
 

- 1 - 

 

Σιδηροδρομική Περιφερειακή Σύνδεση Θεσσαλονίκης – 
Λάρισας. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης και 

Προτάσεις Βελτίωσης του Επιπέδου Εξυπηρέτησης 
 
 

Νικολέτα Τσουγένη1, Χρίστος Πυργίδης2  
 

1Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

E-mail: nicole.tsoug@gmail.com  
2Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

E-mail: pyrgidis@civil.auth.gr  
 
 

Περίληψη 
 
Στην εργασία αυτή αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιφερειακής 
σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Λάρισας, συγκρίνεται το παρεχόμενο επίπεδο 
εξυπηρέτησης με αυτό των υπεραστικών λεωφορείων και των ΙΧ αυτοκινήτων και διερευνώνται οι 
δυνατότητες αναβάθμισής του. Βασικά μεθοδολογικά «εργαλεία» της εργασίας είναι: α) η έρευνα 
ερωτηματολογίου και οι επιτόπιες μετρήσεις που έγιναν με σκοπό την ανάλυση των χαρακτηριστικών 
των μετακινήσεων, τη γνώση των απόψεων των χρηστών του σιδηροδρόμου σχετικά με το 
παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης και την καταγραφή των προτάσεών τους για περαιτέρω 
βελτιώσεις, β) ο έλεγχος εφικτότητας της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Λάρισας βάσει 
προδιαγραφών που ακολουθούνται διεθνώς για τη δρομολόγηση συρμών με χαρακτηριστικά 
προαστιακής - περιφερειακής εξυπηρέτησης σε υφιστάμενη υποδομή. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
εφικτότητας σε συνδυασμό με τα ευρήματα της έρευνας ερωτηματολογίου επέτρεψαν την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία της περιφερειακής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης 
- Λάρισας, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου 
εξυπηρέτησής της.  
 
Λέξεις κλειδιά: προαστιακός σιδηρόδρομος, περιφερειακός σιδηρόδρομος, σιδηροδρομική σύνδεση 
Θεσσαλονίκης -  Λάρισας, επίπεδο εξυπηρέτησης. 

 
 

Abstract 
 
In this study, the current situation of Thessaloniki - Larissa regional railway is analyzed as well as 
evaluated. The possibilities for the improvement of this specific railway connection’s level of service 
are also examined. Moreover, data about the railway infrastructure, the rolling stock and the operation 
of Thessaloniki - Larissa regional railway are presented in order to analyze its current situation (data 
from October 2014). The basic methodological "tools" of the study are: a) a research based on 
questionnaires and in situ measurements which were done in order to analyze the characteristics of 
movements and to write down the points of view of railway users about the level of service provided 
as well as their suggestions for further improvements and b) the verification of the applicability of 
Thessaloniki – Larissa railway connection with suburban – regional service features using existing 
infrastructure that is based on international standards. It should be noted that the basic requirements 
that must be satisfied first before choosing the suburban - regional railway are referred too. 
Furthermore, the track capacity, the daily ridership and the average occupancy of regional trains are 
calculated. In addition, the regional rail’s level of service provided is compared with the level of 
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service of intercity buses and private cars. The results of the applicability verification in combination 
with the findings of the research based on questionnaires permitted the drawing of conclusions about 
the operation of Thessaloniki – Larissa regional railway and the formulation of suggestions for the 
improvement of the level of service that is provided. 
 
Keywords: suburban railway, regional railway, Thessaloniki – Larissa railway line, level of service. 
 

1. Εισαγωγή 

Στην εργασία αυτή αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιφερειακής 
σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης - Λάρισας και διερευνώνται οι δυνατότητες 
αναβάθμισης του επιπέδου εξυπηρέτησής της. Ειδικότερα: 

 Καταγράφονται στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση της 
σιδηροδρομικής υποδομής της συγκεκριμένης σύνδεσης, του τροχαίου υλικού που 
κυκλοφορεί σ’ αυτήν και του πλαισίου εκμετάλλευσης που είναι σε ισχύ (στοιχεία 
Οκτωβρίου 2014). 

 Δίδεται ο αριθμός των επιβατών που διακινούνται ημερησίως με τους περιφερειακούς 
συρμούς στη διαδρομή αυτή ως επίσης και η μέση πληρότητά τους. Τα στοιχεία 
προέκυψαν με μετρήσεις επί των συρμών εν ώρα πορείας και μετά από στατιστική 
επεξεργασία. 

 Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων στην εν λόγω διαδρομή και 
καταγράφονται οι απόψεις των χρηστών της περιφερειακής αυτής σιδηροδρομικής 
υπηρεσίας σχετικά με το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης. Τα στοιχεία προέκυψαν  
μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. 

 Ελέγχεται η εφικτότητα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Λάρισας με 
βάση τις προδιαγραφές που ακολουθούνται διεθνώς για την περίπτωση δρομολόγησης 
συρμών με χαρακτηριστικά προαστιακής - περιφερειακής εξυπηρέτησης σε 
υφιστάμενη υποδομή. 

 Συγκρίνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχεται στη συγκεκριμένη σύνδεση από 
το σιδηρόδρομο,  τα υπεραστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ) και τα ΙΧ αυτοκίνητα. 

 Διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης της 
περιφερειακής σιδηροδρομικής σύνδεσης  Θεσσαλονίκης – Λάρισας. 

Ως πεδίο εφαρμογής της εργασίας θεωρούνται αποκλειστικά οι επιβατικοί συρμοί που 
εξυπηρετούν τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Λάρισα και έχουν χαρακτηριστικά προαστιακής – 
περιφερειακής εξυπηρέτησης (εξαιρούνται δηλαδή οι υπεραστικοί συρμοί που εκτελούν τη 
διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αθήνα και σταθμεύουν στη Λάρισα). 

Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας:  
 Έγινε έρευνα στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

που διέπουν μία σιδηροδρομική σύνδεση προαστιακού - περιφερειακού χαρακτήρα 
(Batisse, 1999; Πυργίδης, 2012) και τη μεθοδολογία που ακολουθείται για τον έλεγχο 
εφικτότητας μίας τέτοιας σιδηροδρομικής υπηρεσίας (Pyrgidis, 2008). 

 Συλλέχθηκαν στοιχεία μέσω μετρήσεων που έγιναν επί των συρμών εν ώρα πορείας.  
 Συλλέχθηκαν στοιχεία μέσω έρευνας ερωτηματολογίου που απευθυνόταν στους 

χρήστες του σιδηροδρομικού αυτού συστήματος και πραγματοποιήθηκε, τόσο στους 
δύο τερματικούς σταθμούς της διαδρομής Θεσσαλονίκης - Λάρισας, όσο και επί των 
συρμών εν ώρα πορείας. 
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 Συλλέχθηκαν στοιχεία από αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ (στοιχεία σιδηροδρομικής 
υποδομής, τροχαίου υλικού και εκμετάλλευσης), της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του 
υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας (επιβατική κίνηση).     

Η εργασία αυτή μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια του ΟΣΕ να αναβαθμίσει το 
παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης στη συγκεκριμένη διαδρομή.  

 

2. Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος ως Σύστημα Μεταφοράς 

Ο προαστιακός σιδηρόδρομος αποτελεί ένα ηλεκτροκίνητο χερσαίο επιβατικό μέσο 
μεταφοράς, που εξυπηρετεί μετακινήσεις κυρίως μεταξύ κατοικίας και εργασίας.  

Η εμβέλειά του μπορεί να φθάσει έως και τα 150km. Όταν δρομολογείται σε μήκη 10-30km 
ονομάζεται προαστιακός σιδηρόδρομος, όταν διανύει αποστάσεις 30-50km ονομάζεται 
περιαστικός σιδηρόδρομος, ενώ όταν δρομολογείται σε μεγαλύτερα μήκη (50-150km) 
ονομάζεται περιφερειακός σιδηρόδρομος (Πυργίδης, 2012). Με τα δεδομένα αυτά η 
σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Λάρισας χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή. 

Παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα δρομολογίων (συνήθως ανά 10–20min, οριακά μέχρι 60min) 
και συχνές ενδιάμεσες στάσεις. Οι συρμοί αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα πορείας 120-
160km/h και έχουν μεταφορική ικανότητα έως και 60000 επιβάτες/ώρα/κατεύθυνση. Η 
εμπορική ταχύτητα των προαστιακών συρμών εξαρτάται από τον αριθμό των ενδιάμεσων 
στάσεων. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 45-80km/h, ενώ για τους χαρακτηριζόμενους ως 
περιφερειακούς συρμούς είναι λίγο μεγαλύτερη (Πυργίδης, 2012).  

 

3. Υφιστάμενη Κατάσταση της Γραμμής Μελέτης 

3.1 Γενική Περιγραφή της Γραμμής Μελέτης   

Η γραμμή Θεσσαλονίκης – Λάρισας έχει συνολικό μήκος 165,64km σύμφωνα με τη δήλωση 
δικτύου του ΟΣΕ για το 2014.  

Η σύνδεση εξυπηρετείται ημερησίως από 10 συρμούς ανά κατεύθυνση, που χαρακτηρίζονται 
ως περιφερειακοί (προαστιακοί) συρμοί. Ο χρόνος διαδρομής με τους συρμούς αυτούς είναι 
1h35’. Κατά μήκος της διαδρομής προβλέπονται οι 10 παρακάτω ενδιάμεσες στάσεις:  

 Σίνδος 
 Άδενδρο  
 Πλατύ 
 Αιγίνιο  
 Κορινός 
 Κατερίνη 
 Λιτόχωρο 
 Λεπτοκαρυά 
 Νέοι Πόροι 
 Ραψάνη 

Η μέση (εμπορική) ταχύτητα των συγκεκριμένων συρμών είναι 104,6km/h. Ορισμένα 
δρομολόγια συνεχίζουν έως και τον Παλαιοφάρσαλο. Το ύψος κομίστρου απλής μετάβασης 
Θεσσαλονίκης – Λάρισας ανέρχεται στα 14 € (στοιχεία 2014).  
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Εκτός από τους παραπάνω 10 επιβατικούς συρμούς κυκλοφορούν στη γραμμή ημερησίως 
άλλοι 7 επιβατικοί συρμοί ανά κατεύθυνση που χαρακτηρίζονται ως υπεραστικοί, καθώς 
συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Όλοι οι συρμοί αυτοί πραγματοποιούν ενδιάμεση 
στάση και στη Λάρισα.  

Στη γραμμή μελέτης (περιλαμβάνεται το τμήμα Νέος Επιβατικός Σταθμός Θεσσαλονίκης – 
Τ.Χ.-1) κυκλοφορούν συνολικά 52 επιβατικές αμαξοστοιχίες (ηλεκτροκίνητες και 
ντηζελοκίνητες). Οι 34 από αυτές διέρχονται από το τμήμα Πλατύ – Λάρισα. 

Τέλος, στη γραμμή Θεσσαλονίκης – Λάρισας κυκλοφορούν και 8 εμπορικοί συρμοί 
ημερησίως ανά κατεύθυνση, από τους οποίους οι 2 εκτελούν το δρομολόγιο Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, οι 3 το δρομολόγιο Μεζούρλος – Πλατύ και οι 3 τη διαδρομή Μεζούρλος – 
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (στοιχεία Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2014). 

 

3.2  Χαρακτηριστικά της Σιδηροδρομικής Υποδομής    

Η γραμμή Θεσσαλονίκης – Λάρισας είναι διπλή, κανονικού εύρους, με σύστημα 
ηλεκτροκίνησης. Διαθέτει εγκατάσταση φωτεινής πλευρικής ηλεκτρικής σηματοδότησης σε 
όλο το μήκος της, η οποία όμως είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Γενικά η χάραξη 
χαρακτηρίζεται από μικρές κατά μήκος κλίσεις και ήπια στοιχεία οριζοντιογραφίας. 

Η ταχύτητα σχεδιασμού της γραμμής είναι 200km/h αλλά σήμερα, λόγω της μη 
εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης σε όλο το μήκος του διαδρόμου Θεσσαλονίκης – Αθήνας, η 
μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα γραμμής είναι 160km/h.  

 

3.3 Χαρακτηριστικά του Τροχαίου Υλικού που Δρομολογείται στη Γραμμή   

Το τροχαίο υλικό, που χρησιμοποιείται για τα δρομολόγια περιφερειακής εξυπηρέτησης, 
είναι πεντάδυμες ηλεκτροκίνητες αυτοκινητάμαξες Desiro Siemens. Το συνολικό μήκος της 
σύνθεσης είναι 89,31m και ο αριθμός των καθήμενων ανέρχεται στα 313 άτομα. 

  

3.4 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της Γραμμής 

Η γραμμή Θεσσαλονίκης – Λάρισας περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα γραμμής: Ν.Ε.Σ.Θ. – 
Τ.Χ.-1 μήκους 5,6km, Τ.Χ.-1 – Πλατύ μήκους 32,1km και Πλατύ – Λάρισα μήκους 
127,94km (ως τμήμα γραμμής ορίζεται το τμήμα που ενώνει δύο σταθμούς υπέρβασης ή 
διασταύρωσης (γενικά μη γειτονικούς), ή δύο διακλαδώσεις με την προϋπόθεση ότι στο 
μεταξύ τους διάστημα δεν υπάρχουν αισθητές μεταβολές όσον αφορά στον αριθμό των 
διερχόμενων αμαξοστοιχιών (έως 10%)). 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής υπολογίσθηκε η πρακτική ημερήσια χωρητικότητα, η 
πρακτική χωρητικότητα 19ώρου και η χωρητικότητα ώρας αιχμής για κάθε ένα από τα 3 
τμήματα της γραμμής μελέτης με τη μέθοδο της UIC και τη χρήση κατάλληλου λογισμικού 
(Pyrgidis & Stergidou, 2011; UIC Fiche 405-1, 1983). Στον Πίνακα 1 δίδονται οι τιμές της 
χωρητικότητας για κάθε τμήμα της γραμμής καθώς και ο αριθμός των διερχόμενων συρμών. 
Το δυσμενέστερο κομμάτι από άποψη χωρητικότητας είναι το τμήμα Τ.Χ.-1  Ν.Ε.Σ.Θ. 

Από το κρίσιμο υποτμήμα του τμήματος Ν.Ε.Σ.Θ.Τ.Χ.-1 διέρχονται 26 επιβατικές 
αμαξοστοιχίες, οι οποίες εκτελούν τα ακόλουθα δρομολόγια: Θεσσαλονίκη – Λάρισα 
(αριθμός:8), Θεσσαλονίκη – Παλαιοφάρσαλος (2), Θεσσαλονίκη – Αθήνα (6), 
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Αλεξανδρούπολη – Αθήνα (1), Θεσσαλονίκη – Έδεσσα (3), Θεσσαλονίκη – Φλώρινα (3), 
Θεσσαλονίκη – Δίκαια (1), Θεσσαλονίκη - Σόφια (1), Θεσσαλονίκη - Σκόπια – Βελιγράδι (1). 
Ο ίδιος αριθμός επιβατικών συρμών αντιστοιχεί και στην αντίθετη κατεύθυνση. Να 
σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο τμήμα δεν κυκλοφορούν εμπορικοί συρμοί. 

