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1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

EDITORIAL
Αισιοδοξία και ρεαλισµός
Η σηµερινή οικονοµική συγκυρία είναι γνωστή σε όλους, όπως και οι αρνητικές της επιπτώ-
σεις σε όλες τις πτυχές της ζωής (Εκτός ίσως από τους κυκλοφοριακούς φόρτους, βλ. Σχετικά
άρθρα στο παρόν τεύχος, σχετικά µε την εξέλιξη των κυκλοφοριακών µεγεθών στο δίκτυο της
Αθήνας και την Αττική Οδό). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντίδρασης στην κατάσταση αυτή, αλλά
ένας από αυτούς (ίσως από τους πιο παραγωγικούς) είναι η (συγκρατηµένη) αισιοδοξία. Η
ιστορία έχει δείξει ότι -διαφαινόµενες ως ανυπέρβλητες- κρίσεις έχουν τελικά ξεπεραστεί (και
σε κάποιο βαθµό ξεχαστεί, βλ. “Ελεύθερο Βήµα” τεύχους 168 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου του
ΣΕΣ, Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2009, και συγκεκριµένα τις αναφορές στα πρωτοφανή προ-
βλήµατα κυκλοφοριακής συµφόρησης και «ρύπων» από τα άλογα που χρησιµοποιούνταν ως
κινητήρια δύναµη για τα οχήµατα της εποχής). Η µηχανή εσωτερικής καύσης έλυσε τα προ-
βλήµατα που υπήρχαν από την εκτεταµένη χρήση ζώων ως κινητήρια δύναµη, αλλά οδήγησε
σε γιγάντωση των εκποµπών ρύπων και αερίων του θερµοκηπίου, οδηγώντας σε µια µεγάλη
«κρίση» τις προηγούµενες δεκαετίες. Σήµερα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν πέσει
σε δεύτερη (τουλάχιστον) µοίρα και το κυρίαρχο θέµα είναι το οικονοµικό (το οποίο µάλιστα
συχνά έρχεται σε αντίθεση µε την προστασία του περιβάλλοντος).
Aπό αυτήν εδώ τη στήλη στο τεύχος 178 (Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου 2011) είχα γράψει για «Ευ-
καιρίες και Προοπτικές» εν µέσω της κρίσης χρέους που διένυε (και διανύει) η χώρα µας (και
όχι µόνο). Στις 6 Φεβρουαρίου 2013 ο ΣΕΣ διοργάνωσε µια ενδιαφέρουσα ηµερίδα στο Αµφι-
θέατρο του ΤΕΕ µε τίτλο ”Μεταφορές σε περιόδους οικονοµικής στενότητας”. Εννιά εξαιρετικές
τοποθετήσεις από εκλεκτούς συναδέλφους φώτισαν το πρόβληµα από διαφορετικές πτυχές
και άνοιξαν το δρόµο για µια ενδιαφέρουσα συζήτηση µε τοποθετήσεις αρκετών από τους πα-
ρευρισκοµένους. Τα ερεθίσµατα που προέκυψαν από τη συζήτηση αυτή έχουν ήδη θέσει σε κί-
νηση τους τροχούς για τις επόµενες δράσεις του ΣΕΣ στον τοµέα αυτό, καθώς φαίνεται ότι αυτή
η µορφή εκδήλωσης ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των µελών του ΣΕΣ και της κοινω-
νίας γενικά.
Το παρόν τεύχος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου του ΣΕΣ είναι αφιερωµένο στα αποτελέσµατα της ηµε-
ρίδας αυτής. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται αυτούσιες οι εισηγήσεις των οµιλητών, ενώ οι πα-
ρουσιάσεις τους έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΣΕΣ.
Θέµατα όπως ο ρόλος της έρευνας, οι επιπτώσεις της κρίσης στην κυκλοφορία, την οδική ασφά-
λεια και τον ευρύτερο χώρο των µεταφορών, αλλά και στο αστικό περιβάλλον γενικότερα, ο ρόλος
των Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών, και οι θεσµικές αδυναµίες για τη διαχείριση των αναγκών
κινητικότητας στις πόλεις της Ελληνικής περιφέρειας αποτελούν µόνο λίγα από τα θέµατα που κα-
λύπτουν οι τοποθετήσεις αυτές. Επίσης, παρουσιάζονται ρεαλιστικές προτάσεις και συγκεκριµέ-
νες πιθανές λύσεις που µπορούν να ενταχθούν σε ένα συνολικό πλαίσιο ρεαλιστικής και
αποτελεσµατικής διαχείρισης των θεµάτων αρµοδιότητας του ΣΕΣ.
Έκλεισε το θέµα µε αυτή την ηµερίδα; Η συνολική αντίληψη που αποκοµίστηκε από συζητή-
σεις µεταξύ συναδέλφων είναι ότι µάλλον τώρα άνοιξε το θέµα. Ήδη, στον απόηχο της ηµερί-
δας, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τις επόµενες δράσεις του ΣΕΣ, αξιοποιώντας την ορµή
που έχει αποκτήσει ο Σύλλογος και τα µέλη του. ∆ύο από τους άξονες δραστηριοποίησης πε-
ριλαµβάνουν τις υπεραστικές µεταφορές, τόσο επιβατικές όσο και εµπορευµατικές, καθώς
και µια µεγαλύτερη έµφαση στις ανάγκες της Ελληνικής περιφέρειας. Όπως αναδείχθηκε και
από τις παρεµβάσεις που έγιναν στην ηµερίδα, τα θέµατα της περιφέρειας είναι ιδιαίτερα κρί-
σιµα και οι ανάγκες πολλές. Με την ευκαιρία της επόµενης προγραµµατικής περιόδου 2014-
2020 (Horizon 2020) και µε δεδοµένες τις σηµαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει από την
υλοποίηση του Σχεδίου Καλλικράτης είναι απαραίτητο να γίνει µια ορθολογική ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων των ΟΤΑ της περιφέρειας προς την κατεύθυνση των αποτελεσµατικότερων
τρόπων διαχείρισης της ζήτησης για µετακινήσεις.
Προφανώς, η συζήτηση αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί στους κόλπους του ΣΕΣ. Ο ΣΕΣ, µέσα
από την πολυετή (35ετή και πλέον) σοβαρή και αποτελεσµατική του συµµετοχή στα τεκται-
νόµενα στην Ελλάδα, έχει αποκτήσει την βαρύτητα αξιόπιστου και ρεαλιστικού συνοµιλητή
της Πολιτείας και πρέπει να αξιοποιήσει τη θέση του αυτή, ώστε να «ανοίξει» τη συζήτηση µε
την Πολιτεία για τα καίρια θέµατα που αναδεικνύονται από τα µέλη του το συντοµότερο.
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2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η Ερευνα Στις Μεταφορες
Θα Συµβαλει Στην

Αντιµετωπιση Της Κρισης;
Αντώνης Σταθόπουλος*

Σε άλλους καιρούς, σε συνθήκες (τεχνητής, όπως αποδεικνύεται) ευηµερίας,
το ζητούµενο θα ήταν πώς θα µπορούσαµε να συµµετέχουµε όλοι σε περισσότερα

«προγράµµατα έρευνας». Σήµερα, στα χρόνια της κρίσης, το ερώτηµα που τίθεται είναι,
‘τι έρευνα χρειαζόµαστε;’ ώστε να αποκτήσουµε όλοι τα αγαθά που χάσαµε;

Α υτό όµως το ερώτηµα δεν µπορεί να απαντηθεί ούτε τώρα
από αυτή εδώ τη στήλη, ούτε από ένα άτοµο. Θέλει ανάλυση,
συζήτηση και -µαθαίνοντας από το παρελθόν- αντισυµβατική

προσέγγιση. Ο στόχος λοιπόν είναι αυτές οι σκέψεις να αποτελέ-
σουν αντικείµενο συζήτησης στην Επιτροπή Έρευνας του ΣΕΣ ώστε
να διαµορφωθούν οι νέες θέσεις του συλλόγου.
Μπορούµε, εποµένως, αυτή τη στιγµή να κάνουµε µία σύνοψη του
τι έγινε και πού βρισκόµαστε. Ας θυµηθούµε λοιπόν ότι κατά τη διάρ-
κεια του 2009, η Ελλάδα εισήλθε σε µια άνευ προηγουµένου οι-
κονοµική κρίση και σε ένα φαύλο κύκλο χρέους, ελλειµµάτων,
υψηλής ανεργίας και δραµατικής µείωσης του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση
εισήγαγε µια σειρά µέτρων λιτότητας και ένα πρόγραµµα µεταρ-

ρυθµίσεων που συµφωνήθηκε µε την τρόικα και περιλάµβανε µε-
γάλες περικοπές στις κρατικές δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων
των περικοπών στο πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Την ίδια
στιγµή, το βάρος της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων στις µε-
ταρρυθµίσεις και η µειωµένη ρευστότητα του τραπεζικού συστήµα-
τος οδήγησε σε σηµαντική µείωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι
τάσεις αυτές είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας, όπως αντανακλάται στους διάφορους δείκτες αν-
ταγωνιστικότητας, όπου η Ελλάδα έχασε περαιτέρω έδαφος µετά
το 2010.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Έκθεση για την Παγκόσµια Αντα-
γωνιστικότητα του 2011, οι παραπάνω τάσεις είχαν αρνητικό αντί-
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3 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

