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ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΔΔΣ-Σ/Α αοιθ. 30
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΦΗ ΣΦ-5
(ΦΘ -1+230 ωπ ΦΘ 4+000 /μέςοηρη Θ-Α)
Α. Γεμικά
1. Από 11.08.2012 ςίθεςαι ρε καμξμική εκμεςάλλεσρη ςξ μέξ ρύρςημα ρημαςξδξςήρεχπ πξσ
καλύπςει ςιπ ρημαςξδξςικέπ πεοιξυέπ ςιπ ξπξίεπ μέυοι ποόςιμξπ κάλσπςαμ ςα
Σηλευειοιρςήοια Αλλαγώμ (ΣΧ) 2 χπ 5. Έςρι η πεοιξυή πξσ βοίρκεςαι μεςανύ ςχμ ΧΘ
-1+230 χπ ΧΘ 4+000 (μέςοηρη Θ-Α) καλύπςεςαι από μία εμιαία θέρη πξσ βοίρκεςαι ρςξ
ρημείξ ςξσ ρημεοιμξύ ΣΧ5, θέρη πξσ διαςηοεί ςημ ξμξμαρία ςηπ (δηλ.: «ΣΧ5»)
ημειώμεςαι όςι ρςα παοακάςχ, ξι αματξοέπ ρςιπ θέρειπ ΣΧ2, ΣΧ3 και ΣΧ4 γίμξμςαι για
λόγξσπ ποξραμαςξλιρμξύ και μόμξμ. Οι θέσεις αυτές παύουμ μα αποτελούμ θέσεις της
εκμετάλλευσης και σηματοτεχμικώμ χειρισμώμ.
2. ε πεοίπςχρη ςσυόμ αμχμαλιώμ ςχμ κσοίχμ ρημάςχμ πξσ τέοξσμ αοιθμξύπ Κ2υυ, Κ3υυ,
Κ4υυ, Κ5υυ και ελιγμώμ Δ2υυ, Δ3υυ, Δ4υυ και Δ5υυ (όπξσ υ αοιθμηςικά φητία, πυ. Κ302,
Δ572 κλπ) ξι μηυαμξδηγξί αμανξρςξιυιώμ και ελιρρξμέμχμ ςμημάςχμ θα απεσθύμξμςαι
ρςη θέρη εκμεςάλλεσρηπ «ΣΧ5»
Β. Φαοακςηοιρςικά ςξσ μέξσ ρσρςήμαςξπ
Με ςξ μέξ ρύρςημα είμαι δσμαςόμ:
1. Να υαοαυθξύμ διαδοξμέπ αμανξρςξιυιώμ επί ςηπ γοαμμήπ Μηυαμξρςαρίξσ. Έςρι μεςανύ
ςξσ ΣΧ2 και ςξσ ΣΧ5 ξι διαθέριμξι κλάδξι για ςημ κσκλξτξοία αμανξρςξιυιώμ είμαι πλέξμ
ςοειπ: Ο κλάδξπ Αμόδξσ, ξ κλάδξπ Καθόδξσ και η γραμμή Μηχανοστασίου
2. Να υαοαυθξύμ ρημαςξςευμικά διαδοξμέπ ελιγμώμ ποξπ ςα ρσγκοξςήμαςα Αμανξρςαρίξσ,
Μηυαμξρςαρίξσ, Ηλεκςοαμανξρςαρίξσ και Δογξρςαρίξσ
Γ. Κσκλξτξοία αμανξρςξιυιώμ
1. Οι επιβαςικέπ αμανξρςξιυίεπ από και ποξπ ΔΘ θα κσκλξτξοξύμ όπχπ ρήμεοα από ςξσπ
στιρςάμεμξσπ κλάδξσπ καθόδξσ και αμόδξσ. ε έκςακςεπ πεοιπςώρειπ (π.υ. ρσρρώοεσρη
αμανξρςξιυιώμ, απξκξπέπ γοαμμήπ) είμαι δσμαςή η ρημαςξςευμική υάοανη διαδοξμώμ και
μέρχ ςηπ γοαμμήπ Μηυαμξρςαρίξσ από και ποξπ ΔΘ
2. Δπίρηπ κιμήρειπ μεμξμχμέμχμ κιμηςηοίχμ μξμάδχμ μεςανύ ΜΘ και ρςαθμώμ ΔΘ και ΔΛ
θα υαοάρρξμςαι ρημαςξςευμικά και μέρχ ςηπ γοαμμήπ Μηυαμξρςαρίξσ.
