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 ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ 
 ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΑΔ 
 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 

Αζήλα, 22 Μαξηίνπ 2010 
 

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΔΣ-Σ/Α απιθ. 28 

 

ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΛΛΗΛΔΞΑΡΣΗΔΩΝ  
.. ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΥΑΡΝΩΝ (ΚΑ) ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ ΚΓ 
 
Από 28 Μαξηίνπ 2010 ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία ηα ζπζηήκαηα 
αιιειεμαξηήζεσλ ησλ ηδεξνδξνκηθώλ ηαζκώλ «ηδεξνδξνκηθό Κέληξν 
Αραξλώλ» (ΚΑ) θαη «Άγηνη Αλάξγπξνη Καλνληθήο Γξακκήο» (ΚΓ) 

1 Γενική πεπιγπαθή ηων ζςζηημάηων 

1.1 Γενικά σαπακηηπιζηικά ηος ζςζηήμαηορ αλληλεξαπηήζεων 

 Σα ζπζηήκαηα απηά ραξάζζνπλ ζεκαηνηερληθώο ειεγρόκελεο δηαδξνκέο 
ακαμνζηνηρηώλ θαη ειηγκώλ εληόο ησλ αληηζηνίρσλ ζηαζκώλ (ΚΑ θαη Αγ. 
Αλάξγπξνη ΚΓ) θαη εμαζθαιίδνπλ ηνλ απνθιεηζκό ζηελ αλνηθηή γξακκή 
ζηα ηκήκαηα δηπιήο γξακκήο Αγ. Αλαξγύξσλ-ΚΑ, ΚΑ-Αραξλώλ θαη 
ΚΑ-Νεξαληδηώηηζζαο, κε δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο θπθινθνξίαο. 

 Ο ρεηξηζκόο ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα γίλεη είηε από ηηο ζέζεηο ηνπηθνύ 
ρεηξηζκνύ ζην ΚΑ θαη ζηνπο Αγ. Αλαξγύξνπο ΚΓ είηε από Κεληξηθό Υεηξη-
ζηή ζην ΚΔΚ ΚΑ 

 Μέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη ζύζηεκα απνθιεηζκνύ κεηαμύ Αγίσλ Αλαξγύ-
ξσλ ΚΓ-Αζελώλ θαη ΚΑ-Ληνζίσλ 

 Λόγσ απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο νξί-
δνληαη ηδηαίηεξεο δηαηάμεηο πνπ αλαιύνληαη παξαθάησ.  

 Με ηελ πξνζερή νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνθιεηζκνύ κεηαμύ ΚΑ-
Ληνζίσλ ε ράξαμε δηαδξνκώλ κεηαμύ ησλ δύν ζηαζκώλ ζα είλαη δπλαηή 
ρσξίο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 
παξαθάησ. 

1.2 Γπαμμολογία και εξοπλιζμόρ ηων ζηαθμών. 

 Η γεληθόηεξε γξακκνινγία ησλ ελ ζέκαηη ζηαζκώλ εηθνλίδεηαη ζην ζπλεκ-
κέλν δηάγξακκα. 

 ε απηό παξέρεηαη ε αξίζκεζε ησλ ηξνρηώλ ησλ ζηαζκώλ. 

 εκεηώλεηαη όηη νη θιάδνη αλνηθηήο γξακκήο επί ηεο γξακκήο ΠΠ νλνκάδν-
ληαη «θιάδνο αλόδνπ» (δεμηά, αηελίδνληαο πξνο ηε θνξά αύμεζεο ηεο ρη-
ιηνκέηξεζεο) θαη «θιάδνο θαζόδνπ» (αξηζηεξά, αηελίδνληαο πξνο ηε θνξά 
αύμεζεο ηεο ρηιηνκέηξεζεο 
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Οη ζηαζκνί είλαη εμνπιηζκέλνη κε: 

 Σν ζύζηεκα αιιειεμαξηήζεσλ θαη ηα ζπζηήκαηα ρεηξηζκνύ ηνπ (θνκβία 
ρεηξηζκνύ, νζόλε αζθαινύο απεηθόληζεο).  