κτυπο στην ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και οδήγη-
σαν την Ελλάδα να υποχωρεί κατά 12 θέσεις στην κατάταξη και να
καταλαµβάνει την 83η θέση και παράλληλα να γίνεται η χώρα µε
τη χαµηλότερη κατάταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση!
Ταυτόχρονα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι λόγω της αύξησης των πλη-
ρωµών για τόκους επί του χρέους αλλά και λόγω των περικοπών
που επιβάλλονται στις δηµόσιες δαπάνες από τη συµφωνία ‘διά-
σωσης’, το κράτος θα έχει λιγότερα διαθέσιµα κεφάλαια για να
επενδυθούν σε τοµείς που είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση της
µελλοντικής ανάπτυξης, όπως στην καινοτοµία, την έρευνα και την
εκπαίδευση, ή τη συντήρηση των υποδοµών.
Για να αντιστραφούν αυτές οι αρνητικές τάσεις, η πολιτεία εισήγαγε
µια σειρά από µεταρρυθµίσεις(?) της δηµόσιας διοίκησης µε στόχο
την ενίσχυση του συντονισµού και της αποτελεσµατικότητας εφαρ-
µογών της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτο-
µίας. Εντούτοις, η επιτυχία πολιτικών και µέτρων που στοχεύουν
στην αύξηση της ικανότητας απορρόφησης της καινοτοµίας είναι
µάλλον δύσκολο να επιτευχθεί υπό τις τρέχουσες οικονοµικές συν-
θήκες. Επιπλέον, ο δυϊσµός του ιδιωτικού τοµέα, που αποτελεί ένα
µίγµα παραδοσιακών ΜΜΕ και ενός µικρού αριθµού δυναµικών
νέων επιχειρήσεων που επενδύουν στην τεχνολογία, θέτει ένα µε-
γάλο δίληµµα σχετικά µε το κατά πόσον θα πρέπει να συνεχιστεί η
υιοθέτηση οριζοντίων προγραµµάτων στήριξης της επιχειρηµατι-
κότητας ή να επικεντρωθεί η προσπάθεια στην αναδιάρθρωση του
οικονοµικού ιστού µε την υποστήριξη των πλέον δυναµικών επι-
χειρήσεων ή νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που δραστη-
ριοποιούνται σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης
αξίας.
Η Ελλάδα κατατάσσεται µεταξύ των µέτριων καινοτόµων (European
Innovation Scoreboard 2010), βαθµολογούµενη αρκετά έως πολύ
χαµηλά σε διάφορους δείκτες ανταγωνιστικότητας, γεγονός που αν-
τανακλά την αδυναµία της οικονοµίας της να ενσωµατώσει και να
αξιοποιήσει τις διαθέσιµες καινοτοµίες, να διαφοροποιήσει την πα-
ραγωγική της βάση και να προσαρµοστεί στο µεταβαλλόµενο πε-
ριβάλλον της αγοράς.
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι κοντά στο µέσο όρο της ΕΕ όσον
αφορά την επιστηµονική παραγωγή και βρίσκεται σε περίοπτη θέση
συµµετοχών στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (ΠΠ), η ιδιωτική χρηµα-
τοδότηση της Έρευνας & Τεχνολογίας αντιπροσωπεύει µόνο το
0,15% του ΑΕΠ (13% του µέσου όρου της ΕΕ των 27), ενώ κατά τη
διάρκεια του 2008, τα επιχειρηµατικά κονδύλια (venture funds)
αντιπροσώπευαν µόλις το 0,008% του ΑΕΠ, ή το 7,5% του µέσου
όρου της ΕΕ των 27!.
Από τα επτά ΠΠ που έχουν χρηµατοδοτηθεί έως σήµερα, η Ελλάδα
έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 7.200 χρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα – και συντόνισε περίπου 900 (ή 12%) – αξίας άνω
των € 3,2 δις, κατατάσσοντάς την έκτη ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ.
Το πρόβληµα όµως είναι ότι αυτή η οικονοµική υποστήριξη κατά
πάσα βεβαιότητα(!) είχε δύο απροσδόκητες συνέπειες: πρώτον, η
ελληνική έρευνα επικεντρώθηκε περισσότερο στις προτεραιότη-
τες της ΕΕ παρά σε εκείνες της Ελλάδας και, δεύτερον, η χρηµατο-
δότηση της ΕΕ αντικατέστησε (ακούσια?) τη χρηµατοδότηση από το
ελληνικό κράτος. Κοιτάζοντας το µέλλον, αυτό το επίπεδο υποστή-
ριξης είναι σχεδόν απίθανο να διατηρηθεί.
Έτσι, ενώ υπάρχουν υψηλής ποιότητας ερευνητές που ανταποκρί-
νονται σε ευκαιρίες χρηµατοδότησης, δεν υπάρχουν ευκαιρίες ώστε
το κράτος και η βιοµηχανία να γίνουν πελάτες της έρευνας. ∆εν
υπάρχει (ουσιαστικά) καµία υποστήριξη για µεταβίβαση τεχνολο-

γίας, µία κατάσταση που γίνεται δυσµενέστερη από την έλλειψη επι-
χειρηµατικής κουλτούρας.
Οι σύνδεσµοι που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω
προγραµµάτων δεν έχουν αξιοποιηθεί ώστε να δηµιουργηθεί µια
συνεπής πολιτική για την καινοτοµία, που θα οδηγούσε τις επιχει-
ρήσεις να επωφεληθούν από τα δίκτυα αυτά προκειµένου να το-
νωθεί η καινοτοµία και να διοχετευτεί γνώση και τεχνολογία στην
Ελληνική οικονοµία.
Να σηµειώσουµε ότι η µικρή αύξηση που σηµειώθηκε στην ιδιω-
τική χρηµατοδότηση µετά το 1995 (που απέκτησε όµως αρνητικό
πρόσηµο µετά το 2000) προκλήθηκε από την αύξηση της έρευνας
µόνο σε ορισµένους τοµείς. Ταυτόχρονα οι τεχνολογικές συνεργα-
σίες, όπως αυτές εκφράζονται µέσω των αιτήσεων για διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας συνεργασιών, σπανίζουν, αφού τουλάχιστον τα δύο
τρίτα του συνόλου των αιτήσεων αυτών γίνονται από έναν µόνον
εφευρέτη.
∆ιακρίνεται λοιπόν µία σαφής έλλειψη δυναµισµού στην ανάπτυξη
νέων τοµέων που συνδέονται µε την έρευνα, ενώ κατά τη διάρκεια της
τελευταίας δεκαετίας η οικονοµική δοµή της χώρας µετατοπίστηκε
προς δραστηριότητες µε λιγότερο ερευνητικό προσανατολισµό.
Έτσι φτάσαµε στο σηµείο που η διατηρούµενη παραδοσιακή δοµή
της ελληνικής οικονοµίας, η ανισοκατανοµή ζήτησης και προσφο-
ράς δεξιοτήτων και η ανεπαρκής ανταπόκριση του εκπαιδευτικού
συστήµατος στις ανάγκες της αγοράς να οδηγεί κάθε χρόνο χιλιάδες
επιστήµονες και νέους πτυχιούχους στην αναζήτηση εργασία στο
εξωτερικό. Σύµφωνα µε µία σχετικά πρόσφατη έρευνα, πάνω από
140.000 Έλληνες επιστήµονες εργάζονται σήµερα στο εξωτερικό,
κυρίως στο Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.
∆ιακρίνεται πλέον καθαρά ότι υπάρχει µια αναντιστοιχία µεταξύ των
κέντρων παραγωγής έρευνας που δραστηριοποιούνται στην ανά-
πτυξη λύσεων και των παραγόντων της αγοράς που δραστηριοποι-
ούνται στην υλοποίησή τους. Η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει
εναλλακτικές µορφές οικονοµικής δραστηριότητας που θα προ-
ωθήσουν τη «κοινωνική οικονοµία». Θα πρέπει να συµβάλουµε
στη δηµιουργία µιας εναλλακτικής συλλογικής επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων που βασίζονται στην τεχνολογία και εξυπηρετούν
κοινωνικές ανάγκες, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη στήριξη της
απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµά-
δων στην αγορά εργασίας.
Πρέπει το συντοµότερο δυνατόν να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις
ζήτησης για έρευνα στη βιοµηχανία µέσω προµηθειών του δηµό-
σιου τοµέα. Οι προµήθειες καινοτοµιών εκµεταλλεύονται την αγο-
ραστική δύναµη του κράτους για να ενισχύσουν τη ζήτηση νέων
τεχνολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών ή επιχειρηµατικών διαδικα-
σιών µειώνοντας τον κίνδυνο της καινοτοµίας στον ιδιωτικό τοµέα.
Ο τοµέας των µεταφορών στη Ευρώπη βρίσκεται αντιµέτωπος µε
έναν αυξανόµενο αριθµό παγκόσµιων ανταγωνιστών οι οποίοι είναι
πρόθυµοι να καινοτοµούν και να επενδύουν. Σε έναν ταχέως εξε-
λισσόµενο κόσµο, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να υστερεί και
οι επιχειρήσεις της θα πρέπει να είναι σε θέση να απορροφήσουν τις
καινοτόµες τεχνολογίες και τα επιχειρηµατικά µοντέλα που θα συµ-
βάλουν στο να διατηρήσει τόσο η Ευρώπη όσο και η χώρα µας τη
θέση τους ως παγκοσµίων δυνάµεων στον τοµέα των µεταφορών.

*Αντώνης Σταθόπουλος
Καθηγητής ΕΜΠ

Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας του ΣΕΣ
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Η οικονοµική κρίση ως ευκαιρία για τα
συστήµατα µεταφοράς στην Ελλάδα
Ο κόσµος και η χώρα µας έχουν γνωρίσει πολλές οικονοµικές κρί-
σεις, κάθε µια µε τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η παγκο-
σµιοποίηση έχει δηµιουργήσει σηµαντικές αλληλεπιδράσεις
αγορών, οικονοµιών και χωρών. Η παγκόσµια παραγωγή και το παγ-
κόσµιο εµπόριο µετατοπίζονται σταδιακά από τις ανεπτυγµένες στις
αναπτυσσόµενες οικονοµίες (BRICS). Ο κόσµος αλλάζει πολύ γρή-
γορα, απαιτείται πλέον να παρακολουθούµε και να προσαρµοζόµα-
στε συνεχώς στις αλλαγές, αξιοποιώντας: (α) τις νέες δυνατότητες
που µας παρέχει η τεχνολογία, (β) τις νέες οικονοµικές ευκαιρίες
που διαρκώς αναδύονται προς όφελος της κοινωνίας, καθώς και (γ)
το αναξιοποίητο δυναµικό µας. Η παροχή κατάλληλης, οικονοµικής,
άνετης µεταφοράς στον οποιονδήποτε, είναι βασική ανάγκη που πρέ-
πει να εξασφαλισθεί από την κοινωνία, η οποία όµως έχει ανάγκη
του επιστηµονικού λόγου των συγκοινωνιολόγων.

Θετική αντιµετώπιση
Ο ρόλος των Συγκοινωνιολόγων, των επιστηµόνων γενικότερα, ιδι-
αίτερα στην πολύ δύσκολη για τη χώρα µας περίοδο που διανύουµε,
είναι να δείξουν το σωστό δρόµο στην κοινωνία και στους πολιτικούς

που την εκφράζουν. Άποψή µας είναι ότι σήµερα ο κόσµος είναι προ-
ετοιµασµένος να δεχθεί µεγάλες αλλαγές που, µε επιστηµονική τεκ-
µηρίωση, θα του δίνουν προοπτικές διεξόδου από το τέλµα και την
απαισιοδοξία. Η προσπάθεια του Σ.Ε.Σ. να συγκεντρώσει ιδέες, από-
ψεις, προτάσεις είναι ιδιαίτερα θετική, πρέπει όµως να έχει συνέχεια
µε µεγαλύτερη ένταση και συγκρότηση και να καλύψει όλα τα συ-
στήµατα µεταφοράς. Μια αντίστοιχη προσπάθεια είναι σε εξέλιξη στο
Τµήµα Πολ. Μηχ. του ΑΠΘ, στόχος της οποίας είναι να θέσει στους
φοιτητές του µαθήµατος των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών (∆.Σ.) και του
µεταπτυχιακού µαθήµατος των Εµπορευµατικών Μεταφορών τον
προβληµατισµό για την οικονοµική κρίση, ώστε να αναπτυχθεί ένας
θετικός τρόπος σκέψης για την αντιµετώπισή της ως ευκαιρία. Εκπο-
νήθηκαν ήδη αρκετές φοιτητικές εργασίες (θέµατα) γύρω από αντί-
στοιχους θεµατικούς άξονες που στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν
δηµόσια (µε χρήση Power Point) και συζητήθηκαν. Στα επόµενα,
λόγω του περιορισµένου χώρου που διατίθεται, γίνεται επιλεκτική
παρουσίαση για τις αστικές και τις υπεραστικές µετακινήσεις προ-
σώπων και αγαθών, ορισµένων κύριων διαπιστώσεων για τάσεις που
παρατηρούνται και για πιθανές λύσεις που διαφαίνονται. Κύρια πηγή
άντλησης των δεδοµένων, αποτελούν οι προαναφερεθείσες εργα-
σίες, καθώς επίσης ερευνητικά έργα της Ερευνητικής Οµάδας Συ-
στηµάτων Μεταφοράς Α.Π.Θ..

