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Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ,

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το EKETA/ΙΜΕΤ πρωτοπορεί στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές: 
Υδρογόνο - Hλεκτρισμός από ηλιακή ενέργεια

Νέες πιλοτικές εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ
• Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, δυναμικότητας 10 οχημάτων

• Χρονομίσθωση δύο ηλεκτρικών οχημάτων (ενός επιβατικού και ενός μικρού επαγγελματικού) 

• Συστήματα καταγραφής δεδομένων στα Η/Ο για την αποστολή πληροφοριών αυτόματα ή σε
τακτά χρονικά διαστήματα στο κέντρο συλλογής του ΙΜΕΤ καθιστώντας δυνατή τη δυναμική
επικοινωνία οχήματος - υποδομής

• Αναβάθμιση των δυναμικών προσομοιωτών μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου έτσι ώστε να επι-
τευχθεί προσομοίωση της κίνησης των H/O 

• Αναβάθμιση του Κινητού Εργαστηρίου Περιβάλλοντος με στόχο την εισαγωγή της περιβαλλον-
τικής διάστασης για την αναγνώριση και επιλογή των μελλοντικών θέσεων φόρτισης ηλεκτρι-
κών οχημάτων.

Αντικείμενο των δράσεων που υλοποιούνται
Αντικείμενο των δράσεων που υλοποιούνται στα θέματα αυτά είναι η εφαρμογή στην πράξη της προσέγ-
γισης της «ολιστικής ενεργειακής αλυσίδας» με την εξέταση και εφαρμογή διεργασιών παραγωγής - δια-
νομής «καθαρών» πρώτων υλών, καθώς και παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών φορέων από αυτά,
μέσω της υλοποίησης επιλεγμένων πιλοτικών εγκαταστάσεων και χρήσεών τους σε ρεαλιστικό περιβάλλον. 
Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται και υλοποιούνται η εφαρμογή μεθόδων για την εξοικονόμηση/βέλτιστη
χρήση ενέργειας στις μεταφορές με τη χρήση:

• αποδοτικών και καθαρών κινητήρων, 

• ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 

• ηλεκτρικών δικύκλων και ποδηλάτων,

με έμφαση στη διασύνδεσή τους με προηγμένους/ρεαλιστικούς αλγορίθμους διαχείρισης και δρομολό-
γησης και στην προσαρμοσμένη εκπαίδευση του χρήστη και στην ανάλυση της οδηγικής του συμπεριφο-
ράς.

INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 
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1 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Αφήνοντας πίσω το 2015 και 
κοιτάζοντας προς το 2016 

Τα θέματα των μεταφορών έχουν έρθει για άλλη μια φορά στο προ-

σκήνιο. Παραδείγματος χάριν, μετανάστες και πρόσφυγες μετακι-

νούνται από το ένα άκρο της πατρίδας μας στο άλλο, και πολλές

φορές πάλι πίσω, με διάφορα μέσα, δείχνοντας πόσο επιτακτική

είναι η ανάγκη για την αποτελεσματική οργάνωση του δικτύου με-

ταφορών σε μια χώρα, ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκρίνεται,

εκτός από τις τακτικές απαιτήσεις, και σε έκτακτες ανάγκες.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, απτόητος από τις εξελί-

ξεις, ή ίσως αντλώντας δύναμη και πείσμα από αυτές, προχωράει

μπροστά με δράσεις που φέρνουν τις μεταφορές στο προσκήνιο. Στις

5-6 Νοεμβρίου διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώ-

σιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ με μεγάλη

επιτυχία στην Αθήνα το 7ο Συνέδριο Έρευνας για τις Μεταφορές, ενώ

στις 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε εσπερίδα του ΣΕΣ με θέμα

τις νέες τεχνολογίες και πώς αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην

ανάκαμψη της χώρας. 

Το Συνέδριο παρακολουθήθηκε από περισσότερα από 200 άτομα,

ενώ παρουσιάστηκαν 80 επιστημονικές εργασίες. Ιδιαίτερο ενδια-

φέρον είχε για άλλη μια φορά η έντονη παρουσία των νέων ερευ-

νητών, η οποία μας δίνει κουράγιο και έμπνευση, ενώ για πρώτη

φορά απονεμήθηκαν τα βραβεία που θεσμοθέτησε πρόσφατα ο ΣΕΣ

για τη βράβευση των καλύτερων εργασιών νέων ερευνητών στη

μνήμη των αείμνηστων συναδέλφων, καθηγητών ΕΜΠ Μ. Καρλαύτη

και Δ. Τσαμπούλα. Στο συνέδριο βραβεύτηκε επίσης για τη συνολική

και συνεχιζόμενη προσφορά του ο Ομ. Καθ. ΑΠΘ και Διευθυντής του

ΙΜΕΤ Γ. Γιαννόπουλος. 

Στην εσπερίδα της 3ης Δεκεμβρίου συζητήθηκαν σημαντικά τεχνο-

λογικά θέματα, όπως η ανάγκη για διαλειτουργικότητα των συστη-

μάτων πληρωμής διοδίων οδικών υποδομών, τα έργα τηλεματικής

του ΟΑΣΑ, τα αυτόνομα λεωφορεία των Τρικάλων, η δραστηριοποί-

ηση της εταιρίας Uber στην Ελλάδα, και οι πρωτοβουλίες του Υπουρ-

γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με το σχεδιασμό

και την υλοποίηση νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα.  

Στο τελευταίο τεύχος που θα εκδοθεί το 2015 βλέπουμε για ακόμα

μια φορά δυο πρόσωπα της Ελλάδας, και ελπίζουμε αυτά να συγ-

κλίνουν σε μια καλή και θετική εικόνα. Το ΔΣ του ΣΕΣ εύχεται σε όλα

τα μέλη και τους φίλους του θερμές ευχές για ένα καλύτερο 2016.

Κώστας Αντωνίου 
Πρόεδρος ΣΕΣ 

περιεχόμενα
σελ.2 Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη:
Οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους σελ.9
Μεθοδολογία αξιολόγησης υφιστάμενων ποδηλα-
τοδρόμων και εφαρμογή σε μεσαίου μεγέθους
Ελληνική πόλη  σελ.16 Διερεύνηση μεταβο-
λών στις συμπεριφορές κινητικότητας κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης σελ.21 TRI-VALUE: Πολυκριτη-
ριακή αξιολόγηση έργων στον τομέα των μεταφο-
ρών στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ σελ.26
Παιγνιο-θεωρητική διερεύνηση της προσφοράς
και ζήτησης στις αγορές των αερομεταφορών
σελ.34 Νέα του ΔΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 013842

Τεύχος 195
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2015

Το Δελτίο αποτελεί το τριμηνιαίο επίσημο έντυπο
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Πανόρμου 61 – 115 24 Αθήνα
τηλ.: 210 3640604 – fax: 210 3609220

e-mail: info@ses.gr, web:www.ses.gr

ΕΚΔΟΣΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ευαγγελία Λιάππη

τηλ.: 210 8646350 – κιν.: 6977 262610
e-mail: evi.liappi@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αναστασία Πνευματικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κώστας Αντωνίου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Μπάνου Γκαμπριέλα Μαρία 

Αντιγόνης 76 Αθήνα, τηλ.: 210 5151 233

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Σ.
Πρόεδρος: Κώστας Αντωνίου

τηλ.: 210 7722783, e-mail: antoniou@central.ntua.gr
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Χρυσοστόμου

τηλ.: 2310 498442, e-mail: chrysostomou@certh.gr
Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Τυρινόπουλος

τηλ.: 211 1069597, e-mail: yannist@teiath.gr
Ειδικός Γραμματέας: Αναστασία Πνευματικού

e-mail: apnevmatikou@neaodos.gr
Ταμίας: Μαρία Μαυροειδή

τηλ.: 210 3536402, e-mail: mavroidim@aia.gr
Αναπληρωματικό Μέλος: Δημήτρης Κατσώχης

e-mail: dkats@planet.gr
Αναπληρωματικό Μέλος: Μιχάλης Μπάρτζης

e-mail: michael.bartzis@ekppt.com

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις γνώμες των αρθρογράφων χωρίς 
να αποτελούν και απόψεις του συλλόγου. 

Στέλνεται δωρεάν σε όλους τους συγκοινωνιολόγους.

TIMH TEYXOYΣ: O,01 EYΡΩ

EDITORIAL
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2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

1. Εισαγωγή
Η εκτίμηση των μακροχρόνιων επιπτώσεων μιας απόφασης ή
μιας ενέργειας που αφορά στον τομέα των μεταφορών είναι
ζωτικής σημασίας, λόγω της ίδιας της φύσης του τομέα που
απαιτεί ενέργειες σε μακροχρόνιο ορίζοντα, προβλέποντας τις
μελλοντικές απαιτήσεις. Η Ε.Ε. θεωρεί τις μεταφορές ως βα-
σική παράμετρο για την εξέλιξη και την ανάπτυξή της στα επό-
μενα χρόνια, που μπορεί να λειτουργήσει ως συγκριτικό
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της στη διεθνή σκηνή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ε.Ε. οι μεταφορές χαρακτηρί-
ζονται ως: “μια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, όπου η
έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τους θεμέλιους λίθους για
την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της. Ταυτόχρονα συμβάλει
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο διε-
θνές οικονομικό περιβάλλον, καθώς και στην επίλυση περι-

βαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων” (CEC, 2011).
Σήμερα, ο ευρωπαϊκός τομέας των μεταφορών αντιμετωπίζει
πολλές προκλήσεις για τις οποίες η έρευνα και η καινοτομία μπο-
ρούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο. Η συγκεκριμένη δη-
μοσίευση παρουσιάζει μια εκτίμηση των πιθανών προκλήσεων
που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι τομείς των επιβατικών και
των εμπορευματικών μεταφορών στο άμεσο μέλλον και έχει ως
κύριο στόχο να εστιάσει στις πολιτικές αντιμετώπισης των προ-
κλήσεων αυτών από την Ε.Ε.

2. Ανταγωνιστικότητα στον ευρωπαϊκό
τομέα μεταφορών
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης και των πλεονεκτημάτων
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μεταφορών προϋποθέτει την ανα-
γνώριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας των

Το Meλλον Tων Mεταφορων Στην
Ευρωπη: Οι Προκλησεις 

Και Η Αντιμετωπιση Τους
Μαρία Μποϊλέ*, Άγγελος Αγγελακάκης**, Αλκιβιάδης Τρομάρας***, Ανέστης Παπανικολάου ****
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3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

μεταφορών, οι οποίοι είναι (Condeço-Melhorado et al., 2013):
1) Περιβαλλοντικοί περιορισμοί και οι στόχοι που έχει θέσει η
Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων 2) Ο ανταγωνισμός
από ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως 3) Η εξάντ-
ληση των φυσικών πόρων και η ανάγκη της Ε.Ε. για ανεξαρτητο-
ποίηση από το πετρέλαιο 4) Η Ασφάλεια των επιβατών και των
εμπορευμάτων, καθώς και οι νέες τεχνολογίες που θα υποστη-
ρίζουν αυτό το σκοπό 5) Η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η αντιμε-
τώπιση των παραπάνω κινδύνων θα γίνει ο βασικός πυλώνας για
τη στήριξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
χωρών. 

2.1 Καινοτομία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταφο-
ρών
Ο επιχειρηματικός τομέας είναι ο κύριος επενδυτής στην έρευνα
και την καινοτομία (Ε&Κ) στην Ε.Ε. Από όλα τα κράτη μέλη της
Ε.Ε., τέσσερα δαπανούν το μεγαλύτερο μερίδιο της Ε&Κ σε τομείς
που σχετίζονται με τις μεταφορές. Αυτά τα κράτη είναι η Γερμανία,
η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Συγκεκριμένα, η Γερ-
μανία δίνει προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τις δαπάνες της για Ε&Κ
στην κατασκευή κινητήρων για ρυμουλκούμενα και ημι-ρυμουλ-
κούμενα οχήματα, σιδηροδρομικών μηχανών και τροχαίου υλι-
κού, ενώ η Γαλλία στην κατασκευή πλοίων, αεροσκαφών,
διαστημοπλοίων και λοιπού εξοπλισμού που σχετίζεται με αυτά
(Condeço-Melhorado et al., 2013). Οι επενδύσεις στην Ε&Κ είναι
ιδιαίτερα υψηλές στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της
βιομηχανίας πολιτικής αεροπορίας. Οι βιομηχανικοί τομείς που
επενδύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των καθαρών κερδών τους
στην Ε&Κ, είναι αυτοί της αεροπορικής βιομηχανίας ακολουθού-
μενη από τη βιομηχανία Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών (ITS). 

2.2 Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου των
μεταφορών
Εντός της Ε.Ε. η αυτοκινητοβιομηχανία μαζί με την αεροπορική
βιομηχανία χαρακτηρίζονται ως οι τομείς με την υψηλότερη προ-
στιθέμενη αξία, οι οποίοι προσφέρουν υψηλής ποιότητας θέσεις
εργασίας, κάτι που αντικατοπτρίζεται από τις μεγάλες μέσες δα-
πάνες προσωπικού, την παραγωγικότητα της εργασίας, καθώς
και τις υψηλές δαπάνες των συγκεκριμένων τομέων στην Ε&Κ.
Πραγματοποιώντας μια αξιολόγηση της θέσης κάθε ευρωπαϊκής
χώρας στον κλάδο των μεταφορών, μπορεί να διαπιστωθεί ότι
στην παγκόσμια αγορά η Γερμανία κυριαρχεί στον τομέα της αυ-
τοκινητοβιομηχανίας, ενώ η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
είναι σε πολύ καλή θέση στην κατασκευή εξοπλισμού αεροδια-
στημικής. Στην κατασκευή πλοίων εξέχουσα θέση έχει το Ηνω-
μένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ στην
κατασκευή των σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών
έλξης, καθώς και τροχαίου υλικού κυριαρχεί η Γερμανία μαζί με
τη Γαλλία και την Ισπανία. Σε σχέση με τους παρόχους μεταφορι-
κών υπηρεσιών, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
παρουσιάζουν την υψηλότερη κερδοφορία.

3. Μελλοντική ζήτηση για μεταφορές
Η αναγνώριση των τάσεων, των προκλήσεων και των πιθανών
επιλογών πολιτικής σε μακροχρόνιο επίπεδο για την Ευρωπαϊκή
βιομηχανία μεταφορών είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία,
αλλά και πολύ σημαντική, καθώς θα καθορίσει την ανταγωνιστι-
κότητα της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο. Το σχήμα που ακολουθεί
αποτυπώνει τη μεθοδολογική προσέγγιση, με βάση την οποία
πραγματοποιείται η πρόβλεψη των προκλήσεων του μέλλοντος
που θα αντιμετωπίσει η Ε.Ε. για τις μεταφορές, καθώς και η οριο-
θέτηση σε γενικές γραμμές των πολιτικών επιλογών στην ευρω-
παϊκή πολιτική.

3.1 Καταγραφή τάσεων και παραμέτρων που επηρεά-
ζουν τη ζήτηση
Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας στην εξέλιξη
των μεταφορών στο μέλλον που συνδέεται με τη μακροπρόθεσμη
πρόβλεψη, είναι χρήσιμο να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια
εξέλιξης του παγκόσμιου χάρτη. Η μέθοδος των εναλλακτικών
σεναρίων εξέλιξης επικεντρώνεται κυρίως στις εξειδικευμένες
ανάγκες που θα καλύπτουν τα μεταφορικά συστήματα, καθώς και
στη σημασία τους.