 Σειεπηθνηλσληαθό εμνπιηζκό επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθαηέξσζελ ζηαζκνύο 
Η ππεξεζία ησλ ζηαζκώλ εμαζθαιίδεηαη: 

 Γηα κελ ην ζηαζκό ΚΑ: 
o Από ηαζκάξρε θπθινθνξίαο ζην θηήξην ηνπ ΚΑ επηθνξηηζκέλν κε ην 

ρεηξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο 
o Ή ελαιιαθηηθά: από ηνλ Κεληξηθό Υεηξηζηή (ή ρεηξηζηέο) ηνπ ΚΔΚ ΚΑ 

 Γηα δε ην ζηαζκό Αγ. Αλαξγύξσλ ΚΓ: 
o Από ηαζκάξρε θπθινθνξίαο 

1.3 Διδικέρ πςθμίζειρ 

 Σα θσηνζήκαηα: 683 (επί ηεο ηξνρηάο 502 ΚΑ), 691 (επί ηεο ηξνρηάο 701 
ΚΑ) θαιύπηνληαη ώζηε νη ελδείμεηο ηνπο λα είλαη αθαλείο θαη δελ ηζρύνπλ 

 ε απόζηαζε 700m πξν πξν ησλ θσηνζεκάησλ 741 θαη 731 ηνπ  
Αγίσλ Αλαξγύξσλ ΚΓ, ηνπνζεηνύληαη θαη ζηνπο δύν θιάδνπο ηεο 
γξακκήο ΠΠ ζήκαηα 22 ηνπ ΓΚΚ. 

 Καζειώλνληαη νη παξαθάησ δηαγώληνη θαη αιιαγέο: 
o 633 ζηελ θαλνληθή ζέζε (επζεία) 
o 635 ζηελ αλεζηξακκέλε ζέζε (παξαθακπηήξην) 
o 636 ζηελ αλεζηξακκέλε ζέζε (παξαθακπηήξην) 
o 637 ζηελ θαλνληθή ζέζε (επζεία) 
o 638 ζηελ θαλνληθή ζέζε (επζεία) 
o 640 ζηελ αλεζηξακκέλε ζέζε (παξαθακπηήξην) 

1.4 Σςμπληπωμαηικά θωηοζήμαηα-Γείκηερ καηεύθςνζηρ Σθ2 

 ηε ζεκαηνηερληθή πεξηνρή ΚΑ κεξηθά από ηα θσηνζήκαηα θέξνπλ πκ-
πιεξσκαηηθό Φσηόζεκα Καηεύζπλζεο θ2. Οη δπλαηέο ελδείμεηο είλαη: 
o Μ: Μεζόγεηα (δηαδξνκέο πξνο Αεξνδξόκην) 
o Κ: Κόξηλζνο (δηαδξνκέο πξνο Κόξηλζν) 
o Α: Αραξλέο (δηαδξνκέο πξνο Οηλόε-κέζσ ηνπ πθηζηακέλνπ  Αραξ-

λώλ) 
o Π: Πεηξαηάο (δηαδξνκέο πξνο Πεηξαηά) 
o Ο: Οηλόε (δηαδξνκέο -κειινληηθά- πξνο Οηλόε κέζσ ησλ ηξνρηώλ 401, 

402, 411, 408 ηνπ ΚΑ, παξαθάκπηνληαο ηνλ  Αραξλώλ) 

2 Ακολοςθηηέερ διαδικαζίερ 

2.1 ΣΣ Αγίων Αναπγύπων ΚΓ-Κςκλοθοπία ζηην καηεύθςνζη 

Αθήνα Βοππάρ 

 Η ράξαμε δηαδξνκώλ εηζόδνπ από λόην ζηνλ  Αγ. Αλαξγύξσλ ΚΓ νιν-
θιεξώλεηαη κε ην άλνηγκα ησλ θσηνζεκάησλ εηζόδνπ θαη δελ παξνπζηά-
δεη θπθινθνξηαθέο ηδηαηηεξόηεηεο. 
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 Ο ηαζκάξρεο Αγ. Αλαξγύξσλ ΚΓ αθού βεβαιωθεί για ηην ακεπαιόηηηα 
ηηρ αμαξοζηοισίαρ επηδίδεη ζηνλ  Αζελώλ βεβαίσζε άθημεο ακαμν-
ζηνηρίαο. 