Οικονοµικη Κριση Και Μεταφορες:
∆ιαφαινοµενες Τασεις Και

Πιθανες λυσεις
Αριστοτέλης Νανιόπουλος*, Ευάγγελος Γενίτσαρης**
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Αστικές µετακινήσεις
Τάσεις: Το σηµερινό περιβάλλον, όπως έχει διαµορφωθεί και µε την
οικονοµική κρίση, επηρεάζει τόσο τους χρήστες, όσο και τους παρό-
χους των υπηρεσιών αστικών µεταφορών. Σε ό,τι αφορά τους χρή-
στες, παρατηρείται ότι το 60% των µετακινούµενων µε ∆.Σ. θεωρεί
υψηλή έως πολύ υψηλή την τιµή του κοµίστρου. Το αντίστοιχο ποσο-
στό για τα ταξί είναι 88%. Ακόµα, υπάρχουν πτωτικές τάσεις στους συ-
στηµατικούς χρήστες Ι.Χ. οχηµάτων και σηµαντική αύξηση των
προτιθέµενων να αυξήσουν τη χρήση λεωφορείου και αντίστοιχα να
µειώσουν τη χρήση του ταξί. Ανοδικές τάσεις καταγράφονται επίσης
στις πρόσθετες χρήσεις δίκυκλου και της µετακίνησης πεζή, καθώς
και στις πωλήσεις των καρτών πολλαπλών διαδροµών. Αξίζει δε να
σηµειωθεί ότι το 59% των µετακινούµενων θα χρησιµοποιούσε συ-
στηµατικά το λεωφορείο για βραδινές µετακινήσεις, γεγονός που
υποδηλώνει µια ζήτηση ανεπαρκώς εξυπηρετούµενη (Χονδροσπύ-
ρος Κ., Σελερίδης Γ., 2013). Σε ό,τι αφορά τους παρόχους των µετα-
φορικών υπηρεσιών, οι ∆.Σ. πλήττονται ιδιαίτερα από την αύξηση της
εισιτηριοδιαφυγής, η οποία υφίσταται τόσο ως λαθρεπιβίβαση, όσο
και ως παράνοµη ανταλλαγή ήδη επικυρωµένων εισιτηρίων. Το πρό-
βληµα αυτό οδηγεί σε απώλεια εσόδων για τους φορείς, επιβαρύ-
νοντας τελικά τον κρατικό προϋπολογισµό. Ο κλάδος των αστικών
πάρκινγκ και των ταξί παρουσιάζει πτώση του τζίρου και συνεπώς
απώλεια εσόδων. Ειδικά για τα ταξί, η µείωση της επιβατικής κίνησης
τα καθηλώνει στις πιάτσες, µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό ουρών
που καταλαµβάνουν το οδόστρωµα των λωρίδων κυκλοφορίας προ-
καλώντας καθυστερήσεις στα κινούµενα οχήµατα. Τέλος, η οικονο-
µική στενότητα απειλεί πλέον την υλοποίηση των συγκοινωνιακών
υποδοµών εξαιτίας της δυσκολότερης οικονοµικής βιωσιµότητάς
τους.
Αντιµετώπιση: Η απάντηση στην κατάσταση που διαµορφώνεται σή-
µερα στον τοµέα των αστικών µετακινήσεων µπορεί να είναι (Α)
«αµυντική», προσανατολισµένη στην αντιµετώπιση των απειλών ή
(Β) «επιθετική» στοχεύοντας στην αξιοποίηση των ευκαιριών. Οι λύ-
σεις της πρώτης κατηγορίας µπορούν να οργανωθούν σε τρείς οµά-
δες ανάλογα µε τη σκοπιά και το υποκείµενο που πρόκειται να τις
ασκήσει: (i) το σύστηµα αστικών µεταφορών, γενικά, (ii) οι πάροχοι
και (iii) οι χρήστες. Από τη σκοπιά, λοιπόν, του συστήµατος αστικών
µεταφορών συνολικά, οι διαφαινόµενες «αµυντικές» λύσεις είναι:
(α) ενιαία µητροπολιτική συγκοινωνιακή – χωροταξική διοίκηση σε
επίπεδο περιφέρειας (π.χ. για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης θα
πρέπει να ενταχθούν σ’ αυτήν το σηµερινό ΣΑΣΘ και ο ΟΡΘΕ επεκτεί-
νοντας τις σχετικές αρµοδιότητές τους σε ολόκληρη την Περιφέρεια.
Αντίστοιχες διοικήσεις µε κατάλληλη στελέχωση πρέπει να δηµι-
ουργηθούν σε κάθε περιφέρεια της χώρας) (Naniopoulos A., et al.,
2012), (β) εφαρµογή συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, µε
σκοπό τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού, τη µείωση της εισιτηριο-
διαφυγής και τη δυνατότητα πώλησης νέων υπηρεσιών, (γ) καµπά-
νιες για τη µείωση της εισιτηριοδιαφυγής µε παράλληλη αύξηση
ελέγχων, (δ) διαχείριση ζήτησης, π.χ. διευκόλυνση, όπου αυτό είναι
εφικτό, της χρήσης ποδηλάτου, προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών
ποδηλάτων σε περιοχές µε κλίσεις, θέσπιση µεταµεσονύκτιων δρο-
µολογίων µε αυξηµένο ίσως κόµιστρο, (ε) διαχείριση κινητικότητας,
µε στόχο την αύξηση των χρηστών ∆.Σ., την παροχή προνοµίων στους
συστηµατικούς χρήστες, όπως: διευκόλυνση έκδοσης καρτών συγ-
κεκριµένης χρονικής διάρκειας, περαιτέρω µείωση της τιµής των µα-
κροχρόνιων κ.λπ., (στ) προσαρµογή του σχεδιασµού και του στόλου
οχηµάτων στα χαρακτηριστικά της ζήτησης, (ζ) διευκόλυνση της ει-
σαγωγής ευέλικτων συστηµάτων µεταφοράς σε αραιοκατοικηµένες

αστικές περιοχές και για ειδικές οµάδες του πληθυσµού µε θεσµι-
κές και λειτουργικές παρεµβάσεις, (η) αξιοποίηση εναλλακτικών
συγκοινωνιακών λύσεων, π.χ. της περίπτωσης του “Bus Rapid Tran-
sit”, ιδιαίτερα για περιπτώσεις πόλεων όπου υπάρχει ήδη µελέτη ή
γίνονται συζητήσεις για εγκατάσταση τραµ, δεδοµένου ότι το BRT
απαιτεί σηµαντικά µικρότερες δαπάνες, ανάλογα και µε τα χαρακτη-
ριστικά του συστήµατος, για την αρχική ανάπτυξή του, τα αµαξοστά-
σια, τα οχήµατα, τη συντήρηση και την εκπαίδευση. Ενδεικτικά της
ανταγωνιστικότητας του BRT έναντι άλλων προτεινόµενων λύσεων
στην περίοδο της οικονοµικής στενότητας, είναι τα αποτελέσµατα της
προκαταρκτικής διερεύνησης για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστή-
µατος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε αυτά, µπορεί να
επιτευχθεί εξυπηρέτηση της ίδιας ζήτησης για µετακίνηση και απευ-
θείας εξυπηρέτηση του αεροδροµίου µε 70% µικρότερο κόστος δη-
µιουργίας. Η επένδυση δείχνει να είναι κερδοφόρα, καλύπτοντας το
κόστος κατασκευής και λειτουργίας µε κόµιστρο στα 0,9 – 1 €. Επι-
σηµαίνεται ότι σήµερα, το κόµιστρο του ΟΑΣΘ επιδοτείται σε ποσοστό
σχεδόν 50%, το πραγµατικό κόµιστρο δηλαδή ξεπερνάει το 1,5 €.
Ενώ, το τραµ καταφέρνει µε επικαιροποιηµένο κόµιστρο 0,94 € να
καλύψει οριακά το κόστος λειτουργίας του (Παλαντάς Π., Μαργώνη
Θ., 2012).
Από τη σκοπιά των παρόχων, στις διαφαινόµενες «αµυντικές» λύ-
σεις στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης περιλαµβάνεται (α) η
άσκηση νέας τιµολογιακής πολιτικής, µε αύξηση στο κόµιστρο των
εισιτηρίων µιας διαδροµής, (β) ο δραστικός ανασχεδιασµός των λει-
τουργιών (Business Process Reengineering), η επέκταση της µη-
χανοργάνωσης κ.λπ., (γ) η εντατικοποίηση των ελέγχων κοµίστρου,
(δ) ο εξορθολογισµός των δαπανών, (στ) η αύξηση της παραγωγι-
κότητας της εργασίας, (ε) η επίτευξη καλύτερων τιµών, µέσω της
προώθησης της διαφάνειας, των διαγωνιστικών διαδικασιών και της
αναδιαπραγµάτευσης τιµών, (ζ) η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας,
π.χ. στις παραγγελίες ανταλλακτικών και οχηµάτων.
Τέλος, από τη σκοπιά των χρηστών, η αντιµετώπιση της κρίσης µπο-
ρεί να εστιαστεί (α) στην αξιοποίηση του συνεπιβατισµού (car pool-
ing και car sharing), (β) στην οικονοµική – οικολογική οδήγηση και
(γ) στην αλλαγή συνηθειών και την επιλογή ενός νέου µοντέλου
ζωής, µε περισσότερες ήπιες µορφές µετακίνησης και χρήση ∆.Σ.
Πέρα από την αµυντική στάση στην κρίση, υπάρχει και η επιλογή της
«επιθετικής» µε την αξιοποίηση ορισµένων ευκαιριών ή µη εκµε-
ταλλευµένου έως τώρα δυναµικού, µε στόχο την προσέλκυση – εξυ-
πηρέτηση του κοινού και την οικονοµική βιωσιµότητα των
επιχειρήσεων. Είναι αναγκαίο να αναγνωρισθεί η προστιθέµενη αξία
των µεταφορών και να ειδωθούν οι ∆.Σ. ως βάση για την ανάπτυξη
άλλων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και τη διεκδίκηση πρό-
σθετων εσόδων. Επίσης, πρέπει να αναγνωρισθούν οι παράγον-
τες/στοιχεία που «καθιστούν δυνατή» τη χρήση των ∆.Σ. για οµάδες
χρηστών και να γίνει κατάλληλος χειρισµός τους, π.χ. η ράµπα στο
όχηµα και η «διεπιφάνεια» της στάσης για τα «εµποδιζόµενα
άτοµα», ή η πληροφόρηση πραγµατικού χρόνου για χρήστες σε πε-
ριοχές µε αραιά δροµολόγια µπορεί να αποτελέσουν καθοριστικούς
παράγοντες για την επιλογή ή µη της χρησιµοποίησης των ∆.Σ.. Η ει-
σαγωγή νεωτερισµών και η τοµεοποίηση της αγοράς µε ανάπτυξη
αντίστοιχων νέων υπηρεσιών και «προϊόντων» για τα ταξί, καθώς και
τις ∆.Σ. γενικά και η εφαρµογή διαφορετικής τιµολογιακής πολιτικής
µπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της άσκησης µιας νέας ολοκλη-
ρωµένης στρατηγικής µάρκετινγκ για τους παρόχους, π.χ. µε την πώ-
ληση του δικαιώµατος ονοµατοδοσίας µιας γραµµής ή ενός σταθµού,
σε λελογισµένα πάντα πλαίσια, τόσο για παραγωγή εσόδων όσο και
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για προσέλκυση επιβατικού κοινού. Εν τέλει, το σύνολο των υποδο-
µών, ακόµα όµως και οι χρήστες, θα πρέπει να αναγνωρισθούν και να
αξιοποιηθούν ως ένας σηµαντικός «οικονοµικός πόρος» καθαυτός.

