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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση σχετικά με το πολύνεκρο 
δυστύχημα τρένων στα Τέμπη

Αθήνα,  8-3-2023

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) συμπαρίσταται στην απώλεια και στη θλίψη
για τα θύματα του πολύνεκρου -αυτή τη φορά- σιδηροδρομικού δυστυχήματος που
συνέβη πριν λίγες μέρες στα Τέμπη. 

Κανείς και  τίποτα δεν μπορεί  να αναπληρώσει το κενό που βιώνουν, όμως είναι
πλέον  η  στιγμή  να  μελετήσουμε  με  ψυχραιμία  τι  δεν  λειτούργησε  σωστά  και  πώς
μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι με τον τρόπο μας στο να μην συμβεί ποτέ ξανά.

Σήμερα  Πληροφορική  δεν  σημαίνει  απλώς  “έξυπνες”  εφαρμογές  στα  κινητά
τηλέφωνα  ή  όμορφα  γραφικά  σε  παιχνίδια  Η/Υ.  Σημαίνει  πρωτίστως  συστήματα
αυτοματισμού,  τηλεματικής  και  τηλεμετρίας,  αξιόπιστες  τηλεπικοινωνίες,  αυτόματη
ανάλυση ρίσκου και πρόβλεψη κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, διασφάλιση ποιότητας
και διαχείρισης σφαλμάτων σε λογισμικά κρίσιμα για την ανθρώπινη ζωή (safety critical
software).

Ο  λόγος  που  σήμερα  ένα  τέτοιο  δυστύχημα  πρέπει  να  είναι,  αν  όχι  αδύνατο,
τουλάχιστον εξαιρετικά απίθανο να συμβεί, είναι γιατί o ανθρώπινος παράγοντας και η
σύγχρονη τεχνολογία πρέπει και μπορεί να λειτουργεί συνεργατικά και τα δύο μέρη να
αλληλοσυμπληρώνονται.  Είναι  ακριβώς ο  λόγος  που,  αντίστοιχα,  οι  αερομεταφορές
θεωρούνται το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς, παρότι πρόκειται για εξαιρετικά σύνθετο
σύστημα  στην  αξιοπιστία  του  οποίου  βασίζονται  καθημερινά  οι  ζωές  εκατομμυρίων
επιβατών σε  όλο  τον  πλανήτη.  Αντίστοιχες  τεχνολογίες,  διαδικασίες  και  συστήματα
είναι διαθέσιμα εδώ και δεκαετίες και στα δίκτυα σταθερής τροχιάς.

Στο ποσοστό και στο πεδίο που μας αναλογεί, η ΕΠΕ δεσμεύεται να συμβάλλει στο
μέγιστο δυνατό βαθμό στο έργο κάθε συναρμόδιου φορέα, μελέτη έργου και ομάδας
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εργασίας, εφόσον μας ζητηθεί. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να συνεισφέρουμε ως
επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 
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