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Οη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο  

ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. ηελ 

πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο κειινληηθήο πνξείαο αλάπηπμεο ηνπο κειεηήζεθε ν 

ζπλδπαζκφο ησλ ζαιάζζησλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, ν νπνίνο κπνξεί λα 

επηηεπρηεί κε ηε ρξήζε νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train Ferry. Σα πινία είλαη 

εθνδηαζκέλα ζην θαηάζηξσκα ηνπο κε ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
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ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ πνξζκείσλ. Σν βαζηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε 

κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πνξζκείνπ, ζπγθεθξηκέλα ηα ηερληθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train Ferry θαη ησλ 

ξάκπσλ θφξησζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάζηεθαλ νη 
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κειεηήζεθαλ νη ζπλδέζεηο, θπξίσο, ηεο βφξεηαο Δπξψπεο θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο, ζην κέιινλ, γηα ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ κεηαθνξάο. Γηα ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ πνξζκείσλ 

κειεηήζεθε ε πεξίπησζε κεηαθνξάο απφ Αζήλα πξνο  Μφζρα, κέζσ ηνπ ιηκέλα Βφινπ, 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζή κε ηνπο πθηζηάκελνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο . Γηα ηελ 

εχξεζε ησλ βέιηηζησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ πφιεσλ απηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξφγξακκα Transcad κε βάζε ηνπο ράξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Etis. ηε ζπλέρεηα, κε 

βάζε ηηο δηαδξνκέο απηέο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηεηλφκελσλ 

κεζφδσλ κεηαθνξάο ππνινγίζηεθε ην κεηαθνξηθφ θφζηνο θάζε κεζφδνπ. Απφ ηελ 

αλάιπζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο πνπ θάλνπλ ην ζχζηεκα ησλ 

νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train Ferry νηθνλνκηθά απνδνηηθφ. 
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Abstract 

Evangelia Kipourou 
 

 

Freight transports are, undoubtedly, one of the most important factors for the economic 

growth of different countries. In an effort estimate their future growth path, is studied 

the combination of sea and rail transport, which can be accomplished by using ferries 

like Train Ferry. These type of ships are fitted to the deck with rail lines, which can be 

connected to the railway lines that exist on the piers of railway ferry. The main object 

of this work is to study the system of rail ferry and the specific technical and 

operational characteristics of them and their loading ramps. Moreover, is presented the 

existing rail ferry connections globally and is focused on connections in Northern 

Europe and the Black Sea, with a view to their development and their potential use to 

supplement the conventional transport methods. In order to understand the system, is 

presented an economic approach of railway ferry system. As an example is studied the 

case of transfer goods from Athens to Moscow, via the port of Volos , and was 

compared with existing modes of transport. To find the suitable routes between these 

cities, the program was used is Transcad, which is based on maps of program Etis. 

Then, based on these routes were estimated cost and time of each method. To evaluate 

the use of the ship Train Ferry performed a transport cost  analysis of rail and sea in 

relation to their distances. This analysis determined the operating conditions which 

make the system of ferries type Train Ferry cosη- effective . 
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1. Δηζαγσγή 
 

1.1 Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο 
 

Ο θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ αλζξψπηλε εμέιημε. Κάλνληαο 

κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ν πξσηφγνλνο άλζξσπνο κεηαθηλνχληαλ βαδίδνληαο γηα 

αλαδήηεζε ηξνθήο, πξνζηαζίαο θαη πεξηέξγεηαο λα γλσξίζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ 

αδπλακία ησλ θπζηθψλ ηνπ αληνρψλ ηνλ νδήγεζε γξήγνξα ζε αλαθάιπςε δηάθνξσλ 

κέζσλ κεηαθνξάο (δψα, ζρεδία) ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηα αγαζά ηνπ. Ζ 

ζηαδηαθή γλσξηκία κε ην γχξσ πεξηβάιινλ δεκηνχξγεζε ηελ ηδέα φηη δελ κπνξεί θαη δελ 

επαξθεί λα παξάγεη φια ηα πξντφληα αιιά θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ επηζπκεί λα 

θαηαλαιψζεη, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ εκπνξίνπ. 

 

Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη κε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο, πεξηζζφηεξσλ, 

δηαθνξεηηθψλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθψλ αγαζψλ θαζηεξψζεθε ε ζεκεξηλή 

ζεκαζία ηνπ εκπνξίνπ: νη ρψξεο εηδηθεχνληαη ζηελ παξαγσγή αγαζψλ πνπ έρνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέζα λα ηα παξάγνπλ κε ρακειφ θφζηνο θαη ζηα ππφινηπα αγαζά γίλεηαη 

εηζαγσγή απφ ηηο ρψξεο κε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα
(1)

. 

 

Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ έθαλαλ 

επηηαθηηθή αλάγθε ηελ δεκηνπξγία ελφο εμειηγκέλνπ θαη απνδνηηθνχ κεηαθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζην ζχλζεην θαη κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ. Σν ζχζηεκα απηφ νλνκάζηεθε «logistics» ή «εθνδηαζηηθή» ζηα 

Διιεληθά, ζεµαίλεη ηελ κεηαθνξά πξντφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο ψζηε ηα 

πξντφληα λα θηάλνπλ απφ ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε µε ηα θαηάιιεια µέζα θαη 

πνηφηεηα κεηαθνξάο, ζην βέιηηζην ρξφλν θαη µε ηε βέιηηζηε νηθνλνµηθή ιχζε
(2)

. Ζ 

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ κεηαμχ ησλ δχν ζέζεσλ παξαγσγήο-θαηαλάισζεο, ηδηαίηεξα 

ζηηο κεηαθνξέο κεγάισλ πνζνηήησλ θαη πνηθηιίαο εηδψλ, γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

δηάθνξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Ζ ζπλχπαξμε, ζπλεξγαζία θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ
 (3)

. 

 

Οη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο
(4)

:  

 

1. Πνιπηξνπηθέο Μεηαθνξέο (Multimodal Transports): ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 

δπν κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. 

2. Γηαηξνπηθέο Μεηαθνξέο (Intermodal Transports): ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

δηαδνρηθψλ κέζσλ γηα ηελ κεηαθνξά κηαο κεηαθνξηθήο κνλάδαο, ρσξίο 

θνξηνεθθφξησζε ησλ κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ. 

3. πλδπαζκέλεο κεηαθνξέο (Combined Transports): ρξήζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ γηα ην αξρηθφ ή ηειηθφ ηµήµα ηεο δηαδξνκήο θαη γηα ην ππφινηπν 

ηµήµα, ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ή ηηο εζσηεξηθέο πισηέο νδνχο ή µηα 

δηαδξνκή δηα ζαιάζζεο φηαλ ε δηαδξνκή απηή ππεξβαίλεη ηα 

εθαηφρηιηφκεηξα. 
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Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ζπλδπαζκφ κέζσλ κεηαθνξάο είλαη: 

 Μείσζε ρξφλνπ δηαθίλεζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 

 Αζθαιήο θαη αμηφπηζηνο ρξφλνο κεηαθνξάο 

 Μείσζε θφζηνπο  

 Αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θφξησζεο 

 Ληγφηεξεο θζνξέο 

 Δληνπηζκφο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο κεηαθνξάο κε ζχζηεκα 

GPS 

 Γπλαηφηεηα δηαθίλεζεο εκπνξεχκαηνο 24ψξεο-365 κέξεο ην ρξφλν ρσξίο 

απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο 

 Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο απφ πφξηα ζε πφξηα γηα ηνλ πειάηε
1
 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ έσο θαη 75%. 

 
Γηάγξακκα 1: Η εμέιημε ηνπ όγθνπ δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε από ην 

1995 έσο ην 2011 κε εκθαλή ηα ζεκάδηα ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2009 (5) . 
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Εμπορευματικζσ Μεταφορζσ

Οδικζσ Μεταφορζσ ιδθροδρομικζσ Μεταφορζσ

Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ Εναζριεσ Μεταφορζσ

Λοιπζσ Μεταφορζσ( πλωτζσ μεταφορζσ, αγωγοί)

 

 
Οδηθέο 

Μεηαθνξέο 

ηδεξνδξνκηθέο 

Μεηαθνξέο 

Θαιάζζηεο 

Μεηαθνξέο 

Δλαέξηεο 

Μεηαθνξέο 

Λνηπέο Μεηαθνξέο 

(πισηέο 

κεηαθνξέο, αγσγνί) 

Αλάπηπμε αλά 

ρξφλν 
2,1% 0,1% 1,4% 1,6% 1,6% 

Αλάπηπμε 

κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ 2009-2010 

3,9% 8,0% 5,9% 2,8% 14,7% 

 

                                                 
1 Παξαιαβή αγαζώλ – θνξηίσλ από ηελ απνζήθε ηνπ απνζηνιέα θαη παξάδνζή ηνπο ζηελ απνζήθε ηνπ 

παξαιήπηε.  
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πγθεθξηκέλα, ε αλάπηπμε ηνπ νδηθψλ κεηαθνξψλ κε ηε ρξήζε θνξηεγψλ γηα ηελ 

δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο 

σο πξνο ηελ κεηαθνξά απφ πφξηα ζε πφξηα ζηνλ πειάηε θαη ζηελ ειεχζεξε επηινγή 

αθεηεξίαο θαη πξννξηζκνχ ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρσξίο 

αλάγθε γηα εγθαηαζηάζεηο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ θαη κε ηθαλνπνηεηηθή ηαρχηεηα. 

Βέβαηα, νη απμεκέλεο εθπνκπέο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ
(6) 

θαη ε επηξξνή ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζηα νδηθά αηπρήκαηα
(7) 

νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ 

ζέζπηζε κέηξσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ Λεπθή Βίβιν ησλ κεηαθνξψλ
(8)

.   

 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ησλ ζπξκψλ ζε 

ειεθηξνθίλεηνπο, ζηελ εθαξκνγή εληαίσλ θαλνληζκψλ γηα ηε δηεζλή ζηδεξνδξνκηθή 

κεηαθνξά πνπ ξπζκίδεη φιεο ηηο δηαθηλήζεηο ησλ βαγνληψλ θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο 

ηνπο
(8)

, ζηελ ζπλερφκελε ζπγθνιιεκέλε ίδηαο αληνρήο ζηδεξνηξνρηά, κε πιάηνο 

δηθηχνπ λα θπκαίλεηαη ζην 1,435m 
(9)

, ζηελ απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ, 

φπσο ηεο ζεκαηνδφηεζεο, ηεο πέδεζεο θαη ηεο ειεθηξηθήο έιμεο, θαζψο θαη ζην κηθξφ 

εχξνο θαηάιεςεο γεο, κεγάιε ρσξεηηθφηεηα
(10)

, θαη ζηελ ηάζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ελίζρπζε ηνπο
(8)

. 

 
Γηάγξακκα 2:  Υξήζε ζηδεξνδξόκνπ γηα εζσηεξηθέο, εμσηεξηθέο θαη δηακεηαθνκηζηηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην 2012  

                                                                                                                        1.000.000 tn/km 
 

 

 

 

   Δζσηεξηθέο Μεηαθνξέο 

 

   Δμσηεξηθέο Μεηαθνξέο 

 

   πλδπαζκέλεο Μεηαθνξέο 
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Ζ αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ πινίσλ γηα ηελ 

δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ νθείιεηαη ζην ρακειφ θφζηνο, ζηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 

κεγάινπ φγθνπ θνξηίσλ, ζηε δηαξθή επίβιεςε ηνπ θνξηίνπ, ζηε ζχλδεζε πεξηνρψλ πνπ 

δελ είλαη εθηθηφ κέζσ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Οη κεγάινη ρξφλνη κεηαθνξάο, ε εμάξηεζε απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

θαη ε κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ σο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο 

θαηαζηνχλ απαξαίηεηε ηελ ρξήζε ελφο επηπιένλ ρεξζαίνπ κέζνπ κεηαθνξάο. 

 
Γηάγξακκα 3:Δμέιημε εηζαγσγώλ- εμαγσγώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - ζύγθξηζε κεηαθεξόκελσλ θνξηίσλ ζαιάζζησλ 

θαη ινηπώλ κεηαθνξώλ έσο ην 2011 (11). 

 
 

ηα Γηαγξάκκαηα 1 θαη 3 ε πηψζε ην 2009 απνδίδεηαη ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ επεξέαζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Ζ κεηέπεηηα αχμεζε ηνπο απνδεηθλχεη φηη ν 

θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ είλαη ζρεηηθά αλζεθηηθφο. 
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1.2 Αληηθείκελν θαη ζηόρνο ηεο εξγαζίαο 
 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

πνξζκείνπ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζαιάζζησλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train 

Ferry. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξγαζία κειεηάηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη 

αλαδεηθλχνληαη νη ηξφπνη επίιπζεο ηνπο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη ππάξρνπζεο 

ζηδεξνδξνκηθέο πνξζκεηαθέο ζπλδέζεηο κε επίθεληξν, θπξίσο, ηεο βφξεηαο Δπξψπεο θαη 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμεο ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο σο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ κεηαθνξάο. 

 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ πνξζκείσλ κειεηήζεθε ε 

πεξίπησζε κεηαθνξάο εκπνξεχκαηνο απφ ηελ Αζήλα ζηε Μφζρα. ηελ εθαξκνγή 

γίλεηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεζζάξσλ ζελαξίσλ κεηαθνξάο σο πξνο ην ρξφλν θαη ην 

θφζηνο, κε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Transcad θαη ηνπο ράξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Etis. ην πξψην ζελάξην γίλεηαη πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο πξνζέγγηζεο ρξήζεο ηεο 

νδηθήο κεηαθνξάο, ζην δεχηεξν ηεο ακηγψο ζηδεξνδξνκηθήο, ζην ηξίην ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο  ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πνξζκείνπ ηεο Βάξλα θαη  ζην ηέηαξην ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πνξζκείνπ ηνπ Βφινπ. ην ηξίην θαη ηέηαξην ζελάξην 

επηιέγεηαη ν ιηκέλαο Βάξλα ηεο Βνπιγαξίαο θαη ν ιηκέλαο Βφινπ γηα ηελ δηαθίλεζε 

δεκάησλ βάκβαθνο ζηνλ ιηκέλα ηνπ Kavkaz ηεο Ρσζία. Οη ηξείο ιηκέλεο δηαζέηνπλ ήδε 

ππνδνκέο γηα ηελ ρξήζε  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πινίσλ.  

 

Σέινο, κε ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εμάγνπκε έλα απνηέιεζκα γηα ην αλ ζπκθέξεη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ρξήζε νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train Ferry. 
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1.3 Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο 
 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη, ην θεθάιαην ηεο 

Δηζαγσγήο, ζην νπνίν παξαζέηνληαη ζηνηρεία γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο εκπνξηθέο 

κεηαθνξέο, ν νξηζκφο ηνπο θαη νη ιφγνη αλάπηπμεο ηνπ θάζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ .  

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην απνηειεί ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε.  

 

Σν ηξίην θεθάιαην αλαιχεη ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε ηηο 

νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. Αλαπηχζζεηαη, θπξίσο, ν ζπλδπαζκφο 

ζαιάζζηαο θαη ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο κε ηελ ρξήζε ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ 

ηχπνπ Train Ferry. πγθεθξηκέλα, αλαδεηθλχνληαη ηα ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθά θαη 

θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ πινίνπ θαζψο θαη ηεο ξάκπαο 

θφξησζεο ησλ βαγνληψλ. Δπηπιένλ, παξαηίζεληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ, 

αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο. Αθνινχζσο, 

παξνπζηάδνληαη ζε ράξηεο θαη πίλαθεο νη ππάξρνπζεο ζηδεξνδξνκηθέο πνξζκεηαθέο 

ζπλδέζεηο θαη θπξίσο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη εθαξκνγή, ζηελ νπνία κειεηάηαη ε κεηαθνξά 

δεκάησλ βάκβαθνο απφ ηελ Αζήλα ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Ρσζίαο, Μφζρα. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο κεηαθνξάο κπνξεί λα γίλεη κε 4 ζελάξηα: ην πξψην ζελάξην 

απνηειεί ηελ ππάξρνπζα νδηθή κεηαθνξά, ην δεχηεξν ζελάξην απνηειεί ηελ ππάξρνπζα 

ακηγψο ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά, ην ηξίην ζελάξην απνηειεί ηελ ρξήζε 

ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο σο ηνλ ιηκέλα ηεο Βάξλαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ζηελ ζπλέρεηα 

θφξησζε ησλ βαγνληψλ ζην νρεκαηαγσγφ πινίν ηχπνπ Train Ferry, εθθφξησζε ζηνλ 

ιηκέλα ηνπ Kavkaz θαη ζηελ ζπλέρεηα έσο ηελ Μφζρα κε ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά, ην 

ηέηαξην ζελάξην απνηειεί ηελ ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά έσο ηνλ ιηκέλα ηνπ Βφινπ 

ζηελ ζπλέρεηα θφξησζε ησλ βαγνληψλ ζην νρεκαηαγσγφ πινίν ηχπνπ Train Ferry, 

εθθφξησζε ζηνλ ιηκέλα ηνπ Kavkaz θαη ζηελ ζπλέρεηα έσο ηελ Μφζρα κε 

ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά. Ζ εχξεζε ηεο απφζηαζε, ηνπ ρξφλνπ κεηαθνξάο θαζψο θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ ηεζζάξσλ ζελαξίσλ έγηλε κε ρξήζε 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ETIS, ηνπ πξνγξάκκαηνο Transcad, κε πιεξνθνξίεο απφ νδεγνχο 

θνξηεγψλ, ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ ηνπ Βφινπ θαη ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ ιηκέλα 

ηεο Βάξλαο. Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ 

πεξηνρψλ πνπ ππάξρνπλ ηα ζηδεξνδξνκηθά πνξζκεία. 

 

Σέινο ζην πέκπην θεθάιαην, κε βάζε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ ηχπνπ Train 

Ferry  θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζχγθξηζεο ησλ ηεζζάξσλ ζελαξίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ , πξαγκαηνπνηείηαη εηζήγεζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  
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2. Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 
 

Σν ζέκα ησλ ζαιάζζησλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ έρεη απαζρνιήζεη θαη 

ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηνλ επηζηεκνληθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θιάδν. Σν ζέκα απηφ 

έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ησλ ιηκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ζχδεπμε ησλ δπν απηψλ 

κεηαθνξψλ έγηλε κε ηελ δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθψλ πνξζκείσλ.  

 

Μηα απφ ηηο παιαηφηεξεο αλαθνξέο ζην ζέκα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ πνξζκείσλ είλαη 

απηή ηνπ 1937 φπνπ ν θαζεγεηήο Ellson κε ην άξζξν ηνπ ‗Dover Train-Ferry Dock‘ 

αλαιχεη ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο ησλ δπν απηψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηελ 

ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ηχπνπ πινίνπ θάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ 

αλαγθαηφηεηα απηψλ ησλ πινίσλ ζηνλ πνηακφ Σάκεζε. Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ πινίνπ θαη αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ ζηακάηεζε 

ε ιεηηνπξγία ηνπ
 (12)

. 

 

ρεηηθέο εξγαζίεο εληνπίδνληαη, ζηε ζπλέρεηα, ην 1986. Σν 8
ν
 Γηεζλέο πλέδξην 

Θαιάζζηαο Μεηαθνξάο ζηε νπεδία είρε ζαλ θεληξηθφ ζέκα ηελ ρξήζε ησλ πινίσλ 

RORO θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ησλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train Ferry. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα θχξηα είδε rail ship, 

ζπδεηήζεθε ε ζέζε ηεο ξάκπαο πξφζβαζεο θαζψο θαη νη νηθνλνκηθνί παξάκεηξνη 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο 
(13)

.   

 

Σν ζέκα ζχλδεζεο ησλ δπν κεηαθνξψλ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα απφ εθείλε ηελ επνρή 

ηελ Δπξψπε θαη έγηλε πξνζπάζεηα γηα εκβάζπλζε ηεο αλαγθαηφηεηαο αλάπηπμεο 

ησλ δπν κέζσλ κέζσ ηνπ άξζξνπ ‗ European port cities in transition‘ ησλ 

θαζεγεηψλ Hoyle θαη Pinder, ην νπνίν  βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεγάισλ πφιεσλ-ιηκαληψλ ζηελ Δπξψπε θαη πξνηείλεη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο έλαληη παξαδνζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε πεξηβαιινληηθά θαη 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα 
(14)

. 

 

Ζ αλάγθε γηα ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηνπο ιηκέλεο δηαηππψζεθε εθείλε ηελ 

πεξίνδν θαη ζην άξζξν ‗German Seaports in a Period of Restructuring‘ ηνπ θ. 

Helmut Deecke, ζην νπνίν ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα αιιαγέο ζηηο ζεζκηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δνκέο ησλ γεξκαληθψλ ιηκέλσλ κε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ logistics, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηεί ε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ιεηηνπξγηθφ 

ηνκέα ηνπ ιηκαληνχ 
(15)

. 

 

Δπηπιένλ, νη δπλαηφηεηεο γηα ζπλδπαζκφ ησλ ζαιάζζησλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ 

κεηαθνξψλ κε ζθνπφ ηελ δηαθίλεζε ζηδεξφδξνκνπ κέζσ πινίνπ αλαπηχρζεθε  ζε 

κειέηε ηνπ Δπξσπατθνχ πλεδξίνπ ην 1993. Ζ κειέηε αλαδείθλπε ηηο πηζαλφηεηεο 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα αλάπηπμεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Γεξκαλία, Γαιιία 

θαη Γαλία. Γεκηνπξγψληαο κηα ζχγθξηζε ησλ νδηθψλ θαη ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ, ζηηο ρψξεο απηέο, θαηαιήγεη φηη γηα λα επηηχρεη ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ 

ελδηαθεξφκελεο ηδησηηθέο εηαηξείεο. Αλαθνξηθά, νη νδηθέο κεηαθνξέο κεηνλεθηνχλ 

φηαλ ε βηνκεραλία είλαη ζπγθεληξσκέλε θνληά ζηνπο ιηκέλεο, φκσο παξακέλνπλ 

αληαγσληζηηθέο απφ νηθνλνκηθή άπνςε γηαηί δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην ζε 

αληίζεζε κε ηηο ζπλδπαζκέλεο πνπ ην θφζηνο ρξήζεο είλαη πςειφ, θαζψο εμαξηάηαη 

απφ ηελ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ησλ βαγνληψλ θαη 

ηελ δπλαηφηεηα εμεχξεζεο θνξηίνπ θαηά ηελ επηζηξνθή ζε θνληηλή απφζηαζε απφ 

ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ 
(16)

. 
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Οη έξεπλεο αλάπηπμεο ησλ ιηκέλσλ δελ πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζηα επξσπατθά 

πιαίζηα. Ο θαζεγεηήο Ashar ην 1990 ζην άξζξν ηνπ ‗On—off terminal vessel-to-

rail intermodal transfer and the case of Long Beach Port‘ κειεηάεη ηελ δεκηνπξγία 

ελφο ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ην πινίν ζην ηξέλν 

ζηα ιηκάληα ησλ Ζ.Π.Α., αλαθέξνληαο φηη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζηαζκνχ 

είλαη απαξαίηεηε κεγάιε έθηαζε πξνβιήηαο θαη απαηηνχληαη κεγάιεο επελδχζεηο 

γηα ηελ δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθψλ πξνζβάζεσλ ζηνπο ιηκέλεο. 
(17)

 . 

 

Eλψ κέρξη ην 2001 ε Δπξψπε είρε θαηαθέξεη λα δηαθηλεί 1,9 εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

εκπνξεχκαηνο ζε θνληηλέο απνζηάζεηο κε ρξήζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, νη 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ησλ Ζ.Π.Α. βαζίδνληαλ ζηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο. Με 

πξσηνβνπιία ηεο εηαηξείαο  CG Railway ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 ειιηκελίδεηαη ην 

πξψην πινίν Train Ferry κε ζθνπφ ηελ ζχλδεζε Ζ.Π.Α κε Μεμηθφ, κεηψλνληαο έηζη 

ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην θαηά 50-75%. ην άξζξν ‗CG Railways‘ bold initiative of 

a rail-ferry service across the Gulf of Mexico shows the value of a short sea 

shipping‘ ηνπ Kenneth Norris εμηζηνξείηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη ε ρξήζε ηνπ 

πξψηνπ πινίνπ Train Ferry, κε ρσξεηηθφηεηα 5.000 θνξηάκαμεο, ζηνλ θφιπν ηνπ 

Μεμηθνχ θαη αλαδεηθλχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε ζεκαληηθφηεξν 

φηη απνηειεί ηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ κεηψλνληαο ηηο 

κεηαθνξηψζεηο, ην θφζηνο θαη ηηο ππεμαηξέζεηο
(18)

. 

 

Δπίζεο, ην θνξεάηηθν ζηδεξνδξνκηθφ ηλζηηηνχην εξεπλψλ (Korea Railroad Research 

Institute), ζην  άξζξν ‗A Study on the Linkage of Railroad & Shipping to 

Strengthen Logistics Competitiveness in Korea‘ αλαιχεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζχλδεζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ θαη ηεο λαπηηιίαο ηνλίδνληαο φηη ε ρξήζε πινίσλ Train 

Ferry είλαη ε νηθνλνκηθφηεξε κέζνδνο πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ πνπ δηαζθαιίδεη 

ζπλδέζεηο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ απνθνπεί εμαηηίαο γεσγξαθηθψλ εκπνδίσλ, φπσο 

ιίκλεο, πνηάκηα. ην άξζξν ηνπ αλαθέξεη φηη πάλσ απφ 100 πινία ηέηνηνπ ηχπνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε 25 ρψξεο, δηαλχνληαο απνζηάζεηο απφ 200km έσο 800km. Σα 

θπξηφηεξα ζηδεξνδξνκηθά πνξζκεία βξίζθνληαη ζηελ Βαιηηθή Θάιαζζα (Φηιαλδία, 

Ληζνπαλία, νπεδία, Γαλία θαη Γεξκαλία) απνθεχγνληαο έηζη ηελ ζπλερή δηέιεπζε 

απφ ηα ζχλνξα ηεο θάζε ρψξαο θαη κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν δηαθίλεζεο ησλ 

πξντφλησλ θαη ζηελ Μαχξε Θάιαζζα (Ρνπκαλία, Οπθξαλία, Σνπξθία, Ρσζία θαη 

Γεσξγία)  ζπλδένληαο έηζη ηελ Αζία κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο Δπξψπεο, 

θαζψο νη ρεξζαίεο κεηαθνξέο κε ζηδεξφδξνκν δελ είλαη αλεπηπγκέλεο ζηελ Αζία. 

θνπφο ηνπ άξζξνπ ήηαλ ε κειέηε θαηαζθεπήο νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train 

Ferry ζηελ Κίλα γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζχλδεζεο κε ηελ Ηαπσλία, ηελ Κνξέα 

θαζψο θαη ζηηο εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο ηεο 
 (19)

. 

 

Με ηελ αλάθακςε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ επαλέξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα ην ζέκα 

αλάπηπμεο ζπλδπαζκνχ ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 

πγθεθξηκέλα, ην 2004 ν θαζεγεηήο Μπαιιήο ζην άξζξν ΄Advanced Rail and 

Maritime System Demonstrations in Europe‘ ηνλίδεη φηη ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη αλαγθαίν γηα 

ηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ θαη αλαιχνληαο ην δνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ 

ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θαηαιήγεη φηη έλαο ηέηνηνο ζπλδπαζκφο κεηψλεη ηνλ 

ηεξκαηηθφ ρξφλν πξφζβαζεο θαη επηηπγράλεηαη γξήγνξε θνξηνεθθφξησζε 
(20)

.  

 

Δπηπιένλ, ν θαζεγεηήο Xie Xinlian εκβαζχλεη ζην ζέκα ζπλδπαζκνχ ησλ 

κεηαθνξψλ κε δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο ηνπ αλαθέξνληαη ζηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ 

κεηαθνξψλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train Ferry. 
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πγθεθξηκέλα, ην 2007 ζην άξζξν ηνπ ‗Calculation of the for exerted on and the 

deflection of the newly invented flexible railway for train ferry‘ εκβαζχλεη ζηνλ 

ηξφπν ζχλδεζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη εμεηάδεη απφ 

κεραλνινγηθή πιεπξά ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ησλ πινίσλ 
(21)

. ε επφκελν άξζξν ηνπ ‗Simulation of Loading and Unloading Process for 

railway ferry‘ παξνπζηάδεη πξνζνκνίσζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Matlab, 

ηεο δηαδηθαζίαο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πνξζκείνπ
 (22)

.  

 

Δπηπιένλ, ζε πξφζθαην άξζξν ηνπ 2009 ‗‗An integrated sea–land transportation 

system model and its theory‘ επαλεμεηάδεη ηελ ρξήζε ησλ πινίσλ αλαιχνληαο φηη νη 

παξαδνζηαθέο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ζηηο ξάκπεο, πνπ ζπλαξκνγνχληαη κε ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηνπ πινίνπ, θάλνπλ ρακειή ηελ απφδνζε ηνπ πινίνπ θαη 

ην εκπνδίδνπλ λα είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα πνξζκεία. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπ φηη 

ην 2004 ε Ρσζία θαηαζθεχαζε  ην νρεκαηαγσγφ πινίν ηχπνπ Train Ferry κε 

ηθαλφηεηα θφξησζεο 300 βαγνληψλ θαη ηθαλφ λα αλάπηπμε ηαρχηεηα 35 θφκβσλ 

θαηαιήγεη φηη ν εμνπιηζκφο ηεο ξάκπαο κε επέιηθηεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο είλαη 

αλαγθαίνο
(23)

. 