Από το κρίσιμο υποτμήμα του τμήματος Τ.Χ.-1Πλατύ διέρχονται 25 επιβατικές 
αμαξοστοιχίες, οι οποίες εκτελούν τα παρακάτω δρομολόγια: Θεσσαλονίκη – Λάρισα 
(αριθμός:8), Θεσσαλονίκη – Παλαιοφάρσαλος (2), Θεσσαλονίκη – Αθήνα (6), 
Αλεξανδρούπολη – Αθήνα (1), Θεσσαλονίκη – Έδεσσα (3), Θεσσαλονίκη – Φλώρινα (3), 
καθώς και 2 εμπορικοί συρμοί που πραγματοποιούν τη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Ο 
ίδιος αριθμός επιβατικών και εμπορικών αμαξοστοιχιών αντιστοιχεί και στην αντίθετη 
κατεύθυνση. 

Τέλος, από το κρίσιμο υποτμήμα του τμήματος ΠλατύΛάρισα διέρχονται 17 επιβατικές 
αμαξοστοιχίες, οι οποίες εκτελούν τα ακόλουθα δρομολόγια: Θεσσαλονίκη – Λάρισα 
(αριθμός:8), Θεσσαλονίκη – Παλαιοφάρσαλος (2), Θεσσαλονίκη – Αθήνα (6), 
Αλεξανδρούπολη – Αθήνα (1), καθώς και 5 εμπορικοί συρμοί που πραγματοποιούν τη 
διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αθήνα (2) και Πλατύ – Μεζούρλος (3). Ο ίδιος αριθμός επιβατικών 
και εμπορικών αμαξοστοιχιών αντιστοιχεί και στην αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι υπάρχουν και 3 εμπορικοί συρμοί ανά κατεύθυνση, που πραγματοποιούν τη 
διαδρομή Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης – Μεζούρλος, οι οποίοι όμως δε διέρχονται από το 
συγκεκριμένο κρίσιμο υποτμήμα και συνεπώς, δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της 
χωρητικότητας της γραμμής. 

 

 

Πίνακας 1: Σιδηροδρομικός διάδρομος Θεσσαλονίκης – Λάρισας: Χωρητικότητα ανά τμήμα γραμμής 
(Τσουγένη, 2014) 

 

Τμήμα 
γραμμής 

Πρακτική 
ημερήσια 

χωρητικότητα 

Πρακτική 
χωρητικότητα 

19ωρου 

Χωρητικότητα 
ώρας 

αιχμής 

Διερχόμενοι
συρμοί στο 

κρίσιμο 
υποτμήμα 
γραμμής 

Ν.Ε.Σ.Θ. 
Τ.Χ.-1 

99 συρμοί 79 συρμοί 4 συρμοί 26 

Τ.Χ.-1 
Ν.Ε.Σ.Θ. 

95 συρμοί 75 συρμοί 4 συρμοί 26 

Τ.Χ.-1  
Πλατύ 

130 συρμοί 103 συρμοί 5 συρμοί 25 

Πλατύ  
Τ.Χ.-1 

127 συρμοί 100 συρμοί 5 συρμοί 25 

Πλατύ 
Λάρισα 

112 συρμοί 89 συρμοί 4 συρμοί 22 

Λάρισα   
Πλατύ 

109 συρμοί 86 συρμοί 4 συρμοί 22 
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3.5 Σύγκριση Επιπέδου Οδικής/Σιδηροδρομικής Εξυπηρέτησης Αστικών Κέντρων της       
     Περιοχής Διέλευσης της Σιδηροδρομικής Γραμμής 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στη διαδρομή Θεσσαλονίκης – Λάρισας εκτελούνται με 
τους περιφερειακούς συρμούς 10 δρομολόγια ανά κατεύθυνση ημερησίως. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ το μέσο ημερήσιο μεταφορικό έργο της συγκεκριμένης 
σιδηροδρομικής περιφερειακής σύνδεσης είναι 2862 άτομα.  

Η μέγιστη επιβατική κίνηση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, παρατηρείται κατά τη θερινή 
περίοδο (Ιούνιος  – Αύγουστος).  

 

 
 

Σχήμα 1: Επιβατική κίνηση περιφερειακής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Λάρισας για κάθε 
κατεύθυνση ανά μήνα για το διάστημα Αύγουστος 2013 - Αύγουστος 2014 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΤΕΛ ο μέσος αριθμός των ατόμων που διακινούνται ημερησίως 
με τα υπεραστικά λεωφορεία είναι 366 άτομα.  

Σε αντίθεση με το σιδηρόδρομο, στις υπηρεσίες που παρέχουν τα υπεραστικά λεωφορεία  
σημειώνεται πτώση της επιβατικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος  – Αύγουστος), 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.  
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Σχήμα 2: Επιβατική κίνηση λεωφορειακής γραμμής (ΚΤΕΛ) για κάθε κατεύθυνση ανά μήνα για το 
διάστημα Αύγουστος 2013 - Αύγουστος 2014 

 

Για τη σύγκριση της σιδηροδρομικής με την οδική εξυπηρέτηση των αστικών κέντρων που 
συναντώνται κατά μήκος του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής, υπολογίσθηκαν τα εξής 
στοιχεία: χρόνος διαδρομής, χρόνος μεταφοράς, κόστος μεταφοράς και συχνότητα 
δρομολογίων (στοιχεία Οκτωβρίου 2014). Για τον υπολογισμό του χρόνου και του κόστους 
μεταφοράς έγιναν κάποιες παραδοχές, που αφορούσαν το χρόνο μετακίνησης από το κέντρο 
των πόλεων προς τους ομώνυμους σταθμούς του τρένου και των ΚΤΕΛ, το χρόνο αναμονής 
σε αυτούς, το συνολικό κόστος μετακίνησης (κόστος διοδίων, καυσίμων, συντήρησης κλπ.) 
κ.α. Στον Πίνακα 2 δίδονται στοιχεία για τις δύο συνδέσεις που θεωρούνται πιο σημαντικές: 
Θεσσαλονίκη – Λάρισα και Θεσσαλονίκη – Κατερίνη. Συγκεκριμένα, η σιδηροδρομική 
σύνδεση Θεσσαλονίκης - Λάρισας υπερτερεί της λεωφορειακής στον αριθμό των 
δρομολογίων και στους χρόνους μεταφοράς και διαδρομής. Η λεωφορειακή σύνδεση 
Θεσσαλονίκης - Κατερίνης υπερτερεί της σιδηροδρομικής ως προς το κόμιστρο και τον 
αριθμό των δρομολογίων. Από άποψη χρόνου μεταφοράς και για τις δυο συνδέσεις υπερτερεί 
το ΙΧ αυτοκίνητο. 
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Πίνακας 2: Οδική/Σιδηροδρομική εξυπηρέτηση Θεσσαλονίκης – Λάρισας και Θεσσαλονίκης – Κατερίνης: Συγκριτική παρουσίαση (Στοιχεία Οκτωβρίου 2014) 
(Τσουγένη, 2014)

 
Λεωφορειακή εξυπηρέτηση 

(απευθείας) 
Εξυπηρέτηση με ΙΧ αυτοκίνητο 

(πληρότητα: 1 επιβάτης) 
Σιδηροδρομική εξυπηρέτηση (απευθείας) 

Σύνδεση 
Χρόνος 
διαδρο-
μής (h) 

Χρόνος 
μετα-
φοράς 

(h) 

Ύψος 
κομί-
στρου 

(€) 

Αριθμός 
δρομο-
λογίων 
ημερη- 
σίως 

Μήκος 
διαδρο-

μής 
(km) 

Χρόνος 
διαδρο-
μής (h) 

= 
Χρόνος 
μετα-
φοράς 

(h) 

Κόστος 
μεταφο- 

ράς 
(€) 

Χρόνος 
διαδρο-

μής 
(h) 

Χρόνος 
μετα-
φοράς 

(h) 

Ύψος 
κομί-
στρου

(€) 

Αριθμός 
δρομολογίων 
ημερησίως 
(απευθείας) 

