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1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

EDITORIAL
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ύστερα από σχεδόν 30 χρόνια σοβαρής και συνεπούς παρουσίας, στο τεύχος που
έχετε στα χέρια σας, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Συλλόγου µας, αλλάζει µορφή.
Όπως έχετε ήδη διαπιστώσει, στο τρέχον Τεύχος έχει υιοθετηθεί νέα ‘εµφάνιση’ η
οποία στόχο έχει όχι µόνον την αισθητική αναβάθµιση, αλλά -κυρίως- την ανα-
βάθµιση του επιστηµονικού διαλόγου µεταξύ των µελών µας, αφού οι συντάκτες
των άρθρων του είµαστε όλοι εµείς. Η αντίληψη του νέου Ενηµερωτικού ∆ελτίου
του ΣΕΣ περιλαµβάνει τη µετατόπιση της ύλης προς µια κατεύθυνση µε περισσό-
τερη έµφαση στο τεχνικό και γνωστικό αντικείµενο της Επιστήµης µας, στην προ-
βολή της ελληνικής τεχνογνωσίας στο αντικείµενο, διατηρώντας όµως την
ευελιξία να συνεχίζει να περιλαµβάνει άρθρα-τοποθετήσεις που συµβάλλουν στο
συντονισµό όλων µας σε τρέχοντα ζητήµατα και βέβαια περιέχει χρήσιµα νέα και
ανακοινώσεις. Η αντίληψη αυτή υλοποιήθηκε µε την υπόµνηση ότι ο ΣΕΣ είναι
επιστηµονικός Σύλλογος και ως εκ τούτου οφείλει να εκφράζεται κατά τέτοιον
τρόπο.
Η δηµοσιοποίηση και η προβολή του επιστηµονικού έργου που συντελείται στη
χώρα µας και απανταχού της γης από τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους είναι το
πρώτο βήµα. Το επόµενο και συνεπαγόµενο βήµα που έχει επιλέξει το ∆Σ του ΣΕΣ
για την περίοδο αυτή, αφορά την εξωστρέφεια του Συλλόγου. Στην αντίληψη αυτή,
µεταξύ των πολλών δράσεων που προγραµµατίζονται, επιχειρείται η αναβάθµιση
των ηλεκτρονικών επικοινωνιακών µέσων µας και συγκεκριµένα του ιστοχώρου
µας. Μετά από 12 χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας του, ο νέος ιστοχώρος του
ΣΕΣ στοχεύει στην κάλυψη των τριών κύριων (σηµερινών) αναγκών: α) στην αµε-
σότερη και πιο σύγχρονη πληροφόρηση των συναδέλφων, των µέσων ενηµέρω-
σης αλλά και των ‘φίλων’ του Συλλόγου (αποτελεί ευχάριστη έκπληξη ο αριθµός
των αιτήσεων ‘επισκεπτών’ του ιστοχώρου που επιθυµεί να γίνει ‘φίλος’ του Συλ-
λόγου, β) στην αυθεντικότερη έκφραση των µελών µας µέσω της λειτουργίας
‘χώρου’ για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων των επιτροπών, τη λειτουργία blog
(όπου αναµένουµε να αναπτυχθεί ‘ζωηρός’ διάλογος), των προγραµµατιζόµενων
webminars, αλλά και των σύντοµων δηµοσκοπήσεων για διάφορα θέµατα επι-
καιρότητας, και, γ) στην µετατροπή του από µέσο ενηµέρωσης σε επίσηµη πλη-
ροφοριακή βάση του Έλληνα Συγκοινωνιολόγου, µε τη σταδιακή ανάρτηση όλων
των άρθρων Συνεδρίων/Ηµερίδων που έχει οργανώσει ή συµµετάσχει ο Σύλλο-
γος. Υπάρχει σταθερότερη απόδειξη ότι ο Σύλλογός µας έχει θέσεις και µπορεί
να συµβάλει θετικά στις σύγχρονες απαιτήσεις, από τα χιλιάδες τεχνικά άρθρα
που µε πρωτοβουλία του συνέγραψαν τα µέλη του;
Το αποτέλεσµα της προσπάθειας που καταβάλλεται την τρέχουσα περίοδο θα είναι
απόρροια της διάθεσης για συµµετοχή και τελικά του δυναµισµού όλων των
µελών του Συλλόγου. Για το σκοπό καλούνται όλα τα µέλη µας να συµβάλουν
στον επιστηµονικό διάλογο αποστέλλοντας τεχνικού περιεχοµένου κυρίως άρθρα
για το Ενηµερωτικό ∆ελτίο στην διεύθυνση ED@ses.gr, αλλά και παρατηρήσεις
και προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του.
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Η Οικονοµικη Κριση,
οι Μετακινησεις και

η Προοπτικη των MMM
Μ. Γ. Καρλαύτης*

Αντιπρόεδρος ∆Σ mgk@mail.ntua.gr

Εδώ και δεκαετίες ο Σύλλογός µας έχει αναπτύξει την πάγια θέση του υπέρ
της στήριξης και προώθησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), πράγµα που

προϋποθέτει και την εκλογίκευση της χρήσης του ΙΧ.

Ηθέση αυτή ακολουθεί τη διεθνή εµπειρία σύµφωνα
µε την οποία η χρήση των ΜΜΜ υπερτερεί της χρήσης
του ΙΧ σε πέντε κρίσιµα στοιχεία διαµόρφωσης της σύγ-

χρονης κοινωνικής ζωής στα µεγάλα αστικά κέντρα:
Πρώτον, στις επιπτώσεις στο περιβάλλον. ∆ιεθνώς τα ΙΧ κα-
ταναλώνουν 80 φορές περισσότερη ενέργεια, εκπέµπουν
95% περισσότερο CO, 92% περισσότερες πτητικές οργανικές
ενώσεις και περίπου το διπλάσιο CO2 και NOx ανά επιβατο-
χιλιόµετρο σε σχέση µε τα ΜΜΜ.
∆εύτερον, στην αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου. Η ύπαρξη
δηµόσιου χώρου υψηλής ποιότητας είναι καθοριστικής ση-
µασίας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων. Τα
ΜΜΜ συµβάλλουν σηµαντικά στην αναβάθµιση αυτή, µει-
ώνοντας την κυκλοφορία, ελαττώνοντας το θόρυβο και τα πε-
ριβαλλοντικά προβλήµατα, ενώ επιτρέπουν την απόδοση του
χώρου στους πεζούς και στους λοιπούς ήπιους τρόπους µε-
τακίνησης.

Τρίτον, στην οδική ασφάλεια. Έρευνες καταδεικνύουν ότι είναι
9 φορές πιθανότερο (µε πιθανότητες σταθµισµένες ως προς
το σχετικό πλήθος των µέσων) να εµπλακεί σε ατύχηµα ένας
επιβάτης ΙΧ από ένα επιβάτη των ΜΜΜ.
Τέταρτον, στην οικονοµία. Τα ΜΜΜ συνεισφέρουν άµεσα στο
ΑΕΠ µέσω της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ ασκούν
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα (multiplier effect) στην
εθνική οικονοµία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε 1€ που επεν-
δύεται σε έργα υποδοµής για ΜΜΜ ‘δηµιουργεί’ 3,6€ στην οι-
κονοµία, 20% υψηλότερο από τις αποδόσεις των έργων για
αυτοκινητόδροµους.
Και πέµπτον, στην υγεία! Αποτελέσµατα έρευνας του Univer-
sity of St Louis καταδεικνύουν ότι η αύξηση της τιµής της βεν-
ζίνης και η αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ οδηγεί στην
ευκολότερη απώλεια βάρους.
Μάλιστα, ποσοτικοποίησαν το αποτέλεσµα εκτιµώντας ότι αύ-
ξηση της τιµής της βενζίνης κατά 50% µπορεί να οδηγήσει σε

15% µείωση της παχυσαρκίαςi.
Συνολικά, τα αποτελέσµατα -όλων σχεδόν των ερευνών- συ-
νιστούν ότι το κοινωνικό κόστος του ΙΧ είναι, περίπου, τέσσε-
ρις φορές υψηλότερο των ΜΜΜ και ότι οι ‘κρυµµένες’
επιδοτήσεις στα ΙΧ (λανθάνον κόστος) είναι κατά πολύ υψη-
λότερες του εξωτερικού κόστους που προκαλείται από τα
ΜΜΜ.
Μεταπολεµικά , από τη δεκαετία του 1950 µέχρι τις αρχές του
νέου αιώνα, οι εξωγενείς συνθήκες δεν επέτρεψαν την ορ-
θολογική ανάπτυξη των ΜΜΜ (µεταξύ αυτών η ραγδαία αύ-
ξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, η σηµαντική µείωση
των τιµών των ΙΧ, η επέκταση των χρηµατιστηριακών συναλ-
λαγών σε συνδυασµό µε την παντελή έλλειψη πολιτικής βού-
λησης για τον έλεγχο και την τιµωρία της παράνοµης
στάθµευσης). Ωστόσο, στην τελευταία δεκαετία, και κυρίως
µετά την οικονοµική κρίση του 2008 και την ύφεση που την
ακολουθεί, φαίνεται να δηµιουργείται ένα πρόσφορο κοινω-
νικό-οικονοµικό περιβάλλον ενίσχυσης του ρόλου των ΜΜΜ.
Φαίνεται δηλαδή ότι η αύξηση της επιβατικής κίνησης των
ΜΜΜ και, κυρίως, η αύξηση του µεριδίου αγοράς τους να
είναι πολύ περισσότερο εφικτή από παλιότερα. Αυτό που δεν
καταφέραµε χρόνια τώρα οι ‘ειδικοί’, τα µέλη του Συλλόγου
και οι εκκλήσεις της Πολιτείας για τη µείωση της κυκλοφο-
ρίας των ΙΧ, θα µπορούσε να το ‘πετύχει’ η οικονοµική ύφεση.
Ποια είναι όµως η εικόνα της κυκλοφορίας στη σηµερινή
Αθήνα;

Όπως έχει εκτενώς παρατηρηθεί και παρουσιαστεί από τα πε-
ρισσότερα µέσα ενηµέρωσης, ο κυκλοφοριακός φόρτος
στους σηµαντικούς οδικούς άξονες της Αθήνας έχει µειωθεί
κατά τους τελευταίους µήνες. Στο συµπέρασµα αυτό µπο-
ρούµε να καταλήξουµε ‘εµπειρικά’, παρατηρώντας δηλαδή
την καθηµερινή κυκλοφορία στις ώρες αιχµής που εµφανί-
ζονται συρρικνωµένες, όπως και τα Σαββατοκύριακα όπου
άξονες που είχαν παλαιότερα σηµαντική κίνηση τώρα είναι

περισσότερο ελεύθεροι. Η ανάλυση των κυκλοφοριακών
στοιχείων που διαθέτει το Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίαςii

επιβεβαιώνει αυτή την παρατήρηση. Παρότι είναι εµφανές
ότι η κυκλοφορία έχει τα τελευταία χρόνια έντονη µεταβλη-
τότητα, δεν παύει να βρίσκεται σήµερα σε πολλά οδικά τµή-
µατα, κατά τις ώρες αιχµής, στα ίδια επίπεδα µε αυτά του
2008 (∆ιάγραµµα 1), όταν θεωρούσαµε τις καθυστερήσεις
αφόρητες και την Αθήνα έναν ‘απέραντο χώρο στάθµευσης’.iii

Και αυτό, παρά τη σηµαντική αύξηση της τιµής της βενζίνης
(∆ιάγραµµα 2),iv και τη – σχετικά πρόσφατη – µείωση στις
πωλήσεις νέων ΙΧ (∆ιάγραµµα 3).

Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά νοµίζω ότι έχει ενδιαφέρον να
εξετάσουµε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας που
δηµιουργούν την εντύπωση στους µετακινούµενους µιας ιδι-
αίτερα έντονης µείωσης των καθυστερήσεων. Τα στοιχεία εµ-
φανίζουν µια - µάλλον µικρή - µείωση στους φόρτους αιχµής.
Παράλληλα, όµως, εµφανίζουν και µείωση στη διάρκεια της
αιχµής. Αποτέλεσµα αυτού είναι οι µετακινούµενοι να έχουν
αρκετά έντονη την αίσθηση ότι η ροή έχει ‘βελτιωθεί’. Σηµει-
ώνω ότι, κυρίως λόγω του έντονα κορεσµένου οδικού δι-
κτύου στο λεκανοπέδιο (µεγάλο ποσοστό των οδικών αξόνων
βρίσκονται σε υπερ-κορεσµό (hyper-congestion)), οι χαµη-
λές µεταβολές φόρτου (3-5%) επιφέρουν ασύµµετρα υψη-

∆ιάγραµµα 1. Μέσος Ωριαίος Φόρτος Οκτωβρίου στη Λ.
Κηφισίας (Κατεύθυνση προς κέντρο)

∆ιάγραµµα 2. ∆είκτης Τιµής Βενζίνης (Πηγή: ΕΣΥΕ)

∆ιάγραµµα 3. Πωλήσεις Νέων ΙΧ (περίοδος Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου - Πηγή: ΣΕΑΑ)
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λές µειώσεις στην ταχύτητα (15-20%) (∆ιάγραµµα 4).

Από µια – προφανώς αδροµερή και γρήγορη – ανάλυση των
µετακινήσεων µπορούµε να θεωρήσουµε ότι µια µείωση του
κυκλοφοριακού φόρτου κατά 5% (µε αντίστοιχη µείωση των
οχηµατοχιλιοµέτρων µε ΙΧ κατά 5%), συνεπάγεται µείωση των
µετακινήσεων µε ΙΧ κατά 6,6% (οι µετακινήσεις µειώνονται
σε µεγαλύτερο ποσοστό λόγω των αλυσίδων µετακίνησης).
Θεωρώντας επίσης ότι ο συνολικός αριθµός των καθηµερι-
νών µετακινήσεων παραµένει σταθερός (αλλάζει δηλαδή
µόνο η επιλογή µέσου µετακίνησης), η προηγούµενη µείωση
των µετακινήσεων µε ΙΧ θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση
της επιβατικής κίνησης µε ΜΜΜ κατά 12,5%. Σηµειώνεται ότι
εδώ κάνω την παραδοχή ότι δεν έχει επέλθει καµία µεταβολή
στις συνολικές µετακινήσεις.v

Υπήρχε η ελπίδα ότι τη µείωση αυτή των µετακινήσεων θα
την καρπώνονταν τα ΜΜΜ.vi Η επιβατική κίνηση των φορέων,
όµως, δεν έχει µεταβληθεί ουσιαστικά όπως φαίνεται και από
τον Πίνακα 1 και το ∆ιάγραµµα 5.vii Σηµειώνω βέβαια, ότι η
στασιµότητα έρχεται και ως απόρροια µιας µακρόχρονης µει-
ούµενης τάσης στην επιβατική κίνηση των ΜΜΜ (σε σχέση
µε τη δεκαετία του 90) η οποία, όµως, δεν εµφανίζει σηµεία
αναστροφής παρά την οικονοµική κρίση.

Είναι διάχυτη η αίσθηση, γενικά, ότι οι εποχές οικονοµικής
ύφεσης συνδέονται µε αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ. Όµως η
διεθνής εµπειρία και οι έρευνες στο θέµα αυτό δεν συνηγο-
ρούν. Για παράδειγµα, τα µέχρι τώρα στοιχεία από ευρωπαϊ-
κές πόλεις δείχνουν ότι η οικονοµική ύφεση δεν έχει
οδηγήσει σε αύξηση της επιβατικής κίνησης των ΜΜΜ σε
καµία σχεδόν πόλη. Στο Λονδίνο, η επιβατική κίνηση του
µετρό έχει πτώση 6%, στο Παρίσι η RATP εµφανίζει πτώση
0,8% παρά την αύξηση των προσφερόµενων οχηµατοχιλιο-
µέτρων κατά 6%, στο Μιλάνο εµφανίζεται µείωση κατά 1,2%,
ενώ στη Μαδρίτη και Βαρκελώνη η πτώση της επιβατικής κί-
νησης των ΜΜΜ ξεπερνά το 10%, πράγµα που εύλογα φαί-
νεται να οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή ανεργία στην
Ισπανία (25% περίπου στο πρώτο τρίµηνο του 2010) και την
ανελαστικότητα της ζήτησης των µετακινήσεων προς/από την
εργασία.
Από τα προηγούµενα στοιχεία γίνεται µάλλον προφανές ότι η
όποια µείωση της κυκλοφορίας και της συµφόρησης δε συ-
νοδεύτηκε από την αύξηση στη χρήση των ΜΜΜ. Είναι δύ-
σκολο - και ίσως παρακινδυνευµένο - από τη στιγµή που δεν
υπάρχουν οι κατάλληλες έρευνες που να µας δείχνουν ‘πού
πήγαν οι µετακινήσεις’ να κάνουµε υποθέσεις. Παρ’ όλα αυτά,
η πτώση στην επιβατική κίνηση οφείλεται, πιθανότατα, στη
µείωση των µετακινήσεων λόγω της αύξησης της ανεργίας
η οποία, σε συνδυασµό µε τη µείωση των απολαβών των ερ-
γαζόµενων και την αύξηση της τιµής της βενζίνης, οδηγούν
στη µη πραγµατοποίηση ορισµένων – κυρίως ελαστικών µε-
τακινήσεων - όπως αγορές και διασκέδαση, ή στην ακύρωση
άλλων µετακινήσεων, όπως αυτές που είναι απόρροια των
χαµένων θέσεων εργασίας.

