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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ως ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων ορίζεται η δυνατότητα αγοράς ενός ενιαίου εισιτηρίου, 
το οποίο οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ταξιδέψουν με ένα ή περισσότερα 
μέσα μεταφοράς τα οποία παρέχονται από έναν ή περισσότερους φορείς μεταφοράς. 
Αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρύτερης έννοιας των ολοκληρωμένων μεταφορών, 
σκοπός των οποίων είναι η όσο το δυνατόν απρόσκοπτη μετάβαση των επιβατών από το ένα 
μέσο μεταφοράς στο άλλο.  
 
Με βάση τις τρέχουσες πρακτικές στην ΕΕ, προκύπτει ότι η ολοκληρωμένη έκδοση 
εισιτηρίων για τις υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων αποτελεί 
σύνθετο ζήτημα. Η υλοποίησή της προσκρούει σε μια σειρά από εμπόδια τόσο σε 
νομοθετικό και τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανταγωνισμού, τα οποία προκύπτουν 
λόγω της ανάγκης συγκερασμού των διαφορών που παρουσιάζουν τα πολυάριθμα 
περιβάλλοντα μεταφοράς. Η ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων αυτή καθαυτήν δεν αποτελεί 
στόχο, αλλά κυρίως ένα μέσο ώστε να καταστούν οι πολυτροπικές μεταφορές πιο ελκυστικές 
για τους χρήστες και να προωθηθεί η αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων 
υποδομών και υπηρεσιών.  
 
Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τις διατροπικές μεταφορές μεγάλων 
αποστάσεων είναι πολύ περιορισμένα, ενώ δεν υφίσταται κοινός ευρωπαϊκός ορισμός για 
τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων αλλά κυρίως ένα μέσο ώστε να καταστούν οι 
πολυτροπικές μεταφορές πιο ελκυστικές για τους χρήστες και να προωθηθεί η 
αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών. Ωστόσο, μπορεί να 
ειπωθεί με βεβαιότητα ότι η ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων για μεγάλες αποστάσεις 
εξακολουθεί να αποτελεί ένα φαινόμενο του οποίου η εμφάνιση περιορίζεται σε ορισμένους 
εξειδικευμένους τομείς της αγοράς. Ωστόσο, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς θεωρούν ότι, 
αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς, 
οι οποίες μακροπρόθεσμα ενδέχεται να αυξηθούν. 
 
Όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο του 2011 για την πολιτική μεταφορών, η 
ολοκληρωμένη έκδοση εισιτηρίων εξακολουθεί να αποτελεί στόχο πολιτικής της ΕΕ 
για την προώθηση των βιώσιμων διατροπικών μεταφορών επιβατών σε όλη την 
Ευρώπη, ως εναλλακτική λύση στα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, με σκοπό την καλύτερη 
αξιοποίηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων ολόκληρου του συστήματος. Η παρούσα μελέτη 
καταδεικνύει ότι, όσον αφορά τον τομέα της αγοράς μεγάλων αποστάσεων, η πρόοδος είναι 
βραδεία και δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις.  
 
Η ολοκλήρωση σε επίπεδο σιδηροδρομικών μεταφορών παραμένει ανεπαρκής, 
όπως αποδεικνύεται από τον περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων που εντοπίστηκαν στο 
πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Τα μέτρα πολιτικής που έχουν ληφθεί σε αυτό τον τομέα 
εστιάζουν κυρίως στη βελτίωση της τεχνικής διαλειτουργικότητας μεταξύ εγχώριων δικτύων 
και λιγότερο στην ολοκλήρωση των συστημάτων κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων για 
μετακινήσεις όπου εμπλέκονται περισσότεροι του ενός φορείς.  
 
Στην ουσία, όλα τα εθνικά δίκτυα είναι διασυνδεμένα. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο 
συντονισμός του δικτύου εξακολουθεί να μην είναι αποτελεσματικός, ιδίως λόγω της 
ανεπαρκούς διαφάνειας όσον αφορά τις συνθήκες της αγοράς. Απομένει να εξακριβωθεί —
ιδίως εφόσον δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο πολιτικής— κατά πόσον το άνοιγμα της αγοράς 
σε νέους φορείς θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ή, αντιθέτως, θα 
υπονομεύσει τα περιορισμένα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής. 
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Η συνεργασία μεταξύ αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών παρουσιάζει 
διαφορετική εικόνα, καθώς στον εν λόγω τομέα έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος την 
τελευταία δεκαετία. Η διατροπικότητα αεροπορικών-σιδηροδρομικών μεταφορών, η οποία 
εξυπηρετεί μεγάλους αερολιμένες, θεωρείται ότι αποτελεί πολύτιμη στρατηγική για την 
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση των περιορισμών χωρητικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες, καθώς αξιοποιεί τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών 
μεταφορών υψηλής ταχύτητας ως εναλλακτική λύση σε σχέση με τις πτήσεις μικρών 
αποστάσεων. Ωστόσο, οι περισσότερες αεροπορικές-σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταφοράς 
εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μιας μικρής εξειδικευμένης αγοράς, προσφέρονται από 
περιορισμένο αριθμό φορέων και υπόκεινται σε διμερείς συμφωνίες. Η πολυμερής 
συνεργασία μεταξύ φορέων αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών καθίσταται 
δυσχερής όχι μόνο από το γεγονός ότι αυτοί οι δύο τρόποι μεταφοράς στηρίζονται σε 
διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα που δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθούν και να 
καταστούν συμβατά, αλλά και από τις αμυντικές στρατηγικές που εφαρμόζουν οι 
μεγαλύτεροι φορείς. 
 