Ο προσδιορισμός της μελλοντικής ζήτησης είναι μια διαδικασία
που έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον καθορισμό και την αξιο-
λόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση. Η εύρεση
των παραγόντων αυτών πραγματοποιήθηκε μέσω: α) βιβλιογρα-
φικής ανασκόπησης σχετικών μελετών γύρω από το μέλλον των
μεταφορών, β) με τη βοήθεια διαβούλευσης και συζήτησης με
ειδικούς, καθώς και γ) μέσω του ελέγχου της λογικής και της ρε-
αλιστικότητας των παραγόντων που διατυπώθηκαν.  
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιελάμβανε μελέτες που ολο-
κληρώθηκαν την τελευταία πενταετία και είτε σχετίζονται με τις
εξελίξεις στις μεταφορές, είτε με τις εξελίξεις σε άλλους τομείς
παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η ενέργεια, η οικονομία, το πε-
ριβάλλον, ο τρόπος ζωής, η γεωπολιτική και οι επικοινωνίες. Ανα-
λυτικότερα οι βασικές μελέτες που αξιοποιήθηκαν είναι οι
ακόλουθες: α) “Megatrends Update” (Punkt, 2013), β) “Global
Trends 2030” (National Intelligence Council USA, 2012), γ)

Εικόνα 1. Αναγνώριση μακροπρόθεσμων προκλήσεων και πολι-
τικών επιλογών στο μέλλον για τον τομέα των μεταφορών στην
Ε.Ε. (Reichenbach and Schippl, 2013)
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“Looking to 2060: Long-term global growth prospects”(Johans-
son et al., 2012), δ) “Our future world - Global megatrends that
will change the way we live” (Hajkowicz et al., 2012), “New lens
scenarios” (Shell, 2013), ε) “The European Environment – As-
sessment of Global Megatrends” (ΕΕΑ, 2011), στ) “Sustainable
Lifestyles 2050”, (Leppänen et al., 2012). Επίσης, έγινε και
αξιοποίηση δεδομένων από ευρωπαϊκά έργα και χρηματοδοτού-
μενες μελέτες από την η Ε.Ε.

Η παραπάνω εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση βοήθησε
στον καθορισμό των κύριων τάσεων που υπάρχουν στις μεταφο-
ρές και στην αναγνώριση των μαζικών παραγόντων που επηρε-
άζουν την εξέλιξη της μεταφορικής ζήτησης. Αυτές οι κύριες
τάσεις είναι σταθερές και καθοδηγούνται από παγκόσμιες δυνά-
μεις που επηρεάζουν διάφορα τμήματα της κοινωνίας. Η αναγνώ-
ριση των συγκεκριμένων τάσεων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο,
καθώς η μετέπειτα αξιολόγηση των μελλοντικών σεναρίων θα
βασιστεί στο κατά πόσο επηρέασαν διάφορες πτυχές των μετα-
φορικών αναγκών. Οι κυριότερες μαζικές τάσεις που σχετίζονται
με τον τομέα των μεταφορών είναι (Bernardino et al., 2013): 1.
Παγκοσμιοποίηση, 2. Αστικοποίηση, 3. Αύξηση μέσου όρου ηλι-
κίας, 4. Κοινωνία της γνώσης, 5. Ατομικισμός, 6. Μετανάστευση,
7. Συνδεσιμότητα, 8. Άμεσες ανάγκες: εδώ και τώρα, 9. Αργή Με-
τακίνηση, 10. Ενδυνάμωση των Γυναικών, 11. Συνειδητοποί-
ηση/συνείδηση, 12. Κατανάλωση - χρήση, όχι ιδιοκτησία, 13.
Νέοι για πάντα, 14. Αναζήτηση εμπειριών, 15. Κάντο μόνος σου. 

Οι βασικοί παράγοντες/παράμετροι που επηρεάζουν την εξέλιξη
της ζήτησης στις μεταφορές, μπορούν να ταξινομηθούν σε κατη-
γορίες, που είναι οι εξής: κοινωνικοί, τεχνολογικοί, οικονομικοί,
περιβαλλοντικοί και πολιτικοί. Αναλυτικά φαίνονται στον Πίνακα
1 που ακολουθεί:

3.2 Σενάρια για τη ζήτηση
Οι μαζικές τάσεις και οι βασικές παράμετροι αποτέλεσαν τη βάση
για το χτίσιμο τριών μελλοντικών σεναρίων εξέλιξης της μεταφο-
ρικής ζήτησης για το έτος 2050. Στα πλαίσια του έργου FUTRE
διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας στην πόλη Arrábida της Πορ-
τογαλίας με τίτλο: «Οι ανάγκες των μεταφορών το 2050», στην
οποία συμμετείχαν ειδικοί στις μεταφορές με διαφορετικά γνω-
στικά υπόβαθρα, οι οποίοι μέσα από στοχευμένο διάλογο με τους
εταίρους του έργου, δόμησαν τα εναλλακτικά σενάρια. Μεγάλη
βάση δόθηκε σε παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή
στη μεταφορική ζήτηση και είναι οι εξής: η κλιματική αλλαγή, η
ανεπάρκεια ορυκτών καυσίμων, οι οικονομικές επιδόσεις, η συ-
νεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κοινωνικές προτιμήσεις.
Παρακάτω περιγράφονται τα σενάρια:

Απεριόριστη κατανάλωση: Σε αυτό το σενάριο η πρόοδος της τε-
χνολογίας είναι τέτοια ώστε να μπορεί να επιλύσει σημαντικά πε-
ριβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα. Υπάρχει μεγάλη
αύξηση του καταναλωτισμού και των ταξιδιών/μετακινήσεων των
ανθρώπων από περιοχή σε περιοχή. Κύρια χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα του συγκεκριμένου σεναρίου είναι: α) η χρήση νέων και
καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την «πράσινη» ανάπτυξη, β)
η ελαχιστοποίηση της φτώχειας στον πλανήτη, γ) γρήγορος ρυθ-
μός ζωής και δύσκολος συνδυασμός επαγγελματικής και προ-
σωπικής ζωής, δ) αναζήτηση νέων εμπειριών στη ζωή των
ατόμων, ε) καθοριστικές παράμετροι για την επιλογή μεταφορι-
κού μέσου στα ταξίδια είναι η ταχύτητα, η άνεση και η γρήγορη
σύνδεση με το διαδίκτυο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις συνδυά-
ζεται η μετακίνηση με την εργασία, στ) η εκτύπωση 3D εξελίσσε-
ται σε επικρατούσα τάση στη μαζική παραγωγή προϊόντων.

Πίνακας 1. Βασικοί παράγοντες στην εξέλιξη της μεταφορικής
ζήτησης (Bernardino et al., 2013)
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Σενάριο παθητικότητας: Σε αυτό το σενάριο περιγράφεται ένας κό-
σμος, όπου οι κοινωνίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ενερ-
γειακά και περιβαλλοντικά προβλήματά τους. Παρατηρείται έντονη
οικονομική και πολιτική παρακμή στις κοινωνίες, που σε συνδυα-
σμό με την εκτενή κλιματική και περιβαλλοντική κρίση οδηγεί στην
αβεβαιότητα και στην αστάθεια ολόκληρου του πλανήτη. Κύρια χα-
ρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου σεναρίου είναι: α) η
εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και μεγάλων περιβαλ-
λοντικών καταστροφών, β) η εξάντληση ορυκτών καυσίμων και φυ-
σικών πόρων και η ραγδαία αύξηση στην τιμή των προϊόντων, γ) η
μείωση της βιοποικιλότητας, δ) η μαζική μετανάστευση, ε) η μεγι-
στοποίηση των ανισοτήτων, στ) η μείωση των επενδύσεων, ζ) η
ύπαρξη αποκλειστικά και μόνο βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού και
η) η ανάγκη για ευελιξία και άμεση προσαρμοστικότητα στις περι-
βαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

Σενάριο υπεύθυνης ανάπτυξης: Ο κίνδυνος της περιβαλλοντικής
και οικονομικής κατάρρευσης, οδηγεί σε συνεργασία ανθρώπων
και χωρών, με σκοπό την υπεύθυνη διαχείριση των αποθεμάτων
φυσικών πόρων - αγαθών, καθώς και την από κοινού επίλυση των
προβλημάτων. Η προαναφερόμενη κατάσταση αποτελεί τον βα-
σικό θεματικό άξονα του σεναρίου, στο οποίο η καινοτομία δεν
εξελίσσεται με υψηλούς ρυθμούς και αυτά που κυρίως επιζητούν-
ται είναι η βιωσιμότητα και η ασφάλεια. Υπάρχει σημαντική μείωση
του καταναλωτισμού και των ταξιδιών/μετακινήσεων των ανθρώ-
πων από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχει εμφανής μείωση στον κα-
ταναλωτισμό και στις μετακινήσεις/ταξίδια των ανθρώπων, μέσω
της εφαρμογής συντονισμένων πολιτικών σε διεθνές επίπεδο
(Krail et al., 2014). Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγ-
κεκριμένου σεναρίου είναι: α) η βιωσιμότητα, β) η αλληλεγγύη,
γ) η αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα, δ) η υιοθέτηση ενός
νέου τρόπου ζωής με χαμηλή κατανάλωση, ε) οι λιγότερες ώρες
εργασίας προς όφελος του ελεύθερου χρόνου, στ) η περιορι-
σμένη χρήση των διαθέσιμων πόρων, ζ) η εσωτερίκευση του εξω-
τερικού κόστους και η) οι υπεύθυνες και συνειδητές επιλογές. 

4. Οι προκλήσεις στον τομέα των μετα-
φορών
Ο προσδιορισμός των πιθανών προκλήσεων που θα κληθεί να αν-
τιμετωπίσει ο τομέας των μεταφορών στο άμεσο μέλλον είναι το
αποτέλεσμα μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που βασίζεται σε:
α) ορισμένες κεντρικές ιδέες οι οποίες αναμένεται να παίξουν κα-
θοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του τομέα, β) εκτενή βιβλιογραφική
ανασκόπηση και συσχετισμό με τα βασικά χαρακτηριστικά του
κάθε σεναρίου. Οι έννοιες αυτές ταξινομήθηκαν σε δυο κύριες κα-
τηγορίες που αφορούν στις επιβατικές και εμπορευματικές μετα-
φορές και παρουσιάζονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 2 και του
Πίνακα 3 αντίστοιχα. Οι βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει
ο τομέας των μεταφορών, περιγράφονται στους Πίνακες 2 και 3.

Εικόνα 2. Απεικόνιση βασικών γνωρισμάτων σεναρίου απεριόρι-
στης κατανάλωσης (Bernardino, 2014)

Εικόνα 3. Απεικόνιση βασικών γνωρισμάτων σεναρίου παθητικό-
τητας (Bernardino, 2014)

Εικόνα 4. Απεικόνιση βασικών γνωρισμάτων σεναρίου υπεύθυ-

νης ανάπτυξης (Bernardino, 2014)
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5. Συμπεράσματα - Πολιτικές αντιμε-
τώπισης των προκλήσεων από την 
Ευρώπη
Οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν μια ματιά
στο μέλλον και στο τι πιθανώς να κληθεί να αντιμετωπίσει η Ε.Ε.
σε κάθε ένα από τα τρία σενάρια που αναπτύχθηκαν. Η αντιμετώ-
πιση αυτή θα καθορίσει και την ευρωπαϊκή πολιτική που θα ακο-
λουθηθεί στο μέλλον, στους τομείς τόσο των επιβατικών, όσο και
των εμπορευματικών μεταφορών.

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τα προαναφερ-
θέντα είναι μια στροφή προς τις πολυτροπικές μεταφορές, με την
ενίσχυση του ρόλου και της σημασίας των αεροπορικών μεταφο-
ρών από τη μια πλευρά και από την άλλη την ανάπτυξη μέσων
μεταφοράς που μεταφέρουν μικτό φορτίο, δηλαδή τόσο επιβάτες,
όσο και εμπορεύματα. Αυτή όμως η νέα μικτή μεταφορά επιβατών

και εμπορευμάτων αποτελεί μια σημαντική πρόκληση σε ό,τι
αφορά στη διαδικασία των τελωνειακών ελέγχων. Επομένως δη-
μιουργείται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός κατάλληλου νο-
μικού πλαισίου σε πρώτο στάδιο και εν συνεχεία διαμόρφωσης
των αναγκαίων μηχανισμών, που θα επιτρέπουν τη διέλευση των
εμπορευμάτων από το εκάστοτε τελωνείο χωρίς μεγάλους χρό-
νους αναμονής για τους επιβάτες.

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στους κατασκευα-
στές, ώστε να διαμορφώσουν μια ενιαία περιβαλλοντική πολιτική
με βασικούς άξονες την προστασία του περιβάλλοντος και τη δια-
τήρηση των διαθέσιμων αποθεμάτων ενέργειας και φυσικών
πόρων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να δημιουρ-
γηθούν και να υποστηριχθούν πολιτικές που θα εστιάζουν στη
μείωση της χρήσης των πρώτων υλών και στην επαναχρησιμο-
ποίηση ή ανακύκλωσή τους, τόσο στο κατασκευαστικό, όσο και
στο καταναλωτικό επίπεδο.

Πίνακας 2. Συνολικές προκλήσεις για τις επιβατικές μεταφορές (Papanikolaou et al., 2014)
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Πίνακας 3. Συνολικές προκλήσεις για τις επιβατικές μεταφορές (Papanikolaou et al., 2014)

Την ίδια στιγμή αναγκαία κρίνεται η ύπαρξη μιας στοχευμένης
προσπάθειας διαμόρφωσης μιας κοινής ευρωπαϊκής πλατφόρ-
μας, που θα εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καινοτο-
μίας εντός της Ε.Ε., μεταξύ των κρατών-μελών και των εταιρειών,
με βασικό σκοπό την αξιοποίηση των γεωγραφικών, τεχνολογι-
κών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, ώστε να ενισχυθεί
η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Άλλη σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να τονιστεί είναι η
ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και αυξημένης συμμετοχής των
πολιτών της Ε.Ε. στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ιδιαίτερα
σε θέματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, την εγκληματικό-
τητα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα αστικών μεταφορών, θα δοθεί προτε-
ραιότητα στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, στη συλλογική
χρήση των ιδιόκτητων αυτοκινήτων, καθώς και στους πλέον περι-
βαλλοντικά φιλικούς τρόπους μετακίνησης, δηλαδή στο ποδήλατο
και στο περπάτημα. Επίσης η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
θα πρέπει να κινηθεί προς πιο εναλλακτικούς και οικολογικούς
τύπους οχημάτων (ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δίκυκλα), λόγω της
σταδιακής απομάκρυνσης των παραδοσιακών αυτοκινήτων από
τον αστικό ιστό. Τέλος θα υπάρξει ανάγκη για το σχεδιασμό, τη δια-
μόρφωση και τη λειτουργία αποδοτικών και αξιόπιστων πράσινων
αστικών εμπορευματικών μεταφορών. 
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1. Εισαγωγή
1.1 Εργαλεία Αξιολόγησης Οδικού Περιβάλλοντος για
τους Ποδηλάτες
Το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει το οδικό περιβάλλον
στους ποδηλάτες, διαφέρει σημαντικά μεταξύ χωρών, πόλεων
και οδών ή συνοικιών εντός μιας πόλης. Οι ποδηλάτες πρέπει να
μπορούν να μετακινηθούν με το ποδήλατό τους σε ολόκληρο τον
αστικό ιστό, είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με άλλα μέσα με-
τακίνησης, όπως να μεταφέρουν το ποδήλατό τους εντός λεωφο-
ρείου, μετρό ή σιδηρόδρομου. 

