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Τρίτη Ενότητα:
Σιδηρόδροµος και ανάπτυξη: Τα έργα που ολοκληρώνονται

κι εκείνα που

έρχονται

Εισήγηση Αντιπροέδρου ΣΑΤΕ κ. Ανδρέα Γερακάκη µε θέµα:
Κατασκευαστικός κλάδος, σιδηροδροµικές µεταφορές και προσδοκίες ανάκαµψης

Αγαπητές κυρίες και κύριοι
Κατά αρχήν ευχαριστώ εκ µέρους του ΣΑΤΕ για την πρόσκληση που µας απευθύνατε. Θα
προσπαθήσω να είµαι σύντοµος ώστε να µην κουράσω µε τα ευνόητα και να εντοπίσω τα
σηµαντικά σηµεία που αφορούν στην ανάπτυξη του κλάδου, άρα και της οικονοµίας, που µπορεί να
προέλθει από τις ανάπτυξη των σιδηροδροµικών υποδοµών.
Αυτό είναι και η βασική θέση του Συνδέσµου µας ότι είναι κοµβικός ο ρόλος του Κλάδου στην
Οικονοµία.
Ι - Εισαγωγή: Κοµβικός ο ρόλος των Κατασκευών στην Οικονοµία
Κατά την άποψη του ΣΑΤΕ οι σηµαντικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο κλάδος, τελικώς
συνεπάγονται την αδυναµία εξόδου της Χώρας από τον φαύλο και παρατεταµένο κύκλο της ύφεσης
και της ανεργίας. Όπως επανειληµµένα σηµειώνουµε, ιδιαιτέρως από το 2009 και µετά, όταν ο
ιδιωτικός τοµέας δεν επενδύει σε κανένα κλάδο της οικονοµικής παραγωγής το ίδιο το Κράτος
δηµιουργεί συνθήκες ανάπτυξης µέσω των υποδοµών και κατασκευών, αυξάνοντας τις δηµόσιες
επενδύσεις, µεταβάλλοντας το κλίµα και την ελκυστικότητα των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων.
Αυτό το στοιχείο δεν υπήρξε µέχρι και σήµερα.
∆εν θα σας κουράσω µε τα στοιχεία – Θα επισηµάνω µόνο ότι:
-

Η µείωση των εργοληπτικών εταιρειών ξεπερνά το 35% τα τελευταία έτη

-

Η άµεση συµµετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ ανέρχεται σε µόλις 2,1%, τέσσερις φορές
χαµηλότερο από το 2006

-

Από 401.000 απασχολούµενους το Γ τρίµ. του 2008 στις κατασκευές φθάσαµε το ∆ τρίµηνο
του 2016 να απασχολούνται µόλις 141,8 χιλ το ∆ τρίµηνο του 2016, δηλαδή το 64,6% των
απασχολουµένων το 2008 στις κατασκευές βρίσκονται σήµερα εκτός κλάδου.

-

Κατάρρευση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας από το 2008 και µετά
Χαρακτηριστικά τα 4 πιο πρόσφατα έτη το επίπεδο δραστηριότητας ανέρχεται κατ' έτος
µόλις στο 1/10 του 2005!!! Με άλλα λόγια χρειάζονται 10 έτη για να πετύχουµε το επίπεδο
ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας που επετεύχθη το 2005!!!