Επιπλέον, για να είναι βιώσιμο από οικονομική και χρηματοδοτική άποψη, αυτό το είδος 
διατροπικής μεταφοράς προϋποθέτει την ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιβατών και κατάλληλων 
υποδομών, όπως έναν σταθμό τρένων υψηλής ταχύτητας εντός του τερματικού σταθμού του 
αεροδρομίου. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των αερολιμένων όπου θα μπορούσε να επιτευχθεί 
μια τέτοια ολοκλήρωση είναι περιορισμένος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η ολοκλήρωση σε 
επίπεδο αεροπορικών-σιδηροδρομικών μεταφορών θα μπορούσε να υποστηρίξει και να 
προωθήσει τις διατροπικές μετακινήσεις, δεν αποτελεί αυτή καθαυτήν απαραίτητη 
προϋπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία επιβατικής κίνησης, όταν στους αερολιμένες 
διατίθεται ένα επαρκές επίπεδο σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεγάλων αποστάσεων, τα τρένα 
και τα αεροπλάνα χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον με συμπληρωματικό τρόπο, ακόμα 
και όταν δεν υφίστανται ολοκληρωμένα συστήματα. 
 
Η ανάλυση των μελετών περιπτώσεων αναδεικνύει ότι η διατύπωση σαφέστερου ορισμού 
των δικαιωμάτων των επιβατών στο πλαίσιο των πολυτροπικών μεταφορών 
μεγάλων αποστάσεων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση των 
συστημάτων κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων. Επί του παρόντος, ακολουθείται μια 
μονοτροπική προσέγγιση, βάσει της οποίας κάθε φορέας μεταφορών ευθύνεται μόνο για 
το δικό του σκέλος της πολυτροπικής διαδρομής, χωρίς να υφίσταται αμοιβαία ευθύνη για σε 
περίπτωση διακοπής του ταξιδιού· για τους χρήστες, αυτό μειώνει την ελκυστικότητα της 
ολοκλήρωσης αεροπορικών-σιδηροδρομικών μεταφορών.  
 
Η παρούσα μελέτη παρέχει μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τα 
ολοκληρωμένα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων για υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών 
μεγάλων αποστάσεων και επισημαίνει τις σημαντικές προκλήσεις σε θέματα πολιτικής και 
τεχνικά ζητήματα. Οι κύριες συστάσεις της είναι οι εξής: 

 Να πραγματοποιηθούν επενδύσεις με σκοπό τη συλλογή καλύτερων ποιοτικών και 
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την αγορά επιβατικών μεταφορών μεγάλων 
αποστάσεων, μέσω της βελτίωσης των στατιστικών δεδομένων και της εκπόνησης ad 
hoc μελετών ώστε να καλυφθούν τα κενά. 

 Να δοθεί προτεραιότητα στην εισαγωγή συστημάτων ολοκλήρωσης των 
ναύλων στο πλαίσιο των σιδηροδρομικών μεταφορών για διεθνείς 
μετακινήσεις. Το άνοιγμα της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αγοράς απαιτεί 
κατάλληλα μέσα πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός 
πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα με σκοπό την υποχρεωτική ολοκλήρωση των 
συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, με διαφορετικά ωστόσο επίπεδα υποχρέωσης. Η 
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αποτελεσματική παρακολούθηση της αγοράς είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί η 
μονοπωλιακή συμπεριφορά από τους σημαντικούς παράγοντες της αγοράς.  

 Να μελετηθεί η σκοπιμότητα των τεχνικών συστημάτων με σκοπό τη 
δημιουργία μιας κοινής επιχειρησιακής πλατφόρμας βάσει της οποίας τα 
συστήματα κρατήσεων αεροπορικών και σιδηροδρομικών εισιτηρίων θα επικοινωνούν 
μεταξύ τους, ενθαρρύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ 
των φορέων αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία δεδομένου ότι το σύστημα μεταφορών μεγάλων αποστάσεων αναμένεται να 
καταστεί πιο σύνθετο λόγω της εισόδου νέων παραγόντων στην αγορά 
σιδηροδρομικών μεταφορών και της ανάπτυξης αεροπορικών συνδέσεων από σημείο 
σε σημείο. 

 Να υιοθετηθεί μια πραγματικά πολυτροπική προσέγγιση όσον αφορά τα 
δικαιώματα των επιβατών, παραδείγματος χάριν μέσω του καλύτερου 
προσδιορισμού ενός συνόλου βασικών δικαιωμάτων τα οποία θα έχουν ισχύ σε 
ολόκληρη τη διατροπική διαδρομή και όχι μόνο σε κάθε χωριστό σκέλος της.  

 Να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η καλλιέργεια «παιδείας κινητικότητας» για τους 
επιβάτες μεγάλων αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διατροπικότητας/ 
πολυτροπικότητας, μέσω της διάδοσης πληροφοριών και της διεξαγωγής 
εκστρατειών σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και μέσω της βελτιωμένης προώθησης της 
εμπορικής ταυτότητας των υπηρεσιών και των τρόπων μεταφοράς. Πρόσφατες 
πρωτοβουλίες, όπως ο προγραμματιστής πολυτροπικών ταξιδιών τον οποίον προωθεί 
η ΕΕ, αποτελούν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. 


