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Σθ ςθμαςία των υποδομϊν αναδεικνφει ςε άρκρο του ςτθν ε/φ Handelsblatt ο Γερμανόσ 
Τπουργόσ Ψθφιοποίθςθσ και Μεταφορϊν, V. Wissing (FDP–Φιλελεφκεροι). Όπωσ 
χαρακτθριςτικά επιςθμαίνει ςτο εν λόγω άρκρο, «η πορεία ςτο μζλλον είναι ςτην ουςία 
τησ θζμα των υποδομών». φμφωνα με τον κ. Wissing, θ ειςβολι τθσ Ρωςίασ ςτθν 
Ουκρανία ανζδειξε τθ νευραλγικι ςθμαςία των υποδομϊν τόςο ςε επίπεδο εςωτερικισ 
όςο και εξωτερικισ αςφάλειασ, γιατί απαιτοφνται αποτελεςματικότερεσ ςιδθροδρομικζσ 
ςυνδζςεισ για μεταφορά ανκρωπιςτικισ βοικειασ και για να προωκοφνται οι 
ο/πρόςφυγεσ ςε πιο αςφαλείσ περιοχζσ. Σαυτόχρονα, προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ, όπωσ 
θ κλιματικι κρίςθ και θ ψθφιοποίθςθ, αναδεικνφουν τθν ανάγκθ επιτάχυνςθσ τθσ 
προςαρμογισ των γ/δικτφων υποδομϊν ςτα νζα δεδομζνα: γρθγορότερεσ οπτικζσ ίνεσ 
και κινθτζσ ςυνδζςεισ, ςτροφι ςτα μζςα ςτακερισ τροχιάσ για πιο φιλικι για το 
περιβάλλον κινθτικότθτα αγακϊν / επιβατϊν κ.ά.  

Πϊσ, όμωσ, κα καταςτεί εφικτι θ προςαρμογι αυτι, αναρωτιζται ο κ. Wissing, όταν θ 
καταςκευι μιασ νζασ ςιδθροδρομικισ γραμμισ ςτθ Γερμανία – από το ςχεδιαςμό μζχρι 
τθν τελικι παράδοςι τθσ – μπορεί να διαρκζςει ζωσ 20 ζτθ; Κυρίωσ οι Γερμανικοί 
ιδθρόδρομοι (Deutsche Bahn) χρειάηονται νζεσ γραμμζσ άμεςα, ϊςτε να μπορζςουν να 
υποδεχκοφν τον αυξθμζνο όγκο επιβατϊν και φορτίων.  

Τπάρχουν, ςυνεπϊσ, ςοβαρζσ ελλείψεισ ςε επίπεδο δικτφων υποδομϊν ςτθ χϊρα και 
απαιτοφνται άμεςεσ μεταρρυκμίςεισ για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν, υπογραμμίηει 
ο κ. Wissing και υποςτθρίηει ότι θ ςυνειδθτι εγκατάλειψθ των οδικϊν υποδομϊν δεν 
μπορεί να αποτελζςει αποδεκτι λφςθ για τθν προϊκθςθ των μζςων ςτακερισ τροχιάσ, 
κακϊσ εντζλει κα αποβεί εισ βάροσ των τελευταίων. 

το πλαίςιο αυτό, το Τπουργείο Ψθφιοποίθςθσ και Μεταφορϊν διαμορφϊνει ζνα 
ολοκλθρωμζνο πλαίςιο για τθν επίτευξθ ςφγχρονων και ανταγωνιςτικϊν μεταφορικϊν 
δικτφων, τόςο οδικϊν όςο και ςιδθροδρομικϊν, κακϊσ και για τθ βελτιςτοποίθςθ όλων 
των διαδικαςιϊν, από τον ςχεδιαςμό μζχρι τθν τελικι παράδοςθ των ζργων. Παράλλθλα, 
ζμφαςθ δίνεται ςτθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ψθφιοποίθςθσ, κακϊσ με τθν 
ειςαγωγι μοντζλων όπωσ το BIM (Building Information Modeling) επιτυγχάνεται θ 
κεντρικι αποκικευςθ όλων των πλθροφοριϊν μιασ καταςκευισ, ϊςτε αυτζσ να είναι 
προςβάςιμεσ και αντλιςιμεσ ανά πάςα ςτιγμι.  



θμαντικζσ προτεραιότθτεσ ςτο πλαίςιο του υλοποιοφμενου ςχεδιαςμοφ είναι θ 
αποφυγι επαναλιψεων και αλλθλεπικαλφψεων, αλλά και ο ςεβαςμόσ ςτο περιβάλλον. 
Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ, ςφμφωνα με τον κ. Wissing, μεταρρφκμιςθσ που 
εξορκολόγθςε διαδικαςίεσ χωρίσ να κίγει τα περιβαλλοντικά αγακά, είναι θ τελευταία 
τροποποίθςθ τθσ νομοκεςίασ περί χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, με τθν οποία δίνεται θ 
δυνατότθτα ςτθ γερμανικι Κυβζρνθςθ να περιορίςει τθ ςχετικι διαδικαςία ςτουσ επτά 
μινεσ.  

O κ. Wissing καταλιγει διατυπϊνοντασ τθν εκτίμθςθ ότι, ςυχνά, κατά τθν αξιολόγθςθ 
διαφορετικϊν προτεραιοτιτων, οι υποδομζσ δεν λαμβάνουν τθ ςθμαςία που τουσ 
αρμόηει. Για αυτό, προτείνει τθ ςυνταγματικι κατοχφρωςθ των υποδομϊν ωσ βαςικισ 
κρατικισ προτεραιότθτασ, επιςθμαίνοντασ χαρακτθριςτικά ότι «οι υποδομζσ πρζπει να 
λάβουν εξζχουςα θζςη ςτο γ/νομικό ςφςτημα».    


