη ενέργεια για την ίδια διαδρομή, ενώ
για τον διάδρομο X, το ποσοστό είναι 43,2%.
Ακόμη, το CO2 και το CO2eq, είναι σημαντικοί αέριοι ρύποι, καθώς μπορούν
να προκαλέσουν σημαντική μείωση της ποιότητας περιβάλλοντος. Εξετάζοντας τους
δυο Διαδρόμους με βάση τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και των
ισοδύναμών του, φαίνεται πως ο Διάδρομος IV υστερεί έναντι του X. Αναλυτικότερα,
όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.5, οι εκπομπές του σιδηροδρομικού τμήματος του
διαδρόμου IV για το CO2 είναι κατά 0,1 τόνους περισσότερες σε σχέση με τον
διάδρομο X, ενώ για το CO2eq είναι κατά 0,15 τόνους περισσότερες.
Σχετικά με τις οδικές μεταφορές, ο Διάδρομος IV εμφανίζει κατά 50%
περισσότερες εκπομπές CO2, σε σχέση με τον διάδρομο X, ενώ για το CO2eq το
αντίστοιχο ποσοστό είναι 37,5%.
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Σχήμα 5. 5 Συνολικές εκπομπές CO2 & CO2eq στα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Οι υπόλοιπες εκπομπές αέριων ρύπων για το ελληνικό τμήμα απεικονίζονται
στο Σχήμα 5.6. Όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 10 χιλιοστά, στο
σιδηροδρομικό δίκτυο, το ποσοστό εκπομπής είναι ίδιο και για τους δυο Διαδρόμους,
ενώ αντίθετα στο οδικό δίκτυο, ο Διάδρομος IV, εμφανίζει 0,04 κιλά περισσότερες
εκπομπές, σε σχέση με τον διάδρομο X. Υψηλότερες εκπομπές σε υδρογονάνθρακες
πλην μεθανίου παρατηρούνται στο σιδηροδρομικό τμήμα του διαδρόμου IV κατά
0,56 κιλά, σε σχέση με τον διάδρομο X και στο οδικό τμήμα του διαδρόμου IV κατά
0,2 κιλά σε σχέση με τον X. Αντίθετα, για το διοξείδιο του θείου η σιδηροδρομική
μεταφορά του διαδρόμου Χ, εμφανίζει περισσότερες εκπομπές κατά 0,6 κιλά σε
σχέση με το διάδρομο IV, ενώ στις οδικές μεταφορές ο Διάδρομος X εμφανίζει
χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του θείου κατά 0,4 κιλά, σε σχέση με το αντίστοιχο
τμήμα του διαδρόμου IV. Τέλος, στα οξείδια του αζώτου, ειδικά στο σιδηροδρομικό
δίκτυο, των δυο Διαδρόμων υπάρχει μια μεγάλη διαφορά η οποία δείχνει ότι οι
εκπομπές του σιδηροδρομικού δικτύου του διαδρόμου IV, είναι κατά 94%
περισσότερες σε σχέση με αυτές του αντίστοιχου τμήματος του διαδρόμου X.
Αντίστοιχα, η διαφορά στις εκπομπές του οδικού τμήματος για τους δυο Διαδρόμους
είναι 50%, με τον διάδρομο IV να σημειώνει περισσότερες εκπομπές οξειδίων του
αζώτου, σε σχέση με τον διάδρομο X.
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Σχήμα 5. 6 Συνολικές εκπομπές αέριων ρύπων για τα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Στη σύγκριση των δυο Διαδρόμων απεικονίζεται πως για τα ελληνικά τμήματα
των δυο Διαδρόμων, τόσο το οδικό τμήμα, όσο και το σιδηροδρομικό τμήμα του
διαδρόμου X, είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον.
Ο λόγος για τον οποίο στο σιδηροδρομικό τμήμα του διαδρόμου X,
καταγράφονται χαμηλότερες εκπομπές σε σχέση με τον διάδρομο IV, είναι
ξεκάθαρος καθώς ο Διάδρομος X είναι 100% ηλεκτροδοτούμενος, ενώ ο Διάδρομος
IV είναι ηλεκτροδοτούμενος μόνο κατά 6%.
Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές το μήκος του διαδρόμου IV, είναι σχεδόν
διπλάσιο από το μήκος του διαδρόμου X, με αποτέλεσμα οι εκπομπές των αέριων
ρύπων που εκπέμπονται από τα φορτηγά οχήματα στον διάδρομο IV, μέχρι να
φτάσουν στα σύνορα να είναι περισσότερες σε σχέση με τον διάδρομο X.
5.2. Σύγκριση των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και
X με βάση τις υποδομές
Οι υποδομές των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων, δεν
βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με τις υποδομές άλλων χωρών της Βαλκανικής
χερσονήσου, καθώς εμφανίζουν αρκετές αδυναμίες τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και
στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι αφενός τα τμήματα των
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Διαδρόμων IV και X, διατρέχουν μόνο ένα μικρό μέρος της Ελλάδας και αφετέρου τα
συγκεκριμένα τμήματα βρίσκονται στο βορειότερο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα
η διακίνηση να γίνεται σε περιφερειακούς δρόμους, όπου η ποιότητα του οδικού
δικτύου διαφέρει σε σχέση με τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας.
Αναλυτικότερα, το οδικό δίκτυο το οποίο συνδέει την Θεσσαλονίκη με την
Ειδομένη, είναι καλύτερο σε σχέση με το οδικό δίκτυο που συνδέει την Θεσσαλονίκη
με τον Προμαχώνα. Αυτό συμβαίνει, διότι η διαδρομή Θεσσαλονίκη-Ειδομένη ανήκει
στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ειδομένη), ενώ η
διαδρομή
Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας
δεν
ανήκει
εξ’
ολοκλήρου
σε
αυτοκινητόδρομο, αντιθέτως μεγάλο τμήμα της ανήκει σε περιφερειακό δρόμο,
οπότε, η ποιότητα του συγκεκριμένου τμήματος είναι υποδεέστερη σε σχέση με αυτή
του διαδρόμου X.
Όσον αφορά το μήκος των δυο Διαδρόμων, στο Σχήμα 5.7, παρουσιάζονται
τα συνολικά χιλιόμετρα του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου μεταφορών, των
δύο Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων.
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Σχήμα 5. 7 Συνολικά χιλιόμετρα των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X
Στο παραπάνω σχήμα, διακρίνεται η χιλιομετρική διαφορά η οποία υπάρχει
τόσο στο οδικό όσο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών. Ο Διάδρομος IV έχει
μεγαλύτερο μήκος στο οδικό δίκτυο κατά 38 χιλιόμετρα, ενώ στο σιδηροδρομικό
δίκτυο η διαφορά αυξάνεται και φτάνει τα 65 χιλιόμετρα. Οι παραπάνω διαφορές στις
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αποστάσεις αποδεικνύουν ότι ο Διάδρομος X είναι καλύτερος από άποψη χρόνου και
κατανάλωσης ενέργειας για ένα φορτηγό ή μια αμαξοστοιχία που βγαίνει από την
χώρα.
Πέρα από τα χιλιόμετρα των Διαδρόμων είναι εξίσου σημαντικό για τις
σιδηροδρομικές μεταφορές το ποσοστό ηλεκτροδότησης του δικτύου, καθώς
εκπέμπονται λιγότερα κιλά αέριων ρύπων. Στο Σχήμα 5.8 απεικονίζονται τα ποσοστά
ηλεκτροδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου των δυο Διαδρόμων. Ο Διάδρομος X
εμφανίζεται φιλικότερος προς το περιβάλλον, καθώς, είναι ηλεκτροδοτούμενος σ’
όλο το μήκος του, ενώ, αντίθετα, ο Διάδρομος IV είναι ηλεκτροδοτούμενος σε
ποσοστό μόλις 6%, ενώ το υπόλοιπο 94% του δικτύου είναι πετρελαιοκίνητο, γεγονός
που προκαλεί μεγαλύτερη έκλυση αέριων ρύπων λόγω της καύσης ορυκτών
καυσίμων καθιστώντας τον εν λόγω διάδρομο λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον.

