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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«∆ηµόσιες Επιβατικές Μεταφορές Θεσσαλονίκης: το σήµερα και το αύριο»
Επετειακή επιστηµονική εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας του ΣΑΣΘ

H αναγκαιότητα της ύπαρξης των εποπτικών φορέων ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών, η ανάγκη για
θεσµική αναβάθµιση και περαιτέρω θωράκιση των φορέων αυτών, αλλά και οι εγγενείς
αδυναµίες που υφίστανται αναφορικά µε τη λειτουργία του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), τέθηκαν στο επίκεντρο της επιστηµονικής ηµερίδας η οποία
πραγµατοποιήθηκε σήµερα µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 10 ετών από την σύσταση του
Συµβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις από εκπροσώπους τριών φορέων
συγκοινωνιών από Ευρωπαϊκές πόλεις και συγκεκριµένα από τον φορέα ∆ηµοσίων
Συγκοινωνιών Βερολίνου – Βραδεµβούργου Γερµανίας, από τον φορέα ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών
της Περιφέρειας της Μαδρίτης στην Ισπανία και από τον Ενιαίο Φορέα Μεταφορών CENTRO
Birmingham της Αγγλίας. Οι τρεις προσκεκληµένοι αναφέρθηκαν στις δηµόσιες αστικές
συγκοινωνίες της περιοχής τους καθώς επίσης και στις αρµοδιότητες που έχουν αλλά και στο
ρόλο που διαδραµατίζουν στην περιοχή ευθύνης τους στα θέµατα µετακινήσεων και δηµοσίων
συγκοινωνιών. Παράλληλα αναφέρθηκαν στα επιτεύγµατα των φορέων που εκπροσωπούν και
σε ορισµένες συνταγές επιτυχηµένης πορείας.
Όπως επισηµάνθηκε στη διάρκεια της ηµερίδας, προκύπτει η ανάγκη για δηµιουργία εποπτικών
φορέων δηµοσίων συγκοινωνιών ή ενιαίων φορέων µεταφορών µε σηµαντικές αρµοδιότητες
ώστε να ενισχύεται ο ρόλος των µέσων µαζικής µεταφοράς και παράλληλα να δηµιουργούνται
συνθήκες για τη διαµόρφωση καταλλήλων πολιτικών βιώσιµης ανάπτυξης και κινητικότητας
αλλά και µείωσης της χρήσης των ΙΧ οχηµάτων. Άποψη του Συµβουλίου είναι ότι οι εποπτικοί
φορείς αυτοί πρέπει να έχουν συνέπεια και συνέχεια ασχέτως ποιο κόµµα είναι στη εξουσία και
να λειτουργούν µε γνώµονα το συµφέρον των πολιτών και των χρηστών των ΜΜΜ,
συµβάλλοντας στην ευηµερία της περιοχής και στην περιβαλλοντική και πολιτιστική
αναβάθµιση της περιοχής τους.
Όπως σηµείωσε στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Συµβουλίου, κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου,
το ΣΑΣΘ στη σηµερινή του µορφή έχει εκ του νοµικού πλαισίου που το διέπει περιορισµένες
αρµοδιότητες και αδυνατεί στην ουσία να φέρει σε πέρας τον ρόλο του εποπτικού φορέα, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται στρεβλώσεις και ανεπιθύµητες παρενέργειες σε πολλά
αλληλοεπηρεαζόµενα ζητήµατα. Ακόµη και σήµερα, µετά την διοικητική αναδιάρθρωση του
«Καλλικράτη», στα θέµατα που σχετίζονται µε τις δηµόσιες συγκοινωνίες έχουν ρόλο και λόγο
πάρα πολύ φορείς µε αποτέλεσµα να µην αντιµετωπίζονται γρήγορα, πρακτικά και οικονοµικά,
ακόµη και απλά ζητήµατα. Η λογική ενός ενιαίου φορέα µεταφορών και µετακινήσεων, που έχει
γίνει πραγµατικότητα σε πολλές περιπτώσεις ανά τον κόσµο, είναι µακριά από την αντίληψη

των περισσοτέρων ατόµων στην Ελλάδα που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και
διαµορφώνουν τις αντίστοιχες πολιτικές.
«Θέλουµε να καταδειχθεί ακριβώς αυτή η αναγκαιότητα, να µετασχηµατισθεί δηλαδή το ΣΑΣΘ
από ένα απλό συµβούλιο µε περιορισµένες δυνατότητες παρέµβασης προς όφελος των
δηµοσίων συγκοινωνιών, σε ένα φορέα µητροπολιτικής εµβέλειας µε σύγχρονες δοµές που να
έχει όχι µόνο σχεδιαστικό αλλά και αποφασιστικό ρόλο σε πολλά από τα προαναφερθέντα
θέµατα. Μάλιστα στόχος είναι ο νέος αυτός φορέας να χρηµατοδοτείται από άλλες πληγές πλην
του κρατικού προϋπολογισµού», υπογράµµισε ο κ. Παπαϊωάννου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιµήθηκαν για την προσφορά τους στο ΣΑΣΘ οι διατελέσαντες
πρόεδροι και αντιπρόεδροι του Συµβουλίου από το 2001.
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