2.2 ΣΣ Αγίων Αναπγύπων ΚΓ-Κςκλοθοπία ζηην καηεύθςνζη 

Βοππάρ Αθήνα 

 ηελ θαηεύζπλζε απηή είλαη δπλαηή ε ράξαμε δηαδξνκώλ εμόδνπ από ηνλ 
 Αγ. Αλαξγύξσλ πξνο Αζήλα κε άλνηγκα ησλ θσηνζεκάησλ εμόδνπ. 

 Γηα ηε δηαδηθαζία απηή ζα έρεη πξνεγεζεί ε αληαιιαγή ησλ θαλνληζηηθώλ 
δηαηππώζεσλ κε ηνλ  Αζήλαο. Σόηε, θαη κόλνλ ηόηε, ν ηαζκάξρεο Αγ. 
Αλαξγύξσλ ΚΓ ζα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο ράξαμεο δηαδξνκήο εμόδνπ 
πξνο Αζήλα. 

2.3 ΣΣ ΣΚΑ- Κςκλοθοπία ζηην καηεύθςνζη Αθήνα Αεποδπόμιο και 

Αθήνα Ασαπνέρ και ανηιζηπόθωρ 

 Η ράξαμε ησλ αλσηέξσ δηαδξνκώλ επηηπγράλεηαη ζεκαηνηερληθώο ρσξίο 
λα παξνπζηάδνληαη ηδηαηηεξόηεηεο. 

2.4 ΣΣ ΣΚΑ- Κςκλοθοπία ζηην καηεύθςνζη Αθήνα Λιόζια, 

Ασαπνέρ Λιόζια, Νεπανηζιώηιζζα Λιόζια 

2.4.1 Βαζικέρ απσέρ 

 Λόγσ κε ύπαξμεο ζπζηήκαηνο απνθιεηζκνύ κεηαμύ ΚΑ θαη Ληνζίσλ θα-
ζώο θαη ιόγσ ηεο θαζήισζεο αιιαγώλ όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ §1.3, πη-
νζεηνύληαη ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ 
ηξνρηώλ θαζώο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηππώζεσλ. 

 Με βάζε απηέο: 
o Η θπθινθνξία ζηελ θαηεύζπλζε Αζήλα-Ληόζηα εμππεξεηείηαη από ηελ 

ηξνρηά 502 ηνπ  ΚΑ θαη, θαηόπηλ από ηελ 1ε ηξνρηά ηνπ  Ληνζίσλ. 
o Η θπθινθνξία ζηελ θαηεύζπλζε Νεξαληδηώηηζζα-Ληόζηα εμππεξεηείηαη 

από ηηο ηξνρηέο 701 θαη 501 ηνπ  ΚΑ θαη, θαηόπηλ, από ηελ 2ε ηξνρηά 
ηνπ  Ληνζίσλ. 

o Γελ είλαη δπλαηή ε θπθινθνξία ζηελ θαηεύζπλζε Αζήλα-Ληόζηα θαη αλη. 
κέζσ ηεο ηξνρηάο 501 ηνπ ΚΑ θαζώο θαη ε θπθινθνξία ζηελ θαηεύζπλ-
ζε Αραξλέο-Ληόζηα θαη αλη. κέζσ ηεο ηξνρηάο 603 ηνπ ΚΑ. 