 

Με ηελ κειέηε ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train Ferry 

αζρνιήζεθε ην 2006 θαη ν θαζεγεηήο Wang Ian. Σν άξζξν ηνπ ‗The Idea and 

Evaluation of General Design for Train Ferry‘  κειεηάεη ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ viewpoint γηα ηελ πεξηνρή Qiongzhou ζηελ Κίλα 

θαη αλαιχεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, ηνπ πινίνπ θαη ηνπ ιηκέλα, 

θαηαιήγνληαο φηη είλαη αδχλαηε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πνξζκείνπ 

κε γέθπξεο ή ζήξαγγεο ζηελ πεξηνρή θαη αλαδεηάεη ηξφπνπο εμέιημεο ηνπ 

πνξζκείνπ
(24)

.  

 

Σν ζέκα απαζρφιεζε θαη ην Γηεζλέο Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

γηα ηηο Μεηαθνξέο (ΓΔΚΑΜΜ). Σν άξζξν ‗Πνξζκεηαθή χλδεζε ηνπ Ληκέλνο 

Βφινπ κε Ληκέλεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ‘ ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ ΓΔΚΑΜΜ θ. Υ. θπξγηάλλε αλαιχνληαη νη δπλαηφηεηεο εμειίμεηο 

ηνπ Ληκέλα Βφινπ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνξζκείνπ ηνπ θαη θαηαγξάθνληαη νη 

δπλεηηθνί ιηκέλεο γηα πνξζκεηαθή ζχλδεζε θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο
(25)

. 

 

Οη ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο έρνπλ αλαπηχμεη ηελ ρξήζε νρεκαηαγσγψλ 

πινίσλ ηχπνπ Train Ferry, ζπγθεθξηκέλα ε Οπθξαλία πξφζθαηα παξνπζίαζε κειέηε 

κε ζέκα ‗Ukrainian and Russian waterways and the development of European 

transport corridors‘ ηνπ θ. Michael Doubrovsky ζηελ νπνία αλαιχεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ ηεο, εχξεζε ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ θαη επηπιένλ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο θχξηεο γξακκέο ησλ δηαηξνπηθψλ κεηαθνξψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

αλαθέξνληαο ηα ιηκάληα Κεξηο (Οπθξαλία), Κσλζηάληδα (Ρνπκαλία), Βάξλα 

(Βνπιγαξία), Kavkaz θαη Kavkaz (Ρσζηθή Οκνζπνλδία), Πφηη θαη Μπαηνχκη 

(Γεσξγία), Κσλζηαληηλνχπνιε, Derince, ακςνχληα (Σνπξθία) θαη ην κεγαιχηεξν 

ιηκάλη ηεο Οπθξαλίαο ην Ilyichevsk (Οδεζζφ) κε δηαθίλεζε ην 2004 14,8Μtn θαη 

ζηε ζχλδεζε Κξηκαία-Καχθαζνο κε ρξήζε Train Ferry πνπ άλνημε ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2004 κε ζθνπφ λα δηαθηλήζεη 3-4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο κεηψλνληαο ηελ 

απφζηαζε ησλ κεηαθνξψλ κεηαμχ Οπθξαλίαο θαη Ρσζίαο 270km, ην θφζηνο θαη 

ηνπο φξνπο παξάδνζεο ησλ θνξηίσλ 
(26)

. 

 

Οη κεηαθνξηθέο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ρψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 

πξαγκαηνπνηνχλ κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδέζεσλ ηνπο.  
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Οη εηαηξείεο BFI Ltd πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

ζπλδέζεσλ γη‘ απηφ θαη πξφζθαηα πξνρψξεζαλ ζε ζπκθσλία δεκηνπξγίαο ζχλδεζεο 

Ρσζίαο-Γεξκαλίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ κε ρξήζε 

ζηδεξφδξνκνπ απφ ηε Ρσζία, θφξησζε ησλ βαγνληψλ ζην ιηκάλη ηεο θαη απνζηνιή 

ζην ιηκάλη ηεο Γεξκαλίαο Sassnitz φπνπ εθεί κε ρξήζε ηνπ 1435 ρηιηνζηά εχξνπο 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζα απνζηέιινληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 
(27)

. Δπηπιένλ 

νη εηαηξείεο απηέο δηαζέηεη θαη ηελ ζχλδεζε  Baltiisk (Πνισλία) -Ust –Luga (Ρσζία) 

θαη Kavkaz (Ρσζία) - Κεξηο (Οπθξαλία). 

 

Ζ λαπηηιηαθή εηαηξεία UKRFERRY ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο 

πξαγκαηνπνίεζε παξνπζίαζε κε ζέκα ‗Ferry Services in the Black Sea‘ αλαιχνληαο 

ηηο ζπλδέζεηο κε Ro/Ro θαη κε νρεκαηαγσγά πινία ηχπνπ Train Ferry θαη ηνπο 

ιηκέλεο πνπ ηα εμππεξεηνχλ ζηελ Μαχξε ζάιαζζα ηνλίδνληαο ην άλνηγκα ηεο 

θαηλνχξηαο ζχλδεζεο  Constantza (Ρνπκαλία) – Poti (Γεσξγία) –Novorossiysk 

(Ρσζία) πνπ ζα εθηειεί 1-2 ηαμίδηα ην κήλα
 (28)

. 

  

Δπηπιένλ, ε εηαηξεία Trademco πξαγκαηνπνηεί κειέηε ην 2009 κε ζέκα 

―Multimodal Transport Potential in Middle East – Opportunities for Rail Transport 

Between South East Europe and Middle East‖. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη νη 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηε ρξήζε ζηδεξφδξνκνπ αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο (Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Διιάδα, Σνπξθία) κε ηηο 

ρψξεο ηεο θεληξηθήο Αζίαο (πξία, Λίβαλνο, ανπδηθή Αξαβία, Ηξάθ, Ηξάλ) κε 

βάζε ην ζηδεξνδξνκηθφ θαη ζαιάζζην ππφβαζξν πνπ δηαζέηνπλ. Σνλίδεηαη ε αλάγθε 

αλάπηπμεο πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο θαζψο ν 

πιεζπζκφο θαη ε δήηεζε έρνπλ απμεζεί θαη γη απηφ ην ιφγν κειεηάεη ηε δεκηνπξγία 

ζπλδέζεσλ κε RO/RO θαη RA/RA πινία 
(29) 

. 

 

Σέινο, ζην  7ν Παλειιήλην Γεσγξαθηθφ πλέδξην κε ζέκα ‗Ο Ηφληνο-Αδξηαηηθφο 

Γηεπξσπατθφο Γηάδξνκνο θαη ε αλαγθαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γπηηθνχ ηδεξνδξνκηθνχ Άμνλα‘ ν θ.Φαζνχιαο αλαθέξεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα 

αληηθίλεηξα ζηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο θαη πξνηείλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

ειιεληθψλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ πξνο ηελ ζπλδπαζκέλε κεηαθνξά ζηδεξφδξνκνπ-

πινίνπ κέζσ Ζγνπκελίηζαο θαη Ra-Ra Ferry (rail on – rail of) πξνο Ηηαιία. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψλεηαη ε Διιάδα, γηα πξψηε θνξά ζηδεξνδξνκηθά, απεπζείαο κε 

κηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη παχεη λα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ 

νδηθή κεηαθνξά, ζηελ νπνία ζα ηίζεληαη θάζε κέξα θαη πεξηζζφηεξνη πεξηνξηζκνί 

απφ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο 
(30)

. 



19 

 

3. Ζ δηα ζαιάζζεο κεηαθνξά ησλ νδηθώλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθώλ νρεκάησλ 
 

Ζ κεηαθνξά νρεκάησλ δηα ζαιάζζεο, κέρξη ην 1950,  γηλφηαλ κε ηελ θφξησζε 

νρεκάησλ  ζηα πινία κε γεξαλνχο. Ζ δηαδηθαζία απηή ήηαλ ρξνλνβφξα, δαπαλεξή 

θαη επηθίλδπλε γη‘ απηφ απνηέιεζε επηηαθηηθή αλάγθε ε εχξεζε ηξφπνπ επίζπεπζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο. Ζ ιχζε δφζεθε ηνπνζεηψληαο κηα ξάκπα (θαηαπέιηεο) 

ζην κπξνζηηλφ ή πίζσ κέξνο ηνπ πινίνπ, ε νπνία ζπλέδεε ην θαηάζηξσκα κε ηελ 

πξνβιήηα θαη είρε πιάηνο ηθαλφ λα εηζέιζνπλ, κέζσ απηήο, νρήκαηα. Σα πινία 

απηά νλνκάζηεθαλ RO-RO.  

 

Ζ ζεκεξηλή λαπζηπινΐα δηαζέηεη 4005 εκπνξεπκαηηθά πινία Ro-Ro θαη απνηεινχλ 

ην 8% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 
Γηάγξακκα 4: Αξηζκόο εκπνξεπκαηηθώλ πινίσλ Ro-Ro ζε ζρέζε παγθόζκην ζηόιν κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

Statista (31). 

 
 

 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ κε πινία Ro-Ro είλαη: 

 ειάρηζηε ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ ζηνπο ιηκέλεο 

 ηθαλφηεηα κεηαθνξάο δηαθνξεηηθήο πνηθηιίαο θνξηίσλ 

 απνθεχγεηαη ε θνξηνεθθφξησζε απφ ιηκέλα ζε ιηκέλα 

 ειαρηζηνπνηνχληαη νη θαζπζηεξήζεηο (ν ιηκέλαο θεξδίδεη 4/5 ηνπ ρξφλνπ 

πνπ απαηηείηαη) 

 

 

 

1639

4005

4835

5106

6816

10381

16794

0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000

δεμακελνπινηα

Ro-Ro

δεμακελνπινηα κεηαθνξαο ρεκηθσλ

πινηα κεηαθνξαο εκπνξεπκαηνθηβσηησλ

πεηξειαην δεμακελνπινηα

πινηα κεηαθνξαο γεληθνπ θνξηηνπ

πινηα κεηαθνξαο ρπδελ θνξηηνπ

Δκπνξεπκαηηθά πινία
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Tα νρεκαηαγσγά πινία RO-RO (Roll-on/Roll-off) νλνκάζηεθαλ έηζη γηαηί θνξηψλνπλ, 

θνηλψο ‗ξνιάξνπλ‘, νρήκαηα κέζα ζην ρψξν θφξησζεο ηνπ πινίνπ απφ εηδηθέο 

ζπλήζσο αλαδηπινχκελεο ξάκπεο, φπνπ ηειηθά κε εηδηθνχο εγθαηεζηεκέλνπο 

αλειθπζηήξεο πξνσζείηαη ε ζηνηβαζία ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή θφξησζεο 

νλνκάδεηαη Roll on. Ζ δε εθθφξησζή ηνπο, πνπ γίλεηαη νκνίσο αιιά θαη' αληίζεηε 

θχιηζε απηψλ, ιέγεηαη Roll off 
(32)

. 

 

Σα πινία ζαιάζζεο ηχπνπ Ro-Ro είλαη ζπλήζσο εμνπιηζκέλα κε 1-9 θαηαζηξψκαηα. 

Σα θάησ θαηαζηξψκαηα πξννξίδνληαη γηα ηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ κεγάινπ 

βάξνπο, ελψ ηα άλσ δηαζέηνπλ αλπςσηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ επειημία ζηνηβαζίαο ηνπ 

θνξηίνπ. 

 

 
 
Δηθόλα 1: Γεληθή δηάηαμε ηππηθνύ πινίνπ Ro-Ro (33) 

Οη εζσηεξηθέο ξάκπεο είλαη ζπλήζσο πεξηζηξνθηθέο γηα ηελ αλχςσζε ησλ 

θαηαζηξσκάησλ, έρνπλ κήθνο 7-12m, είλαη αληηνιηζζεηηθέο θαη έρνπλ θιίζε κεηαμχ 

1:7- 1:10 
(37)

.  

 

 
Δηθόλα 2: Σππηθέο εζσηεξηθέο πεξηζηξνθηθέο ξάκπεο ζηα επίπεδα θαηαζηξώκαηνο 
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Ζ εζσηεξηθή δηάηαμε ηνπ πινίνπ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νρεκάησλ πνπ θνξηψλνληαη.  

 
Πίλαθαο 1: Απαηηήζεηο ρώξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (34 ) 

 Μήθνο (m) Πιάηνο (m) Ύςνο (m) 

Απηνθίλεηα 4,0 – 5,5 2,2 – 2,5 2,0 
Φνξηεγά 12,00-18,75 2,55-2,60 4,00 

  

Ζ πφξηα ηνπ πινίνπ απνηειεί ηελ εμσηεξηθή ξάκπα γηα πξφζβαζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο 

ζηελ αθηή, είλαη αλαδηπινχκελεο, ζπλήζσο κε θιίζε 1:7 θαη κε κήθε αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηνπ πινίνπ.  

 

 

 
 
Δηθόλα 3: Πξνζνκνίσζε αλνίγκαηνο εμσηεξηθήο ξάκπαο πινίνπ 
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Δηθόλα 4: Γηπιέο ξάκπεο πινίνπ Ro-Ro γηα ηελ κεηαθνξά νρεκάησλ (35) . 

 

Ζ απνθπγή πξφζθξνπζεο ηνπ πινίνπ κε ηελ πξνβιήηα επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε πξνζθξνπζηήξσλ. Οη πξνζθξνπζηήξεο απνξξνθνχλ ηελ πξνζθξνπζηηθή 

ελέξγεηα ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θαηαπνλήζεηο. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δπν 

θαηεγνξίεο πξνζθξνπζηήξσλ, γη‘ απηφ ηνλ ηχπν πινίνπ: ηνπο πιεπξηθνχο πνπ έρνπλ σο 

ζθνπφ λα <<νδεγήζνπλ>> ην ζθάθνο κε κηθξέο δηνξζψζεηο ηεο πνξείαο ηνπ ζηελ 

ηειηθή ζέζε πξφζδεζεο θαη ηνπο πξνζθξνπζηήξεο πξχκλεο/πιψξεο πνπ πξνθπιάζζνπλ 

ηελ ιηκεληθή εγθαηάζηαζε απφ πξφζθξνπζε ηνπ ζθάθνπο.
(36)

. 
 

 

 
 
Δηθόλα 5: Πξπκλνδέηεζε κε πιεπξηθνύο θαη πξπκλαίνπο πξνζθξνπζηήξεο  

 

 

 

Ληκέλαο Ρφηεξληακ 
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Σα πινία Ro-Ro κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο : 

 
Γηάγξακκα 5: Καηεγνξίεο πινίσλ ηύπνπ Ro-Ro (37). 

 
 

 
 

 

 

Σα νρεκαηαγσγά πινία ηχπνπ Train Ferry (Ra-Ra) ήηαλ ηα πξψηα πινία Ro/Ro θαη 

είλαη εμνπιηζκέλα κε ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο γηα ηελ κεηαθνξά βαγνληψλ εληφο ηνπ 

πινίνπ, ζα γίλεη εθηελήο πεξηγξαθή ζηελ επφκελε ππνελφηεηα. 

 

Σα εκπνξηθά θαη επηβαηηθά πινία Ro-Ro επηβηβάδνπλ θνξηεγά κε εκπνξεχκαηα θαη 

επηβαηηθά νρήκαηα. 

 

Σα επηβαηηθά πινία Ro-Ro επηβηβάδνπλ κφλν επηβαηηθά νρήκαηα. 

 

RO/RO ΠΛΟΗΑ

TRAIN FERRY

ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΚΑΗ ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ

ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ
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3.1 Ορεκαηαγσγά πινία ηύπνπ Train-Ferry (Ra-Ra) 
 

Σν πξψην νρεκαηαγσγφ πινίν ηχπνπ Train Ferry παξνπζηάζηεθε ην 1833 θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία Monkland-Kirkintilloch  γηα ηελ 

δηαθίλεζε ηξνραίνπ πιηθνχ κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ Forth-Clyde ζηε θσηία. Μεηά, 

απφ ηξία ρξφληα νη ΖΠΑ θαηαζθεπάδνπλ ην δεχηεξν πινίν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

ζχλδεζεο Βαιηηκφξε-Γνπίικηλγθηνλ. 

 

Ζ ηδέα ρξήζεο ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ Train Ferry γηα ηε ζχλδεζε θνληηλψλ 

πεξηνρψλ, πνπ δελ είλαη εθηθηή ε θαηαζθεπή γέθπξαο, εηζάγεηαη  ζηελ Δπξψπε ην 

1849, φπνπ θαηαζθεπάδεηαη  ην πξψην πινίν, ν Λεβηάζαλ.  

 

Ζ αηηία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ήηαλ ε ζηξαηεγηθή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο ηνπ 

Δδηκβνχξγν, Leith-Newhaven, λα επεθηείλεη ηηο εκπνξηθέο ηεο ζπλαιιαγέο 

βνξεηφηεξα πξνο θσηία. Ζ ηερλνινγία θαηαζθεπήο γέθπξαο δελ ήηαλ αθφκε 

εμειηγκέλε θαη δελ ζα κπνξνχζε λα παξέρεη επαξθή ππνζηήξημε γηα ηε δηέιεπζε 

πάλσ απφ ηνλ πνηακφ Firth of Forth, πνπ έρεη απφζηαζε πεξίπνπ πέληε κίιηα.  

 

Ζ εηαηξεία πξνζέιαβε ηνλ πνιηηηθφ κεραληθφ Σom Bouch ν νπνίνο είρε ηελ ηδέα ηεο 

θαηαζθεπήο ελφο πινίνπ ηχπνπ roll-off/roll-on σο κηα απνηειεζκαηηθή ιχζε ζε ζρέζε 

κε ηελ θαηαζθεπή γέθπξαο. Έηζη, θαηαζθεπάζηεθε ην πξψην πινίν κε 

ελζσκαησκέλεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απνιήμεηο ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο.  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο πνξζκεηαθήο ζχλδεζεο μεθίλεζε ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1850 θαη 

αξρηθά ην είδνο ηνπ πινίνπ πήξε ην φλνκα «Ο πισηφο ηδεξφδξνκνο» θαη 

πξννξηδφηαλ σο πξνζσξηλφ κέηξν κέρξη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο 

γέθπξαο.  

 
.

 
 
Δηθόλα 6: Σν πξώην ζηδεξνδξνκηθό πνξζκείν κε ηελ νλνκαζία ‘Ο πισηόο ζηδεξόδξνκνο’ , 1850. 

http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Monkland%20and%20Kirkintilloch%20Railway&item_type=topic
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Forth%20and%20Clyde%20Canal&item_type=topic
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Scotland&item_type=topic
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Edinburgh,%20Leith%20and%20Newhaven%20Railway&item_type=topic
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Edinburgh,%20Leith%20and%20Newhaven%20Railway&item_type=topic
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Firth%20of%20Forth&item_type=topic
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Thomas%20Bouch&item_type=topic
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Roll-on%20roll-off&item_type=topic
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Σν πξψην νρεκαηαγσγφ πινίν Train Ferry πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλαληψληαη 

ζηα ζχγρξνλα πινία θαηαζθεπάζηεθε ην 1981 θαη θαηνρπξψζεθε απφ ηνλ George 

Brown σο παηέληα. 

 
2 Καηώηεξν θαηάζηξσκα  

3 Κύξην θαηάζηξσκα  

4 Αλώηεξν θαηάζηξσκα 

5 2 δεύγε ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ 

6 Δμσηεξηθέο πόξηεο 

7 
Κηλεηή ηξαπεδνεηδή πιαηθόξκα γηα αιιαγή ησλ  ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ θαη κε αλπςσηηθό 

κεραληζκό γηα θόξησζε ζε πνιιαπιά θαηαζηξώκαηα 

8 Άθξν πιαηθόξκαο ζε επζπγξάκκηζε κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηνπ θαηαζηξώκαηνο 

9 εκείν αιιαγήο ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ 

10 Σέινο πιαηθόξκαο, αιιαγή ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζε δπν 

11 Γηπιέο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο  

12 Άθξν πιαηθόξκαο κε κηθξή αθηίλα θακππιόηεηαο γηα κείσζε ηνπ πιάηνπο ηεο πιαηθόξκαο 

13 Πξνζηαηεπηηθό ζηεγαλό θαηάζηξσκα 

14 Ράκπα νρεκάησλ γηα ην θαηώηεξν θαηάζηξσκα 

 

Δηθόλα 7: ρέδηα παηέληαο πινίνπ ηύπνπ Train Ferry (θάηνςε θαη ηνκή) (38) 

Σν κεγαιχηεξν νρεκαηαγσγφ πινίν ηχπνπ Train Ferry (MV Skane ) πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ήηαλ ζηελ νπεδία ην 1998 γηα ηελ ζχλδεζε Trelleborg- Rostock. 

Δίρε κήθνο 200m, πιάηνο 29,6m θαη δηέζεηε δηπιφ θαηάζηξσκα, ην θάησ 

θαηάζηξσκα είρε 6 ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη ην άλσ δχν 
(39)

. 
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Ζ ηδέα ηεο θαηαζθεπήο ελφο πινίνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ Train Ferry  γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ζπλέρεηαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κεηαμχ Πεινπνλλήζνπ θαη 

ηεξεάο Διιάδαο εηζήιζε ζηελ Διιάδα ην 1882, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ ηεο  απφ ηνλ Υαξίιαν Σξηθνχπε. Ζ πξψηε ζχλδεζε κε ρξήζε  πινίσλ 

Ra-Ra πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1891 κε ηελ ζχλδεζε ηνπ Μεζνινγγίνπ κε ην Κξπνλέξη 

ηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα «Καιπδψλ» 1, 2, 3 θαη ην «Ρφδνο». Σν 

ηξνραίν πιηθφ απνηεινχληαλ απφ πέληε ηξηαμνληθέο αηκνκεραλέο Couillet ηνπ 1888 

πνπ έιθπαλ μχιηλα επηβαηηθά θαη εκπνξηθά βαγφληα. ηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζπάζεηα 

επέθηαζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κέρξη ηελ Ναχπαθην θαζψο ην ιηκάλη ηνπ 

Κξπνλεξίνπ ήηαλ αθαηάιιειν, επεηδή ήηαλ εθηεζεηκέλν ζηνλ θαηξφ θαη έθιεηλε 

ζπρλά. Ζ γξακκή ζηακάηεζε ελ κέζσ δηθηαηνξίαο θαη κφλν ην πινίν «Ρφδνο» 

επαλαρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θαηλνχξηα ζχλδεζε Ρίν- Αληίξξην. Σν «Ρφδνο»  είρε 2 

ζεηξέο ξάγεο κεηξηθήο γξακκήο θαη κπνξνχζε λα κεηαθέξεη 7 θνξηεγά βαγφληα ή 2 

αηκνκεραλέο ή αληίζηνηρα 10 θνξηεγά ή ιεσθνξεία θαη 20 ΗΥ. Σν δξνκνιφγην απηφ 

ζηακάηεζε ζην ηέινο ηνπ ‘70 . Μέρξη ην 2003, φκσο, ππήξραλ ζπλερή αηηήκαηα γηα 

αλαθαίληζε ησλ γξακκψλ θαη επαλαιεηηνπξγία ηεο ζχλδεζεο πνπ φκσο 

εγθαηαιείθζεθε κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο γέθπξαο Ρίνπ-Αληηξξίνπ 
(40)

. 

 

 
 

Δηθόλα 8: Σν ειιεληθό πινίν ηύπνπ Train Ferry <<Ρόδνο>> (1888-2003) 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηα νρεκαηαγσγά πινία ηχπνπ Train Ferry παξακέλνπλ ζε 

ιεηηνπξγία φκσο ε ρξήζε ηνπο έρεη πεξηνξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα, θαζψο 

νη ζπλδέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε γέθπξεο θαη ζήξαγγεο. Πξφζθαην παξάδεηγκα 

αληηθαηάζηαζεο απηψλ ησλ πινίσλ απνηειεί ε θαηλνχξηα ππνζαιάζζηα 

ζηδεξνδξνκηθή ζήξαγγα πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ηνπ Βνζπφξνπ, 

θάησ απφ ην ζηελφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.  

 

Σα ζχγρξνλα νρεκαηαγσγά πινία ηχπνπ Train Ferry έρνπλ κήθνο 100-200m θαη 

πιάηνο 20- 40m. 

 
Πίλαθαο 2: Γηαζηάζεηο ζύγρξνλσλ νρεκαηαγσγώλ πινίσλ ηύπνπ Train Ferry 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΗΟΤ ΖΜΑΗΑ ΜΖΚΟ ΠΛΑΣΟ 

Vilnius seaways Ληζνπαλία 190,93m  28,00m 

Geroi Plenvy Οπθξαλία 184,00m  26,00m 

Aratere Νέα Εειαλδία 183,69m  20,50m 

Tfm 1 
Ρσζία 

 

150,00m  21,00m 

Petrovsk  110,50m  16,42m 

Annenkov  110,50m  16,42m 

Greiswald Παλακάο  190,90m  28,00m 

Bali Sea ηγθαπνχξε 175,38m  35,84m 

Fata morgana Ηηαιία 101.17m  18,82m 

Zhong tie bo hai 1 hao Κίλα 182,60m  24,80m 

χλδεζε ιηκέλσλ Ρίνπ - Αληίξξηνπ 
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Σα νρεκαηαγσγά πινία ηχπνπ Train Ferry ή αιιηψο Ra-Ra , (Rail-on Rail-off), 

κεηαθέξνπλ απφ ηελ πξχκλε, πνπ είλαη εμνπιηζκέλε κε ζηδεξνδξνκηθέο ξάγεο, ζην 

θαηάζηξσκα ηνπο ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα. Αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο 

ηεο ζάιαζζαο  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θνξησζνχλ είηε κε απεπζείαο ζχλδεζε ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο κε ηελ πξνβιήηα είηε απφ κηα γέθπξα/ξάκπα πνπ ζπλδέεη ηελ 

πξνβιήηα κε ην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ 
(41)

. 

 

 
 
Δηθόλα 9: Παγθόζκηνο ράξηεο απεηθόληζεο ηνπ παιηξξνηαθνύ εύξνπο αλά εκέξα 

ε πεξηνρέο κε κεγάιν παιηξξνηαθφ εχξνο, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε αηκνζθαηξηθέο 

κεηαβνιέο ηεο πίεζεο θαη απφηνκεο αιιαγέο ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ, ππάξρεη 

αλάγθε γηα ξπζκηδφκελε ελδηάκεζε θαηαζθεπή, ξάκπα, ε νπνία κφιηο ζηεξεσζεί 

πάλσ ζηελ άθξε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ηα ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα σζνχληαη θαηά ηε 

θφξησζε ή ξπκνπιθνχληαη θαηά ηελ εθθφξησζε απφ ηελ ζηδεξνδξνκηθή κεραλή ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πινίνπ. ε πεξηνρέο κε κηθξφ παιηξξνηαθφ εχξνο ή ιίκλεο, ζηηο νπνίεο 

ε δηαθνξά ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο παξαηεξείηαη θπξίσο κεηαμχ  θαινθαηξηλψλ-

ρεηκεξηλψλ κελψλ, ε ζχλδεζε γίλεηαη θπξίσο απεπζείαο κε ηελ πξνβιήηα, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε χςνο απφ ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο πνπ πξνζδίδεη αζθάιεηα ζηελ 

θφξησζε θαη εθθφξησζε ησλ βαγνληψλ, παξαδείγκαηνο ράξε ζηελ  ιίκλε Βαλ  

(έθηαζε 1.434  ηεηξαγσληθά κίιηα, βαζχηεξν ζεκείν  457 κέηξα, δηαθνξά ζηάζκεο 

λεξνχ 50cm/έηνο
(42)

)  

 

Ζ θαηαζθεπή ηεο ξάκπαο παξαηεξείηε, φκσο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο κε κηθξφ 

παιηξξνηαθφ εχξνο, φηαλ ηα εκεξήζηα ξεχκαηα παξνπζηάδνπλ έληνλα δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη νη παιίξξνηεο είλαη ηαθηηθφ θαηλφκελν. Γηα παξάδεηγκα ην 

παιηξξνηαθφ εχξνο ζηελ Βαιηηθή Θάιαζζα είλαη κηθξφ, φκσο, ζηε ζηάζκε ηεο 

ζάιαζζαο κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ κεηαβνιέο θαη κέζα ζε 12,5 ψξεο εμαηηίαο ησλ 

έληνλσλ θαηξηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο ζειεληαθήο έιμεο, επίζεο, ην παιηξξνηαθφ εχξνο 

ζηελ Μεζφγεην Θάιαζζα είλαη κηθξφ, 28cm, φκσο ζηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα εμαηηίαο 

ηζρπξψλ αλέκσλ ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο κπνξεί λα παξνπζηάζεη έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο θαη λα θηάζεη ηα 90cm/εκέξα 
(43)

. 
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Ζ ζχλδεζε ηεο γέθπξαο κε ην πινίν παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο θαζψο δελ είλαη 

εχθνιε ε πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. Γηα παξάδεηγκα 

γηα παιίξξνηα χςνπο 2m γηα λα γεθπξσζεί ε δηαθνξά ζηάζκεο ππάξρεη αλάγθε γηα 

γέθπξα κήθνπο 50m. Ζ δπζθνιία ζπλαξκνγήο ηεο ζηάζκεο ηνπ πινίνπ κε ην ιηκέλα 

απνηειoχζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ζε νξηζκέλνπο ιηκέλεο ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα, κάιηζηα έρνπλ ζπκβεί πνιιά θαη κεγάια αηπρήκαηα, ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ: ην πινίν Toya Maru  πνπ βπζίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηπθψλα Μαξί ζθνηψλνληαο πεξηζζφηεξα απφ ρίιηα άηνκα θαη ην λνξβεγηθφ 

πνξζκείν, ζην Skagerrak πνπ βπζίζηεθε απφ ηξηθπκία παίξλνληαο καδί ηνπ έμη 

βαγφληα θαη πνιιά απηνθίλεηα
(39)

.  