Υπεραστικές επιβατικές µεταφορές
Τάσεις: Η χώρα µας χαρακτηρίζεται από περιφερειακές ανισότητες,
υψηλή ανεργία, γήρανση του πληθυσµού και υπογεννητικότητα. Η
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των αγροτικών και αποµακρυσµένων
περιοχών είναι ανεπαρκής, καθώς υπάρχει έλλειµµα ενδοδηµοτι-
κής συγκοινωνίας µεταξύ οικισµών και έδρας Καλλικρατικών ∆ήµων
και ο στόλος των λεωφορείων είναι γερασµένος. Η κρατική χρηµα-
τοδότηση είναι άνιση καθώς ενισχύει γενναία τις συγκοινωνίες της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, περιοριζόµενη κύρια στην επιδότηση
της µεταφοράς µαθητών και ΑµεΑ για την υπόλοιπη χώρα. Ο κίνδυνος
συγκοινωνιακής αποµόνωσης στις αγροτικές περιοχές είναι µεγα-
λύτερος, από ότι στις αστικές, εξαιτίας της χαµηλής πυκνότητας του
πληθυσµού και του υψηλού κόστους παροχής υπηρεσιών µεταφο-
ράς από τα συµβατικά συστήµατα.
Αντιµετώπιση: Η κατάσταση αυτή µπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά
µέσω της συνδυασµένης εφαρµογής πολιτικών, όπως: (α) προκή-
ρυξη διαγωνισµού για την ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου µε
ανάληψη των αντίστοιχων ευθυνών τόσο από τους φορείς εκτέλεσης
του µεταφορικού έργου, όσο και από την Πολιτεία, όπως απαιτεί ο
ευρωπαϊκός Κανονισµός 1370/2007, (β) αξιοποίηση των οικονο-
µιών κλίµακας µε µεγαλύτερη «συγκέντρωση» των παρόχων σε επί-
πεδο περιφερειών. Η «συγκέντρωση» και ριζική αναδιοργάνωση
των παρόχων (ΚΤΕΛ, ΟΑΣΘ) αποτελεί όρο επιβίωσής τους στον επερ-
χόµενο οξύ ανταγωνισµό από αντίστοιχους φορείς του εσωτερικού
στο εγγύς µέλλον, αλλά επίσης και για την πιθανή µετεξέλιξή τους σε
δυνατούς «παίκτες» που θα αγωνισθούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες
στο εξωτερικό, (γ) συνεργασία εµπλεκοµένων φορέων, π.χ. ∆ήµων,
παρόχων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την από κοι-
νού χρήση υποδοµών και πόρων, (δ) ενεργοποίηση εθελοντών και
του εκτεταµένου δικτύου των ελληνικών τοπικών συλλόγων (ιδιαί-
τερα των πολιτιστικών) µε την πραγµατική και αναγνωρισµένη προ-
σφορά µέχρι σήµερα, στις µικρές κοινωνίες, µε σκοπό την
υποστήριξη της λειτουργίας µεταφορικών υπηρεσιών (community
transport), (ε) προώθηση των ευέλικτων υπηρεσιών µεταφοράς, µε
ανταπόκριση στη ζήτηση (FTS/ DRT), οι οποίες µπορούν να συµβάλ-
λουν στην αύξηση της συνολικής προσβασιµότητας των αγροτικών
περιοχών (και των πόλεων), στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής
µειονεκτικών περιοχών µε την τροφοδότηση των συµβατικών δηµο-
σίων συγκοινωνιών και στην άρση της περιθωριοποίησης και του
συγκοινωνιακού αποκλεισµού ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων,
χωρίς καµία δυνατότητα χρήσης Ι.Χ. οχήµατος (ΕΟΣΜ, 2012).

Εµπορευµατικές µεταφορές
Τάσεις: Στις εµπορευµατικές µεταφορές παρατηρείται περιορισµός
της ζήτησης και αδυναµία επαρκούς «γκρουπαρίσµατος» φορτίων,
µε αποτέλεσµα τη µείωση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων µε-
ταφορέων ως προς το κόστος µεταφοράς ή την καθυστέρηση παρά-
δοσης, που οδηγούν τελικώς στην απώλεια εµπιστοσύνης.
Αντιµετώπιση: Η προσαρµογή στις συνθήκες αυτές συνδέεται µε προ-
σπάθειες οµαδοποίησης των φορτίων και µείωσης των κενών δια-
δροµών, οι οποίες πέρα από τα προφανή οικονοµικά οφέλη
συνεπάγονται και µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι
ενδεικτική, η πρωτοβουλία του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελ-

λάδος για την παροχή µιας νέας υπηρεσίας «συµφόρτωσης» και
αποστολής προϊόντων των µελών του στο εξωτερικό, µε τη δηµι-
ουργία ενός φόρουµ όπου δηλώνονται τα στοιχεία της «συµφόρτω-
σης»-groupage (µεταφοράς).

Οι «µεταφορές» ως επιλογή
της κοινωνίας των πολιτών
Τάσεις: Οι συγκοινωνιολόγοι γνωρίζουν και καθοδηγούν, όντας οι
πλέον ειδικοί, ως προς τα τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των
συστηµάτων µεταφοράς καθώς και τις επιπτώσεις αυτών. Επίσης,
αξιολογούν τα συστήµατα µε τα κριτήρια που θέτει η κοινωνία των
πολιτών και οι αντιπρόσωποί της. Όµως, οι τελικές επιλογές είναι
σαφώς και καλώς, ζήτηµα πολιτικής απόφασης. Τα προβλήµατα ανα-
κύπτουν (α) όταν αγνοείται η κοινωνία ή (β) υπάρχει έλλειµµα στο
επίπεδο της στρατηγικής, δηλαδή στο «προς τα πού θέλουµε να
πάµε;». Στις περιπτώσεις αυτές οι προκύπτουσες αστοχίες έχουν τε-
ράστιο οικονοµικό κόστος, τέτοιας τάξης µεγέθους που το αποτελε-
σµατικό “cost management” ή η δραστική εξοικονόµηση πόρων σε
ένα συγκοινωνιακό έργο, που εξ υπαρχής είναι σε λάθος προσανα-
τολισµό αποτελεί κακόγουστο «ανέκδοτο». Χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα «προς αποφυγή» αποτελεί η περίπτωση Υποθαλάσσιας
Αρτηρίας Θεσ/νίκης. Ένα έργο παραχώρησης 475 εκατ. ευρώ, της
κοινοπραξίας «Θερµαϊκή Οδός», το οποίο δεν είχε την απαραίτητη
αποδοχή από κατοίκους που υπέβαλαν προσφυγές εναντίον του και
τελικά µπλοκάρισε, µετά την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συµβουλίου που ακύρωνε τη µέθοδο κατασκευής, αλλάζοντας ου-
σιαστικά τους όρους της σύµβασης. Η διεκδίκηση αποζηµιώσεων
από την κατασκευαστική κοινοπραξία και τις εµπλεκόµενες τράπε-
ζες, οδήγησε το διαιτητικό δικαστήριο στην επιδίκαση του συνολι-
κού ποσού των 73 εκατ. €, ήτοι το 15,4% του αρχικού εκτιµώµενου
κόστους υλοποίησης, µε µηδενικό όµως αποτέλεσµα, αλλά και απώ-
λεια σηµαντικού «άυλου κεφαλαίου» για την πόλη!
Αντιµετώπιση: Περιπτώσεις όπως αυτή που περιγράφηκε – που δεν
περιορίζονται αποκλειστικά στον τοµέα των µεταφορών – δείχνουν τη
σηµασία της κοινωνικής αποδοχής ενός µεγάλου έργου και του ου-
σιαστικού στρατηγικού σχεδιασµού από µηδενική βάση. Η ορθολο-
γική «διαχείριση των εµπλεκόµενων µερών» (stakeholders
management) µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στο να εκφραστεί η
κοινωνία των πολιτών µέσα από µία ειλικρινή διαβούλευση, µε την
εφαρµογή ενός κοινώς αποδεκτού συστηµατοποιηµένου πλαισίου
συζήτησης, µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, όπου δίνεται η δυνα-
τότητα σ’ αυτούς που συµµετέχουν να σχηµατίσουν γνώµη και να µην
αποκλείονται από τους «ειδικούς» ή/ και τους πολιτικούς (SUPORTS,
2012). Από την άλλη πλευρά, η λογική της ανακύκλωσης και αντι-
γραφής πλάνων στρατηγικού σχεδιασµού για την ελάχιστη τυπική
ικανοποίηση µιας σχετικής απαίτησης, µπορεί να «διανθίζει» µια µε-
λέτη, δεν απαντά όµως αποτελεσµατικά στις προκλήσεις που ένα
έργο θα πρέπει να αντιµετωπίσει.

