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 ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ 
 ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΑΔ 
 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 

Αζήλα, 14 Ινπλίνπ 2010 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΤ-Τ/Α απιθ. 29 

 

ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΛΛΗΛΔΞΑΡΣΗΔΩΝ  
.. ΠΔΙΡΑΙΩ -«ΠΑΠ» 

 
Από 21 Ινπλίνπ 2010 ηίζεηαη ζε ρξήζε ην ζύζηεκα αιιειεμαξηήζεωλ ηνπ  
Πεηξαηώο -«ΠΑΠ» 

1 Γενική πεπιγπαθή ηος ζςζηήμαηορ 

α) Η γξακκνινγία ηνπ  Πεηξαηώο (ΠΑΠ) δίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρήκα 
β) Σν ζύζηεκα αιιειεμαξηήζεωλ πεξηιακβάλεη 

i) Δμωηεξηθό εμνπιηζκό (θπθιώκαηα κεηξεηώλ αμόλωλ, θωηνζήκαηα πνξείαο 
θαη ειηγκώλ, θηλεηήξεο αιιαγώλ) 

ii) Ηιεθηξνληθό εμνπιηζκό αιιειεμαξηήζεωλ εληόο ηερληθνύ δωκαηίνπ 
iii) ύζηεκα αζθαινύο απεηθόληζεο θαη ρεηξηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζην γξαθείν 

ηνπ ηαζκάξρε θηλήζεωο. 
γ) Με ην ζύζηεκα απηό είλαη δπλαηή ε ζεκαηνηερληθή ράξαμε δηαδξνκώλ εηζόδνπ 

θαη εμόδνπ από θαη πξνο ακθνηέξνπο ηνπο θιάδνπο ηεο δηπιήο γξακκήο 
Πεηξαηώο (ΠΑΠ)-ΑΙΡ  

δ) Λόγω πξνζωξηλήο απνπζίαο ζπζηήκαηνο απνθιεηζκνύ γξακκήο κεηαμύ 
Πεηξαηώο-ΑΙΡ ηζρύνπλ ηδηαίηεξεο θπθινθνξηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθηίζεληαη 
παξαθάηω ζηελ παξάγξαθν 2. 

ε) Λόγω ηωλ αλαθεξνκέλωλ ζηελ §1δ ηα θωηνζήκαηα 16 θαη 15 θαιύπηνληαη θαη 
θέξνπλ αθπξωηηθό ζηαπξό Αγ. Αλδξένπ 

ζη)Σα θωηνζήκαηα 21 θαη 22 είλαη ζήκαηα δηαδνρήο ηνπ ηκήκαηνο Πεηξαηά-ΑΙΡ 
ζηελ θαηεύζπλζε πξνο Πεηξαηά θαη επέρνπλ ζέζε πξνζήκαηνο εηζόδνπ ηνπ  
Πεηξαηώο. Γηα ην ιόγν απηό θέξνπλ επηζήκαλζε κε ήκα 22 ηνπ ΓΚΚ-Μέξνο Α΄. 

2 Ακολοςθηηέερ διαδικαζίερ για ηην κςκλοθοπία 
αμαξοζηοισιών 

α) Ιζρύνπλ νη γεληθόηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ ΓΚΚ-Μέξνο Β΄. 
β) Κηλήζεηο ζηελ θαηεύζπλζε ΑΙΡ-Πεηξαηάο (ΠΑΠ): 

Θα ραξάζζνληαη ζεκαηνηερληθώο νη δηαδξνκέο εηζόδνπ ζηνλ ζηαζκό. 
γ) Κηλήζεηο ζηελ θαηεύζπλζε Πεηξαηάο (ΠΑΠ)-ΑΙΡ: 

i) Ο  Πεηξαηώο πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο δηαηππώζεηο κε ηνλ  ΑΙΡ θαηά ηα 
θεθαλνληζκέλα 

ii) Μόλνλ εθ’ όζνλ εμαζθαιίζεη ηελ ειεπζεξία γξακκήο κεηαμύ Πεηξαηώο-ΑΙΡ ν 
ηαζκάξρεο Πεηξαηώο ζα ραξάζζεη ζεκαηνηερληθώο ηελ έμνδν ηωλ ζπξκώλ 
από ηνλ  Πεηξαηώο. 
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iii) Λόγω κε ύπαξμεο ζπζηήκαηνο απνθιεηζκνύ κεηαμύ Πεηξαηώο-ΑΙΡ ε έλδεημε ηνπ 