Ποσοστό ηλεκτροδότησης των
ελληνικών τμημάτων των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Διάδρομος X 0%

100%

Διάδρομος IV

94%

0%

20%

40%

Μη ηλεκτροδοτούμενο

6%

60%

80%

100%

120%

Ηλεκτροδοτούμενο

Σχήμα 5. 8 Ποσοστό ηλεκτροδότησης των ελληνικών τμημάτων των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Τέλος, κατά μήκος των δυο Διαδρόμων υπάρχει σε λειτουργία μόνο ένα
εμπορευματικό κέντρο, το οποίο είναι ιδιωτικό και ανήκει στην Kuehne Nagel. Το
συγκεκριμένο εμπορευματικό κέντρο βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της
Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό με τεχνολογίες αιχμής,
ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται και για τους δυο Διαδρόμους και συνδέεται άμεσα
με το σιδηροδρομικό δίκτυο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οπότε, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη
διαφορά ανάμεσα στους δυο Διαδρόμους, με βάση τα εμπορευματικά κέντρα που
υπάρχουν κατά μήκος κάθε διαδρόμου.
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Συνεπώς, από άποψη υποδομών ο Διάδρομος X, σύμφωνα με την παραπάνω
ανάλυση, αποδεικνύεται ότι υπερτερεί του διαδρόμου IV. Τα βασικά προβλήματα του
διαδρόμου IV που προκύπτουν είναι: το χαμηλής ποιότητας οδικό δίκτυο, το μικρό
ποσοστό ηλεκτροδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου και, τέλος, η μεγάλη
χιλιομετρική διαφορά σε σχέση με το διάδρομο X, τόσο στο οδικό, όσο και στο
σιδηροδρομικό τμήμα.
5.3 Σύγκριση ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X με
βάση τις εμπορευματικές ροές
Οι εταιρίες που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των παρακάτω
αποτελεσμάτων, αντιπροσωπεύουν για τον διάδρομο IV, το 4,64% της συνολικής
διακίνησης των εμπορευμάτων για το έτος 2011, ενώ για το διάδρομο X,
αντιπροσωπεύουν το 18,53% της συνολικής διακίνησης των εμπορευμάτων για το
ίδιο έτος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τις εταιρίες του μεταφορικού
κλάδου που συμμετείχαν στην έρευνά, στο παρακάτω Σχήμα 5.9 απεικονίζεται ότι
μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου του διαδρόμου X, μεταφέρθηκαν 3.063.189 τόνοι
εμπορευμάτων, εν αντιθέσει με το αντίστοιχο τμήμα του διαδρόμου IV, στο οποίο
μεταφέρθηκαν μόλις 716.095 τόνοι. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει ίδια σύγκριση και
στο οδικό τμήμα, καθώς οι εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα, αποτελούν μόνο
ένα μικρό ποσοστό των συνολικών εταιριών που χρησιμοποιούν το οδικό τμήμα των
δυο Διαδρόμων, ενώ στο σιδηροδρομικό τμήμα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η KUEHNE
NAGEL οι οποίες χρησιμοποιούν το δίκτυο, αποτελούν αν όχι το 100% του
ποσοστού των εταιριών που το χρησιμοποιούν, ένα μεγάλο ποσοστό κοντά στο 90%.
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Όγκος εμπορευμάτων που μεταφέρθηκε
στα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
3.063.189

Σιδηροδρομικές
716.095

6.324

Οδικές

208.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Όγκος εμπορευμάτων (τόνοι)
Διάδρομος X

Διάδρομος IV

Σχήμα 5. 9 Όγκος εμπορευμάτων που μεταφέρθηκε στα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Σχετικά με το κόστος για κάθε διάδρομο, στο Σχήμα 5.10 παρουσιάζονται οι
διαφορές στις τιμές ανάμεσα στους δυο Διαδρόμους. Όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα, το κόστος μεταφοράς για τις σιδηροδρομικές μεταφορές του διαδρόμου IV
φαίνεται να είναι υψηλότερο σε σχέση με το κόστος του διαδρόμου X. Αυτό
δικαιολογείται, καθώς η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προσφέρει 20% έκπτωση σε δίκτυα τα οποία
είναι ηλεκτροδοτούμενα. Για την σύγκριση του κόστους μεταφοράς των δυο
Διαδρόμων χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι τιμές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αφενός διότι αποτελεί
το μεγαλύτερο πάροχο σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και αφετέρου διότι
η άλλη εταιρία, που προσφέρει σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα,
χρησιμοποιεί το δίκτυο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με αποτέλεσμα να εξαρτάται από τις τιμές
της. Όσον αφορά το κόστος των οδικών μεταφορών, ο Διάδρομος X φαίνεται να
είναι οριακά φθηνότερος σε σχέση με το διάδρομο IV.
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Κόστος μεταφοράς στα ελληνικά
τμήματα των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X
0,029

Σιδηροδρομικές

0,036
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Οδικές
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0
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Kόστος (€/tkm)
Διάδρομος X

Διάδρομος IV

Σχήμα 5. 10 Κόστος μεταφοράς στα ελληνικά τμήματα των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X
Κατά την μεταφορά των εμπορευμάτων αρκετές φορές σημειώνονται
καθυστερήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το Σχήμα 5.11, είναι μεγαλύτερης διάρκειας
στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτό συμβαίνει διότι, αν συμβεί κάποιο μη
αναμενόμενο γεγονός κατά την διάρκεια της μεταφοράς στις σιδηροδρομικές
μεταφορές, που προκαλεί καθυστέρηση (π.χ. πρόβλημα με τις σιδηροδρομικές
γραμμές ή πρόβλημα με την παροχή ηλεκτροδότησης), είναι περισσότερο δύσκολο
και χρονοβόρο να αποκατασταθεί η βλάβη σε σχέση με τις οδικές μεταφορές.
Επίσης, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την διάρκεια της
καθυστέρησης είναι η συχνότητα των δρομολογίων, καθώς αν ληφθεί υπόψη πως
στους συγκεκριμένους Διαδρόμους τα σιδηροδρομικά δρομολόγια που γίνονται σε
μια ημέρα είναι ένα ή δυο, ενώ τα οδικά δρομολόγια είναι δεκάδες, αν συμβεί μία
καθυστέρηση στις οδικές και μια καθυστέρηση ίσης διάρκειας στις σιδηροδρομικές,
τότε ο μέσος όρος της καθυστέρησης των οδικών μεταφορών είναι πολύ χαμηλότερος
λόγω του μεγαλύτερου πλήθους των εκτελεσμένων δρομολογίων.
Ακόμη, το γεγονός ότι τα υφιστάμενα δίκτυα είναι εξοπλισμένα με μονή
σιδηροδρομική γραμμή διέλευσης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης.
Αυτό συμβαίνει, διότι δεν μπορούν δυο τρένα να χρησιμοποιούν το σιδηροδρομικό
δίκτυο ανεξάρτητα, καθώς η διέλευση κάθε τρένου από συγκεκριμένα σημεία, λόγω
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της μονής γραμμής, εξαρτάται από την διέλευση άλλου τρένου το οποίο κινείται
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γι’ αυτό τον λόγο τα τρένα πρέπει να συναντιούνται
σε συγκεκριμένα σημεία που υπάρχει διπλή γραμμή (κυρίως σε σιδηροδρομικούς
σταθμούς), ούτως ώστε το ένα τρένο να βγαίνει εκτός δικτύου και, μετά την διέλευση
του άλλου τρένου, να ξαναμπαίνει στο κύριο δίκτυο. Ο χρόνος της συγκεκριμένης
διαδικασίας διαφέρει και εξαρτάται από το εάν θα φτάσουν και τα δύο τρένα στις
προγραμματισμένες ώρες άφιξης. Αν κάποιο από τα δυο τρένα καθυστερήσει,
αναγκαστικά και το άλλο τρένο θα καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι
καθυστερήσεις.