 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ζην νρεκαηαγσγφ πινίν ηχπνπ 

Train Ferry θαη ζηε γέθπξα βξίζθνληαη ζε αθξηβή επζπγξάκκηζε είλαη απαξαίηεην 

γηα ην πινίν λα έρεη κηα πξνεμνρή ζηελ πξχκλε ηνπ πάλσ ζηελ νπνία νη 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηεο  γέθπξαο ελψλνληαη ζηα πιάγηα κε πχξνπο. Γηα λα είλαη 

βέβαην φηη θαηά ηελ ζχλδεζε δελ ζα δεκηνπξγεζεί βήκα ζηηο ηξνρηέο ζα πξέπεη ε 

πξνεμνρή λα έρεη κήθνο ίδην κε ην άθξν ηεο γέθπξαο.  

 

 
 

 
Δηθόλα 10: ύλδεζε πινίνπ κε ξάκπα 

Σν χςνο ηεο ξάκπαο ξπζκίδεηαη κε πδξαπιηθά έκβνια θαη ζπξκαηφζρνηλα  

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ θαη ζην χςνο 

ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηνπ πινίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κέγηζηε θιίζε ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ δελ ππεξβαίλεη ην 4%. Δπηπιένλ, ε ξάκπα ππνζηεξίδεηαη 

ζην εμσηεξηθφ άθξν ηνπο κε αληίβαξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ε γέθπξα ζπλδέεηαη 

κε ην πινίν κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηεο ζηεξίδεηαη ζηα βιήηξα ηεο 

ζχλδεζεο
(44)

. Γηα ηελ απνθπγή πξφζθξνπζεο κε ην θξεπίδσκα ρξεζηκνπνηνχληαη, 

φπσο θαη ζηα πινία Ro-Ro, πξνζθξνπζηήξεο πξχκλεο/πιψξεο.  

 

 

 

 

 

Ληκέλαο Sicily, Ηηαιία 

http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Toya%20Maru&item_type=topic
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Typhoon&item_type=topic
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Typhoon&item_type=topic
http://en.wikipedia.org/wiki/Rail_track
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ε θαηλνχξηα πνξζκεία ζπλαληάκε δηπιέο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, πνπ ζε αληίζεζε 

κε ηηο κνλέο καο βνεζάλε λα κελ κεηαθέξνληαη φια ηα βαγφληα απφ ηελ ίδηα 

δηαδξνκή, έηζη απνθεχγνληαη αηπρήκαηα θαηά ηελ θφξησζε θαη εθθφξησζε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πινίνπ θαη γίλεηαη ηαρχηεξε ε δηαδηθαζία. 

 

 
 

 

 Δηθόλα 11: ηδεξνδξνκηθή ξάκπα ζηελ πξνβιήηα ηνπ. 

εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ πινίσλ Ra-Ra απνηειεί ε αλάγθε γηα παλνκνηφηππα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ηεο ξάκπαο κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο 

γξακκέο ηνπ πινίνπ. Σα ηκήκαηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζηνπο θαηαπέιηεο 

ησλ πινίσλ έρνπλ κνξθή πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη ζπλερίδνπλ ηηο ζηδεξνδξνκηθέο 

γξακκέο ηεο απνβάζξαο. Γη‘ απηφ δηαπηζηψλνπκε φηη νη θαηαπέιηεο ησλ πινίσλ δελ 

είλαη φκνηνη κεηαμχ ηνπο θαη ηα πινία κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ κφλν ηηο ζπλδέζεηο 

γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί.  

 

Ληκέλα Prince Rupert, Καλαδάο 
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Δηθόλα 12: ύλδεζε ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ ηεο πξνβιήηαο κε ην πινίν. Παξαηεξείηαη όηη νη ζπλαξκνγέο 

ησλ αιιαγώλ είλαη δηαθνξεηηθέο. ην άλσ ηκήκα ε ζύλδεζε ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ ηεο 

πξνβιήηαο κε ην πινίν γίλεηαη ζηε κέζε ηεο αιιαγήο, ελώ ζην θάησ ηκήκα ε ζύλδεζε ησλ 

ζηδεξνδξνκηθώλ γίλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηαπξνύ.  
 

 

χλδεζε ιηκέλσλ Calabria-Sicily,Ηηαιία 

χλδεζε ιηκέλσλ Mukran-Trelleborg, Γεξκαλία-νπεδία 
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Ζ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ρξήζε <<εύθακπησλ>> ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, 

αληηκεησπίδεη ηελ εμππεξέηεζε πινίσλ κε δηαθνξεηηθή δηάηαμε ζηδεξνδξνκηθψλ 

γξακκψλ ζηνλ θαηαπέιηε κε ηελ ζηδεξνδξνκηθή δηάηαμε ηεο γέθπξαο. 

<<Δύθακπηεο>> ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο νλνκάδνληαη νη γξακκέο πνπ νη ζηξσηήξεο 

ησλ γξακκψλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο.  

 

Οη  <<εύθακπηεο>> ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο κεηψλνπλ ηελ θαηαθφξπθε θαη 

εγθάξζηα αθακςία ηεο εζράξαο θαη ηελ ηάζε ελδηάκεζα ησλ ζηξσηήξσλ έηζη ε ξάκπα 

έρεη δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε θιίζε θαη θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 

λεξνχ θαη επηπιένλ ζπκβαηφηεηα κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πινίσλ 
(45)

.  

 

Οθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζηξσηήξσλ ζεκαίλεη 

αχμεζε ηεο ηάζεο ζηελ ππνδνκή θαη ηεο εγθάξζηαο αληίζηαζεο έλαληη κεηαηφπηζεο 

ηεο εζράξαο
(10) 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εθηξνρηαζκφ ηνπ ηξαίλνπ, γη‘ απηφ ε 

αχμεζε ηεο απφζηαζεο ησλ ζηξσηήξσλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ζεκείν έλσζεο 

ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ηεο πξνβιήηαο κε ην θαηάζηξσκα ηνπ ηξαίλνπ θαη φρη 

θάησ απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο. 

 

 
 
Δηθόλα 13: Υξήζε <<εύθακπησλ>> ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ γηα ηελ ζύλδεζε πνξζκείνπ κε πινίν 
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Ζ νηθνγέλεηα ησλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train Ferry πεξηιακβάλεη πινία ζε 

δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη ηχπνπο (επηβαηηθά- εκπνξηθά, κηθηή ρξήζε βαγνληψλ κε 

νδηθά νρήκαηα). Ζ ηθαλφηεηα θφξησζεο εμαξηάηαη απφ ην κήθνο, ην πιάηνο ηνπο 

(κέρξη ζηηγκήο γηα κήθνο πινίνπ 23m δπλαηφηεηα 6 ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ) ή ηελ 

χπαξμε πνιιαπιψλ επίπεδσλ θφξησζεο.  

 

Μεγαιχηεξα πινία ή ρξήζε πνιιαπιψλ επίπεδσλ πξνυπνζέηεη πεξηζζφηεξεο 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ζην θαηάζηξσκα θφξησζεο πνπ νδεγεί ζε απμεκέλν βάξνο 

ηνπ πινίνπ, αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο θφξησζεο/εθθφξησζεο 

θαη  αχμεζε ηνπ θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπ πινίνπ 
(45)

. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά κεγέζε Train Ferry ζε ιεηηνπξγία. 

 
Πίλαθαο 3: Δλδεηθηηθά κεγέζε πινίσλ Train Ferry ζε ιεηηνπξγία (46) 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ ΗΜΑΙΑ ΜΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Vilnius seaways Λικουανία 190,93m  28,00m 22.341tn 

Geroi Plevny Ουκρανία 184,00m  26,00m 19.019tn 

Aratere Νζα Ζθλανδία 183,69m  20,50m 17.816tn 

Tfm 1 

Ρωςία 
 

150,00m  21,00m 5.775tn 

Petrovsk 110,50m  16,42m 3.265tn 

Annenkov 110,50m  16,42m 3.170tn 

Greiswald Παναμάσ  190,90m  28,00m 24.084tn 

Bali Sea ιγκαποφρθ 175,38m  35,84m 24.201tn 

Fata morgana Ιταλία 101.17m  18,82m 2.469tn 

Zhong tie bo hai 1 hao Κίνα 182,60m  24,80m 24.975tn 

 
Πίλαθαο 4:πγθξηηηθόο πίλαθαο κεηαθνξηθήο ηθαλόηεηαο πινίσλ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ ΗΜΑΙΑ 
ΣΤΠΟ 

ΠΛΟΙΟΤ 
ΜΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Persey 
Ρωςία RO-RO 

128,00m 20,83m 9.989tn 

BFI 1 150,32m 21,00m 6.628tn 

Tramper 
Δανία LO-LO 

100,50m 20,40m 8.734tn 

Happy River 138,04m 22,49m 12.950tn 

Petrovsk 
Ρωςία Train Ferry 

110,50m 16,42m 3.265tn 

Tfm 1 150,00m 21,00m 5.775tn 

 

 

http://www.giantmarine.fr/download/heavy-shipping/Happy_R_fichiers/Full_TC_Description_Happy_River_web.pdf
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Με βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ πινίσλ, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο, κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ κε ηα εμήο 

θξηηήξηα: 

 

 Αξηζκφο θαηαζηξσκάησλ: νρεκαηαγσγά πινία ηχπνπ Train Ferry κε έλα έσο 

δπν θαηαζηξψκαηα  (Βιέπε: Δηθφλα 14) 

 Δίδνο νρεκάησλ κεηαθνξάο: κεηαθνξά κφλν ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ θαη 

κεηαθνξά ζηδεξνδξνκηθψλ θαη νδηθψλ νρεκάησλ. (Βιέπε: Δηθφλα 15) 

 Σχπνο κεηαθνξάο ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ: ηα νρεκαηαγσγά πινία ηχπνπ 

Train Ferry κεηαθέξνπλ εθηφο απφ εκπνξηθνχο ζπξκνχο θαη επηβαηηθνχο. Ζ 

κεηαθνξά επηβαηηθψλ ζπξκψλ πξνυπνζέηεη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην πινίν 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ (Βιέπε: 

Δηθφλα 16) 

 Σξφπνη ζπλαξκνγήο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ηεο ξάκπαο κε ηνπ πινίνπ: 

Γηαθνξεηηθέο ζπλαξκνγέο απνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα παλνκνηφηππα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ηεο ξάκπαο κε ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηνπ πινίνπ. (Βιέπε: Δηθφλα 17) 

 χζηεκα ειέγρνπ ηεο ξάκπαο θξεπηδψκαηνο: ην χςνο ηεο ξάκπαο ξπζκίδεηαη 

αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ, κπνξεί λα γίλεη είηε κε 

πδξαπιηθά έκβνια θαη αληίβαξα είηε κφλν κε αληίβαξα.(Βιέπε: Δηθφλα 18) 

 Αξηζκφο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζηε ξάκπα θαη ζην πινίν: δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ηαπηίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ηεο 

ξάκπαο κε ηνπ πινίνπ, θαζψο εζσηεξηθά ηνπ πινίνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ηαμηλφκεζεο ησλ βαγνληψλ (Βιέπε: Δηθφλα 19) 

 ηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε πινίνπ απεπζείαο κε ηελ πξνβιήηα ή κε θαηαζθεπή 

ελδηάκεζεο ξάκπαο: ε ζχλδεζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ηνπ πινίνπ 

κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο κε ηελ πξνβιήηα ζε ζάιαζζεο κε  κηθξφ 

παιηξξνηαθφ εχξνο ή ζε ιίκλεο πνπ δηαζέηνπλ κηθξφ βάζνο θαη πεξηνξηζκέλε 

έθηαζε , ιίκλε Βαλ  (έθηαζε 1.434  ηεηξαγσληθά κίιηα, βαζχηεξν ζεκείν  

457κέηξα, δηαθνξά ζηάζκεο λεξνχ κεηαμχ  θαινθαηξηλψλ-ρεηκεξηλψλ κελψλ 

50cm/έηνο). Αληίζεηα ζε πεξηνρέο κε κεγάιν παιηξξνηαθφ εχξνο πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζε αηκνζθαηξηθέο κεηαβνιέο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε 

γέθπξαο/ξάκπαο θαζψο ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ κέξα 

ζε κέξα, ζηελ Βαιηηθή ζάιαζζα ε ζηάζκε κπνξεί λα κεηαβιεζεί κέζα ζε 

12,5 ψξεο θαη νη παιίξξνηεο είλαη ζπρλφ θαηλφκελν
 
(Βιέπε: Δηθφλα 20) 
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Δηθόλα 14: Train Ferry κε έλα θαηάζηξσκα-, (άλσ θσηνγξαθία). Train Ferry κε δηπιό θαηάζηξσκα- (θάησ 

θσηνγξαθία) 

 

χλδεζε ιηκέλσλ Kavkaz-Kerch, Ρσζία -Οπθξαλία 

χλδεζε ιηκέλσλ Mobile-Coatzacoalcos,Ζ.Π.Α.-Μεμηθφ 
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Δηθόλα 15: Γηαθίλεζε βαγνληώλ- (άλσ θσηνγξαθία), δηαθίλεζε βαγνληώλ θαη θνξηεγώλ (θάησ θσηνγξαθία) κε 

πινίνTrain Ferry.  

 

 

 

 

χλδεζε ιηκέλσλ: Kavkaz- Samsun, Ρσζία-Σνπξθία 

χλδεζε ιηκέλσλ: Ilyichevsk –Istabul, Οπθξαλία-Σνπξθία 
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Δηθόλα 16: Μεηαθνξά εκπνξηθώλ ζπξκώλ (άλσ θσηνγξαθία). Μεηαθνξά επηβαηηθώλ ζπξκώλ κε εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζην  πινίν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηώλ (θάησ θσηνγξαθία). 

 

 

 

 

 

 

χλδεζε ιηκέλσλ Ilyichevsk -Poti:, Οπθξαλία-Γεσξγία 

 

χλδεζε ιηκέλσλ Calabria-Sicily, Ηηαιία 
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Δηθόλα 17: ύλδεζε ηνπ  πινίνπ κε ηε ξάκπα ζηελ αιιαγή ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ (άλσ θσηνγξαθία) θαη 

ξάκπα κε επζείεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο (θάησ θσηνγξαθία). 

 

 

 

 

 

Ληκέλαο Mukran, Γεξκαλία 

Ληκέλαο San Francisco 
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Δηθόλα 18: Ρύζκηζε ύςνπο ξάκπαο κε πδξαπιηθό κεραληζκό αλύςσζεο- (άλσ θσηνγξαθία). Ρύζκηζε ύςνπο ξάκπαο 

κε  αληίβαξα  (θάησ θσηνγξαθία). 

 

 

Ληκέλαο San Francisco 

Ληκέλαο  Frederikshavn 



39 

 

  
 

Δηθόλα 19: Αξηζηεξά: 3 ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ζηε ξάκπα – 5 ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο εζσηεξηθά ηνπ πινίνπ. 

Γεμηά: 3 ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ζηε ξάκπα – 3 ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο εζσηεξηθά ηνπ πινίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ληκέλαο Kavkaz. 
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Δηθόλα 20: Απεπζείαο ζύλδεζε πξνβιήηα κε πινίν ζε πεξηνρέο κε κηθξό παιηξξνηαθό εύξνο (άλσ θσηνγξαθία). 

ύλδεζε πινίνπ κε θηλεηή γέθπξα ζε  πεξηνρέο κε κεγάιν παιηξξνηαθό εύξνο (θάησ θσηνγξαθία).  

 

 

 

 

Λίκλε Βαλ 

Ληκέλαο Sassintz 
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Ζ ζπλερφκελε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

απηνχ ηνπ ηχπνπ πινίνπ έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα 

 απινπνηεί ηε δηαδηθαζία δηαθίλεζεο κεγάισλ πνζνηήησλ εκπνξεπκάησλ ή 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνπο ιηκέλεο θαζψο εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο ζηε 

δηαδηθαζία θφξησζεο/εθθφξησζεο  

 επίζπεπζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηνπο ιηκέλεο 

 κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ πνπ νδεγεί ζηελ 

απινχζηεπζε ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

  δεκηνπξγεί έλα εληαίν ζχζηεκα κεηαθνξάο κεηαμχ λεξνχ θαη γεο 

εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη θφζηνο 

 εμνηθνλφκεζε ρψξνπ ζηηο πξνβιήηεο ησλ ιηκέλσλ θαζψο ην πινίν εηζέξρεηαη 

κε ηελ πξχκλε 

 ζπλδέεη πεξηνρέο πνπ δελ επλννχληαη νη νδηθέο κεηαθνξέο  

 εληζρχνληαη νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία
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3.2 ηδεξνδξνκηθέο πνξζκεηαθέο ζπλδέζεηο ζε ιεηηνπξγία 
 

ηνπο Πίλαθεο 5 έσο 9 παξνπζηάδνληαη αλά ήπεηξν νη πνξζκεηαθέο ζπλδέζεηο ηνπ 

νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ  Train Ferry, πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία, κε βάζε ζηνηρεία 

κέρξη ην 2014. Σα πινία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηθξέο απνζηάζεηο ή εζσηεξηθέο 

ζπλδέζεηο, ζηηο νπνίεο ε θαηαζθεπή γέθπξαο ή ζήξαγγαο είλαη αζχκθνξε. Οη 

απνζηάζεηο πνηθίινπλ, ραξαθηεξηζηηθέο είλαη: 150 knots (Βνιηβία-Πεξνχ) θαη 

1300knots (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο- Αιάζθα), ζηελ Βαιηηθή Θάιαζζα ε κεγαιχηεξε 

δηαδξνκή θηάλεη έσο ηα 650 knots (Γεξκαλία-Ρσζία) θαη ζηελ Μαχξε Θάιαζζα ε 

κεγαιχηεξε δηαδξνκή πξνζεγγίδεη ηα 620 knots (Βνπιγαξία-Γεσξγία). 

 
Πίλαθαο 5: ηδεξνδξνκηθέο πνξζκεηαθέο ζπλδέζεηο κε νρεκαηαγσγά πινία ηύπνπ Train Ferry  ζηελ Ακεξηθή. 

ΥΩΡΑ ΔΠΗΒΗΒΑΖ 
ΥΩΡΑ 

ΑΠΟΒΗΒΑΖ 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΔ 

ΠΟΡΜΔΗΑΚΔ ΤΝΓΔΔΗ 
ΥΟΛΗΑ 

Καλαδάο 

 

 

Βξεηαληθή 

Κνινκβία 

Αιάζθα 
Prince Roupert-Whittier 

 

Όλνκα πινίνπ: CN Aquatrain, 

εκπνξηθφο ζπξκφο,  Γηάξθεηα 

ηαμηδίνπ: 5 κέξεο, 
(47)

 

Βξεηαληθή 

Κνινκβία 

Delta- Nanaimo 

 

Δηαηξεία: BC Ferries,  επηβαηηθφο 

ζπξκφο Γηάξθεηα ηαμηδηνχ: 2ψξεο, 

Καζεκεξηλφ δξνκνιφγην 
(48)

 

Κεκπέθ Κεκπέθ 
 

Matane-Baie Comeau 

Δηαηξεία: Cogema, Γξνκνιφγην:  

2 θνξέο ηελ εβδνκάδα, εκπνξηθφο 

ζπξκφο
 (49)

 

Βνιηβία Πεξνχ Λίκλε Σηηηθάθα 

Σν 2012 γίλεηαη απνθαηάζηαζε 

ηεο γξακκήο (67km 

ζηδεξφδξνκνπ θαη 73.000 μχιηλνη 

ζηξσηήξεο). Σν 2013 ε γξακκή 

κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία γηα 

εκπνξηθή ρξήζε 
(50)

 

Μεμηθφ 
Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο 
Coatzacoalcos-Mobile , Alabama 

Δηαηξεία: CG Railway, φλνκα 

πινίσλ: Banda Sea, Bali Sea, 

Γξνκνιφγην:7 θνξέο ην κήλα, 

εκπνξηθφο ζπξκφο 
(51)

 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Μεμηθφ Mobile , Alabama-Coatzacoalcos 
Δηαηξεία: ICS. Γξνκνιφγην: θάζε 

4 κέξεο, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Αιάζθα ηάηι Οπάζηγθηνλ-Whittier  

Όλνκα πινίνπ: CN Aquatrain, 

εκπνξηθφο ζπξκφο, ζπλέρεηα ηεο 

δηαδξνκήο Prince Roupert-

Whittier
(52)

 

Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο 
Norfolk - Cape Charles Βηξηδίληα 

Δζσηεξηθή ζχλδεζε, εκπνξηθφο 

ζπξκφο, ρσξεηηθφηεηα 15-25 

βαγφληα 
(53)

 

 
Πίλαθαο 6: ηδεξνδξνκηθέο πνξζκεηαθέο κε νρεκαηαγσγά πινία ηύπνπ Train Ferry  ζηελ Αθξηθή 

ΥΩΡΑ ΔΠΗΒΗΒΑΖ ΥΩΡΑ ΑΠΟΒΗΒΑΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΔ ΠΟΡΜΔΗΑΚΔ ΤΝΓΔΔΗ 

νπδάλ Οπγθάληα Νείινο (Juba- Pakwach) 

Νηγεξία Νηγεξία Πνηακφο Νίγεξα 
 

Πίλαθαο 7: ηδεξνδξνκηθέο πνξζκεηαθέο κε νρεκαηαγσγά πινία ηύπνπ Train Ferry  ζηελ Απζηξαιία 

ΥΩΡΑ ΔΠΗΒΗΒΑΖ ΥΩΡΑ ΑΠΟΒΗΒΑΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΔ ΠΟΡΜΔΗΑΚΔ ΤΝΓΔΔΗ 

Νέα Εειαλδία Νέα Εειαλδία Arahura 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coatzacoalcos
http://en.wikipedia.org/wiki/Coatzacoalcos
http://en.wikipedia.org/wiki/Alabama
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Mobile
http://en.wikipedia.org/wiki/Alabama
http://en.wikipedia.org/wiki/Coatzacoalcos
http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle
http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle
http://en.wikipedia.org/wiki/Whittier,_Alaska
http://en.wikipedia.org/wiki/Norfolk,_Virginia
http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Charles,_Virginia
http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Charles,_Virginia
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Πίλαθαο 8: ηδεξνδξνκηθέο πνξζκεηαθέο ζπλδέζεηο κε νρεκαηαγσγά πινία ηύπνπ Train Ferry  ζηελ Αζία 

ΥΩΡΑ 

ΔΠΗΒΗΒΑΖ 

ΥΩΡΑ 

ΑΠΟΒΗΒΑΖ 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΔ 

ΠΟΡΜΔΗΑΚΔ 

ΤΝΓΔΔΗ 

ΥΟΛΗΑ 

Αδεξκπαηηδάλ Σνπξκεθηζηάλ  Baku- Krasnovodsk  

Δκπνξηθφο ζπξκφο, δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλν 

δξνκνιφγην, αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηε 

δήηεζε
(54)

 

 

Κίλα 

 

 

Κίλα 

 

Zhanjiang-Hainan 

Όλνκαηα Πινίσλ: Yuehai No. 1  Yuehai No. 2. 

Yuehai No. 3, Yuehai No. 4, εκπνξηθφο θαη 

επηβαηηθφο ζπξκφο  

Γηαληάη-Νηαιηάλ 

 

Όλνκαηα Πινίσλ: Sinorail Bohai No. 1, No. 2 

and No. 3, Γξνκνιφγην:6 θνξέο θαζεκεξηλά, 

εκπνξηθφο θαη επηβαηηθφο ζπξκφο     (50 βαγφληα 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, 50 είθνζη ηφλσλ 

θνξηεγά, 400 επηβάηεο) 

Jingjiang-βφξεηα πιεπξά 

ηνπ πνηακνχ Yangtze 

Γξνκνιφγην:24 θνξέο θαζεκεξηλά, , εκπνξηθφο 

θαη επηβαηηθφο ζπξκφο      

Ρσζία 

Γεξκαλία 

Baltijsk-Mukran  
Δκπνξηθφο ζπξκφο, Γξνκνιφγην: 1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα, 34 ψξεο 
(55)

 

Ust Luga- 

Sassnitz/ Mukran 

Δκπνξηθφο θαη επηβαηηθφο ζπξκφο , Γξνκνιφγην 

:1 θνξά ηελ εβδνκάδα,38 ψξεο 
(56)

 

Σνπξκεθηζηάλ 
Makhachkala - 

Turkmenbashi 

Δηαηξεία SAFINAT Group, Γξνκνιφγην: 

ηαθηηθά. Υσξεηηθφηεηα: 52βαγφληα, εκπνξηθφο 

ζπξκφο 

Γεσξγία Kavkaz- Poti 

Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. Γξνκνιφγην: 

1 θνξά ην δεθαπελζήκεξν. Υσξεηηθφηεηα: 

108βαγφληα/ 90 θνξηεγά, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Ρσζία Krym-Kavkaz 

Δηαηξεία AnRussTrans, Γξνκνιφγην: 

4 ηαμίδηα ηελ εκέξα. Υσξεηηθφηεηα: 28 βαγφληα, 

εκπνξηθφο ζπξκφο 

Σνπξθία Kavkaz-Samsun  
Δηαηξεία: BSF&I. ηαθηηθά. Υσξεηηθφηεηα: 

200βαγφληα, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Ηξάλ Λίκλε Βαλ- Σερεξάλε Υσξεηηθφηεηα: 50βαγφληα, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Γεσξγία Kavkaz- Poti 

Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. Γξνκνιφγην:1 θνξά 

ηελ εβδνκάδα. Υσξεηηθφηεηα: 50 βαγφληα/ 70 

θνξηεγά, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Βνπιγαξία Kavkaz- Varna 

Δηαηξεία AnRussTrans: Γξνκνιφγην:1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα. Υσξεηηθφηεηα: 50 βαγφληα, 

εκπνξηθφο ζπξκφο 

Σνπξθία 

Ρσζία Samsun-   Kavkaz Βιέπε: Ρσζία 

Γεσξγία Derince -Poti  

Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. Γξνκνιφγην:1 θνξά 

ην δεθαπελζήκεξν. Υσξεηηθφηεηα: 108βαγφληα/ 

90 θνξηεγά, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Οπθξαλία 

Derince -Iliychevsk  

Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. Γξνκνιφγην:3 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα. Υσξεηηθφηεηα: 108βαγφληα/ 90 

θνξηεγά, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Κσλζηαληηλνχπνιε - 

Iliychevsk 

Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. Γξνκνιφγην:2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Υσξεηηθφηεηα: 108βαγφληα/ 90 θνξηεγά, 

εκπνξηθφο ζπξκφο 

Αδεξκπατηδάλ 

Αδεξκπατηδάλ Baku- Aktau Δηαηξεία: Azerbaijan Caspian Sea Shipping 

Company . Γξνκνιφγην:2-3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα-κε πξνγξακκαηηζκέλν. 

Υσξεηηθφηεηα: 54βαγφληα, εκπνξηθφο ζπξκφο 
Σνπξκεθηζηάλ Baku- Turkmenbashi 

Σνπξκεθηζηάλ 
Σνπξκεθηζηάλ Turkmenbashi- Baku Βιέπε: Αδεξκπατηδάλ 

Ρσζία Turkmenbashi- Makhachkala Βιέπε: Ρσζία 

 

Πίλαθαο 9: ηδεξνδξνκηθέο πνξζκεηαθέο ζπλδέζεηο κε νρεκαηαγσγά πινία ηύπνπ Train Ferry  ζηελ Δπξώπε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jingjiang
http://en.wikipedia.org/wiki/Yangtze_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Baltijsk
http://en.wikipedia.org/wiki/Mukran
http://en.wikipedia.org/wiki/Ust-Luga
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Kavkaz
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Kavkaz
http://en.wikipedia.org/wiki/Samsun
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Kavkaz
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Kavkaz
http://en.wikipedia.org/wiki/Samsun
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Kavkaz
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ΥΩΡΑ 

ΔΠΗΒΗΒΑΖ 

ΥΩΡΑ 

ΑΠΟΒΗΒΑΖ 
ΛΗΜΔΝΔ ΥΟΛΗΑ 

Βνπιγαξία 

Οπθξαλία Varna - Iliychevsk 

Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. 

