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∆ιότι τα τρένα δεν ειδοποιήθηκαν να σταµατήσουν

∆ιότι σταµάτησε η λειτουργία του «Κέντρου 
Παρακολούθησης Κυκλοφορίας» του ΟΣΕ ∆ιότι δεν υπάρχει µια εταιρική σύµβαση µεταξύ ΟΣΕ και 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ για να είναι ευκρινώς καταγεγραµµένα τα 
ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια είναι τα δικαιώµατα 
της κάθε εταιρείας

∆ιότι η Hellenic Train θέσπισε παρακολούθηση µε GPS
∆ιότι δεν ελέγχθηκε η αποτελεσµατικότητα του νέου 
συστήµατος παρακολούθησης από τη ΡΑΣ

∆ιότι οι αρµόδιοι υπάλληλοι µετακινήθηκαν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
(τώρα Hellenic Train)

∆ιότι δεν σχεδιάστηκε σωστά ο διαχωρισµός των δύο 
εταιριών

∆ιότι ο σταθµάρχης Νέων Πόρων δεν σήµανε 
συναγερµό βλέποντας την πορεία των δύο τρένων στον 
πίνακα ελέγχου

∆ιότι δεν δούλευε η σηµατοδότηση και το σύστηµα ελέγχου 
ETCS

∆ιότι δεν υπήρξε πίεση από φορείς του εξωτερικού για τη 
λειτουργία του συστήµατος

∆ιότι δεν υπάρχουν διασυνδεδεµένα επιβατικά δροµολόγια 
µε άλλες χώρες

∆ιότι η ψηφιακή αναβάθµιση του συστήµατος δεν 
περιλήφθηκε στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού 
2020–2025

∆ιότι το σύστηµα ETCS έχει υψηλό κόστος 
προµήθειας και συντήρησης

∆ιότι σηµειώθηκαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, τροποποιήσεις 
αυτού, ελλιπείς µελέτες και διενέργεια εργασιών χωρίς 
την ύπαρξη εγκεκριµένων µελετών

∆ιότι το αντικείµενο του έργου και ο χρόνος υλοποίησης 
είχαν διασπαστεί σε πολλαπλές συµβάσεις

∆ιότι δεν ελείφθησαν τα κατάλληλα µέτρα για 
προσαρµογή της σύµβασης 717 κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της

∆ιότι η κλεµµένος εξοπλισµός δεν αντικαταστάθηκε εγκαίρως

∆ιότι η διαδικασία δηµοσίων συµβάσεων είναι 
προβληµατική

∆ιότι το προσωπικό του φορέα υποδοχής δεν είναι 
κατάλληλο για να αναθέσει, να επιβλέψει και να 
παραλάβει τις αντίστοιχες συµβάσεις

∆ιότι οι χρηµατοδοτήσεις συνδυάζουν εθνικούς και 
Ευρωπαϊκούς πόρους

∆ιότι η Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση επιβάλλει 
πρόσθετη γραφειοκρατία και δυσκαµψία

∆ιότι ενστάσεις των υποψηφίων αναδόχων καθυστερούν την 
κατακύρωση

∆ιότι η ∆ικαιοσύνη καθυστερεί να εκδώσει αποφάσεις

∆ιότι υπάρχει πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων

∆ιότι στο συγκεκριµένο τµήµα του δικτύου υπήρχε 
αντικείµενο το οποίο δεν καλύπτονταν από την αρχική 
σύµβαση

∆ιότι υπήρξαν κενά στη δηµοπράτηση και 
παρακολούθηση της σύµβασης 717

∆ιότι κλοπές καλωδίων και δολιοφθορές έχουν θέσει 
εκτός λειτουργίας τις δοµές τηλεδιοίκησης

∆ιότι αστυνοµία και ∆ικαιοσύνη αδυνατούν να 
περιορίσουν το φαινόµενο

∆ιότι o µηχανοδηγός δεν ανακοίνωσε ότι ακολουθεί τη 
γραµµή καθόδου

∆ιότι ο σταθµάρχης Λάρισας δεν αντέδρασε όταν 
ενηµερώθηκε από το σταθµάρχη των Νέων Πόρων ότι 
εµπορική αµαξοστοιχία βρισκόταν στη γραµµή καθόδου

∆ιότι ο σταθµάρχης Λάρισας δεν έλαβε υπόψη του ότι, 
σύµφωνα µε το σύστηµα τηλεδιοίκησης, το τρένο 
κινούνταν λάθος

Έλλειψη κατάλληλων πόρων

Περιορισµοί ΕΕ στις επιλέξιµες δαπάνες

Χαµηλή απορρόφηση και κακοδιαχείριση χρηµατοδότησης ΕΕ

Ελλειπές µάρκετινγκ των σιδηροδροµικών µεταφορών

Ανορθολογική κατανοµή προσωπικού

Ατελέσφορη τιµολογιακή πολιτική

Αναποτελεσµατική διοίκηση

Ακατάλληλος προϋπολογισµός συντήρησης υποδοµών

Χαµηλή προτεραιότητα στις επενδύσεις

Μικρή χρήση του σιδηροδροµικού δικτύου

Χρεοκοπία της χώρας

Χαµηλή προτεραιότητα στις σιδηροδροµικές µεταφορές

∆ιότι το επιβατικό τρένο είχε υπερβολικά υψηλή ταχύτητα
∆ιότι η Hellenic Train θεωρούσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
τέτοιου ατυχήµατος

∆ιότι δεν της το είχε επισηµάνει η ΡΑΣ

∆ιότι δεν υπάρχει επίσηµο σώµα διερεύνησης για 
σιδηροδροµικά ατυχήµατα

∆ιότι δεν έχει τεθεί σε εφαρµογή το εθνικό σχέδιο δράσης 
για τη ΡΑΣ που έχει εκπονηθεί κατόπιν σύστασης του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σιδηροδρόµων

