
WELCOME GREETING 
by the Deputy Minister of Infrastructure, Transportation and Networks  

Mr Christos Spirtzis  
in the International Symposium "Rail&City” 

 

The use of rail for the productive, social and spatial planning reconstruction of contemporary 
Greece is a declared priority of the Government and the Ministry. 

We welcome the work of the International Symposium “Rail&City” on railway and urban 
development, held on 16-17 April 2015 in Athens, with sense of great hospitality, fraternal solidarity, 
political and scientific acceptance and satisfaction due to: 

− The planning and the priorities of the Government and the Ministry in the new period coincide 
with the objective of the symposium organizers, which is to highlight the importance of the 
railway development for the whole territory and metropolitan regions. 

− The expectations of the State from this symposium are concerned with integrated scientific, 
economic and technical approaches as well as direct recommendations and long-term 
implementation.  

− The participation of the international academic community representatives, the domestic 
scientists, and distinguished experts from European cities with state bodies, local government 
and broader society compose the optimum framework for scientific documentation and social 
consultation for the emergence and consolidation of new developmental solutions and 
proposals shaping the new environment of our common goals. 

Activities promoting the Greek railway development, with concrete measures, projects, institutional 
interventions and use of domestic and European financial and development programmes, also 
include the following: 

− The implementation of railway key-projects, whose construction in specific sections is pending 
for many years due to the agony of pathogenic projects and studies on country’s production 
system as well as due to the clash of ineffective and contradictory policies, administrative 
options and experimentation of the past. These are priority issues that we reform and regroup in 
a new, sane, transparent and efficient basis according to the rules of public interest protection, 
the EU directives and regulations, vigorous competition, always with democratic and 
development planning and accountability. 

− The completion and the integration of the Greek railway infrastructure in contemporary trans-
European networks; strengthening of the backbone rail network with its connection to ports, 
industrial areas, cross-border nodes and potential freight stations; promotion and completion of 
the suburban network of the major metropolitan centres of Athens and Thessaloniki, with 
broader areas of neighbouring regions. 

− The exploitation and development of the railway network, which for a long period of time has 
been completely abandoned and deliberately discredited with a peak of the last five-year 
Memorandum policies, along with other multimillion euro investments, against the economic 
value and operational efficiency of the Greek railways, the national economy and the local 
communities. 

− Focused valorization and promotion of the real estate, the building stock and the cultural and 
architectural heritage provided by the Greek railways, in collaboration with the government, 
scientific and social agencies. 

With these thoughts in mind, we wish you success in the work of the international symposium and 
we expect the proposals and conclusions of your work. 

 

                                                                                   Yours sincerely,  

                                                                                  Christos Spirtzis 
                                              Deputy Minister of Infrastructure, Transport and Networks 

Republic of Greece 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ  ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
“ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΕΩΝ”   
 
 
Η αξιοποίηση του σιδηροδρόμου για την παραγωγική, κοινωνική και χωρική-πολεοδομική 
ανασυγκρότηση της σύγχρονης Ελλάδας αποτελεί διακηρυγμένη προτεραιότητα της Κυβέρνησης 
και του Υπουργείου.  

Χαιρετίζουμε τις εργασίες του Διεθνούς Συμποσίου, με θέμα “Σιδηρόδρομος και Ανάπτυξη Πόλεων”, 
που πραγματοποιείται την Πέμπτη και Παρασκευή 16 και 17 Απριλίου 2015 στην Αθήνα, με 
αισθήματα καλής φιλοξενίας, συναδελφικής αλληλεγγύης, πολιτικής και επιστημονικής αποδοχής 
και με απόλυτη ικανοποίηση διότι: 

− Ο προγραμματισμός και οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης και του Υπουργείου στη νέα 
περίοδο συμπίπτουν απόλυτα με το στόχο των διοργανωτών του Συμποσίου, ο οποίος είναι να 
αναδειχθεί η σημασία της ανάπτυξης του σιδηροδρόμου για το σύνολο της επικράτειας και τις 
μητροπολιτικές περιοχές. 

− Η προσδοκία της Πολιτείας από το Συμπόσιο είναι ολοκληρωμένες επιστημονικές, οικονομικές 
και τεχνικές προσεγγίσεις, αλλά και προτάσεις άμεσης και μακροπρόθεσμης εφαρμογής. 

− Η συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, του εγχώριου επιστημονικού 
δυναμικού, διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων από ευρωπαϊκές πόλεις μαζί με φορείς του 
κράτους, της αυτοδιοίκησης και ευρύτερα της κοινωνίας συνθέτουν το βέλτιστο πλαίσιο 
επιστημονικής τεκμηρίωσης και κοινωνικής διαβούλευσης για την ανάδειξη και εμπέδωση των 
νέων αναπτυξιακών λύσεων και προτάσεων, που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον των κοινών 
στόχων μας. 

Οι δραστηριότητες, που προωθούμε για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, με συγκεκριμένα μέτρα, έργα, 
θεσμικές παρεμβάσεις και αξιοποίηση εγχώριων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:  

− Την υλοποίηση των βασικών σιδηροδρομικών έργων, η κατασκευή των οποίων σε συγκεκριμένα 
τμήματα εκκρεμεί επί πολλά χρόνια στη δίνη των παθογενειών του συστήματος παραγωγής 
έργων και μελετών της χώρας και στις συμπληγάδες ατελέσφορων και αντιφατικών πολιτικών, 
διοικητικών επιλογών και πειραματισμών του παρελθόντος. Θέματα τα οποία κατά 
προτεραιότητα αναμορφώνουμε και ανασυντάσσουμε σε νέα υγιή, διαφανή και αποτελεσματική 
βάση, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, των ευρωπαϊκών 
οδηγιών και κανονισμών, του υγιούς ανταγωνισμού, με δημοκρατικό και αναπτυξιακό 
προγραμματισμό και λογοδοσία. 

− Την ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών υποδομών ένταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου στα 
σύγχρονα διευρωπαϊκά δίκτυα. Σύγχρονες συνδέσεις του βασικού δικτύου με λιμάνια, 
βιομηχανικές ζώνες, διασυνοριακούς κόμβους και δυναμικούς εμπορευματικούς σταθμούς. 
Προώθηση και ολοκλήρωση του προαστιακού δικτύου των μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τις ευρύτερες περιοχές όμορων νομών.  

− Την αξιοποίηση και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, που εδώ και πολλά χρόνια, με 
αποκορύφωμα την μνημονιακή περίοδο της τελευταίας πενταετίας, έχει πλήρως εγκαταλειφθεί 
και σκοπίμως απαξιωθεί -μαζί με επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ- εις βάρος της 
οικονομικής αξίας και λειτουργικής αποτελεσματικότητας των ελληνικών σιδηροδρόμων, της 
εθνικής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών. 

− Στοχευμένες δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης των ακινήτων, του κτιριακού πλούτου και της 
πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που διαθέτουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, σε 
συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Με αυτές τις σκέψεις, ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του διεθνούς Συμποσίου σας και 
αναμένουμε τις προτάσεις και τα συμπεράσματα των εργασιών σας. 
 

                                                                                        Με τιμή                                                                                   

                                                                                  Χρήστος Σπίρτζης 
                                              Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 