Αναγνώριση των πολλαπλών
διαστάσεων όλων των συστηµάτων
µεταφοράς
Τάσεις: Οι κοινωνίες, ιδιαίτερα δε οι µικρές, πολλές φορές επινοούν
δικούς τους τρόπους ανταπόκρισης στις ανάγκες τους, συµπεριλαµ-
βανοµένων και των µετακινήσεων, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
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τους και έξω από «φόρµες» και κανόνες των συγκοινωνιολόγων
ή/και της Πολιτείας. Από την άλλη πλευρά, οι συγκοινωνιολόγοι τεί-
νουν να επικεντρώνουν τη σηµασία των συστηµάτων µεταφοράς
κύρια στην εξυπηρέτηση της κινητικότητας, παραβλέποντας άλλες
εξίσου σπουδαίες διαστάσεις. Επιπλέον δε, εστιάζουν συνήθως στα
χερσαία συστήµατα µεταφοράς (οδικά, σιδηροδροµικά), ενώ για τη
χώρα µας εξίσου κρίσιµη είναι η σηµασία της ακτοπλοΐας. Τέλος, διά-
φορες απόψεις διατυπώνονται εντελώς ουδέτερα, µη εντασσόµενες
σε οποιοδήποτε πλαίσιο µιας θεµιτής και αναγκαίας εγχώριας εθνι-
κής αναπτυξιακής στρατηγικής που να στηρίζεται και να προωθεί, ει
δυνατόν άµεσα, ή έστω έµµεσα, τα ελληνικά συµφέροντα.
Αντιµετώπιση: Η θεώρηση των συστηµάτων µεταφοράς θα πρέπει
να διευρυνθεί, να γίνει πιο ανοιχτή. Η τεχνική διάσταση πρέπει και
µπορεί να αποτελεί κριτήριο απόφασης, η εξέλιξη και η ανάπτυξη
όµως των συστηµάτων µεταφοράς θα ήταν αντιπαραγωγικό, αλλά
και κατ’ ουσίαν αντιεπιστηµονικό να περιοριστεί µόνο σε προσεγγί-
σεις εφαρµογών “top-down” ή αποκλειστικώς εξυπηρέτησης της ζή-
τησης: (Α) Από τη βάση της κοινωνίας αναδύονται αυθόρµητες
πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν µε τη δηµιουρ-
γία ενός θεσµικού πλαισίου, ευέλικτου επαρκώς, ώστε να τις ενσω-
µατώνει διαρκώς και να ενθαρρύνει και να υποβοηθά την ανάπτυξή
τους. Με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν νέες ιδέες και δυνά-
µεις. Τα τρίκυκλα, για παράδειγµα, «φορτοταξί» στην Κάλυµνο (∆α-
νάκης ∆., 2011), αποτελούν µια ιδιάζουσα µορφή τοπικής ευέλικτης
υπηρεσίας επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών, άτυπης και
«πειρατικής», όµως καθολικά αποδεκτής και κοινωνικά καταλυτι-
κής. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και µικρές παραγωγικές µο-
νάδες παράγουν εξειδικευµένα οχήµατα, π.χ. ηλεκτρικά,
προσβάσιµα. Η έγκριση τύπου στη χώρα µας είναι χρονοβόρα και κο-
στοβόρα. Απαιτείται στο πλαίσιο υιοθέτησης ευέλικτων διαδικασιών,
να απλοποιηθεί και τουλάχιστον να δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής
οχήµατος (κανούριου ή µεταχειρισµένου) που ο τύπος του έχει εγ-
κριθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε. χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. (Β) Είναι
επίσης αναγκαίο να αναγνωρισθεί ουσιαστικά, η σηµασία των µετα-
φορών ως εργαλείου (α) πολεοδοµικού – χωροταξικού σχεδιασµού,
(β) κοινωνικής ενσωµάτωσης και (γ) άσκησης αναπτυξιακής πολι-
τικής. Για παράδειγµα, το δίκτυο των δηµοσίων συγκοινωνιών µπο-
ρεί να αποτελέσει εργαλείο διευκόλυνσης ή αποθάρρυνσης
ανάπτυξης των χρήσεων γης. Στην κατεύθυνση αυτή µπορεί να συµ-
βάλλει ουσιαστικά η πρόταση που ήδη διατυπώθηκε για την «ενιαία
διοίκηση» ή «ενιαίο φορέα» σε επίπεδο περιφέρειας. Ενώ, η πρό-
σβαση των ΑµεΑ και των «εµποδιζόµενων» στις µετακινήσεις τους
ατόµων στο φυσικό χώρο και η ισότιµη κοινωνική τους ένταξη, δεν
είναι απλώς ένα ζήτηµα κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά αντικείµενο
µιας φρόνιµης αξιοποίησης µιας ανεκµετάλλευτης αγοράς, η οποία
αθροιστικά φτάνει στο 50% περίπου του γενικού πληθυσµού
(Υ.Πε.Χω.∆.Ε., 2003). Μια σωστή και ανταγωνιστική στρατηγική ανά-
πτυξης της «βαριάς βιοµηχανίας» της χώρας µας, του τουρισµού, θα
αναδείκνυε τη σηµασία της προσβασιµότητας, προωθώντας, µεταξύ
άλλων, κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον «προσβάσιµο τουρισµό»
(PROSPELASIS, 2011, MEDRA, 2009). (Γ) Πέρα από την τεχνοκρα-
τική και αναπτυξιακή πλευρά των συστηµάτων µεταφορών, θα πρέ-
πει να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν παραµεληµένες
διαστάσεις τους, όπως: ως κινητά σύµβολα των πόλεων µεγάλης πο-
λιτισµικής αξίας, χώροι κοινωνικής συνεύρεσης, χώροι επικοινω-
νίας, µέσα ψυχαγωγίας καθαυτά κ.λπ. (∆) Είναι αναγκαίο σε µια
νησιωτική χώρα, µε 14.880 km ακτογραµµής, χιλιάδες λιµάνια και
λιµενίσκους και πλούσια ναυτική παράδοση, να µην αγνοούνται οι

θαλάσσιες µεταφορές και η ακτοπλοΐα. (Ε) Η διασφάλιση της οικο-
νοµικής βιωσιµότητας των διαφόρων συστηµάτων µεταφοράς είναι
απαραίτητη. Λύση όµως δεν είναι αποτελεί η αβίαστη και ενίοτε απε-
ρίσκεπτη παραχώρησή τους σε ξένες, πολυεθνικές επιχειρήσεις,
όπως συµβαίνει σε πολλές χώρες του εξωτερικού, µε την εξάπλωση
των µεγάλων πολυεθνικών µεταφορέων (mega carriers) ακόµα και
στις δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες. Οι επιπτώσεις µιας τέτοιας εξέ-
λιξης δε σχετίζονται µόνο µε τη µεγαλύτερη πιθανότητα διαφυγής
του όποιου παραγόµενου πλούτου εκτός συνόρων, αλλά και µε την
πτώση, συνήθως, του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοι-
νού, καθώς τα κέντρα σχεδιασµού βρίσκονται µακριά από το πεδίο
παροχής των µεταφορικών υπηρεσιών, χωρίς γνώση των τοπικών
ιδιαιτεροτήτων και συνθηκών.
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Μεταφορές vs Οικονοµία
Η συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ήταν
αναπόφευκτο να παρασύρει µαζί της και τις µεταφορές. Η κατακό-
ρυφη πτώση της αγοράς αυτοκινήτου και του αριθµού των µετακι-
νήσεων ως απόρροια της ανεργίας, της µείωσης της κατανάλωσης
στην αγορά, στην αναψυχή και σε κάθε υπηρεσία και δραστηριό-
τητα, εισπράττεται από πολλούς ως αποτέλεσµα, µε πρόσηµο αρ-
νητικό, της γενικότερης ύφεσης και της πτώχευσης της ελληνικής
κοινωνίας. Μήπως όµως συνέβη και το αντίστροφο; Μήπως είναι η
συρρίκνωση των µεταφορών που παρέσυρε την οικονοµία;
Υπήρχε συρρίκνωση των µεταφορών την εποχή της υπερθέρµαν-
σης της οικονοµίας, την εποχή των µεγάλων φόρτων και του κορε-
σµού; Για να απαντηθεί η παραπάνω ερώτηση κριτήριο δεν είναι οι
φόρτοι αλλά η προσπελασιµότητα. Ως γνωστόν, λόγω του κορε-
σµού, των καθυστερήσεων και των ατυχηµάτων, ακυρώνονταν επι-
θυµητές µετακινήσεις. Επίσης λόγω της υπερφόρτωσης του δικτύου
από αυτοκίνητα κάποιοι εν δυνάµει χρήστες του δρόµου, όπως
πεζοί και ποδηλάτες είχαν αποµακρυνθεί. Το ίδιο συνέβαινε και µε
κοινωνικές κατηγορίες για τις οποίες ο δρόµος δεν ήταν φιλικός
(ηλικιωµένοι, παιδιά, ανάπηροι κ.ά.). Ο κορεσµός έστω και αν πα-
ρουσιάζει εικόνες έντασης, στην πράξη κρύβει παράλυση της κυ-

κλοφορίας και οι συνέπειες δεν είναι χωρίς κόστος.
Συµφέρει λοιπόν να στιγµατίζουµε τις οικονοµικές πολιτικές, για τις
οποίες ευθύνονται πολύ λίγοι, κάνοντας ότι δεν αντιλαµβανόµαστε
ότι σε σηµαντικό βαθµό οι οικονοµικές δραστηριότητες καθορίζον-
ταν από την οργάνωση του χώρου και των µετακινήσεων και από τις
γενικότερες επιλογές της κοινωνίας, για τις οποίες εν τέλει ευθύ-
νονται πολλοί. Είναι εύλογο λοιπόν να αποφεύγεται µια πραγµατική
συζήτηση για το πώς φτάσαµε ως εδώ γιατί θα αποκάλυπτε τα λάθη
µιας κοινωνίας και της κυρίαρχης νοοτροπίας της σε προτεραιότη-
τες και επιλογές, που πολλές από αυτές αφορούν τον τοµέα των µε-
ταφορών και της πολεοδοµίας και ενέχονται για τη χρεωκοπία της
χώρας, των πόλεων και της ζωής του καθένα µας. Θεωρείται για
παράδειγµα η πρωτεύουσα αθώα για την πτώχευση; ∆ιέθετε το κα-
τάλληλο παραγωγικό πλαίσιο για να είναι ανταγωνιστική απέναντι
στις άλλες πόλεις του πλανήτη; Σε ποιους τοµείς είχε να επιδείξει
οικονοµικές επιτυχίες αυτή η Αθήνα; Σε τι συνέβαλε στα οικονοµικά
του τόπου; Προσήλκυε τουρίστες ή τους έδιωχνε; Προσήλκυε επεν-
δυτές; Εξασφάλιζε στους κατοίκους της πλατείες και πάρκα, ‘κα-
θαρό’ αέρα, ‘ησυχία’ και ‘άσκηση’ µε περπάτηµα και ποδήλατο ώστε
να έχουν ένα υψηλό επίπεδο υγείας που θα κρατούσε χαµηλά τις
δαπάνες περίθαλψης; Προσέφερε υποδοµές για µετακινήσεις φι-
λικές στο περιβάλλον µε χαµηλό κόστος, άνεση και χωρίς απώ-