Θεσσαλονίκη -
Λάρισα 

1h50’ 2h30’ 14,00 9 154 1h55’ 39,88 1h35’ 2h10’ 14,00 
7 υπεραστικοί 
+ 10 περιφε-

ρειακοί 

Θεσσαλονίκη - 
Κατερίνη 

50’ 1h30’ 6,30 31 70,6 55’ 17,65 51’ 1h31’ 9,00 

 
7 υπεραστικοί 
+ 10 περιφε-

ρειακοί 
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4. Ανάλυση Χαρακτηριστικών των Μετακινήσεων και Απόψεις Χρηστών    
    για το Επίπεδο Εξυπηρέτησης της Γραμμής Μελέτης 

4.1 Μετρήσεις επί των Συρμών 

Οι επιτόπιες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν επί των συρμών εν ώρα εκτέλεσης των 
δρομολογίων κατά το διάστημα 30/8/2014 – 20/9/2014 και τις ημέρες 30 και 31 Αυγούστου 
και 2,4,10,16,18 και 20 Σεπτεμβρίου (συνολικά 5 τυπικές ημέρες, 2 Σάββατα και 1 Κυριακή). 
Έγιναν μετρήσεις συνολικά σε 17 δρομολόγια (Τσουγένη, 2014).  

Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά έντυπα μετρήσεων. Καταμετρήθηκε ο συνολικός αριθμός των 
επιβατών κατά την αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, ο αριθμός των 
επιβιβαζόμενων και ο συνολικός αριθμός των επιβατών μετά από κάθε στάση. Παράλληλα με 
τις μετρήσεις ερωτήθηκαν 1807 άτομα συνολικά σχετικά με την ηλικία τους, την προέλευση 
και τον προορισμό του ταξιδιού τους, ενώ συγχρόνως καταγράφηκε και το φύλο τους.   

Ο συνολικός αριθμός των καταμετρηθέντων επιβατών στα 17 δρομολόγια ανήλθε σε 3744 
άτομα. Με δεδομένο αυτό υπολογίσθηκε αναγωγικά το ημερήσιο μεταφορικό έργο. Συνολικά 
διακινήθηκαν την περίοδο των μετρήσεων ημερησίως 4404 άτομα. Η μέση πληρότητα των 
συρμών βρέθηκε ίση με 34,2% (313 θέσεις καθήμενων).  

Στο δείγμα των 1807 ερωτηθέντων το 57,9% ήταν γυναίκες και το 42,1% ήταν άνδρες.  

Όσον αφορά στην ηλικία των ατόμων του δείγματος, η πλειοψηφία εντάσσεται στις 
κατηγορίες των 36-50 ετών (27,3%) και των 18-25 ετών (26,6%). Ακολουθούν τα άτομα 
ηλικίας 26-35 ετών (16,2%) και 51-65 ετών (12,9%). Τελευταίοι στην κατάταξη έρχονται οι 
μετακινούμενοι ηλικίας κάτω των 18 ετών (8,7%) και άνω των 65 ετών (8,3%). 

Στον Πίνακα 3 δίδεται η κατανομή των ατόμων του δείγματος με βάση το ζεύγος προέλευσης 
– προορισμού του ταξιδιού τους. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα άτομα διακινήθηκαν μεταξύ 
των τερματικών σταθμών της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας (37,4%). Ακολουθούν οι 
επιβάτες που διακινήθηκαν μεταξύ του τερματικού σταθμού της Θεσσαλονίκης και των 
ενδιάμεσων σταθμών (28,8%), καθώς και οι επιβάτες μεταξύ του τερματικού σταθμού της 
Λάρισας και των ενδιάμεσων σταθμών (27,7%). Τελευταίοι στην κατάταξη έρχονται τα 
άτομα που διακινήθηκαν μεταξύ των ενδιάμεσων σταθμών (6,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 10 - 

Πίνακας 3: Σιδηροδρομική περιφερειακή σύνδεση Θεσσαλονίκης –Λάρισας: Κατανομή των ατόμων του 
δείγματος με βάση το ζεύγος προέλευσης – προορισμού (Τσουγένη, 2014)  

 

Προέλευση - Προορισμός Αριθμός ατόμων Ποσοστό % 

Θεσσαλονίκη – Λάρισα &  
Λάρισα – Θεσσαλονίκη 

676 37,4 

Θεσσαλονίκη – Ενδιάμεσος σταθμός & 
Ενδιάμεσος σταθμός – Θεσσαλονίκη 

520 28,8 

Λάρισα – Ενδιάμεσος σταθμός & 
Ενδιάμεσος σταθμός – Λάρισα 

500 27,7 

Ενδιάμεσος σταθμός – Ενδιάμεσος 
σταθμός 

111 6,1 

Σύνολο 1807 100 

 

 

4.2  Έρευνα Ερωτηματολογίου 

Η έρευνα ερωτηματολογίου διεξήχθη στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης 
και της Λάρισας, αλλά και επί των συρμών εν ώρα εκτέλεσης των δρομολογίων, κατά τις 
ημέρες 8,9,10,11,26,27,30 και 31 Αυγούστου του 2014 και 2,4,16,18 και 20 Σεπτεμβρίου του 
2014 (Τσουγένη, 2014). Εξαιρέθηκε το διάστημα λειτουργίας της Δ.Ε.Θ. (6/9 με 14/9) για να 
μην επηρεασθεί το δείγμα. 

Συμπληρώθηκαν 200 ερωτηματολόγια (>2% του συνολικού αριθμού των μετακινουμένων: 
4404, όπως προαναφέρθηκε). Η επιλογή των ατόμων που ερωτήθηκαν ήταν τυχαία. 

Η επεξεργασία των στοιχείων, που προέκυψαν από την έρευνα ερωτηματολογίου,  
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια λογιστικού φύλλου (Τσουγένη, 2014).  

Σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα των ερωτηθέντων κυριαρχούν οι φοιτητές με 
ποσοστό 25%, ενώ ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με 19% και οι δημόσιοι υπάλληλοι με 
16%. Οι άνεργοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό 13%, ενώ  
οι συνταξιούχοι αποτελούν το 7%. Συνεπώς, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις έχουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των μετακινήσεων. 

Τα κύρια αίτια μετακίνησης των ερωτηθέντων είναι η επιστροφή στο σπίτι (36%) και η 
ψυχαγωγία/κοινωνικοί λόγοι (35%). Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι προσωπικοί 
λόγοι (11%), η εργασία (7%), η εκπαίδευση (6%) και τέλος οι επαγγελματικοί λόγοι (5%). 

Όσον αφορά στη συχνότητα μετακίνησης των ερωτηθέντων, το 35,5% πραγματοποιεί σπάνια 
την εν λόγω μετακίνηση, ενώ το 34% σε διάστημα εντός ενός μηνός. Μόλις το 2% του 
δείγματος πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη μετακίνηση μία φορά την ημέρα.  

Ως βασικότερος λόγος επιλογής του περιφερειακού σιδηροδρόμου είναι ο χρόνος διαδρομής 
με ποσοστό 27%. Άλλα σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η έλλειψη ΙΧ αυτοκινήτου 
(20,5%) και το ύψος κομίστρου (19%), ενώ ακολουθούν η άνεση (12,5%), η εξυπηρέτηση 
από τα ωράρια των δρομολογίων (8,5%) και η ασφάλεια (4%). Να σημειωθεί ότι 
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συλλέχθηκαν στοιχεία επίσης για το δεύτερο και τρίτο λόγο επιλογής του περιφερειακού 
σιδηροδρόμου. 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να απαριθμήσουν τα μέσα μεταφοράς που 
χρησιμοποιούν κατά σειρά προτεραιότητας για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης 
μετακίνησης. Η πλειοψηφία του δείγματος χρησιμοποιεί τον περιφερειακό σιδηρόδρομο ως 
πρώτη επιλογή (72%). Ακολουθεί η χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου (17,5%) και του ΚΤΕΛ (7%).  
Να επισημανθεί ότι συλλέχθηκαν στοιχεία επίσης για το δεύτερο και τρίτο κατά σειρά 
χρησιμοποιούμενο ως επιλογή μέσο μεταφοράς. 