Θα ήταν ευκτέο η σηµερινή οικονοµική ύφεση να αναδειχτεί
σε µια µεγάλη ευκαιρία για τα ΜΜΜ της Πρωτεύουσας. Μια
ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαµένη όπως στην Αµερική
των δυο µεγάλων πετρελαϊκών κρίσεων (1973, 1979), όταν
υπήρξε µια βραχύβια στροφή στα ΜΜΜ ή, ακόµα χειρότερα,
στην Ελλάδα των Ολυµπιακών Αγώνων όταν δηµιουργήθη-

καν ελπίδες για την αναγέννηση των ΜΜΜ στην Αθήνα.

Σήµερα είναι απαραίτητο να ληφθούν άµεσα µέτρα για να µη
χαθούν τα οφέλη από τη µείωση της κυκλοφορίας και την
ανάσχεση στον κορεσµό σηµαντικών αξόνων, αλλά και για
να βελτιωθεί γενικότερα η κατάσταση στους δρόµους της
Αθήνας. Για να µην πάει λοιπόν χαµένη µία ακόµα ευκαιρία,
πρέπει η Πολιτεία, ο ΟΑΣΑ ως επίσηµος φορέας συγκοινω-
νιακού σχεδιασµού, και ο ΟΡΣΑ ως υπεύθυνος για το ρυθµι-
στικό σχέδιο, να συντονίσουν την ανάπτυξη των ΜΜΜ µε βάση
ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης. Κύριοι άξονες αυτού του σχε-
δίου θεωρώ ότι πρέπει να είναι:

1. Η υποστήριξη των υπηρεσιών των ΜΜΜ, που θα τα κατα-

στήσουν το κύριο µέσο επιλογής των Αθηναίων. Για να επι-
τευχθεί αυτό πρέπει οι ανάγκες και οι επιθυµίες των
µετακινούµενων να διερευνηθούν συστηµατικά ώστε ο σχε-
διασµός να θεµελιωθεί σε υπηρεσίες που θα είναι υψηλής
ποιότητας και αξιοπιστίας, βολικές, ελκυστικές και οικονοµι-
κές, δηλαδή σε υπηρεσίες ανταγωνιστικές των αντίστοιχων
του ΙΧ.

2. Η ανάπτυξη ολοκληρωµένων πολιτικών για το δηµόσιο

χώρο. Πολιτικές που θα στοχεύουν στη συνολική αναβάθµιση
της ποιότητας ζωής και της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Έτσι
ώστε η αναβάθµιση των ΜΜΜ να συνοδευτεί από τις αρµό-
ζουσες παράπλευρες πολιτικές που συνεργούν στη χρήση
τους. Tα ΜΜΜ έχουν ελπίδα να επικρατήσουν µόνο ως συνο-
δευτικό εργαλείο αναπλάσεων και εποµένως αναγκαστικής
αφαίρεσης χώρου από το αυτοκίνητο.

3. Η υιοθέτηση ενός νέου και πιο ευέλικτου µοντέλου διοί-

κησης των φορέων. Μια προσέγγιση Μητροπολιτικής διοίκη-
σης που να επιτρέπει στα ΜΜΜ να λειτουργούν µε επιτυχία, να
είναι αξιόπιστα, και να µειώσουν τόσο το λειτουργικό όσο και
το σταθερό τους κόστος. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούν να
προσελκύσουν κεφάλαια για νέες επενδύσεις και να προ-

σφέρουν ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας.

4. Η εξασφάλιση σταθερής χρηµατοδότησης µε ευνοϊκούς

όρους. Για την ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης
του κλάδου, πρέπει η χρηµατοδότηση να είναι σταθερή και
να προέρχεται από διαφοροποιηµένες πηγές (diversified
sources). Για παράδειγµα, ο απαράδεκτος δανεισµός πρέπει
να αντικατασταθεί άµεσα από επιδoτήσεις, ενώ πρέπει να υιο-
θετηθούν και δοκιµασµένες τακτικές άλλων ευρωπαϊκών πό-
λεων για την ενίσχυση της χρηµατοδότησης όπως το
‘versement de transport” στο Παρίσι, η χρήση εσόδων από
την παράνοµη στάθµευση (Μιλάνο), από το φόρο στη βενζίνη
(Μιλάνο, Μόναχο), και από τα αστικά διόδια (Λονδίνο). Μέρος
του κεφαλαίου αυτού πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τις απο-
λύτως απαραίτητες επεκτάσεις του µετρό, του τραµ, και του
προαστιακού.

5. Να προωθήσουν µέτρα διαχείρισης της ζήτησης. Οι πα-

ρεµβάσεις αυτές που έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελε-
σµατικές και αποτελούν πάγια θέση του Συλλόγου,
περιλαµβάνουν την αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευ-
σης, την επέκταση της ελεγχόµενης στάθµευσης µε απόδοση
θέσεων σε κατοίκους, τις πεζοδροµήσεις και τη δηµιουργία
ουσιαστικών διαδρόµων κίνησης για ήπια µέσα µεταφοράς. Η
διαχείριση της ζήτησης πρέπει να αποτελεί αντικείµενο του
Μητροπολιτικού Φορέα συγκοινωνιών της Αθήνας, ώστε να
υπάρχει συντονισµός µεταξύ της διαχείρισης της ζήτησης και
των ΜΜΜ, όπως έχει επί µακρόν (από το 1979) υποστηρίξει
ο ΣΕΣ.

Στην Κινεζική γλώσσα, η λέξη για την κρίση είναι weiji, µια
λέξη σύνθετη που αποτελείται από το wei (κίνδυνος) και το ji
(ευκαιρία). Σήµερα είναι αναγκαία η λήψη µέτρων στο συγ-
κοινωνιακό σύστηµα της Πρωτεύουσας, ώστε η οικονοµική
ύφεση που διανύουµε να µην αποτελέσει έναν ακόµα κίνδυνο
για την υποβάθµιση των ΜΜΜ, αλλά τη µεγάλη ευκαιρία για
την ανάδειξή τους σε µια αξιόπιστη επιλογή έναντι του ΙΧ.

∆ιάγραµµα 4. ∆είκτης Επιβατικής Κίνησης Φορέων ΜΜΜ
(περίοδος Ιανουαρίου – Ιουνίου κάθε χρόνου)

∆ιάγραµµα 5. ∆είκτης Επιβατικής Κίνησης Φορέων ΜΜΜ
(περίοδος Ιανουαρίου – Ιουνίου κάθε χρόνου)

Πίνακας 1. Μεταβολή επιβατικής Κίνησης Φορέων ΟΑΣΑ
2009 - 2010 (Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σάββατο 9/10/2010)

Φορέας Μεταβολή (%)

ΕΘΕΛ 0,5

ΗΛΠΑΠ -0,5

ΗΣΑΠ -8,0

ΑΜΕΛ 2,5

ΤΡΑΜ -1,0

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 0

ΣΥΝΟΛΟ -0,5

i http://news.wustl.edu/news/Pages/10021.aspx
ii http://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=49
iii Είναι προφανές ότι όταν εξετάζουµε µεταβολές στους φόρτους, αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν µεταξύ συγκεκριµένων οδικών τµηµάτων

(όπου µπορεί να εµφανίζεται και αύξηση στους φόρτους) και συνολικά (όπου σύµφωνα µε το Κ∆Κ εµφανίζεται µείωση 3%-5% µεταξύ 2009
και 2010).

iv Σηµειώνω εδώ ότι στο πλαίσιο της λογική της έρευνας που ανέφερα νωρίτερα, εντός 3 χρόνων θα είµαστε 30% λιγότεροι οι εύσωµοι Αθη-

ναίοι.
v Για τη λογική και τους υπολογισµούς αυτούς, ευχαριστώ το συνάδελφο κ. Π. Παπαδάκο.
vi Στο άρθρο αυτό επικεντρώνοµαι στην Αθήνα. Είναι πιθανό η κατάσταση σε άλλες πόλεις να είναι διαφορετική. Εκτενής αρθρογραφία εφηµε-

ρίδων της Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι η µείωση της κυκλοφορίας έχει συνδυαστεί µε σηµαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης του ΟΑΣΘ.
Ενδιαφέρον έχει επίσης να εξεταστεί και η επιρροή της κρίσης στις υπεραστικές µετακινήσεις. ∆ηλαδή, αν έχει αλλάξει η επιβατική κίνηση
των ΚΤΕΛ, του αεροπλάνου και του τραίνου, καθώς και το συνολικό µερίδιο των µετακινήσεων µε κάθε µέσο. ∆υστυχώς – παρά την προσπά-
θεια που κατέβαλα - ήταν αδύνατο να βρω στοιχεία επιβατικής κίνησης για τα περισσότερα από αυτά τα µέσα.

vii Η συντηρητική µείωση αυτή δεν επιβεβαιώνεται, πάντως, από τα έσοδα των φορέων τα οποία εµφανίζονται κατά 10% χαµηλότερα το 2010

σε σχέση µε το 2009.

* Ματθαίος Γ. Καρλαύτης
Αντιπρόεδρος ∆Σ ΣΕΣ, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
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ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οσιδηρόδροµος µε την ανάπτυξη των οδικών και αεροπορικών µεταφορών υπέστη µείωση
του µεταφορικού του έργου. Από τη δεκαετία του ’60 όµως και µετά, παρατηρείται µια αι-
σθητή ανάκαµψη των σιδηροδροµικών µεταφορών, σε βαθµό τέτοιο ώστε ο σιδηρόδροµος

να είναι ανταγωνιστικότερος του αεροπλάνου για αποστάσεις µέχρι 600km. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγµα αποτελεί η Ιαπωνία, στην οποία ο σιδηρόδροµος κατόρθωσε να ανταγωνίζεται το αεροπλάνο σε
διαδροµές µέχρι 4 ώρες. Σε αυτό συνέβαλε η ανάπτυξη της τεχνολογίας για την επίτευξη υψηλών ταχυ-
τήτων, η λειτουργία των αντίστοιχων δικτύων και η εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των συρ-
µών, της άνεσης των επιβατών και της ακρίβειας των δροµολογίων.
Ο συρµός υψηλών ταχυτήτων Eurostar, µε µέγιστη ταχύτητα 300km/h, συνδέει το Παρίσι, το Λονδίνο και
τις Βρυξέλλες µέσω της σήραγγας της Μάχης. Μέσα στη σήραγγα,
η ταχύτητά του περιορίζεται στα 160km/h. ∆ροµολογήθηκε
για πρώτη φορά το 1994 στη σύνδεση Παρίσι-Λονδίνο.
Από τότε µέχρι σήµερα ο χρόνος διαδροµής έχει
µειωθεί κατά 45΄, ενώ ο συνολικός χρόνος τα-
ξιδιού όπως τον αντιλαµβάνεται ο επιβάτης
έχει µειωθεί κατά µία περίπου ώρα σε
σύγκριση µε το ανταγωνιστικό µέσο
που είναι το αεροπλάνο (Σχ.1).

6 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Τη στιγµή που οι εκποµπές καυσαερίων συντελούν στην
αύξηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την αλλαγή
του κλίµατος, ο θόρυβος προκαλεί ενόχληση και οι υπο-
δοµές έχουν σοβαρές επιδράσεις στο τοπίο και στα οι-
κοσυστήµατα, ο σιδηρόδροµος εµφανίζεται ως το
φιλικότερο µέσο προς το περιβάλλον. Μια ουσιαστική
µετατόπιση επιβατών και εµπορευµάτων από τις οδικές
και αεροπορικές µεταφορές προς τις σιδηροδροµικές,
θα είχε ως αποτέλεσµα αφενός την εξοικονόµηση ενέρ-
γειας, και αφετέρου τη µείωση της ρύπανσης και του θο-
ρύβου (Σχ.3).

2.ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1 Κλιµατική αλλαγή και
σιδηροδροµικές µεταφορές
Η κλιµατική αλλαγή είναι µια από τις µεγαλύτερες προ-
κλήσεις των ηµερών µας. Τις τελευταίες δεκαετίες όλο
και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η εκποµπή αε-
ρίων του θερµοκηπίου (Greenhouse Gas-GHG), και ιδι-
αίτερα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), συντελεί στην
παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας λόγω της ενίσχυ-
σης του φυσικού φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Οι µεταφορές ευθύνονται κατά πολύ στην εκποµπή αε-
ρίων του θερµοκηπίου και ειδικότερα CO2. Όµως, από
το σύνολο των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που
προέρχεται ετησίως από τα µέσα µεταφοράς, µόλις το
2%οφείλεται στο σιδηρόδροµο (Σχ.4).
Συγκεκριµένα, στις επιβατικές µεταφορές µεγάλων απο-
στάσεων, οι εκποµπές CO2 για το σιδηρόδροµο είναι
49g/επιβατοχιλιόµετρο, σε αντίθεση µε το αυτοκίνητο

Σχήµα 1: Modal Split Αεροπλάνο:Τρένο, 29%:71% [Πηγή: UIC, 2005] Σχήµα 2: Modal Split Παρίσι – Βρυξέλλες [Πηγή: UIC, 2005]

Σχήµα 3: Συγκριτική παρουσίαση εκποµπών CO2 και κατανάλωσης ενέρ-
γειας µεταξύ σιδηρόδροµου, λεωφορείου και Ι.Χ. αυτοκινήτου [Πηγή: UIC,
2008]

Σχήµα 4: Ποσοστιαίες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από τα µέσα µετα-
φοράς [Πηγή: ΙΕΑ, World Energy Outlook]

Κωνσταντίνος Λυµπέρης*
Τατιάνα-Ιωάννα Γιαλαµά **
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και το αεροπλάνο, που είναι 140g/επιβατοχιλιόµετρο
και 189g/επιβατοχιλιόµετρο αντίστοιχα.
Στις εµπορευµατικές µεταφορές ο σιδηρόδροµος είναι
πιο οικολογικό µέσο ακόµα κι από το πλοίο, ενώ συγ-
κριτικά µε το αεροπλάνο οι εκποµπές CO2 είναι σχεδόν
28 φορές λιγότερες (Σχ.5).

Στο σχήµα 6 φαίνεται για την περίπτωση της Ιαπωνίας η
κατανοµή κατά µεταφορικό µέσο, η αντίστοιχη κατανά-
λωση ενέργειας και οι εκποµπές CO2 για κάθε περί-
πτωση. Ο σιδηρόδροµος καλύπτει το 28% των
µεταφορών σε αντίθεση µε το αυτοκίνητο, που κατέχει
την πρώτη θέση µε 52%. Αν και ο όγκος των µεταφορών
µε αυτοκίνητο είναι περίπου διπλάσιος, ο σιδηρόδροµος
καταναλώνει σχεδόν το 1/10 της ενέργειας και εκπέµπει
µόλις το 1/16 CO2 σε σχέση µε το αυτοκίνητο. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά σε σύγκριση µε το αεροπλάνο είναι πε-
ρίπου ίδια, ενώ το ποσοστό των αεροπορικών
µεταφορών είναι µόλις 6% του συνόλου.

Σχήµα 5: Εκποµπές CO2 ανά µέσο και είδος µεταφοράς [Πηγή: 1]

Σχήµα 6: Όγκος των µεταφορών, κατανάλωση ενέργειας και εκ-
ποµπές CO2 στην Ιαπωνία [Πηγή: Ministry of Land, Infrastruc-
ture, Transport and Tourism and the National Institute for
Environmental Studies Greenhouse Gas Inventory Office of
Japan, 2006]

Σήµερα στην Ευρώπη
λειτουργεί ο διαδικτυακός
τόπος www.ecopassenger.org, ο
οποίος ενηµερώνει τον επιβάτη σχετικά µε
το πόσο θα επιβαρύνει το περιβάλλον κατά τη µε-
τακίνησή του, ανάλογα µε το µεταφορικό µέσο που θα επι-
λέξει. Για παράδειγµα, ένας επιβάτης για τη διαδροµή
Παρίσι-Φρανκφούρτη θα επιβαρύνει το περιβάλλον µε 9,5kg CO2 αν
επιλέξει να µετακινηθεί µε τρένο, µε 63,2kg CO2 αν επιλέξει το αυτοκίνητο
και µε 83,3kg CO2 αν επιλέξει το αεροπλάνο (Σχ.7).

Σχήµα 7: Εκποµπή CO2 και κατανάλωση ενέργειας για
τη διαδροµή Παρίσι-Φρανκφούρτη [Πηγή: EcoPassenger]
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Όσον αφορά τις εµπορευµατικές µεταφορές, σηµειώνεται ότι για µια εµπορευµατική µεταφορά φορτίου 1.000t από
το Ρότερνταµ στη Γένοβα, ο ηλεκτροκίνητος σιδηρόδροµος µειώνει περίπου στο 1/10 τις εκποµπές CO2 σε σύγ-
κριση µε την οδική µεταφορά (Πιν.1).