Μεταφορες Πριν Και Μετα Την
Κριση. Επιστροφη Στις Παλιες

Πολιτικες;
Θάνος Βλαστός*
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λειες χρόνου; Ποιος είχε ευθύνη για την χαµηλή παραγωγικότητα
της πρωτεύουσας και της κάθε ελληνικής πόλης; Οι υπουργοί οι-
κονοµικών ή µήπως η κοινωνία στο σύνολό της;
Για να µην επαναληφθεί η µεγάλη καταστροφή που ζούµε τώρα θα
ήταν εύλογο να αναζητήσουµε τις αιτίες και τα λάθη που οδήγησαν
σε αυτήν. Ωστόσο προτιµούµε να παρακάµπτουµε τα δύσκολα θέ-
µατα, όπως το τι συνέβαινε στον τόπο µας προ της κρίσης, για πα-
ράδειγµα το ότι αρνιόµαστε πεισµατικά να αξιοποιήσουµε και να
διδαχτούµε από τα καλά παραδείγµατα που εφαρµόζονταν στις υπό-
λοιπες χώρες της Ευρώπης γιατί δεν τα θέλαµε αυτά τα παραδείγ-
µατα. Είµαστε προσκολληµένοι στην εισαγόµενη πολυτέλεια της
ιδιωτικής µετακίνησης, υποστηρίζοντας το µύθο ότι το αυτοκίνητο

είναι το µέσο που ταιριάζει καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία του Έλ-
ληνα και αυτό είναι που του αξίζει! Η δηµόσια συγκοινωνία ήταν για
το περιθώριο όσο για το περπάτηµα και το ποδήλατο για τους γρα-
φικούς. ∆εν το θέλαµε το παράδειγµα της Ευρώπης. Εξακολου-
θούµε επίσης να αδιαφορούµε για τη µεγάλη αλλαγή νοοτροπίας
ως προς την κατοίκηση και τις αστικές µεταφορές που καταγράφε-
ται σήµερα στο δυτικό κόσµο και έχει πολλά να µας πει. Όπως φαί-
νεται στην (Eικ. 1), ενώ µεταξύ των ετών 1940 και 1990 το ποσοστό
του αυτοκινήτου στους τρόπους µετακίνησης συνεχώς αυξανόταν
εις βάρος της δηµόσιας συγκοινωνίας, του ποδηλάτου και του περ-
πατήµατος, µετά το 1990 προβλέπεται µια αντίστροφη εξέλιξη.

Οι προσδοκίες του 20ου αιώνα
O 20ος αιώνας ξεκίνησε πάρα πολύ αισιόδοξα. Οι τεχνολογικές και-
νοτοµίες, όπως το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο, το µπετόν, το σίδερο
και η διαθέσιµη άπειρη γη όπως και ο ορυκτός πλούτος υπόσχον-
ταν εντυπωσιακές αλλαγές.
Αν και ο αιώνας έζησε δυο παγκόσµιους πολέµους και πολλούς άλ-
λους τοπικούς, στη διάρκειά του ο κόσµος άλλαξε όψη. Τα νέα µέσα
µεταφοράς, κυρίως το αυτοκίνητο, µάγεψαν, γιατί ουσιαστικά απε-
λευθέρωσαν από τα δεσµά της προβιοµηχανικής πόλης, από τη στε-
νότητα χώρου, τη ρύπανση, το θόρυβο και τη φτώχεια υποδοµών.
Στις αρχές του αιώνα οι φουτουριστές καλούσαν να γκρεµίσουµε
τις πόλεις και ‘…µακριά από αυτές να φτιάξουµε µεγάλους κόµβους
για αυτοκίνητα και αεροπλάνα’. ‘Ένα αυτοκίνητο είναι πιο όµορφο
από τη Νίκη της Σαµοθράκης’ έγραφε ο Marinetti το 19091 . Τη δό-
µηση την φαντάζονταν προσαρµοσµένη στις µηχανικές ροές µε τη
µορφή γραµµικών πόλεων που θα αναπτύσσονταν κατά µήκος εκα-
τοντάδων χιλιοµέτρων2 . Οι πόλεις αυτές θα ήταν προάγγελοι της
λογικής αυτού που ονοµάζουµε σήµερα oriented development. Η
µόνη διαφορά ήταν ότι οι γραµµικές πόλεις ήταν προσανατολισµέ-
νες στο αυτοκίνητο ενώ σήµερα θα θέλαµε να προσανατολίζονται
στη δηµόσια συγκοινωνία (transit oriented development).
Πολλά από τα οράµατα των φουτουριστών υλοποιήθηκαν. Πράγ-

µατι σήµερα κυκλοφορούν στον πλανήτη 1 δις. αυτοκίνητα, το 2050
προβλέπεται ότι θα κυκλοφορούν 2,5 δις, ο πλανήτης κατακτήθηκε
και τα σύνορα είναι λιγότερο στεγανά. ∆εν χτίζονται νέες πόλεις
αλλά επεκτείνονται οι υφιστάµενες µε εκρηκτικούς ρυθµούς και µε
τη µορφή αχανών προαστείων που δίνουν απάντηση στις προσδο-
κίες για µεγάλα οικόπεδα και µονοκατοικίες3 . Το 2030 εκτιµάται
ότι τα προάστεια θα καλύπτουν εκτάσεις τριπλάσιες από αυτές των
αστικών περιοχών του 20004 . Είναι όµως σωστές αυτές οι προ-
βλέψεις;
Η εντύπωση ότι ‘η ανάπτυξη’ θα συνεχιζόταν γραµµικά στο διηνε-
κές ήταν κυρίαρχη σε ένα µεγάλο µέρος του 20ου αι. Στο πλαίσιο
αυτό, πριν από λίγες δεκαετίες φαντάζονταν ότι τα αυτοοδηγούµενα
αυτοκίνητα θα είχαν σήµερα αντικαταστήσει ένα σηµαντικό µέρος
του στόλου, ότι η ταχύτητα στους αυτοκινητόδροµους θα είχε εκτο-
ξευτεί, ότι τα ιπτάµενα αυτοκίνητα θα ήταν πραγµατικότητα, αεριω-
θούµενοι µηχανισµοί θα επέτρεπαν στον πεζό να κάνει τεράστια
άλµατα, ότι πάνω από τις πόλεις ο αέρας θα ήταν κορεσµένος από
ελικόπτερα, τα συστήµατα µαγνητικής αιώρησης θα είχαν σε εφαρ-
µοστεί σε µεγάλη έκταση και βέβαια οι µεταφορές στο διάστηµα θα
είχαν γίνει καθηµερινότητα. Ο κόσµος θα ήταν υψηλής τεχνολογίας
και ευτυχισµένος.
Τι συνέβη και απέχουµε τόσο πολύ από όλα αυτά;

Εικ. 1. Κατανοµή των µετακινήσεων ανά µέσο. Τάσεις σε παγκόσµιο επίπεδο

Πηγή: Litman (2012)

1 Marinetti, 1909 αναφ. στο Lista, 1973:4
2 Matta, 1979 :35
3 Στις 25 µεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ σε προάστεια κατοικεί ποσοστό µεγαλύτερο από το 75% του πληθυσµού τους και είναι εγκατεστηµένα περισσό-

τερα από το 60% των γραφείων. Cervero R (1998).
4 Setoa K.C., Güneralpa B, Hutyrac, L.R. (2012) Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 109 (40) pp. 16083-16088.

184:Layout 1 26/3/13  13:30  Page 11



10 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ένα µέλλον διαφορετικό από αυτό
που φανταζόµαστε
Πράγµατι ενώ η αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων ήταν εκρη-
κτική τη δεύτερη δεκαετία µετά τον πόλεµο, µέχρι το 90 σταθερο-

ποιήθηκε σε υψηλά επίπεδα και στη συνέχεια µειώθηκε κατακό-
ρυφα µε τάσεις εκµηδένισης σήµερα σε µια σειρά από βιοµηχανι-
κές χώρες (Εικ. 2), πολύ πιο έντονα στις ΗΠΑ αλλά καθαρά και στις
ευρωπαϊκές χώρες, µε εξαίρεση την Ελλάδα πριν από την κρίση

(Εικ. 3).

Το ίδιο συνέβη και µε τη µέση ταχύτητα. Ενώ είχε µια αυξητική πορεία
στο µεγαλύτερο µέρος του 20ου αιώνα, µετά τη δεκαετία του 80 άρ-
χισε να µειώνεται. Είναι γνωστό ότι το µέγεθος των αστικών επιφα-
νειών και η µέση ταχύτητα ήταν πάντα συνδεδεµένα. Άρα η µείωση
της µέσης ταχύτητας θα συνοδευτεί τα επόµενα χρόνια από συγκρά-
τηση και του ρυθµού των αστικών επεκτάσεων; Μήπως τα µεγάλα οι-
κόπεδα µε τις µονοκατοικίες στα προάστια ήταν µια πολυτέλεια για
τις γνωστές πλέον αντοχές του πλανήτη και θα πρέπει να περιµέ-
νουµε ότι και οι προνοµιούχες χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής
θα αρχίσουν να συγκλίνουν προς το παράδειγµα των αναπτυσσόµε-
νων οικονοµικά χωρών όπου οι αστικές εκτάσεις τους είναι εξαιρε-
τικά πυκνοδοµηµένες και η δηµόσια συγκοινωνία και το δίκυκλο είναι
τα κυρίαρχα µέσα µετακίνησης;
Ανάλογες µε τους φόρτους και τη µέση ταχύτητα διαπιστώσεις γίνον-
ται και για τις άδειες οδήγησης. Στις πιο ανεπτυγµένες χώρες το πο-
σοστό του πληθυσµού µε άδεια οδήγησης, οποιασδήποτε ηλικίας,
ήταν διαρκώς αυξανόµενο µε µεγαλύτερες αυξήσεις στις γυναίκες.
Σήµερα σε 10 χώρες που εξετάστηκαν (ΗΠΑ, Καναδάς, βόρειες και

δυτικές χώρες της Ευρώπης και στις πιο πυκνοκατοικηµένες περιοχές
της Ιαπωνίας και της Ν. Κορέας) το ποσοστό αυτό µετά το 90 βρέθηκε
να µειώνεται και ιδιαίτερα στους νέους άνδρες (Litman T 2012).
Η νέα γενιά φαίνεται να αποδίδει λιγότερη σηµασία στην ιδιοκτησία
αυτοκινήτου και να προσελκύεται λιγότερο από τη ζωή στα προάστεια.
Οι λόγοι είναι πολλοί: η αύξηση του κόστους των µεταφορών, οι ανα-
πλάσεις στα κέντρα και οι αυξηµένες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης σε
αυτά, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αναβάθµιση των εναλλακτι-
κών µέσων µετακίνησης, η ευαισθητοποίηση ως προς το περιβάλλον
και την απειλή της κλιµατικής αλλαγής κ.λπ.
Είναι ενδιαφέρον ότι η εισοδηµατική κατηγορία στην οποία καταγρά-
φονται οι µεγαλύτερες µειώσεις χρήσης του αυτοκινήτου είναι η υψη-
λότερη. Οι στατιστικές αρχίζουν να δείχνουν ότι η ανάπτυξη των
µεταφορών αποσυνδέεται από την οικονοµική ανάπτυξη (decou-
pling). Το παράδειγµα της Βρετανίας είναι χαρακτηριστικό. Mέχρι το
1990 περίπου η αύξηση του ΑΕΠ συνοδευόταν από ακόµη µεγαλύ-
τερη αύξηση των οχηµατοχιλιοµέτρων ενώ από το 90 και µετά η τιµή
του λόγου αυτού µειώνεται σταθερά (Εικ. 4).