ζήκαηνο 10 (ή 11, ή 12 ή 13 ή 14) εληέιιεηαη είηε βξαδππνξία ζηελ πξνζθείκελε 
πεξηνρή αιιαγώλ θαη ζηάζκεπζε ζην επόκελν ζήκα (ήκα Φπ20 ηνπ ΓΚΚ-Μέξνο 
Α΄) είηε απιώο ζηάζκεπζε ζην επόκελν ζήκα (Φπ10).  Δπεηδή ην επόκελν ζήκα 
(είηε 16 είηε ην 15) είλαη αθαλέο ε ακ/ρία ζα ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηεο πξνο ΑΙΡ κε 
ηε δξνκνινγηαθή ηαρύηεηα. 

3 Εκηέλεζη ελιγμών 

α) Ο  Πεηξαηώο κπνξεί λα εθηειέζεη ζεκαηνηερληθώο ηνπο αθόινπζνπο ειηγκνύο: 
o Πξνζωξηλή απόζεζε θηλεηεξίωλ ζηελ ηξνρηά 5Α (κε ρξήζε ηωλ θωηνζεκάηωλ 

14 θαη Δ2)  
o ηξνθή κεραλήο. 

β) Γηα ηνλ ηειεπηαίν ειηγκό ε ππνδνρή ειθνκέλωλ ακαμνζηνηρηώλ ζα γίλεηαη ζηελ 
ηξνρηά 2 ηνπ ζηαζκνύ. Η θηλεηήξηα κνλάδα ζα απνθόπηεηαη θαη κε ρξήζε ηνπ 
θωηνζήκαηνο Δ1 ζα νδεγείηαη πξνο ην θωηόζεκα Δ3. Με επίδνζε ζήκαηνο 42β 
από ην Δ3 ε θηλεηήξηα κνλάδα ζα ζπλδέεηαη κε ηελ ζύλζεζε πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ 
ηξνρηά 2. 
Γηα ηελ εθηέιεζε απηνύ ηνπ ειηγκνύ ζα πξέπεη επίζεο: 
i) Η ζύλζεζε ηνπ ζπξκνύ (ρωξίο δειαδή ηελ θηλεηήξηα κνλάδα) λα κελ ππεξβαίλεη 

ζε κήθνο ηα 135m, κήθνο πνπ αληηζηνηρεί ζε 5 Δ/Α 
ii) Πξηλ λα απνθνπεί ε θηλεηήξηα κνλάδα ώζηε κέζω ηεο 3εο ηξνρηάο λα εθηειέζεη 

ηνλ ειηγκό ηεο ζηξνθήο, ε ζύλζεζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εμ’ νινθιήξνπ εληόο 
ηνπ θπθιώκαηνο αλίρλεπζεο PIRT005. 
Σα όξηα ηνπ θπθιώκαηνο είλαη νξαηά ζην πξνζωπηθό ειηγκώλ κέζω ηωλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ θίηξηλωλ θνπηηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηξεηώλ αμόλωλ πνπ 
βξίζθνληαη κεηαμύ 2εο θαη 3εο ηξνρηάο.  

iii)Καηόπηλ, αθνύ ε θηλεηήξηα κνλάδα εθηειέζεη ηε ζηξνθή, ζα πξέπεη απηή λα 
ωζήζεη ειαθξώο ηα νρήκαηα ώζηε όιε ε ακαμνζηνηρία λα βξεζεί εκπξόο από ην 
θωηόζεκα 11 ηνπ ζηαζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζεκαηνδνηεζεί ε αλαρώξεζή ηεο 
πξνο ΑΙΡ. 

 
   Ο Γηεπζύλωλ 

ύκβνπινο 
    

 
Β. Σζηακαληήο 

    
    
    

 