3. Για ςημ επιλξγή ςηπ γοαμμήπ σπξδξυήπ ρςξμ ΔΘ θα ποξηγείςαι ςηλετχμική ρσμεμμόηρη
μεςανύ ςξσ ρςαθμάουη κιμήρεχπ ΔΘ και ΣΧ5
4. ε πεοίπςχρη αδσμαμίαπ ρημαςξςευμικήπ απξρςξλήπ αμ/υιώμ μεςανύ ΣΧ1 και ΣΧ5 η κσκλξτξοία μεςανύ ΣΧ1 και ΔΘ θα γίμεςαι με αμςαλλαγή ςηλεγοατημάςχμ μεςανύ ςχμ δύξ
ασςώμ θέρεχμ. Η διεσθέςηρη ςχμ αλλαγώμ ςξσ ποξ ειρόδξσ ΔΘ θα γίμεςαι από ςξ ΣΧ5
κας’ εμςξλήμ ςξσ ΔΘ.
Δ. Κιμήρειπ ελιρρξμέμωμ ςμημάςωμ
1. Με ςξ εγκαςαρςαθέμ ρημαςξδξςικό ρύρςημα είμαι δσμαςή η ρημαςξςευμική υάοανη
διαδοξμώμ ελιγμώμ από και ποξπ ςα διάτξοα ρσγκοξςήμαςα πξσ βοίρκξμςαι μεςανύ ΔΘ,
ΔΛ και ΘΝ με υοήρη ςξσ ρήμαςξπ 42 ςξσ ΓΚΚ/Μέοξπ Α΄.
2. Για ςημ σπξδξυή ελιρρξμέμχμ ςμημάςχμ και κιμηςηοίχμ μξμάδχμ ρςξ Μηυαμξρςάριξ θα
ποξηγείςαι ςηλεγοατική ρσμεμμόηρη μεςανύ ΣΧ5 και Κλειδξσυείξσ ΜΘ.
3. Η ποξυώοηρη ςχμ ελιρρξμέμχμ ςμημάςχμ ποξπ ςα ρσγκοξςήμαςα ςηπ §Β2, μεςά ςη
διέλεσρη από αμξιυςό ρήμα ελιγμώμ (ήμα 42β), θα γίμεςαι σπό ςιπ ξδηγίεπ ςξσ εκάρςξςε
διεσθύμξμςξπ ςξσπ ελιγμξύπ.
4. Η ποξυώοηρη ςχμ ελιρρξμέμχμ ςμημάςχμ από ςα ρσγκοξςήμαςα ςηπ §Β2 ποξπ ΔΘ ή ΔΛ,
μεςά ςημ ατή ςξσ ρήμαςξπ 42β, γίμεςαι με ςημ εσθύμη ςξσ υειοιρςή ςξσ ΣΧ5

4. Ιδιαιςεοόςηςεπ
Λόγχ ςηπ πσκμόςηςαπ ςχμ αλλαγώμ και ςηπ ρσμξλικόςεοηπ διαμόοτχρηπ ςχμ
ρσγκοξςημάςχμ πξσ βοίρκξμςαι ρςημ πεοιξυή, έυξσμ ποξκύφει μεοικέπ ιδιαιςεοόςηςεπ
πξσ αμαλύξμςαι καςχςέοχ
i) Πεοιξυή Αμανξρςαρίξσ
α) Δκαςέοχθεμ ςηπ αλλαγήπ 517β επί ςηπ γοαμμήπ «πεςοελαίχμ» έυξσμ ςξπξθεςηθεί
ρήμαςα 42 (Δ573 από ςημ πλεσοά ΔΘ και Δ578 από πλεσοάπ ΜΘ). Η αλλαγή ασςή
δύμαςαι –μέρχ υειοιρμξύ ςξσ ΣΧ5- μα είμαι μξμίμχπ διεσθεςημέμη ρςημ εσθεία και ςα
εκαςέοχθεμ ρήμαςα 42 επιδίδξσμ διαλείπξσρα λεσκή έμδεινη. Η ούθμιρη ασςή
ενσπηοεςεί ςιπ πεοιπςώρειπ όπξσ απαιςξύμςαι ρσμευείπ ελιγμξί παοάλληλα ποξπ ςη
γοαμμή μηυαμξρςαρίξσ.