Φαίνεται επίσης ότι από αυτούς που εκτέθηκαν σε επίπεδο θορύβου 55dB(A), που είναι ένα κρίσιµο όριο που θέτει
η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, το 30% θεώρησε ενοχλητικό το θόρυβο από το αεροπλάνο, το 20% το θόρυβο από
τα οδικά µέσα µεταφοράς και µόλις το 10% ενοχλήθηκε από το θόρυβο του σιδηρόδροµου.

Στη νέα γραµµή Μαδρίτη-Βαρκελώνη, από το κέρδος
στο µερίδιο µεταφοράς παρατηρήθηκε µείωση του CO2
της Ισπανίας κατά 14.000t, σύµφωνα µε στοιχεία του
2008 του ETR [2]. Σηµειώνεται ότι η αεροπορική σύν-
δεση Μαδρίτη-Βαρκελώνη θεωρείται η πυκνότερη της
Ευρώπης µε 70 πτήσεις ηµερησίως.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση µιας
διηπειρωτικής εµπορευµατικής µεταφοράς στη δια-
δροµή Πεκίνο-Βερολίνο. Στο σχήµα 8 φαίνεται ότι η συν-
δυασµένη µεταφορά συγκεκριµένου φορτίου µε πλοίο
και αεροπλάνο προκαλεί εκποµπές CO2 ίσες προς
4.095kg/t και διαρκεί 14 ηµέρες, ενώ η µεταφορά του
ίδιου φορτίου µε τρένο διαρκεί µόλις 2 ηµέρες παρα-
πάνω και µπορεί να µειώσει τις εκποµπές CO2 κατά
93%.

2.2 Θόρυβος-δηµόσια υγεία και
σιδηροδροµικές µεταφορές

Ο θόρυβος που προκαλείται από την κυκλοφορία έχει
ποικίλες δυσµενείς επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO) έχει αναγνωρίσει
το θόρυβο της πόλης, συµπεριλαµβανοµένου και αυτού
που προέρχεται από την κυκλοφορία, ως σοβαρό πρό-
βληµα της δηµόσιας υγείας [3]. Ο θόρυβος της κυκλο-
φορίας έχει διάφορα δυσµενή αποτελέσµατα, µε πιο
σύνηθες την ενόχληση. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα
του σχήµατος 9, ο πιο ενοχλητικός από τους θορύβους
της κυκλοφορίας είναι αυτός που προκαλείται από το αε-
ροπλάνο, ακολουθεί ο οδικός και έπεται ο θόρυβος από
το σιδηρόδροµο.

Το κυριότερο όµως πρόβληµα που µπορεί να προκαλέ-
σει ο θόρυβος είναι η διατάραξη του ύπνου, µε περαι-
τέρω επιπτώσεις στη νοητική λειτουργία (ιδίως των
παιδιών). Μπορεί επίσης να αποτελέσει επιβαρυντικό
παράγοντα σε καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και σε
αύξηση της πίεσης του αίµατος. Ο αριθµός των ανθρώ-
πων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εµφανίζουν καρδιακές
παθήσεις, οι οποίες προκαλούνται από το θόρυβο της
κυκλοφορίας υπολογίζεται σε πάνω από 245.000 το
χρόνο. Περίπου το 20% των ανθρώπων αυτών (50.000),
υφίσταται θανατηφόρα καρδιακή προσβολή και πεθαί-
νει πρόωρα [4].

3. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι µεταφορές επιβαρύνουν σηµαντικά το περιβάλλον,
αφενός µε την εκποµπή ατµοσφαιρικών ρύπων και αε-
ρίων του θερµοκηπίου και αφετέρου µε τον κυκλοφο-
ριακό θόρυβο. Η στροφή για πολλές δεκαετίες προς τις
οδικές µεταφορές και η αύξηση των εκποµπών CO2 επέ-
δρασε αισθητά στην ατµόσφαιρα. Ο θόρυβος είναι επί-
σης ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα µε σοβαρές
επιπτώσεις στην υγεία, καθώς αποτελεί την αιτία ση-
µαντικού αριθµού θανάτων κάθε χρόνο.
Οι δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες σε συνδυασµό
µε τις οικολογικές ιδιότητες του σιδηροδρόµου (ελάχι-
στη ρύπανση, λιγότερο θόρυβος, µικρό πλάτος κατάλη-
ψης διαδρόµου) καθώς και η συγκριτικά µικρότερη
κατανάλωση ενέργειας, οδήγησαν µετά το 2006 στην
κατακόρυφη αύξηση της κατασκευής δικτύου Υψηλών
Ταχυτήτων. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του ETR [5],
το υπάρχον δίκτυο των 10.000km αναµένεται στα επό-
µενα 15 χρόνια να υπερτριπλασιαστεί και να φτάσει τα
35.000km το 2024 (Σχ.10).

Ο σιδηρόδροµος είναι το φιλικότερο προς το περιβάλ-
λον µέσο µεταφοράς. Αύξηση των επιβατικών και εµπο-

ρευµατικών σιδηροδροµικών µεταφορών, θα οδηγήσει
σε εξοικονόµηση ενέργειας και κατ’ επέκταση σε µεί-
ωση των εκποµπών CO2. Η µείωση εκποµπής αερίων
του θερµοκηπίου µπορεί να δράσει ανασταλτικά στην
κλιµατική αλλαγή και σε συνδυασµό µε τον περιορισµό
του κυκλοφοριακού θορύβου να έχει άµεσα θετικά απο-
τελέσµατα στη δηµόσια υγεία.
Σε ό,τι αφορά τον Ελληνικό σιδηρόδροµο, δεν µειονε-
κτεί τεχνικά σε τίποτα ως προς το διεθνή σιδηρόδροµο
και µάλιστα τώρα που ηλεκτροδοτείται σε ολόκληρο το
δίκτυο κανονικού εύρους. Συνεπώς, έχει όλα τα προ-
αναφερθέντα χαρακτηριστικά και µπορεί να συµβάλει
ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη γρή-
γορη, ασφαλή, αξιόπιστη και φθηνή µεταφορά, στη µα-
ζική µεταφορά εµπορευµάτων µε χαµηλό κόστος καθώς
και στη µείωση των οδικών ατυχηµάτων. Απαιτείται µόνο
ο εξορθολογισµός του και οποιοδήποτε έλλειµµα θα
πρέπει να συγκρίνεται στο πλαίσιο της Εθνικής οικονο-
µίας και όχι στα στενά όρια του Οργανισµού. Επίσης, θα
πρέπει ένα µέρος της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρ-
χεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και να επεκτα-
θεί ο προαστιακός του χαρακτήρας ακόµη και σε
τουριστικούς προορισµούς.
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∆IAXΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Πλαισιο Εφαρµογης Βασισµενο στην

Προσεγγιση της Ολικης Ποιοτητας και
Προοπτικες Εφαρµογης στον Ελλαδικο Χωρο

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η διαχείριση κινητικότητας έχει αποτελέσει βασικό εργαλείο
αλλά και περιοχή εκτεταµένης έρευνας στο πεδίο των µετα-
φορών του Ευρωπαϊκού χώρου. Πρόκειται για την εφαρµογή
µέτρων, συνήθως χαµηλού κόστους και περιορισµένων απαι-
τήσεων, σε υποδοµές που στοχεύουν στη µεταβολή της συ-
µπεριφοράς των µετακινούµενων, ώστε αυτοί να προτιµούν
φιλικούς και αποδοτικούς τρόπους µετακίνησης στον αστικό
χώρο. Τα µέτρα αυτά επιδιώκεται να εντάσσονται σε ένα ενιαίο
πλαίσιο (σύστηµα διαχείρισης κινητικότητας) και συνήθως
περιλαµβάνουν τεχνολογίες / συστήµατα πληροφόρησης και
εκστρατείες ενηµέρωσης των µετακινούµενων, όπως και
δράσεις περιορισµού της χρήσης των ΙΧ έναντι άλλων µέσων.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µέτρων διαχείρισης κινητικό-
τητας αποτελούν τα ευρέως διαδεδοµένα «σχέδια ταξιδιών»
(travel plans) στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι εκστρατείες ενηµέ-
ρωσης των πολιτών για τα ήπια µέσα µετακίνησης (πεζοπο-
ρία, χρήση ποδηλάτου) και τα οφέλη τους, η ανάπτυξη
κέντρων διαχείρισης κινητικότητας κ.α. Πληθώρα παραδειγ-
µάτων επιτυχηµένων προσεγγίσεων, µέτρων και πρακτικών
διαχείρισης κινητικότητας ανά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αναρ-
τώνται περιοδικά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Πλατ-
φόρµας ∆ιαχείρισης Κινητικότητας (EPOMM),
http://www.epomm.eu) ενώ κατά τις τελευταίες δύο δεκαε-
τίας έχουν εκπονηθεί τουλάχιστον είκοσι Ευρωπαϊκά ερευ-

νητικά έργα στο εν λόγω αντικείµενο.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΈΤΡΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρά την ένθερµη υιοθέτηση συστηµάτων, µέτρων και πρα-
κτικών διαχείρισης κινητικότητας από φορείς και πόλεις ανά
την Ευρώπη, η πλειοψηφία αυτών υλοποιούνταν κατά κανόνα
εµπειρικά και χωρίς συστηµατική προσέγγιση, µε αποτέλε-
σµα την αδυναµία στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των
εφαρµοζόµενων µέτρων και πρακτικών, τη δυσκολία στη µε-
ταφορά τεχνογνωσίας από πόλη σε πόλη αλλά και τη δυσχέ-
ρεια στην εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου σχεδίου και
συστήµατος διαχείρισης κινητικότητας. Το κενό αυτό ήρθε να
καλύψει το ερευνητικό έργο MAX-SUCCESS , στο πλαίσιο του
οποίου διαµορφώθηκε οργανωµένο πλαίσιο για την υποστή-
ριξη του σχεδιασµού και της υλοποίησης ολοκληρωµένων
συστηµάτων διαχείρισης κινητικότητας, βασισµένο στις αρχές
της διαχείρισης ποιότητας (καλούµενο Quality Management
System for Mobility Management - QMSMM).
Το πλαίσιο βασίστηκε στις αρχές της ολικής διαχείρισης ποι-
ότητας (total quality management), σύµφωνα µε τις οποίες
επιδιώκεται η συνεχής αναδιοργάνωση, λειτουργία και βελ-
τίωση φορέων µε βάση τις ανάγκες των πελατών τους, µε την

έννοια και την ουσία της ποιότητας να εντάσσεται σε κάθε
πτυχή της δοµής και των διαδικασιών του κάθε φορέα. Έτσι,
το πλαίσιο οργάνωσης ενός συστήµατος διαχείρισης κινητι-
κότητας διαµορφώθηκε σύµφωνα µε τις βασικές αρχές ολι-
κής διαχείρισης ποιότητας, όπως αυτές διατυπώνονται στον
κύκλο του Deming: Σχεδίασε (Plan) -> Εφάρµοσε (Do) ->
Check (Αξιολόγησε) -> Ενέργησε (Αct). Σχηµατική απεικό-

νιση του πλαισίου δίνεται παρακάτω:

Το πλαίσιο βασίζεται σε µια κυκλική αλληλουχία διαδικα-
σιών, συµβατή µε τη λογική της περιοδικής, επαναλαµβανό-
µενης αξιολόγησης, επανεξέτασης και βελτίωσης ενός
συστήµατος ή οργανισµού. Τα πρώτα δύο µέρη του πλαισίου
(Πολιτική - Policy, Στρατηγική - Strategy), αφορούν το σχε-
διασµό ενός συστήµατος διαχείρισης κινητικότητας και των
επιµέρους µέτρων που εντάσσονται σε αυτό. Ο οργανισµός
που ενδιαφέρεται να αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
διαχείρισης κινητικότητας, σε πρώτη φάση θα κληθεί να κα-
θορίσει τους στόχους του εν λόγω συστήµατος, καθώς και αυ-
τούς που θα κληθούν να το εφαρµόσουν και να το
διαχειριστούν (Policy).
Στη συνέχεια, οι διαχειριστές θα αναλάβουν τις επιµέρους λε-
πτοµέρειες, τα µέτρα, τον προϋπολογισµό κλπ του συστήµα-
τος (Strategy). Το τρίτο µέρος εστιάζει στην εφαρµογή των
µέτρων διαχείρισης κινητικότητας, τα οποία έχουν επιλεγεί
στην προηγούµενη φάση (Implementation).
Τέλος, το τέταρτο µέρος αφορά την παρακολούθηση της από-
δοσης και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών των
επιµέρους µέτρων και του συνολικού συστήµατος και στην
περιοδική αξιολόγηση αυτών (Monitoring and Evaluation).

∆∆ρρ..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΚΚεεππααππττσσόόγγλλοουυ,,    ∆∆ρρ..  ΣΣττρράάττοοςς  ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ∆∆ρρ..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΚΚεεππααππττσσόόγγλλοουυ,,    ∆∆ρρ..  ΣΣττρράάττοοςς  ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ

Σχήµα 9: Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινητικότητας βασισµένο στην
Ολική Ποιότητα (έργο MAX-SUCCESS)
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Με βάση τα αποτελέσµατα του τετάρτου µέρους είναι δυ-
νατή σε επόµενο στάδιο η αναδιαµόρφωση πολιτικής και
στρατηγικής, επανεφαρµογή των µέτρων κλπ. Έτσι, δια-
µορφώνεται µια διαδικασία, η οποία οργανώνει την εφαρ-
µογή ενός συστήµατος διαχείρισης κινητικότητας µε
διατηρήσιµο και συνεχώς βελτιούµενο τρόπο και εντάσσει
την αναγκαιότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης των
επιµέρους µέτρων κινητικότητας. Το σύνολο του πλαισίου
και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του έχουν καταγραφεί σε
αναλυτικό κείµενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποί-
ησης (CEN), στο πλαίσιο δράσης της (Workshop υπ’ αριθµ.
37) µε ονοµασία MOBIMA. Σηµειώνεται επίσης ότι το πλαί-
σιο οργάνωσης συστήµατος διαχείρισης κινητικότητας
εφαρµόζεται ήδη µε επιτυχία σε Ευρωπαϊκές πόλεις.
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3. CEN. Code of practice for implementing quality in mobility management in small and medium sized cities. CWA 16030:2009, EU, 2009.
4.http://www.epomm.eu/study_sheet.phtml?sprache=en&study_id=2018

1. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ της ΕΕ την περίοδο 2006-2009, και στο οποίο συµµετεί-
χαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήµιο Πειραιά, δίδονται στην ιστοσελίδα http://www.max-success.eu/
2. O W.E. Deming (1900-1993) υπήρξε ο θεµελιωτής της ολικής διαχείρισης ποιότητας, τις αρχές της οποίας πρωτοεφάρµοσε στην µεταπολεµική
Ιαπωνία συµβάλλοντας σηµαντικά στην αναγέννηση και τη ραγδαία ανάπτυξη της βιοµηχανίας της χώρας κατά τις επόµενες δεκαετίας. Για περισ-
σότερες πληροφορίες για το έργο του Deming, ο αναγνώστης παραπέµπεται στο http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
3. CEN. Code of practice for implementing quality in mobility management in small and medium sized cities. CWA 16030:2009, EU, 2009.
4.http://www.epomm.eu/study_sheet.phtml?sprache=en&study_id=2018

1. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ της ΕΕ την περίοδο 2006-2009, και στο οποίο συµµετεί-
χαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήµιο Πειραιά, δίδονται στην ιστοσελίδα http://www.max-success.eu/
2. O W.E. Deming (1900-1993) υπήρξε ο θεµελιωτής της ολικής διαχείρισης ποιότητας, τις αρχές της οποίας πρωτοεφάρµοσε στην µεταπολεµική
Ιαπωνία συµβάλλοντας σηµαντικά στην αναγέννηση και τη ραγδαία ανάπτυξη της βιοµηχανίας της χώρας κατά τις επόµενες δεκαετίας. Για περισ-
σότερες πληροφορίες για το έργο του Deming, ο αναγνώστης παραπέµπεται στο http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
3. CEN. Code of practice for implementing quality in mobility management in small and medium sized cities. CWA 16030:2009, EU, 2009.
4.http://www.epomm.eu/study_sheet.phtml?sprache=en&study_id=2018

ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΏΡΟ
Οι δράσεις διαχείρισης κινητικότητας στα Ελληνικά
αστικά κέντρα είναι εξαιρετικά περιορισµένες και απο-
σπασµατικές, αφορούν δε ως επί το πλείστον διαχείριση
στάθµευσης και κάποιες υποστηρικτικές δράσεις συµ-
πληρωµατικά προς την ανάπτυξη υποδοµών για µέσα
ήπιας µετακίνησης (ποδηλατόδροµοι, πεζόδροµοι).
Εξαίρεση αποτελεί η έναρξη λειτουργίας κέντρου δια-
χείρισης κινητικότητας (mobility center) στην Καλαµα-
ριά εδώ και ένα έτος . Άλλωστε, η συνήθης προσέγγιση
για τη βελτίωση των µεταφορικών συνθηκών στις ελλη-
νικές πόλεις εξαντλείται κατά κανόνα στη εκπόνηση και
υλοποίηση κυκλοφοριακών µελετών, µελετών στάθ-
µευσης και ανάπλασης οδών, οι οποίες συχνά δεν απο-
δίδουν τα αναµενόµενα, λόγω ακριβώς της αδυναµίας
αλλαγής νοοτροπίας εκ µέρους των πολιτών αλλά και
της περιορισµένης αστυνόµευσης και επιβολής τους.
Υπό τις συνθήκες αυτές, η προσέγγιση της οργανωµένης
διαχείρισης κινητικότητας, η οποία πρακτικά στοχεύει

στον ίδιο τον πολίτη – µετακινούµενο και στην αλ-
λαγή της συµπεριφοράς του και όχι απλά στην

οργάνωση των συνθηκών κυκλοφορίας,
εντός ενός συστηµατικού πλαισίου

όπως το προαναφερθέν, θα µπορούσε
να διερευνηθεί ως εναλλακτική για

τη διαµόρφωση συνθηκών βιώσιµης
κινητικότητας στα αστικά κέντρα της χώρας.
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Παντελής  ΚοπελιάςΠαντελής  Κοπελιάς

τις βασικές αρχές της µεθοδολογίας πρόβλεψης ατυχηµάτων του Highway Safety Manual. Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν στα γραφεία της Αττική Οδού και τα παρα-
κολούθησαν συνάδελφοι συγκοινωνιολόγοι που ειδικεύονται, µεταξύ άλλων, στα θέµατα οδικής ασφάλειας.