∆ιότι η ΡΑΣ δεν είναι κατάλληλα στελεχωµένη

∆ιότι η ΡΑΣ µοιάζει να µη διοικείται αποτελεσµατικά

∆ιότι οι εκθέσεις ασφαλείας της ΡΑΣ δεν εξετάζουν την 
ουσία των προβληµάτων

∆ιότι η ΡΑΣ αντιλαµβάνεται το ρόλο της τυπικά και όχι 
ουσιαστικά

∆ιότι δεν είχε κάνει ανάλυση κινδύνου

∆ιότι δεν είχε διδαχθεί από προηγούµενα ατυχήµατα
∆ιότι η ΡΑΣ ίσως να µην ανέλυσε προηγούµενα 
συµβάντα και να µη θέσπισε διορθωτικές ενέργειες

∆ιότι απουσιάζει η κουλτούρα ασφάλειας

Έλλειµµα διοίκησης

∆ιαχρονική υποβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης από την 
πολιτκή ηγεσία

Εστίαση της πολιτικής ηγεσίας σε βραχυπρόθεσµες και 
συχνά στενά εκλογικές προτεραιότητες

Αδυναµία της πολιτικής ηγεσίας λόγων πολλών 
αρµοδιοτήτων

Επιβλαβείς εξωθεσµικές παρεµβάσεις (πολιτικών, ιδιωτών, 
συνδικαλιστών)

Απουσία αξιολόγησης, κινήτρων και επιπτώσεων

Ασαφείς και επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες

∆ιαφθορά

Αδιαφάνεια

Προβληµατικό µισθολόγιο

Παρωχηµένο µοντέλο διοίκησης

Αναξιοκρατία

Ισχνές διοικητικές µεταρρυθµίσεις

∆ιότι τα τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραµµή µε αντίθετη 
κατεύθυνση

∆ιότι ο µηχανοδηγός του IC εµπιστεύτηκε το σταθµάρχη 
Λάρισας ως προς τη γραµµή που ακολουθούσε ∆ιότι ο µηχανοδηγός δεν σταµάτησε ως όφειλε την 

αµαξοστοιχία προκειµένου να συνεννοηθεί µε το 
σταθµάρχη (άρθρο 1204 του Γενικού Κανονισµού) ∆ιότι ήταν φίλος µε το σταθµάρχη

∆ιότι δεν υπάρχει σύστηµα επανελέγχου και 
αξιολόγησης των στελεχών

∆ιότι δεν το επέβαλε η ΡΑΣ

∆ιότι ο µηχανοδηγός δεν τήρησε τις τυπικές διαδικασίες 
(γραπτή εντολή — υπόδειγµα 1001)

∆ιότι ο σταθµάρχηςτης Λάρισας έστειλε το επιβατικό 
τρένο στη γραµµή καθόδου

∆ιότι ο σταθµάρχης δεν χρησιµοποίησε το σύστηµα 
τηλεδιοίκησης για τη χάραξη της πορείας

∆ιότι ο σταθµάρχης άφησε το κλειδί 118 σε λάθος θέση

∆ιότι νωρίτερα απουσίαζαν αδικαιολόγητα δύο άλλοι 
σταθµάρχες

∆ιότι ο σταθµάρχης φέρεται να µην ήταν στο πόστο του

∆ιότι η συγκεκριµένη θέση δεν είχε στελεχωθεί κατάλληλα

∆ιότι ο σταθµάρχης ήταν µόνος του στο πόστο επί  5 
νύχτες

∆ιότι ο σταθµάρχης δεν εκπαιδεύτηκε κατάλληλα

∆ιότι η ΡΑΣ µοιάζει να µην εποπτεύει κατάλληλα την 
εκπαίδευση και πιστοποίηση των σταθµαρχών

∆ιότι η προβλεπόµενη εκπαίδευση δεν έγινε όπως θα 
έπρεπε

∆ιότι αντίθετα στη Γερµανία η πρακτική εκπαίδευση 
κρατά ένα έτος σε συγκεκριµένο σταθµό στον οποίο 
εξειδικεύεται

∆ιότι η πρακτική εκπαίδευσή του διάρκεσε τρεις µήνες σε 
5 σταθµούς

∆ιότι αντίθετα στη Γερµανία η θεωρητική εκπαίδευση 
κρατά δύο έτη και ολοκληρώνεται µε εξετάσεις βάσει 
προσοµοίωσης

∆ιότι η θεωρητική εκπαίδευσή του διάρκεσε τρεις µήνες

∆ιότι «προσλαµβάνονται» σταθµάρχες µε ∆ελτίο 
Παροχής Υπηρεσιών

∆ιότι µειώθηκαν οι θέσεις εργασίας πριν τεθούν σε 
λειτουργία οι απαραίτητοι αυτοµατισµοί

∆ιότι οι προϊστάµενοι του επιθεωρητή υπέγραφαν τυπικά 
µόνο τις βάρδιες χωρίς να τις ελέγχουν

∆ιότι συνάδελφοί του θεωρούσαν το συγκεκριµένο 
σταθµάρχη επιπόλαιο

∆ιότι υπήρχε ένα µόνο άτοµο στη θέση ενώ στη 
Γερµανία υπάρχουν δύο ή τρία

∆ιότι το προφίλ του σταθµάρχη ταίριαζε σε µικρότερης 
σηµασίας σταθµό

∆ιότι ο σταθµάρχης είχε υπερβεί το καθορισµένο όριο 
ηλικίας