Η Χώρα, αλλά και η επιχειρηµατικότητα, έχει επείγουσα ανάγκη από ένα µεσο-µακροπρόθεσµο
πρόγραµµα, αν θέλουµε να ορθοποδήσει και στη συνέχεια να ακολουθήσει µια αναπτυξιακή πορεία.
Χρειάζεται ένας ’’Στρατηγικός Σχεδιασµός’’ για την βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη ανάπτυξη
µέσω των υποδοµών µε µικρά, µεσαία και µεγάλα έργα µε ισόρροπη Πανελλαδική κατανοµή µε
έργα ταχείας απόσβεσης και πολλαπλασιαστικής αξίας, που να βοηθούν τις αναγκαίας παραγωγικές
δραστηριότητες κάθε περιοχής (τουρισµός, αγροτική οικονοµία, βιοτεχνική ή βιοµηχανική
παραγωγή κλπ), προοπτική που θα επηρεάσει άµεσα και τα φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστικές
εισφορές, αλλά κυρίως την ανεργία.
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ΙΙ – Κύριο ζήτηµα προς επίλυση: Χρηµατοδότηση Έργων - Ενίσχυση κλάδου µέσω αναπτυξιακών
νόµων
Κατά την τελευταία 25ετία τουλάχιστον, σηµαντικό κοµµάτι των δηµοσίων επενδύσεων σε δηµόσια
έργα καταλαµβάνουν αυτά που χρηµατοδοτούνται από τα ενωσιακά ταµεία. Α', Β', Γ' ΚΠΣ, ΕΣΠΑ
2007-2014 και ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν χρηµατοδοτήσει πλήθος έργων που άλλαξαν την ποιότητα
ζωής των Ελλήνων πολιτών.
Ωστόσο και σήµερα, διαπιστώνεται τεράστιο έλλειµµα υποδοµών στην Χώρα, σχεδόν σε όλους τους
τοµείς [εθνικό οδικό δίκτυο – δευτερεύον δίκτυο, υποδοµές σε λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικό
δίκτυο, υποδοµές σε έργα προστασίας περιβάλλοντος (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί,
διαχείριση στερεών αποβλήτων), γεωργία, ενέργεια, παιδεία και υγεία], ενώ σηµαντικές είναι και οι
υστερήσεις στους τοµείς αναβάθµισης/συντήρησης των υφιστάµενων υποδοµών.
Σε µία τέτοια πραγµατικότητα οι υποδοµές που σήµερα µπορεί να χρηµατοδοτήσει το τρέχον ΕΣΠΑ,
ήδη µειωµένο κατά 6 δις ευρώ από δεσµυεµένους πόρους του παλαιού ΕΣΠΑ, δηµιουργούν ένα
άγονο τοπίο ανυπαρξίας δηµοπρατήσεων τόσο µικρών αλλά και µεγάλων έργων.
Χρειάζονται νέες πηγές χρηµατοδότησης και νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως:
-

Το ’’πρόγραµµα Γιούγκερ’’

-

Χρηµατοδοτήσεις των ∆ιεθνών Πιστωτικών
αναπτυξιακά έργα µε Σ∆ΙΤ ή Παραχωρήσεων,

-

Μία λύση θα µπορούσε να αποτελέσει και η έκδοση Οµολόγων Έργων, εφόσον προωθηθεί
φυσικά ως πολιτική και οικονοµική επιλογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

-

Μία ακόµη πηγή χρηµατοδότησης έργων µπορεί να αποτελέσει η υποχρέωση της Χώρας µας
να ενεργήσει γα την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύµφωνα µε την οδηγία 2010/31/ΕΕ
προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ενεργοβόρων κτιρίων της χώρας µας1.

ιδρυµάτων, για τα µεγάλα τουλάχιστον

Σε όλες τις περιπτώσεις ωστόσο χρειάζεται και ένα υγιές Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα, κυρίως και
για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που σήµερα, δυστυχώς, ακόµη δεν υφίσταται.
Επιπλέον, θα περιµέναµε την έµπρακτη στήριξη του εργοληπτικού Κλάδου µε την δυνατότητα
ένταξης στους αναπτυξιακούς Νόµους και συστηµατικής οργάνωσης της εξωστρέφειάς του.
Σε αυτά τα θέµατα χρειάζεται ο συντονισµός δράσεων της Πολιτείας, ο οποίος εκλείπει διαχρονικά:
∆εν είναι δυνατό η Πολιτεία να θεωρεί τον κλάδο ικανό να ανταπεξέλθει σε εξωστρεφείς δράσεις
και την ίδια στιγµή η ίδια η Πολιτεία να εξαιρεί τις εργοληπτικές / τεχνικές εταιρείες από το
καθεστώς "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού" όσο και των λοιπών δυνατοτήτων που
προσφέρει ο αναπτυξιακός νόµος!
ΙΙΙ – Ειδικά ζητήµατα που αφορούν στις σιδηροδροµικές κατασκευές
Σήµερα που έχουν τελειώσει ή κοντεύουν να ολοκληρωθούν τα οδικά έργα τα σιδηροδροµικά
αποτελούν την τελευταία σανίδα σωτηρίας του κατασκευαστικού κλάδου.
Ωστόσο η σιδηροδροµική υθποδοµή και επιδοµή απαιτεί διαφορετικό τρόπο οργάνωσης των
εταιρειών και επενδύσεις σε ακριβό εξοπλισµό και εξειδιοκευµένες υπηρεσίες σε τεχνιλογικά θέµατα
όπως εγκαταστάσεις GSM-R, ERTMS, ηλεκτροδότηση, σηµατοδότηση, αυτοµατισµούς, κ.λ.π.
Από τα σηµερινά δεδοµένα η κατάσταση του Σιδηροδρόµου σε επίπεδο υποδοµών είναι σηµαντικά
υποβαθµισµένη.
Υπάρχουν πολλές γραµµές του δικτύου οι οποίες έχουν να συντηρηθούν από τις αρχές της
δεκαετίας του 2000.