Τ
ο Highway Safety Manual είναι το νέο δηµιούργηµα οµάδας

ειδικών στην Οδική Ασφάλεια από τις ΗΠΑ και συγκεκριµένα

των διεπιστηµονικών επιτροπών του TRB, AASHTO και των

συµµετεχόντων στα επιµέρους ερευνητικά έργα του προγράµµα-

τος NCHRP.

Το HSM αποτελείται από 4 τόµους και καλύπτει ένα ευρύ φάσµα

των πλέον πρόσφατων µεθοδολογιών για τη µέτρηση, αξιολόγηση

και πρόβλεψη του επιπέδου οδικής ασφάλειας (συχνότητα ατυχη-

µάτων και βαρύτητα ατυχηµάτων) για όλα τα είδη των οδών. 

Η αρχική ιδέα γεννήθηκε το 1999, όταν στην ετήσια συνάντηση του

TRB διαπιστώθηκε από την οµάδα εργασίας σε θέµατα υπολογι-

σµού ατυχηµάτων, έλλειµµα στον  ενιαίο τρόπο εκτίµησης των ανα-

µενόµενων ατυχηµάτων κατά τη µελέτη αλλά και τη λειτουργία

µιας  οδικής υποδοµής. Από τότε, µε συστηµατικό τρόπο, ειδικοί

από όλους τους χώρους συνέβαλαν στη σύνταξη του Εγχειριδίου

Οδικής Ασφάλειας.

Στα εξ αποστάσεως σεµινάρια έγινε συνοπτική αναφορά στη βα-

σική µεθοδολογία που ακολουθεί το HSM και παρουσιάστηκαν πα-

ραδείγµατα εφαρµογής σε διαφορετικούς τύπους οδών (αστικές,

υπεραστικές,  σηµατοδοτούµενες και µη διασταυρώσεις). Οι προ-

τεινόµενες µέθοδοι πρόβλεψης αφορούν:

• Υφιστάµενες υποδοµές

•   Βελτιώσεις σχεδιασµού σε υφιστάµενες υποδοµές και αξιολό-
γηση παντός είδους επεµβάσεων οδικής ασφάλειας

•  Σχεδιασµό νέων δικτύων
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Τα βασικά προτεινόµενα µοντέλα SPFs (Safety

Performance Functions) είναι µη γραµµικές εξι-

σώσεις πρόβλεψης αριθµού ατυχηµάτων και είναι

διαφορετικά για κάθε εξεταζόµενο τµήµα αναλό-

γως της γεωµετρίας, του τύπου και λοιπών χαρα-

κτηριστικών της οδού. Εξαρτούν τον αριθµό

ατυχηµάτων από σειρά γνωστών στη βιβλιογρα-

φία παραγόντων, όπως ο κυκλοφοριακός φόρτος,

ο αριθµός λωρίδων κλπ: SPF = f (traffic volume,

number of lanes, traffic control, median type)

Για την αξιολόγηση των λαµβανοµένων µέτρων ,

υπολογίζεται ο δείκτης µεταβολής του αριθµού

των ατυχηµάτων CMF (Crash Modification Factor)

λόγω µιας τροποποίησης σχεδιασµού ή βελτίω-

σης: CMF= Et/Ea ή αναµενόµενος αριθµός ατυχη-

µάτων µε τη βελτίωση/ αναµενόµενος αριθµός

ατυχηµάτων υπό τις αρχικές συνθήκες. Τιµές του

δείκτη κάτω από τη µονάδα δείχνουν βελτίωση

του επιπέδου ασφάλειας ενώ αντίστροφα τιµές

ίσες ή µεγαλύτερες της µονάδας δεν δείχνουν

βελτίωση ή δείχνουν δυσµενέστερη κατάσταση.
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Επί των παραπάνω το HSM προτείνει συντελεστές προσαρµογής

(Calibration Factors) σε σχέση µε ιδιαιτερότητες των τοπικών

συνθηκών όπως συµπεριφορά οδηγών, καιρικές συνθήκες κλπ.

Οι συντελεστές αυτοί προτείνονται µε βάση εµπειρικά δεδοµένα

οµοειδών εξεταζόµενων τµηµάτων.

Σηµειώνεται ότι η έκδοση συµπληρώνεται από το λογισµικό HI-

SAFE που ενσωµατώνει τα προτεινόµενα µοντέλα και τους δείκτες

για το σχεδιασµό των µέτρων οδικής ασφάλειας.

Στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ υπάρχουν διαθέσιµες οι παρουσιάσεις

που έγιναν στο πλαίσιο των σεµιναρίων ενώ περισσότερες πλη-

ροφορίες δίνονται στις ιστοσελίδες http://www.highwaysafety-

manual.org και www.hisafe.org . 
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Στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ υπάρχουν διαθέσιµες οι παρουσιάσεις

που έγιναν στο πλαίσιο των σεµιναρίων ενώ περισσότερες πλη-

ροφορίες δίνονται στις ιστοσελίδες http://www.highwaysafety-

manual.org και www.hisafe.org . 

Επί των παραπάνω το HSM προτείνει συντελεστές προσαρµογής

(Calibration Factors) σε σχέση µε ιδιαιτερότητες των τοπικών

συνθηκών όπως συµπεριφορά οδηγών, καιρικές συνθήκες κλπ.

Οι συντελεστές αυτοί προτείνονται µε βάση εµπειρικά δεδοµένα

οµοειδών εξεταζόµενων τµηµάτων.

Σηµειώνεται ότι η έκδοση συµπληρώνεται από το λογισµικό HI-

SAFE που ενσωµατώνει τα προτεινόµενα µοντέλα και τους δείκτες

για το σχεδιασµό των µέτρων οδικής ασφάλειας.

Στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ υπάρχουν διαθέσιµες οι παρουσιάσεις

που έγιναν στο πλαίσιο των σεµιναρίων ενώ περισσότερες πλη-

ροφορίες δίνονται στις ιστοσελίδες http://www.highwaysafety-

manual.org και www.hisafe.org . 

Στη διάρκεια του Νοεµβρίου, και σε 4 συνεδρίες, πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία  του ΣΕΣ και της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» διαδικτυακό σεµινάριο µε θέµα 
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«ΜΟΓΛΗΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΑΙ….!»

«……Υπάλληλοι της προστασίας παιδιών ανακάλυψαν στην πόλη Τσίτα της Σιβηρίας, ένα
πεντάχρονο κορίτσι που ζούσε ανάµεσα σε σκύλους και γάτες, δεν µπορούσε να µιλήσει,

ενώ όταν εντοπίστηκε, αντιµετώπισε τους ανθρώπους όπως ένας µικρός σκύλος. 
Το κορίτσι προσπαθούσε να επικοινωνήσει µε το εξωτερικό του περιβάλλον µόνο 

µε γαυγίσµατα…»

Το παραπάνω απόσπασµα περιγράφει ένα γεγονός το οποίο εντάσσεται σε µια σειρά δραµατικών ιστοριών µε
κοινό παρονοµαστή: Ένας άνθρωπος - συνήθως µικρής ηλικίας - µεγαλώνει και προσαρµόζεται σε ένα ιδιαίτερο

περιβάλλον, αναπτύσσοντας δεσµούς και πλαίσιο επικοινωνίας µε τα ζώα.

Ιωάννης Πολίτης

Αρκετές φορές οι ιστορίες αυτές προκαλούν το ενδια-
φέρον της κοινής γνώµης όχι για το καθαυτό εντυπω-
σιακό γεγονός της επιβίωσης ενός ανθρώπου σε ένα

τόσο διαφορετικό και επικίνδυνο πολλές φορές περιβάλ-
λον, αλλά εξαιτίας της διαµόρφωσης του ιδιόµορφου συµ-
περιφορικού κώδικα που αναπτύσσουν οι πρωταγωνιστές.
Στην πράξη, αυτό που εντυπωσιάζει είναι η κοινωνική συµ-
περιφορά που (δεν) έχουν αναπτύξει τα άτοµα αυτά, όπως
βεβαίως αυτή η συµπεριφορά λογίζεται στις µέρες µας από
τις «σύγχρονες» κοινωνίες.

Η ιστορία του κοριτσιού από την Σιβηρία, τονίζει, σε ακραία
βεβαίως διάσταση, την επίδραση που έχει το ευρύτερο (κοι-
νωνικό) περιβάλλον στη διαµόρφωση των συµπεριφορικών
χαρακτηριστικών του εκάστοτε ατόµου. Επιβεβαιώνει µε τον
πιο ισχυρό τρόπο την άποψη ότι ένας άνθρωπος δεν γεννιέ-
ται κοινωνικός ή εσωστρεφής, αισιόδοξος ή απαισιόδοξος,
παραβάτης ή νοµιµόφρων κ.τ.λ., αλλά αντίθετα η ενδογε-
νής νοοτροπία και η εξωγενής συµπεριφορά του δοµείται
σταδιακά µέσα από µια επαναληπτική διαδικασία σύνθεσης
των εξωτερικών ερεθισµάτων που λαµβάνει.
Αν η διεργασία της σύνθεσης οδηγούσε πάντα σε «θετικό»
αποτέλεσµα (κοινωνικός, αισιόδοξος, νοµιµόφρων), τότε
στις ιδεατές-ουτοπικές κοινωνίες που θα προέκυπταν δεν
θα υπήρχαν δικαστήρια και φυλακές (για την αντιµετώπιση
της παραβατικής συµπεριφοράς), κέντρα ψυχολογικής υπο-
στήριξης (για την αντιµετώπιση της απαισιοδοξίας και της
εσωστρέφειας), αλλά δεν θα υπήρχαν ούτε και….Συγκοι-
νωνιολόγοι (!) τουλάχιστον µε τη σηµερινή τους διάσταση. 

Έννοιες που όλοι µας έχουµε χρησιµοποιήσει κατά καιρούς,
όπως είναι «η αλόγιστη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου», «η πα-
ραβίαση του κόκκινου σηµατοδότη», «η παράνοµη στάθ-
µευση», «η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ» κ.τ.λ. δεν
είναι ουσιαστικά τίποτα περισσότερο από µια παρατηρού-
µενη εξωγενή συµπεριφορά η οποία προκύπτει ως  το «αρ-
νητικό» αποτέλεσµα της εσωτερικής σύνθεσης του ατόµου
που αναφέρθηκε προηγουµένως. Εάν θέλουµε να το παρο-
µοιάσουµε µε το ακραίο παράδειγµα του κοριτσιού από την
Σιβηρία, κάθε µια από τις παραπάνω ενέργειες είναι το πα-
ρατηρούµενο αποτέλεσµα (γαύγισµα) που έχει προκύψει
από την αρνητική επίδραση των εξωτερικών ερεθισµάτων
του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.
Η ανάλυση των επιλογών και των εν γένει συµπεριφορών

του ανθρώπου, πραγµατοποιείται από έναν εξελισσόµενο
επιστηµονικό κλάδο, αυτόν της Συµπεριφορικής Ψυχολο-
γίας (Behavioral Psychology). Η ανάγκη για ερµηνεία του
τρόπου µε τον οποίο ένα άτοµο διαµορφώνει µια
άποψη/προτίµηση και τελικά οδηγείται σε µια επιλογή/συµ-
περιφορά προέκυψε πρώτα στον τοµέα του µάρκετινγκ,
όπου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ο εντοπισµός εκείνων των
χαρακτηριστικών της ατοµικής ψυχοσύνθεσης που µπορούν
να οδηγήσουν στην «κατανάλωση» ή µη του εκάστοτε προ-
ϊόντος. Η θεώρηση της µετακίνησης ως µιας καταναλισκό-
µενης υπηρεσίας που εντάσσεται στην αγορά του
Συστήµατος Μεταφορών, οδήγησε στη γένεση ενός νέου
επιστηµονικού πεδίου ενδιαφέροντος, την Ψυχολογία των
Μεταφορών (Traffic and Mobility Psycology) [1]. 

Ο απώτερος σκοπός βεβαίως της ανάλυσης της διαδικασίας
µε την οποία ο άνθρωπος επιλέγει και συµπεριφέρεται, δεν
έχει απλά χαρακτήρα επικυρωτικό ή επεξηγηµατικό αλλά
αποσκοπεί επιπλέον στον εντοπισµό των στοιχείων εκείνων
που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση
αυτών των συµπεριφορών. Η γνώση των συγκεκριµένων
παραµέτρων, µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα σηµαντική στην πε-
ρίπτωση όπου παρατηρείται µια «µη ενδεδειγµένη» συµ-
περιφορά, όπως αυτές που αναφέρθηκαν στην
προηγούµενη παράγραφο, και η οποία θα πρέπει να αντιµε-
τωπιστεί.
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Η επιστήµη της Συµπεριφορικής Ψυχολογίας, προσπαθεί να
ερµηνεύσει τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι σχηµατί-
ζουν, παγιώνουν ή αλλάζουν τον τρόπο συµπεριφορά τους,
µε τη βοήθεια των Σταδίων Συµπεριφοράς (Behavioral
Stages) [2]. Μέσα από τη διαστρωµάτωση αυτή αλλά και
την ανάγκη για αλλαγή του τρόπου συµπεριφοράς στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, έχουν προκύψει διάφορα Μοντέλα
Αλλαγής της Συµπεριφοράς (Βehavioral Change Models)
τα οποία εκτιµούν το στάδιο συµπεριφοράς του εκάστοτε
πληθυσµού και προτάσσουν µεθοδολογίες για µετακίνηση
(αλλαγή) σε στάδια περισσότερο επιθυµητά. Στην περί-
πτωση βεβαίως της επιστήµης των µεταφορών και της ανά-
λυσης της συµπεριφοράς µετακίνησης, αυτό µεταφράζεται
σε µείωση της χρήσης των οχηµάτων Ι.Χ., πιο ορθολογική
και αποδοτική λειτουργία του Συστήµατος των Μεταφορών,
συµµόρφωση µε τους κανόνες και τους νόµους και αποδοχή
των περιορισµών κτλ. 
Η χρήση των ψυχολογικών σταδίων, ουσιαστικά καθορίζει

το βαθµό επίγνωσης του ατόµου για τη λανθασµένη επιλογή
(π.χ. χρήση αυτοκινήτου για την καθηµερινή µετακίνηση για
εργασία) αλλά και την πρόθεσή του να αλλάξει αυτή τη συµ-
περιφορά στο µέλλον. Με βάση τα παραπάνω, ένα άτοµο το
οποίο θεωρεί ότι η χρήση του αυτοκινήτου του δεν δηµι-
ουργεί κανένα πρόβληµα και αισθάνεται απόλυτα ικανοποι-
ηµένο µε τη συγκεκριµένη συµπεριφορά χωρίς να βρίσκει
λόγο να την αλλάξει, θα καταταγεί στο πρώτο συµπεριφο-
ρικό στάδιο, ένα άτοµο το οποίο αναζητεί εναλλακτικό του
Ι.Χ. αυτοκινήτου τρόπο µετακίνησης, χωρίς όµως αυτό να
είναι δυνατό µε τις υπάρχουσες συνθήκες, θα καταταγεί στο
δεύτερο συµπεριφορικό στάδιο. Τέλος, ένα άτοµο το οποίο
εκτελεί το µεγαλύτερο αριθµό µετακινήσεων µε εναλλα-
κτικά µέσα για ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα, θα κατατα-
γεί στο τρίτο συµπεριφορικό στάδιο. Βεβαίως, στα διάφορα
µοντέλα αλλαγής συµπεριφοράς, τα στάδια αυτά είναι πο-
λυπληθέστερα και περιγράφουν πιο σύνθετες συµπεριφο-
ρικές καταστάσεις. 
Εάν θέλουµε να µιλήσουµε µε όρους Συγκοινωνιακού Σχε-
διασµού, οι κλασικές προσεγγίσεις του γενικευµένου κό-
στους µετακίνησης ανά µέσο, για κάθε σκοπό, για κατόχους
ή µη αυτοκινήτου Ι.Χ. κτλ., θα πρέπει να ενσωµατώνουν και
στοιχεία όπως τα παραπάνω. Είναι φανερό ότι στην πράξη
κάποιος που ανήκει στο πρώτο ψυχολογικό στάδιο θα συ-
µπεριφερθεί µε τελείως διαφορετικό τρόπο στην προοπτική