Πηγή: Newman and Kenworthy (2011)

Εικ. 4. Αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης και των µεταφορών στη Βρετανία (οχηµατοχιλιόµετρα/ΑΕΠ και επιβατοχιλιόµετρα/ΑΕΠ)

Πηγή: Department for Transport - UK (2010)

Πηγή: Ε.Ε. (2007), US Department of Transportation – Federal
Highway Administration

Εικ. 2. Μέσο ποσοστό αύξησης της χρήσης αυτοκινήτου σε 25 πό-
λεις, σε διάφορες ηπείρους (οχηµατοχιλιόµετρα/κεφαλή/δεκαετία)

Εικ. 3. Χρήση του αυτοκινήτου στις ΗΠΑ και σε ευρωπαϊκές
χώρες (επιβατοχιλιόµετρα/άτοµο/έτος)
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Εικ. 5. Zήτηση ανά κατηγορία κατοικίας

Πηγή: Νelson (2006)

Στις ΗΠΑ το 1990 περισσότερα από τα 2/3 των νοικοκυριών προτι-
µούσαν µεγάλα οικόπεδα και µονοκατοικίες, όµως τώρα η ζήτηση
για µικρά οικόπεδα και διαµερίσµατα αυξάνει και προβλέπεται ότι
το 2030 περισσότερα από τα 2/3 των νοικοκυριών θα ζητούν πιο
συµπαγείς τύπους κατοικίας και θα προτιµούν τις αστικές περιοχές
από τα προάστεια. Εκτιµήσεις µε βάση έρευνες αγοράς δείχνουν ότι

η ζήτηση για µεγάλα οικόπεδα θα µειωθεί ενώ θα αυξηθεί η ζή-
τηση για διαµερίσµατα και µικρά οικόπεδα. Σηµειώνεται ότι στις πυ-
κνοδοµηµένες και πολυλειτουργικές περιοχές οι κάτοικοι τείνουν
να αποκτούν λιγότερα αυτοκίνητα και οδηγούν λιγότερο κατά 20-
40% σε σχέση µε τους κατοίκους των προαστείων (Εικ. 5).

Είναι εφικτή στην Ελλάδα η επιστροφή
στα παλιά;
Στην Ελλάδα οι παραπάνω τάσεις εκδηλώθηκαν πολύ πιο έντονα,
κυρίως λόγω της οικονοµικής κρίσης των τελευταίων ετών. Ωστόσο

φαίνεται ότι επιµένουµε να θεωρούµε αυτονόητο ότι όταν κάποια
στιγµή η οικονοµία ανακάµψει τότε θα επιστρέψουµε στις ‘παλιές
καλές εποχές’, όπου η Ελλάδα εµφανιζόταν στην Ευρώπη, και µε
απόσταση, ως εκείνη που θα είχε το υψηλότερο όριο κορεσµού χρή-
σης αυτοκινήτου (Εικ.6).

Εικ. 6. Επίπεδο κορεσµού σε διάφορες χώρες (οχηµατοχιλιόµετρα/άτοµο/έτος)

Πηγή: Gargett (2012) – Australian Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics

000 οχηµατοχιλιόµετρα
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Eικ. 7. Η επίδραση των διαφόρων αστικών τύπων στην κατανοµή των µετακινήσεων ανά µέσο

Πηγή: Lawton (2001)

Είναι µάλλον προδιαγεγραµµένα τα έργα που τότε θα προωθήσουµε:
συµπλήρωση του δικτύου αυτοκινητοδρόµων, βελτίωση του δευτε-
ρεύοντος οδικού δικτύου, κατασκευή πολλών, πάρα πολλών γκαράζ.
Θα επιστρέψουµε στην προσφιλή µας οδοποιία και στις άλλες υπο-
δοµές που θα ενθαρρύνουν την αγορά αυτοκινήτων και θα µειώσουν
την απόσταση του ελληνικού δείκτη ιδιοκτησίας αυτοκινήτου από τον
ευρωπαϊκό. Φυσικά το ότι οι πόλεις που φτιάξαµε δεν χωράνε το αυ-
τοκίνητο ελάχιστους απασχολεί γιατί το ενδιαφέρον εστιάζεται στα
προάστεια που δίνουν διέξοδο έστω και αν ανταγωνίζονται τα ιστο-
ρικά κέντρα, έστω και αν αποτελούν µη βιώσιµες λύσεις για το αύριο
των πόλεων.
Άραγε είναι εφικτό να επιστρέψουµε στα παλιά; Γιατί υποτιµάται ότι το
προ της κρίσης βιοτικό επίπεδο, που στήριξε την αγορά των ιδιωτι-
κών αυτοκινήτων, την εντατική χρήση τους και την κατασκευή υπο-
δοµών, οφειλόταν σε δανεικά που µέρος τους η Ελλάδα δεν θα σταθεί
ποτέ ικανή να επιστρέψει; Τον αναγκαίο πλούτο ώστε να αναπαράγει
τους παλαιούς ρυθµούς θα είναι εξαιρετικά δύσκολο πια να τον απο-
κτήσει από µόνη της, όσο και αν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της.
Ζούσαµε πάνω από τις δυνάµεις µας και αυτό σηµαίνει ότι φτιάχναµε
πόλεις πανάκριβες, πολεοδοµικά και κυκλοφοριακά, που τις συντη-
ρούσαµε µε δανεικά σε βάρος των παιδιών µας. Πανάκριβες, α) γιατί
άφηναν ελεύθερο τον καθένα να χτίζει περίπου όπου ήθελε, αυξά-
νοντας κατακόρυφα το κόστος επέκτασης των δικτύων, β) γιατί δια-
χέονταν στην περιφέρεια αδιαφορώντας για την αύξηση του µήκους,
του χρόνου και του κόστους των µετακινήσεων, γ) γιατί επέτρεπαν τη
συστηµατική οικοδόµηση ώστε να αποκτηθούν περισσότερα τετρα-
γωνικά, εκείνων των επιφανειών που έπρεπε να είχαν δοθεί για φαρ-
δύτερους δρόµους, µε αποτέλεσµα το οικονοµικό κόστος από τον
κορεσµό και τις καθυστερήσεις, από τα ατυχήµατα και τα προβλήµατα
υγείας, λόγω των υψηλών επιπέδων ρύπανσης και θορύβου, να είναι
πολύ µεγάλο. Θα επιστρέψουµε σε αυτές τις πανάκριβες πόλεις και σε
πανάκριβα µέσα µετακίνησης, όπως το αυτοκίνητο, ενώ σε όλες τις
άλλες παραµέτρους της οικονοµίας θα γίνονται δραµατικές προσπά-
θειες εξοικονόµησης πόρων; Είναι δυνατόν να επιζήσει το άρρωστο
πολεοδοµικό και κυκλοφοριακό παρελθόν, κύριος παραγωγός ελ-
λειµµάτων, κάτω από την οµπρέλα των σκληρών µέτρων για την οι-
κονοµία;
Συζήτηση
Ποιο είναι το πιο πιθανό σενάριο για το αυριανό τοπίο; Μάλλον η αυ-
ριανή Ελλάδα θα είναι πολύ διαφορετική. Ενώ µέχρι σήµερα, λόγω
γραφειοκρατίας, διαφθοράς και κρατούσας ιδεολογίας, ήταν ερµη-
τικά κλειστή στις επενδύσεις και διατηρούσε µικρές κλίµακες στα µε-