Γξνκνιφγην: θάζε 8 κέξεο. 

Υσξεηηθφηεηα: 108βαγφληα/ 

90 θνξηεγά, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Γεσξγία Varna-Batumi 

Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. 

Γξνκνιφγην: θάζε 8 κέξεο. 

Υσξεηηθφηεηα: 108βαγφληα/ 

90 θνξηεγά, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Ρσζία Varna -Kavkaz Βιέπε: Ρσζία 

Οπθξαλία 

Βνπιγαξία Iliychevsk - Varna Βιέπε: Βνπιγαξία 

Γεσξγία 

Iliychevsk - Batumi 

Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. 

Γξνκνιφγην: θάζε 8 κέξεο. 

Υσξεηηθφηεηα: 108βαγφληα/ 

90 θνξηεγά, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Iliychevsk- Poti 

Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. 

Γξνκνιφγην:3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Υσξεηηθφηεηα: 108βαγφληα/ 

90 θνξηεγά, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Kerch- Poti Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. 

Γξνκνιφγην:1 θνξά ηελ εβδνκάδα. 

Υσξεηηθφηεηα: 108βαγφληα/ 

90 θνξηεγά, εκπνξηθφο ζπξκφο 
Kerch- Batumi 

Σνπξθία 
Iliychevsk - Derince 

Βιέπε: Σνπξθία 
Iliychevsk - Κσλζηαληηλνχπνιε 

Γεσξγία 

Οπθξαλία 

Batumi -Iliychevsk 

Βιέπε: Οπθξαλία 
Poti -Iliychevsk 

Poti -Kerch 

Batumi –Kerch 

Βνπιγαξία Batumi - Varna Βιέπε: Βνπιγαξία 

Ρσζία 
Poti -Kavkaz- 

Βιέπε: Ρσζία 
Poti -Ννβνξνζίζθ 

Ρνπκαλία Poti - Constanca 

Δηαηξείεο: UkrFerry/ BMF. 

Γξνκνιφγην:1 θνξά ην δεθαπελζήκεξν. 

Υσξεηηθφηεηα: 108βαγφληα/ 

90 θνξηεγά, εκπνξηθφο ζπξκφο 

Σνπξθία Poti- Derince Βιέπε: Σνπξθία 

Γαλία 

νπεδία Frederikshavn -Gothenburg 
Δηαηξείεο: Stena Line. Γξνκνιφγην: 

6 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Γεξκαλία 
 

Rødby - Puttgarden 

επηβαηηθφο ζπξκφο, Γξνκνιφγην:6 

θνξέο ηελ εκέξα 

Γεξκαλία 

 

 

 

 

Γαλία Puttgarden - Rødby Βιέπε: Γαλία 

νπεδία Mukran-Trelleborg 
Δκπνξηθφο ζπξκφο, Γξνκνιφγην:4 

θνξέο ηελ εβδνκάδα 

Ρσζία 
Mukran - Baltijsk 

Βιέπε: Ρσζία 
Ust Luga-Sassnitz Mukran 

Ηηαιία Ηηαιία Καιαβξία - ηθειία 

Δηαηξεία: Trenitalia. επηβαηηθφο 

ζπξκφο, θαζεκεξηλφ δξνκνιφγην θάζε 

20 ιεπηά 

νπεδία 

Γεξκαλία 
Trelleborg-Mukran 

 

Βιέπε: Γεξκαλία 

 

Γαλία 
Gothenburg -Frederikshavn 

 
Βιέπε: Γαλία 

http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Kavkaz
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Kavkaz
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjABahUKEwiG8KCF_47GAhXHpnIKHTyQAMM&url=http%3A%2F%2Fwww.directferries.co.uk%2Ffrederikshavn_gothenburg_ferry.htm&ei=nVl9VcatEcfNygO8oIKYDA&usg=AFQjCNH7q4KTstDpkqzDnKGermbTMWVb7w&sig2=qoEvV1XeqoHlcOZ28AF_kg&bvm=bv.95515949,d.bGQ
http://www.directferries.co.uk/stena.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dby
http://en.wikipedia.org/wiki/Puttgarden
http://en.wikipedia.org/wiki/Puttgarden
http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dby
http://en.wikipedia.org/wiki/Mukran
http://en.wikipedia.org/wiki/Mukran
http://en.wikipedia.org/wiki/Baltijsk
http://en.wikipedia.org/wiki/Ust-Luga
http://en.wikipedia.org/wiki/Calabria
http://en.wikipedia.org/wiki/Sicily
http://en.wikipedia.org/wiki/Mukran
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederikshavn
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Δηθόλα 21: Η ρξήζε ησλ πινίσλ Train Ferry ζην παγθόζκην ράξηε 
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Δηθόλα 22: Οη εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο ζηελ Βαιηηθή Θάιαζζα 
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Δηθόλα 23:Οη εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο ζηελ Μαύξε Θάιαζζα 
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Οη πνξζκεηαθέο ζπλδέζεηο κε ρξήζε ησλ πινίσλ RA/RA αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα 

κε ζπκβαηφηεηαο ηνπ εχξνπο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Σν εχξνο ηεο γξακκήο είλαη 

ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ παξεηψλ ησλ ζηδεξνηξνρηψλ  θαη ζε πνιιέο ρψξεο 

ππάξρεη δηαθνξεηηθφ πιάηνο κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε ζπλαξκνγή ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ. 

 
Πίλαθαο 10: Σν εύξνο ησλ ζηδεξνηξνρηώλ ζε παγθόζκην επίπεδν (57) 

 
 

Ζ ρξήζε δηπινχ εχξνπο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ δεκηνπξγεί ζπλνρή ζην 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν απφ ρψξα ζε ρψξα. Γηπιφ εχξνο επηηπγράλεηαη φηαλ ηξεηο ξάγεο 

ππνζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα ππνδνκή.  Οη δπν εμσηεξηθέο γξακκέο δίλνπλ επξχηεξν 

πιάηνο θαη ε κηα εμσηεξηθή κε ηελ εζσηεξηθή δεκηνπξγνχλ ην ζηελφηεξν πιάηνο 
(57)

.  

 

 
 
 

Δηθόλα 24: Μηθηό εύξνο ηξνρηάο, αιιαγή από 1435mm ζε 950mm 

άζζαξη-αξδελία 
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Σν πξφβιεκα φκσο ζπκβαηφηεηαο εζηηάδεηαη ζηνπο ηξνρνχο ησλ ηξέλσλ θαζψο ν 

άμνλαο αλάκεζα ζηνπο φλπρεο είλαη ζηαζεξφο. Σν πξφβιεκα αξρηθά αληηκεησπίζηεθε 

κε κεηαθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην έλα ακάμσκα ζην άιιν ζην ζεκείν 

αιιαγήο ηνπ εχξνπο. Ζ κέζνδνο απηή ήηαλ ρξνλνβφξα, ππήξραλ πξνβιήκαηα 

ρσξεηηθφηεηαο εμαηηίαο δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ βαγνληψλ θαη απμαλφηαλ ν θίλδπλνο 

βιάβεο ησλ εκπνξεπκάησλ, γη‘ απηφ μεθίλεζε ε ρξήζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

bogie exchange.  

 

Ζ ρξήζε αιιαγήο ζηδεξνδξνκηθνχ θνξείνπ (bogie exchange) γίλεηαη κε αθαίξεζε ηνπ 

θνξείνπ ησλ βαγνληψλ θαη εγθαηάζηαζε λένπ κε δηάζηεκα αμφλσλ ζπκβαηφ ζην λέν 

εχξνο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 
(58)

. Όινη απηνί νη ηξφπνη ιχλνπλ ην πξφβιεκα 

ζπκβαηφηεηαο φκσο απμάλνπλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ ζηα πινία 

Ra-Ra ηα δπν απηά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα.  

 

Σν 2004 εηζήρζε ζηελ αγνξά έλαο λένο ηχπνο θνξείν ην νπνίν απνθηάεη νινέλα θαη πην 

επξχ ρξήζε, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξίο αχμεζε ηνπ ρξφλνπ θαη 

θαζφινπ θφζηνο κεηαθφξησζεο 
(59)

. Σν ζχζηεκα  απηφ είλαη έλα θνξείν κε δπλαηφηεηα 

απμνκείσζεο ηνπ πιάηνπο ηνπ άμνλα αλάκεζα ζηνπο ηξνρνχο, κε εηδηθφ κνριφ 

μεθιεηδψλεηαη ην ζεκείν έλσζεο ηνπ άμνλα κε ηνπο ηξνρνχο, ξπζκίδεηαη ην κήθνο ηνπ 

άμνλα θαη μαλαθιεηδψλεηαη ζε λέν ζεκείν. Ζ αιιαγή απηή ιφγσ θηλδχλνπ 

εθηξνρηαζκνχ γίλεηαη κε ηαρχηεηα 10-15km/hr θαη ν ρξφλνο αιιαγήο  θπκαίλεηαη ζηα 5 

δεπηεξφιεπηα 
(60)

. 
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Δηθόλα 25: Υξήζε ζπζηήκαηνο  bogie exchange  

 

 

 
 
Δηθόλα 26: Γηαδηθαζία αιιαγήο εύξνπο, απμνκείσζε άμνλα κεηαμύ ησλ ηξνρώλ 
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4. Δθαξκνγή: Σερλννηθνλνκηθή δηεξεύλεζε πνξζκεηαθήο 

ζύλδεζεο ηνπ ιηκέλα Βόινπ κε ηνλ ιηκέλα Kavkaz 
 

ηα πιαίζηα θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

πνξζκείσλ δεκηνπξγήζεθε εθαξκνγή κε ρξήζε ησλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train 

Ferry, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν δηαθίλεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ζε ζχγθξηζε κε ην πην δηαδεδνκέλν κέζν κεηαθνξάο, ην θνξηεγφ. 

 

Ζ εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν, θπξίσο γηαηί:  

 

 ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ην ζηδεξνδξνκηθφ ηνπ δίθηπν 

 έρεη άκεζε αλάγθε ηελ αλάπηπμε κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο 

 βξίζθεηαη ζε λεπξαιγηθή γεσγξαθηθή ζέζε 

 ππήξρε κεγάιε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

 

Ο ειιεληθφο ιηκέλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηνπ Βφινπ δηφηη δηαζέηεη ήδε 

ζηδεξνδξνκηθφ πνξζκείν, ε Θεζζαιία είλαη ζεκαληηθφο παξαγσγφο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην Ληκεληθφ Σακείν ηνπ 

Βφινπ γίλνληαη ζπδεηήζεηο γηα αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα θαη ζχλδεζε ηνπ κε δηεζλή 

ιηκέλεο. Ζ ζχγθξηζε ηνπ ειιεληθνχ ιηκέλα έγηλε κε ηνλ ιηκέλα ηεο Βνπιγαξίαο, Βάξλα. 

Ο ιηκέλαο δηαζέηεη ζηδεξνδξνκηθφ πνξζκείν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ρξήζε εδψ θαη 30 

ρξφληα θαη δηαζέηεη εβδνκαδηαίν δξνκνιφγην γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ ιηκέλα Kavkaz, 

ηεο Ρσζίαο 

 

ηελ  εθαξκνγή απνηέιεζε ζηαζκφ αθεηεξίαο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηελ πξσηεχνπζα ηεο 

Ρσζίαο, ηελ Μφζρα, ε Αζήλα θαζψο δηαζέηεη ζχγρξνλν ηξνραίν πιηθφ θαη απνηειεί 

θέληξν ζπγθνκηδήο ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο. ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ε 

ππάξρνπζα ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε Αζήλα-ιηκέλαο Βφινπ, έγηλε ζχλδεζε κε ρξήζε 

ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ Train Ferry ησλ ιηκέλσλ Βφινπ θαη Kavkaz (Ρσζία) 

θαη ηέινο ππνινγίζηεθε ε ππάξρνπζα ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ιηκέλα Kavkaz κε 

ηελ Μφζρα. Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο ζχλδεζεο Αζήλα-Μφζρα κε ρξήζε 

νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ Train Ferry ζπγθξίζεθε κε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο 

νδηθήο ζχλδεζεο κε ρξήζε θνξηεγψλ, κε ηελ ακηγψο ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε θαη κε 

ηελ ππάξρνπζα ζχλδεζε Αζήλα-Βνπιγαξία-Ρσζία κε ρξήζε νρεκαηαγσγνχ πινίνπ 

ηχπνπ Train Ferry. Σέινο, δεκηνπξγήζεθε ζπγθξηηηθφο πίλαθαο θαη εμήιζαλ 

απνηειέζκαηα απφ ηα 4 πηζαλά ζελάξηα ζχλδεζεο ησλ πεξηνρψλ Αζήλα-Μφζρα. 
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4.1 πιινγή ζηνηρείσλ- Τπνινγηζηηθά Δξγαιεία 
 

Σα ζηνηρεία γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ζπιιέρζεθαλ: απφ ζπλεληεχμεηο κε ην 

Ληκεληθφ Σακείν ηνπ Βφινπ, απφ ηα νπνία έγηλε ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πνξζκείνπ θαη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, απφ ζπλεληεχμεηο κε 

νδεγνχο θνξηεγψλ απφ ηνπο νπνίνπο επηβεβαηψζεθαλ νη δηαδξνκέο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδξνκψλ, απφ ηε λνκνζεζία 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ πνπ βξίζθνληαη 

εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζε θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ιηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 

Σα ππνινγηζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζεσλ  

είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ETIS θαη ην πξφγξακκα TRANSCAD. 

 

Σν ETIS είλαη έλα επξσπατθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη δεδνκέλα θαη 

αλαιπηηθά κνληέια κε ράξηεο απφ ην Γεσγξαθηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (GIS). 

Απνζθνπεί, επνκέλσο, λα παξέρεη κηα γέθπξα κεηαμχ ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ζην πιαίζην ηνπ ζέκαηνο ηεο πνιηηηθήο ησλ κεηαθνξψλ. 

Οη ειεθηξνληθνί ράξηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ETIS απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ 

πνπ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ θαηαλφεζε 

ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεηε ε επεμήγεζε ησλ νξνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη: 

Network objects: ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνχλ ην δίθηπν (ζπλδέζεηο θαη θφκβνη). 

Network link: έλα ηκήκα κηαο ζχλδεζεο πνπ ζπλδέεη δπν θφκβνπο, κπνξεί λα είλαη 

νδηθφ, ζηδεξνδξνκηθφ ή ζαιάζζην. Network node: ζεκεία πνπ δείρλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

ζπλδέζεσλ κηαο πεξηνρήο (χπαξμε νδηθνχ, ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, αεξνδξνκίνπ, 

ιηκέλα), επηπιένλ, ιεηηνπξγνχλ σο θφκβνη πνπ ζπλαληψληαη δπν ή πεξηζζφηεξα 

ηκήκαηα ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ δηθηχνπ, απνηειψληαο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο.  

Attribute: ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηκήκαηνο ηεο ζχλδεζεο ή ελφο θφκβνπ. Trajectory: ε 

αθξηβήο δηαδξνκή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα ζεκεία ηεο ζχλδεζεο ηνπ δηθηχνπ 
(61)

. 

 

 
 
Δηθόλα 27: Γίθηπα ζπλδέζεσλ από ειεθηξνληθνύο ράξηεο ηεο βάζεο ηνπ ETIS 
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Δηθόλα 28:Υαξαθηεξηζηηθά ηκήκαηνο κηαο ζύλδεζεο από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ ETIS 

ηνπο ράξηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνζζήθεο 

ηκεκάησλ ζχλδεζεο θαη θφκβσλ. Ζ πξνζζήθε ηκεκάησλ ζχλδεζεο κπνξεί λα γίλεη απφ 

ηελ επηινγή ηνπ εξγαιείνπ ΄ πξνζζέζηε ζχλδεζε‘ (‗add link‘) ζηε ζπλέρεηα νξίδεηαη ην 

πξψην ζεκείν έλαξμεο ηεο ζχλδεζεο θαη κε θάζε επηπιένλ θιηθ πάλσ ζηνλ ράξηε 

γίλεηαη πξφζζεζε επηπιένλ ηκήκαηνο, φηαλ ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία πξνζζήθεο ην ETIS 

κεηαηξέπεη απηφκαηα ην πξψην θαη ην ηειεπηαίν ζεκείν ζε θφκβνπο θαη δηαρσξίδεη ηα 

ελδηάκεζα ηκήκαηα κε ζεκεία. Ζ δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ηo θνκκάηη ησλ ζπλδέζεσλ πνπ δελ ππήξρε ζηνπο ράξηεο (Ληκέλαο 

Βφινπ-Ληκέλαο Kavkaz). 

 

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ραξηψλ ηνπ ETIS, απνζεθεχηεθαλ ζε κνξθή line layer έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεα ελζσκάησζήο ηνπο ζηνπο ράξηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Transcad, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη ε απνζήθεπζε ηνπο σο απινχο ράξηεο δελ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην πξφγξακκα Transcad λα βξεη ηηο βέιηηζηεο δηαδξνκέο. 

 

Σν πξφγξακκα Transcad έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηελ απνζήθεπζε, απεηθφληζε, 

δηαρείξηζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ. Δλζσκαηψλεη ην GIS κε ηε 

κνληεινπνίεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε 

κηα εληαία νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα, ε νπνία παξέρεη: 

 

 φια ηα κέζα κεηαθνξάο, ζε θάζε γεσγξαθηθή θιίκαθα 

 ηζρπξφ θηλεηήξα GIS  

 εξγαιεία ραξηνγξάθεζεο, νπηηθνπνίεζε θαη αλάιπζε γηα ζρεδίαζε εθαξκνγψλ 

 ελφηεηεο γηα ηε δήηεζε ηαμηδηψλ, πξφβιεςε γηα ηε δεκφζηα ζπγθνηλσλία θαη 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαδξνκέο ησλ θνξηεγψλ, ηνπ ηξέλνπ, ησλ απηνθηλήησλ θαη 

ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαζψο θαη ηηο απνζηάζεηο ηνπο 
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Δπηπιένλ, νη δπλαηφηεηεο ηνπ Transcad επηιχνπλ πνιινχο ηχπνπο πξνβιεκάησλ ηνπ 

δηθηχνπ κεηαθνξάο, φπσο: 

 εχξεζε ηεο ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο σο πξνο ηνλ ρξφλν αιιά θαη σο πξνο 

ην θφζηνο κεηαμχ νπνηνδήπνηε πξννξηζκφ θαη κε νπνηνδήπνηε αξηζκφ 

ελδηάκεζσλ ζεκείσλ 

 δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλνηθίαο κε βάζε ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο  

 ππνινγηζκφο απφζηαζεο απφ δηάθνξεο ζέζεηο 

 εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαμηδηψλ θαη ηνλ ζθνπφ πνπ παξάγνληαη ή 

πξνέξρνληαη απφ θάζε δψλε ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

ηα ζελάξηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε δπλαηφηεηα ηνπ Transcad γηα ηελ εχξεζε ηεο 

βέιηηζηεο δηαδξνκήο κε βάζε ην δίθηπν ηνπ ETIS. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

ETIS ζην Transcad δεκηνπξγήζεθε γηα θάζε πηζαλή ζχλδεζε (νδηθή, ζηδεξνδξνκηθή, 

ζαιάζζηα) έλα network file κε βάζε ην κήθνο ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαδξνκψλ ηεο 

ζχλδεζεο, ην νπνίν ελεξγνπνηνχζε ζηα εξγαιεία ηελ επηινγή ‗εχξεζε βέιηηζηεο 

δηαδξνκήο‘, επηιέρζεθε ην ζεκείν αθεηεξίαο θαη ην ζεκείν πξννξηζκνχ θαη 

παξνπζηάζηεθε ε βέιηηζηε δηαδξνκή κε ην κήθνο ηεο. Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ εμήιζαλ επηιέρζεθε ε εκθάληζε θαη επηπιένλ ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ 

Δπηπιένλ, γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ηεζζάξσλ ζελαξίσλ επηιέρζεθαλ θαη 

ελδηάκεζα ζεκεία θαζψο ηα ζελάξηα δελ απνηεινχζαλ πάληα ηηο βέιηηζηεο δηαδξνκέο. 

Σα ελδηάκεζα ζεκεία θαζνξίζηεθαλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ νδεγψλ απφ ηηο 

ππάξρνπζεο ζπλδέζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ππάξρνπζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

 
 
Δηθόλα 29: Βέιηηζηεο δηαδξνκέο δηαθνξεηηθώλ είδνπο ζπλδέζεσλ γηα Άγθπξα-Μόλαρν, κε βάζε ην πξόγξακκα 

Transcad 

Σν Transcad, επηπιένλ, επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία λέσλ ραξηψλ κε δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε 

θαη κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Access, ηε dBASE, Excel 2007, ην Google 

Earth, ηελ Global Positioning θαζψο θαη αξρεία θεηκέλνπ απεπζείαο 
(62)

. 
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4.2 Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο - ηδεξνδξνκηθό Πνξζκείν 

Ληκέλα Βόινπ 
 

Ζ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο είλαη κηα απφ ηηο δεθαηξείο πεξηθέξεηεο θαη γεσγξαθηθά 

αλήθεη ζην θεληξηθφ-αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ επεηξσηηθνχ θνξκνχ ηεο Διιάδαο. 

πλνξεχεη λφηηα κε ηελ ηεξεά Διιάδα, βφξεηα κε ηελ δπηηθή Μαθεδνλία, δπηηθά κε 

ηελ Ήπεηξν θαη αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ην Αηγαίν Πέιαγνο. Καηαιακβάλεη έθηαζε 

10,6% ηεο ζπλνιηθήο επηθξάηεηαο θαη απνηειείηαη απφ 5 πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο: 

Ννκφο Καξδίηζαο, Ννκφο Λάξηζαο , Ννκφο Μαγλεζίαο θαη Ννκφο Σξηθάισλ. 

Ζ Θεζζαιίαο δηαζέηεη 4.376.496 θαιιηεξγήζηκα ζηξέκκαηα 
(63)

.  

 
Πίλαθαο 11: εμαγσγέο πξντόλησλ ζηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

Πξντόληα Μέζε Παξαγσγή (tn)  
Βακβάθη 420.000 Ν. Μαγλεζίαο 

θιεξφ ηηάξη 239.000 Ν. Λαξίζεο 

Εαραξφηεπηια 89.600  

Μήια 62.811 Ν. Μαγλεζίαο 

Καξπνχδηα- Πεπφληα 59.840  

Διηά (ειαηνπνηήζηκεο) 43.282 Ν.Μαγλεζίαο 

νπζάκη 14.701  

Ρνδάθηλα 13.637  

Ακχγδαια 8.396 Ν. Λαξίζεο 

Αριάδηα 7.407 Ν. Μαγλεζίαο 

ηαθχιηα 5.335 Ν.Μαγλεζίαο 

Πξάζα 4.715  

Καιακπφθη 3.485 Ν. Λαξίζεο 

Κεξάζηα 3.036  

Καξχδηα 1.998 Ν. Λαξίζεο 

Φαθή 1.027 Ν. Λαξίζεο 

 

Ζ κέζε παξαγσγή Ν. Μαγλεζίαο είλαη 538.835 ηφλνπο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην Ν.Λαξίζεο πνπ απέρεη 61km έρνπλ δπλαηφηεηα λα εμάγνπλ 

792.741ηφλνπο εηεζίσο. 

 
Πίλαθαο 12: πκκεηνρή ηεο παξαγσγήο ηεο Θεζζαιίαο ζηελ ειιεληθή παξαγσγή θξνύησλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 

2013 ηεο  Διιεληθή ζηαηηζηηθή αξρή ( 64) 

Δίδε πξντόλησλ Παξαγσγή Διιάδνο (tn) Παξαγσγή Θεζζαιίαο (tn) Πνζνζηό 

Βακβάθη 870.200 420.000 48,26% 

νπζάκη 32.300 14.701 45,55% 

Μήια 250.400 62.811 25,08% 

Ακχγδαια 41.500 8.396 20,23% 

Εαραξφηεπηια 452.100 89.600 19, 82% 

ηηάξη, ζθιεξφ 1.330.800 239.000 17,96% 

Ρνδάθηλα 78.800 13.637 17,30% 

Φαθή 7.100 1.027 14,46% 

Πξάζα 41.600 4.715 11,33% 

Αριάδηα 70.200 7.407 10,55% 

Καξχδηα 24.600 1.998 8,12% 

Καξπνχδηα- Πεπφληα 826.000 59.840 7,24% 

Κεξάζηα 49.800 3.036 6,10% 

Διηά ειαηνπνηήζεο 1.686.300 43.282 2,56% 

ηαθχιηα 203.300 5.335 2,62% 

Καιακπφθη 2.259.500 3.485 0,15% 
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Βξίζθεηαη ζε θεληξηθή γεσγξαθηθή ζέζε, γη‘ απηφ είλαη εχθνια πξνζπειάζηκε. 

Γηέξρεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ νδηθφ άμνλα ηεο ρψξαο (ΠΑΘΔ) πνπ ελψλεη Πάηξα-Αζήλα-

Θεζζαινλίθε-Δχδσλνη κε ζπλνιηθφ κήθνο 550ρικ 
(65)

. Δπηπιένλ, δηέξρεηαη ζε κηθξή 

απφζηαζε απφ ηα βφξεηα φξηα ηεο o κεγαιχηεξνο απηνθηλεηφδξνκνο ηεο ρψξαο, ε 

Δγλαηία Οδφο, Δ90, πνπ ζπλδέεη ηελ Ήπεηξν (Ζγνπκελίηζα) κε ηνλ Έβξν, κε ζπλνιηθφ 

κήθνο 670ρικ. 
 

   

 
Δηθόλα 30: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Δπξσπατθήο Οδνύ 75 θαη ηεο Δ90 ζηνλ Διιαδηθό 

ρώξν(66) 

 

Ζ Πεξηθέξεηα δηαζέηεη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο γξακκέο ηεο Αζήλαο 

θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Σκήκα ηεο Δ15 θαη ηεο Δ75 

Μήθνο: 550 km 

Σνπνζεζία 

Γηαζρίδεη ηα γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα: ηεξεά Διιάδα, 

Θεζζαιία, Μαθεδνλία 

Γηαζρίδεη ηηο 

πφιεηο: Αζήλα, Λακία,  

Λάξηζα, Καηεξίλε, 

Θεζζαινλίθε 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Σκήκα ηεο Δ90 

Μήθνο: 670 km 

Σνπνζεζία 

Γηαζρίδεη ηα γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα: Ήπεηξνο, 

 Μαθεδνλία, Θξάθε 

Γηαζρίδεη ηηο πφιεηο: Ζγνπκελίηζα,  

Ησάλληλα, Γξεβελά, Κνδάλε, 

Βέξνηα, Θεζζαινλίθε, 

 Καβάια, Ξάλζε, Κνκνηελή, 

Αιεμαλδξνχπνιε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_15
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_75
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_90
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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Ο πην ππθλνθαηνηθεκέλνο Ννκφο ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο είλαη ν Ννκφο 

Μαγλεζίαο, κε πξσηεχζαζα ην Βφιν. Απνηειεί ηνλ έλαην ζε κέγεζνο λνκφ κε έθηαζε 

2.636.272m
2
 θαη πιεζπζκφ 203.808 θαηνίθνπο.  