Η πλειοψηφία του δείγματος είναι αρκετά ικανοποιημένη από τη σημερινή λειτουργία της 
περιφερειακής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Λάρισας (52,5%). Ακολουθεί το 
30,5%, που είναι πολύ ικανοποιημένο, ενώ το 14% είναι μέτρια ικανοποιημένο από το 
επίπεδο εξυπηρέτησης της γραμμής. Μόνο το 2,5% είναι λίγο ικανοποιημένο και μόλις το 
0,5% δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο από το παρεχόμενο επίπεδο της γραμμής αυτής.  

Όσον αφορά στο χρόνο διαδρομής, η πλειοψηφία είναι πολύ ικανοποιημένη (46%). Μεγάλο, 
επίσης, είναι και το ποσοστό των αρκετά ικανοποιημένων (38,5%), ενώ ακολουθούν οι 
μέτρια ικανοποιημένοι με μικρότερο ποσοστό (11,5%).  

Επίσης, η πλειοψηφία είναι μέτρια ικανοποιημένη από το ύψος κομίστρου (29%), ενώ 
ακολουθούν οι αρκετά ευχαριστημένοι (27,5%). Τρίτοι στην κατάταξη έρχονται οι λίγο 
ικανοποιημένοι (16,5%) και τέταρτοι οι καθόλου ευχαριστημένοι από το ύψος κομίστρου 
(15%). Τέλος, το 12% δηλώνει ότι είναι πολύ ικανοποιημένο. 

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τη συχνότητα των δρομολογίων οι 
περισσότεροι είναι αρκετά ή μέτρια ικανοποιημένοι (37% και 30% αντιστοίχως), ενώ με 
μικρότερο ποσοστό εμφανίζονται οι λίγο ευχαριστημένοι (17,5%). Τέλος, λίγοι είναι εκείνοι 
που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι (9%), καθώς και εκείνοι που είναι πολύ 
ευχαριστημένοι από τη συχνότητα των δρομολογίων του περιφερειακού σιδηροδρόμου 
(6,5%).  

Όσον αφορά στο βαθμό ικανοποίησης από την αξιοπιστία των δρομολογίων του 
περιφερειακού σιδηροδρόμου, οι περισσότεροι ερωτηθέντες είναι αρκετά ικανοποιημένοι 
(44%), ενώ ακολουθούν οι πολύ και οι μέτρια ικανοποιημένοι με μικρότερα ποσοστά (24,5% 
και 21,5% αντιστοίχως). Τέλος, με πολύ μικρά ποσοστά εμφανίζονται οι λίγο ευχαριστημένοι 
(8%), καθώς και εκείνοι που δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από την αξιοπιστία των 
δρομολογίων (2%). 

Ακόμη, η πλειοψηφία είναι αρκετά ικανοποιημένη από την καθαριότητα των συρμών (48%). 
Ακολουθούν οι μέτρια και οι πολύ ικανοποιημένοι με μικρότερα ποσοστά (27,5% και 14,5% 
αντιστοίχως). Τέλος, με πολύ μικρά ποσοστά εμφανίζονται οι λίγο ευχαριστημένοι (8%), 
καθώς και εκείνοι που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την καθαριότητα των συρμών 
(2%).  

Επίσης, οι περισσότεροι ερωτηθέντες είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την άνεση του 
ταξιδιού (53%). Ακολουθούν οι πολύ ικανοποιημένοι (29%) και οι μέτρια ευχαριστημένοι 
(13%). Τέλος, με πολύ μικρό ποσοστό εμφανίζονται οι λίγο ευχαριστημένοι από την άνεση 
(4,5%). 

Επιπροσθέτως, καταγράφηκαν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με το βαθμό 
ικανοποίησής τους από τις διάφορες υπηρεσίες που τους παρέχουν οι εγκαταστάσεις των 
σιδηροδρομικών σταθμών. Χαρακτηριστικά παρουσιάζονται οι απαντήσεις σχετικά με τη 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών park and ride στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της 
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Θεσσαλονίκης και της Λάρισας. Η πλειοψηφία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη (40,6%) 
από τον χώρο στάθμευσης του σταθμού της Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν οι λίγο και οι μέτρια 
ικανοποιημένοι (28,1% και 25% αντιστοίχως). Ομοίως, για το σταθμό της Λάρισας, η 
πλειοψηφία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη (38,8%) από το χώρο στάθμευσης, ενώ 
ακολουθούν οι μέτρια και οι λίγο ικανοποιημένοι (26,5% και 22,4% αντιστοίχως).  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι προτάσεις, που διατυπώθηκαν από τους ερωτηθέντες 
σχετικά με τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης της περιφερειακής σιδηροδρομικής 
γραμμής Θεσσαλονίκης – Λάρισας. Αναλυτικότερα, το 35,5% επιθυμεί τη μείωση του ύψους  
του κομίστρου και το 28,8% την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Ακολουθεί η 
πρόταση για αύξηση της αξιοπιστίας των δρομολογίων με ποσοστό 5,8%, ενώ το 5,5% δεν 
θέλησε να διατυπώσει κάποια πρόταση για τη βελτίωση της λειτουργίας του περιφερειακού 
σιδηροδρόμου. Με μικρότερα ποσοστά έπονται οι προτάσεις για καλύτερο συντονισμό των 
δρομολογίων του περιφερειακού σιδηροδρόμου με τα δρομολόγια των υπεραστικών συρμών 
και των συρμών που εκτελούν τα δρομολόγια Λάρισας - Βόλου (3,5%), καλύτερη 
καθαριότητα των συρμών (2,6%), κατάλληλη ρύθμιση του κλιματισμού εντός των συρμών 
(2,3%) και μείωση του χρόνου διαδρομής (2%).  

Τέλος, να σημειωθεί ότι διατυπώθηκαν ακόμη προτάσεις από τους ερωτηθέντες για τη 
βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των σταθμών. 

 

4.3 Συσχετίσεις Στοιχείων της Έρευνας Ερωτηματολογίου 

Για την καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε ανάλυση και συσχέτιση των χαρακτηριστικών των 
μετακινήσεων και των απόψεων των χρηστών με το βαθμό ικανοποίησής τους από το 
παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης της περιφερειακής γραμμής Θεσσαλονίκης – Λάρισας με 
τη χρήση του προγράμματος στατιστικής επεξεργασίας SPSS (Τσουγένη, 2014). 

Χαρακτηριστικά στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των ερωτηθέντων από 
το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης βάσει του σκοπού μετακίνησης. Η πλειοψηφία του 
δείγματος είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιημένη από τη λειτουργία του περιφερειακού 
σιδηροδρόμου, όταν μετακινείται για ψυχαγωγία/κοινωνικούς λόγους ή όταν επιστρέφει στο 
σπίτι. Συγκεκριμένα, το 20% που μετακινείται για αναψυχή και το 16,5% που επιστρέφει στο 
σπίτι είναι αρκετά ευχαριστημένο από τη λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος, ενώ 
τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτούς που είναι πολύ ικανοποιημένοι είναι 10,5% και 14,5%. Για 
κάθε σκοπό μετακίνησης οι περισσότεροι χρήστες είναι αρκετά ικανοποιημένοι από το  
παρεχόμενο επίπεδο. 
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Σχήμα 3: Συσχέτιση βαθμού ικανοποίησης ερωτηθέντων από το επίπεδο εξυπηρέτησης της γραμμής 
Θεσσαλονίκης - Λάρισας  με το σκοπό μετακίνησης (Τσουγένη, 2014) 

 

5. Έλεγχος Εφικτότητας της Περιφερειακής Σιδηροδρομικής Σύνδεσης   
    Θεσσαλονίκης - Λάρισας 

Προαστιακός/περιφερειακός σιδηρόδρομος μπορεί να λειτουργήσει, είτε δρομολογώντας 
συρμούς σε υφιστάμενη σιδηροδρομική υποδομή, είτε χρησιμοποιώντας νέα σιδηροδρομική 
υποδομή.  
 