µιας εναλλακτικής επιλογής σε σχέση µε κάποιον που βρί-
σκεται στο δεύτερο ψυχολογικό στάδιο, ακόµα και αν έχουν
το ίδιο γενικευµένο κόστος µετακίνησης, είναι κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου και µετακινούνται µε σκοπό την εργασία!
Η ενσωµάτωση ψυχοµετρικών παραµέτρων στις συγκοινω-
νιακές αναλύσεις, αποτελεί αναγκαία συνθήκη που σχεδόν
επιβάλλεται από την αρχή της Βιώσιµης ∆ιαχείρισης της
Αστικής Κινητικότητας. Η ∆ιαχείριση της Κινητικότητας (Mo-
bility Management) στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών
µετακίνησης των ανθρώπων στα αστικά δίκτυα, µε παρεµ-
βάσεις χαµηλού κόστους και µε απαραίτητη προϋπόθεση τη
µεταβολή της νοοτροπίας των µετακινουµένων, µέσω της
αλλαγής των συµπεριφορικών τους χαρακτηριστικών.   
Είναι φανερό (και γνωστό πλέον από πολλές περιπτώσεις
παγκοσµίως αλλά και της Αθήνας) ότι η παροχή εναλλακτι-
κών µέσων µετακίνησης δεν µπορεί από µόνη της να διορ-
θώσει σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα τα προβλήµατα της
αστικής οδικής συµφόρησης. Χρειάζεται πρωτίστως µια αλ-
λαγή των συµπεριφορικών χαρακτηριστικών των µετακι-
νουµένων. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στη Θεσσαλονίκη,
όπου µια ολόκληρη πόλη, περιµένει την κατασκευή του
ΜΕΤΡΟ ως τη λύτρωση για τα συγκοινωνιακά προβλήµατα
χωρίς καµία άλλη ουσιαστική πρωτοβουλία για αλλαγή των
τρόπων µετακίνησης. Πόσο σίγουροι είµαστε ότι το παρά-
δειγµα της Αθήνας δεν θα επαναληφθεί και στην περίπτωση
της Θεσσαλονίκης; Σε µια πρόσφατη έρευνα [3], οι εργαζό-
µενοι στο Α.Π.Θ. δήλωσαν ως πιο σηµαντικό λόγο για τη µη
χρήση του λεωφορείου «τη µεταφορά αντικειµένων µε µε-
γάλο βάρος» (φορητό υπολογιστή, βιβλία κ.τ.λ.). ∆εν ανέ-
φεραν ως πρώτο λόγο ούτε τη χαµηλή συχνότητα, ούτε την
καθυστέρηση, ούτε τη µεγάλη πληρότητα την ώρα αιχµής.
Πόσο σίγουροι είµαστε ότι αυτός ο λόγος για µη επιλογή
ενός µέσου µαζικής µεταφοράς, θα πάψει να υφίσταται µε
την λειτουργία του ΜΕΤΡΟ (όπου βεβαίως το µέσο µήκος µε-
τακίνησης µε τα πόδια είναι µεγαλύτερο); 
Η στροφή στην εξατοµικευµένη ανάλυση της ανθρώπινης
συµπεριφοράς, αποτελεί µια εναλλακτική – πολλά υποσχό-
µενη – προσέγγιση στην επιστήµη του Συγκοινωνιολόγου.
Η Ψυχολογία των Μεταφορών καλείται ουσιαστικά να µετα-
µορφώσει τον εκάστοτε µετακινούµενο, από έναν «περι-
πλανώµενο Μόγλη» σε έναν ορθολογικό εκφραστή του
«σύγχρονου κόσµου»…. 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΣΕΠ

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 18-20 Νοεµβρίου 2010 το διεθνές 
Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. (UNECE) και
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BSEC), το οποίο διοργανώθηκε στο

πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του ΟΣΕΠ, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

Στέλιος Ευσταθιάδης

Ηέέννααρρξξηη  ττοουυ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  έέγγιιννεε  ααππόό  ττοονν  κκ..  ΘΘεεοοχχάάρρηη

Τσιόκα, Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών,

Μεταφορών και ∆ικτύων, τον κ. Andrey Vasilyev,

Αναπληρωτή Εκτελεστικό Γραµµατέα του UNECE, τον Πρέ-

σβη κ. Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, Γενικό Γραµµατέα του

ΟΣΕΠ, την κα ∆ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, Γενική

Γραµµατέα της Περιφέρειας Ηπείρου και τον κ. ∆ηµήτρη

Μπαράτσα, Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, παρου-

σία του Υφυπουργού ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Επι-

κοινωνιών της Αλβανίας, και πλέον των 100 Ελλήνων και

ξένων συνέδρων, µεταξύ των οποίων εκπρόσωποι Υπουρ-

γείων Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και Εσωτερικών

χωρών-µελών του ΟΣΕΠ (Αζερµπαϊτζάν, Αλβανία, Αρµενία,

Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουµανία, Ρωσία,

Σερβία, και Τουρκία) καθώς και της Αυστρίας και Τσεχίας,

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ∆ιακοινοβουλευτικής Συ-

νόδου των χωρών του ΟΣΕΠ, διεθνών, ευρωπαϊκών, περι-

φερειακών και ελληνικών κυβερνητικών και

µη-κυβερνητικών οργανισµών και φορέων, ελληνικών και

ξένων Πανεπιστηµίων, Επιµελητηρίων από όλη την Ελλάδα,

τοπικών αρχών, της επιχειρηµατικής κοινότητας καθώς και

ελλήνων και ξένων ειδικών. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πρό-

εδρος κ. Βασίλης Χαλκιάς.

Ο κ. Θεοχάρης Τσιόκας, χαιρέτισε το Συνέδριο εκ µέρους της

ελληνικής Κυβέρνησης και ανέλυσε τους άξονες δράσης

του Υπουργείου του, που έχει στόχο την περαιτέρω µείωση

θανάτων από τροχαία τη δεκαετία 2011-2020 κατά 50%.

«Παρά τη σοβαρή µείωση των θανάτων από τροχαία στη δε-

καετία 2000-2009 (από 2.000 σε 1.500), η χώρα µας υστε-

ρεί σηµαντικά από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, γεγονός που

απαιτεί συστηµατική προσπάθεια και συντονισµένη δράση.

Είµαστε αποφασισµένοι να επαναλάβουµε την επιτυχία της

πενταετίας 2001-2005 κατά την οποία κατορθώσαµε να µει-

ώσουµε τα θανατηφόρα ατυχήµατα κατά 30%». Και πρόθεσε

«µέχρι σήµερα στο 2010 καταφέραµε µείωση των θανάτων

από τροχαία κατά 180 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο

του 2009. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ ενθαρρυντική και απο-

δεικνύει τη βούληση της Κυβέρνησης, η οποία στο πρώτο

της Υπουργικό Συµβούλιο τον Οκτώβριο του 2009 προχώ-

ρησε στην εξαγγελία 22 σηµείων για την οδική ασφάλεια,

τα οποία και υλοποιούνται από τα αρµόδια Υπουργεία». 

Μιλώντας εκ µέρους της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευ-

ρώπη του ΟΗΕ, ο κ. Andrey Vasilyev, ανέφερε ότι η βελ-

τίωση της οδικής Ασφάλειας είναι πρώτη προτεραιότητα για

τον ΟΗΕ, και τούτο επιβεβαιώνεται µε σειρά αποφάσεων της

Γενικής Συνέλευσης, µε πιο πρόσφατη την απόφαση 64/255

του Μαρτίου 2010, που κηρύσσει την περίοδο 2011-2020

ως τη δεκαετία δράσης για την οδική ασφάλεια, µε στόχο τη

µείωση των θανατηφόρων ατυχηµάτων παγκοσµίως, µε την

ενδυνάµωση δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και παγκό-

σµιο επίπεδο».

Η κατάσταση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή του ΟΣΕΠ,

η απόφαση 64/255 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η συµ-

βολή της Οικονοµικής Επιτροπή για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε.

(UNECE), οι προσπάθειες και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, η παγκόσµια συνεργασία και πρωτοβουλίες,

καθώς και το πλαίσιο και οι στόχοι της δεκαετίας δράσης

2011-2020 ήταν µεταξύ των θεµάτων που συζητήθηκαν έ-

ντονα µεταξύ των συµµετεχόντων.

Οι συµµετέχοντες επίσης συζήτησαν το Σχέδιο ∆ράσης της
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δεκαετίας 2010-2020 σε παγκόσµιο επίπεδο και ανέλυσαν τους

5 πυλώνες δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ήτοι: (α) Ικα-

νότητα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας (∆ια-τοµεακές συνερ-

γασίες, αρχές συντονισµού, εθνικές στρατηγικές, σχέδια και

στόχοι), (β) Σχεδιασµός ασφαλών οδών και διαχείριση δικτύου

(Βελτιωµένος προγραµµατισµός, σχεδιασµός, κατασκευή, λει-

τουργία και συντήρηση), (γ) ∆ρόµοι που συγχωρούν και ασφαλή

οχήµατα (Πρότυπα ασφαλείας οχηµάτων UNECE), (δ) Η συµπερι-

φορά του χρήστη της οδού (Βελτιωµένη εφαρµογή των Νόµων

οδικής κυκλοφορίας, πρότυπα, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση,

συµµόρφωση µε τους κανονισµούς και µέτρα πρόληψης), και (ε)

Βελτιώνοντας τη φροντίδα µετά το ατύχηµα (Καλύτερη ανταπό-

κριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ποιότητα της αντιµετώ-

πισης εκτάκτων αναγκών υγείας και µακρόχρονη ιατρική

αποκατάσταση). Επίσης ο τρόπος εφαρµογής ενός σχεδίου δρά-

σης για την οδική ασφάλεια στον ΟΣΕΠ και τα σχετικά µέτρα που θα

τη διασφαλίσουν ήταν µεταξύ των θεµάτων που απασχόλησαν

τους συνέδρους.

Στο Συνέδριο συµµετείχαν επίσης ενεργά και η FIA Foundation, η

Παγκόσµια Συνεργασία για την Οδική Ασφάλεια (Global Road

Safety Partnership - GRSP), το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Οδικής

Αξιολόγησης (EuroRAP), η ∆ιεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών

(International Road Transport Union - IRU), το Ευρωπαϊκό Κέντρο

Πρόληψης Ατυχηµάτων του Πανεπιστηµίου της Ναβάρρα (Ισπα-

νία), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (Ε.Μ.Π.), ο Σύλλο-

γος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ), το Ελληνικό Ινστιτούτο

Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυ-

λωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ.). Εκπρόσωποι των µέσων µαζικής ενηµέρωσης

σε εθνικό και τοπικό επίπεδο παρακολούθησαν τις συνεδρίες και

συµµετείχαν στη Συνέντευξη Τύπου.

Το Συνέδριο υιοθέτησε οµόφωνα τη «∆ιακήρυξη των Ιωαννίνων»

για την οδική ασφάλεια, µε την οποία καλούνται οι κυβερνήσεις

των κρατών-µελών του ΟΣΕΠ να θέσουν εθνικούς στόχους µεί-

ωσης των τροχαίων την δεκαετία 2011-2020, τα όργανα του ΟΣΕΠ

να θέσουν ως γενικό στόχο την κατά 50% µείωση των θανάτων

απο τροχαία στην περιοχή την ίδια περίοδο και να συστήσουν τους

κατάλληλους µηχανισµούς παρακολούθησης και εφαρµογής, και

κάλεσε τους διεθνείς χρηµατοδότες και χορηγούς να χρηµατο-

δοτήσουν τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν σε εθνικό και πε-

ριφερειακό επίπεδο στην περιοχή του ΟΣΕΠ.

Όλο το υλικό του συνεδρίου δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Οι-

κονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε., στην διεύθυνση:

http://www.unece.org/trans/roadsafe/conf_ioannina.html

ΜΕΤΡΟ - ΤΡΑΜ - RYANAIR

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σύµφωνα µε την εταιρία Αττικό Μετρό Α.Ε.  η πρόοδος του
έργου –όπως αυτή καταγράφηκε µέχρι το τέλος Νοεµβρίου
2010- συνοψίζεται στα εξής:

Ι) Ως προς τους ΣΤΑΘΜΟΥΣ του Μετρό

1. ΝΕΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
• Έχουν ολοκληρωθεί: Οι παρακάµψεις δικτύων Ο.Κ.Ω., οι δια-

φραγµατικοί τοίχοι και οι κυκλοφοριακές παρακάµψεις Α’
και Β’ φάσης.

• Βρίσκονται σε εξέλιξη: Οι εργασίες εκσκαφής του σταθµού,
η σκυροδέτηση της πλάκας οροφής και της πλάκας (-1), οι
εργασίες κατασκευής των προσβάσεων καθώς και η αρ-
χαιολογική ανασκαφική έρευνα.

2. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
• Έχουν ολοκληρωθεί: Οι παρακάµψεις δικτύων Ο.Κ.Ω., οι δια-

φραγµατικοί τοίχοι και οι κυκλοφοριακές παρακάµψεις Α’
και Β’ φάσης.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη: Η αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα
στο νότιο τµήµα του σταθµού.

3. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
• Έχουν ολοκληρωθεί: Οι παρακάµψεις δικτύων Ο.Κ.Ω., οι δια-

φραγµατικοί τοίχοι και οι κυκλοφοριακές παρακάµψεις Α’
και Β’ φάσης.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη: Η αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα
στο βόρειο τµήµα του σταθµού και ολοκληρώθηκε µερικώς
στο νότιο τµήµα αυτού.

4. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
• Έχουν ολοκληρωθεί: Οι παρακάµψεις δικτύων Ο.Κ.Ω., οι δια-

φραγµατικοί τοίχοι και οι κυκλοφοριακές παρακάµψεις Α’
και Β’ φάσης.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη: Η αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα
στο βόρειο τµήµα του σταθµού.

5. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ
• Έχουν ολοκληρωθεί: Οι παρακάµψεις δικτύων Ο.Κ.Ω., οι δια-

φραγµατικοί τοίχοι και οι κυκλοφοριακές παρακάµψεις Α’
και Β’ φάσης.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη: Η αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα
στο σύνολο του σταθµού.

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
• Έχουν ολοκληρωθεί: Οι παρακάµψεις δικτύων Ο.Κ.Ω., η αρ-

χαιολογική ανασκαφική έρευνα, οι διαφραγµατικοί τοίχοι,
οι κυκλοφοριακές παρακάµψεις Α’ και Β’ φάσης, η σκυρο-
δέτηση της µεσόπλακας του σταθµού καθώς και η πλάκα
οροφής και πυθµένα του κυκλικού φρεατίου προσβάσεων.

• Βρίσκονται σε εξέλιξη: Οι εργασίες εκσκαφής του σταθµού
για τη σκυροδέτηση της πλάκας επιπέδου (-1), η σκυροδέ-
τηση της πλάκας οροφής, οι εργασίες κατασκευής των προ-
σβάσεων και των φρεατίων εξαερισµού.

7. ΠΑΠΑΦΗ
• Έχουν ολοκληρωθεί: Οι προκαταρκτικές εργασίες µετεγκα-

τάστασης του 1ου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των λοιπών κατασκευών
που βρίσκονταν στο χώρο του σταθµού.

• Βρίσκονται σε εξέλιξη: Οι εργασίες εργοταξιακής κατάλη-
ψης, η κυκλοφοριακή παράκαµψη Α’ φάσης και η κατα-
σκευή των οδηγών διαφραγµατικών τοίχων. Εκκρεµεί η
έκδοση δικαστικής απόφασης σχετικά µε την κοπή δέντρων
προκειµένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω οµαλή εξέλιξη
των εργασιών.

8. ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ
• Έχουν ολοκληρωθεί: Οι παρακάµψεις δικτύων Ο.Κ.Ω., οι δια-

φραγµατικοί τοίχοι, οι κυκλοφοριακές παρακάµψεις Α’ και
Β’ φάσης και οι σκυροδετήσεις των µεσόπλακων επιπέδου
(-2) και (-3).