 

Ο λνκφο ζπλδέεηαη: 

κε ηνπο θχξηνπο νδηθνχο άμνλεο σο εμήο:  

 κε ηελ ΠΑΘΔ κέζσ ηνπ θάζεηνπ άμνλα Βειεζηίλν-Βφινο (Α12) 

 κε ηελ Δγλαηία Οδφ κέζσ ηεο ΠΑΘΔ 

 

κε ην θχξην ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα ηεο ρψξαο (Αζήλα-Θεζζαινλίθε) κέζσ ηεο γξακκήο 

Βφινπ-Λάξηζα. Ζ γξακκή είλαη κνλή, θαλνληθή κε κήθνο 61,2km θαη δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηαρπηήησλ 120-140 km/h 

 

 
 
Δηθόλα 31: ηδεξνδξνκηθό δίθηπν Διιάδαο κε βάζε ην δίθηπν ETIS 

 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο γίλνληαη απφ ην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηνπ λνκνχ, Ληκέλαο 

Βφινπ ελψ άιια κηθξφηεξα ιηκάληα είλαη: ηνπ Αικπξνχ, ηεο Αγρηάινπ, ηεο θηάζνπ, 

ηεο θνπέινπ θαη ηεο Αινλλήζνπ. 
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Ζ ζαιάζζηα έθηαζε ηνπ ιηκέλα Βφινπ είλαη 1350 km
2
. Ο θχθινο ειηγκψλ ησλ πινίσλ 

έρεη δηάκεηξν 500m θαη γηα ηελ είζνδν ηνπο κέρξη ηνλ θεληξηθφ πξνβιήηα δηαλχνπλ 

απφζηαζε 30km (80 ιεπηά πεξίπνπ). Ο Ληκέλαο δηαζέηεη 3 νινθιεξσκέλνπο πξνβιήηεο 

κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 150000 m
2
. Σν ζηδεξνδξνκηθφ πνξζκείν είλαη κε κνλή 

ζηδεξνδξνκηθή γξακκή σο ηελ άθξε ηνπ αιιά εμαηηίαο ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 

δξνκνινγίνπ Βφινο-πξία, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ απφ κηθξά πινία. Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηκέλα Βφινπ παξνπζηάδνληαη 

ζην Παξάξηεκα 2 

 

 
 
Δηθόλα 32: Οη ηξεηο θύξηνη πξνβιήηεο ηνπ ιηκέλα Βόινπ (67) 

Πίλαθαο 13: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πξνβιεηώλ ζην ιηκέλα Βόινπ 

 

Α/Α ΠΡΟΒΛΖΣΔ ΜΖΚΟ ΠΛΑΣΟ ΒΤΘΗΜΑ ΔΜΒΑΓΟ ΥΡΖΖ 

       

1 

Κεληξηθφο 

Πξνβιήηαο 

 

240m 115m 7,5-8,5m 28.121,39m
2
 Δπηβαηηθφο 

2 Πξνβιήηαο 475m 153m 11,00m 75.000m
2
 

ηιφ- 

ηδεξνδξνκηθφ 

πνξζκείν 

3 Πξνβιήηαο 260m 120 m 11,00m 200.000m
2
 Container 
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Δηθόλα 33: εκεξηλή θαηάζηαζε ζηδεξνδξνκηθνύ πνξζκείνπ ζην ιηκέλα Βόινπ 

 
Πίλαθαο 14:Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ιηκέλα Βόινπ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ (KW) 

ΓΔΡΑΝΟΗ ΖΛΔΚΣΟΚΗΝΖΣΟΗ 

PEINER 6/8t X 25/20m 2 155/ΔΚΑΣΟ 

PEINER 16/25t X 32/20m 1 420 

PEINER 32/40t X 32/25m 1 490 

ΓΔΡΑΝΟΗ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟΗ 

LIEBHERR 70t 1 305 

ΠΔΡΟΝΟΦΟΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΑ 

MITSUBISHI 2,5t 4 50/ΔΚΑΣΟ 

MITSUBISHI 4t 4 70/ΔΚΑΣΟ 

MITSUBISHI 6t 2 113/ΔΚΑΣΟ 

SVETRUCK 15t 1 190 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΗΒΑΗΑ &ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ/Κ 

NELLEN 903-35 1 2X137 

ΚΛΑΡΚ FANTUZZI 45t 1 319 

ΔΚΚΑΦΔΑ 

FURUKAWA 1 94 
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4.3 Οη Δηζαγσγέο θαη Δμαγσγέο ηεο Ρσζίαο - 

ηδεξνδξνκηθό Πνξζκείν Ληκέλα Kavkaz  
 

Ζ Ρσζία βξίζθεηαη ζηελ βφξεηα Δπξαζία κε πξσηεχνπζα ηελ Μφζρα. Απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν θξάηνο ηνπ θφζκνπ  κε ζπλνιηθή έθηαζε 17.075.400km
2 

θαη πιεζπζκφ 

143.000.000 θαηνίθνπο 

 

 
 
Δηθόλα 34: Πνιηηηθόο ράξηεο Ρσζίαο (68) 

Απφ ηα βνξεηνδπηηθά έσο ηα λνηηναλαηνιηθά ζπλνξεχεη κε: Ννξβεγία, Φηιαλδία, 

Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Πνισλία ,Οπθξαλία, Γεσξγία, Αδεξκπατηδάλ, 

Καδαθζηάλ, Κίλα, Μνγγνιία θαη Βφξεηα Κνξέα. Βξέρεηαη βφξεηα απφ ηνλ Αξθηηθφ 

Ωθεαλφ, δπηηθά απφ ηνλ θφιπν ηεο Φηιαλδίαο, λφηηα απφ ηελ Μαχξε Θάιαζζα θαη 

αλαηνιηθά απφ ηνλ Δηξεληθφ Ωθεαλφ. 

 

Γηαζέηεη ηζρπξή νηθνλνκία, ε νπνία βαζίδεηαη ζηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ πνπ δηαζέηεη. 

Ζ νηθνλνκία ηεο θαηέρεη ηελ έλαηε ζέζε ζχκθσλα κε ηα παγθφζκηα ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ 

γηα ην 2014. Οη εμαγσγέο ηεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 14% ηεο νηθνλνκίαο ηεο, δειαδή ζε 

492.100.000.000 δνιάξηα ην ρξφλν. Οη 10 θχξηεο εμαγσγέο ηεο θαίλνληαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα.  
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Γηάγξακκα 6: Οη 10 θύξηεο εμαγσγέο ηεο Ρσζίαο κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο worldstopexports (69) 

 
 

Οη θχξηεο ρψξεο εμαγσγήο ηεο είλαη: ε Οιιαλδία, ε Κίλα, ε Γεξκαλία, ε Οπθξαλία θαη 

ε Λεπθνξσζία. Ζ αγνξαζηηθή δχλακε ηεο Ρσζίαο θαηαιακβάλεη ηελ έθηε ζέζε ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά γηα ην 2014.Ζ αλαπηπγκέλε νηθνλνκία ηεο νθείιεηαη ζηνπο 

πινχζηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην πεηξέιαην, ζην θπζηθφ αέξην 

θαη ζηε μπιεία πνπ απνηεινχλ ην 80% ησλ εμαγσγψλ ηεο. 

 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο Ρσζίαο είλαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα 

θαηαζηεί απηάξθεο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα εηζάγεη ηα 2/3 ησλ θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ πνπ θαηαλαιψλεη. 

 
Γηάγξακκα 7: Πνζνζηά εηζαγόκελσλ θξνύησλ ζηε Ρσζία κε βάζε ζηνηρεία από ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ- Πξεζβεία 

Ρσζίαο (70)
 

 
 

78%

6%

3%
3%

2%

2%

2% 2% 1% 1%

ΕΞΑΓΩΓΕ

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΙΔΗΡΟ-ΧΑΛΤΒΑ ΠΟΛΤΣΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ

ΛΙΠΑΜΑΣΑ ΞΤΛΟ ΙΣΗΡΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΛΚΟ

23,2

19,2

12,8
12,2

10

7,4
5,1 3,91,51,3

Ειςαγωγζσ φροφτων

Εςπεριδοειδι Μιλα, Αχλάδια Μπανάνεσ

ταφφλια Βερίκοκα,Ροδάκινα, Κζραςια Φράουλεσ, Ακτινίδια

Άλλοι Καρποί Καρποί- Φροφτα αποξθραμζνα Πεπόνια, Καρποφηια

Καρφδια
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Πίλαθαο 15: Υώξεο εηζαγσγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ ζηε Ρσζία κε βάζε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ- Πξεζβεία Ρσζίαο 

 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ πίλαθα ε Διιάδα έρεη ζπκκεηνρή 2% ζηηο εηζαγσγέο πξνο 

Ρσζία θαη θαηαιακβάλεη ηελ 17
ε
 ζέζε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε Διιάδα κέζα ζε έλα 

ρξφλν 2009-2010 ζεκείσζε αλάπηπμε ζε πνζνζηφ 88%.  

 

εκαληηθή αχμεζε θαηά 209,4% θαηαγξάθνπλ νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο καο ζηελ 

θαηεγνξία ησλ κήισλ θαη αριαδηψλ (6.865 ηφλνη θαη 4,8 εθ. $Ζ.Π.Α). ηα 

ππξελνθάξπηα ε ρψξα καο επέζηξεςε ζηα πξν θξίζεο 2009 επίπεδα θηάλνληαο 

ζπλνιηθά 47,9 ρηιηάδεο ηφλνπο, πνζφηεηα ε νπνία απέθεξε 53.000.000$ 
(70)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΧΩΡΑ 2009 2010 ΠΟΟΣΟ ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

1 ΣΟΤΡΚΙΑ 595.629,3 832.620,9 15,2% 39,8% 

2 ΙΗΜΕΡΙΝΟ 588.558,4 650.662,5 11,9% 10,6% 

3 ΟΤΖΜΠΕΚΙΣΑΝ 199.589,9 288.593,2 5,3% 44,6% 

4 ΠΟΛΩΝΙΑ 255.497,0 271.548,4 4,9% 6,3% 

5 ΚΙΝΑ 262.235,5 261.574,7 4,8% -0,3% 

6 ΙΠΑΝΙΑ 130.018,9 230.023,6 4,2% 76,9% 

7 ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ 209.287,7 225.802,5 4,1% 7,9% 

8 ΜΑΡΟΚΟ 191.358,6 210.306,3 3,8% 9,9% 

9 ΝΟΣΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 144.570,3 195.919,7 3,6% 35,5% 

10 ΒΕΛΓΙΟ 95.774,0 186.853,9 3,4% 95,1% 

11 ΙΣΑΛΙΑ 91.071,4 159.923,5 2,9% 75,6% 

12 ΑΙΓΤΠΣΟ 32.236,5 155.030,2 2,8% 380,9% 

13 ΙΡΑΝ 107.613,9 149.000,8 2,7% 38,5% 

14 ΧΙΛΗ 107.401,2 148.455,6 2,7% 38,2% 

15 ΑΖΕΡΜΠΑΙΣΖΑΝ 129.035,6 137.894,0 2,5% 6,9% 

16 Η.Π.Α. 111.143,5 130.429,3 2,4% 17,4% 

17 ΕΛΛΑΔΑ 59.653,1 112.155,7 2,0% 88,0% 

18 ΟΤΚΡΑΝΙΑ 69.360,4 101.279,2 1,8% 46,0% 

19 ΣΑΣΖΙΚΙΣΑΝ 121.024,7 99.022,3 1,8% 18,2% 

20 ΕΡΒΙΑ 44.673,3 98.180,5 1,8% 119,8% 
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Πίλαθαο 16: Οη ειιεληθέο εμαγσγέο αγξνηηθώλ πξντόλησλ πξνο Ρσζία 2008-2011(70) 

 
 

εκείν παξαθίλεζεο απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηνπ 2011 φπνπ ε Διιάδα 

εκθαλίδεη ζεακαηηθή αχμεζε 1140,6% ζηνλ ηνκέα ησλ εζπεξηδνεηδψλ, 314,5% ζηνλ 

ηνκέα ησλ λσπψλ ζηαθπιηψλ, 209,4% ζηνλ ηνκέα ησλ κήισλ θαη αριαδηψλ, 73,8% 

ζηνλ ηνκέα θξάνπιαο θαη αθηηληδίνπ θαη ζπλερίδεη λα θαηέρεη ηελ 5
ε
 ζέζε ζηνλ ηνκέα 

ησλ ξνδάθηλσλ θαη βεξίθνθσλ κε εμαγσγή 47.900 ηφλνπο. Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο γηα 

ην 2011 θπκαίλνληαη ζηα 64.140.165€ 
(70)

. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Ρσζία απαηηεί απζηεξφ έιεγρν γηα ηηο εηζαγσγέο ηεο  θαη 

γίλνληαη αξθεηνί έιεγρνη γηα ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη εληνκνθηφλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη . Ζ Διιάδα δελ θάλεη ηδηαίηεξεο παξεκβάζεηο , κφιηο ην 2% είλαη ην 

πξφβιεκα ππέξβαζεο νξίσλ ειέγρνπ γηα ηελ Διιάδα. 

 

Απφ ηνλ πίλαθα εμαγσγψλ παξαηεξνχκε φηη ε Διιάδα έρεη δπλαηφηεηεο αχμεζεο κε 

βάζε ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηεο . Ζ ρακειή ζέζε νθείιεηαη θπξίσο ζην πςειφ θφζηνο ησλ πξντφλησλ, 

αδπλακία δηαζθάιηζεο νκαιήο ηξνθνδνζίαο θαη ε αδπλακία δεκηνπξγίαο logistic 

κεηαθνξέο. 
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Ο Ληκέλαο Kavkaz είλαη έλα κηθξφ ιηκάλη ζην ηελφ ηνπ Κεξηο, Ρσζία.  Σν ιηκάλη είλαη 

ζε ζέζε λα ρεηξηζηεί ζθάθε κέρξη 130 κέηξα ζε κήθνο, 14,5 κέηξα ζε πιάηνο θαη κε 

βχζηζκα κέρξη 5 κέηξα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ―Kavkaz‖ 

 

 
 
Δηθόλα 35:Σν ζηδεξνδξνκηθό πνξζκείνπ ηνπ ιηκέλα Kavkaz (67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerch_Strait
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
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4.4 Οη Δηζαγσγέο θαη Δμαγσγέο ηεο Βνπιγαξίαο – 

ηδεξνδξνκηθό Πνξζκείν Ληκέλα Βάξλαο 
 

Ζ Βνπιγαξία βξίζθεηαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Βξέρεηαη ζηα αλαηνιηθά απφ ηε 

Μαχξε Θάιαζζα, ελψ ζπλνξεχεη κε ηελ Διιάδα ζηα λφηηα, ηελ Σνπξθία ζηα 

αλαηνιηθά, ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ) ζηα 

δπηηθά, ηε εξβία θαη ηε Ρνπκαλία ζηα βφξεηα. Φπζηθφ ζχλνξν κεηαμχ ηεο 

Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο απνηειεί ν πνηακφο Γνχλαβεο. Με έθηαζε 110.994m
2
, 

ε Βνπιγαξία είλαη ε 16ε ζε έθηαζε ρψξα ηεο Δπξψπεο 
(71)

. 

 

 
 
Δηθόλα 36: Πνιηηηθόο ράξηεο Βνπιγαξίαο 

Οηθνλνκία ηεο Βνπιγαξίαο, είλαη κηα ειεχζεξε αλνηρηή αγνξά, έρεη έλα θαιά 

αλαπηπγκέλν ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ Βνπιγαξία αλ θαη έρεη απφ ηα ρακειφηεξα ΑΔΠ ζηελ 

Δπξψπε, ηα ηειεπηαία έηε έρεη δείμεη ζεηηθή αλάπηπμε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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Σα θχξηα πξντφληα εμαγσγψλ ηεο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 
(72)

. 

 
Γηάγξακκα 8: Σα θύξηα πξντόληα εμαγσγώλ ηεο Βνπιγαξίαο  

 
 

Οη θχξηεο ρψξεο εμαγσγψλ είλαη: ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ρνπκαλία, ην Βέιγην, 

 ε Σνπξθία θαη ε Διιάδα. 

 

Σα θχξηα πξντφληα εηζαγσγψλ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 
Γηάγξακκα 9: Σα θύξηα πξντόληα εηζαγσγώλ ηεο Βνπιγαξίαο 

 
 

 

Οη θχξηεο ρψξεο εηζαγσγψλ είλαη: ε Ρσζία, ε Γεξκαλία, ε Κίλα, ε Ηηαιία, ε Ρνπκαλία 

θαη ε Διιάδα. 
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12%

28%

18%

4%
Εξαγωγζσ

Εσηθά πξνηφληα Φπηηθά πξνηφληα Σξφθηκα θαη αιθννινχρα πνηά

Οξπθηά Υεκηθά θαη βηνκεραληθά πξνηφληα Πιαζηηθέο χιεο

Τθαληνπξγία Μέηαιια Μεραλήκαηα

Ορήκαηα

5%

32%10%

6%

7%
10%

18%
7%

3%
2%

Ειςαγωγζσ

Καπλά θαη αιθννινχρα πγξά Οξπθηά πξνηφληα

Υεκηθά θαη βηνκεραληθά πξνηφληα Πιαζηηθέο χιεο

Κισζηνπθαληνπξγηθά είδε Μέηαιια

Μεραλήκαηα Ορήκαηα

Εσηθά πξνηφληα Βηνκεραληθά είδε
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Σν κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο Βνπιγαξίαο είλαη ην ιηκάλη ηεο Βάξλαο. Έρεη ζπλνιηθφ 

κήθνο θξεπηδσκάησλ 2.345 m, κέγηζην βάζνο: 11,50m θαη αλνηρηνχο ρψξνπο 

απνζήθεπζεο: 97.600 m
2
 . 

 

 
 
Δηθόλα 37: Οη θύξηνη πξνβιήηεο ηνπ ιηκέλα ηεο Βάξλα 

 
Πίλαθαο 17: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηκέλα ηεο Βάξλα 

Αξηζκόο 

πξνβιήηαο 
Μήθνο (m) Βάζνο (m) Δηδίθεπζε 

1 230 15 Δκπνξεπκαηνθηβψηηα, επηβάηεο 

2 145 20 ηδεξνδξνκηθφ πνξζκείν 

3 241 15 Φνξηίν ρχδελ, ηδεξνδξνκηθφ πνξζκείν 
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4.5 Δθαξκνγή : Μεηαθνξά πξντόλησλ ζην δηάδξνκν 

Αζήλα-Ρσζία 
 
 

 
ελάξην #1 Οδηθή ζχλδεζε 2.877km 

ελάξην #2 ηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε 3.436km 

ελάξην #3 Υξήζε Train Ferry απφ Βνπιγαξία 3.983km 

ελάξην #4 Υξήζε Train Ferry απφ Διιάδα 3.536km 
 

Δηθόλα 38: Δλαιιαθηηθά ζελάξηα ζύλδεζεο Βόινπ-Μόζρα κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Transcad 
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Με ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Transcad δεκηνπξγήζεθε ην ζελάξην #1, ε νδηθή 

ζχλδεζε κε κήθνο 2.877km. Μέρξη ηελ απαγφξεπζε ησλ εμαγσγψλ ιφγσ εκπάξγθν 

πξνο Ρσζία
(73)

 ππήξραλ κεηαθνξέο θνξηεγψλ θαη ε νδηθή δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχζαλ 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξφγξακκα ηεθκεξηψζεθε απφ ζπλνκηιίεο κε νδεγνχο 

θνξηεγψλ. Οη ρψξεο δηειεχζεηο είλαη: Διιάδα, Βνπιγαξία (δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.), 

Ρνπκαλία, Μνιδαβία (δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.), Οπθξαλία (δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.), Ρσζία 

(δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ). 

 

Σν ζελάξην #2 απνηειεί ηελ ζηδεξνδξνκηθφ ζχλδεζε κε κήθνο 3.436 km. Οη ρψξεο 

δηειεχζεηο είλαη: Διιάδα, Fyrom (δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.), εξβία (δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.), 

Ρνπκαλία, Οπγγαξία, Οπθξαλία (δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.), Βέιγην, Ρσζία (δελ αλήθεη 

ζηελ Δ.Δ.). 

 
ην ζελάξην #3 κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Transcad δεκηνπξγήζεθε ε δηαδξνκή 

κε ρξήζε Train Ferry απφ Βνπιγαξία κε κήθνο 3.983km. Οη ρψξεο δηειεχζεηο είλαη: 

Διιάδα, Fyrom (δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.), εξβία (δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.), Οπθξαλία (δελ 

αλήθεη ζηελ Δ.Δ.), Ρσζία (δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.). Ζ ζχλδεζε Βάξλα-Kavkaz βξίζθεηαη 

ζε ιεηηνπξγία (ηα δξνκνιφγηα παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 1) θαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δηαζηάζεηο ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ 

Train Ferry πνπ εθηειεί ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή. 

 

Σέινο, δεκηνπξγήζεθε ην ζελάξην #4, δηαδξνκή κε ρξήζε ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ 

Train Ferry απφ Διιάδα κε κήθνο 3.536km. Οη ρψξεο δηειεχζεηο είλαη: Διιάδα, Ρσζία 

(δελ αλήθεη ζηελ Δ.Δ.). Οη δηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ επηιέρζεθαλ κε βάζε ηα 

νρεκαηαγσγά πινία ηχπνπ Train Ferry πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Μαχξε Θάιαζζα.  
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4.5.1 Τπνινγηζκόο θόζηνπο νδηθήο κεηαθνξάο (ελάξην #1) 
 

ην παξφλ ππνθεθάιαην γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο νδηθήο 

ζχλδεζεο Αζήλα-Μφζρα (2.877,45km), κε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηαμηδηνχ 4,5 κέξεο, γηα 

ηελ δηαθίλεζε δεκάησλ βάκβαθνο.  

 

 

 
 

Δηθόλα 39: Γηαζηάζεηο θνξηεγώλ 

Ζ ηαρχηεηα αλάπηπμεο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε κέγηζηε ηαρχηεηα, ζε νδφ ηαρείαο 

θπθινθνξίαο ή ζε άιιν δίθηπν, γηα θνξηεγά απηνθίλεηα επηηξεπφκελνπ κέγηζηνπ 

βάξνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3.500 ριγ. κε ειαθξφ ξπκνπιθνχκελν ή ξπκνπιθνχκελν 

70km/h
(76)

. Ζ ηαρχηεηα αλάπηπμεο απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηεο θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ. Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο επεξεάδεηαη απφ: ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδξνκήο (απφζηαζε, ηαρχηεηα, επηηαρχλζεηο/επηβξαδχλζεηο, 

ζηάζεηο) ε αχμεζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ νδνζηξψκαηνο (θαηά κήθνο θιίζε, νξηδνληηνγξαθηθέο αθηίλεο), ε κείσζε ηεο 

αθηίλαο θακππιφηεηαο R (αχμεζε ηεο θακππιφηεηαο 1/R) θαη ε αχμεζε ηεο θαηά κήθνο 

θιίζε πξνθαιεί αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο(ζεξκνθξαζία, πάγνο/ρηφλη) πνπ ε επηξξνή ηνπο αθνξά ηε κεραλνινγηθή 

ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ θαη ζηεξίδεηαη ζε αξρέο ηεο ζεξκνδπλακηθήο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο (ηχπνο, βάξνο/θνξηίν, ηερλνινγία, ειηθία), ην είδνο ηεο 

θαχζηκεο θαη ιηπαληηθήο χιεο ησλ απηνθηλήησλ
(74)

. Ζ θαηαλάισζε θαχζηκνπ 

εθηηκήζεθε 0,32€/km
(75)

.  Δπνκέλσο έλα θνξηεγφ δηεζλψλ κεηαθνξψλ πνπ κπνξεί λα 

κεηαθέξεη πεξίπνπ 1.000 ιίηξα πεηξέιαην ζηηο δεμακελέο θαπζίκσλ ηνπ, κπνξεί λα 

θαιχςεη απφζηαζε πεξίπνπ 3.200 km, γη‘απηφ ζεσξήζεθε φηη αξρηθά γεκίδεη ηηο 

δεμακελέο θαπζίκνπ ηνπ ζηελ Διιάδα θαη χζηεξα ζηελ Ρσζία γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ. 

Ζ ηηκή αγνξάο θαπζίκνπ ζηελ Διιάδα είλαη 1,59 €/lt κε βάζε ηηο ηηκέο θαπζίκνπ 

(Παξάξηεκα 3). 
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Γηάγξακκα 10: Δμέιημε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ γηα θνξηεγά ησλ 40 ηόλσλ από ην 1970 έσο ην 2004 

 
 

Σα θνξηεγά πνπ επηιέρζεθαλ είλαη πξνδηαγξαθψλ Euro 5 (Βιέπε: EK 715/2007 ) 
(76)

 , 

ζηα νπνία ε αιιαγή ησλ ιηπαληηθψλ θαη ε αιιαγή θίιηξνπ γίλεηαη αλά 25.000km κε 

θφζηνο πεξίπνπ 800-1.000€ θαη ε αιιαγή ησλ ειαζηηθψλ (12 ιάζηηρα) αλά 60.000km 

κε θφζηνο πεξίπνπ 400-500€ 
(77)

. Τπνινγίζηεθε θφζηνο ιηπαληηθψλ θαη αιιαγήο 

θίιηξνπ 0,037€/km θαη θφζηνο αιιαγήο ησλ ειαζηηθψλ 0,075€/km. 

 

Σν κέζν θφζηνο αγνξάο γη'απηήλ ηελ θαηεγνξία θνξηεγνχ είλαη 120.000€. χκθσλα κε 

ηνλ Ν.4110/2013 πξνβιέπεηαη ζπληειεζηήο απφζβεζεο 12%.  

Δπηιέρζεθε ε κεηαθνξά δεκάησλ βάκβαθνο, θαζψο απνηειεί ην θχξην πξντφλ 

παξαγσγήο ηεο Θεζζαιίαο (Πίλαθαο 12). Οη δηαζηάζεηο δέκαηνο βάκβαθνο είλαη 

1,40mX 0,51m X 0,89m κε βάξνο 0,25tn. Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνξηεγνχ είλαη 

13,62m X 2,48m X 2,70m κε κέγηζηε ηθαλφηεηα θφξησζεο 26tn. Με βάζε ηα ζηνηρεία 

απηά ππνινγίζηεθε ε πνζφηεηα ησλ δεκάησλ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ην θνξηεγφ, 72 

δέκαηα βάκβαθνο ζε 4 ζεηξέο ησλ 9 δεκάησλ απφ 2 ζηήιεο. Σα 72 δέκαηα 

θαηαιακβάλνπλ 46m
3
 θαη έρνπλ βάξνο 18tn. 

 
Πίλαθαο 18: Τπνινγηζκόο ηθαλόηεηαο θόξησζεο δεκάησλ βάκβαθνο ζην θνξηεγό 

 

Φ
ν

ξ
η
ε

γ
ό
 

Δζσηεξηθφ 

κήθνο (m) 

Δζσηεξηθφ 

πιάηνο (m) 

Δζσηεξηθφ 

χςνο (m) 

Βάξνο 

δέκαηνο 

βάκβαθνο 

(θηιά) 

Ωθέιηκν 

θνξηίν 

(tn) 

Όγθνο 

δέκαηνο 

βάκβαθνο 

(m3) 

Όγθνο 

θφξησζεο 

(m3) 

Γέκαηα 

βάκβαθνο 

Γπλαηφηεηα 

θφξησζεο 

(tn)  

13,62 2,48 2,70 250,00 26 
 

91 144 35,88 

82 129 32,29 

73 115 28,70 

63 100 25,12 

 46 72 18 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 40: Κάηνςε δηάηαμεο δεκάησλ βάκβαθνο ζην εζσηεξηθό ηνπ θνξηεγνύ 
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Δπίζεο, ν εκεξήζηνο ρξφλνο νδήγεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 9hr κε ππνρξεσηηθφ 

δηάιεηκκα 45 ιεπηψλ κεηά απφ 4,5 ψξεο ζπλερή νδήγεζε, ν εβδνκαδηαίνο ρξφλνο 

νδήγεζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 56hr θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο νδήγεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα δχν δηαδνρηθψλ εβδνκάδσλ δελ ππεξβαίλεη ηηο 90hr
(78)

. Με βάζε ηνλ 

θαλνληζκφ ρξφλνπ νδήγεζεο δεκηνπξγήζεθε ελδεηθηηθφ νξγαλφγξακκα ελφο ηαμηδηνχ 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο. 

 
Πίλαθαο 19: Οξγαλόγξακκα ηαμηδηνύ Αζήλα-Μόζρα 

Οξγάλσζε ηαμηδηνύ κε βάζε ηνπο θαλνληζκνύο  70km/h 

Μέξεο Ώξεο ΥΗΛ/ΡΑ 

1 9ψξεο + 45 ιεπηά δηάιεηκκα 630,00 

2 9ψξεο + 45 ιεπηά δηάιεηκκα 1.260,00 

3 9ψξεο + 45 ιεπηά δηάιεηκκα 1.890,00 

4 9ψξεο + 45 ιεπηά δηάιεηκκα 2.520,00 

5 5ψξεο 2.877,45 

6 ΡΔΠΟ - 

7 9ψξεο + 45 ιεπηά δηάιεηκκα 630,00 

8 9ψξεο + 45 ιεπηά δηάιεηκκα 1.260,00 

9 9ψξεο + 45 ιεπηά δηάιεηκκα 1.890,00 

10 9ψξεο + 45 ιεπηά δηάιεηκκα 2.520,00 

11 5 2.877,45 

12 ΡΔΠΟ - 

13 ΡΔΠΟ - 

14 ΡΔΠΟ - 

 

Οη κέξεο εξγαζίαο ππνινγίζηεθαλ: 341 (52 εβδνκάδεο/έηνο, 7 εξγάζηκεο κέξεο, 24 

κέξεο άδεηα). Σα ζαββαηνθχξηαθα θαη ηηο εκέξεο αξγίαο ν ρξφλνο νδήγεζεο 

εμαθνινπζεί λα είλαη 9ψξεο φκσο ε θπθινθνξία ησλ θνξηεγψλ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο 
(79)

. 

 

Ο κηζζφο ηνπ νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο θαζνξίζηεθε 1.250€/κήλα, κε βάζε ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία γηα ηνλ βαζηθφ κηζζφ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα βαζηθά παθέηα 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο
(80)

. Ο κηθηφο κηζζφο αλά ρξφλν είλαη πνιιαπιαζηαζκέλνο Υ14 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ηνλ ειιεληθφ εξγαηηθφ θψδηθα, αλ νη εξγαδφκελνη 

εθηεινχλ ππεξσξηαθή εξγαζία ν εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε πιεξσκή 

ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, σξνκίζζην ηνπ εξγαδφκελνπ πξνζαπμεκέλν θαηά πνζνζηφ 

40%. Ζ ππεξσξηαθή εξγαζία κπνξεί λα θηάζεη έσο 120 ψξεο ην ρξφλν. ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηεο νδηθήο δηαδξνκήο Αζήλα- Μφζρα ην θφζηνο ππνινγίζηεθε ρσξίο 

ππεξσξηαθή εξγαζία θαη ζεσξήζεθε φηη νη νδεγνί ησλ θνξηεγψλ έρνπλ δπλαηφηεηα 

δηαλπθηέξεπζεο εληφο θαη εθηφο νρήκαηνο. Σν θφζηνο δηαλπθηέξεπζεο εθηφο 

επηιέρζεθε 50€/κέξα. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ δηνδίσλ έγηλε κε ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ ζην δηαδίθηπν ινγηζκηθφ 

PTV 
(81)

. Σα δηφδηα ππνινγίζηεθαλ 168€ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ ρσξψλ Διιάδα (Δγλαηία 

Οδφο), Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Μνιδαβία, Οπθξαλία, Ρσζία  

Σν επηρεηξεκαηηθφ φθεινο, ην νπνίν είλαη ην κεηθηφ θέξδνο  ηνπ επελδπηή ζαλ πνζνζηφ 

επί ηνπ ζπλφινπ επηιέρζεθε 20% 
(82)

. 