Στην περίπτωση, που η δρομολόγηση των συρμών πραγματοποιείται σε υφιστάμενη 
σιδηροδρομική υποδομή (όπως στη γραμμή Θεσσαλονίκης – Λάρισας), πρέπει να 
ικανοποιούνται τα παρακάτω ερωτήματα (Πυργίδης, 2012): 

1) Το μήκος της σύνδεσης είναι τέτοιο που να δικαιολογεί τη δρομολόγηση συρμών 
προαστιακού - περιφερειακού χαρακτήρα; 

2) Υπάρχουν κατά μήκος της σύνδεσης κέντρα έλξης μετακινήσεων σε μικρές μεταξύ 
τους αποστάσεις; 

3) Το επιβατικό έργο που υπάρχει, και κυρίως αυτό που μπορεί να προκύψει, είναι 
σημαντικό; Υπάρχει εποχιακή διακύμανση στο μεταφορικό έργο; Υπάρχει ζήτηση για 
μετακινήσεις μεταξύ των ενδιαμέσων σταθμών της σύνδεσης; 

4) Η σιδηροδρομική υποδομή επιτρέπει την ανάπτυξη επιθυμητών ταχυτήτων και 
γενικότερα εξασφαλίζονται οι επιθυμητές ταχύτητες εκμετάλλευσης και κατ’ 
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επέκταση οι επιθυμητοί χρόνοι διαδρομής; 
5) Υπάρχει σε διαθεσιμότητα τροχαίο υλικό ικανό σε αριθμό και κυρίως με 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση μετακινήσεων επιβατών 
προαστιακού - περιφερειακού χαρακτήρα (συχνά δρομολόγια, «δυναμική άνεση» 
επιβατών κλπ.); 

6) Οι σταθμοί παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στους επιβάτες; Στους 
σταθμούς υπάρχει η δυνατότητα μετεπιβίβασης και γενικότερα συνεργασίας με άλλα 
μέσα μεταφοράς (park and ride); Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι χωροθετημένοι 
πολύ πλησίον ή εντός των αστικών κέντρων που εξυπηρετούν; Υπάρχει ασφάλεια 
στους σταθμούς και στις στάσεις; 

7) Η χωρητικότητα της γραμμής επιτρέπει τη δρομολόγηση πρόσθετων συρμών και 
συγκεκριμένα όσων απαιτούνται για να επιτευχθούν συχνά δρομολόγια; 
Κυκλοφορούν στη γραμμή συρμοί άλλων τύπων (εμπορικοί, υπεραστικοί, υψηλών 
ταχυτήτων) και αν ναι, διαταράσσονται σημαντικά τα δρομολόγιά τους; 

8) Η γραμμή είναι ηλεκτροκινούμενη, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα 
ελκτικά χαρακτηριστικά των συρμών και κυρίως, να μη δημιουργούνται 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη ζώνη διέλευσης λόγω της αύξησης των 
κυκλοφορούντων συρμών; 

9) Η γραμμή είναι εξοπλισμένη με σύστημα ηλεκτρικής σηματοδότησης; Υπάρχει 
επιπρόσθετα εγκατεστημένο σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών;  

10) Οι ισόπεδες διαβάσεις (εφόσον υπάρχουν) είναι εξοπλισμένες με αυτόματο σύστημα 
προστασίας; Υπάρχει περίφραξη κατά μήκος της γραμμής;  

11) Υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλισθεί ο απαραίτητος χώρος για την κατασκευή και 
αποτελεσματική λειτουργία χώρων συντήρησης, επισκευής και απόθεσης τροχαίου 
υλικού για το συγκεκριμένο δίκτυο προαστιακής εξυπηρέτησης; 

12) Η δρομολόγηση επιπλέον συρμών δημιουργεί προβλήματα ηχορύπανσης και 
δονήσεων, που μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά;  

13) Τα ερωτήματα 4 έως 12 μπορούν να ικανοποιηθούν με επεμβάσεις μικρού σχετικά 
κόστους;  

14) Και κυρίως οι χρήστες των ανταγωνιστικών μέσων μεταφοράς είναι θετικοί για τη 
δημιουργία προαστιακού - περιφερειακού σιδηροδρόμου στη συγκεκριμένη σύνδεση;  

 
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα απαιτεί τη διενέργεια σειράς επιμέρους ελέγχων, οι 
οποίοι ονομάζονται «έλεγχοι εφικτότητας» και οι οποίοι πρέπει να ικανοποιούνται 
ταυτόχρονα. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν: 

 Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της σιδηροδρομικής υποδομής 

 Το επιβατικό μεταφορικό έργο 

 Τη λειτουργικότητα του συστήματος 

 Το επίπεδο εξυπηρέτησης των σταθμών 

 Τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων απόθεσης και συντήρησης τροχαίου υλικού.  

Ο έλεγχος εφικτότητας αποτελεί ένα ειδικό στάδιο στις μελέτες υλοποίησης αστικών και 
προαστιακών σιδηροδρομικών δικτύων. Έχει τη βαρύτητα και τη θέση μιας προκαταρκτικής 
μελέτης σκοπιμότητας και ταυτόχρονα μιας αναγνωριστικής μελέτης χάραξης. Μορφοποιεί 
εφικτές λύσεις, ενώ παράλληλα παράγει τα κατασκευαστικά, λειτουργικά και οικονομικά 
στοιχεία του συστήματος, που είναι απαραίτητα στη συνέχεια για τις οριστικές μελέτες 
(Pyrgidis, 2008). 
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5.1 Έλεγχος των Κατασκευαστικών Χαρακτηριστικών της Σιδηροδρομικής Υποδομής 

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών της 
σιδηροδρομικής υποδομής της περιφερειακής γραμμής Θεσσαλονίκης - Λάρισας 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Το σύμβολο () δηλώνει ότι πληρούνται ως έχουν οι 
προϋποθέσεις για τη δρομολόγηση συρμών προαστιακού/περιφερειακού  χαρακτήρα, ενώ το 
σύμβολο (-) δηλώνει ότι απαιτούνται επεμβάσεις/μέτρα για την εξασφάλιση της εφικτότητας. 

Σχετικά με τον έλεγχο του μήκους σύνδεσης πρέπει να επισημανθεί ότι η εμβέλεια του 
περιφερειακού σιδηροδρόμου μπορεί να φθάσει τα 150km. Το μήκος της σύνδεσης 
Θεσσαλονίκης – Λάρισας είναι 165,64km ήτοι μεγάλο για περιφερειακό σιδηρόδρομο. Σε 
κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη σύνδεση πρέπει να χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή και όχι 
ως προαστιακή ή περιαστική. 

Όσον αφορά στον έλεγχο του συστήματος σηματοδότησης, πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει 
φωτεινή ηλεκτρική σηματοδότηση σε όλη τη γραμμή, αλλά λόγω κλοπών των καλωδιώσεων 
δε λειτουργεί στα ενδιάμεσα τμήματα των σταθμών, παρά μόνο στο χώρο των σταθμών και 
στο τμήμα Λάρισας - Ραψάνης.  

Όσον αφορά στον έλεγχο της περίφραξης, ενώ κατά μήκος της γραμμής υπάρχει περίφραξη, 
εξαιτίας βανδαλισμών σε κάποια σημεία, έχουν σχηματισθεί ανοίγματα.  