Η επίδραση των χαρακτηριστικών δομημένου περιβάλλοντος
στην αύξηση της φυσικής μετακίνησης έχει επιχειρηθεί να προ-
σεγγιστεί από πληθώρα εργαλείων διεθνώς (Brownson et al,
2009). Σημαντικοί θεωρούνται παράγοντες του οδικού περιβάλ-
λοντος που σχετίζονται με την ποιότητα της διαδρομής, όπως οι
κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, η σήμανση και σηματοδό-
τηση, οι παρεχόμενες υποδομές για τον ποδηλάτη, το επίπεδο
οδικού φωτισμού, οι καιρικές συνθήκες και οι χρήσεις γης (Lan-
dis et al., 2001; Moritz, 1998). Ορισμένα εργαλεία εξετάζουν την
άνεση, ικανοποίηση και το επίπεδο οδηγικού άγχους του ποδη-
λάτη (Landis et al., 1997). Ένας αριθμός εργαλείων έχει ανα-
πτυχθεί με σκοπό την αξιολόγηση του επιπέδου υποδομής
ποδηλατόδρομων. Ορισμένες μεθοδολογίες εξετάζουν το παρε-
χόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουν οι αστικές και υπε-
ραστικές οδοί στους ποδηλάτες δημιουργώντας κατάλληλους
δείκτες (Jensen, 2008). Η εγκυρότητα και αξιοπιστία αυτών των
εργαλείων δεν έχει πλήρως εξεταστεί (Moudon & Lee, 2003). 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεθοδολογιών για την αξιολόγηση
της επίδρασης του δομημένου περιβάλλοντος στη φυσική μετα-

κίνηση. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει έρευνες ερωτηματο-
λογίου που στοχεύουν σε πεζούς, ποδηλάτες, πολίτες ή αξιωμα-
τούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, που εξετάζουν τη γειτονιά
που διαμένουν ή μια ολόκληρη πόλη (Neighbourhood Quality
of Life Study, 2002; Saint Louis University Prevention Research
Center, 1999). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει την εφαρμογή
κατάλληλων εργαλείων ελέγχου για τη συστηματική αξιολόγηση
χαρακτηριστικών του οδικού περιβάλλοντος (Pikora et al., 2002;
Emery et al., 2003). Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τη χρήση
δεδομένων από υφιστάμενες βάσεις δεδομένων που έχουν κα-
ταχωρηθεί και κωδικοποιηθεί με Γεωγραφικά Συστήματα Πληρο-
φοριών (GIS).  

Τα εργαλεία ελέγχου επιτρέπουν συστηματική παρατήρηση των
χαρακτηριστικών του οδικού περιβάλλοντος. Για την εφαρμογή
τους απαιτούν τη συλλογή δεδομένων μέσω προσωπικών παρα-
τηρήσεων από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Συμπληρωμα-
τικά, μπορεί να γίνει συλλογή δεδομένων μέσω λήψης
φωτογραφιών και βίντεο. Η τυπική μονάδα εξέτασης είναι το
οδικό τμήμα και η διασταύρωση. Τα εργαλεία ελέγχου αναπτύσ-
σονται σε έντυπη μορφή μέσω της συμπλήρωσης ερωτημάτων
κλειστού και ανοικτού τύπου για την υποβολή σχολίων. Επιλέγε-
ται η συλλογή δεδομένων για κάθε οδικό τμήμα και διασταύ-
ρωση, καθώς δεν είναι δυνατή η λεπτομερής εξέταση μιας
ολόκληρης οδού, εκτός από ορισμένες μεθοδολογίες (Lee et al.,
2005). Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία για τη συλλογή δε-
δομένων μέσω της χρήσης ειδικών συσκευών (Personal Digital
Assistant - PDA), όπως το “Pedestrian Environment Data Scan”
(PEDS), (Clifton et al., 2007). Η χρήση αυτών των συσκευών μπο-
ρεί να μειώσει το χρόνο συλλογής των δεδομένων, καθώς είναι
δυνατή η απευθείας μεταφορά και επεξεργασία τους στον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή. 
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Η παρούσα εργασία παραθέτει τη μεθοδολογική προσέγγιση και
τα αποτελέσματα εφαρμογής ενός εργαλείου ελέγχου για την
εξέταση και αξιολόγηση υφιστάμενων υποδομών ποδηλάτου
στην πόλη της Καρδίτσας. Αντίστοιχη πρώτη εφαρμογή του εργα-
λείου ελέγχου έγινε για το δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη
του Βόλου στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, όπου εξετά-
στηκε το επίπεδο οδικής ασφάλειας και άνεσης κίνησης των πο-
δηλατών και προτάθηκαν επανορθωτικές δράσεις (Galanis &
Eliou, 2014).  

2. Μεθοδολογία Ελέγχου Υποδομής
2.1 Εργαλείο Ελέγχου Ποδηλατικής Υποδομής (ΕΕΠΥ)
Το «Εργαλείο Ελέγχου Ποδηλατικής Υποδομής» (ΕΕΠΥ) αναπτύχ-
θηκε με στόχο την αξιολόγηση τόσο υφιστάμενων, αλλά και προς
μελέτη οδικών υποδομών κίνησης του ποδηλάτου. Το εργαλείο
αποτελείται από δυο καταλόγους ελέγχου:
• Κατάλογος Οδικών Τμημάτων. Αφορά 16 κύριες κατηγορίες και

62 επιμέρους υποκατηγορίες χαρακτηριστικών (Πίνακας 1).
• Κατάλογος Διαβάσεων. Αφορά 11 κύριες κατηγορίες και 38 επι-

μέρους υποκατηγορίες χαρακτηριστικών (Πίνακας 2).
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Και στους δύο καταλόγους, κάθε κατηγορία αποτελείται από υπο-
κατηγορίες με τους αντίστοιχους κωδικούς. Οι κωδικοί κάθε χα-
ρακτηριστικού (κατηγορίας και υποκατηγορίες) κατά τον έλεγχο
πεδίου παρατίθενται σε κατάλληλο σχέδιο, ώστε να γνωρίζουν οι
ερευνητές την ακριβή τους θέση (Σχήμα 1). Για τα οδικά τμήματα,
οι κωδικοί αναφέρονται ως “RB x.y” (Πίνακας 1) ενώ για τις δια-
βάσεις ως “CW x.y” (Πίνακας 2). 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΕΕΠΥ κάθε ερευνητής συμπλη-
ρώνει τους δικούς του καταλόγους ελέγχου για κάθε οδικό τμήμα
και διάβαση κατά μήκος του δικτύου ποδηλατοδρόμων σύμφωνα
με την κωδικοποίηση. Οι τελικοί κατάλογοι ελέγχου προκύπτουν

ως συνισταμένη των επιμέρους καταλόγων κατά τη διάρκεια ανά-
λυσης των δεδομένων στο γραφείο, μετά την ολοκλήρωση της
εν λόγω διαδικασίας. 

Τέλος, παράλληλα με την εφαρμογή του εργαλείου ελέγχου, οι
ερευνητές προχωρούν σε λήψη φωτογραφιών κατά μήκος του δι-
κτύου ποδηλατοδρόμων. Κάθε φωτογραφία έχει ένα κωδικό
αριθμό, ορίζεται π.χ. ως “Φ1…n” και επισημαίνεται στο σχέδιο,
ώστε να μπορεί ο ερευνητής να ανατρέξει σε αυτές όποτε χρει-
αστεί για να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα εφαρμογής του εργα-
λείου. Όλες οι φωτογραφίες αρχειοθετούνται και αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής μεθοδολογίας. 
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2.2 Case Study εφαρμογής ΕΕΠΥ
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας έγινε στην πόλη της Καρδίτσας,
η οποία αποτελεί πρωτοπόρο πόλη στην Ελλάδα όσον αφορά τη
χρήση του ποδηλάτου από τους πολίτες της. Η Καρδίτσα διαθέτει
ένα εκτεταμένο για το μέγεθός της δίκτυο ποδηλατοδρόμων μή-
κους 7.300μ στον αστικό ιστό και 10.500μ στον υπεραστικό ιστό
(Ιστοσελίδα Δήμου Καρδίτσας). Οι βάσεις για την ανάπτυξη του
δικτύου τέθηκαν το έτος 2000, όταν η τότε δημοτική αρχή έθεσε

το ζήτημα της ένταξης του ποδηλάτου στις καθημερινές μετακι-
νήσεις των πολιτών της και το πρώτο δίκτυο ποδηλατοδρόμων
συνολικού μήκους 2.700μ άρχισε να κατασκευάζεται το έτος
2003. 
Για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας εφαρμόσαμε
το ΕΕΠΥ σε δίκτυο αστικών ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρ-
δίτσας και σε μήκος 5,5 χλμ τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο
του 2012. Στο Σχήμα 2 φαίνονται οι οδοί εφαρμογής. 

Σχήμα 1. Παράδειγμα εφαρμογής ΕΕΠΥ σε διασταύρωση με αναγραφή κωδικών

Σχήμα 2.  Δίκτυο ποδηλατοδρόμων προς εφαρμογή του ΕΕΠΥ 
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Η ομάδα των «ελεγκτών» που κλήθηκαν να εφαρμόσουν το ερ-
γαλείο ελέγχου συστάθηκε από δυο προπτυχιακούς φοιτητές και
έναν διδάκτορα (επικεφαλής) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η εκπαίδευση στη χρήση του
εργαλείου περιλάμβανε τρία στάδια: θεωρητική εκπαίδευση της
ομάδας στο γραφείο, δοκιμαστική εφαρμογή του εργαλείου ελέγ-
χου σε τμήμα ποδηλατοδρόμου στην πόλη του Βόλου, τελική εκ-
παίδευση και σχεδιασμός για εφαρμογή στην περιοχή μελέτης.  

3. Συμπεράσματα-Προτάσεις
3.1 Συμπεράσματα
Από την εφαρμογή του εργαλείου ελέγχου στο δίκτυο ποδηλατο-
δρόμων προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο οδι-
κής ασφάλειας, άνεσης και εξυπηρετικότητας στους ποδηλάτες
αλλά και τη χρήση του ΕΕΠΥ. Συνοπτικά, προκύπτουν τα εξής συμ-
περάσματα:

Ως προς τη μεθοδολογία:
• Αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου.
• Επαρκής κατάλογος χαρακτηριστικών ποδηλατοδρόμου με ικα-

νότητα προσαρμογής (ανοικτή αρχιτεκτονική).
• Διάκριση σε δυο μεγάλες κρίσιμες κατηγορίες (τμήματα - δια-

βάσεις). 
• Ευκολία στην εφαρμογή ανεξάρτητα μήκους ή διάρθρωσης του

δικτύου.
• Τεκμηρίωση αξιολόγησης μέσω οπτικού υλικού.
• Δυνατότητα πρότασης στοχευμένων επανορθωτικών δράσεων.

Ως προς τα αποτελέσματα στην περιοχή μελέτης:
• Αν και γενικά η συνολική διατομή του ποδηλατόδρομου είναι

2μ, το πλάτος που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ποδηλάτες
είναι λιγότερο από 1,6μ, λόγω της παρουσίας από μεταλλικά
κολωνάκια ή κράσπεδα. Επιπλέον, η παρουσία του ερείσματος
για την απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού, αλλά και των

φρεατίων αποχέτευσης μειώνει το λειτουργικό πλάτος του πο-
δηλατόδρομου, ώστε να μη δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους
ποδηλάτες που κινούνται και στις δυο κατευθύνσεις.

• Σε κάποιες διαδρομές παρατηρούνται μόνιμα εμπόδια τα οποία
καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση του ποδηλάτη.

• Τα κράσπεδα διακόπτονται σε αρκετά οδικά τμήματα, ενώ σε αρ-
κετές θέσεις όπου υπάρχουν προσβάσεις σε παρόδιες εγκατα-
στάσεις διακόπτονται πλήρως χωρίς την αντίστοιχη σήμανση για
την ενημέρωση των ποδηλατών.

• Εντοπίστηκαν πολλά κινητά εμπόδια εντός των ποδηλατοδρό-
μων, όπως σταθμευμένα οχήματα και δίκυκλα, φερτές ύλες,
σκουπίδια, κάδοι απορριμμάτων. Η παρουσία αυτών των εμπο-
δίων καθιστά ανέφικτη τη χρήση του ποδηλατοδρόμου.  

• Η παρουσία κάδων απορριμμάτων και σκουπιδιών μειώνει την
αισθητική και ελκυστικότητα της χρήσης των ποδηλατοδρόμων.

• Η επιφάνεια των ποδηλατοδρόμων είναι κατασκευασμένη από
άσφαλτο ή κυβόλιθους ή σκυρόδεμα. Στα τμήματα από κυβό-
λιθο και άσφαλτο εντοπίστηκαν αρκετά προβλήματα μειωμένης
συντήρησης, όπως φθοράς και καθιζήσεων σε αντίθεση με το
κομμάτι του δικτύου που έχει κατασκευασθεί με χρωματισμένο
σκυρόδεμα.

• Η ορατότητα των εισερχόμενων οχημάτων από τους ποδηλάτες
είναι μειωμένη σε πολλές διαβάσεις, λόγω της παρουσίας μό-
νιμων ή κινητών εμποδίων. 

• Ο νυχτερινός φωτισμός είναι μειωμένος σε ορισμένα οδικά τμή-
ματα όσο και σε κάποιες διαβάσεις κατά μήκος των ποδηλατο-
δρόμων στις υπό μελέτη οδούς. 

3.2 Προτάσεις
Η εφαρμογή του εργαλείου ελέγχου παρέχει τη δυνατότητα υλο-
ποίησης στοχευμένων δράσεων σε υφιστάμενους, αλλά και σε
υπό μελέτη ποδηλατοδρόμους. Στο Σχήμα 3, παρατίθεται μια φω-
τορεαλιστική απεικόνιση ανάπλασης του ποδηλατόδρομου στην
οδό Μπόσδρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΟΜΟΕ-Δ και
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ΟΜΟΕ-ΙΚ. Συνοπτικά, οι προτάσεις βελτίωσης του δικτύου ποδη-
λατοδρόμων στην περιοχή μελέτης μπορούν να αποτελέσουν γε-
νικές προτάσεις για την ασφάλεια και την άνεση των ποδηλατών
σε αντίστοιχα δίκτυα. Συνοπτικά προτείνεται:
• Κάλυψη της επιφάνειας του ποδηλατόδρομου με έγχρωμο

ασφαλτικό τάπητα.
• Αφαίρεση διαχωριστικών μεταξύ ποδηλατόδρομου και οδο-

στρώματος.
• Υιοθέτηση καθαρού πλάτους ποδηλατόδρομου 2μ και μεταβα-

τικής ζώνης 0,75μ.
• Βελτίωση της υποδομής των πεζοδρομίων παρά των ποδηλα-

τοδρόμων, ώστε οι πεζοί να κινούνται στο πεζοδρόμιο και όχι
εντός του ποδηλατόδρομου.

• Απομάκρυνση των φρεατίων κατά μήκος των ποδηλατοδρόμων. 
• Απομάκρυνση όλων των κάδων απορριμμάτων κατά μήκος των

ποδηλατοδρόμων.
• Αύξηση του επιπέδου νυχτερινού φωτισμού κατά μήκος των πο-

δηλατοδρόμων, δίνοντας έμφαση στις διασταυρώσεις.
• Τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στις θέσεις

εγκάρσιων προσβάσεων παρόδιων εγκαταστάσεων κατά μήκος
των ποδηλατοδρόμων, καθώς και ράμπας για την πρόσβαση σε
αυτές.