ηνπο ππνινγηζκνχο δελ ιακβάλνληαη ππφςε: ην θφζηνο απφζβεζεο ηνπ θνξηεγνχ, ηα 

πηζηνπνηεηηθά / ηερληθνί έιεγρνη, βαθή νρήκαηνο /  πιπζηηθά, θιήζεηο παξαβάζεσλ 

θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο, δαζκνί εθηεισληζκνχ ζηε Ρσζία, θαζπζηεξήζεηο θαη 

επηπιένλ θφζηνο γηα ηηο δηαθηλήζεηο ζε ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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Πίλαθαο 20: Τπνινγηζκόο ζπλνιηθνύ θόζηνπο νδηθήο ζύλδεζεο Αζήλα-Μόζρα γηα κεηαθνξά δέκαηνο βάκβαθνο 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΟΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΑΘΖΝΑ-ΜΟΥΑ 

ΑΠΟΣΑΖ (km) 2.877,45 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ(days) 5 

ΣΗΜΔ ΓΗΟΓΗΩΝ(€) 169 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΦΟΡΣΖΓΟΤ-ΦΟΡΣΗΟΤ 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΦΟΡΣΖΓΟΤ (mxm) 13,62 Υ 2,48 Υ 2,70 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΑΣΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟ 72 

 ΦΟΡΣΗΟ ΓΔΜΑΣΟ ΒΑΜΒΑΚΟ(tn) 18 

ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΛΜΒΑΝΔΗ ΣΟ ΦΟΡΣΗΟ (m
3
) 46 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 

ΒΑΘΜΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ  ΟΓΖΓΟΤ (70%) (€/δηαδξνκή) 165 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ (€/δξνκνιφγην) 2.645 – 2.915 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟΤ ΑΝΑ ΣΟΝΟ ( €/ tn) 176 – 194 
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4.5.2 Τπνινγηζκόο θόζηνπο ακηγώο ζηδεξνδξνκηθήο 

κεηαθνξάο (ελάξην #2) 
 

ην παξφλ ππνθεθάιαην γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο Αζήλα-Μφζρα (3.435,79km). Γελ ππάξρεη εκπνξεπκαηηθή 

ζηδεξνδξνκηθή ππεξεζία πνπ λα εμππεξεηεί απηή ηελ δηαδξνκή, γη‘απηφ έγηλε εθηίκεζε 

κε βάζε ηνλ ρξφλν ηεο ππάξρνπζαο επηβαηηθήο.  

 

πγθεθξηκέλα, κε επηβαηηθφ ζπξκφ ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη 3,5 κέξεο  θαη χζηεξα 

απφ πξνζαχμεζε εθηηκήζεθε ζηηο 7 κέξεο, εμαηηίαο κηθξφηεξεο ηαρχηεηαο, 

πεξηζζφηεξσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηα ζχλνξα θάζε ρψξαο θαη εμαζθάιηζεο κεγαιχηεξεο 

αζθάιεηαο ζην θνξηίν. Δθηηκήζεθε 1 κέξα επηπιένλ γηα ηνλ ρξφλν θαζπζηέξεζεο 

αιιαγήο ακαμσκάησλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη 8κέξεο. 

 

Ο ηχπνο ηνπ ηξνραίνπ ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ επηιέρζεθε κε βάζε ηνπο ηχπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ΟΔ
(83)

. Ο ζπξκφο απνηειείηαη απφ ηεηξαμνληθά βαγφληα θιεηζηνχ 

ηχπνπ, νη δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 23. Οη δηαζηάζεηο 

δέκαηνο βάκβαθνο είλαη 1,40m X 0,51m X 0,89m κε βάξνο 0,25tn. Οη εζσηεξηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο θνξηάκαμαο είλαη 13,70m X 2,65m X 2,79m κε κέγηζηε ηθαλφηεηα 

θφξησζεο 69tn. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά ππνινγίζηεθε ε πνζφηεηα ησλ δεκάησλ πνπ 

κπνξεί λα κεηαθέξεη ε θάζε θνξηάκαμα,134 δέκαηα βάκβαθνο ζε 5 ζεηξέο ησλ 9 

δεκάησλ απφ 3 ζηήιεο. Σα 134 δέκαηα θαηαιακβάλνπλ 86m
3
 θαη έρνπλ βάξνο 33,5tn.  

 
Πίλαθαο 21: ύγθξηζε δπλαηόηεηαο κεηαθνξάο θιεηζηνύ θαη αλνηρηνύ ηύπνπ βαγνληνύ  

Σχπνο 

βαγνληνχ 

Φνξηίν 

αμφλσλ 

(tn) 

Δζσηεξηθέο 

δηαζηάζεηο(m) 

Βάξνο δέκαηνο  

βάκβαθνο 

(θηιά) 

Ωθέιηκν 

θνξηίν 

(tn) 

Όγθνο 

δέκαηνο 

βάκβαθνο 

(m3) 

Όγθνο 

θφξησζεο 

(m3) 

Γέκαηα 

βάκβαθνο 

Φνξηίν 

(tn) 

Κιεηζηό 4x 22,5 13,70x2,65x2,79 

250,00 

69 

0,64 

101 158 39 

86 134 34 

57 89 22 

28 44 11 

Αλνηρηό 4x22,7 12,07x2,75x2,06 68 
61 96 24 

51 79 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Δηθόλα 41: Γηάηαμε δεκάησλ βάκβαθνο ζην εζσηεξηθό ηνπ βαγνληνύ  
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Ο κέγηζηνο αξηζκφο αμφλσλ ζε εκπνξεπκαηηθέο ακαμνζηνηρίεο κε απηφκαηε ζπλερή 

πέδε
2
, νξίδνληαη νη 120 άμνλεο αλεμαξηήησο ηαρχηεηαο

(84)
 θαη ην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ 

ζπξκνχ, ρσξίο ηελ κεραλή έιμεο, έρεη ηεζεί ζηνπο 1.000 tn. Τπνινγίζηεθε φηη ν ζπξκφο 

έιθεη 29 θνξηάκαμεο. Σν βάξνο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν 

θαηά κήθνο ηεο ακαμνζηνηρίαο, ηεξνχληαη ηα φξηα ηεο δεχμεο θαη πιεξνχληαη νη φξνη 

αζθαιείαο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζέζε ησλ νρεκάησλ ζηελ ακαμνζηνηρία
(84)

. 

 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ζπξκνχ ππνινγίζηεθε 450m. Κάζε θνξηάκαμα έρεη κήθνο 

14,25m κεηαμχ ησλ πξνζθξνπζηήξσλ, ζπλεπψο ν ζπξκφο έρεη κήθνο 29 θνξηάκαμεο Υ 

14,25m = 427,17m θαη καδί κε ηελ κεραλή έιμεο ππνινγίδεηαη 450m. Σν κήθνο κηαο 

ακαμνζηνηρίαο δελ πξέπεη, γεληθψο, λα ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη 

ζπλζήθεο πεδήζεσο θαη ηα φξγαλα έιμεσο/θξνχζεσο ηεο ακαμνζηνηρίαο θαζψο θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο γξακκήο
(84)

. Σν κήθνο ηνπ ζπξκνχ ππνινγίζηεθε γηα λα αμηνπνηεζεί ζην 

ελάξην #3 θαη #4. 

 
Πίλαθαο 22: Τπνινγηζκόο αξηζκόο θνξηακαμώλ κε βάζε ηνπο επηηξεπόκελνπο άμνλεο θαη βάξνο ηνπ ζπξκνύ 

 
Όγθνο 

θφξησζεο (m3) 

Γέκαηα 

βάκβαθνο 

Φνξηίν 

(tn) 

Ηθαλφηεηα 

θφξησζεο ζπξκνχ 

(tn) 

Φνξηάκαμεο 

Αξηζκφο 

αμφλσλ 

ζπξκνχ 

Μήθνο 

ζπξκνχ (m) 

Βαγόλη 85,78 134 33,50 

1.200 35 140 516 

1.100 32 128 471 

1.000 29 116 427 

 

Δθηηκήζεθε ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 14 €/km ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θαπζίκνπ, 

ηα ηέιε ρξήζεο ππνδνκήο θαη ηελ ηειηθή παξαιαβή ζηελ απνζήθε ηνπ πειάηε κε 

ρξήζε παξαθακπηήξην ζηδεξνδξνκηθφ άμνλα. Δπηπιένλ, εθηηκήζεθε θφζηνο ελνηθίαζεο 

θνξηάκαμαο 30 €/εκέξα θαη θφζηνο αιιαγήο ακαμσκάησλ 80 €/θνξηάκαμα. 

 

ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ζπξκνχο νη θπξηφηεξεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ είλαη: ην είδνο θαη ε ηερλνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο έιμεο ηνπ 

ζπξκνχ (νη ληεδεινκεραλέο έρνπλ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ), ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ (αλνηθηά ή θιεηζηά ειθφκελα νρήκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αεξνδπλακηθή αληίζηαζε ηνπ ζπξκνχ), ε ζπλνιηθή κάδα ηνπ ζπξκνχ 

(φζν κεγαιχηεξε ε κάδα ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε θαηαλάισζή), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο (θιίζεηο, νξηδνληηνγξαθηθέο θακπχιεο, είδνο ζηδεξνηξνρηψλ), 

ε ηαρχηεηα θίλεζεο ηνπ ζπξκνχ (απμαλφκελε ηαρχηεηα απμάλεη ηελ αλάγθε ζε 

ελέξγεηα ζην ηεηξάγσλν)
(85)

.  

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ φθεινο επηιέρζεθε 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(2)

 Ο φξνο ζπλερήο πέδε αλαθέξεηαη ζηελ πέδε πνπ κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε απφ νπνηαδήπνηε ζέζε ηεο 

ακαμνζηνηρίαο 



76 

 

 
Πίλαθαο 23: Τπνινγηζκόο ζπλνιηθνύ θόζηνπο ζηδεξνδξνκηθήο ζύλδεζεο Αζήλα-Μόζρα 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΑΘΖΝΑ-ΜΟΥΑ 

ΑΠΟΣΑΖ (km) 3.436 

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ (κέξεο) 8 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΡΜΟΤ 

ΦΟΡΣΗΟ ΒΑΓΟΝΗΟΤ (tn) 34 

ΒΑΡΟ ΒΑΓΟΝΗΟΤ (tn) 22 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΦΟΡΣΩΖ ΒΑΓΟΝΗΟΤ(mxm) 13,70x2,65x2,79 

ΜΗΚΣΟ ΔΛΚΟΜΔΝΟ ΦΟΡΣΗΟ ΤΡΜΟΤ(ρσξίο ηελ κεραλή έιμεο) (tn) 1.000,00 

ΜΖΚΟ ΜΔΣΑΞΤ ΠΡΟΚΡΟΤΣΖΡΩΝ (m) 14,25 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΤΡΜΟΤ (m) 450 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΦΟΡΣΑΜΑΞΔ 29 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΑΣΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟ ΠΟΤ ΜΔΣΑΦΔΡΟΝΣΑΗ Δ ΚΑΘΔ 

ΦΟΡΣΑΜΑΞΑ 
134 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 
ΚΟΣΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ (€/km) 14 20,00 

ΚΟΣΟ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΦΟΡΣΑΜΑΞΑ (€/κέξα) 30  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ ( €/δξνκνιφγην) 68.861  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΣΟΝΟ ( €/ tn) 69  
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4.5.3 Πνιπηξνπηθή κεηαθνξά: ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά 

κέζσ πνξζκείνπ ηνπ ιηκέλα ηεο Βάξλα (ελάξην #3) 
 
ην παξφλ ππνθεθάιαην γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο ρξήζεο 

ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ Train Ferry. Τπνινγίζηεθε ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε 

Αζήλα-Ληκέλαο Βάξλα (Βνπιγαξία) (1.652 km), ε ρξήζε ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ 

ηχπνπ Train Ferry ζηε δηαδξνκή  Ληκέλαο Βάξλα– Ληκέλαο Kavkaz (823,68 km) θαη 

ηέινο ε ζηδεξνδξνκηθή δηαδξνκή Ληκέλαο Kavkaz-Μφζρα (1.477,30 km). Γελ ππάξρεη 

εκπνξεπκαηηθή ζηδεξνδξνκηθή ππεξεζία πνπ λα εμππεξεηεί ηηο δηαδξνκέο Αζήλα-

Βάξλα θαη Kavkaz-Μφζρα, γη‘απηφ έγηλε εθηίκεζε κε βάζε ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνπζαο 

επηβαηηθήο. πγθεθξηκέλα, κε επηβαηηθφ ζπξκφ ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη 3 κέξεο 

θαη κε εκπνξεπκαηηθφ εθηηκήζεθε ζηηο 5 κέξεο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζαιάζζηαο δηαδξνκήο 

ππνινγίζηεθε 2 κέξεο, κε κέζε ηαρχηεηα αλάπηπμεο ηνπ πινίνπ 10 knots
(86)

. 

Δθηηκήζεθε 1 κέξα επηπιένλ γηα ηνλ ρξφλν θαζπζηέξεζεο αιιαγήο ακαμσκάησλ. Ζ 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ππνινγίζηεθε 8 κέξεο, θαζψο ην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ρξήζεο ζηδεξνδξνκηθψλ πνξζκείσλ είλαη νη ειάρηζηεο θαζπζηεξήζεηο ζηηο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 

Γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο, ηζρχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 

ελάξην #2 (Τπνθεθάιαην 4.5.2). 

 

Σν νρεκαηαγσγφ πινίν ηχπνπ Train Ferry ʻGeroi Shipki ̓ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην 

πινίν πνπ εμππεξεηεί ηνλ ιηκέλα ηεο Βάξλαο, ην νπνίν εθηειεί δηαδξνκέο απφ  

Βνπιγαξία πξνο Ρσζία εδψ θαη 30 έηε, κε έλα δξνκνιφγην ηελ εβδνκάδα. Δθηηκήζεθε 

κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα φηη ζα ρξεηαζηνχλ (427,17/184)=3ζηδεξνδξνκηθέο 

γξακκέο. 
 

Πίλαθαο 24: Υαξαθηεξηζηηθά πινίνπ TrainFerry θαη ζπξκνύ 

 Μήθνο (m) Πιάηνο (m) Νεθξό Βάξνο(tn) 

Πινίν TrainFerry 

‘Skif’ 
184 26,00 12.889 

πξκόο 427 2,65 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 42: Γηάηαμε ζπξκνύ ζην εζσηεξηθό ηνπ πινίνπ 
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Ο λαχινο, κε βάζε ην δξνκνιφγην Βάξλα-Kavkaz, πνπ εθηειείηαη 42 θνξέο/έηνο,  γηα 

ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε ηξνραίν πιηθφ 4 αμφλσλ θαη κήθνο κεηαμχ 

πξνζθξνπζηήξσλ έσο 17m  είλαη 2.420€/θνξηάκαμα, ρσξίο ηελ κεηαθνξά ηεο κεραλήο 

έιμεο
(87)

, ζε πεξίπησζε κεγαιχηεξνπ κήθνπο κεηαμχ πξνζθξνπζηήξσλ νη ρξεψζεηο ησλ 

λαχισλ είλαη δηαθνξεηηθέο. Ο λαχινο, ν νπνίνο είλαη ε ζχκβαζε κε ηελ νπνία, ν έλαο 

απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ν εθλαπισηήο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη 

ζηνλ άιινλ ζπκβαιιφκελν, ηνλ λαπισηή, ην πινίν (ζην ζχλνιν ή ζην κέξνο ηνπ) γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζαιάζζηαο κεηαθνξάο έλαληη ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο, 

πεξηιακβάλεη: ηελ θαηάιιειε επηινγή κεηαθνξά ηελ γηα ηελ κεηαθνξά πινίν, 

ππνρξέσζε ζέζεο ηνπ πινίνπ ζηνλ ηφπν θφξησζεο, δηελέξγεηα θφξησζεο θαη 

ζηνηβαζίαο θαη ππνρξέσζε αλακνλήο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θφξησζεο, κεηά ηελ 

κεηαθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ, ηφζν πξνο ηελ πιεχζε φζν 

θαη σο πξνο ηελ δηαηήξεζε ηνπ θνξηίνπ, δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη 

αζθάιεηαο ηνπ θνξηίνπ θαη ηήξεζε ηεο θαλνληθήο πνξείαο πιεχζεο, κεηά ηελ 

κεηαθνξά: ζέζε ηνπ πινίνπ ζε ζέζε θαηάιιειε γηα ηελ εθθφξησζε, ππνρξέσζε 

εθθφξησζεο ζηνλ ιηκέλα πξννξηζκνχ, παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ ζηνλ δηθαηνχρν ή 

ηνπνζέηεζή ηνπ κε αζθάιεηα ζηνλ ιηκέλα θαη ππνρξέσζε αλακνλήο θαζφιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθθφξησζεο
(88)

. 
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Πίλαθαο 25: Τπνινγηζκόο ζπλνιηθνύ ρξήζεο Train Ferry από Βνπιγαξία 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΡΜΟΤ 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΦΟΡΣΩΖ ΒΑΓΟΝΗΟΤ(mxm) 13,70x2,65x2,79 

ΜΗΚΣΟ ΔΛΚΟΜΔΝΟ ΦΟΡΣΗΟ ΤΡΜΟΤ(ρσξίο ηελ κεραλή έιμεο) (tn) 1.000,00 

ΜΖΚΟ ΤΡΜΟΤ (m) 427 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΦΟΡΣΑΜΑΞΔ 29 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΑΣΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟ 134 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΛΟΗΟΤ Ra/Ra 

ΝΔΚΡΟ ΒΑΡΟ(tn) 12.889 

ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΛΟΗΟΤ (GT) 20.000 

ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ(m) 184 

ΠΛΑΣΟ (m) 26 

ΑΡΗΘΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΏΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  3 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 

ΑΘΖΝΑ-ΒΑΡΝΑ 

ΑΠΟΣΑΖ(km) 1.652 

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ (hr) 72 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ (€/δηαδξνκήο) 27.349 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ( €/ tn) 27 

ΛΗΜΔΝΔ: ΒΑΡΝΑ-

KAVKAZ 

ΑΠΟΣΑΖ(km) 824 

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ (hr) 48 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ (€/δηαδξνκήο) 70.187 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ( €/ tn) 70 

KAVKAZ-ΜΟΥΑ 

ΑΠΟΣΑΖ(km) 1.477 

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ (hr) 48 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ (€/δηαδξνκήο) 24.456 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ( €/ tn) 24 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ (€/δηαδξνκήο) 120.963 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ( €/ tn) 121 
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4.5.4 Πνιπηξνπηθή κεηαθνξά: ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά 

κέζσ πνξζκείνπ ηνπ ιηκέλα Βόινπ (ελάξην #4) 
 

ην παξφλ ππνθεθάιαην γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο ρξήζεο 

ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ Train Ferry. Τπνινγίδεηαη ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε 

Αζήλα-Ληκέλαο Βφινπ (354,48km), ε ρξήζε Train Ferry ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο  

Ληκέλαο Βφινπ – Ληκέλαο Kavkaz (1.704,54km) θαη ηέινο ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε 

Ληκέλαο Kavkaz -Μφζρα (1.477,30 km).  

 

Ζ δηάξθεηα ηαμηδηνχ Αζήλα-Βφινο είλαη 6hr. Δπεηδή δελ βξέζεθε εκπνξεπκαηηθή 

ζηδεξνδξνκηθή ππεξεζία πνπ λα εμππεξεηεί ηελ δηαδξνκή Kavkaz-Μφζρα, έγηλε 

εθηίκεζε κε βάζε ηνλ ρξφλν ησλ ηζρχσλ επηβαηηθψλ. πγθεθξηκέλα, κε επηβαηηθφ 

ζπξκφ ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη 1 κέξα θαη χζηεξα απφ πξνζαχμεζε εθηηκήζεθε 

ζηηο 3 κέξεο.  

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζαιάζζηαο δηαδξνκήο ππνινγίζηεθε 4 κέξεο θαη 40 ηαμίδηα αλά έηνο, κε 

κέζε ηαρχηεηα αλάπηπμεο ηνπ πινίνπ 10 knots. Δθηηκήζεθε 1 κέξα επηπιένλ γηα ηνλ 

ρξφλν θαζπζηέξεζεο αιιαγήο ακαμσκάησλ θαη επηπιένλ 1 κέξα γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ 

ζηελνχ ηνπ Βνζπφξνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ππνινγίζηεθε 9 κέξεο,  

 

Γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο ζπλδέζεηο, ηζρχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

Δλφηεηα 4.5.2 

 

Γηα ηελ ζαιάζζηα ζχλδεζε, ηζρχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ Δλφηεηα 4.5.3 

 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ είλαη νη επηηξεπφκελεο γηα ηελ δηέιεπζε απφ ην ζηελφ ηνπ 

Βνζπφξνπ (ειάρηζην πιάηνο 700m θαη κέζν βάζνο 43ft). Σν πέξαζκα ζηε Μαχξε 

Θάιαζζα απφ ην Αηγαίν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ 164 λαπηηθά κίιηα απφ ηα ζηελά 

ηνπ Βνζπφξνπ, ζηε ζάιαζζα ηνπ Μαξκαξά θαη ηα ζηελά ηνπ Σζαλάθαιε. Ζ δηαδξνκή 

είλαη ειηθνεηδήο, ζπρλά ζηελή, θαη θπξηαξρείηαη απφ ηζρπξά θαη ζχλζεηα ξεχκαηα. 

Γη‘απηφ ην ιφγν ε δηαδηθαζία δηέιεπζεο είλαη ε εμήο: ππνβνιή αλαθνξάο ζηελ 

Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Κπθινθνξίαο πινίσλ (TSVTS) ζχκθσλα κε ην ηνπξθηθφ 

ζχζηεκα Πιεξνθφξεζεο ηελψλ, αλαθνξέο ζεκείνπ θιήζεο ηνπ πινίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηελ πεξηνρή, ην VHF Δ / Σ θαλάιη ηνπ ηνκέα TSVTS 

πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηέιεπζεο ή θαηά 

ηελ αγθπξνβφιεζε κέζα ζηελ πεξηνρή, ηα πινία πνπ πιένπλ εληφο ησλ Σνπξθηθψλ 

ηελψλ, γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ζπλερψο φιεο ηηο εθπνκπέο ηεο TSVTS 

θαη λα αθνχλ κε πξνζνρή ηηο πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιέο, πξνεηδνπνηήζεηο θαη νδεγίεο 

πνπ δίλνληαη απφ ηελ TSVTS, νη πινίαξρνη ησλ πινίσλ πνπ πιένπλ εληφο ησλ 

Σνπξθηθψλ ηελψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ TSVTS φια φζα παξαηήξεζαλ 

ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, πινία πνπ πεξλνχλ ρσξίο 

ελδηάκεζε ζηάζε κέζσ ησλ ηνπξθηθψλ ζηελψλ πξέπεη λα πςψζνπλ ηε ζεκαία κε ζήκα 

"Σ" θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο παξνπζηάδνπλ ην 

πξάζηλν θσο πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ φια ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα, ηφζν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηέιεπζεο ή ζην αγθπξνβφιην, φιεο νη επηθνηλσλίεο κε ηελ ελ ιφγσ 

ππεξεζία πινήγεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ VHF R / T Channel 71 
(89)

. Ζ δηαξθήο 

πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο Ναπζηπινΐαο ζηα ζηελά έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο θαζψο ν αξηζκφο ησλ πινίσλ πνπ πεξηκέλεη ζηηο εηζφδνπο 

είλαη ζαθψο απμεκέλνο. Απηέο νη θαζπζηεξήζεηο είλαη 4-8hr 
(90)

.  
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Δθηίκεζε θαζπζηεξήζεσλ ζηνλ ππνινγηζκφ καο 1 κέξα. Σν θφζηνο δηειεχζεηο γηα 

πινία άλσ ησλ 1.000GT είλαη 52€ αλά 1.000GT. Σν θφζηνο δηέιεπζεο είλαη: 

52X6,7=348€. 

 

Σν δξνκνιφγην ιηκέλαο Βφινπ-ιηκέλαο Kavkaz δελ πθίζηαηαη γη‘απηφ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ λαχινπ κέζσ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ηεο δηαδξνκήο.  

 

ηηο πδάηηλεο κεηαθνξέο ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθάθνο (αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ απμάλεη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο , ε κνξθή ηνπ ζθάθνπο επηδξά θαζνξηζηηθά ζηηο αληηζηάζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ θίλεζή ηνπ ζην λεξφ) , κε ηελ δηαδξνκή (Ζ επίδξαζε ηεο 

ηαρχηεηαο είλαη κάιηζηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο εμαξηάηαη 

απφ ηελ ηξίηε δχλακε ηεο ηαρχηεηαο) θαη κε ηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (θαθνθαηξία)
(74)

. 

Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ Train Ferry ζπζρεηίζηεθε 

κε ηελ θαηαλάισζε πινίνπ RO/RO κε ηθαλφηεηα ρσξεηηθφηεηαο 80 ξπκνπιθνχκελα. 

Τπνινγίζηεθε γηα δηαδξνκή 900nm θαη ηαρχηεηα αλάπηπμεο 10 knots θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ 400 γαιόληα, ην θφζηνο ησλ ιηπαληηθψλ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ 

θαπζίκσλ
(91)

 θαη ην θφζηνο εθηηκήζεθε 1,65€/ γαιόλη
(92)

 κε βάζε ηνλ δείθηε BWI
3
. 

 
Πίλαθαο 26:: Καηαλάισζε θαπζίκνπ ζε γαιόληα πινίνπ RO/RO κε ηθαλόηεηα ρσξεηηθόηεηαο 80 ξπκνπιθνύκελα 

 
 

Γηάγξακκα 11: Κόζηνο θαπζίκνπ αλά κήλα γηα ην έηνο 2015 κε βάζε ηνλ δείθηε BWI 

 
 

                                                 
3
  Ο δείθηεο BWI (Bunkerworld index) ζπγθεληξψλεη ηηο ηηκέο απφ 20 θεληξηθά ιηκάληα αλεθνδηαζκνχ 

θαπζίκσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

$
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Σν θφζηνο γηα ηελ ρξήζε ζηδεξνδξνκηθνχ πνξζκείνπ είλαη 0,21€/tn, ηα ηέιε 

πξνζφξκηζεο 0.0048€/GT, ηα ηέιε παξαβνιήο 0,087€/εκέξα/κέηξν, ηα ηέιε 

πξπκλνδέηεζεο 1/3 ησλ αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ παξαβνιήο, ηα ηέιε ειιηκεληζκνχ 

66€/κήλα, σξνκίζζην εκπνξηθνχ ιηκέλα 20€, Σα παξαπάλσ θφζηε εθηηκήζεθαλ, κε ηα 

αληίζηνηρα θφζηε ησλ πινίσλ RO/RO, ηνπ ιηκέλα Βφινπ
(93)

 θαη ζεσξήζεθε ίδην θφζηνο 

γηα ην ιηκέλα ηνπ Kavkaz, εμαηηίαο έιιεηςεο ζηνηρείσλ.  

 

Γελ επηηξέπεηαη ηα πινία λα είλαη αλαζθάιηζηα, γη‘απηφ έγηλε εθηίκεζε, κε βάζε ην 

θφζηνο αζθάιηζεο πινίνπ RO/RO, 55€/m. ηελ αζθάιηζε πινίσλ πεξηιακβάλεηαη 

θπξίσο ε αζθάιηζε ζψκαηνο θαη εμνπιηζκνχ  ηνπ πινίνπ, φπσο ηα ςπθηηθά 

κεραλήκαηα θαη κεραλέο 
(94)

. 

 

Σν θφζηνο αγνξάο ελφο πινίνπ RO/RO, 7 εηψλ κε κήθνο 157,9m θαη λεθξφ βάξνο 

17.505tn θνζηίδεη 26.000.000€
(95)

. Δμαηηίαο έιιεηςεο ζηνηρείσλ θφζηνπο ηνπ 

νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ Train Ferry, εθηηκήζεθε φηη ην θφζηνο πινίνπ 14 εηψλ 

είλαη 30.000.000€.  Σν θφζηνο εθηηκήζεθε πςειφηεξν επεηδή ην πινίν θαηαζθεπάδεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε γξακκή, θαζψο νη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηνπ 

πινίνπ πξέπεη λα έρνπλ παλνκνηφηππα ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο 

ηεο ξάκπαο. Σνλ πξψην ρξφλν εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ έρεη γίλεη απφζβεζε 

4.500.000€,  ελψ γηα 30
 
ρξφληα ιεηηνπξγίαο, πνπ εθηειεί ην πινίν ζην ελάξην #2 ην 

θφζηνο απφζβεζεο είλαη 19.580.186€. ηνπο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

θαηψηεξνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο.. 