o Η ηξνρηά 515 ηνπ  Ληνζίσλ δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη παξά κόλνλ ζε 
έθηαθηεο πεξηπηώζεηο δει.: απνθιεηζκόο γξακκήο, απνζηνιή ζπξκνύ 
βνεζείαο, απόζπξζε βεβιακκέλεο κνλάδαο. Η είζοδορ ζηην ηποσιά ας-
ηή είναι εθικηή μόνο μέζω σάπαξηρ διαδπομήρ ελιγμών δια ηων θωηοζη-
μάηων ελιγμών Ε647 ή Ε637 

2.4.2 Γιαδικαζίερ 

 Ο ηαζκάξρεο ή θεληξηθόο ρεηξηζηήο ΚΑ ζα πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο 
δηαηππώζεηο κε ηνλ  Ληνζίσλ. Δθόζον εξαζθαλίζει ηο ελεύθεπον ηηρ 
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γπαμμήρ μεηαξύ ΚΑ και Λιοζίων σαπάζζει ζημαηοηεσνικώρ ηη 
διαδπομή ππορ Λιόζια. 

 Σα θσηνζήκαηα 623, 633, 643 (ζηελ είζνδν από Αζήλα) 602 θαη 652 (εί-
ζνδνο από Νεξαληδηώηηζζα) θαη 698 (είζνδνο από Αραξλέο) εληέιινληαη 
βξαδππνξία ζηελ πξνζθείκελε πεξηνρή αιιαγώλ θαη πξνζσξηλώο πξνεη-
δνπνηνύλ όηη ην επόκελν ζήκα ζα είλαη θιεηζηό.  

 Γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ ραξάζζνληαη κέζσ ησλ θσηνζεκάησλ 683 θαη 691, 
θαζώο απηά παξακέλνπλ αθαλή (ίδε §1.3 αλσηέξσ) νη ακ/ρίεο ζα ζπλερί-
δνπλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο Ληόζηα κε ηε δξνκνινγηαθή ηαρύηεηα. Βαζική 
πποϋπόθεζη για ηην σάπαξη διαδπομών μέζω ηων θωηοζημάηων 683 και 
691 είναι η εξαζθάλιζη ηος ελεύθεπος ηηρ γπαμμήρ μέσπι και ηην ηποσιά ς-
ποδοσήρ. 

 Σα θσηνζήκαηα 681, 685, θαη 695 παξακέλνπλ εκθαλή θαη επηδεηθλύνπλ 
ηελ έλδεημε Φπ0. Απαγνξεύεηαη ε ππέξβαζή ηνπο από ακαμνζηνηρίεο ή 
ειηγκνύο πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ §3. 

2.5 ΣΣ ΣΚΑ- Κςκλοθοπία ζηην καηεύθςνζη Κιάηο Αεποδπόμιο, 

Κιάηο Αθήνα και Κιάηο Ασαπνέρ 

 Η ράξαμε δηαδξνκώλ κέζσ ησλ θσηνζεκάησλ 632 θαη 642 πνπ θαιύ-
πηνπλ ηελ είζνδν ηνπ ΚΑ από ηελ πιεπξά ησλ Ληνζίσλ νινθιεξώλεηαη 
ζεκαηνηερληθώο, κε ην άλνηγκα ησλ ελ ιόγσ θσηνζεκάησλ ρσξίο άιιεο 
θπθινθνξηαθέο ηδηαηηεξόηεηεο. 

 Σα θσηνζήκαηα 612 θαη 622, ιόγσ αζύκβαηεο θαζήισζεο ησλ θαιππην-
κέλσλ από απηά αιιαγώλ, πξνζσξηλώο δελ αλνίγνπλ ελώ είλαη αδύλαηε 
ε ράξαμε δηαδξνκώλ από νπνηνδήπνηε από ηα 4 θσηνζήκαηα πξνο 
Αραξλέο. 