• Συνέχεια του ποδηλατόδρομου στις διαβάσεις, μέσω κατάλλη-
λης οριζόντιας σήμανσης και τοποθέτησης έγχρωμου ασφαλτι-

κού τάπητα που θα κατευθύνει τους ποδηλάτες και θα προειδο-
ποιεί τους οδηγούς για την παρουσία τους.

• Απομάκρυνση σταθμευμένων οχημάτων και λοιπών εμποδίων
στις διασταυρώσεις, ώστε να αυξηθεί το μήκος ορατότητας με-
ταξύ ποδηλατών και λοιπών οδικών χρηστών.

• Αλλαγή της σήμανσης με τοποθέτηση σήμανσης Ρ-2 για τα οχή-
ματα και απόδοση προτεραιότητας στους ποδηλάτες στις δια-
σταυρώσεις. 

• Αυστηρή αστυνόμευση των ποδηλατοδρόμων για την αποτροπή
παράνομης στάθμευσης οχημάτων και δικύκλων, ακόμα και
μέσω της δημιουργίας ειδικού τμήματος αστυνομικών που θα
κινούνται με ποδήλατα κατά μήκος των ποδηλατοδρόμων.

• Βελτίωση της αισθητικής των οδών μέσω της απομάκρυνσης
σκουπιδιών, διαφημιστικών αφισών και γκράφιτι που επιπλέον
αποσπούν την προσοχή των ποδηλατών.

• Τακτικός έλεγχος και συντήρηση της οδικής υποδομής, ώστε να
διαθέτει συνεχώς υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και ασφά-
λειας. Σε αυτό περιλαμβάνεται η αποψίλωση ή και το κόψιμο
των δέντρων που εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση του ποδη-
λάτη.

• Τοποθέτηση συγκολλητικού αρμού στα σημεία όπου δεν υπάρ-
χει συνοχή μεταξύ των κυβόλιθων, ώστε να μην είναι εύκολη η
αφαίρεσή τους.

14 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και του εργαλείου
ελέγχου παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης του επιπέδου οδι-
κής ασφάλειας των ποδηλατόδρομων και προσφερόμενου επι-
πέδου άνεσης στους ποδηλάτες, χωρίς περιορισμό για το μήκος
ή τη διάρθρωση του εξεταζόμενου δικτύου. Επιπλέον, το εργαλείο
ελέγχου είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής, προσφέροντας τη δυ-
νατότητα στους χρήστες να προσθαφαιρέσουν στοιχεία που θεω-
ρούν ότι είναι ή όχι χρήσιμα. Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών
(applications) για χρήση από έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες
(smartphones, tablets) μπορεί να δώσει τη δυνατότητα τόσο σε
αρμόδιους υπαλλήλους, μελετητές, αλλά και πολίτες να αξιολο-
γήσουν τις υφιστάμενες υποδομές κίνησης ποδηλατών, πεζών
και οχημάτων σε αστικές και υπεραστικές οδούς, συμβάλλοντας

έτσι στη βελτίωση του επιπέδου βιωσιμότητας των πόλεων.
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Διερεyνηση Mεταβολων 
Στις Συμπεριφορες Κινητικοτητας

Κατα Τη Διαρκεια 
Της Οικονομικης Κρισης 

Στο Κεντρο Της Θεσσαλονικης
Απόστολος Παπαγιαννάκης*

1. Εισαγωγή
Από τον Μάιο 2010 η ασκούμενη οικονομική πολιτική καθορίζε-
ται από τις απαιτήσεις μέτρων και δράσεων που προδιαγράφονται
στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης, γνωστής ως «Μνημονίου»,
που υπογράφηκε από το Ελληνικό Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η παγκόσμια χρηματοπιστω-
τική κρίση που εκδηλώθηκε το 2008, το ενδημικό, στρεβλό ελ-
ληνικό οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της μεταπολίτευσης σε
συνδυασμό με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων του
«Μνημονίου» έχουν προκαλέσει σαρωτικές και συχνά βίαιες με-
ταβολές στην κοινωνία και σε όλους τους στρατηγικούς τομείς
του κράτους. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας, οι αρνη-
τικοί μακροοικονομικοί δείκτες δεν επηρεάζουν μόνο τις συνο-
λικές προοπτικές της χώρας αλλά έχουν σημαντικές δυσμενείς
επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, στις συμπεριφο-
ρές διαβίωσης, τις καταναλωτικές συνήθειες, τις μεταφορές, την
κινητικότητα και την κυκλοφορία στις πόλεις. 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσματα έρευ-

νας μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική περιοχή
της Θεσσαλονίκης με στόχο τη διερεύνηση και τη σύγκριση των
συμπεριφορών κινητικότητας στο κέντρο της πόλης πριν και κατά
τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. H έρευνα κατέγραψε τις με-
ταβολές στα βασικά χαρακτηριστικά των μετακινήσεων των πο-
λιτών όπως το σκοπό, τη συχνότητα, τα έξοδα μετακίνησης, την
επιλογή μέσου μεταφοράς, τις παραβατικές συμπεριφορές οδή-
γησης και χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών, σε συνάρτηση
με τις επιπτώσεις της κρίσης όπως η σημαντική πτώση των εισο-
δημάτων και η γενική μείωση της κατανάλωσης. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί προκύπτει
ότι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης έχουν περιορίσει συνολικά τις
καθημερινές μετακινήσεις τους, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να
παρατηρούνται στις μετακινήσεις με σκοπό τις αγορές και τη δια-
σκέδαση. Τέλος, εμφανίζεται μια τάση μεταστροφής από τη χρήση
του Ι.Χ. αυτοκινήτου προς τη δημόσια συγκοινωνία και τα ήπια
μέσα μεταφοράς, αλλά δεν τεκμηριώνεται ότι οι αλλαγές στις
συμπεριφορές κινητικότητας θα έχουν μονιμότητα και διάρκεια.  
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2. Η ταυτότητα της έρευνας μετακινή-
σεων
Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει 9 περιοχές του ιστορικού κέν-
τρου, μεταξύ των οδών Λεωφόρου Νίκης, Αγγελάκη, Εγνατίας,
Δωδεκανήσου. Οι 9 περιοχές συγκεντρώνουν σύνθετες πολεο-
δομικές και οικονομικές λειτουργίες, όπως η κατοικία, οι εμπο-
ρικές δραστηριότητες, οι υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο, η
εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, αποτελούν πόλους γένεσης για
όλους τους σκοπούς των μετακινήσεων.
Στην περιοχή μελέτης εκπονήθηκε έρευνα δομημένου ερωτημα-
τολογίου, με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων, σε τυ-
χαίο, στατιστικά επαρκές και αντιπροσωπευτικό δείγμα 853
κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η
έρευνα μετακινήσεων πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική πε-
ρίοδο των μηνών Απριλίου και Μαΐου 2014, σε τυπικές εργάσιμες
καθημερινές ημέρες, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες.
Το δείγμα συγκροτήθηκε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας πο-
σόστωσης, σε συνάρτηση με την κατανομή φύλου και την κατα-
νομή ηλικιών του πληθυσμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης
(απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Το τυχαίο δείγμα των 853 ατόμων αν-
τιστοιχεί σε στατιστική ακρίβεια εκτίμησης +/-3,4% για επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας α=95%. 
Η πλειονότητα των ατόμων του δείγματος (48%) προέρχεται από
τον Δήμο Θεσσαλονίκης καθώς οι κάτοικοι του Δήμου αποτελούν
τους πιο συχνούς επισκέπτες του κέντρου της πόλης (Σχήμα 1).
Τα υπόλοιπα ποσοστά σχεδόν ισοκατανέμονται στους όμορους Δή-
μους ως ακολούθως: 9% του ατόμων δείγματος προέρχεται από
τον Δήμο Καλαμαριάς, 8% από τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, 7%
από τον Δήμο Παύλου Μελά, 7% από τον Δήμο Αμπελοκήπων-Με-
νεμένης και 7% από τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. Επίσης 7% του
δείγματος κατοικεί σε Δήμους εκτός των ορίων του Πολεοδομι-
κού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Τέλος ένα ποσοστό 1% προ-
έρχεται κυρίως από γειτονικούς νομούς όπως οι νομοί Πιερίας,
Ημαθίας κ.ά. 

3. Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στους σκοπούς μετακίνησης
Από τις παρατηρούμενες μεταβολές της συχνότητας μετακίνησης
ανά σκοπό προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης σε σχέση με πριν την εκδήλωσή της

(Σχήμα 2), τεκμηριώνονται οι επιπτώσεις της μείωσης των εισο-
δημάτων στην αστική κινητικότητα. Κατά το χρονικό διάστημα της
κρίσης, τα σημαντικά ποσοστά του 61% και 44% του δείγματος
έχουν μειώσει, ως ένα βαθμό, τη συχνότητα μετακίνησης προς το
κέντρο με σκοπό τις αγορές και τη διασκέδαση αντίστοιχα. Ειδι-
κότερα, ποσοστά 6% και 4% του δείγματος έχουν διακόψει πλή-
ρως τις μετακινήσεις τους για αγορές και διασκέδαση. Αντίθετα,
περίπου 1 στους 3 ερωτηθέντες (ποσοστό 33%) δεν έχει μεταβά-
λει καθόλου τη συχνότητα μετακίνησης για διασκέδαση. Η συχνό-
τητα μετακίνησης για εργασία παραμένει κατά ένα μεγάλο
ποσοστό σταθερή (28% του δείγματος) κατά την κρίση, ενώ εμ-
φανίζεται ένα ποσοστό 6% που διέκοψε τη μετάβαση στο κέντρο
για εργασία. Η διακοπή οφείλεται συνήθως σε συνταξιοδότηση ή
σε απόλυση. Αντίθετα, ένα ποσοστό 9% ξεκίνησε να μετακινείται
προς στο κέντρο κατά τη διάρκεια της κρίσης, είτε επειδή βρήκε
την πρώτη του εργασία (νέοι ηλικιακά εργαζόμενοι) είτε γιατί άλ-
λαξε τόπο εργασίας, λόγω της κινητικότητας και της αστάθειας
που παρατηρείται στον εργασιακό χώρο. Τέλος, δεν παρατηρούν-
ται σημαντικές μεταβολές στους σκοπούς μετακίνησης «εκπαί-
δευση» και «προσωπικές υποθέσεις». 

Γενικά όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3, σε ένα ποσοστό 20% στο
σύνολο του δείγματος δεν παρατηρείται καμία αλλαγή στη συ-
χνότητα μετακίνησης για κάποιον από τους σκοπούς μετάβασης
στο κέντρο της πόλης. Αντίθετα, ποσοστό 80% έχει μεταβάλει τη
συχνότητα για έναν τουλάχιστον σκοπό μετακίνησης. Σε ποσοστό
67% των περιπτώσεων η μεταβολή οφείλεται στην οικονομική
κρίση και στο υπόλοιπο 13% σε άλλους λόγους. Συνολικά συμ-
περαίνουμε ότι οι κάτοικοι του πολεοδομικού συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης δεν έχουν διακόψει σε σημαντικό ποσοστό τις βα-
σικές δραστηριότητες και μετακινήσεις τους, αλλά έχουν μειώσει
αρκετά τη συχνότητα με την οποία τις ασκούν, με τις μεγαλύτερες
αλλαγές να εμφανίζονται στις αγορές και στη διασκέδαση. Η οι-
κονομική κρίση δηλώνεται ως κύρια αιτία της μείωσης της συ-
χνότητας των μετακινήσεων για αγορές και για διασκέδαση από
το 58% και το 41% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. 

Σχήμα 1. Κατανομή του δείγματος ανά δήμο κατοικίας

Σχήμα 2. Μεταβολή συχνότητας μετακίνησης ανά σκοπό σε
σχέση με την περίοδο πριν από την εκδήλωση της κρίσης
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4. Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στην επιλογή μέσου μεταφοράς
Σχετικά με τις παρατηρούμενες μεταβολές στις συχνότητες χρή-
σης των μέσων μεταφοράς σε σχέση με την περίοδο πριν από την
εκδήλωση της κρίσης, στο παρακάτω Σχήμα 4 επιβεβαιώνονται
οι τάσεις μείωσης των ιδιωτικών μέσων μετακίνησης (Ι.Χ. ως οδη-
γός ή ως επιβάτης και ταξί) καθώς και οι αυξητικές τάσεις των λι-
γότερο ενεργοβόρων μέσων (κυρίως του λεωφορείου, αλλά και
του περπατήματος, του ποδηλάτου και της δίκυκλης μηχανής).
Υπογραμμίζεται ότι ένα ποσοστό 31% του δείγματος έχει μειώσει
ή διακόψει τη χρήση του Ι.Χ. (οδηγός ή επιβάτης), ενώ ταυτόχρονα
ποσοστά 28%, 9%, 3%, 5%, έχουν αυξήσει τη χρήση του λεωφο-
ρείου, του περπατήματος, του ποδηλάτου και του μηχανοκίνητου
δικύκλου αντίστοιχα. Τέλος, ποσοστό 14% του δείγματος έχει μει-
ώσει (8%) ή διακόψει πλήρως (6%) τη χρήση του ταξί για τις με-
τακινήσεις προς το κέντρο της πόλης.

Όπως συνοψίζεται στο Σχήμα 5, ποσοστό 36% του δείγματος δεν
έχει αλλάξει καμία συνήθεια μετακίνησης, είτε πρόκειται για με-
ταβολή στη συχνότητα χρήσης ενός μέσου μεταφοράς, είτε πρό-
κειται για εκτροπή μέσου. Όμως ένα ποσοστό 45% αναφέρει
τουλάχιστον μια αλλαγή εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ενώ
ένα ποσοστό 19% για άλλους λόγους. Υπενθυμίζεται ότι τα αντί-
στοιχα ποσοστά όσον αφορά τις μεταβολές στους σκοπούς μετα-

κίνησης είναι 20% «καμία αλλαγή», 67% «λόγω κρίσης» και
13% «για άλλους λόγους». Συμπεραίνουμε ότι, η κρίση επηρεά-
ζει τη συμπεριφορά περισσοτέρων ατόμων όσον αφορά τη μείωση
των καθημερινών δραστηριοτήτων και λιγότερων όσον αφορά την
αλλαγή μεταφορικού μέσου.

Στο Σχήμα 6 αποτυπώνονται οι βασικές προτιμήσεις μέσου μετα-
φοράς των πολιτών πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, στο σύ-
νολο του δείγματος. Διαπιστώνουμε μια σαφή τάση μείωσης της
προτίμησης του Ι.Χ. αυτοκινήτου και του ταξί με μια παράλληλη
αυξητική τάση στις προτιμήσεις του λεωφορείου, της πεζή μετα-
κίνησης, του μηχανοκίνητου δίκυκλου και του ποδηλάτου. Συγ-
κεκριμένα πριν από την κρίση ένα ποσοστό 43% του δείγματος
προτιμούσε συνήθως το Ι.Χ. και το ταξί για μετακινήσεις προς το
κέντρο της πόλης, ενώ τώρα το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο
26%. Η μείωση των 17% ποσοστιαίων μονάδων που παρατηρείται
στην επιλογή του επιβατικού αυτοκινήτου αντιστοιχεί σε μια συ-
νολική ισόποση αύξηση στις προτιμήσεις των εναλλακτικών
μέσων μετακίνησης όπως το λεωφορείο (από 35% σε 47%), το
περπάτημα (από 14% σε 17%), το ποδήλατο (από 0% σε 1%) και
το μηχανοκίνητο δίκυκλο (από 7% σε 9%).

