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                                                                                        16-11-2021 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Mνηµόνιο Συνεργασίας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ - ΟΣΕ   

 

 Μνηµόνιο Αµοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας, µε σκοπό την σιδηροδροµική 

σύνδεση Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) µε το κεντρικό σιδηροδροµικό δίκτυο του ΟΣΕ, 

υπέγραψαν τη Δευτέρα 15/11, ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κ. Αθανάσιος 

Ψαθάς και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος του ΟΣΕ, κ. Σπυρίδων Κ.  Πατέρας. 

 Με το Μνηµόνιο αυτό, οι δυο εταιρείες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας για 

την σιδηροδροµική σύνδεση των ΒΙΠΕ, προκειµένου να ενισχυθούν οι επιλογές 

πρόσβασης και µεταφοράς αγαθών που έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες 

ή θα εγκατασταθούν εντός των ΒΙΠΕ του δικτύου της ΕΤΒΑ.  

 «Αποτελεί εδραιωµένη πεποίθηση ότι η µεταφορική υποδοµή και η ελκυστικότητα των 

Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων 

(ΟΥΜΕΔ), είναι σηµαντική για την εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη 

τους», δήλωσε µε την ευκαιρία της υπογραφής του Μνηµονίου ο Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύµβουλος του ΟΣΕ, κ. Σπυρίδων Κ.  Πατέρας. 

 Aπό την πλευρά του,	  ο Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, κ. Αθανάσιος Ψαθάς 

δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή µε τον ΟΣΕ είναι ένα καίριο βήµα στην υλοποίηση του 

σχεδιασµού της ΕΤΒΑ για την ενίσχυση συνολικά των εξωτερικών υποδοµών που 

εξυπηρετούν τις ΒΙΠΕ του δικτύου της, και κατ’ επέκταση υποστηρίζουν τη βιοµηχανική 

πολιτική της χώρας και συµβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων. Ήδη έχει 

δροµολογηθεί η πρώτη σύνδεση, αυτή της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου µε το σιδηροδροµικό δίκτυο, η 

οποία αναβαθµίζει την πόλη - που ήδη διαθέτει ενεργό εµπορικό λιµάνι και τρεις ΒΙΠΕ – 

ως σηµαντικό βιοµηχανικό κέντρο». 

 Ειδικότερα, η µελέτη και η κατασκευή των σιδηροδροµικών συνδέσεων και των 

σιδηροδροµικών υποδοµών που απαιτούνται θα πραγµατοποιούνται µε βάση τα εξής 

δεδοµένα: 

• Στοιχεία και δεδοµένα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για την λειτουργία και ανάπτυξη των 

οργανωµένων υποδοχέων της. 
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• Τυποποιήσεις και λειτουργικούς και κατασκευαστικούς κανονισµούς του ΟΣΕ. 

 Δοθέντος ότι, η οργάνωση των Βιοµηχανικών Περιοχών και Επιχειρηµατικών Πάρκων 

συµβάλλει στη βιοµηχανική και εν γένει οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας, ο χρόνος 

κατασκευής των σιδηροδροµικών συνδέσεων και των σιδηροδροµικών υποδοµών που 

απαιτούνται θα καθορίζεται µετά από κοινή συµφωνία των µερών µε κριτήριο τόσο τις 

προτεραιότητες του τεχνικού προγράµµατος του ΟΣΕ, όσο και την αξιολόγηση των 

αναγκών των επιχειρήσεων.  

 Οι Οργανισµοί θα προχωρήσουν το αµέσως επόµενο διάστηµα στην συµβασιοποίηση 

µελετών σκοπιµότητας για τις εν δυνάµει συνδέσεις, προτεραιοποιώντας τις πλέον 

ώριµες συνδέσεις προκειµένου να προχωρήσει το συντοµότερο δυνατόν ο σχεδιασµός 

του Μνηµονίου.  

 Τέλος, οι σιδηροδροµικές υποδοµές, µηχανήµατα, εξοπλισµός, κτίσµατα και άλλες 

κατασκευές υποδοµών που θα κατασκευαστούν από τον ΟΣΕ ή από εταιρεία του οµίλου 

του, εντός των Βιοµηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. θα ανήκουν στην αποκλειστική 

κυριότητα νοµή και κατοχή στον ΟΣΕ. Ο χώρος που θα δεσµεύει ο ΟΣΕ για την 

εγκατάσταση των υποδοµών του δε θα πρέπει να ξεπερνά την απολύτως αναγκαία και 

απαιτούµενη έκταση.  

 

 

 