Πίλαθαο 27: Αλώηεξνη θαη θαηώηεξνη ζπληειεζηέο απόζβεζεο γηα πινίν ρσξεηηθόηεηαο άλσ ησλ 500tn(96).  

Έηε 
Καηώηεξνη ζπληειεζηέο 

απόζβεζεο 

Αλώηεξνη ζπληειεζηέο 

απόζβεζεο 

1
ν
 έηνο εθκεηάιιεπζεο 15% 20% 

2
ν
 έηνο εθκεηάιιεπζεο 7%  10%  

άλσ ηνπ 3
ν
 έηνο 

εθκεηάιιεπζεο 
3% (θαη‘έηνο) 5% (θαη‘έηνο) 

 

Γηάγξακκα 12: Απόζβεζε πινίνπ αλά  έηνο 
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Ο αξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ησλ κειψλ ηνπ Πιεξψκαηνο ζε θάζε πινίν είλαη απζηεξά 

θαζνξηζκέλνο δηα λφκσλ
(97)

. Διάρηζηνο αξηζκφο πιεξψκαηνο πινίνπ 12 άηνκα. Σν 

κηζζνιφγην είλαη θαζνξηζκέλν δηα λφκσλ απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πινίνπ. 

πιινγηθή ζχκβαζε πιεξψκαηνο άξζξν 1 
(98)

. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο είλαη 40% 

ζηελ Διιάδα. Μέξεο εξγαζίαο: 341 (52 εβδνκάδεο/έηνο, 7 εξγάζηκεο κέξεο, 12 αξγίεο, 

24 κέξεο άδεηα) 

Πίλαθαο 28: ύλζεζε θαη κηζζόο Πιεξώκαηνο πινίνπ 

ΚΟΣΟ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ 

€/κήλα 

ΠΛΟΗΑΡΥΟ 3.600 

ΤΠΟΠΛΟΗΑΡΥΟ 2.129 

ΑΝΘΤΠΟΠΛΟΗΑΡΥΟ 1.855 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ Α' 3.582 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ Β' 2.129 

ΜΖΥΑΝΟΓΖΓΟ Β 1.468 

  ΝΑΤΚΛΖΡΟ 1.590 

  ΝΑΤΣΖ   1.459 

  ΝΑΤΣΟΠΑΗ 1.169 

  ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 2.129 

  ΦΡΟΝΣΗΣΖ 2.281 

  ΜΑΓΔΗΡΑ   2.281 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ €/κήλα 25.674 

 

Λακβάλεηαη ππφςε ην επηρεηξεκαηηθφ φθεινο 20%, ην νπνίν είλαη ην κεηθηφ θέξδνο 

ηνπ ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ (θπκαίλεηαη απφ 15% έσο 20%)
(99)

. 
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Πίλαθαο 29: Τπνινγηζκόο ζπλνιηθνύ ρξήζεο Train Ferry από ιηκέλα Βόινπ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΡΜΟΤ 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΦΟΡΣΩΖ ΒΑΓΟΝΗΟΤ(mxm) 13,70x2,65x2,79 

ΜΗΚΣΟ ΔΛΚΟΜΔΝΟ ΦΟΡΣΗΟ ΤΡΜΟΤ(ρσξίο ηελ κεραλή έιμεο) (tn) 1.000,00 

ΜΖΚΟ ΤΡΜΟΤ (m) 427 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΦΟΡΣΑΜΑΞΔ 29 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΑΣΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟ 134 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΛΟΗΟΤ Ra/Ra 

ΝΔΚΡΟ ΒΑΡΟ(tn) 12.889 

ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΛΟΗΟΤ (GT) 20.000 

ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ(m) 184 

ΠΛΑΣΟ (m) 26 

ΑΡΗΘΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΏΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  3 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΛΖΡΩΜΑΣΟ (αη.) 12 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  ΓΗΑΓΡΟΜΖ 

ΑΘΖΝΑ-ΒΟΛΟ 

ΑΠΟΣΑΖ(km) 354 

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ (hr) 6 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ (€/δηαδξνκήο) 6.937 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ( €/ tn) 7 

ΛΗΜΔΝΔ: ΒΟΛΟ-

KAVKAZ 

ΑΠΟΣΑΖ(km) 1.704 

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ (hr) 96 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ (€/δηαδξνκήο) 46.982 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ( €/ tn) 47 

KAVKAZ-ΜΟΥΑ 

ΑΠΟΣΑΖ(km) 1.477 

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔΓΓΗΖ (hr) 66 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ (€/δηαδξνκήο) 28.861 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ( €/ tn) 29 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ (€/δηαδξνκήο) 100.516 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ( €/ tn) 100 

 

Γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ππνινγίζηεθε κε ηα ίδηα θφζηε θαη ην 

ελάξην#3. Σν θφζηνο κεηαθνξάο κέζσ πνξζκείνπ ηνπ ιηκέλα ηεο Βάξλαο πξνέθπςε           

90.061€/δξνκνιόγην. Ζ απφθιηζε απφ ηα λαχια πνπ θαζνξίδεη ν ιηκέλαο ηεο Βάξλαο 

ζε ζρέζε κε ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 15% . Σν πνζνζηφ απηφ είλαη 

αλεθηφ θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε φινπο ηνπο ιηκέλεο ηα ηέιε ηνπ ιηκέλα Βφινπ . 
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4.6 Απνηειέζκαηα 
 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο δεκηνπξγήζεθε ν Πίλαθαο  30 ζηνλ νπνίν 

γίλεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 
Πίλαθαο 30: πγθξηηηθόο πίλαθαο ησλ 4 ζελαξίσλ ζύλδεζεο Αζήλα-Μόζρα γηα κεηαθνξά δεκάησλ βάκβαθνο 

 

ΔΝΑΡΗΟ 1 

(ΟΓΗΚΖ  

ΜΔΣΑΦΟΡΑ) 

ΔΝΑΡΗΟ 2 

(ΑΜΗΓΩ ΗΓ. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ) 

ΔΝΑΡΗΟ 3 

(ΛΗΜΔΝΑ 

ΒΑΡΝΑ) 

ΔΝΑΡΗΟ 4 

(ΛΗΜΔΝΑ 

ΒΟΛΟΤ) 

ΥΡΟΝΟ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
5 κέξεο 8 κέξεο 8 κέξεο 9 κέξεο 

ΠΗΘΑΝΔ 

ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ 

ηα ζχλνξα 

θάζε ρψξαο 

εθηφο Δ.Δ. 

 ( 4 ρψξεο) 

ηα ζχλνξα θάζε 

ρψξαο εθηφο Δ.Δ. 

 ( 4 ρψξεο) 

- 
ην ζηελφ ηνπ 

Βνζπφξνπ 

ΚΟΣΟ  ΑΝΑ 

ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΣΟΝΟ ΒΑΜΒΑΚΟ 

176 -194€ 69€  123€ 100€ 

ΑΠΟ ΠΟΡΣΑ Δ 

ΠΟΡΣΑ 
Ναη  

Παξαθακπηήξηα 

ζηδεξνδξνκηθή 

γξακκή  

Παξαθακπηήξηα 

ζηδεξνδξνκηθή 

γξακκή 

Παξαθακπηήξηα 

ζηδεξνδξνκηθή 

γξακκή 

 

ηνλ ζπγθξηηηθφ πίλαθα παξαηεξνχκε ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε ακηγψο 

ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά έρεη ην ρακειφηεξν θφζηνο, πξνυπνζέηεη φκσο ζπκθσλία 

δηέιεπζεο ηνπ ζπξκνχ  απφ 8 ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο νη 3 είλαη εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

 

ην ελάξην #2 ζεσξήζεθε δεδνκέλν φηη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

κεηαθνξάο είλαη 14€/km, ζε πεξίπησζε αχμεζεο ζα απμαλφηαλ θαη ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο. 

 
Γηάγξακκα 13: Αλάιπζε επαηζζεζίαο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ακηγώο ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο ζε ζρέζε κε ην 

θόζηνο αλά ρηιηόκεηξν 
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ηελ εθαξκνγή επηιέρζεθε ε κεηαθνξά δεκάησλ βάκβαθνο ζηηο θνξηάκαμεο ηνπ 

ζπξκνχ, νη νπνίεο θαηά ηελ θφξησζε ηνπο ζην νρεκαηαγσγφ πινίν ηχπνπ Train Ferry 

αμηνπνηνχλ πιήξσο ην κήθνο ηνπ πινίνπ. ε πεξίπησζε δηαθίλεζεο πξντφλησλ 

κεγαιχηεξνπ φγθνπ, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη ηα φξηα θφξησζεο ηνπ ζπξκνχ, 

κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ θνξηακαμψλ, θαη δελ αμηνπνηείηαη πιήξσο ην κήθνο ηνπ 

πινίνπ, γη‘απηφ ην ιφγν δηαπηζηψλνπκε φηη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαζνξίδεηαη απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ θνξηακαμψλ (ελάξην #3 ) θαη φρη απφ ηνπο ηφλνπο δηαθίλεζεο, 

δίλνληαο  

 

Γηα ηα ίδηα ζελάξηα ππνινγίζηεθε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα κεηαθνξά κήισλ. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη 

απνδεηθλχνπλ φηη ε κεηαθνξά πξντφλησλ κεγαιχηεξνπ ιφγνπ βάξνο πξνο φγθν 

κεηψλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ πνιπηξνπηθψλ κεηαθνξψλ, ελψ παξάιιεια 

κεηψλεηαη ρξεζηκνπνηνχκελε ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ Train  Ferry, πξνζθέξνληαο 

έηζη ηε δπλαηφηεηα  ζηνλ εθλαπισηή  λα θνξηψζεη ζην πινίν δηαθνξεηηθνχο 

λαπισηέο. 

 

 
Πίλαθαο 31: πγθξηηηθόο πίλαθαο ησλ 4 ζελαξίσλ ζύλδεζεο Αζήλα-Μόζρα γηα κεηαθνξά κήισλ 

 

ΔΝΑΡΗΟ 1 

(ΟΓΗΚΖ  

ΜΔΣΑΦΟΡΑ) 

ΔΝΑΡΗΟ 2 

(ΑΜΗΓΩ ΗΓ. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ) 

ΔΝΑΡΗΟ 3 

(ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ- 

ΛΗΜΔΝΑ 

ΒΑΡΝΑ) 

ΔΝΑΡΗΟ 4 

(ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ- 

ΛΗΜΔΝΑ ΒΟΛΟΤ) 

ΥΡΟΝΟ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
5 κέξεο 8 κέξεο 8 κέξεο 9 κέξεο 

ΚΟΣΟ  

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΖΛΩΝ 

176 -194€/tn 61€/tn  112€/tn 95€/tn 

 
Πίλαθαο 32:Αμηνπνίεζε ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ κε βάζε ην βάξνο  ηνπ θνξηίνπ  ηνπ βαγνληνύ 

Δίδνο 

θνξηίνπ 

βαγνληνχ 

Φνξηίν 

Βαγνληνχ 

(tn)  

 

πλνιηθφο 

φγθνο 

(m3) 

Λφγνο 

βάξνο 

πξνο 

φγθν  

Φνξηάκαμεο Μήθνο(m)  

Υξεζηκνπνηνχκελε 

ρσξεηηθφηεηα 

πινίνπ  

Γέκαηα 

βάκβαθνο 
33,5 101 0,33 29 427 

77%  

(3ζηδ. γξακκέο)  

Καθάζηα 

κήια  
40,5 86 0,47 25 353 

64% 

(2 ζηδ. γξακκέο)  
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Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο ηηο Πνιπηξνπηθέο κεηαθνξέο δηαπηζηψλεηαη φηη ην θφζηνο 

ρξήζεο  ζαιάζζησλ κέζσλ κεηαθνξάο είλαη αλάινγν ηεο πιεχζηκεο απφζηαζεο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη εκθαλέο φηη ην θφζηνο ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 

κεηψζεθε φηαλ απμήζεθε ε πιεχζηκε απφζηαζε. 

 

 
 
Δηθόλα 43: Υάξηεο ησλ πνιπηξνπηθώλ κεηαθνξώλ 3 θαη 4 γηα ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ Αζήλα-Μόζρα 

 
Πίλαθαο 33: ύγθξηζε ζηδεξνδξνκηθήο θαη ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ησλ ζελαξίσλ 3 θαη 4 

ΔΝΑΡΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΑΖ (km) 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

(€/km) 

3  

ηδεξνδξνκηθή: ΑΘΖΝΑ-ΒΑΡΝΑ  1.652  17  

Θαιάζζηα :ΒΑΡΝΑ-KAVKAZ  824  73  

ηδεξνδξνκηθή: KAVKAZ-ΜΟΥΑ  1.477  17  

ΤΝΟΛΟ 2.476 45  

4  

ηδεξνδξνκηθή: ΑΘΖΝΑ-ΒΟΛΟ  355  20  

Θαιάζζηα: ΒΟΛΟ-KAVKAZ  1.704  28  

ηδεξνδξνκηθή: KAVKAZ-ΜΟΥΑ  1.477  20  

ΤΝΟΛΟ  2.059  48  

 

 

 

 

 

 

#3 

#4 
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5. πκπεξάζκαηα 
 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο, ζηε παξνχζα εξγαζία, γηα εληαία ζαιάζζηα θαη 

ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε κε ρξήζε ηνπ νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ Train Ferry 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε νρεκαηαγσγνχ πινίνπ ηχπνπ Train Ferry είλαη 

ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή.  

 

Με ηελ ρξήζε πινίνπ ηχπνπ Train Ferry επηηπγράλεηαη: 

 Μείσζε ρξφλνπ  ζαιάζζηαο δηαδξνκήο (φρη παξακνλή ζηνπο ιηκέλεο) 

 Μείσζε θφζηνπο  

 Απινπνηεί ηε δηαδηθαζία δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ (φρη 

θφξησζε/εθθφξησζε) Δμνηθνλφκεζε ρψξνπ ζηηο πξνβιήηεο ησλ ιηκέλσλ 

 Μεηαθνξά βαγνληψλ κε δηαθνξεηηθά είδε εκπνξεπκάησλ  

 πλδέεη πεξηνρέο πνπ δελ επλννχληαη νη νδηθέο κεηαθνξέο  

 Δληζρχνληαη νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαζψο κεηψλεηαη ε 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη  ν αξηζκφο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

 

 

 
 

Δηθόλα 44:Έκκεζν θόζηνο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο από εμσγελείο παξακέηξνπο  

 

Σέινο νη νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, εμαηηίαο κηθξφηεξνπ ρξφλνπ κεηαθνξάο 

απνηεινχλ ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 1, 

φκσο, ην ρακειφ θφζηνο θαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε εληαίαο ζαιάζζηαο 

θαη ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο (ελάξην 3 θαη 4) καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ρξήζε πινίνπ ηχπνπ Train Ferry ζπκθέξεη λα εληαρζεί ζηνπο θχξηνπο ηξφπνπο 

κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ. 
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6. Δηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 
 

αλ ζπλέρεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο 

γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train Ferry. Μεξηθά 

απφ ηα άκεζα ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ εθηελέζηεξα λα εξεπλεζνχλ είλαη: 

 

 Σξέλν: ζχγθξηζε ρξήζεο αλνηρηνχ ή θιεηζηνχ, δηαμνληθνχ ή ηεηξαμνληθνχ 

ζηδεξνδξνκηθνχ νρήκαηνο αλάινγα κε ην εκπφξεπκα θφξησζεο θαη ηε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ. 

 Πινίν: δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο πινίνπ πνπ νη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηνπ 

λα ζπλαξκφδνπλ κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο νπνηαδήπνηε πξνβιήηαο. 

 Κφζηνο: ζχγθξηζε θφζηνπο-νθέινπο απφ ηελ ρξήζε ησλ νρεκαηαγσγψλ 

πινίσλ ηχπνπ Train Ferry ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά κέζα γηα ηελ κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ κεγαιχηεξνπ ιφγνπ βάξνο πξνο φγθν, φπσο 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα. 

 Υσξεηηθφηεηα: αλάιπζε απνκέλνπζαο ρσξεηηθφηεηαο πινίνπ απφ ηελ 

θφξησζε θνξηεγψλ καδί κε ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα, θαζψο θαη ζχγθξηζε 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο νρεκαηαγσγψλ πινίσλ ηχπνπ Train Ferry κφλν κε 

ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα θαη κε νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά νρήκαηα. 

 

Σέινο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε ζχγθξηζε ησλ ππφινηπσλ ηχπσλ πινίσλ 

(RO/RO, Container πινία) ζε ζέκα θφζηνπο θαη ρξφλνπ κεηαθνξάο. ηελ εξεχλα ζα 

κπνξνχζε αθφκα λα γίλεη αλάιπζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ ησλ ιηκέλσλ γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ θάζε ηχπνπ πινίνπ. 
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http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/I_KYKLOS_SEM_M_DIARKEIAS_THESSALONIKI_MARCH_10_EKTIMHSH_AKIN/Tab1/RESIDUAL%20METHOD.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/I_KYKLOS_SEM_M_DIARKEIAS_THESSALONIKI_MARCH_10_EKTIMHSH_AKIN/Tab1/RESIDUAL%20METHOD.pdf
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Παξάξηεκα 1 
 
 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκέλσλ Βφινπ θαη ιηκέλα Kavkaz Ρσζίαο πνπ δελ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηα Κεθάιαηα 4.2 θαη 4.3. 

 

1.1  Ληκέλαο Βόινπ 
 

Ο ιηκέλαο Βφινπ δηαζέηεη ηηο επηπιένλ ππνδνκέο: 

 Κπκαηνζξαχζηεο (Πξνζήλεκνο κφινο)Ο πξνζήλεκνο κφινο βξίζθεηαη ζην 

βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ φξκνπ, ζηελ πιαηεία Αγ. Κσλζηαληίλνπ θαη έρεη 

λνηηνδπηηθή δηεχζπλζε. πλνιηθή έθηαζε 10000m
2
.Σα θξεπηδψκαηα 

παξαβνιήο ηνπ έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 400m κε βχζηζκα -2,00 έσο -4,00m.  

Υξεζηκνπνηείηαη γηα αιηεπηηθέο αλάγθεο. 

 Κεθιηκέλν επίπεδν Πεπθάθηα Γηα ηηο αλάγθεο αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο 

ζθαθψλ ρξεζηκνπνηείηαη θεθιηκέλν 40m κε εκβαδφ 7200m
2
 θαη βάζνο -5m. 

Δπηπιένλ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε γεθπξνπιάζηηγγα. 

 Κξεπίδσκα- Ηρζπφζθαια Ζ ηρζπφζθαια βξίζθεηαη δπηηθά ηνπ θεληξηθνχ 

πξνβιήηα κε κήθνο 170m. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε κηθξψλ 

ζθαθψλ κε βχζηζκα έσο -3,5m. Δπηπιένλ ππάξρεη θαη ε λέα ηρζπφζθαια πνπ 

βξίζθεηαη λφηηα ηνπ πξνβιήηα θαη κεηά ηελ εθβνιή ηνπ ρεηκάξξνπ Ξεξηά. Σα 

θξεπηδψκαηα ηεο είλαη θάζεηα, έρνπλ κήθνο 100m ην θαζέλα, κε βχζηζκα -

7,50m θαη κε δίαπιν εηζφδνπ -5,00m. Οη δχν ηρζπφζθαιεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηερληθνχο νγθφιηζνπο, ε αλαδνκή ηνπο είλαη 

επηζηξσκέλε κε ζθπξφδεκα θαη άζθαιην θαη θαηά κήθνο ηνπο ππάξρνπλ 

δέζηξεο θαη πξνζθξνπζηήξεο γηα ηελ πξφζδεζε ζθαθψλ. 

 Νενδφρνο παιαηνχ Ληκελαξρείνπ Ζ λενδφρνο βξίζθεηαη δπηηθά ηεο 

πξνβιήηαο ηιφ θαη εθηείλεηαη κέρξη ηνλ πξνβιήηα Νν2. πλνιηθή έθηαζε 

15000m
2
 κε δχν θεθιηκέλα επίπεδα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ηερληθνχο 

νγθφιηζνπο θαη ην θαηάζηξσκά ηεο είλαη επηζηξσκέλν κε ζθπξφδεκα θαη 

άζθαιην. Υξεζηκνπνηνχληαλ ηελ πεξίνδν 1979-1986 γηα ηελ εμππεξέηεζε 

θνξηεγψλ ΣΗR ζηα πιαίζηα ηνπ δξνκνινγίνπ Βφινο-πξία. 

 Κξεπίδσκα Αξγνλαπηψλ Σν θξεπίδσκα Αξγνλαπηψλ εθηείλεηαη απφ ηνλ 

πξνζήλεκν κφιν έσο ηνλ θεληξηθφ πξνβιήηα, κε κήθνο 520m θαη κε βάζνο 

θξεπηδσκάησλ -3,5m κέρξη -7,00m. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ηερληθνχο 

νγθφιηζνπο θαη ην θαηάζηξσκά ηνπ είλαη επηζηξσκέλν κε ζθπξφδεκα θαη 

άζθαιην. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ζθάθε αλαςπρήο. 

 Μαξίλα Σεισλείνπ ηελ καξίλα ν κφινο έρεη κήθνο 60m θαη βάζνο κέρξη -

4,5m θαη ηα θξεπηδψκαηα ηεο κήθνο 200m κε βάζνο απφ -3,00m έσο -

5,00m.Γηαζέηεη πισηνχο μχιηλνπο πξνβιήηεο εκβαδνχ 12 ν θαζέλαο θαη ζηελ 

πιάγηα φςε ππάξρνπλ πισηνί δηάδξνκνη 8,5 γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθάθσλ 

αλαςπρήο κε ηαπηφρξνλε πξπκλνδέηεζε κέρξη 120 ζθάθε. Σέινο, νη παιαηέο 

απνζήθεο έρνπλ αλαθαηληζζεί ζε θπιηθείν, ληνπο θαη W.C.  θαη ππάξρεη 
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παξνρή λεξνχ, ξεχκαηνο (pilars),εηδηθνί ππξνζβεζηήξεο θαη πξνζηαζία ηνπ 

ρψξνπ κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο καγλεηηθήο θάξηαο. 

 Πξνβιήηαο πεηξειαίσλ Ο πξνβιήηαο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αγξηάο, 

είλαη ηδησηηθφ ιηκεληθφ έξγν ησλ εηαηξεηψλ SHELL θαη BP αιιά αλήθεη ζηελ 

δηθαηνδνζία ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη εηήζην ηέινο γηα 

ελνηθίαζε αηγηαινχ. Έρεη κήθνο 112m, βάζνο απφ -8,00m κέρξη -14,00m θαη 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ηερληθνχο νγθφιηζνπο θαη είλαη επηζηξσκέλν κε 

ζθπξφδεκα. 

 Πξνβιήηαο Σζηκέλησλ Ο πξνβιήηαο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αγξηάο, είλαη 

ηδησηηθφ ιηκεληθφ έξγν ηεο εηαηξίαο ΑΓΔΣ αιιά αλήθεη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη εηήζην ηέινο γηα ελνηθίαζε 

αηγηαινχ. Σα θξεπηδψκαηα ηνπ έρνπλ κήθνο 865m κε βάζνο απφ -8,00m έσο -

14,00m θαη απνηειείηαη απφ ηξείο πξνβιήηεο. Πξνβιήηαο Α: (βχζηζκα 8,30-

10m)ρξεζηκνπνηείηαη γηα θφξησζε ρχδελ θνξηίσλ ηζηκέληνπ απφ κεγάια 

πινία. Γηαζέηεη έλα γεξαλφ, 2 ηαηληφδξνκνπο θαη ρφππεξο. Πξνβιήηαο Β: 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα θφξησζε ρχκα ηζηκέληνπ ζηα πινία ηεο 

ΑΓΔΣ. Πξνβιήηαο Γ: ρξεζηκνπνηείηαη γηα θφξησζε ρχκα θνξηίσλ (πξψηεο 

χιεο) απφ φια ηα κεγέζε πινίσλ. Γηαζέηεη 3 γεξαλνγέθπξεο, 2 ηαηληφδξνκνπο 

θαη 3ρφππεξο.Δπίζεο, γίλεηαη πξπκλνδέηεζε ησλ πινίσλ ‗‘ΗΟΛΚΟ Η‘‘ θαη 

‗‘ΗΟΛΚΟΗΗ‘‘ , δειαδή πινίσλ πνπ αλήθνπλ ζην ιηκάλη Βφινπ. Δλδηάκεζα 

θξεπηδψκαηα: ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θφξησζε ζαθηαζκέλνπ ηζηκέληνπ κε 

απηνθηλνχκελνπο γεξαλνχο απφ κηθξά πινία. 

 Σζηγθέιη Αικπξνχ ηελ πεξηνρή ηνπ Αικπξνχ ππάξρνπλ δπν πξνβιήηεο πνπ 

είλαη ηδησηηθά ιηκεληθά έξγα ησλ εηαηξεηψλ ΔΛΗΓ  θαη SOVEL αιιά 

αλήθνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ ζην νπνίν θαηαβάιιεηαη 

εηήζην ηέινο γηα ελνηθίαζε αηγηαινχ. Ο πξνβιήηαο ηεο ΔΛΗΓ έρεη δηαζηάζεηο 

40,70* 15,80 m θαη κέζσ ηαηληφδξνκσλ (250*3,5m) ζπλδέεηαη κε ηε μεξά. Ο 

πξνβιήηαο ηεο SOVEL έρεη ζρήκα Γ κε εκβαδφ 13000m
2
 θαη βάζνο -12,00m. 

 

 
 

Δηθόλα 45: master plan ιηκέλα Βόινπ 
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Σν ηηκνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο εθαξκνγέο βαζίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 
Πίλαθαο 34: Σηκνιόγην εκπνξηθνύ ιηκέλα Βόινπ 

Τπεξεζία 
Σηκνιφγην ( € ) άνευ 

Φ.Π.Α. 