Σε γενικές γραμμές, η οικονομική κρίση αποδεικνύεται πιο απο-
τελεσματική όσον αφορά τον περιορισμό της χρήσης του αυτοκι-
νήτου σε σύγκριση με κάθε είδους πολιτικές, μέτρα και δράσεις
προς όφελος της βιώσιμης κινητικότητας που έχουν επιχειρηθεί
ή υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το παρελθόν. 

Σχήμα 3. Μεταβολές στις συχνότητες μετακίνησης ανά σκοπό

Σχήμα 5. Μεταβολές στη συχνότητα χρήσης των μέσων μεταφο-
ράς

Σχήμα 6. Προτίμηση μέσου μετακίνησης πριν από την κρίση και
σήμερα

Σχήμα 4. Μεταβολή συχνότητας ανά μέσο μετακίνησης σε σχέση
με την περίοδο πριν από την κρίση
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5. Προθυμία διατήρησης των μεταβο-
λών στις συμπεριφορές κινητικότητας
Στο Σχήμα 7 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ατόμων του δείγ-
ματος που μείωσαν τη συχνότητα χρήσης του Ι.Χ. (οδηγός ή επι-
βάτης) και του ταξί (29%) καθώς και των ατόμων που αύξησαν τη
χρήση του λεωφορείου (28%), του βαδίσματος και του ποδηλάτου
(10%), στο εξής ερώτημα: «Θα διατηρήσετε τις νέες επιλογές με-
τακίνησής σας, σε περίπτωση τερματισμού της οικονομικής κρί-
σης;». Σκοπός της ερώτησης αυτής είναι να διερευνηθεί αν οι
πολίτες κατανοούν τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα του περιο-
ρισμού της χρήσης του Ι.Χ. και της υιοθέτησης βιώσιμων συμπε-
ριφορών μετακίνησης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν διαφαίνεται κάποια σαφής
τάση προς την κατεύθυνση της διατήρησης των νέων συμπεριφο-
ρών κινητικότητας μετά την παρέλευση της κρίσης. Η μειοψηφία
του 40% των ατόμων που περιόρισαν τη χρήση των ιδιωτικών οχη-
μάτων και αύξησαν τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, απαν-
τάει ξεκάθαρα «Ναι, θα συνεχίσω να μετακινούμε λιγότερο με Ι.Χ.
και ταξί ή περισσότερο με λεωφορείο». Αντίθετα, η πλειοψηφία
του 60% δηλώνει "Όχι", "Ίσως" και "Δεν γνωρίζω". Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το ποσοστό 10% των ατόμων που στράφηκαν προς το βά-
δισμα και το ποδήλατο κατά τη διάρκεια της κρίσης εμφανίζεται
περισσότερο αποφασισμένο να συνεχίσει αυτή τη συνήθεια και
στο μέλλον. Η προθυμία διατήρησης ανέρχεται στο 76%.

Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική διατήρηση των νέων επιλογών
μετακίνησης δεν οφείλεται στην ευαισθητοποίηση σε ζητήματα
βιώσιμης κινητικότητας και προστασίας του αστικού περιβάλλον-
τος, αλλά βασικά εξαρτάται από παράγοντες κόστους και ποιότη-
τας εξυπηρέτησης. Ποσοστό 45% των ερωτηθέντων δηλώνει την
υψηλή τιμή της βενζίνης ως την κύρια αιτία της μείωσης της χρή-
σης του αυτοκινήτου, ενώ το 27% το υψηλό κόστος της στάθμευ-
σης. Το 9% αναφέρει το ακριβό κόμιστρο ως βασικό κίνητρο
μείωσης της χρήσης του ταξί. Παράλληλα, ως κύριες αιτίες μεί-
ωσης της χρήσης του λεωφορείου καταγράφονται οι συνθήκες
μεταφοράς εντός των οχημάτων, οι ελλιπείς συχνότητες εξυπη-
ρέτησης και το κόστος του εισιτηρίου σε ποσοστά 7%, 6% και 4%
αντίστοιχα. Υπογραμμίζεται ότι μόνο το 3% των ερωτηθέντων ανέ-
φερε ότι η αλλαγή μέσου μεταφοράς κατά τη διάρκεια τη κρίσης
οφείλεται σε λόγους περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

6. Επίλογος
Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι οι ισορροπίες κατά τη
διάρκεια μιας κρίσης μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς οι περικο-
πές δαπανών, η μείωση των εισοδημάτων και η ταυτόχρονη άνο-
δος των τιμών πλήττουν τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια μέσα
μετακίνησης. Η εκδήλωση αλλά και η σταθεροποίηση των όποιων
αλλαγών απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και οι κάτοικοι δια-
μορφώνουν σταδιακά νέες συνήθειες μετακίνησης. Σε πρώτη
φάση, το σύνολο του πληθυσμού και ιδιαίτερα οι χαμηλές εισο-
δηματικές τάξεις, οι άνεργοι και οι νέοι προσπαθούν να μειώσουν
σημαντικά τις δαπάνες, το πλήθος, τη συχνότητα και την απόσταση
των μετακινήσεων με όλα τα μηχανοκίνητα μέσα.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών σε διάφορες
χώρες, παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις το Ι.Χ. αυτοκί-
νητο είναι το πρώτο μέσο που πλήττεται από την κρίση. Η συνέχεια
εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες και το σύστημα χωρικής ορ-
γάνωσης και λειτουργίας του αστικών μεταφορών. Σε ορισμένες
χώρες παρατηρήθηκε στροφή στα Μ.Μ.Μ., η οποία διατηρήθηκε
εφόσον το κόμιστρο ήταν χαμηλό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που
το κόμιστρο ήταν υψηλό, παρατηρήθηκε εισιτηριοδιαφυγή ή και
μείωση της επιβατικής κίνησης. Άρα, η ύπαρξη και μόνο ενός δι-
κτύου Μ.Μ.Μ. δεν είναι αρκετή για να αποτελέσει η δημόσια συγ-
κοινωνία εναλλακτική επιλογή του Ι.Χ. Σημαντικό ρόλο στην
ελκυστικότητα των Μ.Μ.Μ. διαδραματίζει η συχνότητα δρομολο-
γίων, το επίπεδο προσβασιμότητας σε διάφορους προορισμούς
καθώς και οι συνθήκες μεταφοράς εντός των οχημάτων. 

Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, εφόσον η μείωση της χρή-
σης του Ι.Χ. συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της χρήσης των
Μ.Μ.Μ., αναμένονται θετικές επιπτώσεις στο αστικό περιβάλλον
(περιορισμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ρύπανσης,
του θορύβου). Ωστόσο στις περιπτώσεις που το υπάρχον σύστημα
Μ.Μ.Μ. είναι ανεπαρκές, οι πολίτες βρίσκονται σε στάση αναμο-
νής. Όσο δεν πραγματοποιούνται αλλαγές σε βασικούς προσωπι-
κούς παράγοντες (όπως αλλαγή του τόπου κατοικίας ή εργασίας),
οι όποιες αλλαγές στη συμπεριφορά κινητικότητας δεν αναμένε-
ται να έχουν μονιμότητα και διάρκεια. Επίσης, αν ο στόλος των μη-
χανοκίνητων δημόσιων ή ιδιωτικών οχημάτων είναι παλαιάς
τεχνολογίας ή ελλιπώς συντηρημένα, η ρύπανση δεν αναμένεται
να περιοριστεί σε σχέση με την περίοδο πριν από την εκδήλωση
της κρίσης. Τέλος, στις περισσότερες περιπτώσεις, η στροφή
στους ήπιους τρόπους μετακίνησης (ποδήλατο, περπάτημα) είναι
αναγκαστική λόγω της δραστικής μείωσης του οικογενειακού ει-
σοδήματος.
Με στόχο την εκμετάλλευση των «παράπλευρων ωφελειών» της
οικονομικής κρίσης προς όφελος της βιώσιμης κινητικότητας στη
Θεσσαλονίκη, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και
να αναζητηθούν συνέργειες σε τρεις κατευθύνσεις:
• Μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας με στόχο την ενίσχυση των

τάσεων περιορισμού της χρήσης του Ι.Χ. καθώς και την αναγνώ-
ριση και την κατανόηση από τους πολίτες των προσωπικών και
κοινωνικών ωφελειών από τη χρήση των ήπιων μέσων μεταφο-
ράς. Σε περίοδο έλλειψης οικονομικών πόρων, δράσεις και
μέτρα ήπιας μορφής όπως είναι η πληροφόρηση, η επικοινωνία,
η εκπαίδευση και η επιμόρφωση, η συλλογική χρήση οχημά-
των, η οργάνωση και ο συντονισμός των ενεργειών διαφορετι-
κών εμπλεκόμενων φορέων θα μπορούσαν να υποστηρίξουν

Σχήμα 7. Προθυμία διατήρησης των μεταβολών στη χρήση των
μέσων μεταφοράς
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την μετεξέλιξη των νέων ευκαιριακών συμπεριφορών κινητικό-
τητας σε καθημερινές συνήθειες.

• Περιορισμένου κόστους μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας
προς όφελος της δημόσιας συγκοινωνίας και υποστηρικτικές
ενέργειες για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης
(κόστος, συχνότητα, αξιοπιστία, ταχύτητα και άνεση). Η αναγκα-
στική χρήση ενός νέου μέσου μεταφοράς (π.χ. Μ.Μ.Μ. ή ποδή-
λατο) λόγω κρίσης θα μπορούσε να αλλάξει την αντίληψη που
έχει το άτομο για το ίδιο το μέσο. Αν ο χρήστης διαμορφώσει μια
θετική αίσθηση για το νέο μέσο, τότε η αλλαγή θα εδραιωθεί
και το μέσο θα έχει πλέον αποκτήσει θετική εικόνα σε σχέση με
πριν. Αν η αντίληψη είναι αρνητική, θα υπάρχει πάντα η τάση
επιστροφής στο μέσο μεταφοράς για το οποίο διατηρεί μια κα-
λύτερη εικόνα και αντίληψη γιατί το θεωρεί πιο ευέλικτο, άνετο
και οικονομικό (π.χ. Ι.Χ.). Άρα, σε περιόδους πτώσης των εισο-
δημάτων, η ανταγωνιστική τιμή κομίστρου για τις αστικές συγ-
κοινωνίες αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο που πρέπει να
συνοδεύεται από δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα βραχυ-
πρόθεσμης υλοποίησης όπως: η προνομιακή μεταχείριση της
δημόσιας συγκοινωνίας στο οδικό δίκτυο (επέκταση και η αυ-
στηρή επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων) καθώς και τα μέτρα
περιορισμού, διαχείρισης και αστυνόμευσης της στάθμευσης
στο κέντρο της πόλης.

• Εργαλεία και αστικές στρατηγικές που προωθούν άμεσα υλο-
ποιήσιμες και μικρής κλίμακας επεμβάσεις ανάπλασης, οι
οποίες διαμορφώνονται μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και
αποσκοπούν στην ανακατανομή του δημόσιου χώρου προς όφε-
λος του πεζού και του ποδηλάτη.

Σε κάθε περίπτωση, η συνειδητή διατήρηση και στο μέλλον βιώ-

σιμων συμπεριφορών κινητικότητας εξαρτάται από την ανάπτυξη
ενός ολοκληρωμένου δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς, ελκυστι-
κής δημόσιας συγκοινωνίας και από την προώθηση ενός προτύ-
που πόλης το οποίο ευνοεί τις μετακινήσεις μικρών και μεσαίων
αποστάσεων. Όμως, η υιοθέτηση, η επικράτηση, ακόμα και η κα-
τανόηση των ωφελειών των ήπιων μέσων μεταφοράς, είναι δια-
δικασίες οι οποίες απαιτούν χρόνο και ωρίμανση και
προϋποθέτουν ένα ολοκληρωμένο και συντονισμένο σχέδιο δρά-
σης σε όλες τις κλίμακες του συγκοινωνιακού και χωρικού σχε-
διασμού, καθώς και μια μακροχρόνια δέσμευση του συστήματος
διακυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση.
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1. Εισαγωγή
Η αξιολόγηση των ερευνητικών έργων και των αποτελεσμάτων
τους στα πλαίσια Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποτε-
λεί περίπλοκη διαδικασία λόγω της σύνδεσής τους με πολλα-
πλούς παράγοντες. Οι μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί και
εφαρμόζονται στα πλαίσια αξιολόγησης και σύγκρισης έργων και
αποτελεσμάτων έχουν στόχο την παροχή πληροφοριών στους φο-
ρείς λήψης αποφάσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση
των αποτελεσμάτων του έργου Transport Research Innovation
Value (TRI-VALUE) που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 7ου
Προγράμματος-Πλαισίου (ΠΠ). 
Το 7ο ΠΠ ανταποκρίθηκε στις ανάγκες ανάπτυξης και απασχόλη-
σης στην ΕΕ και στα πλαίσιά του προσδιορίστηκαν τέσσερις βασι-
κοί στόχοι στους οποίους αντιστοιχούν τέσσερα ειδικά
προγράμματα τα οποία δομούν τις Ευρωπαϊκές ερευνητικές προ-
σπάθειες. Ένα από αυτά, το πρόγραμμα «Συνεργασία» επιδιώκει
να τονώσει τη συνεργασία και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ
της βιομηχανίας και της έρευνας σε διακρατικό πλαίσιο, ώστε να

επιτρέψει στην Ευρώπη να κατακτήσει και να διατηρήσει την πρω-
τοπορία σε καίριους τομείς έρευνας. Το πρόγραμμα «Συνεργα-
σία» περιλαμβάνει εννέα (9) θεματικούς τομείς, εκ των οποίων
ένας είναι και ο τομέας των μεταφορών.
Το TRI-VALUΕ είχε ως στόχο την προδρομική-αναδρομική αξιολό-
γηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα, την τε-
χνολογική ανάπτυξη και την παρουσίαση αποτελεσμάτων, στον
τομέα των μεταφορών στο 7ο ΠΠ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η
προδρομική-αναδρομική αξιολόγηση είναι ένας τύπος αξιολό-
γησης που δύναται να προσδιορίσει και να μετρήσει τις συνέπειες
που απορρέουν από έργα/προγράμματα ή παλαιότερα αποτελέ-
σματα έργων, καθώς και να εξετάσει την αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητά τους και τις συναφείς κοινωνικοοικονομικές επι-
πτώσεις τους.
Μέσα από αυτή την αξιολόγηση το TRI-VALUE είχε ως απώτερο
στόχο να αντλήσει συμπεράσματα για τις μελλοντικές Ευρωπαϊ-
κές δραστηριότητες στον τομέα των μεταφορών. Τα αποτελέσματα
του έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί το επό-
μενο πρόγραμμα πλαίσιο - Ορίζοντας 2020.