Πιθανή καθυστέρηση κατά την μεταφορά
στα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
120

Σιδηροδρομικές
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Οδικές

13
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Πιθανή καθυστέρηση (Λεπτά)
Διάδρομος X

Διάδρομος IV

Σχήμα 5. 11 Πιθανή καθυστέρηση κατά την μεταφορά στα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Όσον αφορά τις διαφορές ανάμεσα στους δυο Διαδρόμους, φαίνεται στο Σχήμα
5.11, ότι στις σιδηροδρομικές μεταφορές ο Διάδρομος X έχει 34 λεπτά περισσότερη
πιθανή καθυστέρηση σε σχέση με τον διάδρομο IV, ενώ στις οδικές μεταφορές ο
Διάδρομος X εμφανίζει διάρκεια πιθανής καθυστέρησης 26 λεπτά και ο Διάδρομος
IV παρουσιάζει καθυστέρηση 13 λεπτών.
Έχοντας σαν κριτήριο το ποσοστό των εμπορευμάτων που παραδόθηκαν χωρίς
καθυστέρηση (on time delivery), ο Διάδρομος X, τόσο στις οδικές, όσο και στις
σιδηροδρομικές μεταφορές, φαίνεται περισσότερο αξιόπιστος, καθώς, σύμφωνα με το
Σχήμα 5.12, στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ο Διάδρομος X είναι πιο αξιόπιστος
κατά 4,5 μονάδες, ενώ στις οδικές μεταφορές κατά 1,5 μονάδες.
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Ποσοστό on time delivery στα ελληνικά
τμήματα των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X
97,0

Σιδηροδρομικές
92,5

97,5

Οδικές
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92,0

94,0

96,0
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Ποσοστό on time delivery (%)
Διάδρομος X

Διάδρομος IV

Σχήμα 5. 12 Ποσοστό on time delivery στα ελληνικά τμήματα των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X
Σημαντικός παράγοντας στην αξιοπιστία μιας διαδρομής είναι τα συνολικά
χιλιόμετρα, καθώς υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να συμβεί μια καθυστέρηση
στα 144 χιλιόμετρα απ’ ότι να συμβεί μια καθυστέρηση στα 79 χιλιόμετρα· το ίδιο
ισχύει και για τα χιλιόμετρα των οδικών.
Ωστόσο, πέρα από τις καθυστερήσεις που καταγράφονται κατά την διάρκεια
των μεταφορών, δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες πολλά προϊόντα χάνονται ή
καταστρέφονται. Κυρίως τα προϊόντα χάνονται ή καταστρέφονται κατά την διάρκεια
των μεταφορτώσεων ή κατά την διάρκεια της μεταφοράς, λόγω μετατόπισης φορτίου,
οπότε για την εξάλειψη τέτοιων προβλημάτων απαιτείται καλός χειρισμός των
εμπορευμάτων στα σημεία μεταφόρτωσης και σωστή τοποθέτηση των εμπορευμάτων
μέσα στις αμαξοστοιχίες και στα φορτηγά οχήματα. Αναλυτικότερα, στο Σχήμα 5.13
παρουσιάζεται το ποσοστό των απολεσθέντων ή κατεστραμμένων εμπορευμάτων και
απεικονίζεται ότι ο Διάδρομος X, εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό απολεσθέντων ή
κατεστραμμένων εμπορευμάτων.
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Ποσοστό κατεστραμμένων/απολεσθέντων
εμπορευμάτων στα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV καιX
2,55

Σιδηροδρομικές
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2,25

Οδικές
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1,50
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2,50
3,00
Ποσοστό κατεστραμμένων/απολεσθέντων εμπορευμάτων (%)
Διάδρομος X

Διάδρομος IV

Σχήμα 5. 13 Ποσοστό κατεστραμμένων/απολεσθέντων εμπορευμάτων στα ελληνικά
τμήματα των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Συνεπώς, με τα παραπάνω αποτελέσματα, μειώνεται η υψηλή αξιοπιστία του
διαδρόμου X την οποία κατείχε από τα υψηλά ποσοστά που είχε, σε «on time
delivery», σε σχέση με τον διάδρομο IV.
5.3. Ανάλυση SWOT των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων
IV και X
Σύμφωνα με την σύγκριση των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X σε τρία
επίπεδα (περιβαλλοντικοί δείκτες, υποδομές και ροές εμπορευμάτων), φαίνεται ότι
υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία ο ένας Διάδρομος υστερεί σε σχέση με τον άλλον
και το αντίθετο, ωστόσο, είναι φανερό πως οι δυο Διάδρομοι έχουν αντίστοιχες
ευκαιρίες ανάπτυξης, ενώ παράλληλα δεν είναι λίγοι και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν
για τον κάθε διάδρομο. Αναλυτικότερα, όλα τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες, οι
ευκαιρίες και οι απειλές ανάμεσα στους δυο Διαδρόμους απεικονίζονται στην
ανάλυση SWOT, η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1.
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Πίνακας 5. 1 Ανάλυση SWOT των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
STRENGTHS (Δυνατά σημεία)
Διάδρομος IV
Διάδρομος X




Μικρότερο ποσοστό
απολεσθέντων/
κατεστραμμένων
εμπορευμάτων
Μικρότερη διάρκεια πιθανής
καθυστέρησης









Σιδηροδρομικό δίκτυο 100%
ηλεκτροδοτούμενο
Μικρότερο μήκος διαδρόμου
προς Κεντρική Ευρώπη
Μικρότερο κόστος οδικών &
σιδηροδρομικών μεταφορών
Μεγαλύτερος όγκος
εμπορευμάτων
Μεγαλύτερα ποσοστά on time
delivery
Χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας(συνολικά)
Χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών
CO2, CO2eq, PM10, NMHC,
SO2 & NOX (εκτός από SO2
στις σιδηροδρομικές)

WEAKNESSES (Αδυναμίες)








OPPORTUNITIES (Ευκαιρίες)
Διάδρομος IV
Διάδρομος X













Διάδρομος X
Μεγαλύτερο ποσοστό
απολεσθέντων/ κατεστραμμένων
εμπορευμάτων
Μεγαλύτερη διάρκεια πιθανής
καθυστέρησης

THREATS (Κίνδυνοι)
Διάδρομος IV

Διάδρομος X


Άμεση σύνδεση με τη
Μαύρη θάλασσα μέσω του
λιμανιού της Κωνστάντσας
Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας (Πύλη εισόδου – εξόδου Ευρώπης)
Συμφωνία HP-COSCO-ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Απελευθέρωση οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (3887/2010 &
3891/2010)
Κατασκευή νέων εμπορευματικών κέντρων (Θριάσιο, Θεσσαλονίκη)
Σύνδεση έκτου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης με ΠΑΘΕ και Εγνατία
οδό
Ενδιαφέρον μεγάλων εταιριών (π.χ. MSC) για τα ελληνικά λιμάνια
Άμεση σύνδεση με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους V, VIII & VII

Διάδρομος IV
Σιδηροδρομικό δίκτυο 6%
ηλεκτροκίνητο
Μεγαλύτερο μήκος διαδρόμου
προς Κεντρική Ευρώπη
Μικρότερος όγκος εμπορευμάτων
Υψηλότερο κόστος οδικών &
σιδηροδρομικών μεταφορών
Μικρότερα ποσοστά on time
delivery
Υψηλότερη κατανάλωση
ενέργειας (συνολικά)
Υψηλότερα επίπεδα εκπομπών
CO2, CO2eq, PM10, NMHC, SO2
& NOX (εκτός από SO2 στις
σιδηροδρομικές)







Ο Διάδρομος διασχίζει δυο χώρες
εκτός Ε.Ε.