1

Σηµειώνουµε ότι από 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ
για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ
από την 1.1.2019. Η ενεργειακή αναβάθµιση των δηµοσίων κτιρίων είναι πολύ σηµαντική υπόθεση που προφανώς απαιτεί
πόρους. Κάθε χρόνο πρέπει να αναβαθµίζεται ενεργειακά το 3% της επιφάνειας των ιδιόκτητων κτιρίων της κεντρικής
δηµόσιας διοίκησης µε επιφάνεια πάνω από 250 τ.µ.

2

Ο εγκατεστηµένος εξοπλισµός (επί γραµµής, σε σήραγγες κλπ) σε πολλές περιπτώσεις έχει κλαπεί
(κυρίως καλώδια) µε συνέπεια να µην λειτουργούν συστήµατα του Σιδηροδρόµου.
Σε κάθε περίπτωση ο Σιδηρόδροµος σήµερα πρέπει να προβεί σε συντηρήσεις του εξοπλισµού
γενικότερα (πχ. συντηρήσεις γραµµών και εξοπλισµού Η/Μ συστηµάτων και δικτύου
Τηλεπικοινωνιών, µε σκοπό την επίτευξη των προβλεπόµενων από τους Κανονισµούς
προδιαγραφών λειτουργίας του Σιδηροδρόµου).
Για να µπορεί να αποτελεί µοχλό ανάπτυξης για τις Ελληνικές Κατασκευαστικές Εταιρείες ο
Σιδηρόδροµος θα πρέπει κατά τη γνώµη µου να υλοποιηθεί ένα µακροχρόνιο πρόγραµµα
συντήρησης των υποδοµών και εξοπλισµού Σιδηροδροµικών Συστηµάτων το οποίο θα εκτελείται
από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων που θα έχει ως σκοπό την αναβάθµιση των γραµµών σε
επίπεδο ασφάλειας και άρσης βραδυπορειών.
Υπάρχει τεράστιο πεδίο ανάπτυξης στο Σιδηρόδροµο δεδοµένου ότι :
1ον) ο ΟΣΕ δεν έχει τη δυνατότητα συντήρησης του ∆ικτύου λόγω της µακροχρόνιας πολιτικής που
ασκείται (από το 1985 και ένθεν), δηλαδή δεν έχει επαρκές προσωπικό ενώ υπάρχει ο εξοπλισµός
σε πολλές περιπτώσεις και διαθέσιµα κονδύλια από την πολιτεία,
2ον) οι τελευταίες σοβαρές συντηρήσεις των σιδηροδροµικών γραµµών εκτελέστηκαν προ 15-ετίας
περίπου,
3ον) τα συστήµατα σηµατοδότησης – τηλεπικοινωνιών που εγκαταστάθηκαν πριν από 15 και πλέον
έτη χρήζουν Συντήρησης / µερικής αναβάθµισης / αντικατάστασης λόγω έλλειψης ανταλλακτικών
και τεχνολογικών εξελίξεων. Υπάρχει εξοπλισµός στο ∆ίκτυο που λειτουργεί πάνω από 30 έτη,
4ον) οι απαιτήσεις λειτουργικότητας του ∆ικτύου από τους νέους χρήστες είναι πολύ υψηλές και
δεν έχουν καµία σχέση µε την οργάνωση των υποδοµών και τις απαιτήσεις λειτουργίας των
γραµµών που είχαµε πριν από 15 χρόνια. Πχ. η επιβολή βραδυποριών σε τµήµατα του δικτύου που
οδηγούν σε καθυστερήσεις ή µεταβολές δροµολογίων των συρµών ενός χρήστη (πχ. Cosco)
επισύρουν ποινές για τον ΟΣΕ ή µειώσεις του οικονοµικού ανταλλάγµατος,
5ον) τα τελευταία χρόνια δεν εκτελείται πρόγραµµα ολοκληρωµένης συντήρησης (προληπτική –
διορθωτική) παρά µόνο παρεµβάσεις σε συγκεκριµένα τµήµατα όταν το πρόβληµα που θα
εντοπιστεί είναι κρίσιµο,
6ον) υπάρχει πανσπερµία υλικών και µεγάλο εύρος ηλικίας του σιδηροδροµικού υλικού,
7ον) η έκταση του δικτύου είναι µεγάλη (~ 2.500 km),
8ον) ο Σιδηρόδροµος µαστίζεται από κλοπές – βανδαλισµούς οπότε υπάρχει ανάγκη για µέτρα και
έργα προστασίας του εξοπλισµού,
9ον) τα συστήµατα που πρέπει να συντηρούνται από τον ∆ιαχ/στη Υποδοµής είναι σε γενικές
γραµµές :
-