• Σε φάση ολοκλήρωσης: Η σκυροδέτηση της µεσόπλακας
επιπέδου (-1)

• Βρίσκονται σε εξέλιξη: Οι εργασίες εκσκαφής του σταθµού
στο επίπεδο θεµελίωσης (-4), οι σκυροδετήσεις των προ-

Kατερίνα Χρυσοστόµου

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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υπόλοιπα, εκτός από τα χαµηλότοκα δάνεια από την ΕΤΕπ θα
γίνει χρήση πόρων από την αναµόρφωση του ΕΣΠΑ, στις
αρχές του 2011, το 5ο ΚΠΣ που θα ξεκινήσει από το 2013,
αλλά και άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα», σηµειώνει ο
κ. Μαγκριώτης. Επίσης ανέφερε ότι ήδη το Ελληνικό ∆ηµό-
σιο έχει ανοικτή πιστωτική γραµµή έως 600 εκατ. ευρώ, από
την ΕΤΕπ, από τα οποία τα 280 εκατ. ευρώ έχουν συµβασιο-
ποιηθεί, που σηµαίνει ότι η Αττικό Μετρό µπορεί να κάνει
εκταµιεύσεις. Για την επέκταση του έργου στην Καλαµαριά
(από το σταθµό Πατρικίου στα νότια) –στην οποία εκτιµάται
ότι ο ανάδοχος θα επιλεγεί στο τέλος του 2011 µε αρχές του
2012, εάν δεν προκύψουν τυχόν ενστάσεις– ο συνολικός
προϋπολογισµός είναι ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ και
σήµερα είναι διασφαλισµένα τα 420 εκατ. ευρώ. Πρόκειται
για µία µικρή γραµµή 4,8 χλµ. που θα αποτελείται από πέντε
νέους σταθµούς, ενώ για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται
πέντε χρόνια.  
Για τη βασική γραµµή ο κ. Μαγκριώτης επανέλαβε ότι θα είναι
έτοιµη στις αρχές του 2015, ενώ για την επέκταση στη Σίνδο,
ανέφερε ότι µέχρι να υπάρξει εξέλιξη, συζητείται η προοπτική
να δροµολογηθεί µια γραµµή προαστιακού, σε συνεργασία
µε τον ΟΣΕ.
Ειδικά για την επιλογή των χαµηλότοκων δανειοδοτήσεων
σχεδιάζεται η λήψη πρόσθετης χρηµατοδότησης ύψους 1 δισ.
ευρώ προκειµένου να καλυφθεί η εθνική συµµετοχή στη συγ-
χρηµατοδότηση των µελλοντικών επεκτάσεων του µετρό
Θεσσαλονίκης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ).

ΤΡΑΜ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης του κυκλοφοριακού προβλή-
µατος στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώθηκε η έναρξη των διαδι-
κασιών για την υλοποίηση δύο έργων - τη δηµιουργία
γραµµής τραµ από το ΙΚΕΑ µέχρι το σιδηροδροµικό σταθµό
και θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας, από τον υφυπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Σπύρο Βούγια.
Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός, θα δροµολογηθούν δύο
ανοιχτές διαδικασίες: 
• µία ανοιχτή προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από

ιδιώτες, για τη δροµολόγηση θαλάσσιας αστικής ή περια-
στικής συγκοινωνίας από τον ∆ήµο Θερµαϊκού, µέχρι το κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης, µε σύγχρονα, ταχύπλοα σκάφη και

• µία δεύτερη, η οποία αφορά τη διερεύνηση της δυνατότητας
δηµιουργίας µίας γραµµής τραµ, από το σταθµό µετεπιβί-
βασης του ΙΚΕΑ, µέχρι το Σιδηροδροµικό Σταθµό, µέσω του
άξονα Βασιλίσσης Όλγας- Τσιµισκή. του οποίου το κόστος
υπολογίζεται στα περίπου 250 εκατ. ευρώ.

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ RYANAIR ΓΙΑ 
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της low cost αεροπορικής εται-
ρίας Ryanair για τη Θεσσαλονίκη, όπως ανέφερε ο υφυ-
πουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Γιώργος Νικητιάδης στο
πλαίσιο της έκθεσης Philoxenia. Η κίνηση αυτή θα παρέχει
τη δυνατότητα προσέλκυσης περίπου 150.000 τουριστών στη
Θεσσαλονίκη, µε ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό στην τοπική οι-
κονοµία. Σύµφωνα και µε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµο-
σπονδίας Ξενοδόχων Ανδρέα Ανδρεάδη, η ιρλανδική εταιρία 

ενδιαφέρεται να συνδέσει τη Θεσσαλονίκη µε περιφερειακά
αεροδρόµια του Λονδίνου, του Μιλάνου και του Ντίσελντορφ
και το 2011 η Ryanair σχεδιάζει να φέρει στην Ελλάδα περί
το 1,5 εκατοµµύριο ταξιδιώτες.
Πάντως οι σχετικές συζητήσεις της Ryanair για τη δροµολό-
γηση πτήσεων από το εξωτερικό προς το αεροδρόµιο Μακε-
δονία σκοντάφτουν στην αδυναµία εξεύρεσης κονδυλίου
ύψους 300.000 ευρώ που ζητά η ιρλανδική εταιρία. Τα κον-
δύλια αυτά αναζητούνται τόσο από ιδιωτικούς φορείς της πε-
ριοχής όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση.

σβάσεων στο επίπεδο (-1) και οι σκυροδετήσεις των τοι-
χείων των φρεατίων εξαερισµού από το επίπεδο (-1) µέχρι
την πλάκα οροφής.

9. ΦΛΕΜΙΝΓΚ
• Έχουν ολοκληρωθεί: Οι παρακάµψεις δικτύων Ο.Κ.Ω., οι

διαφραγµατικοί τοίχοι, οι κυκλοφοριακές παρακάµψεις Α’
και Β’ φάσης και η σκυροδέτηση της πλάκας οροφής στο
βόρειο τµήµα του σταθµού.

• Βρίσκονται σε εξέλιξη: Οι εργασίες εκσκαφής του σταθ-
µού, των προσβάσεων και φρεατίων εξαερισµού αυτού και
η σκυροδέτηση της πλάκας οροφής στο νότιο υπολειπό-
µενο τµήµα του σταθµού.

10. ΑΝΑΛΗΨΗ
• Έχουν ολοκληρωθεί: Οι παρακάµψεις δικτύων Ο.Κ.Ω., η

κυκλοφοριακή παράκαµψη Α’ φάσης και η εγκατάσταση
του συστήµατος υδροφρέζας για την έναρξη κατασκευής
των διαφραγµατικών τοίχων.

• Βρίσκονται σε εξέλιξη: Οι προκαταρκτικές εργασίες, δη-
λαδή η κατασκευή των οδηγών τοίχων, η κυκλοφοριακή
παράκαµψη Β’ φάσης κ.λ.π. ενόψει της έναρξης κατα-
σκευής των διαφραγµατικών τοίχων.

11. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
• Βρίσκονται σε εξέλιξη: Οι εργασίες παράκαµψης δικτύων

Ο.Κ.Ω. και η κυκλοφοριακή παράκαµψη Α’ φάσης.

12. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
• ∆εν έχει εκτελεστεί καµία εργασία λόγω µη ολοκλήρωσης

των απαλλοτριώσεων.

13. ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ
• ∆εν έχει εκτελεστεί καµία εργασία λόγω µη ολοκλήρωσης

των απαλλοτριώσεων.

ΙΙΙΙ))  ΩΩςς  ππρροοςς  ττιιςς  ΣΣΗΗΡΡΑΑΓΓΓΓΕΕΣΣ
1. ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΒM
➢➢Νότια σήραγγα: Έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή και η επέν-

δυση αυτής από το φρεάτιο εκκίνησης (Χ.Θ. 0+186,25)
έως την Χ.Θ. 4+012,00.

➢➢Βόρεια σήραγγα: Έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή και η
επένδυση αυτής από το φρεάτιο εκκίνησης (Χ.Θ.
0+186,25) έως την Χ.Θ. 3+590,00.

22..  ΣΣΗΗΡΡΑΑΓΓΓΓΑΑ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΥΥΓΓΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΛΛΒΒΕΕΤΤΙΙΑΑ
ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΑΑΜΜΑΑΞΞΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟ
➢➢Βρίσκονται σε εξέλιξη: Οι εργασίες παράκαµψης δι-

κτύων Ο.Κ.Ω.

ΙΙΙΙΙΙ))  ΤΤοο  ΑΑΜΜΑΑΞΞΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟ
• Στο χώρο υπάρχουν κτίσµατα συµπεριλαµβανοµένου του

Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσ-
σαλονίκης, για τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι-
κασίες αποµάκρυνσής των.

• Βρίσκονται σε εξέλιξη: Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των
απαλλοτριώσεων.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, σε τέσσερα εργοτάξια πραγµα-
τοποιείται µόνο αρχαιολογική ανασκαφή ενώ σε τρία από τα
13 εργοτάξια δεν εξελίσσεται καµία εργασία. Έτσι, εργασίες
κατασκευής εκτελούνται σε µόλις έξι εργοτάξια.
Συγκεκριµένα, καµία εργασία δεν βρίσκεται σε εξέλιξη στο
σταθµό Παπάφη, ο οποίος βρίσκεται «µπλοκαρισµένος» στο
Συµβούλιο της Επικρατείας, έπειτα από προσφυγή του ∆.Σ.
του «Παπαφείου». Επίσης, καµία εργασία δεν εκτελείται
στους σταθµούς Βούλγαρη και Νέα Ελβετία, καθώς δεν
έχουν προχωρήσει ακόµα οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις.
Γενικότερα η υλοποίηση της βασικής γραµµής από το Νέο
Σιδηροδροµικό Σταθµό έως την περιοχή της Νέας Ελβετίας
βρίσκεται συνεχώς αντιµέτωπη µε αρχαιολογικά ευρήµατα
διαφορετικών αρχαιολογικών περιόδων, εµπλέκονται δια-
φορετικές Εφορίες αρχαιοτήτων και ως αποτέλεσµα η δια-
δικασία καθυστερεί δραµατικά.
Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά αρχαιολογική
ανασκαφή εκτελείται στο νότιο τµήµα του σταθµού ∆ηµο-
κρατίας, στο βόρειο τµήµα του σταθµού Βενιζέλου, στο βό-
ρειο τµήµα του σταθµού Αγίας Σοφίας και στο σύνολο του
σταθµού Σιντριβάνι.
Για το σταθµό της Αγίας Σοφίας, που θεωρείται ο σπουδαι-
ότερος υπό την έννοια ότι αναµένεται να έρθουν στο φως
σπουδαία και πολλά αρχαιολογικά ευρήµατα από διάφορες
χρονικές περιόδους, οι αρχαιολόγοι εκτιµούν ότι η ανα-
σκαφή δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από το 2013. Μά-
λιστα, ο προϋπολογισµός των ανασκαφών από 20 εκατ.
ευρώ που υπολογιζόταν αρχικά, έχει φτάσει στα 60 εκατ.
ευρώ και µέχρι σήµερα έχουν απορροφηθεί τα 25 εκατ.
ευρώ.
Εργασίες εκτελούνται στο Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό, όπου
πραγµατοποιείται η εκσκαφή του σταθµού και η κατασκευή
των προσβάσεων µε ταυτόχρονη αρχαιολογική ανασκαφή.
Στο σταθµό Πανεπιστήµιο πραγµατοποιείται η εκσκαφή του
σταθµού, καθώς και εργασίες κατασκευής των προσβάσεων
και των φρεατίων εξαερισµού.
Σταθµός – πρότυπο, υπό την έννοια ότι κατασκευάζεται
απρόσκοπτα, χωρίς το παραµικρό πρόβληµα και µε ταχύτα-
τους ρυθµούς, είναι αυτός του Ευκλείδη. Έτσι µέσα στον Φε-
βρουάριο του 2011 αναµένεται να ολοκληρωθεί η
κατασκευή του σταθµού «Ευκλείδης» του Μετρό Θεσσαλο-
νίκης και να υποδεχτεί τους δύο µετροπόντικες. Το εργοτά-
ξιό του είναι το πιο προχωρηµένο κατασκευαστικά και
σύµφωνα µε τους υπεύθυνους του έργου ο σταθµός αυτός
θα είναι ο πρώτος που θα ολοκληρωθεί.

Εύρεση Πόρων
Στα 3 - 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ υπολογίζεται ότι θα φθάσει
το συνολικό ύψος της επένδυσης, που θα απαιτηθεί στο
Μετρό Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη της βασικής γραµ-
µής, αλλά και των επεκτάσεών του ανατολικά και δυτικά
µέχρι το 2015.
«Από αυτά, το 50% είναι ήδη διασφαλισµένο, ενώ για τα
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατά τη δηµόσια διαβούλευση για το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέ-
διο Υποδοµών Μεταφορών της ευρύτερης περιοχής  της Θεσ-
σαλονίκης (ΣΣΥΜ) αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της Εγνα-
τίας Οδού Α.Ε., Τάσο Μουρατίδη,  ότι η διοίκηση της εταιρίας
κατατάσσει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων της δύο
έργα, για τα οποία θα προωθηθούν άµεσα οριστικές µελέτες,
ώστε να ακολουθήσει η δηµοπράτησή τους το συντοµότερο.
Τα έργα αυτά είναι η αναβάθµιση της δυτικής (υφιστάµενης)
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και του τµήµατος του
εξωτερικού δακτυλίου (ΕξΟ∆), από τον κόµβο του Γηροκο-
µείου µέχρι την Ευκαρπία και τα Πεύκα. Σε επίπεδο προωθη-
µένων αναγνωριστικών µελετών βρίσκονται, κατά τον κ.
Μουρατίδη, έργα όπως η αναβάθµιση της εσωτερικής περι-
φερειακής στα ανατολικά, ενώ µελέτες σκοπιµότητας για
έργα όπως η Ζεύξη του Θερµαϊκού και η µίνι υποθαλάσσια
αρτηρία θεωρούνται δευτερεύουσας προτεραιότητας. 
Σύµφωνα µε το πόρισµα της οµάδας εργασίας που συγκρό-
τησε το Τεχνικό Επιµελητήριο Κ. Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) στο
πλαίσιο της διαβούλευσης, οι δηµοσιονοµικές δυσκολίες που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα θα απέτρεπαν στην παρούσα συγκυ-
ρία έργα όπως η Ζεύξη του Θερµαϊκού ή η δροµολόγηση τραµ
στη Θεσσαλονίκη. Το στέλεχος του επιµελητηρίου, Πάρις
Μπίλλιας, επεσήµανε: «Η περίφηµη Ζεύξη του Θερµαϊκού,
µε γέφυρα ή σήραγγα, είναι έργο πολύ µεγάλης κλίµακας και
τεράστιου κόστους, για το οποίο όµως δεν έχει γίνει κυκλο-

φοριακή εκτίµηση των φόρτων που θα µπορούσε να εξυπη-
ρετήσει. Συνεπώς αυτό το πολύ ακριβό έργο είναι αµφίβολης
αναγκαιότητας για τα σηµερινά κυκλοφοριακά δεδοµένα και,
ιδίως εν µέσω κρίσης, φαντάζει ως πολυτέλεια». Αναφορικά
µε τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία, επεσήµανε ότι η περιο-
ρισµένη συχνότητα δροµολογίων και οι δυσχέρειες των µε-
τεπιβιβάσεων την καθιστούν µη ελκυστική για ιδιώτες,
επενδυτές και επιβάτες.
Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, ο πρόεδρος του Οργανισµού
Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης, Πάνος Σταθακόπουλος, τονίζον-
τας την ανάγκη για σύµπνοια µεταξύ του ρυθµιστικού σχεδίου
για τη Θεσσαλονίκη και του Ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου Υπο-
δοµών Μεταφορών, ανακοίνωσε ότι το επικαιροποιηµένο
ρυθµιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί τελικά
τον Ιανουάριο του 2011. 
Την επέκταση της γραµµής του Μετρό, από το αεροδρόµιο
«Μακεδονία» µέχρι τη Σίνδο, όπου θα κατασκευαστεί το νέο
εκθεσιακό κέντρο της ∆ΕΘ, έθιξε ως απαραίτητη λύση για το
εκθεσιακό µέλλον της Θεσσαλονίκης ο διευθύνων σύµβου-
λος της εταιρίας, Κώστας Μαυράκης, κατά την τοποθέτησή
του στη δηµόσια διαβούλευση. Όπως είπε, «αν η Θεσσαλο-
νίκη θέλει πραγµατικά να διατηρήσει το ρόλο της ως διεθνής
εκθεσιακή πόλη, το νέο εκθεσιακό κέντρο πρέπει να έχει
άµεση σύνδεση µε τον αεροδρόµιο, σε µια ‘χρονοαπόσταση’
το πολύ 20-30 λεπτών». 
Η δηµόσια διαβούλευση για το ΣΣΥΜ που έχει αναλάβει το
ΤΕΕ/ΤΚΜ συνεχίζεται και ολοκληρώνεται -µε βάση το ισχύον
χρονοδιάγραµµα- στις 31 ∆εκεµβρίου.   



Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων  και η αρµόδια Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθµευσης 
προγραµµατίζει την  οργάνωση Ηµερίδας µε θέµα «Κυκλοφοριακά θέµατα ∆ήµων λεκανοπεδίου Αττικής»

στις 9 Φεβρουάριου 2011. Η συγκεκριµένη διοργάνωση θα περιλαµβάνει τεχνικά και διοικητικά θέµατα
που σχετίζονται µε τα συγκοινωνιακά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ∆ήµοι του λεκανοπεδίου Αττικής

Το Πρόγραµµα της εκδήλωσης ακολουθεί και περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε 
στον ιστότοπο του ΣΕΣ (www.ses.gr).

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθηνα, 9 Φεβρουαριου 2011

8.30 Προσέλευση-Εγγραφές

9.00 Χαιρετισµοί
Μεγάλα έργα Αττικής (Νέοι οδικοί άξονες, πεζοδρόµηση
Πανεπιστηµίου, διαδηµοτικοί ποδηλατόδροµοι, κ.ά.) 
Θέσεις ΣΕΣ για το Κυκλοφοριακό Πόλεων

9.45 Θεσµικά - Οργανωτικά θέµατα
Οργάνωση ∆ηµοτικών υπηρεσιών σχετικά µε τα κυκλο-
φοριακά θέµατα - ∆υσλειτουργίες συστήµατος κ.λπ.
Θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε τις µεταφορές - Πηγές χρη-
µατοδότησης συγκοινωνιακών έργων 
Η πρακτική αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών θεµάτων
- Η εµπειρία του ∆. Χαλανδρίου

10:15 Κυκλοφοριακό πόλεων (Ι)
Κυκλοφοριακός Σχεδιασµός - Πολιτικές διαχείρισης κυ-
κλοφορίας - Θέµατα προδιαγραφών κυκλοφοριακής µε-
λέτης - εκτίµηση και παραδείγµατα κόστους µελέτης.
Μέτρα και πολιτικές µείωσης των ατυχηµάτων στο
αστικό οδικό δίκτυο - επιτυχηµένες παρεµβάσεις.
Μέτρα άµεσης εφαρµογής περιορισµένου κόστους και
µεγάλης αποτελεσµατικότητας  - επιτυχηµένα παρα-
δείγµατα - βελτίωση σήµανσης. 
Μέτρα περιορισµού χρήσης ΙΧ και ενθάρρυνσης χρήσης
εναλλακτικών µέσων µετακίνησης - Η σηµασία της αύ-
ξησης του δικτύου πεζοδρόµων, οδών ήπιας κυκλοφο-
ρίας και ποδηλατοδρόµων.

11:30 ∆ιάλειµµα για καφέ

11:45 Κυκλοφοριακό πόλεων (ΙΙ)
Πολιτικές διαχείρισης στάθµευσης παρά την οδό - Πολι-
τικές διαχείρισης στάθµευσης εκτός οδού.
Κατασκευή σταθµών αυτοκινήτων µέσω Σ∆ΙΤ. Θεσµικό
πλαίσιο - Βασικές αρχές Σ∆ΙΤ. 
Οργάνωση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας - Σχέδιο αστυνό-
µευσης της στάθµευσης - Εξοπλισµός αστυνόµευσης –
Αξιολόγηση.
∆ηµοτική Συγκοινωνία:  Θεσµικό πλαίσιο - Σχεδιασµός
συστήµατος ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 
∆ηµοτική Συγκοινωνία. Παραδείγµατα επιτυχών εφαρ-
µογών - Ανάλυση Κόστους.

13:00 Σύγχρονες τεχνολογίες 
Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών. Ποια είναι, τι προφέρουν
προοπτικές, κ.λπ.
- Ανάλυση του συστήµατος Ευφυών Μεταφορών 

13:30 Στρογγυλό τραπέζι

14:30 Ελαφρύ γεύµα

Το καλοκαίρι του 2010 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κα-
τασκευής Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην πόλη
της Πάτρας, στη βόρεια πλευρά της πόλης, δίπλα σε

σχολικό συγκρότηµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η κατα-
σκευή και ο εξοπλισµός του (συνολικό κόστος 520.000,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΠ –
ΣΑΑΣ, στο πλαίσιο του Μέτρου 4.4: “∆ράσεις για την προ-
ώθηση της Οδικής Ασφάλειας”. Τελικός δικαιούχος της πρά-
ξης, είναι ο ∆ήµος Πατρέων και υπεύθυνοι για την οργάνωση
και λειτουργία του είναι – για την ώρα - η ∆ιεύθυνση Προ-
γραµµατισµού και η ∆ηµοτική Αστυνοµία. Η έναρξη της λει-
τουργίας του ΠΚΑ προβλέπεται για το 2011 σε συνεργασία µε
την ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Αχαΐας.
Για την επιµόρφωση του µόνιµου προσωπικού του ∆ήµου
και των εθελοντών, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, διοργα-
νώθηκε σεµινάριο κατάρτισης συντονιστών και εκπαιδευ-
τών, διάρκειας τριών ηµερών, αρχές Νοέµβρη. 
Οι εισηγήσεις αφορούσαν την παρουσίαση του προγράµµα-
τος κατασκευής και λειτουργίας ΠΚΑ στη χώρα και τον
Οδηγό Εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής, που συντά-
χτηκε το 2005 για λογαριασµό του ΥΜΕ, από επιστηµονική
οµάδα του Τοµέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων,
του τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, του
ΑΠΘ, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Μίντση.
Εισηγητές ήταν τα µέλη της επιστηµονικής οµάδας κ.κ.
Τσουκαλά Ατωνία και Φυλακτάκης Αναστάσιος.
Το σεµινάριο κατάρτισης παρακολούθησαν υπάλληλοι της
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού του ∆ήµου, δηµοτικοί αστυ-
νοµικοί, εκπαιδευτές οδήγησης, εθελοντές του ΙΟΑΣ “Πάνος
Μυλωνάς” και η υπογράφουσα, ως εκπρόσωπος του ΣΕΣ.
Στους καταρτιζόµενους δόθηκαν βεβαιώσεις συµµετοχής.
Επισηµαίνεται, ότι µε αφορµή τη λειτουργία του ΠΚΑ της Πά-

τρας, το ∆Σ του ΣΕΣ κατέθεσε πρόταση συνεργασίας στο
∆ήµο Πατρέων (αρ. πρωτ. 33936-02.11.2010), που αφορά
την παροχή εθελοντικής και αµισθί συµβουλευτικής αρω-
γής για την αποδοτικότερη λειτουργία της υποδοµής, η
οποία έγινε αποδεκτή από το ∆ήµαρχο κ. Φούρα. Αντίστοιχη
συνεργασία µε το ∆ήµο Πατρέων θα έχει το ΙΟΑΣ “Πάνος Μυ-
λωνάς”, το οποίο σχεδιάζει καινοτόµες δράσεις για την εκ-
παίδευση κυκλοφοριακής αγωγής των µικρών µαθητών της
περιοχής. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και προς
τιµήν της δράσης του Ινστιτούτου, το ΠΚΑ ονοµάστηκε
“ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ”.
Στα εγκαίνια του Πάρκου, που πραγµατοποιήθηκαν την
Τρίτη 21 ∆εκεµβρίου, παραβρέθηκαν, ο τότε ∆ήµαρχος Πα-
τρέων, ο εκπρόσωπος του νυν ∆ηµάρχου κ. ∆ηµαρά, συνά-
δελφος ∆ηµήτρης Σαρδελιάνος, η πρόεδρος του ΙΟΑΣ
“ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ”, εκπρόσωποι Αρχών, Οργανισµών και
Φορέων της πόλης, κλπ.. Στο πέρας της τελετής των εγκαι-
νίων, πραγµατοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του
Ινστιτούτου για παιδιά σχολικής και προσχολικής αγωγής,
“Κυκλοφορώ µε ασφάλεια”, µε το οποίο οι µαθητές µαθαί-
νουν κανόνες σωστής οδικής συµπεριφοράς.

Πaρκο Κυκλοφοριακhς Αγωγhς Πaτρας
“ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ”

Ανδριανή (Άννα) Γόγολα
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
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Συνaντηση Συµβουλευτικhς Επιτροπης 

Στην Επιτροπή αποφασίστηκε να ισχύει η εναλλαγή όσον
αφορά τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα στη διάρκεια
κάθε θητείας.  Η αρχή γίνεται από τον αρχαιότερο Πρό-

εδρο στην Προεδρία και τον τελευταίο Πρόεδρο στη Γραµµα-
τεία.  Στην επόµενη θητεία, την προεδρία της Επιτροπής θα
ασκεί ο αµέσως επόµενος από τον αρχαιότερο Πρόεδρος, και
Γραµµατέας ο επόµενος τελευταίος Πρόεδρος. Με τη διάρ-
θρωση αυτή διασφαλίζεται και η συνέχεια µε τα προηγούµενα
∆Σ.  Έτσι, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής των Προέδρων της
θητείας 2010 – 2012 προεδρεύει ο κ. Ι. Φραντζεσκάκης (ο
πρώτος Πρόεδρος του ΣΕΣ) µε γραµµατέα τον κ. Ι. Χανδάνο
(τελευταίο Πρόεδρο του ΣΕΣ).  
Τα µέλη της Επιτροπής συναντήθηκαν λοιπόν για πρώτη φορά
στα νέα γραφεία του ΣΕΣ, όπου αντάλλαξαν απόψεις πάνω σε
µία σειρά θεµάτων, αφού πρώτα απ’ όλα συµφώνησαν ότι η
Επιτροπή έχει καθαρά Συµβουλευτικό χαρακτήρα και σε
καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
(∆Σ) του ΣΕΣ, το οποίο διατηρεί την πλήρη αυτονοµία και τα
δικαιώµατα που έχει βάσει του καταστατικού του Συλλόγου. 
Στόχος της Επιτροπής είναι η διασφάλιση κατά το δυνατόν µε-
γαλύτερης συναίνεσης σε σηµαντικά θέµατα και ζητήµατα
που επιθυµεί να προωθήσει το ∆Σ καθώς και η διευκόλυνση
των επαφών µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και η υποστήριξη και
εφαρµογή σοβαρών ενεργειών που προωθεί ο Σύλλογος.
Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που συζητήθηκαν αφο-
ρούσε την επεξεργασία προτάσεων τροποποίησης του Κατα-
στατικού. Κρίσιµα θέµατα που θα πρέπει να εξεταστούν
αφορούν  την Περιφερειακή Εκπροσώπηση, την κατάργηση
της Εξουσιοδότησης και την Άµεση Εκλογή Προέδρου. Επί
των ανωτέρω καθώς και άλλων παλαιότερων προτάσεων θα

υποβληθούν προτάσεις και παρατηρήσεις σε ένα νέο κείµενο
που θα επεξεργαστούν οι Πάνος Παπαδάκος και Βασίλης
Χαλκιάς, µε στόχο να συζητηθεί στην επόµενη Συνεδρίαση
της Επιτροπής.
Στη συνέχεια ,  προτάθηκε να δηµιουργηθεί µια Οµάδα εκπό-
νησης του Σχεδίου Ανάπτυξης του ΣΕΣ, στο πνεύµα των δύο
προηγούµενων Σχεδίων που είχαν εκπονηθεί για την περίοδο
2000-2005 και 2006-2010. Όλα τα µέλη της Επιτροπής θα
συµβάλουν στην προσπάθεια της ενίσχυσης του ρόλου του
ΣΕΣ και της εκπροσώπησής του σε διάφορους Φορείς και Επι-
τροπές, που υφίστανται ή πρόκειται να δηµιουργηθούν, ενώ
θα διερευνηθούν οι απαιτήσεις και η δυνατότητα συµµετοχής
του ΣΕΣ σε άλλους επιστηµονικούς φορείς του εξωτερικού.
Ακόµη συµφωνήθηκε να σταλεί επιστολή από το ∆Σ προς το
Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕ∆ΚΕ, στην οποία να τίθεται
το θέµα της απαίτησης και αναγκαιότητας ουσιαστικής συµ-
µετοχής γραφείων συγκοινωνιακών µελετών ή πεπειραµέ-
νου Συγκοινωνιολόγου µε κατάλληλα πτυχία στις
Πολεοδοµικές Μελέτες. 
Τέλος, όλα τα µέλη της Επιτροπής συµφώνησαν να καταρτι-
στεί ένα ηµερολόγιο µε τις δράσεις των επιτροπών του ΣΕΣ, µε
στόχο το βέλτιστο συντονισµό των Επιτροπών και των παρου-
σιάσεων των συµπερασµάτων και προτάσεών τους καθώς
επίσης και να εξεταστεί η δυνατότητα δηµιουργίας ενός ξε-
χωριστού Ταµείου,  το οποίο να τηρεί τις προϋποθέσεις του
φορολογικού και άλλων νόµων µε έσοδα από δωρεές εις
µνήµην ή άλλες δωρεές και έξοδα συνεισφορές σε ανάγκες
θυµάτων από τροχαία ατυχήµατα ή άλλες κοινωνικές ανά-
γκες, µε στόχο να ενισχυθεί το κοινωνικό πρόσωπο του Συλ-
λόγου.

Με µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή έλαβε µέρος στις 04 ∆εκεµβρίου 2010 η 1η Συνεδρίαση της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής του ΣΕΣ, η οποία αποτελείται από τους όλους τους Προέδρους του ΣΕΣ.

Φωτογραφία από την 1η Συνε-
δρίαση Συµβουλευτικής Επιτρο-
πής του ΣΕΣ. 

∆ιακρίνονται από αριστερά προς
τα δεξιά:  Γ. Χανδάνος, 
Κ. Ηλιόπουλος, Β. Ευµολπίδης, 
Γ. Γιαννής, Γ. Γιαννόπουλος, 
Φ. Κουτρουµπά, 
Π. Παπαδάκος, Β. Χαλκιάς, 
Ι. Φραντζεσκάκης
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Νeα του ∆Σ – Ε∆ 174
Κωνσταντίνος Αντωνίου

Νέα ιστοσελίδα του ΣΕΣ
Λειτουργεί η νέα ιστοσελίδα του ΣΕΣ (στην
ίδια διεύθυνση http://www.ses.gr) µε
πολλά νέα χαρακτηριστικά και δυναµικές
δυνατότητες που φιλοδοξούµε ότι θα φέ-
ρουν την επικοινωνία µεταξύ των µελών
του ΣΕΣ, αλλά και την εξωστρέφειά του, σε
νέο επίπεδο.

Συνδροµές Μελών 2011
Για τον αξιόπιστο προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ και ειδικότερα εκείνων που έχουν οικονοµικό κό-
στος και µε σταθερό στόχο την αναβάθµιση των υπηρεσιών προς όλα τα µέλη του ΣΕΣ, είναι απαραίτητη η έγκαιρη
καταβολή των συνδροµών. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όλα τα µέλη του ΣΕΣ να καταβάλουν τις συνδροµές του
τρέχοντος έτους (και των παλαιότερων ετών για όσους δεν τις έχουν ήδη εξοφλήσει) µε κατάθεση του ποσού στο
λογαριασµό του ΣΕΣ (Alpha Bank (ΙΒΑΝ): GR57 0140 1620 1620 0200 2002 329). 

∆ελτία τύπου ΣΕΣ 
Η ενεργοποίηση των επιτροπών του ΣΕΣ συνέ-
βαλε στην προετοιµασία και δηµοσιοποιήση των
ακολούθων δελτίω ν τύπου:

∆ελτίο τύπου και θέσεις του ΣΕΣ για τους Μη-
τροπολιτικούς Οργανισµούς Πολεοδοµίας και
Μεταφορών (∆εκέµβριος 2010)

∆ελτίο τύπου για τη δηµιουργία Τµηµάτων Κυ-
κλοφοριακού Σχεδιασµού στους ∆ήµους (∆εκέµ-
βριος 2010)

∆ελτίο τύπου και θέσεις του ΣΕΣ για την αντι-
µετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων
στις πόλεις (∆εκέµβριος 2010)
Επίσης, παρακολουθώντας από κοντά την ενηµε-
ρότητα, ο ΣΕΣ πραγµατοποίησε παρέµβαση για την
αναγκαιότητα συµµετοχής µελετητών µε πτυχίο
Συγκοινωνιακών Έργων (Κατηγορία 10) στις ρυθ-
µιστικές και πολεοδοµικές µελέτες. 

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
του ΣΕΣ για το 2011

Ο ΣΕΣ προσκάλεσε τα µέλη και τους φίλους του
στην καθιερωµένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας, που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή
18 Φεβρουαρίου και ώρα 21:00 στην ταβέρνα
«Πλακεντία», επί της Λεωφόρου Πεντέλης στα
όρια του ∆ήµου Παλαιάς Πεντέλης (Αγ. Γεωργίου
1 και Ελ. Βενιζέλου, Παλαιά Πεντέλη, τηλ. 210
8040478). 