TRI-VALUE: Πολυκριτηριακη
Αξιολογηση Εργων Στον Τομεα

Των Μεταφορων Στο 70

Προγραμμα Πλαισιο Τησ ΕΕ 
Λάμπρος Μητρόπουλος*, Μαρία Μποϊλέ**
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2. Μεθοδολογια
Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου TRI-
VALUE χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών
έργων. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η βασική μεθοδολογική προ-
σέγγιση του έργου. Η αξιολόγηση εστιάζει σε δραστηριότητες που
σχετίζονται με την ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς και στις
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το θεματικό
τομέα των μεταφορών του 7ου ΠΠ.
Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση των έργων χωρίζεται σε δύο
κατηγορίες: 1) Αξιολόγηση σε επίπεδο έργου, και 2) Αξιολόγηση
σε επίπεδο προγράμματος.

Ανάλυση σε επίπεδο έργου
Η αξιολόγηση σε επίπεδο έργου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη
μεθοδολογία Research Impact Pathways, η οποία αναπτύχθηκε
στο έργο SITPRO και επαναπροσδιορίστηκε στο SITPRO Plus
(Matthews et al., 2010). Η ιδιαιτερότητα αυτής της μεθοδολογίας
έγκειται στο να αναγνωρίζει ότι πολλές από τις επιπτώσεις από
την έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο των ΠΠ δεν θα υλοποι-
ηθούν στο κοντινό μέλλον, εξετάζοντας παράλληλα το μηχανισμό
με τον οποίο οι επιπτώσεις μπορούν να επιτευχθούν.  
Η ανάλυση σε επίπεδο έργου ξεκινά με το συστηματικό προσδιο-
ρισμό των στόχων του ΠΠ και του θεματικού τομέα των μεταφο-
ρών όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Οι στόχοι και οι αναμενόμενες
επιπτώσεις του 7ου ΠΠ χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: (i) Αε-
ρομεταφορές, (ii) Βιώσιμες επίγειες μεταφορές (οδικές και σι-
δηροδρομικές), (iii) Βιώσιμες επίγειες μεταφορές - πλωτές, και
(iv) Κοινωνικό-οικονομική έρευνα και διατομεακά θέματα.
Στη συνέχεια, δύο ξεχωριστές ροές εργασίας εμφανίζονται, οι
οποίες προέρχονται από δύο διαφορετικούς τρόπους με τους
οποίους οι επιπτώσεις του έργου προκύπτουν: 1) Αποτελέσματα
του έργου και διάχυσή τους (outputs and dissemination), τα
οποία μπορούν να αξιολογηθούν βάσει στοιχείων από βάσεις δε-
δομένων, ερωτηματολόγια και άλλους τρόπους αξιολόγησης του
έργου, και 2) Δεξιότητες και δίκτυα που αναπτύχθηκαν στη διάρ-
κεια του έργου (skills and networks), τα οποία αν και είναι λιγό-
τερο εμφανή και πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, συμβάλλουν
στην επίτευξη των προσδιορισμένων επιπτώσεων του έργου. Το
Σχήμα 2 συνοψίζει την ανάλυση σε επίπεδο έργου.

7ο ΠΠ - Αριθμητικά Στοιχεία 
• 7 χρόνια διάρκεια, 6 χρόνια προγραμμάτων εργασίας (work programmes), 43 προσκλήσεις υποβολής

προτάσεων (calls) και 566 θεματικά πεδία (topics) για υποβολή προτάσεων

• 2.679 προτάσεις υποβλήθηκαν που αντιστοιχούν σε 29.584 αιτούντες

• 623 προτάσεις χρηματοδοτήθηκαν και 8.302 συμμετέχοντες

• 75 από τα 566 θεματικά πεδία δεν χρηματοδοτήθηκαν

• Η συνολική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των μεταφορών στο 7ο ΠΠ ήταν €2.223
εκατ., από τα οποία:

• 52% για επίγειες μεταφορές
• 45% για εναέριες μεταφορές
• 3% Διατομεακά (οριζόντιες δράσεις)

• Συνολικά χρηματοδοτήθηκαν 166 Δράσεις Συντονισμού και Στήριξης (CSAs) και 457 συνεργατικά ερευνη-
τικά έργα (Collaborative projects - CPs)

• Η κατά μέσο όρο χρηματοδότηση ανά έργο για Δράσεις Συντονισμού και Στήριξης ήταν €1,1 εκατ. (Ευρω-
παϊκή συμμετοχή)

• 54% από τα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, έχουν εκπληρώσει τους στόχους τους και 45% έχουν εκ-
πληρώσει τους περισσότερους από τους στόχους τους

Σχήμα 1. Μεθοδολογία TRI-Value
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Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της αξιολόγησης συγκεντρώθηκαν
στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και
των επιπτώσεων του έργου (exploitation of results and im-
pacts). Ως εκ τούτου, η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων
καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες:
• Αποτελέσματα του έργου και διάχυση
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων και δικτύων
• Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Ανάλυση σε επίπεδο προγράμματος
Παράλληλα με τις δραστηριότητες σε επίπεδο έργου εκτελείται
η ανάλυση σε επίπεδο προγράμματος. Αυτή βασίζεται κυρίως σε
στοιχεία από τη βάση δεδομένων CORDA και RESPIR και σε συγ-
κεντρωτικά δεδομένα από την ανάλυση σε επίπεδο έργου.
Με βάση τα παραπάνω, για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν
συνολικά 231 δείκτες (ποσοτικοί και ποιοτικοί), που ομαδοποι-
ηθήκαν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
1. Αποτελέσματα του έργου και διάχυση
2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και δικτύων
3. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων
4. Πόροι και  εκτέλεση Προγράμματος
Για τις ανάγκες του έργου ορίστηκε ως αντιπροσωπευτικό δείγμα
έργων για το 7ο ΠΠ το 10% των έργων για κάθε μεταφορικό μέσο.
Το δείγμα επιλέχτηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Μέσο μεταφοράς - σύμφωνα με την οργάνωση που προτείνεται

για το ΠΠ-Ορίζοντας 2020 τα έργα χωρίζονται σε εναέριες, συν-
δυασμένες, σιδηροδρομικές, οδικές, αστικές και πλωτές

2. Πεδίο του έργου – με γνώμονα την πολιτική και την τεχνολο-
γία

Το δείγμα του έργου επαληθεύτηκε περαιτέρω, όσον αφορά το
συνολικό προϋπολογισμό, για να ελέγξει τυχόν σφάλμα προκα-
τάληψης για έργα με σχετικά υψηλό ή χαμηλό προϋπολογισμό.
Δηλαδή αφού το δείγμα καθορίστηκε, ελέχθηκε κατά πόσον ο
προϋπολογισμός του αντιπροσώπευε ανάλογο ποσοστό του συ-
νολικού προϋπολογισμού που διατέθηκε από την Ε.Ε. ανά μετα-
φορικό μέσο στο θεματικό τομέα των μεταφορών.
Η συνολική αξιολόγηση της εγκυρότητας του δείγματος δείχνει
ότι η διαδικασία επιλογής ήταν αρκετά καλή ώστε να δημιουργη-
θεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα και από άποψη προϋπολογι-
σμού. 
Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πηγές,
όπως:
• Ανασκόπηση παραδοτέων έργου, όταν ήταν διαθέσιμα (55

έργα)
• Οnline ερωτηματολόγιο (252 έργα)
• Τηλεφωνική συνέντευξη με τον συντονιστή του έργου (50 έργα)
• Βάσεις δεδομένων CORDA και RESPIR (26 έργα)

Σχήμα 2. Ανάλυση σε επίπεδο έργου

Πίνακας 1. Αριθμός έργων ανά μέσο μεταφοράς και πεδίο έργου
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3. Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα ανά μεταφορικό μέσο περιγράφονται αναλυτικά
στο παραδοτέο 2: “Assessment and evaluation of Transport Re-
search and Innovation in the FP7 ‘Cooperation’ Programme: re-
sults and indicators from data collection” (Boile et al. 2014). Τα
συμπεράσματα του έργου παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

Συμπέρασμα 1: Ο θεματικός τομέας μεταφορών συνεισφέρει σε
μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων του 7ου ΠΠ και του ειδι-
κού προγράμματος "Συνεργασία". Τα αποτελέσματα του TRI-VALUE
δείχνουν περίπου ότι 50%  του συνόλου των έργων που αναπτύχ-
θηκαν στο 7ο ΠΠ συνεισέφεραν στην ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και περισσότερα από 50%
του συνόλου των ερευνητικών έργων μεταφορών συνέβαλαν
στην επίτευξη της αποδοτικότητας ολόκληρου του συστήματος
μεταφορών.

Συμπέρασμα 2: Η ανάλυση στο πλαίσιο του προγράμματος έδειξε
ότι πολλές από τις δραστηριότητες στα πλαίσια των έργων δεν θα
είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς χρηματοδότηση από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Περισσότερα από το 30% των έργων έχουν κα-
τορθώσει να δημιουργήσουν ένα επίσημο δίκτυο εντός του
χρόνου εφαρμογής του προγράμματος, και η συντριπτική πλει-
οψηφία των συμμετεχόντων (> 86%) συνέχισαν να συνεργάζον-
ται, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Συμπέρασμα 3: Η έρευνα στις μεταφορές του 7ου ΠΠ δείχνει ένα
καλό επίπεδο επίτευξης των στόχων του έργου και των αναμενό-
μενων επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, κατά μέσο όρο
οι στόχοι των έργων εκφράζουν τους στόχους του προγράμματος
εργασίας και των αντίστοιχων προσκλήσεων για την υποβολή
προτάσεων.  Περίπου το 75% της κοινοτικής χρηματοδότησης στο
7ο ΠΠ, όπως φαίνεται στο σχήμα 3, διατέθηκε σε τέσσερις κύριους
στόχους του ΠΠ: Πράσινες μεταφορές (greening), αποτελεσμα-
τικότητα του συστήματος των μεταφορών (efficiency of transport
system), ανταγωνιστικότητα (competiveness),  ασφάλεια και
προστασία (safety, security and satisfaction).   

Συμπέρασμα 4: Η έρευνα στις μεταφορές είχε σημαντική συμ-
βολή στη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των
κοινοτικών πολιτικών. Περισσότερα από το 25%  των έργων που
εστιάζουν στην πολιτική και περίπου 20% των έργων που εστιά-
ζουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας, των οποίων τα αποτελέσματα
χρησιμοποιούνται από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εξέδωσαν
προτάσεις για τη χάραξη και διαμόρφωση πολιτικής.

Συμπέρασμα 5: Η διάχυση, η μεταφορά γνώσεων και η ευρύτερη
συμμετοχή ήταν επαρκής στα έργα μεταφορών. Η διάχυση των
αποτελεσμάτων στο 7ο ΠΠ έγινε με συμβατές μεθόδους, όπως
παρουσιάσεις και εργασίες σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επι-
στημονικά περιοδικά, αλλά και με ηλεκτρονικά μέσα. Οι ιστοσε-
λίδες ήταν το κυριότερο εργαλείο διάχυσης αποτελεσμάτων,
καθώς παρουσιάστηκε αύξηση της χρήσης των social media για
την ενίσχυση της διάδοσης των αποτελεσμάτων. 

Συμπέρασμα 6: Η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
υπερέβη κατά πολύ το όριο που καθορίστηκε για το 7ο ΠΠ. Οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν το 24,5% των συμμε-
τεχόντων στο έργο (φτάνοντας το 28% σε Δράσεις Συντονισμού
και Στήριξης - CSAs)  αποτελώντας το 21% της κοινοτικής χρημα-
τοδότησης του 7ου ΠΠ.  

Σχήμα 3. Χρηματοδότηση  και στόχοι στο τομέα των μεταφορών
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Συμπέρασμα 7: Ο αριθμός των δράσεων διεθνούς συνεργασίας
αυξήθηκε αλλά εξακολουθεί να είναι περιορισμένος. Στη διάρ-
κεια του 7ου ΠΠ, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 200 συμμετέ-
χοντες από διεθνείς φορείς και χρηματοδοτήθηκαν 118 έργα που
περιέλαβαν διεθνείς συμμετοχές.  

Συμπέρασμα 8: Η έρευνα στον τομέα των μεταφορών είχε θετικές
επιπτώσεις στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Πολλά έργα οδήγη-
σαν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δείχνοντας την πρόθεση των
εταίρων να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας για εμ-
πορικούς σκοπούς. 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, το έργο TRI-VALUE προ-
τείνει τα ακόλουθα:
• Βελτίωση της συνοχής μεταξύ της έρευνας και των στόχων της

πολιτικής των μεταφορών που μπορεί να επιτευχθεί μέσω κα-
τευθυντήριων γραμμών/οδηγιών  

• Περισσότερη έμφαση στα διατμηματικά ζητήματα
• Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την αξιοποίηση των αποτε-

λεσμάτων της έρευνας στις μεταφορές
• Βελτίωση της μέτρησης των επιπτώσεων και της ποσοτικοποί-

ησης των οφελών
• Καθιέρωση ενός πλαισίου για την αξιολόγηση της αποτελεσμα-

τικότητας ενός Τεχνολογικού Συστήματος Καινοτομίας
• Καθιέρωση συνολικών στρατηγικών σε παγκόσμιο επίπεδο, για

τη διαχείριση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

• Εστίαση σε έργα διεθνούς συνεργασίας  
• Αύξηση της συμμετοχής των κοινωνικών ομάδων σε ερευνητι-

κές δραστηριότητες
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1. Εισαγωγή
Η ανάλυση της ζήτησης ενός μεταφορικού συστήματος αποτε-
λεί βασικό γνώμονα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λει-
τουργία, την ανάπτυξη, την επένδυση νέων τεχνολογιών και την
εφαρμογή πολιτικών. Οι τεχνικές ανάλυσης της μεταφορικής
ζήτησης περιλαμβάνουν την ανάλυση χρονοσειρών και τη
χρήση οικονομετρικών προτύπων, αθροιστικών ή εξατομικευ-
μένων (Ortuzar & Willumsen, 2011). Οι τεχνικές ανάλυσης χρο-
νοσειρών δεν παρέχουν πληροφορία για την αιτιοκρατική
συσχέτιση και ποσοτικοποίηση της εξαρτημένης ως προς τις
ανεξάρτητες μεταβλητές και άρα δεν μπορεί να προβλέψει την
εξέλιξη της εξαρτημένης μεταβλητής μετά από αλλαγή μιας
ανεξάρτητης μεταβλητής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται
οικονομετρικά μοντέλα τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισμό
των ανεξάρτητων μεταβλητών, διευκρινίζουν τον τρόπο με τον
οποίο πραγματοποιείται η επίδραση και ποσοτικοποιούν, μέσω

των ελαστικοτήτων, την επίδραση αυτή. Ανάλογα με τη λεπτο-
μέρεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται, τα οικονομετρικά
μοντέλα κατηγοριοποιούνται σε αθροιστικά και εξατομικευμένα.
Τα αθροιστικά μοντέλα αναλύουν τα χαρακτηριστικά στο σύνολο
του πληθυσμού που εξετάζεται, ενώ τα εξατομικευμένα μοντέλα
χρησιμοποιούν δεδομένα για τον κάθε μετακινούμενο. Πολλοί
ερευνητές έχουν αναλύσει την αεροπορική ζήτηση χρησιμοποι-
ώντας εξατομικευμένα μοντέλα. Τα εξατομικευμένα πρότυπα
χαρακτηρίζονται από μειονεκτήματα όπως είναι η δυσκολία εύ-
ρεσης αντιπροσωπευτικού δείγματος, το κόστος απόκτησης δε-
δομένων, καθώς και σε μερικές περιπτώσεις, η αδυναμία
συλλογής εξατομικευμένων δεδομένων για κάθε επιβάτη (Gar-
row, 2010). Τα δημοφιλή μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης
δεν περιλαμβάνουν τα διακριτά μοντέλα επιλογής (Bhadra &
Kee, 2008; Mumbower et al., 2014; Sivrikaya & Tunç, 2013). 
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Σχήμα 1. Δέντρο διαχωρισμού επιλογών ενός επιβάτη με βάση το
ιεραρχικό λογιστικό μοντέλο (Nested Logit)

Για την εκτίμηση μοντέλων διακριτής επιλογής με αθροιστικά δε-
δομένα έχουν προταθεί δυο προσεγγίσεις (Chen & Yang, 2007).
Η πρώτη προσέγγιση χρησιμοποιεί τη μέθοδο διεύρυνσης δεδο-
μένων (data augmentation) (Tanner & Wong, 1987) η οποία
προσομοιώνει ακολουθιακά και επαναληπτικά τα αθροιστικά δε-
δομένα των επιβατών ώστε τα προσομοιωμένα δεδομένα να είναι
συνεπή με τα παρατηρηθέντα (Chen & Yang, 2007). Στη δεύτερη
προσέγγιση, οι παράμετροι των προτύπων εκτιμώνται μέσω της
εξίσωσης των παρατηρηθέντων μεριδίων αγοράς με τα προβλε-
πόμενα εκ του προτύπου μερίδια. Αυτή η μεθοδολογία έχει ανα-
πτυχθεί από τον Berry (1994) και έχει εφαρμοστεί σε διάφορες
αγορές, όπως αυτοκινητοβιομηχανία, αεροπορικές μεταφορές, 
ραδιοφωνία, βιομηχανία αγροτικών προϊόντων κτλ.