Οικονομική κρίση
Χαμηλή ποιότητα υποδομών
Ελάχιστος αριθμός εμπορευματικών κέντρων
Υψηλός ανταγωνισμός από θαλάσσιες μεταφορές (Διώρυγα Σουέζ  Λιμάνια
Βόρειας Ευρώπης)
Υψηλός ανταγωνισμός από Τουρκία, λόγω της ποιότητας και του κόστους των
προσφερόμενων υπηρεσιών
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Κεφάλαιο 5. Σύγκριση Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X

5.4. Σύνοψη κεφαλαίου
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV
και Χ με βάση τρία κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο σχετίζεται με περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που προκαλούνται από την έκλυση αέριων ρύπων στους παραπάνω δυο
Διαδρόμους. Το δεύτερο κριτήριο σχετίζεται με την υπάρχουσα υποδομή, τόσο στο
οδικό, όσο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο και το τρίτο κριτήριο σχετίζεται με το
λειτουργικό κομμάτι των δυο Διαδρόμων, αφού εξετάζονται οι συνολικοί
μεταφερόμενοι όγκοι εμπορευμάτων, οι συνολικές διάρκειες μεταφοράς, τα ποσοστά
on time delivery κ.α.. Τέλος, με τα αποτελέσματα της παραπάνω σύγκρισης
μελετώνται τα δυνατά σημεία, τα αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και οι απειλές για
τους δυο Διαδρόμους (SWOT ανάλυση). Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι η εξαγωγή
συμπερασμάτων για τους δυο Διαδρόμους με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων
του κάθε διαδρόμου και την ύπαρξη λύσεων μέσω συγκεκριμένων προτάσεων.
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα και προτάσεις για τα ελληνικά τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη της
εργασίας, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν για τα
ελληνικά τμήματα των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X με βάση την ανάλυση
που πραγματοποιήθηκε στα παραπάνω κεφάλαια. Έπειτα, ακολουθούν μια σειρά από
προτάσεις για την βελτίωση και την μετατροπή των δυο Διαδρόμων σε «πράσινους»
Διαδρόμους οι οποίοι θα προωθήσουν τις συνδυασμένες μεταφορές και θα
αποκτήσουν έναν περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα. Τέλος, το
κεφάλαιο κλείνει με διάφορες αδυναμίες (limitations) της παρούσης διπλωματικής
εργασίας, καθώς επίσης και με μελλοντικά βήματα, για την περαιτέρω ανάλυση του
εν λόγω θέματος.
6.1. Περίληψη της διπλωματικής εργασίας
Η παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει το εμπορευματικό δίκτυο
μεταφορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκτυο των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X. Αρχικά γίνεται καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης των εμπορευματικών μεταφορών στην Ε.Ε. με έμφαση στις χώρες της
Βαλκανικής χερσονήσου. Παράλληλα περιγράφονται και συγκρίνονται οι οδικές , οι
σιδηροδρομικές και οι συνδυασμένες μεταφορές που πραγματοποιούνται στην Ε.Ε.
και κατ’ επέκταση στα Βαλκάνια.
Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή του εμπορευματικού μεταφορικού δικτύου
(Διάδρομοι IV και X), που καλύπτει τον Ελλαδικό χώρο. Επίσης, αναλύονται οι
βασικότεροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις εμπορευματικές μεταφορές στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία για το
μεταφορικό έργο 5 εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στους Πανευρωπαϊκούς
Διαδρόμους IV και X. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται μια σειρά από δεδομένα τα
οποία περιλαμβάνουν το συνολικό όγκο εμπορευμάτων που μεταφέρουν στους εν
λόγω Διαδρόμους, τα συνολικά χιλιόμετρα της διαδρομής, τη διάρκεια της
διαδρομής, τη διάρκεια της πιθανής καθυστέρησης, το ποσοστό on time delivery, το
ποσοστό κατεστραμμένων/απολεσθέντων κ.ο.κ.
Στη συνέχεια, εξετάζονται οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι σε ολόκληρο το
μήκος τους αλλά και ξεχωριστά μόνο για την Ελλάδα με βάση τους περιβαλλοντικούς
δείκτες (κατανάλωση ενέργειας, CO2-equivalents, CO2, NOX, SO2, NMHC, PM10).
Αναλυτικότερα, σε πρώτο στάδιο περιγράφονται οι παραπάνω περιβαλλοντικοί
δείκτες καθώς και οι επιδράσεις που έχουν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία
των ανθρώπων, ενώ σε δεύτερο στάδιο περιγράφεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού
εργαλείου Eco-TransIT, με την βοήθεια του οποίου υπολογίστηκαν οι παραπάνω
97 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα και προτάσεις για τα ελληνικά τμήματα των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV
&X