β) Σα τχςξρήμαςα Δ578 και Δ573 τέοξσμ επιρήμαμρη με ειδική πιμακίδα (υ. 1)
γ) Για ςιπ πεοιπςώρειπ ρσμευώμ ελιγμώμ:
Σξ ΣΧ5 ατξύ έλθει ρε ρσμεμμόηρη μέρχ Ρ/Σ με ςξ διεσθύμξμςα ςξσπ ελιγμξύπ
ρςημ πεοιξυή ασςή, ποξβαίμει ρςξμ καςάλληλξ υειοιρμό και θέςει ςημ αλλαγή
517β ρε μόμιμη διεσθέςηρη ρςημ εσθεία.
Σα ελιρρόμεμα ςμήμαςα πξσ κιμξύμςαι ή παλιμδοξμξύμ επί ςξσ εσθέξπ κλάδξσ ςηπ
αλλαγήπ 517β θα ποξυχοξύμ μόμξ ατξύ λάβξσμ ςιπ καςάλληλεπ ξδηγίεπ από ςξ
διεσθύμξμςα ςξσπ ελιγμξύπ κας’ εταομξγήμ ςηπ §456 ςξσ Άο. 49 ςξσ Μέοξσπ Β΄
ςξσ ΓΚΚ.
ημειώμεςαι όςι όςαμ υαοαυθεί διαδοξμή ελιγμώμ από/ποξπ «πεςοέλαια» και
πεοιρςοξτική γέτσοα, ςόςε μεςά ςη διεσθέςηρη ςηπ διαγχμίξσ 517 ςα ρήμαςα
Δ573 και Δ578 επιδίδξσμ ςημ καςάλληλη έμδεινη (42α/β)
ii) Πεοιξυή ΣΧ2
α) ςημ πεοιξυή ςξσ ΣΧ2 και εκαςέοχθεμ ςχμ διαδξυικώμ αλλαγώμ 207β και 206α
(ρςασοόπ ρςημ πεοιξυή «οάυηπ όμξσ») έυξσμ ξμξίχπ ςξπξθεςηθεί ρήμαςα ελιγμώμ
Δ251 από πλεσοάπ ΣΧ3 και Δ252 από πλεσοάπ ΣΧ1. Οι δύξ ασςέπ αλλαγέπ δύμαμςαι
μέρχ υειοιρμώμ ςξσ ΣΧ5 μα είμαι μξμίμχπ διεσθεςημέμεπ ρςημ εσθεία εμώ ςα
καλύπςξμςα ρήμαςα 42 θα επιδίδξσμ διαλείπξσρα λεσκή έμδεινη. Η ούθμιρη ασςή
ενσπηοεςεί ςιπ πεοιπςώρειπ ρσμευώμ ελιγμώμ και παλιμδοξμήρεχμ μεςανύ «άμχ»
και «κάςχ» Διαλξγήπ, παοάλληλα ποξπ ςη γοαμμή Θ-Δ.
β) Σα τχςξρήμαςα Δ251 και Δ251 τέοξσμ ςημ ειδική επιρήμαμρη ςξσ υ. 1
γ) Για ςιπ πεοιπςώρειπ ρσμευώμ ελιγμώμ
Σξ ΣΧ5 ατξύ έλθει ρε ρσμεμμόηρη μέρχ Ρ/Σ με ςξ διεσθύμξμςα ςξσπ ελιγμξύπ
ρςημ πεοιξυή ασςή, ποξβαίμει ρςξμ καςάλληλξ υειοιρμό και θέςει ςιπ αλλαγέπ
207β και 206α ρε μόμιμη διεσθέςηρη ρςημ εσθεία.
Σα ελιρρόμεμα ςμήμαςα πξσ κιμξύμςαι ή παλιμδοξμξύμ παοάλληλα ποξπ ςη
γοαμμή Θ-Δ δια ςχμ ποξαματεοθειρώμ αλλαγώμ θα ποξυχοξύμ μόμξ ατξύ
λάβξσμ ςιπ καςάλληλεπ ξδηγίεπ από ςξ διεσθύμξμςα ςξσπ ελιγμξύπ κας’
εταομξγήμ ςηπ §456 ςξσ Άο. 49 ςξσ Μέοξσπ Β΄ ςξσ ΓΚΚ. ημειώμεςαι όςι όςαμ
έυει υαοαυθεί διαδοξμή ελιγμώμ δια ςξσ ρςασοξύ, ςα ρήμαςα Δ251 και Δ252 θα
επιδίδξσμ ςημ καςάλληλη έμδεινη και η ποξυώοηρη ςξσ ελιρρόμεμξσ ςμήμαςξπ θα
γίμεςαι καςά ςα ρσμήθη.
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Σχήμα 1: Πιμακίδα επισήμαμσης φωτοσημάτωμ Ε573, 578, 251, 252
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