 

5.2 Έλεγχος του Επιβατικού Μεταφορικού Έργου 

Το ημερήσιο επιβατικό μεταφορικό έργο, από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν επί των 
συρμών, βρέθηκε ίσο με 4404, όπως προαναφέρθηκε. Για έναν περιφερειακό σιδηρόδρομο το 
έργο αυτό είναι οριακά αποδεκτό. 

Το επιβατικό έργο παρουσιάζει εποχιακή διακύμανση (αυξημένη επιβατική κίνηση κατά τη 
θερινή περίοδο), αλλά αυτή κυμαίνεται σε αποδεκτά όρια. 

 

5.3 Έλεγχος της Λειτουργικότητας του Συστήματος 

Για τον υπολογισμό της διαθέσιμης χωρητικότητας της γραμμής ή του ποσοστού κορεσμού 
της λαμβάνεται υπόψη το δυσμενέστερο τμήμα που είναι το τμήμα Τ.Χ.-1  Ν.Ε.Σ.Θ. Όπως 
καταγράφηκε στον Πίνακα 1, η πρακτική ημερήσια χωρητικότητα του συγκεκριμένου 
τμήματος είναι ίση με 95 συρμούς/24ωρο, ενώ οι συρμοί που κυκλοφορούν στο τμήμα αυτό 
είναι συνολικά 26. Συνεπώς, το ποσοστό κορεσμού για διάστημα ενός 24ώρου είναι ίσο με 
27,4% ήτοι πολύ μικρότερο του 75%, ενώ για διάστημα ενός 19ώρου είναι 34,7%.  

Τα όρια πληρούνται, συνεπώς μπορούν να δρομολογηθούν επιπλέον συρμοί στη γραμμή, εάν 
χρειαστεί. 

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο λειτουργικότητας του συστήματος της περιφερειακής 
γραμμής Θεσσαλονίκης – Λάρισας καταγράφονται στον Πίνακα 5. 
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Πίνακας 4: Έλεγχος των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών της σιδηροδρομικής υποδομής της γραμμής Θεσσαλονίκης – Λάρισας (Τσουγένη, 2014) 
 

Μήκος 
σιδηρο-

δρομικής 
σύνδεσης 
Θεσ/κης - 
Λάρισας 

Αριθμός 
τροχιο-
σειρών 

Μέση 
απόσταση 

μεταξύ 
ενδιά- 
μεσων 

στάσεων 

Μέγιστη 
κατά 
μήκος 
κλίση 

Στοιχεία 
επιδομής 

Σύστημα 
σηματο- 
δότησης 

Σύστημα 
έλξης 

Περί-
φραξη 

Μέση 
επιτρε-
πόμενη 

ταχύτητα 
γραμμής 

Μέση 
ταχύτητα 
πορείας 
συρμών 

 

Μέση 
απαιτού-

μενη 
επιτρε-
πόμενη 

ταχύτητα 
γραμμής 

165,64km 
(>150km) 

Διπλή 
γραμμή 

15,06km 
1,4%< 
3,5% 

 Ξύλινοι 
στρωτήρες 
(74,83%) 

 Σ.Σ.Σ. (95,5%) 
 Συμβατική & 

σταθερή 
επιδομή 

 Κατάσταση 
συντήρηση 
επιδομής: 

καλή 

Φ.Η.Σ. 
κατά  

μήκος 
όλης  
της 

γραμμής, 
αλλά δε  

λειτουργεί 
σε κάποια 
τμήματα 

Ηλεκτρο- 
κίνηση 
 κατά  
μήκος  

όλης της  
γραμμής 

Κατά 
μήκος 

όλης της 
γραμμής, 
αλλά δεν 

είναι 
συνεχής 

σε 
ορισμένα 
σημεία 

Vmaxtr= 
151,2km/h 

(ΟΣΕ, 2011) 
 

Var=115,8 
km/h 

 

Vmaxtr’= 
115,8/0,8= 
144,7 km/h 
<151,2km/h 

Οριακά 
αποδεκτή 

για 
σύνδεση 
χαρακτη-
ριζόμενη  

ως 
περιφε-
ρειακή 

    -  -    
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Πίνακας 5: Έλεγχος της λειτουργικότητας του συστήματος της περιφερειακής γραμμής Θεσσαλονίκης – Λάρισας (Τσουγένη, Νικολέτα) 
 
 

Εμπορική 
ταχύτητα 

Συχνότητα 
εξυπηρέτησης 
τερματικών 

σταθμών 

Ημερήσιο 
μεταφορικό 

έργο ανά  
κατεύθυνση 

Ημερήσια 
μεταφορική 

ικανότητα του 
συστήματος ανά 

κατεύθυνση 

Διαθέσιμη 
χωρητικότητα 

γραμμής 19ώρου 

Έτος 
κατασκευής 

τροχαίου 
υλικού 

 

Υπολειπόμενη 
διάρκεια ζωής του 
τροχαίου υλικού 

(Baumgartner, 2001) 

104,6 km/h 
>> 80 km/h 

10 συρμοί 
(εξυπηρέτηση ανά 
101 min>60min) 

2202 επιβάτες 
3041 επιβάτες > > 
2202 επιβ./κατεύθ. 68% >> 25% 2004 10 έτη < 30 

 - 
Οριακά 

αποδεκτό 
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5.4 Έλεγχος του Επιπέδου Εξυπηρέτησης των Σταθμών 

Οι σημαντικότεροι σταθμοί πρέπει να συνδέονται με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Στους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Κατερίνης υπάρχουν 
αστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις των χρηστών της περιφερειακής γραμμής προς το 
κέντρο των πόλεων. 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας park and ride στους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς του Άδενδρου, του Αιγινίου, του Κορινού, των Νέων Πόρων και 
της Κατερίνης. Στους σταθμούς της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας, που παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής αυτής της τόσο σημαντικής 
υπηρεσίας.   

Επίσης, οι σταθμοί της Κατερίνης, της Ραψάνης και του Λιτοχώρου δεν είναι κοντά στα 
αστικά κέντρα.  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ο σταθμός του Αιγινίου είναι εκτός λειτουργίας εδώ και 
χρόνια.  

 

5.5 Έλεγχος της Διαθεσιμότητας των Εγκαταστάσεων του Αμαξοστασίου   

Υπάρχουν χώροι σχηματισμού αμαξοστοιχιών και χώροι απόθεσης των οχημάτων στο 
Μεζούρλο και στη Θεσσαλονίκη (Διαλογή και Νέος Επιβατικός Σταθμός). 

Συνοψίζοντας, ικανοποιούνται πλήρως οι 3 από τους 5 ελέγχους και συγκεκριμένα οι έλεγχοι 
του επιβατικού μεταφορικού έργου, της λειτουργικότητας του συστήματος και της 
διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων του αμαξοστασίου. 

 

6. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

6.1 Συμπεράσματα 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα, που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης της γραμμής Θεσσαλονίκης – Λάρισας, την καταγραφή και ανάλυση των 
χαρακτηριστικών των μετακινήσεων, τις δηλώσεις των χρηστών για το σημερινό παρεχόμενο 
επίπεδο εξυπηρέτησης και τον έλεγχο εφικτότητας που έγινε, είναι τα ακόλουθα: 

 Η απόσταση Θεσσαλονίκης – Λάρισας (165,64km) είναι μεγάλη και η σύνδεση 
χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή.  

 Η σηματοδότηση δε λειτουργεί σε όλα τα τμήματα της γραμμής, ενώ αντίθετα 
υπάρχει σε όλο το μήκος της γραμμής σε λειτουργία σύστημα ηλεκτροκίνησης. 