δείκτες. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των αέριων
ρύπων τόσο στις οδικές όσο και στις σιδηροδρομικές μεταφορές για ολόκληρο το
μήκος των Διαδρόμων αλλά και για τα ελληνικά τμήματα, ξεχωριστά.
Στη συνέχεια της εργασίας γίνεται αξιολόγηση των δυο Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων (IV και X), χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των προηγούμενων
κεφαλαίων. Αρχικά συγκρίνονται οι αέριοι ρύποι και η κατανάλωση ενέργειας σε
ολόκληρο το μήκος των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X, ενώ, στη συνέχεια,
αντίστοιχη σύγκριση γίνεται για τα ελληνικά τμήματα των δυο Διαδρόμων. Σε
επόμενο στάδιο γίνεται σύγκριση των υποδομών των οδικών και των
σιδηροδρομικών δικτύων των δυο Διαδρόμων καθώς επίσης αξιολογούνται η
ποιότητα και ο παρεχόμενος εξοπλισμός και στις δυο περιπτώσεις. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται εκτενέστερα για κάθε διάδρομο ο μέσος όρος του όγκου των
εμπορευματικών μεταφορών, η διάρκεια πιθανής καθυστέρησης, το ποσοστό on time
delivery κ.ο.κ., ενώ στη συνέχεια συγκρίνονται οι δυο Διάδρομοι στις οδικές και στις
σιδηροδρομικές μεταφορές. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο, κλείνει με μια ανάλυση
SWOT, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι δυο Διάδρομοι και στην οποία
απεικονίζονται τα δυνατά σημεία, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές για τους
εν λόγω Διαδρόμους.
Το τελευταίο κεφάλαιο περιέχει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για
βιώσιμες εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση σε ολόκληρα
τα Βαλκάνια. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν
από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις παραπάνω ενότητες της παρούσης
διπλωματικής εργασίας, ως προς τα ελληνικά τμήματα των δυο Διαδρόμων. Έπειτα,
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα και πιο συγκεκριμένα τις βασικές
αδυναμίες/προβλήματα των Διαδρόμων γίνεται μια σειρά από προτάσεις για την
μετατροπή των Διαδρόμων IV και X, σε «πράσινους» Διαδρόμους οι οποίοι θα είναι
περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον και θα παρέχουν περισσότερο αξιόπιστες
υπηρεσίες.
6.2. Συμπεράσματα για το εμπορευματικό δίκτυο μεταφορών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συμπεράσματα κυρίως για τα
ελληνικά τμήματα των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X, αλλά και για τον
καλύτερο τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων στους συγκεκριμένους Διαδρόμους.
Τα εν λόγω συμπεράσματα βασίζονται στην αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε
στο κεφάλαιο 5, αλλά και στην ανάλυση SWOT που παρουσιάζεται στο ίδιο
κεφάλαιο.
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6.2.1. Συμπεράσματα για τον τρόπο μεταφοράς στην Νοτιανατολική Ευρώπη
Στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης οι οδικές μεταφορές κυριαρχούν
κυρίως λόγω της υψηλής ταχύτητάς τους, της ευελιξίας τους και της συμβατότητάς
τους με όλες τις υποδομές των χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου, αλλά και της
υπόλοιπης Ευρώπης, αφήνοντας ένα μικρό μερίδιο στις σιδηροδρομικές μεταφορές,
οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.
Ένα σημαντικό πρόβλημα των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι οι
καθυστερήσεις που σημειώνονται λόγω των μη συμβατών συστημάτων ελέγχου και
σηματοδότησης ανάμεσα στις χώρες, καθώς είναι αναγκαίο να υπάρχει αλλαγή
μηχανής έλξης στα σύνορα των χωρών. Ένα ακόμη πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν οι
σιδηροδρομικές μεταφορές, κυρίως στις χώρες των Βαλκανίων, είναι η έλλειψη
ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics, αφού δεν έχουν αναπτυχθεί συστήματα τα
οποία να προσφέρουν υπηρεσίες για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος, οι
καθυστερήσεις που σημειώνονται στους σταθμούς μεταφόρτωσης, λόγω αναμονής
των αμαξοστοιχιών, για την σύνθεση του συρμού και την δρομολόγηση των
αμαξοστοιχιών, αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό λόγο απαξίωσης των
σιδηροδρομικών μεταφορών.
Ωστόσο οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι περισσότερο φιλικές προς το
περιβάλλον καθώς εκλύουν λιγότερους αέριους ρύπους και επίσης για μεγάλες
αποστάσεις το κόστος μεταφοράς είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις οδικές. Επίσης,
με τις σιδηροδρομικές μεταφορές μειώνεται η άμεση εξάρτηση των μεταφορών από
τα ορυκτά καύσιμα, καθώς το μεγαλύτερο μήκος των σιδηροδρομικών δικτύων είναι
ηλεκτροδοτούμενο. Τέλος, σε σχέση με τις οδικές μεταφορές το εξωτερικό κόστος το
οποίο περιλαμβάνει κόστη που προκαλούνται από την ηχορύπανση, την
κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα ατυχήματα, τη μόλυνση του περιβάλλοντος κ.α., είναι
χαμηλότερο.
Όσον αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και κυρίως στις Νοτιότερες χώρες όπως η Ελλάδα, κατέχουν ένα μικρό
ποσοστό παρά τα πλεονεκτήματα που έχουν. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά
πλεονεκτήματα των συνδυασμένων μεταφορών είναι η δυνατότητα τους να
συνδυάζουν την υψηλή ταχύτητα, την ευελιξία και την συμβατότητα των οδικών
μεταφορών και τις χαμηλές εκπομπές αέριων ρύπων, τα χαμηλά εξωτερικά κόστη και
το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος για αποστάσεις άνω των 500 χιλιομέτρων (Lammgard,
2012), των σιδηροδρομικών μεταφορών. Πέρα από τον μικρό όγκο εμπορευμάτων
και την χαμηλή ποιότητα υποδομών, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αποτελεί
τροχοπέδη στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών είναι ότι οι αποστάσεις
στα Βαλκάνια είναι μικρές και σε πολλές περιπτώσεις μικρότερες των 500
χιλιομέτρων. Οπότε, τα σταθερά κόστη (κόστος φόρτωσης και κόστος εκφόρτωσης)
των συνδυασμένων μεταφορών δεν μπορούν να αποσβεστούν με αποτέλεσμα οι
οδικές μεταφορές να είναι οικονομικότερες, άρα πιο συμφέρουσες.
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Οι συνδυασμένες μεταφορές θα ήταν αποδοτικές για τα εμπορεύματα που
φτάνουν από την μέση ανατολή, στα Νότια λιμάνια των Βαλκανίων και έχουν σαν
προορισμό χώρες της κεντρικής ή Βόρειας Ευρώπης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι
αποστάσεις ξεπερνούν τα 500 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα οι συνδυασμένες
μεταφορές να αποτελούν μια αποτελεσματική και αποδοτική λύση για την μεταφορά
των εμπορευμάτων. Ένα καλό παράδειγμα, αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ
της COSCO και της HP, κατά την οποία τα προϊόντα φτάνουν μέχρι τον Πειραιά
μέσω θαλάσσης και έπειτα με την βοήθεια του σιδηρόδρομου ταξιδεύουν προς την
κεντρική Ευρώπη.
6.2.2. Συμπεράσματα για τα ελληνικά τμήματα των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων
IV και X
Σύμφωνα με την σύγκριση που πραγματοποιήθηκε στο κεφάλαιο 5, ο
Διάδρομος X, σε ολόκληρο το μήκος του (Thessaloniki - Salzburg), είναι
περισσότερο φιλικός προς το περιβάλλον, καθώς εμφανίζει μικρότερα ποσοστά
κατανάλωσης ενέργειας συνολικά, τόσο στο οδικό όσο και στο σιδηροδρομικό
δίκτυο, σε σχέση με τον διάδρομο IV (Thessaloniki – Dresden/Nuremberg). Επίσης, ο
Διάδρομος X έχει λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων ανά χιλιόμετρο, καθώς οι αέριοι
ρύποι (PM10, SO2 & NOX) που υπολογίστηκαν μέσω του Eco-TransIT, είναι σε
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον διάδρομο IV. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι
εκπομπές των CO2, CO2eq & NMHC στις οδικές μεταφορές, οι οποίες είναι
χαμηλότερες στον διάδρομο IV. Οπότε, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο το μήκος των
δυο Διαδρόμων, η φιλικότερη προς το περιβάλλον επιλογή, έχοντας ως κριτήριο τους
περιβαλλοντικούς δείκτες, είναι ο Διάδρομος Χ, καθώς προσφέρει μεταφορά με
λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
Εστιάζοντας στους υπολογισμούς των αέριων ρύπων των ελληνικών
τμημάτων των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV (Thessaloniki - Promachonas) και X
(Thessaloniki - Eidomeni), τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται, καθώς
όπως απεικονίζεται και παραπάνω η συνολική κατανάλωση ενέργειας τόσο στο
οδικό, όσο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο για το ελληνικό τμήμα του διαδρόμου X,
είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή του διαδρόμου IV. Όσον αφορά τις συνολικές