Για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης,
εκτός από τη συμπεριφορά των μετακινουμένων, πρέπει να λη-
φθεί υπόψη και η συμπεριφορά των αεροπορικών εταιρειών στο
αεροπορικό δίκτυο. Η παρούσα εργασία αναλύει την αεροπορική
ζήτηση και τη συμπεριφορά των αεροπορικών εταιρειών ταυτό-
χρονα σε ένα μοντέλο. Αρχικά αναπτύσσεται αθροιστικό μοντέλο
μεταφορικής ζήτησης όπου οι εναλλακτικές επιλογές των επιβα-
τών περιλαμβάνουν τη μετακίνηση μεταξύ δύο πόλεων Προέλευ-
σης-Προορισμού (Π-Π) είτε αεροπορικώς (αεροπορικές
συνδέσεις) είτε με άλλα μέσα ενώ περιλαμβάνεται και η επιλογή
να μην ταξιδέψουν. Οι αεροπορικές συνδέσεις διαφοροποιούνται
μεταξύ τους ως προς τα αεροδρόμια, τις αεροπορικές εταιρείες
που τις εξυπηρετούν, τις τιμές και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους.
Τα μερίδια αγοράς εκτιμώνται με ένα ιεραρχικό λογιστικό μοντέλο
διακριτής επιλογής (Nested Logit model). Στην συνέχεια μοντε-
λοποιείται η συμπεριφορά των αεροπορικών εταιρειών στην
αγορά που εξυπηρετούν. Υποθέτουμε ότι, υπό συνθήκες ολιγο-
πωλίου, οι εταιρείες συμπεριφέρονται με γνώμονα τη μεγιστοποί-
ηση των κερδών. Οι τιμές εισιτηρίων υπολογίζονται με βάση το
πρότυπο Bertrand ως η ισορροπία Nash. Το δομικό μοντέλο εκτι-
μάται με τη χρήση της Γενικευμένης Μεθόδου των Ροπών (Gen-
eralized Method of Moments).

2. Μεθοδολογία
2.1 Μοντέλο ζήτησης
Στην εργασία αυτή η μεταφορική ζήτηση για κάθε εναλλακτική
αναλύεται με μοντέλα διακριτών επιλογών εντός μιας «αγο-
ράς». Ως «αγορά» προσδιορίζεται το ζεύγος πόλεων Προέλευ-
σης-Προορισμού (Π-Π). Κάθε αεροπορική σύνδεση
προσδιορίζεται ως ο μοναδικός συνδυασμός «Αεροδρόμιο Προ-
έλευσης, Ενδιάμεσο αεροδρόμιο, Αεροδρόμιο Προορισμού, Αε-
ροπορική εταιρεία». Σε κάθε ζεύγος πόλεων, οι αεροπορικές
εταιρείες προσφέρουν αεροπορικές συνδέσεις που διαφορο-
ποιούνται ως προς τα χαρακτηριστικά τους ενώ ο επιβάτης μπο-
ρεί να επιλέξει είτε να ταξιδέψει αεροπορικώς είτε να μην
ταξιδέψει καθόλου ή να ταξιδέψει με άλλο μεταφορικό μέσο. Αν
ο επιβάτης επιλέξει άλλο μέσο ή επιλέξει να μην ταξιδέψει κα-
θόλου τότε θεωρείται ότι έχει κάνει μη-αεροπορική επιλογή. Η
δομή του συνόλου επιλογών του επιβάτη που χρησιμοποιείται
στην παρούσα εργασία φαίνεται στο Σχήμα 1. Οι αεροπορικές
συνδέσεις ομαδοποιούνται σε ένα σύνολο (Σύνολο 1) ενώ η μη-

αεροπορική επιλογή είναι η μοναδική επιλογή του συνόλου 0. 

Η χρησιμότητα ενός επιβάτη που επιλέγει τη σύνδεση j στην
αγορά m εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η τιμή του
εισιτηρίου (Pjm), τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά της αεροπο-
ρικής σύνδεσης  (χjm) καθώς και άλλα μη-παρατηρούμενα χαρα-
κτηριστικά της αεροπορικής σύνδεσης (ξjm). Τα παρατηρούμενα
χαρακτηριστικά κάθε αεροπορικής σύνδεσης μπορεί να σχετίζον-
ται με την αεροπορική εταιρεία και τη διαδρομή πτήσης (από-
σταση, συχνότητα πτήσεων, τιμή εισιτηρίου), με τα αεροδρόμια
που εξυπηρετούνται (καθυστερήσεις, ύπαρξη συντονισμένων αε-
ροδρομίων στο δρομολόγιο) και με δημογραφικά στοιχεία (εισό-
δημα). Τα μη-παρατηρούμενα χαρακτηριστικά εκφράζουν γενικά
την ποιότητα της επιλογής. Παραδείγματα αποτελούν ο χρόνος
έκδοσης εισιτηρίου, η ποιότητα του φαγητού εν πτήσει κτλ.

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις του ιεραρχικού λογιστικού μον-
τέλου (Nested Logit model) για τον υπολογισμό των μεριδίων
αγοράς καθώς και το λογαριθμικό μετασχηματισμό του Berry
(1994), προκύπτει η εξίσωση της ζήτησης (Εξίσωση 1). 

Ο όρος  ΙnMSjm - ΙnMS0 αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή της
εξίσωσης, όπου  MSjm είναι το μερίδιο αγοράς του j στην αγορά
m (ποσοστό επιβατών που επιλέγουν το j) και  MS0 είναι το πο-
σοστό επιβατών που δεν ταξιδεύουν αεροπορικώς (είτε επιλέ-
γουν άλλο μεταφορικό μέσο είτε δεν ταξιδεύουν καθόλου). Ο
όρος  MSjm/g είναι το ποσοστό επιβατών που επιλέγουν μια συγ-
κεκριμένη αεροπορική σύνδεση j με δεδομένο ότι έχουν επιλέξει
να ταξιδέψουν αεροπορικώς. Η παράμετρος σ μετρά τον βαθμό
συσχέτισης των προτιμήσεων των επιβατών σε σχέση με τις αε-
ροπορικές συνδέσεις και παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1 (Berry,
1994; Berry & Jia, 2010). Οι παράμετροι β, α και σ εκτιμώνται με
χρήση των διαθέσιμων στοιχείων (μερίδιο αγοράς και τιμές των
χαρακτηριστικών).

(1)
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2.2 Μοντέλο προσφοράς
Σε κάθε αγορά (ζεύγος πόλεων προέλευσης-προορισμού), κάθε
αεροπορική εταιρεία διαμορφώνει τις τιμές των εισιτηρίων ταυ-
τόχρονα με τις άλλες εταιρείες. Οπότε διαμορφώνεται ένα ταυτό-
χρονο παίγνιο, όπου οι τιμές των εισιτηρίων της εταιρείας
εξαρτώνται όχι μόνο από τις αποφάσεις της ίδιας αλλά και τις απο-
φάσεις των ανταγωνιστών της. Υπό συνθήκες ολιγοπωλιακού αν-
ταγωνισμού, υποθέτουμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων δια-
μορφώνονται με βάση το υπόδειγμα Bertrand. Σύμφωνα με αυτό,
αν οι αεροπορικές συνδέσεις ήταν ομοιογενείς τότε η τιμή θα ήταν
το μοναδικό κριτήριο επιλογής των επιβατών. Οπότε, οι εταιρείες
θα διαμόρφωναν την ίδια τιμή εισιτηρίου, η οποία θα ήταν ίση με
το οριακό κόστος εξυπηρέτησης ενός ακόμα επιβάτη και άρα τα
κέρδη θα ήταν μηδενικά. Αντίθετα, στην παρούσα περίπτωση,
όπου οι αεροπορικές συνδέσεις είναι διαφοροποιημένες, οι επι-
βάτες δεν ενδιαφέρονται μόνο για την τιμή αλλά και για άλλα χα-
ρακτηριστικά, οπότε οι εταιρείες μπορούν να θέσουν τιμές
εισιτηρίων πάνω από το οριακό κόστος (βλ. εξίσωση 3).
Τα κέρδη μιας εταιρείας f που προσφέρει τη σύνδεση j (jE Jm)
εντός της αγοράς m προκύπτουν ως συνάρτηση των εσόδων και
του κόστους όπως παρακάτω:

όπου για κάθε σύνδεση j στην αγορά m,  pjm είναι η τιμή του εισι-
τηρίου, mcjm είναι το οριακό κόστος, MSjm είναι το μερίδιο αγοράς

όπως προσδιορίστηκε στο μοντέλο της ζήτησης. Ο όρος  Mm είναι

το μέγεθος της αγοράς ώστε το γινόμενο   Mm
. MSjm να υποδηλώ-

νει τον αριθμό των επιβατών που επιλέγουν τη j στην αγορά m.
Για να βρούμε την ισορροπία Nash στο υπόδειγμα Bertrand χρη-
σιμοποιούμε τη συνθήκη πρώτης τάξης στην εξίσωση 2 ως προς
την τιμή του εισιτηρίου. Για κάθε σύνδεση j, η εταιρεία f επιλέγει
την τιμή  pjm ώστε να μεγιστοποιήσει το κέρδος της  πf . Το οριακό
κόστος mcjm για κάθε αεροπορική σύνδεση δεν είναι εν γένει
διαθέσιμο, οπότε εκτιμάται ως γραμμικός συνδυασμός μεταβλη-
τών κόστους. Όπως φαίνεται στην εξίσωση 3 οι αεροπορικές εται-
ρείες επιλέγουν τιμή εισιτηρίου μεγαλύτερη από το οριακό
κόστος κατά ένα ποσό που προσδιορίζει το περιθώριο κέρδους
τους.

Ο όρος wjm αντανακλά τα χαρακτηριστικά     που επηρεάζουν το
οριακό κόστος μιας αεροπορικής σύνδεσης και παρουσιάζονται

στον Πίνακα 1, ο όρος  MSjm είναι το περιθώριο

κέρδους ανά σύνδεση και ωjm είναι ο διαταρακτικός όρος της πα-
λινδρόμησης και περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά κόστους των
συνδέσεων που δεν παρατηρούνται από τους ερευνητές. Ο συν-
τελεστής γ είναι προς εκτίμηση.

(2)

(3)
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2.3 Εκτίμηση μοντέλου 
Τελικά προκύπτει το σύστημα που αποτελείται από τις εξισώσεις
1 και 3. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρουσιάζεται πρόβλημα ενδο-
γένειας αφού η τιμή του εισιτηρίου pjm και το μερίδιο αγοράς
MSjm/g ενδέχεται να συσχετίζεται με το διαταρακτικό όρο ξjm .
Αυτό συμβαίνει γιατί στον διαταρακτικό όρο ξjm της εξίσωσης 1 εν-
δέχεται να περιλαμβάνονται παράγοντες τους οποίους λαμβάνουν
υπόψη οι εταιρείες όταν διαμορφώνουν τις τιμές των εισιτηρίων
ή λαμβάνουν υπόψη οι επιβάτες όταν κάνουν τις διακριτές επιλο-
γές τους (και άρα διαμορφώνουν τα μερίδια αγοράς) αλλά δεν
παρατηρούνται από τους ερευνητές. Επίσης, η τιμή του εισιτηρίου
και τα μερίδια αγοράς υπεισέρχονται και στις δύο εξισώσεις. Αυτό
σημαίνει ότι οι εξισώσεις αυτές πρέπει να εκτιμηθούν ταυτόχρονα.
Γα να επιλυθούν τα παραπάνω ζητήματα, το σύστημα εκτιμάται με
τη Γενικευμένη Μέθοδο των Ροπών σε δύο βήματα (Two-step
Generalized method of moments-GMM) (Hansen, 1982). 

3. Δεδομένα
Η δημιουργία του δείγματος για την εφαρμογή του μοντέλου βα-
σίστηκε σε δεδομένα πτήσεων εσωτερικού των Η.Π.Α. (U.S. DOT,
2015). Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι: Air-
line Origin and Destination Survey (DB1B), T-100 Domestic Seg-
ment for U.S. Carriers (T-100) και On-Time Performance (OTP).
Η βάση δεδομένων DB1B χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία
των δρομολογίων και των μεριδίων αγοράς. Επίσης, περιλαμβά-
νει στοιχεία όπως είναι η τιμή εισιτηρίου, οι εταιρείες που εξυπη-
ρετούν το δρομολόγιο κτλ. Τα στοιχεία αυτά δίνονται σε τριμηνιαία
βάση και για αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για
το 1ο τρίμηνο του 2012. Οι βάσεις δεδομένων Τ-100 και ΟΤΡ χρη-

σιμοποιήθηκαν για να συμπληρωθεί το δείγμα με άλλα χαρακτη-
ριστικά των συνδέσεων, όπως συχνότητα πτήσεων, καθυστερή-
σεις, τύποι αεροσκαφών. Το δείγμα που δημιουργήθηκε για την
εργασία αποτελείται από 42.680 αεροπορικές συνδέσεις και
3.660 αγορές (πόλεις Π-Π).

