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- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ &Εξωστρέφειας 
- κα Β΄ Γενική Διευθύντρια 
- Β1 & B2 Διευθύνσεις  
- Γενικά Προξενεία Μονάχου και Ντύσσελντορφ & Γραφεία ΟΕΥ 

αυτών (μέσω ημών) 
- Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) (μέσω ημών) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θες/νίκης (ΕΒΕΘ) 

(μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) 

(μ.η.) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΒΕΠ) (μέσω ημών) 
- Ελληνό-Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο 

(μ.η.) 
Ε.Δ.: Γραφείο κας Πρέσβεως 

 
ΘΕΜΑ: «Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι – Θυγατρική Εταιρεία DB Regio – Παρουσίαση 
του περιφερειακού σιδηροδρόμου του μέλλοντος - SBahn» 
 
Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (Deutsche Bahn) και συγκεκριμένα η θυγατρική τους 
εταιρεία «Deutsche Bahn Regio», παρουσίασαν το νέο περιφερειακό σιδηρόδρομο του 
μέλλοντος, με την επωνυμία «IdeenzugCity», ένα «concept» για την δημιουργία του 
νέου περιφερειακού σιδηροδρόμου του μέλλοντος, με σημαντικές βελτιώσεις όσον 
αφορά την άνεση, την χωρητικότητα και την αξιοπιστία.  
 
Ο πρότυπος εκθεσιακός σιδηρόδρομος σχεδιάσθηκε από την γ/επιχείρηση «Deutsche 
Bahn Regio» και υλοποιήθηκε από την επιχείρηση «Hubl&Hubl», με τη χρήση 
τεχνολογικού εξοπλισμού από περισσότερους από 40 προμηθευτές. Στα 
χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται καθίσματα που ανοίγουν και κλείνουν με το 
πάτημα ενός κουμπιού, έχοντας με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα να προσφέρει έως 
και 40% μεγαλύτερη χωρητικότητα τις ώρες αιχμής μέσω αύξησης των θέσεων ορθίων 
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και μεγαλύτερη άνεση τις υπόλοιπες ώρες με αυξημένο αριθμό θέσεων καθήμενων. 
Παράλληλα γίνεται δεκτή η μεταφορά για ποδήλατα ή και καρότσια για βρέφη και 
μικρά παιδιά. Την ίδια στιγμή, ο μεγαλύτερος αριθμός στηριγμάτων για όρθιους 
επιβάτες εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση, ενώ οι θέσεις Multiflex μπορούν να 
περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους και να μετακινούνται προς όλες τις 
κατευθύνσεις ανάλογα με τις ανάγκες των επιβατών. 
 
Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης και μία ζώνη «City Working» που διαθέτει καθίσματα 
για τραπεζάκια με φορητούς υπολογιστές και αναδιπλούμενες οθόνες που 
εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των χρηστών και οι οποίες μπορούν να συνδέονται με 
τις συσκευές του επιβάτη. Τα παράθυρα του συγκεκριμένου βαγονιού μετατρέπονται 
σε οθόνες οι οποίες προσφέρουν πληροφορίες για τους επιβάτες και δείχνουν που 
βρίσκονται οι θέσεις για ποδήλατα ή καρότσια βρεφών και μικρών παιδιών, ενώ όταν 
ο συρμός είναι εν κινήσει γίνονται και πάλι διαφανή. 
 
Στη μετόπη του συρμού η πινακίδα προορισμού προσφέρει θέαση από γωνία 180 
μοιρών, ενώ ο φωτισμός LED στο εξωτερικό των βαγονιών αλλάζει χρώμα ανάλογα με 
το δρομολόγιο αλλά και την πληρότητα στο εσωτερικό τους σε ζωντανό χρόνο. Αν και 
προς το παρόν, δεν προβλέπεται η κατασκευή του νέου σιδηροδρόμου σε ευρεία 
κλίμακα πολλά από τα χαρακτηριστικά του θα ενσωματωθούν σε άλλους συρμούς που 
κυκλοφορούν στη Γερμανία. 
 
Με αυτό τον τρόπο στοιχεία από το χώρο των επιβατών θα τοποθετηθούν στις 
ηλεκτράμαξες Class 423 του προαστιακού σιδηροδρόμου (S-Bahn) του Μονάχου και 
από το εξωτερικό του «IdeenzugCity» στους συρμούς του προαστιακού σιδηροδρόμου 
της Στουτγάρδης. Τέλος, οι θέσεις εργασίας και τα παράθυρα που μετατρέπονται σε 
οθόνες θα δοκιμασθούν από τον προσεχή Οκτώβριο στον προαστιακό του Αμβούργου, 
ενώ από το 2022 διώροφα βαγόνια επιβατών θα δοκιμασθούν σε δρομολόγια στο 
Μόναχο.  
 
 
 
       Ο Προϊστάμενος  
 
 
                Θεόδωρος Ξυπολιάς  
                                          Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  

 
 

        
          

 
 
 
 
 
 