εκπομπές που εκπέμπονται στην Ελλάδα από τους δυο Διαδρόμους, από την
σύγκριση που έγινε στο κεφάλαιο 5, φαίνεται ότι τα επίπεδα των αέριων ρύπων στο
διάδρομο X, με μόνη εξαίρεση των SO2 τα οποία είναι υψηλότερα και των PM10 τα
οποία είναι ίδια, στις σιδηροδρομικές μεταφορές, είναι χαμηλότερα, σε σχέση με
αυτά του διαδρόμου IV. Άρα, η φιλικότερη προς το περιβάλλον επιλογή για την
έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελλάδα προς τις Βορειότερες χώρες των
Βαλκανίων, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, είναι ο Διάδρομος Χ.
Λαμβάνοντας υπόψη τις υποδομές που υπάρχουν στην Ελλάδα, ο Διάδρομος
IV έχει μεγαλύτερο μήκος οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου με αποτέλεσμα η
διάρκεια της διαδρομής από την Θεσσαλονίκη μέχρι τα σύνορα, από τα οποία
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διέρχεται ο κάθε Διάδρομος, να είναι μικρότερη για τον διάδρομο X. Επίσης, ο
Διάδρομος X είναι ηλεκτροδοτούμενος εξ’ ολοκλήρου, σε αντίθεση με τον διάδρομο
IV, ο οποίος είναι ηλεκτροδοτούμενος, μόνο κατά 6%. Ακόμη, η ποιότητα του οδικού
δικτύου του διαδρόμου X, είναι καλύτερη σε σχέση με αυτή του διαδρόμου IV,
καθώς η διαδρομή από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Ειδομένη αποτελεί μέρος του
αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, ενώ αντίθετα η διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον
Προμαχώνα, πραγματοποιείται σε περιφερειακό δρόμο. Σχετικά με τις τεχνολογίες
που χρησιμοποιούνται στα σιδηροδρομικά δίκτυα των δυο Διαδρόμων αλλά και το
πλήθος των εμπορευματικών κέντρων που υπάρχουν σε κάθε διάδρομο, είναι κοινά
και για τους δυο Διαδρόμους, οπότε δεν αποτελούν στοιχεία διαφοροποίησης
ανάμεσα στους δυο Διαδρόμους. Οπότε, χρησιμοποιώντας σαν κριτήριο τις
υπάρχουσες υποδομές των δυο Διαδρόμων, ο Διάδρομος IV, υστερεί του διαδρόμου
X, με αποτέλεσμα ο δεύτερος Διάδρομος να προσφέρει υπηρεσίες καλύτερης
ποιότητας για τις εταιρίες μεταφοράς εμπορευμάτων.
Σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δυο Διαδρόμων ο Διάδρομος X,
στις σιδηροδρομικές μεταφορές προσφέρει φθηνότερη μεταφορά και υψηλότερο
ποσοστό
on
time
delivery,
ωστόσο
υστερεί
στο
ποσοστό
απολεσθέντων/κατεστραμμένων εμπορευμάτων καθώς και στη διάρκεια πιθανής
καθυστέρησης που έχει ο εν λόγω Διάδρομος σε σχέση με τον διάδρομο IV.
Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές ο Διάδρομος X, υπερτερεί, καθώς
προσφέρει οικονομικότερες μεταφορές, με υψηλά ποσοστά on time delivery . Μερικά
από τα μειονεκτήματα του διαδρόμου X στις οδικές μεταφορές, είναι το αυξημένο
ποσοστό κατεστραμμένων/απολεσθέντων εμπορευμάτων και η αυξημένη διάρκεια
πιθανής καθυστέρησης σε σχέση με τον διάδρομο IV.
Συμπερασματικά και σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται πως ο
Διάδρομος X είναι οικονομικότερος τόσο για οδικές, όσο και για σιδηροδρομικές
μεταφορές, ωστόσο εμφανίζει αυξημένα ποσοστά κατεστραμμένων/απολεσθέντων
εμπορευμάτων και στις δυο περιπτώσεις.
Πέρα από τα τρία βασικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή
των παραπάνω αποτελεσμάτων και τα οποία φαίνεται να αναδεικνύουν τον
Πανευρωπαϊκό Διάδρομο X, είναι σημαντικό να εξετασθεί και η διασύνδεση που
προσφέρουν οι δυο Διάδρομοι μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου.
Αναλυτικότερα, ο Διάδρομος IV προσφέρει άμεση σύνδεση με την Μαύρη θάλασσα
μέσω του λιμανιού της Κωστάντζας, με αποτέλεσμα ο εν λόγω Διάδρομος να γίνεται
περισσότερο ανταγωνιστικός. Εντούτοις ο Διάδρομος X, αποτελεί ένα συντομότερο
μονοπάτι για τα εμπορεύματα που χρειάζεται να ταξιδέψουν προς την Βόρεια και
Κεντρική Ευρώπη, καθώς το μήκος του είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με αυτό του
άλλου διαδρόμου.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός τα αποτελέσματα της παραπάνω
σύγκρισης των δυο Διαδρόμων και αφετέρου τα ποσοστά των εταιριών που
συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα, φαίνεται πως ο Διάδρομος X εμφανίζει
περισσότερα δυνατά σημεία και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον διάδρομο IV, καθώς
προσφέρει περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες, με υψηλότερης
ποιότητας υποδομές τόσο στο οδικό, όσο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και
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με πιο σύντομες αποστάσεις που αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο κόστος για
καύσιμα. Ωστόσο, πέρα από την υπεροχή στα περισσότερα σημεία του διαδρόμου X
και οι δυο Διάδρομοι έχουν αρκετά σημεία βελτίωσης στο μέλλον, μέσα από τα οποία
μπορούν να κερδίσουν έδαφος έναντι των ανταγωνιστικών Διαδρόμων. Εντούτοις,
όπως φαίνεται και στην ανάλυση SWOT (Κεφάλαιο 5, Πίνακας 5.1), πολλοί είναι οι
κίνδυνοι-απειλές οι οποίοι αν δεν εξαλειφθούν άμεσα, μπορούν να μειώσουν
δραματικά τις εμπορευματικές ροές στους δυο Διαδρόμους.
6.3. Προτάσεις για την βελτίωση των ελληνικών τμημάτων των Πανευρωπαϊκών
Διαδρόμων IV και X και των εμπορευματικών μεταφορών στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη
Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραπάνω απειλών και
κινδύνων που εγκυμονούν για τους δυο Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους, είναι αναγκαία
η ύπαρξη ενός σχεδίου με συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση, την περαιτέρω
ανάπτυξη καθώς επίσης και την μετατροπή των δυο αξόνων σε «πράσινους»
διάδρομους. Με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, θα βελτιωθούν
σημαντικά οι εμπορευματικές μεταφορές, που πραγματοποιούνται στους δυο
συγκεκριμένους Διαδρόμους, οι οποίοι μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να
προσελκύσουν και νέα φορτία από γειτονικές χώρες (Ιταλία, Τουρκία), αλλά και από
άλλες ηπείρους (Αμερική, Ασία).
Αρχικά το σχέδιο για την βελτίωση των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
και ειδικότερα για τα ελληνικά τμήματα θα πρέπει να περιλαμβάνει βελτίωση των
υποδομών τόσο στο οδικό όσο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι η μη ύπαρξη
ηλεκτροδότησης σε ολόκληρο το μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου του διαδρόμου
IV. Ο συγκεκριμένος Διάδρομος θα πρέπει να ηλεκτροδοτηθεί άμεσα σε όλο το
μήκος καθώς για την ηλεκτροδότηση των σιδηροδρομικών δικτύων, η ηλεκτρική
ενέργεια δεν παράγεται εξολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα, όπως γίνεται στα
πετρελαιοκίνητα τρένα, αντίθετα μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποτέλεσμα να μειώνονται σε μεγάλο ποσοστό
οι αέριοι ρύποι από την καύση ορυκτών καυσίμων.
Επίσης, θα πρέπει και στους δυο Διαδρόμους να δημιουργηθεί διπλή γραμμή
διέλευσης έτσι ώστε η διέλευση των αμαξοστοιχιών να διεξάγεται χωρίς
καθυστερήσεις. Αναλυτικότερα, με την μονή γραμμή διέλευσης, που υπάρχει σήμερα
στους δυο Διαδρόμους, απαιτείται η συνάντηση των αμαξοστοιχιών σε συγκεκριμένα
σημεία έτσι ώστε να είναι εφικτή η χρήση της γραμμής και για άνοδο και για κάθοδο.
Αν τοποθετηθούν διπλές γραμμές διέλευσης, τέτοιου είδους προβλήματα θα
απαλειφθούν, καθώς η μια γραμμή θα χρησιμοποιείται για άνοδο και η άλλη για
κάθοδο.
Σχετικά με το οδικό δίκτυο, τα σημαντικότερα προβλήματα εστιάζονται στον
διάδρομο IV, όπου ο δρόμος είναι περιφερειακός. Οπότε είναι απαραίτητο να γίνει
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διαπλάτυνση του οδικού δικτύου για την διαδρομή Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, έτσι
ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση, που έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση των καθυστερήσεων.
Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας για την Ελλάδα στις υποδομές είναι η
έλλειψη εμπορευματικών κέντρων. Αρχικά, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες
στο εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου πεδίου και στο εμπορευματικό κέντρο της
Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να τεθούν άμεσα σε λειτουργία παρέχοντας υπηρεσίες . Μ’
αυτό τον τρόπο η διαχείριση των εμπορευμάτων στην χώρα θα γίνει ευκολότερη και
οι χρόνοι διαχείρισης των εμπορευμάτων θα μειωθούν, καθώς πλέον θα υπάρχει
χωρική συγκέντρωση των αποθηκών. Επίσης η ανάπτυξη των συνδυασμένων
μεταφορών θα προωθηθεί καθώς εντός του εμπορευματικού κέντρου θα καθίσταται
ευκολότερη η αλλαγή μέσου μεταφοράς. Τέλος, η διαχείριση των εμπορευμάτων θα
γίνει ευκολότερη καθώς εντός των εμπορευματικών κέντρων θα υπάρχει ο
