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ΘΔΜΑ:  Σιδηρόδρομοι Deutsche Bahn – Νζα πολιτική ςιδηροδρομικών μεταφορών – 
Εκςυχρονιςμόσ Δικτφου 

 

Στισ αρχζσ Δεκεμβρίου οι γ/Σιδθρόδρομοι (DB) παρουςίαςαν τθ νζα πολιτικι τουσ για τισ 
ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ, πολιτικι άμεςα ςυνυφαςμζνθ με τον εκςυγχρονιςμό του 
ςιδθροδρομικοφ δικτφου και των υποδομϊν ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ χϊρασ. Σφμφωνα με αναλυτικό 
δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ Handelsblatt, ςε εξζλιξθ βρίςκεται ζνα εκτεταμζνο πρόγραμμα 
εκςυγχρονιςμοφ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου και άλλων υποδο, όπωσ οι ςιδθροδρομικοί ςτακμοί. Σε 
ςυνδυαςμό με τισ υπό καταςκευι νζεσ γραμμζσ, ελπίηεται ότι ζτςι κα βελτιωκεί θ ταχφτθτα αλλά και 
θ αξιοπιςτία του δικτφου.  
 
Στισ αρχζσ τρζχοντοσ μθνόσ οι γ/Σιδθρόδρομοι παρουςίαςαν το νζο τρζνο υψθλισ ταχφτθτασ Intercity 
Express 3 Neo, που πραγματοποίθςε το παρκενικό του δρομολόγιο από τθν Φρανκφοφρτθ προσ τθν 
Κολωνία. Οι ςυρμοί εντυπωςιάηουν με τον υπερςφγχρονο ςχεδιαςμό αλλά και τθν ευρυχωρία τουσ. Οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ICE Neo 3 του επιτρζπουν να αναπτφξει ταχφτθτα ζωσ 400 χιλιόμετρα τθν 
ϊρα. Όμωσ, εντόσ τθσ γ/επικράτειασ δεν αναμζνεται να κινθκεί με περιςςότερα από 320 χιλιόμετρα 
τθν ϊρα. Όπωσ εξθγεί ο  υπεφκυνοσ τθσ Siemens, Michael Graetz, «το υφιςτάμενο δίκτυο δεν 
επιτρζπει υψθλζσ ταχφτθτεσ. Επιπλζον, υπάρχουν κάποια όρια ςτθν οικονομικι διαχείριςθ, για 
παράδειγμα θ φκορά των υλικϊν και θ κατανάλωςθ ενζργειασ αυξάνονται, όςο αυξάνεται θ ταχφτθτα. 
Και κάτι ακόμθ, με 400 χιλιόμετρα τθν ϊρα είναι πολφ δφςκολο να πιείσ ζνα καφζ ςτο τρζνο». 
 
Οι γ/Σιδθρόδομοι ζχουν παραγγείλει ςτθ Siemens 73 νζουσ ςυρμοφσ ICE Neo 3, με ςυνολικι 
χωρθτικότθτα 30.000 κζςεων. Το κόςτοσ ανζρχεται ςε 2,3 δισ €. Τζςςερεισ ςυρμοί ζχουν ιδθ 
παραδοκεί, ενϊ οι υπόλοιποι αναμζνονται μζχρι το 2029. Όπωσ αναφζρει ο Albrecht Neumann, 
ςτζλεχοσ τθσ Siemens «το ICE είναι ζνα από τα premium προϊόντα μασ».  
 
Εωσ το 2030 οι γ/Σιδθρόδρομοι κζλουν να προχωριςουν ςε επενδφςεισ φψουσ 10 δισ € ςτα τρζνα 
υψθλισ ταχφτθτασ και επιπλζον 19 δισ € για τθν αντικατάςταςθ παλαιάσ τεχνολογίασ ςυρμϊν. Όλα 
αυτά εντάςςονται ςτο πλαίςιο μιασ νζασ ςτρατθγικισ τθσ γ/Κυβζρνθςθσ για τθν «βιϊςιμθ 
κινθτικότθτα», με ςτόχο να διπλαςιαςκεί ο αρικμόσ των επιβατϊν μζχρι το 2030. Παράλλθλα ζχουν 
ηθτιςει από τθν Siemens και τθν εταιρεία παραγωγισ τροχαίου ςιδθροδρομικοφ υλικοφ, Alstom να 
κατακζςουν προτάςεισ τουσ για τθν «επόμενθ γενιά» ςυρμϊν υψθλισ ταχφτθτασ, που αναμζνεται να 
εμφανιςκοφν το 2031, αντικακιςτϊντασ τα ICE. Σθμειϊνεται ότι θ Siemens δραςτθριοποιείται με 
επιτυχία και ςτθν Αίγυπτο, όπου πρόςφατα ανζλαβε το ζργο καταςκευισ ενόσ ςιδθροδρομικοφ 
δικτφου υψθλισ ταχφτθτασ, ςυνολικοφ κόςτουσ 8,1 δισ €  το οποίο κα ςυνδζει 60 πόλεισ με τρζνα που 
αναπτφςςουν ταχφτθτα ζωσ και 230 χιλιόμετρα τθν ϊρα, δθμιουργϊντασ τουλάχιςτον 40.000 νζεσ 
κζςεισ εργαςίασ.  
 
Όπωσ αναφζρει ςε δθλϊςεισ του ο Michael Peterson, μζλοσ του ΔΣ των γ/Σιδθροδρόμων, «αυτι τθν 
περίοδο θ αξιοπιςτία των δρομολογίων μασ δεν είναι θ καλφτερθ. Ωςτόςο, μζχρι να ολοκλθρωκοφν τα 
ζργα, οι επιβάτεσ κα πρζπει να οπλιςκοφν με υπομονι, δεδομζνων των κακυςτεριςεων και των 
τροποποιιςεων δρομολογίων. Δυςτυχϊσ αυτι θ κατάςταςθ κα διατθρθκεί για ζνα χρονικό διάςτθμα, 
κακϊσ εργαηόμαςτε με εντατικοφσ ρυκμοφσ για να εκςυγχρονίςουμε το δίκτυο». 



 