Οι σιδηροδροµικές γραµµές µε τις υποδοµές τους

-

Η ηλεκτροκίνηση 25kV µε τους Υποσταθµούς

-

Τα τεχνικά έργα µε τα αποστραγγιστικά τους συστήµατα

-

Η σηµατοδότηση – τηλεδιοίκηση µε το ETCS (επί γραµµής, στα τεχνικά δωµάτια και στα
ΚΕΚ)

-

Οι ενσύρµατες τηλεπικοινωνίες του ΟΣΕ

-

Οι ασύρµατες τηλεπικοινωνίες του ΟΣΕ (GSM-R)

-

Τα κτίρια και οι περιβάλλοντες χώροι των Σιδηροδροµικών Σταθµών

-

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις των σηράγγων
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-

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Σιδ/κών Σταθµών

-

Οι εγκ/σεις εξυπηρέτησης κοινού σε Σ.Στ (ανελκυστήρες – κυλιόµενες, PIS, PAECIS κλπ)

-

Τα συστήµατα εποπτείας

-

Τα συστήµατα εξασφάλισης Ισόπεδων ∆ιαβάσεων (ΑΣΙ∆)

-

Τα διοικητικά κτίρια

-

Τα έργα υποδοµής στην ανοικτή γραµµή γενικότερα

Στην γενική τάση των ιδιωτικοποιήσεων που στη πραγµατικότητα συντελεί στην περαιτέρω
απαξίωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων οι οποίες δεν µπορούν να ανταγωνιστούν π.χ. τους
Ιταλούς, πρέπει να µπουν ασφαλιστικές και ανυπέρβλητες δικλείδες που να εξασφαλίζουν ότι µέρος
του παραγόµενου κεφαλαίου από τις δράσεις εκσυγχρονισµού – λειτουργίας και αναβάθµισης
γενικότερα του ρόλου των Σιδηροδρόµων στη νέα αυτή πραγµατικότητα, θα παράγεται από
Ελληνικές Κατασκευαστικές και συναφείς µε τον κλάδο επιχειρήσεις.
Παράλληλα θα πρέπει να αναφέρω την ευκαιρία που προσφέρεται στις γειτονικές µας χώρες για
έργα χρηµατοδοτούµενα από ΕΕ, Κίνα και Ρωσία που αφορούν σε αναβάθµιση σιδηροδροµικής
υποδοµής όπως στην ΠΓ∆Μ (µεγάλα νέα έργα), στο Κόσοβο (αποκαταστάσεις γραµµών), Σερβία και
Μαυροβούνιο.
Εύχοµαι καλή συνέχεια στις εργασίες του Forum.
Σας ευχαριστώ.
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