κατάλληλος εξοπλισμός. Με την ορθή χρήση των παραπάνω εμπορευματικών
κέντρων λοιπόν, θα υπάρχει η δυνατότητα για ομαδοποίηση των εμπορευμάτων με
αποτέλεσμα η αποστολή αυτών να γίνεται με τρένα τα οποία θα έχουν, όσο το
δυνατόν, μεγαλύτερη πληρότητα. Ο συνδυασμός τρένων με ποσοστά υψηλής
πληρότητας σε διαδρομές μεγάλου μήκους, επιφέρει την μέγιστη αποδοτικότητα στις
σιδηροδρομικές μεταφορές.
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα που μπορεί να γίνει για την βελτίωση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εμπορευματικών μεταφορών στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά πολύ περισσότερο για την ανάπτυξη των
συνδυασμένων μεταφορών είναι η προτυποποίηση των μονάδων φόρτωσης. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των εμπορευμάτων στα εμπορευματικά
κέντρα, κυρίως κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση αυτών, καθώς επίσης και την
εξάλειψη προβλημάτων σχετικά με την συμβατότητα των μονάδων φόρτωσης σε
κάθε μέσο μεταφοράς.
Τέλος, όσον αφορά τις υποδομές, σημαντικό βήμα για την βελτίωση των
εμπορευματικών μεταφορών στην χώρα, θα ήταν η άμεση σύνδεση των
εμπορευματικών κέντρων και των λιμανιών της χώρας με τους Πανευρωπαϊκούς
Διαδρόμους IV και X, έχοντας ως παραδείγματα την πρόσφατη σύνδεση του λιμανιού
του Πειραιά με το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου, μέσω της σιδηροδρομικής
σύνδεσης Ικονίου-Θριασίου, αλλά και την σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού
της Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ και την Εγνατία οδό.
Ακόμη, στο σιδηροδρομικό δίκτυο των δυο Διαδρόμων απαιτείται η
εφαρμογή κοινών ευρωπαϊκών συστημάτων ελέγχου και σηματοδότησης (ERTMS –
European Rail Traffic Management System) με τις άλλες χώρες από τις οποίες
διέρχονται οι δυο Διάδρομοι έτσι ώστε να υπάρχει συμβατότητα των συστημάτων
μεταξύ των χωρών και να μην δημιουργούνται προβλήματα και κατ’ επέκταση
καθυστερήσεις.
Σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πρέπει να αναπτυχθούν οι
συνδυασμένες μεταφορές, με βάση τις οποίες θα μετατοπιστεί μεγάλος όγκος
εμπορευμάτων από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ειδικότερα για
μεγάλες αποστάσεις. Ωστόσο, για τις μικρές αποστάσεις θα πρέπει να γίνει
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εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων των οδικών μεταφορών (ευελιξία, συμβατότητα,
υψηλή ταχύτητα, χαμηλό κόστος για μικρές αποστάσεις) και να πραγματοποιούνται
με φορτηγά οχήματα, νέας ωστόσο τεχνολογίας (π.χ. EURO V). Αυτό κρίνεται
απαραίτητο καθώς οι σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούν να μεταφέρουν
εμπορεύματα με χαμηλές εκπομπές αέριων ρύπων, έχουν λιγότερα εξωτερικά κόστη,
δηλαδή χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές αέριων ρύπων καθώς και
χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης (Janic & Vleugel, 2012), ενώ είναι αποδοτικότερες
ειδικά σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 500 χιλιομέτρων (Lammgard, 2012). Έτσι το
συνολικό κόστος για τους εν λόγω Διαδρόμους θα περιοριστεί με αποτέλεσμα να
γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί και παράλληλα να αποκτήσουν ένα περισσότερο
φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα, ειδικά ο Διάδρομος IV, ο οποίος υστερεί σε
αυτό το κομμάτι. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να απλοποιηθούν οι διαδικασίες
κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση των εμπορευμάτων, έτσι ώστε να
εξοικονομείται χρόνος και κόστος.
Στη συνέχεια το κράτος με τις πολιτικές και την νομοθεσία, θα πρέπει να
συμβάλει στη βελτίωση των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων και κατ’ επέκταση των
εμπορευματικών μεταφορών στη χώρα. Αναλυτικότερα, για να γίνει πραγματικότητα
η πρόταση για συνδυασμένες μεταφορές θα πρέπει να δοθούν κίνητρα από το κράτος,
είτε για χαμηλότερη τιμή, είτε για περισσότερη ασφάλεια και αξιοπιστία των
σιδηροδρομικών μεταφορών και ταυτόχρονα απαιτείται εσωτερίκευση του
εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών. Η εσωτερίκευση του εξωτερικού
κόστους απαιτεί την εφαρμογή του κανόνα «ο ρυπαίνων πληρώνει». Με βάση αυτό
τον κανόνα το κάθε φορτηγό δεν θα πληρώνει μόνο με βάση τα χιλιόμετρα που
διανύει, αλλά θα πληρώνει και με βάση τους ρύπους που εκπέμπει, δηλαδή ανάλογα
με την τεχνολογία του κινητήρα με τον οποίο είναι κατασκευασμένο.
Ακόμη, σημαντικό βήμα για την μείωση των ρυπογόνων οχημάτων αποτελεί η
ύπαρξη επιχορηγήσεων από το κράτος για την απόσυρση παλαιών φορτηγών
οχημάτων και την απόκτηση νέων, με νέας γενιάς κινητήρες (EURO V και άνω).
Επιπρόσθετα, μπορεί το κράτος να επιβάλει στους οδηγούς φορτηγών
οχημάτων να διέρχονται μόνο από δρόμους οι οποίοι έχουν σταθμούς διοδίων και να
τους απαγορεύει να ταξιδεύουν από περιφερειακούς ή επαρχιακούς δρόμους, όπου
είναι δυνατόν. Η παραπάνω πρόταση εφαρμόστηκε στο Βέλγιο, στη Δανία, στο
Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία και στη Σουηδία και από το 2000 μέχρι το 2008, οι
οδικές μεταφορές μειώθηκαν κατά 8%, ενώ, αντίθετα, οι σιδηροδρομικές μεταφορές
αυξήθηκαν κατά 25% (Zunder et al., 2013).Μ’ αυτό τον τρόπο ο αριθμός των
φορτηγών παλαιάς τεχνολογίας θα ελαττωθεί με αποτέλεσμα, σταδιακά να μειωθούν
τα ποσοστά των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων.
Στο συγκεκριμένο στάδιο θα πρέπει να αναθεωρηθούν και τα όρια για τα
μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία σε κάθε χώρα και να θεσπιστεί ένα πρότυπο μέγιστο
βάρος που να ισχύει για όλες τις χώρες, διότι όπως φαίνεται στο Πίνακα 2.1 του
κεφαλαίου 2, οι χώρες της Ε.Ε., έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους ανάλογα με τον
τύπο του φορτηγού με αποτέλεσμα να σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις αλλά
και λάθη στα σύνορα κάθε χώρας από την διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης. Τα
βασικότερα λάθη γίνονται κατά τη διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης, όταν δηλαδή
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φορτώνονται σε λάθος οχήματα με αποτέλεσμα να φτάνουν σε λάθος προορισμούς
και όταν καταστρέφονται εμπορεύματα κατά τη διάρκεια των μεταφορτώσεων.
Οι παραπάνω προτάσεις, οι οποίες απεικονίζονται και στον Πίνακα 6.1,
αποτελούν τα βασικότερα βήματα για την βελτίωση των ελληνικών τμημάτων των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X, η οποία πρόκειται να αυξήσει τη ροή των
εμπορευμάτων που θα διέρχονται από τους δυο Διαδρόμους, να εξασφαλίσει
αξιοπιστία, μικρότερους χρόνους παράδοσης, χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις και, το
σημαντικότερο, οικονομικότερη μεταφορά. Επίσης, με την εφαρμογή των
συγκεκριμένων προτάσεων αυξάνονται οι πιθανότητες για βελτίωση του όγκου των
σιδηροδρομικών μεταφορών και ταυτόχρονη μείωση των οδικών, με αποτέλεσμα οι
δυο Διάδρομοι να αποκτήσουν περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα.
Τέλος, μετά την εφαρμογή των προτάσεων η Ελλάδα θα αποτελέσει ένα
ανταγωνιστικό σημείο για βιώσιμη μεταφορά των εμπορευμάτων από και προς την
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.
Πίνακας 6. 1 Προτάσεις για βελτίωση των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ηλεκτροδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου του διαδρόμου IV
Δημιουργία διπλής γραμμής διέλευσης για τους Διαδρόμους IV και X
Διαπλάτυνση του οδικού δικτύου του διαδρόμου IV
Ολοκλήρωση των υπό κατασκευή εμπορευματικών κέντρων και δημιουργία νέων
εμπορευματικών κέντρων
Προτυποποίηση μονάδων φόρτωσης για μεγαλύτερη συμβατότητα σε κάθε μέσο
Σύνδεση εμπορευματικών κέντρων με λιμάνια και Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους
(IV & X)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Εφαρμογή κοινού ευρωπαϊκού συστήματος σηματοδότησης στο σιδηροδρομικό
δίκτυο (ERTMS)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών για αποστάσεις μεγαλύτερες των 500
χιλιομέτρων
Απλοποίηση διαδικασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης
Ομαδοποίηση εμπορευμάτων στα εμπορευματικά κέντρα
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Εσωτερίκευση εξωτερικού κόστους με βάση τον κανόνα ο ρυπαίνων πληρώνει
Επιχορηγήσεις για απόσυρση φορτηγών παλιάς τεχνολογίας
Υποχρέωση φορτηγών οχημάτων να κινούνται σε δρόμους με διόδια
Αναθεώρηση ορίων για τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία