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΟ 150,00 

ΩΡΟΜΗΘΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΟ 20,00 

ΔΛΑΥΗΣΖ ΥΡΔΩΖ ΑΝΑ ΣΟΝΟ ΓΗΑ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΖ ΠΛΟΗΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΣΔΡΔΟΤ Ζ‘ ΥΤΓΖΝ ΦΟΡΣΗΟΤ 
1,00 

ΔΛΑΥΗΣΖ ΥΡΔΩΖ ΑΝΑ ΣΟΝΟ ΓΗΑ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΖ ΠΛΟΗΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΤΓΡΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 
30,00 

Γηθαίσκα Υξήζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Δμνπιηζκνχ Ληκέλα Βφινπ Δπί Πάζεο Φχζεσο 

Δκπνξεπκάησλ Υχδελ ή πζθεπαζκέλσλ πνπ Γηαθηλνχληαη Μέζσ ηνπ Πξνβιήηα 

Πεπθαθίσλ / Αλά Σφλν 

0,06 

Γηθαίσκα Υξήζεο Δγθαηαζηάζεσλ & Δμνπιηζκνχ Ληκέλα Βφινπ Δπί Πάζεο Φχζεσο 

Δκπνξεπκάησλ Υχδελ ή πζθεπαζκέλσλ Δθηφο Δκπνξεχκαηα-θηβσηίσλ πνπ Γηαθηλνχληαη 

Μέζσ ησλ Πξνβιεηψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ληκέλα Βφινπ Δθηφο ηνπ Πξνβιήηα Πεπθαθίσλ / 

Αλά Σφλν 

0,21 

Μεηαθίλεζε ή Φφξησζε ή Δθθφξησζε Δ/Κ 20`Έκθνξην απφ Απηνθίλεην ζε Γάπεδν ή απφ 

Γάπεδν ζε Απη/ην ή απφ Απη/ην ζε Βαγφλη ή απφ Βαγφλη ζε Απη/ην / Αλά Κίλεζε 
2,10 

Μεηαθίλεζε ή Φφξησζε ή Δθθφξησζε Δ/Κ 40`Έκθνξην απφ Απηνθίλεην ζε Γάπεδν ή απφ 

Γάπεδν ζε Απη/ην ή απφ Απη/ην ζε Βαγφλη ή απφ Βαγφλη ζε Απη/ην / Αλά Κίλεζε 
3,15 

Βελδηλάθαηνη (ιάληδεο) κεηαθνξάο πξνζψπσλ & εθνδίσλ πινίσλ / κήλα 16,50 

Αιηεπηηθά ζπγθξνηήκαηα (Γξη-Γξη) θαη λαππεγήκαηα εμνκνηνχκελα / κήλα 33,00 

Φνξηεγίδεο & πισηά λαππεγήκαηα κεηαθνξάο πιηθψλ / κήλα 66,00 

Πισηά ζπλεξγεία & θνξηεγίδεο κεηαθνξάο βπζνθνξεκάησλ / κήλα 66,00 

Πισηνί γεξαλνί, πδξνθφξνη, πεηξειαηνθφξνη (ζιέπηα) θαη βπζνθφξνη αλεμαξηήησο 

ρσξεηηθφηεηαο, πισηά θαηαζηήκαηα / κήλα 
198,00 

Δ/Γ (Π/Κ) πινία πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα ηνπηθψλ πιφσλ / κήλα 26,40 

Δ/Γ-Ο/Γ πινία πνπ εθηεινχλ δξνκνιφγηα ζε ηνπηθέο γξακκέο / κήλα 
165,00 

Πινία / πισηά λαππεγήκαηα απζαηξέησο παξαβεβιεκέλα ζε θξεπηδψκαηα έσο ηελ απνκάθξπλζή ηνπο / 

εκέξα / GT 
0,130 

Φνξηεγά πινία / εκέξα / κέηξν 0,0871026 

Δπηβαηεγά πινία & θξνπαδηεξφπινηα / εκέξα / κέηξν 
0,3074448 

Πινία / πισηά λαππεγήκαηα άλσ ησλ 500 GT / θαηάπινπ, πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα ππφ ζηνηρ 

3,4,5, ηέιε, γηα θάζε GT πιένλ ησλ 500 
3,30 

Πινία / πισηά λαππεγήκαηα άλσ ησλ 100 GT θαη έσο 500 GT /θαηάπινπ 3,30 

Πινία / πισηά λαππεγήκαηα κέρξη 100 GT πξαγκαηνπνηνχληα εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο έλα ή θαη 
πεξηζζφηεξνπο θαηάπινπο / εθάπαμ αλά θαηάπινπ 

3,30 

Π/Κ λαππεγήκαηα / θαηάπινπ / GT 0,003090 

Φνξηεγά πινία / θαηάπινπ / GT 0,004836 

Δπηβαηεγά πινία θαη θξνπαδηεξφπινηα / θαηάπινπ / GT 
0,009430 

Ρπκνπιθά ζθάθε αξγνχληα κε επαλδξσκέλα αλεμαξηήηνπ κήθνπο θαη ηππνδχλακεο/κήλα 16,02 

Ρπκνπιθά ζθάθε ελ ελεξγεία αλεμαξηήηνπ κήθνπο θαη ηππνδχλακεο/κήλα 32,04 

C/N 20" ΚΔΝΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 9,00 

C/N 20" ΔΜΦΟΡΣΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 11,00  
C/N 40" ΚΔΝΑ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 11,00 

C/N 40" ΔΜΦΟΡΣΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 14,00 

C/N 20" ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 6,00 

C/N 20" ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 8,00 

C/N 40" ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 7,00 

C/N 40" ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 10,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 20`ΚΔΝΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 9,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 11,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 40`ΚΔΝΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 11,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 14,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 20`ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 6,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 8,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 40`ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 7,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 10,00 
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ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 20`ΚΔΝΟ ΠΛΟΗΟ-ΠΛΟΗΟ 11,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΠΛΟΗΟ-ΠΛΟΗΟ 11,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 40`ΚΔΝΟ ΠΛΟΗΟ-ΠΛΟΗΟ 14,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΠΛΟΗΟ-ΠΛΟΗΟ 14,00 

ΑΦΑΗΡΔΖ ΚΑΠΑΚΗΟΤ 11,00 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΠΑΚΗΟΤ 11,00 

C/N 20" ΔΜΦΟΡΣΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 11,00  
C/N 40" ΚΔΝΑ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 11,00 

C/N 40" ΔΜΦΟΡΣΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 14,00 

C/N 20" ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 6,00 

C/N 20" ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 8,00 

C/N 40" ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 7,00 

C/N 40" ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 10,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 20`ΚΔΝΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 9,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 11,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 40`ΚΔΝΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 11,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΠΛΟΗΟ-ΓΑΠΔΓΟ 14,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 20`ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 6,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 8,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 40`ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 7,00 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΠΛΟΗΟ 10,00 

C/N 20`ΚΔΝΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΓΑΠΔΓΟ 6,00 

C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΓΑΠΔΓΟ 10,00 

C/N 40`ΚΔΝΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΓΑΠΔΓΟ 7,00 

C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΓΑΠΔΓΟ 13,00 

C/N 20`ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 9,00 

C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 14,00 

C/N 40`ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 10,00 

C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 17,00 

C/N 20`ΚΔΝΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΒΑΓΟΝΗ 11,00 

C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΒΑΓΟΝΗ 16,00 

C/N 40`ΚΔΝΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΒΑΓΟΝΗ 13,00 

C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΒΑΓΟΝΗ 20,00 

C/N 20`ΚΔΝΟ ΒΑΓΟΝΗ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 11,00 

C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΒΑΓΟΝΗ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 16,00 

C/N 40`ΚΔΝΟ ΒΑΓΟΝΗ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 13,00 

C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΒΑΓΟΝΗ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 20,00 

C/N 20`ΚΔΝΟ ΒΑΓΟΝΗ-ΓΑΠΔΓΟ 7,00 

C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΒΑΓΟΝΗ-ΓΑΠΔΓΟ 10,00 

C/N 40`ΚΔΝΟ ΒΑΓΟΝΗ-ΓΑΠΔΓΟ 8,00 

C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΒΑΓΟΝΗ-ΓΑΠΔΓΟ 12,00 

C/N 20`ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΒΑΓΟΝΗ 11,00 

C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΒΑΓΟΝΗ 14,00 

C/N 40`ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΒΑΓΟΝΗ 13,00 

C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΒΑΓΟΝΗ 17,00 

C/N 20`ΚΔΝΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 10,00 

C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 12,00 

C/N 40`ΚΔΝΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 12,00 

C/N 40`ΔΜΦΟΡΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ-ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 15,00 

C/N 20`ΚΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΓΑΠΔΓΟ 6,00 

C/N 20`ΔΜΦΟΡΣΟ ΓΑΠΔΓΟ-ΓΑΠΔΓΟ 10,00 

 

1.2  Ληκέλαο Kavkaz 
 

Σν δξνκνιφγην Kavkaz-Μφζρα πνπ αλαθέξζεθε ζηελ Δθαξκνγή : χλδεζεηο Varna- 

Kavkaz θαη  Βφινπ- Kavkaz ζην Κεθάιαην 4.5 παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 
Πίλαθαο 35:Γξνκνιόγηα Kavkaz-Μόζρα 

Αλαρψξεζε Άθημε Γηάξθεηα Σηκή (ξνχβιηα) 

Μφζρα (19:50) Kavkaz (05:00) 39h 2 .615 
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Παξάξηεκα 2 
 

Τπνινγηζκνί ησλ ηεζζάξσλ ζελαξίσλ. 

 
Πίλαθαο 36: Λεηηνπξγηθό θόζηνο νδηθήο κεηαθνξάο δεκάησλ βάκβαθνο  

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ  ΟΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΩΗΑ 
Απφζηαζε (km) 2.877 Αζήλα- Μφζρα 

Υξφλνο ηαμηδηνχ 

(days) 
4,57 Σαρχηεηα 70km/h, δπλαηφηεηα νδήγεζεο 9h. 

Καηαλάισζε 

θαπζίκνπ (lt/km) 
0,41 

Έλα ηππηθφ θνξηεγφ πνπ πξαγκαηνπνηεί δηεζλείο κεηαθνξέο κπνξεί λα κεηαθέξεη  

πεξίπνπ 1.350 ιίηξα πεηξέιαην ζηηο θαλνληθέο δεμακελέο θαπζίκσλ ηνπ, 

πνπ ζα ηνπ επέηξεπε ζηαηηζηηθά θαηά κέζν φξν λα θαιχςεη κηα απφζηαζε πεξίπνπ 

3.300 km. 

Σηκή αγνξάο 

θαπζίκνπ (€/lt) 
1,59 

Δλδεηθηηθή ηηκή πεηξειαίνπ θίλεζεο.  

Ζ Διιάδα πξνκεζεπεί αθνξνιφγεην πεηξέιαην κφλν ζε θνξηεγά δεκφζηαο ρξήζεο  

κε πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ηξίησλ ρσξψλ. 

Κφζηνο ζπληήξεζεο 

(ρσξίο ιηπαληηθά) (€/ 

km) 

0,05 φρεκα 5εηίαο πνπ δηαλχεη 150000 km/εηνο 

Γαπάλε Ληπαληηθψλ 

θαη αιιαγήο θίιηξνπ 

(€/ km) 

0,04 αιιάγε αλά 25000 km κε θφζηνο 800-1000 € 

Κφζηνο Απφζβεζεο 

(€) 
14.400,00 

χκθσλα κε ηνλ Ν.4110/2013 πξνβιέπεηαη ζπληειεζηήο απφζβεζεο γηα κέζα 

κεηαθνξάο θνξηίσλ 

 12%. Μέζν θφζηνο αγνξάο γη'απηή ηελ θαηεγνξία 120.000€ 

Κφζηνο ειαζηηθψλ 

(€/ km) 
0,01 12 ιάζηηρα, αιιάγή αλά 60000km κε θφζηνο 400-500€ 

Σηκέο Γηνδίσλ (€) 

107,40 Διιάδα 

31,18 Βνπιγαξία (€/ ρξφλν) 

30,05 Ρνπκαλία 

0,00 Μνιδαβία 

0,00 Οπθξαλία 

0,00 Ρσζζία 

χλνιν νρήκαηνο 

(€/δηαδξνκή) 
2.287,04   

Μηζζφο Οδεγνχ 

(€/κήλα) 
896,00 

Ο κηζζφο ηνπ νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο θαζνξίζηεθε κε βαζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

 γηα ηνλ βαζηθφ κηζζφ. 

Αζθαιηζηηθέο 

Δηζθνξέο (€/κήλα) 
358,94 Βαζηθά παθέηα θάιπςεο ΗΚΑ 1/7/2014 :ΜΗΚΣΑ ΔΣΔΑΜ 40,06% 

χλνιν νδεγνχ 

(€/ρξφλν) 
17.569,13 Ο κηθηφο κηζζφο είλαη πνιιαπιαζηαζκέλνο Υ14 ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

χλνιν νδεγνχ 

(€/δηαδξνκή) 
235,32   

χλνιν  (€/δηαδξνκή) 2.522,36   

Δλ κέξεη αμηνπνίεζε 

νδεγνχ (€/δηαδξνκή) 
164,73 βαζκφο αμηνπνίεζεο 70% 

Γηαλπθηέξεπζε εληφο 

νρήκαηνο 

(€/δηαδξνκή) 

200,00 50€ μελνδνρείν 

Τπεξσξίεο (€/ψξα) 8,01 σξνκίζζην + 40%πξνζαχμεζε  ππεξσξίαο κέρξη 120 ψξεο ην ρξφλν 

χλνιν (€/δηαδξνκή) 3.173,56 min 
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Πίλαθαο 37: Λεηηνπξγηθό θόζηνο ζελαξίσλ 3 θαη 4 γηα κεηαθνξά δεκάησλ βάκβαθνο  

 

Κόζηνο Σηκή Μνλάδεο 

Κόζηνο 

ζελαξίνπ 

(4) 

ρόιηα 
 Κόζηνο 

ζελαξίνπ (3)  

Καπζίκνπ 1,650 Euro/gallon 
                                    

1.320,00    

Γηα ηε δηαδξνκή 

πεγαίλνληαο 

                 

660,00    

Ληπαληηθψλ 10% 
Δπί Κφζηνο 

Καπζίκσλ 

                                        

132,00    

Γηα ηε δηαδξνκή 

πεγαίλνληαο 

                    

66,00    

Σέιε 

Πξπκλνδέηεζεο 
0,030 Euro/(day*meter) 

                                          

10,68    

1 εκέξα δέλεη ην 

πινίν ζε θάζε 

ιηκάλη(2) 

                    

10,68    

Σέιε 

Παξαβνιήο 
0,090 Euro/(day*meter) 

                                          

32,02    

1 εκέξα δέλεη ην 

πινίν ζε θάζε 

ιηκάλη(2) 

                    

32,02    

Σέιε 

Πξνζφξκεζεο 
0,005 Euro/(day* Gtn) 

                                        

192,00    

2 κέξεο είλαη ην 

πινίν δεκέλν - 

Υξήζε Νεθξνχ 

Βάξνπο 

                 

192,00    

Σέιε Υξήζεο 

Πνξζκείνπ 
0,210 

Euro/tn 

εκπνξεχκαηνο 

                                        

420,00    

1000 tn 

εκπνξεχκαηνο 

                 

420,00    

Κφζηνο 

Γηέιεπζεο 
52,000 

Euro/(δηαδξ*1000 

Gtn) 

                                    

1.040,00    
 - -  

Σέιε 

Ληκεληζκνχ 
66,000 Δπξψ/κήλα 

                                          

38,84    

2 Ληκάληα, 34 

δηαδξνκέο 

εηεζίσο, 12 

κήλεο/έηνο 

                    

37,71    

Ωξνκίζζην 

Δκπνξηθνχ 

Ληκέλα 

20,000 Δπξψ/ψξα 
                                          

40,00    

1 ψξα ζε θάζε 

ιηκάλη  

                    

40,00    

Αζθάιεηα 

Πινίνπ 
55,000 Δπξψ/meter*δηαδξ 

                                  

10.120,00    

1 θνξά ην 

ρξφλν, 34 

δηαδξνκέο αλά 

έηνο 

           

10.120,00   

Μηζζφο 

Πιεξψκαηνο 
25.673,930 Δπξψ/κήλα 

                                  

17.626,05    

14 κηζζνί 

εηεζίσο, Γηπιέο 

Βάξδηεο 

           

17.115,95    

Κφζηνο 

Απφζβεζεο 
19.589.186,000 Δπξψ/30 έηε 

                                  

16.010,31    
ζηα 30 έηε 

           

15.546,97    

πλνιηθφ 

Κφζηνο 
    47.965,70   36787,89    
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Παξάξηεκα 3 
 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζαιάζζηνπ, ζηδεξνδξνκηθνχ θαη νδηθνχ δηθηχνπ 

 

3.1 Εήηεζε θαη πξνζθνξά ζηε λαπηηιία 
 

ηελ λαπηηιία ε δήηεζε θαζνξίδεηαη απφ: ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηεο θάζε 

ρψξαο, ηελ απφζηαζε δηαθίλεζεο θνξηίνπ, ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη ηα πνιηηηθά 

γεγνλφηα θαη ε πξνζθνξά απφ: ηνλ φγθν ηνπ ζηφινπ, ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, ηελ 

λαππεγηθή βηνκεραλία θαη ηελ απφζπξζε πινίσλ.  

 

 
 
Δηθόλα 46: Δπξσπατθνί δξόκνη λαπζηπινΐαο 
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Δηθόλα 47:Ληκέλεο Διιάδαο 

 
Γηάγξακκα 14φάλμα! Μόνο κύριο έγγραφο.: Δηζαγσγέο-Δμαγσγέο ρσξώλ Δπξσπατθήο Έλσζεο 2000-2011 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ην 2009 κηα έληνλε πηψζε. Σα πνιηηηθά 

γεγνλφηα πάληα απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ έκκεζν παξάγνληα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηε ζρέζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Ζ παγθφζκηα θξίζε, ε ππνηίκεζε ηνπ 

δνιαξίνπ, ν πφιεκνο ζην Ηξάθ πνπ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ πεηξειαίνπ, θαη ην 

εκπάξγθν ηεο Ρσζίαο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε νδήγεζαλ ζε κείσζε ηεο δήηεζεο 

άξα θαη ηεο πξνζθνξάο. Βέβαηα ην ζαιάζζην εκπφξην είλαη ζρεηηθά αλζεθηηθφ θαη 

έρεη θαηαθέξεη λα επαλέιζεη θαη αθνινπζεί ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία. 
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Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2014 ππήξμε 1194,4 εθαηνκκχξησλ ηφλσλ εκπνξεπκάησλ 

παγθφζκηα. Ζ θφξησζε θαη ε εθθφξησζε, απφ ιηκάλη ζε ιηκάλη, απηνχ ηνπ ηεξάζηηνπ 

φγθνπ εκπνξεπκάησλ είλαη αζχκθνξε νηθνλνκηθά θαη ρξνληθά, γη‘ απηφ ζηα κεγάια 

ιηκάληα παξαηεξήζεθε αχμεζε 3% ηεο δηαθίλεζεο κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη 4,2% 

αχμεζε ηεο ρξήζεο πινίνπ ηχπνπ RO/RO. 

 

 

Δηθόλα 48:Δπξσπατθά ιηκάληα πνπ δηαθηλνύλ θνξηία κε εκπνξεπκαηνθηβώηηα 

 

Δηθόλα 49:Δπξσπατθά ιηκάληα πνπ δηαθηλνύλ θνξηία κε πινία RO-RO 
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3.2  Υαξαθηεξηζηηθά ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ 
 

 

Δηθόλα 50:ηδεξνδξνκηθό δίθηπν Δπξώπεο 

Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν αλαπηχρζεθε ην 19
ν
 αηψλα θαη απνηέιεζε ζεκαληηθή 

θνηλσληθννηθνλνκηθή δχλακε γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ απφ 

ρψξα ζε ρψξα. Ζ θίλεζε αξρηθά γηλφηαλ κε αηκφ απφ ηελ θαχζε άλζξαθα. Δμαηηίαο 

ηνπ πςεινχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηαδηαθά αληηθαηαζηάζεθαλ κε 

κεραλέο diesel. Οη ληηδεινκεραλέο ελίζρπζαλ ηε ρξήζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ 

κε απνηέιεζκα ζηελ αξρή ηνπ 20
νπ

 αηψλα ν ζηδεξφδξνκνο λα απνηειεί θπξίαξρε 

δχλακε ζηελ εκπνξηθή θαη επηβαηηθή θίλεζε Ζ πξψηε θξίζε ηνπ πεηξειαίνπ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‘70 επεξέαζε ηε δχλακε ηνπ ζηδεξφδξνκνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δπζθνιία κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ απφ ρψξα ζε ρψξα, εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

αμνληθνχ βάξνπο πνπ κπνξνχζε λα αληέμεη ν ζπξκφο ηεο θάζε ρψξαο νδήγεζε ζηελ 

παξαθκή ηνπ ζηδεξφδξνκνπ. ήκεξα, ζηηο κεγάιεο επξσπατθέο ρψξεο παξαηεξείηαη 

ζηξνθή πξνο ηε ρξήζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. Οη αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο έρνπλ εμειίμεη ζε πνζνζηφ έσο θαη 85% ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ 

ηνπο, απφ ληηδεινθίλεην ζε ειεθηξνθίλεην. Όκσο, ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε Ηξιαλδία 

θαη ε Ληζνπαλία  ε ειεθηξνθίλεζε δελ μεπεξλά ην 10%. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ 

πνζνζηνχ είλαη απηέο νη ρψξεο λα έρνπλ πεπαιαησκέλν δίθηπν θαη λα θαηαηάζζνληαη 

ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο παξαγσγηθφηεηαο αιιά θαη ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Ζ Δ.Δ. 

έρεη ηελ πξφζεζε κε εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη επηρνξεγήζεηο λα εληζρχζεη ην 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν φισλ ησλ ρσξψλ έσο θαη 25% θαη λα επηηχρεη εληαία 
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ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ Διιάδα απφ ην 2008 πηνζεηεί ζηγά φια ηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη αλαδεηεί λέεο ηδέεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ηεο. 

 

3.3  Υαξαθηεξηζηηθά νδηθνύ δηθηύνπ 
 

 
 
Δηθόλα 51: Σηκέο βελδίλεο ζε παγθόζκην επίπεδν κε ζηνηρεία ηνπ 2014 

Με ιίγεο, αιιά ζεκαληηθέο αιιαγέο ηέζεθε ζε ηζρχ ην απαγνξεπηηθφ ησλ θνξηεγψλ 

ζε ηκήκαηα ησλ εζληθψλ νδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015 θαη κέρξη ηα Θενθάλεηα 

ηνπ 2016.  
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1. Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία φισλ ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ σθέιηκνπ θνξηίνπ 

άλσ ηνπ 1,5 ηφλνπ ζηα ηκήκαηα ησλ εζληθψλ νδψλ θαη θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ 

αθνινπζνχλ, σο εμήο: 

Α. Απαγνξεχζεηο θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ θαηά δηαδξνκή 

Α1. Απαγνξεχζεηο ζην ξεχκα εμφδνπ απφ ηα Αζηηθά Κέληξα. 

(α) ηε Νέα Δζληθή Οδφ (Ν.Δ.Ο.) θαη ζηελ Παιαηά Δζληθή Οδφ (Π.Δ.Ο.) Αζελψλ – 

Κνξίλζνπ – Παηξψλ, απφ ηα Γηφδηα Διεπζίλαο κέρξη ηα Γηφδηα Ρίνπ. 

(β) ηε Ν.Δ.Ο. Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο, απφ ηνλ θφκβν Αγ. ηεθάλνπ (Κξπνλέξη) 

κέρξη ηε δηαζηαχξσζε ηνπ Μπξάινπ, απφ ηνλ θφκβν Λακίαο κέρξη ηνλ θφκβν Ραρψλ 

Φζηψηηδαο θαη απφ ηε Λάξηζα (Υ.Θ. 365+400) κέρξη ηελ θάησ δηάβαζε πεξηνρήο 

θνηίλαο (Υ.Θ. 410). 

(γ) ηελ Δζληθή Οδφ Θεζζαινλίθεο – Ν. Μνπδαληψλ, απφ ηελ αεξνγέθπξα Θέξκεο 

κέρξη ην 34ν ρηιηφκεηξν. 

(δ) ηελ Δζληθή Οδφ ρεκαηαξίνπ – Υαιθίδαο, απφ ηε δηαζηαχξσζε ηεο κε ηε 

Ν.Δ.Ο. Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο κέρξη ηελ πςειή γέθπξα Υαιθίδαο (Υ.Θ. 12+300). 

(ε) ηελ Δζληθή νδφ Θεζζαινλίθεο – Καβάιαο, απφ ην 11ν ρικ. (Υ.Θ.11+340) έσο 

ηελ Υ.Θ. 97 + 650. (κέρξη ηε γέθπξα ηνπ ηξπκφλα). 

Α2. Απαγνξεχζεηο ζην ξεχκα εηζφδνπ ζηα Αζηηθά Κέληξα 

(α) ηε Ν.Δ.Ο. θαη ζηελ Π.Δ.Ο. Παηξψλ – Κνξίλζνπ – Αζελψλ, απφ ηα Γηφδηα Ρίνπ 

κέρξη ηα Γηφδηα Διεπζίλαο 

(β) ηε Ν.Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο – Αζελψλ, ζην ξεχκα πξνο Αζήλα, απφ ηελ θάησ 

δηάβαζε πεξηνρήο θνηίλαο (Υ.Θ. 410) κέρξη ηε Λάξηζα (Υ.Θ. 365+400), απφ ηνλ 

θφκβν Ραρψλ Φζηψηηδαο κέρξη ηνλ θφκβν Λακίαο θαη απφ ηε δηαζηαχξσζε ηνπ 

Μπξάινπ κέρξη ηνλ θφκβν Αγίνπ ηεθάλνπ (Κξπνλέξη). 

(γ) ηελ Δζληθή Οδφ Ν. Μνπδαληψλ – Θεζζαινλίθεο απφ ην 34ν ρηιηφκεηξν κέρξη 

ηελ αεξνγέθπξα Θέξκεο. 

(δ) ηελ Δζληθή Οδφ Υαιθίδαο – ρεκαηαξίνπ, απφ ηελ πςειή γέθπξα Υαιθίδαο 

(Υ.Θ. 12+300) κέρξη ηε δηαζηαχξσζή ηεο κε ηε Ν.Δ.Ο Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο. 

(ε) ηελ Δζληθή Οδφ Καβάιαο – Θεζζαινλίθεο απφ ηελ γέθπξα ηξπκφλα κέρξη ηελ 

δηαζηαχξσζε Ρεληίλαο. 

 

Β. Ζκεξνκελίεο θαη ψξεο απαγφξεπζεο 

Β1. Απαγνξεχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ απφ 1/1/2015 έσο 

15/6/2015 θαη απφ 16/9/2015 έσο 31/12/2015 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ απαγνξεχζεσλ 

θαηά ηηο εκέξεο ησλ ενξηψλ ησλ επνκέλσλ Κεθαιαίσλ Β3 έσο Β10, θάζε Κπξηαθή 

γηα ην ξεχκα εηζφδνπ θαη απφ 15:00 έσο 21:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Α2. 

Β2. Απαγνξεχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ απφ 16/6/2015 έσο 

15/9/2015ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

απαγνξεχζεσλ θαηά ηηο εκέξεο ησλ ενξηψλ ησλ επνκέλσλ Κεθαιαίσλ Β3 έσο Β10, 

θάζε Παξαζθεπή γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 16:00 έσο 21:00, ηζρχνπλ νη 

απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α1 θαη θάζε Κπξηαθή γηα ην ξεχκα εηζφδνπ θαη απφ 

ψξα 15:00 έσο 22:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α2, πιελ ηνπ ζεκείνπ 

Α2β θαη κφλν ζην ηκήκα απφ ηελ θάησ δηάβαζε πεξηνρή θνηίλαο Πηεξίαο (ΥΘ 410) 

κέρξη θαη ηε Λάξηζα (ΥΘ 365+400) φπνπ νη απαγνξεχζεηο έρνπλ ηζρχ απφ ψξα 16:00 

έσο 23:00 θάζε Κπξηαθήο. 

Β3. Απαγνξεχζεηο θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο ηνπ έηνπο 2015: 
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(α) Σελ Παξαζθεπή 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 16:00 

έσο 21:00 θαη ην άββαην 21 Φεβξνπαξίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 

08:00 έσο 13:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α1. 

(β) Σε Γεπηέξα 23 Φεβξνπαξίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εηζφδνπ θαη απφ ψξα 15:00 έσο 

21:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α2. 

(γ) Σελ Κπξηαθή 22 Φεβξνπαξίνπ 2015 δελ ηζρχνπλ απαγνξεχζεηο. 

Β4. Απαγνξεχζεηο θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2015: 

(α) Σελ Σξίηε 24 Μαξηίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 16:00 έσο 21:00, 

(β) Σελ Σεηάξηε 25 Μαξηίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εηζφδνπ θαη απφ ψξα 15:00 έσο 

21:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α2. 

Β5. Απαγνξεχζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ ηνπ Πάζρα ηνπ έηνπο 2015: 

(α) Σε Μεγάιε Πέκπηε 9 Απξηιίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 15:00 έσο 

22:00 θαη ηε Μεγάιε Παξαζθεπή 10 Απξηιίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ 

ψξα 06:00 έσο 16:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α1. 

(β) Σε Γεπηέξα 13 Απξηιίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εηζφδνπ θαη απφ ψξα 15:00 έσο 

22:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α2. 

(γ) Σελ Σξίηε 14 Απξηιίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εηζφδνπ θαη απφ ψξα 11:00 έσο 21:00, 

ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηεο πεξίπησζεο (α) ηνπ Κεθαιαίνπ Α2. (δ) Σελ Κπξηαθή 12 

Απξηιίνπ 2015 δελ ηζρχνπλ απαγνξεχζεηο. 

Β6. Απαγνξεχζεηο θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πξσηνκαγηάο ηνπ έηνπο 2015: 

(α) Σε Πέκπηε 30 Απξηιίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 16:00 έσο 22:00, 

θαη ηε Παξαζθεπή 1 Μαΐνπ 2015 γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 08:00 έσο 13:00, 

ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α1. 

Β7. Απαγνξεχζεηο θαηά ην ηξηήκεξν ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ηνπ έηνπο 2015: 

(α) Σελ Παξαζθεπή 29 Μαΐνπ 2015, γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 16:00 έσο 

22:00 θαη ην άββαην 30 Μαΐνπ 2015 γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 08:00 έσο 

13:00, ηζρχζνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α1. 

(β) Σε Γεπηέξα 1 Ηνπλίνπ 2015, γηα ην ξεχκα εηζφδνπ θαη απφ ψξα 16:00 έσο 23:00, 

ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α2. 

(γ) Σελ Κπξηαθή 31 Μαΐνπ 2015 δελ ηζρχνπλ απαγνξεχζεηο. 

Β8. Απαγνξεχζεηο θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο 28εο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2015: 

(α) Σελ Σξίηε 27 Οθησβξίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 16:00 έσο 

21:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α1. 

(β) Σελ Σεηάξηε 28 Οθησβξίνπ 2015 γηα ην ξεχκα εηζφδνπ θαη απφ ψξα 15:00 έσο 

21:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α2. 

Β9. Απαγνξεχζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηεο 

Πξσηνρξνληάο θαη ησλ Θενθαλίσλ 2015/2016: 

(α) Σελ Πέκπηε 24 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηελ Πέκπηε 31 Γεθεκβξίνπ 2015, γηα ην 

ξεχκα εμφδνπ θαη απφ ψξα 16:00 έσο 21:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 

Α1. 

(β) Σε Κπξηαθή 3 Ηαλνπαξίνπ 2016, γηα ην ξεχκα εηζφδνπ θαη απφ ψξα 15:00 έσο 

21:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α2. 

(γ) Σε Σεηάξηε 6 Ηαλνπαξίνπ 2016, γηα ην ξεχκα εηζφδνπ θαη απφ ψξα 15:00 έσο 

22:00, ηζρχνπλ νη απαγνξεχζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α2. 
 


