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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΑΣ 

  
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 4/4/2019, η Ημερίδα που διοργάνωσε η 

Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA), σε αίθουσα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης στην Αθήνα. 

Θέμα της Ημερίδας ήταν η «Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ασφάλειας 

Σιδηροδρόμων», από την οποία δε θα μπορούσε να λείπει η ΕΡΓΟΣΕ, η οποία έχει 

καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή ενός ασφαλούς σιδηροδρομικού δικτύου.  

Στην έναρξη της Ημερίδας, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνος Βούρδας, ο Πρόεδρος του ΟΣΕ κ. 

Γιώργος Κακουλάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Διονέλης. 

Ο κ. Διονέλης τόνισε ότι η ασφάλεια είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του 

σιδηροδρόμου έναντι των άλλων μέσων μεταφοράς και ότι για τον λόγο αυτό, όλος 

ο σιδηροδρομικός κόσμος θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την 

περαιτέρω βελτίωση όλων των δεικτών ασφαλείας.  Η ΕΡΓΟΣΕ έχει ρόλο όχι να 

συζητά απλώς για ασφάλεια, αλλά να εφαρμόζει τους πλέον αυστηρούς κανόνες  

προς αυτή την κατεύθυνση. Η ΕΡΓΟΣΕ προάγει την ασφάλεια με δύο τρόπους: 

Πρώτον, παραδίδοντας ολοκληρωμένα έργα που ακολουθούν όλους τους 

Ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες ασφαλείας, και δεύτερον, με την διασφάλιση 

των πλέον αυστηρών κανόνων σε όλα της τα εργοτάξια, προτάσσοντας ως 

πρωταρχικό μέλημα κατά την διάρκεια των κατασκευών την ανθρώπινη ζωή.  

Η κυρίως παρουσίαση της ΕΡΓΟΣΕ έγινε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Υγείας 

και Ασφάλειας της εταιρίας κα Βέρα Ιακωβίδου, και επικεντρώθηκε στη συμβολή 

της Εταιρίας στην Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων, παράλληλα με την κατασκευή των 

σιδηροδρομικών έργων. Ειδικότερα, έγινε αναφορά:  
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 Στη δέσμευση της Εταιρίας για την εκτέλεση του έργου της κάτω από τις 
ασφαλέστερες συνθήκες 

 Στην καλλιέργεια και ενίσχυση της κουλτούρας ασφαλείας στους 
εργαζόμενους της ΕΡΓΟΣΕ, στο πλαίσιο του πιστοποιημένου Συστήματος 
Διαχείρισης Ασφάλειας που διατηρεί 

 Στην τήρηση διαδικασιών και τη συμβολή στη λήψη μέτρων Υ&Α κατά την 
κατασκευή των έργων της ΕΡΓΟΣΕ, τόσο για την προστασία εργαζομένων όσο 
και την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών 

 Στην προστασία εργαζομένων αλλά και τρίτων από την τάση των 25000V του 
συστήματος ηλεκτροκίνησης, που κατασκευάζεται στο πλαίσιο των έργων 
της ΕΡΓΟΣΕ   

 Στις υποδομές ασφαλείας που διαθέτουν οι νέες σιδηροδρομικές σήραγγες 
που παραδίδει η ΕΡΓΟΣΕ, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και φυσικά 

 Στα σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης/τηλεδιοίκησης - ETCS Level 1, που 
εγκαθιστά η ΕΡΓΟΣΕ με πρωταρχικό μέλημα την βελτίωση του επιπέδου 
ασφαλείας σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο ελληνικό δίκτυο. 

 