6.4. Περιορισμοί και μελλοντική έρευνα
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα και προτάσεις για τα ελληνικά τμήματα των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV
&X

Κατά την εκπόνηση της παρούσης διπλωματικής εργασίας παρουσιάστηκαν
μια σειρά από περιορισμούς, οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπισθούν σε μελλοντική
συνέχεια της εν λόγω εργασίας.
Αναλυτικότερα, ένας βασικός περιορισμός αφορά τον αριθμό των εταιριών
που συμμετείχαν στην έρευνα όσο και τη διαδικασία συλλογής των στοιχείων, καθώς
οι εταιρίες οι οποίες συμμετείχαν δεν είχαν την δυνατότητα να παρέχουν όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία για μια περισσότερο εμπεριστατωμένη ανάλυση των δυο
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων καθώς και της κατάστασης που επικρατεί στις
εμπορευματικές μεταφορές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ένας ακόμη περιορισμός της εργασίας αφορά στον υπολογισμό των αέριων
ρύπων, καθώς στο οδικό δίκτυο χρησιμοποιήθηκαν φορτηγά οχήματα τεχνολογίας
EURO V. Αυτό ωστόσο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, καθώς ο
στόλος των φορτηγών οχημάτων στη Βαλκανική χερσόνησο είναι γερασμένος, με
αρκετά φορτηγά οχήματα να είναι τεχνολογίας EURO IV, EURO III, ακόμα και
EURO II, ενώ τα φορτηγά τεχνολογίας EURO V είναι λιγότερα. Ωστόσο, αυτό
αποδεικνύει ότι το πρόβλημα σε σχέση με την εκπομπή αέριων ρύπων από τα
φορτηγά οχήματα είναι ακόμη πιο έντονο σε σχέση με αυτό που παρουσιάζεται
παραπάνω, οπότε γίνεται περισσότερο επιτακτική η ανάγκη για βιώσιμες μεταφορές.
Όσον αφορά την περαιτέρω ολοκλήρωση και βελτίωση της εργασίας, θα
μπορούσαν στο μέλλον να μελετηθούν και τα υπόλοιπα τμήματα των
Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων σε επίπεδο χώρας έχοντας ως βασικά κριτήρια τις
υποδομές της κάθε χώρας αλλά και τις εμπορευματικές ροές των εταιριών που
υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Ακόμη, για ολόκληρο το μήκος των δυο Διαδρόμων,
θα μπορούσαν να μελετηθούν και άλλοι δείκτες, όπως επίπεδα ηχορύπανσης,
συχνότητα υπηρεσιών, αριθμός ατυχημάτων, χρέωση των υποδομών, αριθμός
σταθμών ανεφοδιασμού που αντιστοιχούν ανά χιλιόμετρο, τα σημεία με έντονη
κυκλοφοριακή συμφόρηση κ.α.
Κλείνοντας, μια ολοκληρωμένη εικόνα για το δίκτυο της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης θα μπορούσε να επιτευχθεί μοντελοποιώντας το παραπάνω πρόβλημα. Με
την μοντελοποίηση και χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές τα στοιχεία της υφιστάμενης
κατάστασης, θα μπορούσαν να εξαχθούν συμπεράσματα για τον καλύτερο διάδρομο
του δικτύου, αλλά και πώς η κατάσταση του δικτύου μπορεί να αλλάξει με την
εναλλαγή των μεταβλητών. Μ’ αυτό τον τρόπο, θα υπήρχε η δυνατότητα επιλογής
του βέλτιστου διαδρόμου, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και οι οποίες
ρυθμίζονται με τις τιμές των μεταβλητών που υπάρχουν στο μοντέλο.
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