 Η γραμμή είναι διπλή και η διαθέσιμη χωρητικότητά της πολύ μεγάλη, γεγονός που 
επιτρέπει τη δρομολόγηση πρόσθετων συρμών. 

 Το ποσοστό των ισόπεδων διαβάσεων είναι πολύ υψηλό (1,8 ΙΔ/km), ενώ στο σύνολό 
τους μόνο το 27% είναι τύπου Α.Σ.Ι.Δ. 

 Η εμπορική ταχύτητα των συρμών είναι ικανοποιητική για περιφερειακό σιδηρόδρομο 
και κατ’ επέκταση ικανοποιητικοί είναι και οι χρόνοι διαδρομής (1h35’). 

 Η συχνότητα των δρομολογίων της περιφερειακής σύνδεσης είναι σχετικά μικρή (10 
δρομολόγια ημερησίως ανά κατεύθυνση). 
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 Το ημερήσιο επιβατικό έργο της συγκεκριμένης σιδηροδρομικής περιφερειακής 
σύνδεσης υπολογίσθηκε στα 4404 άτομα. Παρατηρείται αύξηση της επιβατικής 
κίνησης κατά τη θερινή περίοδο, χωρίς όμως να παρουσιάζει πολύ έντονη εποχιακή 
διακύμανση. Η μέση πληρότητα των συρμών βρέθηκε ίση με 34,2%. 

 Η περιφερειακή σιδηροδρομική σύνδεση εξυπηρετεί χωριά/κωμοπόλεις, για τα οποία 
δεν υπάρχουν λεωφορειακές συνδέσεις με τα κοντινά αστικά κέντρα. Αντίθετα το 
επίπεδο εξυπηρέτησης των σταθμών είναι χαμηλό, ενώ ο σταθμός του Αιγινίου δε 
λειτουργεί.  

 Οι χρήστες της περιφερειακής γραμμής Θεσσαλονίκης - Λάρισας είναι αρκετά 
ικανοποιημένοι από το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης. 

 Φαίνεται ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν περισσότερο τον περιφερειακό σιδηρόδρομο 
για τις μετακινήσεις τους από ότι οι άνδρες. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανήκε 
ηλικιακά στις κατηγορίες των 36-50 ετών (27,3%) και 18-25 ετών (26,6%).  

 Το 37,4% του δείγματος μετακινείται μεταξύ των τερματικών σταθμών της 
Θεσσαλονίκης και της Λάρισας. Ακολουθούν οι μετακινούμενοι μεταξύ της 
Θεσσαλονίκης και των ενδιάμεσων σταθμών (28,8%), καθώς και μεταξύ της Λάρισας 
και των ενδιάμεσων σταθμών με παρόμοιο ποσοστό (27,7%). Οι μετακινούμενοι 
μεταξύ των ενδιάμεσων σταθμών είναι πολύ λιγότεροι (6,1%). 

 Πολύ μικρός είναι ο αριθμός των τακτικών χρηστών της περιφερειακής γραμμής 
(μόλις  2%). 

 Ως πρώτο στις προτιμήσεις μέσο μεταφοράς είναι ο περιφερειακός σιδηρόδρομος, ενώ 
ακολουθούν το ΙΧ αυτοκίνητο και το ΚΤΕΛ με πολύ μικρότερα ποσοστά. Ως 
βασικότερος λόγος επιλογής του περιφερειακού σιδηροδρόμου είναι ο χρόνος 
διαδρομής, ενώ ακολουθούν η έλλειψη ΙΧ αυτοκινήτου, το ύψος κομίστρου και η 
άνεση. 

 Οι περισσότεροι χρήστες είναι πολύ ικανοποιημένοι από το χρόνο διαδρομής, αρκετά 
ικανοποιημένοι από την άνεση, την αξιοπιστία και τη συχνότητα των δρομολογίων. 
Τέλος, οι μετακινούμενοι είναι μέτρια ευχαριστημένοι από το ύψος του κομίστρου. 

 

6.2 Προτάσεις 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις, που έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης της περιφερειακής γραμμής 
Θεσσαλονίκης – Λάρισας. Οι προτάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 Άμεση αποκατάσταση και αναβάθμιση των συστημάτων σηματοδότησης – 
τηλεδιοίκησης στον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης, ώστε να λειτουργήσει το 
σύστημα ETCS – Level 1, που θα συμβάλλει στην ασφαλή κυκλοφορία συρμών αλλά 
πρέπει και να περιορισθούν τυχόν καθυστερήσεις μέσω καλύτερου χειρισμού και 
εποπτείας της κυκλοφορίας από τα Κέντρα Τηλεδιοίκησης. 

 Αύξηση του αριθμού των δρομολογίων και συγκεκριμένα δρομολόγηση συρμών ανά 
60΄. Με δεδομένο ότι: 
 ο χρόνος διαδρομής παραμένει ο ίδιος (95΄) 
 ο  χρόνος παραμονής συρμών στους δύο τερματικούς σταθμούς είναι 30min 
 η χρονική διάρκεια λειτουργίας του συστήματος μέσα στο 24ωρο είναι 17 ώρες 

για να εξυπηρετηθούν τα πρόσθετα δρομολόγια απαιτείται συνολικά, μαζί με τα 
εφεδρικά οχήματα, ένας στόλος 7 οχημάτων. Με τη νέα αυτή δρομολογιακή 
κατάσταση θα μπορούν να μεταφερθούν ημερησίως 5321 επιβάτες/κατεύθυνση. Το 
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ποσοστό κορεσμού της χωρητικότητας της γραμμής θα ανέλθει στο δυσμενές τμήμα  
Τ.Χ.-1  Ν.Ε.Σ.Θ. στο 34,7% (πολύ μικρότερο του 75%). 

 Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σταθμών και βελτίωση του 
παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησής τους (προσβάσιμοι για ΑμεΑ). 

 Άμεση επαναλειτουργία του σταθμού του Αιγινίου. 
 Δημιουργία σταθμών μετεπιβίβασης (park and ride) σε επιλεγμένους 

σιδηροδρομικούς σταθμούς για τη διευκόλυνση των μετακινουμένων. 
 Μετατροπή όλων των ισόπεδων «παθητικών» διαβάσεων σε διαβάσεις τύπου Α.Σ.Ι.Δ. 

και ανισοπεδοποίηση των ισόπεδων διαβάσεων όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ. 
αφύλαχτη διάβαση πεζών στον Κορινό). 

 Αποκατάσταση της περίφραξης σε όλο το μήκος της γραμμής. 

Τέλος, είναι δυνατή η μείωση του χρόνου διαδρομής, είτε με μείωση του χρόνου παραμονής 
στους ενδιάμεσους σταθμούς (η τακτική αυτή μπορεί να μειώσει το χρόνο διαδρομής κατά 9’ 
συγκριτικά με τον υφιστάμενο), είτε μέσω υπερπήδησης σταθμών από κάποιους συρμούς. 
Συγκεκριμένα, ορισμένες περιφερειακές αμαξοστοιχίες express θα πραγματοποιούν στάσεις 
μόνο στους σταθμούς του Πλατέος, της Κατερίνης, της Λεπτοκαρυάς, του Λιτοχώρου και 
των Νέων Πόρων, οι οποίοι παρουσιάζουν αυξημένη επιβατική κίνηση σε σχέση με τους 
υπόλοιπους ενδιάμεσους σταθμούς. Η τακτική αυτή μπορεί να μειώσει το χρόνο διαδρομής 
κατά 12’ συγκριτικά με τον υφιστάμενο. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι πρόσθετα έργα όπως η αναβάθμιση/ηλεκτροκίνηση  
της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου – Λάρισας και ο σχεδιαζόμενος «Δυτικός Προαστιακός 
Σιδηρόδρομος Θεσσαλονίκης» θα δώσουν νέα δυναμική στη συγκεκριμένη περιφερειακή 
σύνδεση.  
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