Ηµερίδα: Κυκλοφοριακά Θέµατα 

∆ήµων Λεκανοπεδίου Αττικής

Στις 16 Φεβρουαρίου 2011 πραγµατοποιήθηκε 

στο Αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 

Τσιγάντε, Παπάγου) ηµερίδα που διοργάνωσε 

ο ΣΕΣ  µε θέµα «Κυκλοφοριακά Θέµατα 

∆ήµων Λεκανοπεδίου Αττικής». 

Προωθηση και ∆ηµοσιοποιηση
των Θεσεων του ΣΕΣ

Στην ανάδειξη του ρόλου του Συλλόγου επικεντρώθηκε η προσπάθεια για τη δηµοσιοποίηση των δρά-
σεων του ΣΕΣ, της συλλογικής δουλειάς που γίνεται από το ∆Σ,  και του ρόλου  των συναδέλφων που
συµµετέχουν ενεργά στις Επιτροπές του. Για το λόγο αυτό υπήρξε παρουσία του ΣΕΣ στα Μέσα Ενηµέ-

ρωσης, µε συνεντεύξεις και άρθρα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

•  Άρθρο στο περιοδικό “Επιλογή” µε θέµα «Ματιές στο Μέλλον»

• Άρθρο στο περιοδικό “Cargo Plus”, µε θέµα «Ασφαλής φόρτωση και οδική ασφάλεια»

• Συνέντευξη στο site του περιοδικού “Auto-Τρίτη” για την Οδική Ασφάλεια 

• Συνέντευξη για το Περιβάλλον στο site του περιοδικού “Auto-Τρίτη” 

• Άρθρο για την Αστική Κινητικότητα στο site του ΕΛΙΑΜΕΠ 

• ∆ελτίο Τύπου - Ενηµερωτικό ΤΕΕ για την ανάπτυξη

• ∆ελτίο Τύπου για τους Ποδηλατόδροµους

• ∆ελτίο Τύπου για τους Πεζόδροµους

• ∆ελτίο Τύπου για τις Σιδηροδροµικές Μεταφορές στην Ελλάδα

• ∆ελτίο Τύπου για τη ∆ηµιουργία Μητροπολιτικών Οργανισµών Πολεοδοµίας και Μεταφορών

• ∆ελτίο Τύπου για τη ∆ηµιουργία Τµηµάτων Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού σε ∆ήµους

• Τηλεοπτική Συνέντευξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΣΕΣ στο Channel 9 µε θέµα τις θέσεις του ΣΕΣ για τη ∆η-
µιουργία Μητροπολιτικών Οργανισµών Πολεοδοµίας και Μεταφορών καθώς και άλλα θέµατα της επικαιρότητας, όπως αυτό
των διοδίων

• Τηλεοπτική Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΣ στο Mega Channel µε θέµα τα έργα παραχώρησης στην Ελλάδα

• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Αντιπροέδρου του ΣΕΣ στον Ρ/Σ Flash µε θέµα  το δηµόσιο χαρακτήρα των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς. 

• Τηλεοπτική Συνέντευξη του Ειδ. Γραµµατέα του ΣΕΣ στον τηλεοπτικό σταθµό ‘Αντέννα’ µε θέµα την Εφαρµογή των ∆ιοδίων
στους Εθνικούς Αυτοκινητόδροµους.
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Ο
νέος δυναµικός ιστοχώρος του ΣΕΣ είναι ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα που παρέχει πλήθος καινοτόµων δυνατοτήτων και
υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα κάνει πιο αποτελεσµατική τη

διαχείριση του περιεχοµένου. Για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκαν
σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου, ενώ ταυτόχρονα λήφθη-
καν υπόψη τόσο η πρότερη εµπειρία των διαχειριστών του ιστοχώ-
ρου όσο και οι αναδυόµενες ανάγκες των µελών του Συλλόγου για
ενηµέρωση και συµµετοχή. Επανασχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
από το µηδέν, ώστε εκτός από τη λειτουργική κι αισθητική ανανέ-
ωση των δικτυακών σελίδων, ο Σύλλογος να έχει πλέον στη διά-
θεσή του ένα δυναµικό εργαλείο υποστήριξης των µελών του.
Ο κύριος άξονας στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη του νέου ιστο-
χώρου ήταν η δηµιουργία ενός σύγχρονου, εύχρηστου και καλαί-
σθητου περιβάλλοντος τεχνολογικής αιχµής που να
χαρακτηρίζεται από προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις των αναγ-
κών των µελών του Συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη
έµφαση στην ευελιξία, τη ξεκάθαρη λειτουργική δοµή και την ευ-
κολία χρήσης, καθώς και στην ασφάλεια και τη δυνατότητα δια-
χείρισης του περιεχοµένου. Ταυτόχρονα η υιοθέτηση τεχνολογιών
ανοιχτού κώδικα (open source) δίνει την δυνατότητα εύκολης προ-
σαρµογής και επέκτασης στις ανάγκες των µελών του Συλλόγου,
ενώ επιτρέπει τη χρήση προτύπων ευχρηστίας και προσβασιµότη-
τας, τα οποία ορίζονται από διεθνείς κανόνες και είναι συµβατά µε
τους γνωστότερους φυλλοµετρητές (browsers).
Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα υπηρεσιών, το οποίο
παρέχει πλήθος καινοτόµων για το ΣΕΣ δυνατοτήτων και κάνει πιο
αποτελεσµατική τη διαχείριση υπαρχουσών συχνών και τακτικών
εργασιών.  Ενδεικτικά αναφέρουµε την παρουσίαση των ενηµε-
ρωτικών δελτίων και δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, εκδηλώσεων
(µε τη µορφή ηµερολογίου πολλαπλών τρόπων παρουσίασης),
την εύκολη διαχείριση των επαφών και των ηλεκτρονικών µηνυ-
µάτων, την υποστήριξη πολλαπλών οµάδων εργασίας (fora), τη
δυνατότητα διαχείρισης/ενηµέρωσης στοιχείων και προφίλ µελών
σε βάση δεδοµένων. Στη θέση ενός επίπεδου χώρου παρουσία-
σης πληροφοριών. τα µέλη του ΣΕΣ έχουν πλέον στην διάθεση τους
µια δυναµική πλατφόρµα η οποία είναι η βάση οργάνωσης και ενη-
µέρωσης του ιστοχώρου του ΣΕΣ.
Η πλατφόρµα ακολουθεί τη λογική ενός τυπικού σύγχρονου συ-
στήµατος διαχείρισης περιεχοµένου και δίνει τη δυνατότητα στους
διαχειριστές της να εισάγουν και να τροποποιούν το περιεχόµενο
των ιστοσελίδων καθώς και να διαχειρίζονται οντότητες του ιστο-
χώρου (όπως το ηµερολόγιο, ο µηχανισµός αποστολής ενηµερω-
τικών δελτίων κ.ά.) εύκολα και γρήγορα, χωρίς να απαιτούνται
προχωρηµένες γνώσεις προγραµµατισµού. 

Στην πλατφόρµα αυτή περιλαµβάνονται πλήθος νέων και καινο-
τόµων δυνατοτήτων, όπως:
•  Βάση ∆εδοµένων - βιβλιοθήκη µε το αρχείο του ΣΕΣ (πλήρες
υποσύστηµα οργάνωσης και διαχείρισης αρχείων).
•  Προσωπικό χώρο για κάθε µέλος του ΣΕΣ, µε δυνατότητα δηµι-

ουργίας ηλεκτρονικού προφίλ και ηλεκτρονικής ενηµέρωσης
των στοιχείων του, καθώς και δωρεάν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου της µορφής @ses.gr χωρητικότητας 2Gb,

•  Φόρουµ συζητήσεων για τα µέλη του ΣΕΣ και για κάθε Επιτροπή.
•  Ειδικό χώρο εργασίας για τις Επιτροπές του ΣΕΣ, µε δυνατότητα

ανάρτησης νέων & ανακοινώσεων για κάθε επιτροπή, φόρτωσης
αρχείων όλων των γνωστών µορφότυπων και χώρο στο φόρουµ
για κάθε επιτροπή.

•  Υλοποίηση access control lists: λειτουργικότητα που δίνει µόνο
στους χρήστες των διαφόρων επιτροπών/οµάδων εργασίας πρό-
σβαση στη διαχείριση αντικειµένων των επιτροπών τους (φό-
ρουµ, νέα & ανακοινώσεις και βιβλιοθήκη όπου προσθέτουν
κείµενα εργασίας και αρχεία).

•  Εύχρηστο τρόπο σύνταξης και αποστολής και διαχείρισης Ηλε-
κτρονικών Μηνυµάτων στα µέλη του συλλόγου,

•  Εύχρηστο τρόπο ανάγνωσης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ανά ενό-
τητα ή ολόκληρο, µε δυνατότητα εκτύπωσης.

•  Εύκολη και έξυπνη διαχείριση mailing lists µε δυνατότητα συν-
δροµής (subscribe) στο σύστηµα αποστολής newsletter και δυ-
νατότητα αυτόµατου αποκλεισµού προβληµατικών
διευθύνσεων.

•  ∆υνατότητα εγγραφής και ανανέωσης της συνδροµής µέλους
ηλεκτρονικά (θα ενεργοποιηθεί σύντοµα). 

•  Βιβλιοθήκη µε πρακτικά συνεδρίων (βρίσκεται σε διαδικασία
συµπλήρωσης).

•  Βιβλιοθήκη πολυµεσικού υλικού - πρόκειται για µια συλλογή
από συνδέσµους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών, η
οποία θα επικαιροποιείται τακτικά.

•  Υποδοµή για webinars (web based seminars). 
•  Εσωτερική µηχανή αναζήτησης. 
•  Σύστηµα αυτόµατης λήψης αντιγράφων ασφαλείας ιστοχώρου

και περιεχοµένου.
Μελετήθηκε και αναπτύχθηκε εκ νέου η δοµή του περιεχοµένου
του ιστοχώρου. Στην δοµή αυτή προσαρµόστηκε το σύνολο της
πληροφορίας του παλαιού ιστοχώρου. Σχεδιάστηκαν και υλοποι-
ήθηκαν νέα πρωτότυπα (templates) αρχικής σελίδας και υποσε-
λίδων υψηλής γραφιστικής αισθητικής όπως φαίνεται στο
στιγµιότυπο της πρώτης σελίδας.

Τεχνολογίες που υιοθετήθηκαν
Ο νέος ιστοχώρος στηρίχθηκε στην πλατφόρµα ανοικτού κώδικα
Joomla! για την υλοποίηση των ιστοσελίδων του (http://www.joo-
mla.org/). Ο προγραµµατισµός έγινε σε ΧHTML 1.0 Transitional µε
την εκτενή χρήση αρχείων CSS (ώστε να είναι εύκολη η αλλαγή χρω-
µάτων, µορφής συνδέσµων, κ.λπ.) και σε PHP. Ο κώδικας εξετά-
στηκε και εξασφαλίστηκε η συµβατότητα µε Internet Explorer 7.0+,
Firefox, Opera, Safari και Chrome.
Ως υποδοµή για τη διαχείριση του περιεχοµένου επιλέχθηκε ένας
εύχρηστος επεξεργαστής κειµένου ο οποίος υποστηρίζει την φόρ-
τωση αρχείων όλων των γνωστών µορφότυπων (PDF, DOC, XLS, PPT,
JPG, GIF, SWF, PNG, ΜPG & WMV καθώς και σύνδεσης σε περιεχό-
µενο YouTube, Vimeo, κ.ά.), εκτύπωσης κάθε άρθρου, κ.ά.

Ευχρηστία & προσβασιµότητα (usability design)
Στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ιστοχώρου του ΣΕΣ έχουν λη-
φθεί υπ’ όψη οι διεθνώς αποδεκτοί κανόνες σχεδιασµού ευχρηστίας
και λειτουργικότητας (design & usability heuristics), οι οποίοι
έχουν εφαρµοστεί στο µέγιστο βαθµό που αυτό είναι εφικτό. Συγκε-
κριµένα, ακολουθούνται κανόνες από τη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ.
του Jacob Nielsen) και τα διεθνή πρότυπα ISO9241 Ergonomic Re-
quirements for Office Work with Visual Displays, ISO13407
Human-centered Design Processes for Interactive Systems,
ISO14915 Design of the User Interface of Multimedia Applications
αλλά και ISO 14598 Information Technology - Software Product
Evaluation. 
Επιπλέον, ακολουθήθηκαν τα διεθνή πρότυπα που ορίζει το World
Wide Web Consortium (W3C) για την ευχρηστία και προσβασιµό-
τητα. Συγκεκριµένα, οι ιστοσελίδες του ΣΕΣ περνούν τον έλεγχο των
W3C checklists για XHTML 1.0 Transitional και CSS καθώς και τις

λειτουργικές προδιαγραφές του WAI-ARIA (Web Accessibility Ini-
tiative - Accessible Rich Internet Applications Suite) για ΑµΕΑ.
Η εµπειρία εφαρµογής των παραπάνω κανόνων ευχρηστίας είναι
σηµαντική, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα εφαρµογής σε διαδι-
κτυακούς τόπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό (όπως ο κεντρικός
ιστοχώρος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών –
ΕΚΠΑ, www.uoa.gr, που έχει σχεδιαστεί από την makebelieve για να
περνά τις δοκιµές που θέτει το W3C).
Η εµπειρία µας βασίζεται και στο αντικείµενο των πανεπιστηµιακών
σπουδών σε αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή (Human Com-
puter Interaction) και των δύο εταίρων της makebelieve. Επιπλέον,
η Μαρία Ρούσσου διδάσκει το αντίστοιχο µάθηµα 4ου έτους («Επι-
κοινωνία Ανθρώπου Μηχανής») στο τµήµα Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, ενώ είναι µέλος της ελληνικής
επιστηµονικής οµάδας σύνταξης και διαβούλευσης του «Προδια-
γραφές Ευχρηστίας Ιστοχώρων: Γενικές Αρχές και Σηµεία Ελέγχου».
Πρόκειται για µια οµάδα 7 ατόµων από τον ακαδηµαϊκό χώρο που
συστάθηκε το 2009, ύστερα από αίτηµα του Ειδικού Γραµµατέα για
την Κοινωνία της Πληροφορίας, µε στόχο τη δηµιουργία ενός στα-
θερού, επιστηµονικά ελεγµένου και επίκαιρου εγγράφου αναφοράς
το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη, αλλά και την a posteriori αξιο-
λόγηση ιστοχώρων µε βάση ένα σαφές και εφαρµόσιµο σύνολο από
κανόνες και προδιαγραφές ευχρηστίας.

Πρώτα αποτελέσµατα
Αυτή τη στιγµή ο ιστοχώρος του συλλόγου αριθµεί 557 µέλη και 111
φίλους. Με την εγκατάσταση και παραµετροποίηση του Google 
Analytics, γίνεται συστηµατική συλλογή στατιστικών στοιχείων επι-
σκεψιµότητας του ιστοχώρου. Ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση του
πρώτου µήνα λειτουργίας η οποία παρουσιάζει έντονη αυξητική
τάση (Σχήµα 3).

Σχήµα 3: Επισκέψεις πρώτου µήνα λειτουργίας

Σχήµα 4: Πηγές επισκεψιµότητας στον ιστοχώρο του ΣΕΣ

Με την εµπιστοσύνη και την υποστήριξη των µελών του Συλλόγου ο
νέος ιστοχώρος φιλοδοξεί να αποτελέσει αξιόπιστη πηγή ενηµέ-
ρωσης και βήµα διαλόγου για τα τρέχοντα Συγκοινωνιακά θέµατα.

*Επιστήµων Πληροφορικής, makebelieve design & consulting
** Επιστήµων Πληροφορικής, makebelieve design & consulting
***∆ιαχειρίστρια ιστοχώρου ΣΕΣ 

∆ρ. Μαρία Ρούσσου*
∆ηµήτρης Νάστος M.Sc.**
∆ρ. Λώρη Μαλατέστα***

Ο Νεος ∆υναµικος Ιστοχωρος του 
Συλλογου Ελληνων Συγκοινωνιολογων



39    ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.



40    ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Τα “Παραδείγµατα προς Αποφυγή” του παρόντος Τεύχους αφορούν λανθα-
σµένους τρόπους φόρτωσης και ασφάλισης υλικών σε φορτηγά αυτοκίνητα,
πρακτική που έχει οδηγήσει πολλές φορές σε ατυχήµατα στη χώρα µας.

Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν κάποιο συγκοινωνιακό θέµα που αποτελεί ‘παράδειγµα
προς αποφυγή ή µίµηση’ και επιθυµούν τη δηµοσίευσή του, παρακαλούνται να το απο-
στείλουν στο Σύλλογο, µε την ένδειξη: για τη στήλη «παράδειγµα προς αποφυγή/µί-
µηση».

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Τα παραδείγµατα προς αποφυγή είναι δανεισµένα από το βιβλίο του Καθ. Ιωάννη Στ. Παπαδόπουλου,
«Ατυχήµατα: Η πρόληψή τους είναι κατορθωτή» (εκδ. ΑΣΠΕ).
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