2.6 Κινήζειρ ελιγμών 

 Γηα ηεο επίδνζεο ζεκάησλ 42β ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ ΓΚΚ-Κ είλαη 
δπλαηή ε ζεκαηνηερληθή ράξαμε δηαδξνκώλ ειηγκώλ κέζσ 
ζπγθεθξηκέλσλ θσηνζεκάησλ ηνπ  ΚΑ. Τπελζπκίδεηαη όηη άδεηα 
πξνρσξήζεσο πνπ επηδίδνπλ απηά ηα θσηνζήκαηα ηζρύεη κέρξη: 
o Κύξην θσηόζεκα πνπ επηδίδεη ηελ έλδεημε Φπ0 
o Κύξην θσηόζεκα ζπλδπαζκέλν κε θσηόζεκα ειηγκώλ πνπ επηδίδνπλ 

Φπ0 θαη 42α 
o Φσηόζεκα ειηγκώλ πνπ επηδίδεη ζήκα 42α 
o Πηλαθίδα 43 (όξην ειηγκώλ) 

3 Αποκοπέρ-επγαζίερ 

 ε πεξίπησζε απνθνπήο ηνπ θιάδνπ αλόδνπ κεηαμύ Αζήλαο θαη Αγ. Α-
λαξγύξσλ ΚΓ ηόηε νη απνθνπέο εθηείλνληαη πέξαλ Αγίσλ Αλαξγύξσλ ΚΓ: 
o Γηα ηα δξνκνιόγηα ζηελ θαηεύζπλζε Αζήλα Οηλόε κέρξη ηελ είζνδν 

ηνπ  Αραξλώλ. 

o Γηα ηα δξνκνιόγηα ζηελ θαηεύζπλζε Αζήλα Αεξνδξόκην κέρξη ηελ 
είζνδν ηνπ  Νεξαληδηώηηζζαο 
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 Γηα απνθνπέο ζε άιια ζεκεία ηεο πεξηνρήο ζα ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ ην 
αθξηβέο ζεκείν θαη κε ρξήζε ηνπ ζπλεκκέλνπ ζρεδίνπ ζα απνθαζίδεηαη ε 
έθηαζή ηεο 

 Απνθνπέο ησλ ηξνρηώλ 502 θαη 701 γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληεξήζεσο 
δελ ζα δίλνληαη παξά κόλνλ εθ’ όζνλ είλαη δπλαηή εθηέιεζή ηνπο εληόο 
πεξηζσξίνπ θπθινθνξίαο ή ηε λύρηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ρνξήγεζε 
ησλ απνθνπώλ ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθώο δηαθνπή θπθινθνξίαο κεηαμύ 
Αζελώλ-Ληνζίσλ  ή αληηζηνίρσο Νεξαληδηώηηζζαο-Ληνζίσλ. 

 Καη’ απόθιηζε ησλ αλσηέξσ, κπνξνύλ λα εγθξηζνύλ από ηελ  Κεληξηθή 
Τπεξεζία δηαθνξεηηθνύ ραξαθηήξα θαη έθηαζεο εηδηθέο ξπζκίζεηο. 

 Δξγαζίεο πνπ απαηηνύλ ηε κεηαθίλεζε ησλ αιιαγώλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ §1.3 ζα εθηεινύληαη αθνύ πξνεγεζεί ε αθαίξεζε ησλ κέζσλ θαζε-
ιώζεσο. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινύληαη κόλν ζε λπρηεξηλά πεξηζώξηα 
ηεο θπθινθνξίαο. Οη θηλήζεηο Βαξέσλ Μεραλεκάησλ Γξακκήο ή ακ/ρηώλ 
έξγσλ δη’ απηώλ ησλ αιιαγώλ ζα γίλεηαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ  
ΚΑ, ν νπνίνο ζα δίλεη θαη ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ππέξβαζεο θιεηζηώλ θσ-
ηνζεκάησλ (ίδε §2.4.2) 

4 Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 

 Από 28.03.2010 παύεη θαη ε ηζρύο ηεο ΓΔΣ-Σ/Α αξηζ. 27 
 

   Ο Γηεπζύλσλ 
ύκβνπινο 

    
 

Γ. Ρνπζζόπνπινο 
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ΥΗΜΑ: ΗΜΑΣΟΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑ 