Ο Πίνακας 1 δίνει τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών του
μοντέλου προσφοράς-ζήτησης. Ένα μέρος αυτών έχουν περιλη-
φθεί και σε άλλα αθροιστικά μοντέλα της υπάρχουσας βιβλιογρα-
φίας (Berry & Jia, 2010; Hsaio & Hansen, 2011; Lee, 2013; Shen,
2012; Zuidberg, 2014) και δεν θα αναλυθούν περαιτέρω. Οι με-
ταβλητές «close_airport», «expens_airport» και «time-of-
day» χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά με αυτή τη μορφή σε
αθροιστικά μοντέλα. Πιστεύεται ότι οι μεταβλητές «close_air-
port» και «time-of-day» επηρεάζουν τη ζήτηση μιας αεροπορι-
κής σύνδεσης. Αν υπάρχει αεροδρόμιο στην πόλη αναχώρησης
το οποίο προσφέρει την πτήση που επιθυμεί ο επιβάτης, τότε είναι
πιθανό ο επιβάτης να επιλέξει να χρησιμοποιήσει το εναλλακτικό
αεροδρόμιο αν αυτό είναι σε κοντινή απόσταση (60 ή 100 μι-
λίων1)  από το κεντροειδές της πόλης αναχώρησης. Μια τέτοια
επιλογή θα άλλαζε τη ζήτηση των δύο «ανταγωνιστικών» συνδέ-
σεων και άρα και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς. Όσον αφορά τη
μεταβλητή «time-of-day», το γεγονός ότι μια αεροπορική σύν-
δεση προσφέρεται ως επιλογή στους επιβάτες τις πρωινές, μεση-
μεριανές και απογευματινές ώρες επηρεάζει την ελκυστικότητά
της και άρα και τη ζήτησή της. Τέλος, η μεταβλητή «expens_air-
port» εισάγεται στη συνάρτηση κόστους με δεδομένο ότι τα τέλη
χρήσης ενός αεροδρομίου επηρεάζουν το κόστος μιας αεροπο-
ρικής εταιρείας και ενδεχομένως και το οριακό κόστος. 

Πίνακας 1.  Παράμετροι των μοντέλων ζήτησης και κόστους

30 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Για την επίλυση του προβλήματος ενδογένειας των μεταβλητών
pjm και  MSjm χρησιμοποιήθηκαν βοηθητικές μεταβλητές (instru-
mental variables) με τις εξής ιδιότητες: (i) δεν σχετίζονται με το
διαταρακτικό όρο του μοντέλου και (ii) σχετίζονται με τις ενδογε-
νείς μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν. Στην παρούσα εργασία
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής βοηθητικές μεταβλητές (instrumental
variables): α) αριθμός εταιρειών στην αγορά, β) ψευδομεταβλητή
που υποδεικνύει αν το αεροδρόμιο προορισμού είναι κομβικό αε-
ροδρόμιο για την αεροπορική εταιρεία, γ) αριθμός πόλεων που
συνδέονται με απευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο προέλευσης
με τη συγκεκριμένη εταιρεία, δ) ποσοστό απευθείας πτήσεων στο
σύνολο των πτήσεων της αγοράς, ε) μέση απόσταση των συνδέ-
σεων των ανταγωνιστικών εταιρειών της αγοράς και στ) μέση από-
σταση όλων των αεροπορικών συνδέσεων της αγοράς. Η
εγκυρότητά τους επιβεβαιώθηκε με την πραγματοποίηση διαφό-
ρων στατιστικών ελέγχων.  

4. Αποτελέσματα
Ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις των παραμέτρων του
μοντέλου. Όπως είναι αναμενόμενο, η τιμή του εισιτηρίου έχει αρ-
νητική επίδραση στη ζήτηση μιας αεροπορικής σύνδεσης. Η εκτι-

μηθείσα τιμή του σ σημαίνει ότι η συσχέτιση στις προτιμήσεις των
επιβατών για τις αεροπορικές συνδέσεις είναι 0,35. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι τα προϊόντα εντός του ίδιου συνόλου (nest), όπως
είναι στην περίπτωσή μας οι αεροπορικές συνδέσεις, είναι τέλεια
υποκατάστατα όταν το σ είναι ίσο με τη μονάδα. Η τιμή 0,35 υπο-
δεικνύει ήπια δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ των αεροπορι-
κών συνδέσεων. Ο συντελεστής της συχνότητας είναι 0,414 που
σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η συχνότητα των πτήσεων αυξάνεται
και η ζήτηση. Οι συντελεστές των καθυστερήσεων παίρνουν τις
αναμενόμενες τιμές. Ένας επιβάτης δεν προτιμά να καθυστερεί η
πτήση του είτε στο αεροδρόμιο αναχώρησης (βpos_dep_delay=-
0,215) είτε στο αεροδρόμιο άφιξης (βpos_arr_delay=-0,263). Αντι-
θέτως η χρησιμότητά του αυξάνεται όταν φτάνει νωρίτερα στο
αεροδρόμιο προορισμού (βneg_arr_delay=1,472). Οι επιβάτες προ-
τιμούν να ταξιδεύουν με απευθείας πτήσεις (βdirect =2.245) και
μέσω κομβικών αεροδρομίων (βhub_dummy =0,064) ενώ η χρησι-
μότητα μειώνεται όταν η σύνδεση εξυπηρετείται από συντονι-
σμένα αεροδρόμια (βslot_control=-0,207). Οι εκτιμηθείσες παρά-
μετροι των εταιρειών δείχνουν τις προτιμήσεις των επιβατών σχε-
τικά με την αεροπορική εταιρεία. Η παράμετρος του «close_air-
port» (-0,154) δηλώνει ότι η ύπαρξη εναλλακτικού αεροδρομίου
μειώνει τη χρησιμότητα του επιβάτη για τη συγκεκριμένη σύνδεση

1 Η ακτίνα των 100 μιλίων λαμβάνεται για δρομολόγια  μεσαίων/μακρινών αποστάσεων (>750 μίλια), ενώ η ακτίνα των 60 μιλίων για δρομο-
λόγια  κοντινών  αποστάσεων (<750 μίλια).
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Πίνακας 2. Εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου

 5. Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ταυτόχρονη ανάλυση της
συμπεριφοράς των επιβατών και της συμπεριφοράς των αεροπο-
ρικών εταιρειών σε ένα δομικό μοντέλο. Για το σκοπό αυτό χρη-
σιμοποιούνται αθροιστικά δεδομένα αεροπορικής κίνησης. Τα
μερίδια αγοράς των αεροπορικών συνδέσεων εκτιμώνται με ένα
ιεραρχικό λογιστικό μοντέλο διακριτής επιλογής (Nested Logit
model). Όσον αφορά τη συμπεριφορά των αεροπορικών εται-
ρειών, η εργασία αυτή υποθέτει ότι, κάτω από συνθήκες ολιγο-
πωλίου, κάθε εταιρεία διαμορφώνει τις τιμές των εισιτηρίων, με

σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών της. Έτσι οι τιμές των εισι-
τηρίων διαμορφώνονται μέσω ενός ταυτόχρονου παιγνίου ως
ισορροπία Nash. Η εκτίμηση των παραμέτρων οδηγεί σε λογικές
τιμές τόσο στο μοντέλο ζήτησης όσο και στο μοντέλο κόστους των
εταιρειών. Το μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διε-
ρεύνηση της επίδρασης πολιτικών, οι οποίες ενδέχεται να μετα-
βάλουν το οριακό κόστος και κατά συνέπεια την τιμή του
εισιτηρίου και τη ζήτηση των συνδέσεων. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί η προσαρμογή των στρατηγικών των αεροπορι-
κών εταιρειών στις ρυθμίσεις για την προστασία του

αφού μπορεί να εξυπηρετηθεί και από άλλο δρομολόγιο μετα-
βάλλοντας έτσι τα μερίδια αγοράς. Τέλος, η ύπαρξη χρονικής δια-
σποράς του δρομολογίου μέσα στην ημέρα έχει θετική επίδραση
στη χρησιμότητα του επιβάτη (βtime-of-day= 0,116).

Όσον αφορά το κόστος της εταιρείας, όσο αυξάνεται η διανυθείσα
απόσταση (γmiles =0,409) και το μέγεθος του αεροσκάφους
(γac_body =0,802) αυξάνεται το κόστος εξυπηρέτησης ενός ακόμα
επιβάτη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μεταβλητών αντικατοπτρί-
ζει σε κάποιο βαθμό και το κόστος καυσίμων, το οποίο αυξάνεται
όσο αυξάνεται η απόσταση και το μέγεθος του αεροσκάφους. Η
εκτιμηθείσα παράμετρος -0,044 για τη συχνότητα σημαίνει ότι

όσο η εταιρεία προσθέτει αναχωρήσεις για την εξυπηρέτηση κά-
ποιας διαδρομής, το κόστος εξυπηρέτησης ενός ακόμα επιβάτη
μειώνεται. Το οριακό κόστος μιας εταιρείας αυξάνεται σε μικρό
βαθμό όταν χρησιμοποιεί αεροσκάφη turboprop (γeng_type=
0,035) γεγονός που επιβεβαιώνεται και σε άλλες εργασίες (Zuid-
berg, 2014). Η αρνητική παράμετρος της μεταβλητής
«expens_airport» (-0,050) δεν μπορεί να στηρίξει την αρχική
μας υπόθεση ότι όσο αυξάνονται τα τέλη αεροδρομίου αυξάνεται
και το οριακό κόστος της εταιρείας. Τέλος, η παράμετρος της εται-
ρείας JetBlue (γB6= -0,305) σε σχέση με τις άλλες εταιρείες δεί-
χνει ότι η εταιρεία έχει χαμηλότερο οριακό κόστος που μπορεί να
εξηγηθεί από το γεγονός ότι είναι εταιρεία χαμηλού κόστους. 
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περιβάλλοντος. Το θέμα αυτό πραγματεύεται η εργασία Pagoni &
Psaraki (2015).
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Γιάννης Τυρινόπουλος*

* Γιάννης Τυρινόπουλος
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

 Εκπροσώπηση του ΣΕΣ

• Ο Γιάννης Τυρινόπουλος ορίστηκε ως εκπρόσωπος του

ΣΕΣ στην Ομάδα Διοίκησης Έργου για την προώθηση των

Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που δια-

μορφώθηκε από τη Γενική Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας &

Ασφάλειας του Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι-

λίας και Τουρισμού.

• Ο Κώστας Αντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην εκπομπή

του ΣΚΑΙ «Τώρα» με αντικείμενο την αύξηση των εισιτη-

ρίων των αστικών συγκοινωνιών τη Δευτέρα 19 Οκτω-

βρίου 2015.

• Ο Γιάννης Τυρινόπουλος εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην εκ-

δήλωση του Δήμου Καλλιθέας για την προώθηση του πο-

δηλάτου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015.

• Η Κατερίνα Χρυσοστόμου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ σε συνάν-

τηση που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Αστικών Συγ-

κοινωνιών Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

έργου NODES στις 2 Σεπτεμβρίου 2015.

• Η Αναστασία Πνευματικού εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στο Συ-

νέδριο «Οδικές Συγκρούσεις, Τραυματισμός και Αποκατά-

σταση», στο Ηράκλειο Κρήτης στις 22 & 23 Οκτωβρίου

2015.

• Η Επιτροπή Κινητικότητας του ΣΕΣ επεξεργάστηκε και συ-

νέταξε κείμενο σχολίων και επισημάνσεων επί του τεύ-

χους Τεχνικών Οδηγιών για Υποδομές Ποδηλάτου, που

διαμόρφωσε πρόσφατα και απέστειλε στον Σύλλογο το

Τμήμα Οδικής Ασφάλειας, Σήμανσης και Σηματοδότησης

του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-

ρισμού. Το ΔΣ επεξεργάστηκε περαιτέρω το κείμενο και το

απέστειλε στο Υπουργείο στις 22 Οκτωβρίου 2015.

Νέα Μέλη

• ΖΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 758
• ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ εγγράφεται με Α.Μ. 759
• ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 760
• ΤΣΟΥΓΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ εγγράφεται με Α.Μ. 761
• ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 762
• ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ εγγράφεται με Α.Μ. 763
• ΒΕΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ εγγράφεται με Α.Μ. 764
• ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ εγγράφεται με Α.Μ. 765
• ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ εγγράφεται με Α.Μ. 766
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Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
(ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-

ξης (ΕΚΕΤΑ), διοργάνωσε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομά-

δας Κινητικότητας, Σεμινάρια Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας

για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Τα σεμινάρια διεξήχθη-

σαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στις

16-22  Σεπτεμβρίου 2015.

Απώτερος στόχος, ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω

σε θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας  μέσα από εκπαιδευτικές

δραστηριότητες δημιουργίας και προώθησης προτύπων αει-

φόρου ανάπτυξης. Μέσα από τα διαδραστικά σεμινάρια οι μα-

θητές είχαν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν ως προς τις

αρνητικές συνέπειες που προκαλεί η αυτοκινούμενη μετακί-

νηση, γνωρίζοντας συγχρόνως εναλλακτικούς τρόπους μετα-

κίνησης φιλικούς προς το περιβάλλον που εξοικονομούν

ενέργεια, δε μολύνουν το περιβάλλον και αναβαθμίζουν τη

ζωή των κατοίκων στα αστικά κέντρα. 

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές Δημοτικού και

Γυμνασίου. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Σε-

πτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Άσυλου στη Θέρμη Θεσσα-

λονίκης, όπου και συμμετείχαν τα δύο τμήματα της Στ’ τάξης

Δημοτικού. Το δεύτερο, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις

του ΕΚΕΤΑ τις οποίες επισκέφτηκαν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου,

τα δύο τμήματα της Γ’ Γυμνασίου του Κολλεγίου Δελασάλ, συ-

νοδεία των υπεύθυνων καθηγητών τους.  

Τα σεμινάρια ολοκληρώθηκαν με τον διαγωνισμό του καλύτε-
ρου σλόγκαν για την προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης,

στον οποίο συμμετείχαν οι μαθητές. Συνολικά 69 σλόγκαν προ-

τάθηκαν από τους μαθητές, τα οποία και αξιολογήθηκαν από

δέκα Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς που τα βαθμολόγησαν

χρησιμοποιώντας την  κλίμακα 0-10 (10 άριστα).  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη 23/10/2015

«Παίρνω κράνος, παγουρίνο και το αμάξι μου τ΄αφήνω»: 
Το καλύτερο σλόγκαν σε διαγωνισμό 

για την προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης[ ]
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Το έπαθλο που ήταν ένα ποδήλατο και ένα κράνος κέρδισε ο
μαθητής της Γ’ Γυμνασίου του Κολλεγίου Δελασάλ Φουρναρά-
κης Στέλιος που συμμετείχε στον διαγωνισμό με το σλόγκαν
“Παίρνω κράνος, παγουρίνο και το αμάξι μου τ’ αφήνω” το

οποίο συγκέντρωσε 85,5 βαθμούς με άριστα το 100. Η απο-
νομή πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου
Δελασάλ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Στιγμιότυπα από το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στους μαθητές της Στ’ τάξεως του Άσυλου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Στιγμιότυπα από το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στους μαθητές της Γ’ τάξεως του Κολλεγίου “De la Salle”, στο ΕΚΕΤΑ

Ο βραβευθείς Στέλιος
Φουρναράκης 
(στη μέση) με τη
Δρ Μαρία Μορφουλάκη
του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (δεξιά)
και την κα Κορνηλία 
Κοτούλα του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
(αριστερά)

Ο Στέλιος Φουρναράκης
(στη μέση) με τη 
Διευθύντρια του 
Γυμνασίου Δελασάλ κα
Έλενα Ζαφειριάδου
(δεξιά) και την 
κα Κορνηλία Κοτούλα
(αριστερά) 

Πληροφορίες: 
- Δρ Μαρία Μορφουλάκη, Συγκοινωνιολόγος, Ειδική Λειτουρ-

γική Επιστήμονας Α΄ ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Τηλ. 2310498454
E-mail: marmor@certh.gr

- Κορνηλία Κοτούλα, Συγκοινωνιολόγος ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Τηλ. 2310498441, nilia@certh.gr 
- Σάκης Τσιούτρας – Συγκοινωνιολόγος, Υπ. Δημοσιότητας

ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Τηλ. 2310498264 – 6945040088
E-mail: atsioutr@certh.g
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