γέθη της, π.χ. στης βιοµηχανίας και στου τουρισµού, θα περάσει αύριο
σε αντιδιαµετρικά αντίθετες καταστάσεις, όπου οι περιορισµοί θα ελα-
χιστοποιηθούν, θα γίνονται επενδύσεις χωρίς αυστηρούς σχεδια-
σµούς και πολύ πιο ελεύθερα στο χώρο. Αυτό αναπόφευκτα θα
προκαλέσει στρεβλώσεις και στις µεταφορές. Θα ενισχυθούν και υφι-
στάµενες στρεβλώσεις που οφείλονται στις αυθαίρετες επιλογές του
καθένα ως προς την κατοίκηση, απέναντι στις οποίες αυτός ο τόπος
ήταν απόλυτα ανεκτικός. Ένα µέρος της Ελλάδας πουλήθηκε, όχι
τώρα, αλλά τότε που παίρναµε τα αγύριστα δανεικά, υποθηκεύοντάς
την. Το αποτέλεσµα το βλέπουµε τώρα όµως οι υπογραφές µπήκαν
τότε, στις καλές εποχές. Ας µην υποτιµάµε ότι εµείς οι ίδιοι µε τις αυ-
θαιρεσίες µας τα προηγούµενα χρόνια συµπεριφερθήκαµε µε το χει-
ρότερο τρόπο, κερδοσκοπώντας πάνω στο περιβάλλον της Ελλάδας,
χειρότερα ίσως από ό,τι θα κάνει αύριο και ο πιο στυγνός µεγαλοε-
πενδυτής.
Αυτό που σε κάποιο βαθµό θα σώσει κάτι από το περιβάλλον είναι ότι
οι ίδιοι οι επενδυτές δεν θα έχουν συµφέρον να διακινδυνεύουν τα
χρήµατά τους σε µια άσχηµα οργανωµένη χώρα, όπου όλα θα κοστί-
ζουν παράλογα ακριβά και θα εµποδίζεται η κατανάλωση. Η αφετηρία
είναι δύσκολη. Μια ελάχιστη οργάνωση θα τους είναι απαραίτητη. Η
Ελλάδα οικοδοµήθηκε βασιζόµενη στο αυτοκίνητο, διαθέτοντας για
αυτό το µεγαλύτερο µέρος των διαθέσιµων χρηµατοδοτήσεων, µε
αποτέλεσµα ο σιδηρόδροµος ουσιαστικά να εγκαταλειφθεί και να µην
υπάρχει δηµόσια συγκοινωνία στις επαρχιακές πόλεις. Τώρα για να
γίνει φτηνότερος αυτός ο τόπος στον τοµέα των µεταφορών θα πρέπει
σιγά σιγά να απεξαρτηθεί από το αυτοκίνητο. Οι πόλεις θα πρέπει να
γίνουν πυκνότερες γιατί στις χαµηλές πυκνότητες το αυτοκίνητο επι-
κρατεί απόλυτα ενώ στις υψηλές δηµόσια συγκοινωνία, περπάτηµα
(και ποδήλατο στην Ευρώπη) αυξάνουν σηµαντικά τα ποσοστά τους
(Εικ. 7). Θα πρέπει επίσης να παρουσιάσουν ένα πιο ισόρροπο ισο-
ζύγιο ανάµεσα σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους, να προσανατο-
λιστούν προς τη δηµόσια συγκοινωνία, να µειωθούν τα όρια
ταχύτητας, να κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα, οι Έλληνες να αρ-
χίσουν να περπατούν και να κάνουν ποδήλατο.
Η προοπτική που συνδέεται, χωρίς να ταυτίζεται, µε µια χαµηλότε-
ρου κόστους Ελλάδα, είναι ενδιαφέρουσα γιατί θα κάνει τις πόλεις
µας πιο ανθρώπινες, πιο υγιείς, πιο υπεύθυνες και συµµέτοχες στην
παγκόσµια εκστρατεία για το περιβάλλον. Αυτή είναι η προοπτική
που θα µας φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη και όχι η αντίθετή της,
όπως νόµιζαν πολλοί, ταυτίζοντας την τελευταία µε αυτοκινητό-
δροµους, υψηλές ταχύτητες, πολυτέλειες, ακριβές επιλογές και
υπερκατανάλωση.
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Στην Ευρώπη υπάρχουν εκατοµµύρια άνθρωποι της δουλειάς, των
µετρηµένων δαπανών, της λιτής καθηµερινότητας, κόσµος που
περπατάει, που ζει µε το ποδήλατο, που πίνει κάθε απόγευµα την
µπύρα του στο καφέ της γειτονιάς προασπίζοντας την αξία της ως
κελύφους κοινωνικότητας, κόσµος που διέσωσε και προασπίστηκε
τα ιστορικά κέντρα. Προτιµήσαµε να επιλέξουµε τα χειρότερα από
την Ευρώπη που στο κάτω κάτω δεν µας αντιστοιχούν. Ίσως τώρα η
κρίση µας βοηθήσει να στραφούµε µε περισσότερη σεµνότητα στην
άλλη Ευρώπη που είναι πιο κοντά µας και που είναι εκείνη που θα
µπορεί να κρατήσει µια θέση αύριο σε έναν πιο ισορροπηµένο οι-
κονοµικά πλανήτη.
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14 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Κέντρο ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας (Κ∆Κ) του Νοµού Αττικής
το οποίο ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής διαθέτει περίπου 550 θέ-
σεις µέτρησης σε χαρακτηριστικές διατοµές των κύριων οδικών αρ-
τηριών του βασικού οδικού δικτύου της πόλης της Αθήνας. Από
αυτές τις 550 περίπου θέσεις µέτρησης – οι οποίες αποτελούνται
είτε από απλούς επαγωγικούς βρόχους είτε από θέσεις µηχανικής
όρασης – συλλέγονται ανά 90 δευτερόλεπτα τα κυκλοφοριακά στοι-
χεία του κυκλοφοριακού φόρτου (οχήµατα/ώρα), της µέσης ταχύ-
τητας κίνησης (χλµ/ώρα) και της µέσης χρονικής κατάληψης (%
του χρόνου). Στη συνέχεια τα προαναφερθέντα κυκλοφοριακά στοι-
χεία επεξεργάζονται και πραγµατοποιείται εκίµηση τόσο για την κυ-
κλοφοριακή κατάσταση (αραιή, πυκνή, κορεσµένη) όσο και για τον
µέσο χρόνο διάνυσης επιµέρους οδικών τµηµάτων (από το άθροι-
σµα των οποίων προκύπτουν οι χρόνοι διάνυσης συγκεκριµένων
διαδροµών οι οποίοι αποτυπώνονται ανά 90 δευτερόλεπτα στις 24
Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων).
Επιµέρους στόχο του Κ∆Κ αποτελεί η συστηµατική ανάλυση τόσο
των συλλεγόµενων όσο και των επεξεργαζόµενων κυκλοφορια-
κών δεδοµένων µε απώτερο στόχο τη λήψη στρατηγικών αποφά-
σεων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας (π.χ. µέσω επεµβάσεων
στη φωτεινή σηµατοδότηση). Στο προαναφερθέν πλαίσιο, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η µεταβολή των κυκλοφοριακών δεδο-

µένων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών όπου και άρχισε να
γίνεται φανερή η επιρροή της οικονοµικής κρίσης και στο χώρο των
µεταφορών.
Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο της παρούσας ηµερίδας του Συλ-
λόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, το Κ∆Κ προχώρησε στην πα-
ρουσίαση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης που πραγµατοποιεί
για το συγκεκριµένο θέµα σε τριµηνιαία βάση και την οποία αποτυ-
πώνει στις επιµέρους τριµηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας του Κ∆Κ, τις
οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα του Κ∆Κ (www.patt.gov.gr).
Αρχικά επιλέχθηκαν οι οδικές αρτηρίες για τις οποίες πραγµατο-
ποιείται η ανάλυση των κυκλοφοριακών δεδοµένων. Πιο συγκε-
κριµένα οι οδικές αρτηρίες οι οποίες αναλύθηκαν είναι οι εξής:
• Λ. Κατεχάκη
• Λ. Αθηνών
• Λ. Μεσογείων
• Λ. Αλεξάνδρας
• Λ. Βουλιαγµένης
• Λ. Κηφισίας
• Λ. Βασ. Σοφίας
• Λ. Συγγρού
• Λ. Ποσειδώνος
• Λ. Κηφισού
• Πανεπιστηµίου

• Λ. Αµαλίας

Μεταβολες Κυκλοφοριακων
∆εδοµενων Στις Βασικες

Αρτηριες Της Αθηνας
∆ηµήτρης Σερµπής*, Αντώνης Χαζίρης**, Θεόδωρος Βορβολάκος***
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15 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

• Σταδίου
• Πειραιώς

Οι προαναφερθείσες αρτηρίες αναλύθηκαν ανά κατεύθυνση όπου
αυτό είναι εφαρµόσιµο.
Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε για τις χρονιές 2009, 2010, 2011
και 2012. Βαρύτητα δόθηκε σε εκείνους τους µήνες που δεν πα-
ρουσιάζουν κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών ιδιαίτερα
γεγονότα (π.χ. περίοδος Πάσχα, περίοδος καλοκαιρινών διακοπών,
περίοδος Χριστουγέννων) και στις καθηµερινές.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως πριν από την οικονοµική κρίση, η
τάση που παρουσιαζόταν ήταν µια µέση ετήσια αύξηση του κυκλο-
φοριακού φόρτου κατά 3% και µια µέση ετήσια µείωση της µέσης

ταχύτητας κίνησης κατά -2%.

2. Μεταβολή κυκλοφοριακού φόρτου
Η µεταβολή του µέσου ηµερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου για τις
υπό-ανάλυση οδικές αρτηρίες πραγµατοποιήθηκε µε σύγκριση
ανάµεσα στα υπό-ανάλυση έτη και πιο συγκεκριµένα:

• 2010 σε σχέση µε 2009

• 2011 σε σχέση µε 2010

• 2012 σε σχέση µε 2011

• 2012 σε σχέση µε 2009

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα 4 επόµενα διαγράµµατα:
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Από την ανάλυση των 4 διαγραµµάτων προκύπτει πως κατά το έτος
2010 παρουσιάστηκε η πρώτη µείωση του µέσου ηµερήσιου κυ-
κλοφοριακού φόρτου σε όλες τις οδικές αρτηρίες που αναλύθηκαν
µε ποσοστά που κυµαίνονταν από -0,5% έως -7%. Η µείωση αυτή
συνεχίστηκε και κατά το έτος 2011, οπότε και η µείωση σε σχέση µε
το 2010 κυµάνθηκε από -1% έως -8,5% µε εξαίρεση τη Λ. Κατεχάκη
µε κατεύθυνση προς Λ. Μεσογείων, όπου δεν παρατηρήθηκε καµία
µεταβολή. Τέλος, το 2012 παρουσιάστηκε νέα µείωση του µέσου
ηµερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου που κυµάνθηκε από -0,5% έως
-8%. Συνολικά, η µείωση ανάµεσα στο 2012 και το 2009 κυµάν-
θηκε από -6% έως -16%.

3.Μεταβολή µέσης ταχύτητας κίνησης
Η µεταβολή του µέσης ταχύτητας κίνησης των οχηµάτων για τις υπό-
ανάλυση οδικές αρτηρίες πραγµατοποιήθηκε µε σύγκριση ανάµεσα
στα υπό-ανάλυση έτη και πιο συγκεκριµένα:

• 2010 σε σχέση µε 2009

• 2011 σε σχέση µε 2010

• 2012 σε σχέση µε 2011

• 2012 σε σχέση µε 2009

Αξίζει να σηµειωθεί πως η µεταβολή υπολογίστηκε µόνο για την
περίοδο αιχµής και όχι για το σύνολο της ηµέρας. Τα αποτελέσµατα
παρουσιάζονται στα 4 επόµενα διαγράµµατα:
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Από την ανάλυση των 4 διαγραµµάτων προκύπτει πως κατά το έτος
2010 παρουσιάστηκε η πρώτη αύξηση του µέσης ταχύτητας κίνη-
σης των οχηµάτων κατά τη διάρκεια των ωρών αιχµής σε όλες τις
οδικές αρτηρίες που αναλύθηκαν µε ποσοστά που κυµάνθηκαν έως
12%. Η µείωση αυτή συνεχίστηκε και κατά το έτος 2011, οπότε και
η µείωση σε σχέση µε το 2010 κυµάνθηκε έως 10%. Τέλος, το 2012
παρουσιάστηκε νέα µείωση που κυµάνθηκε έως 9%. Συνολικά, η
µείωση ανάµεσα στο 2012 και το 2009 κυµάνθηκε από 1% έως
20%.

4. Μεταβολή µέσου χρόνου διάνυσης
διαδροµών
Η µεταβολή του µέσου χρόνου διάνυσης διαδροµών των οχηµάτων
εκτιµήθηκε για ένα σύνολο 20 περίπου διαδροµών οι οποίες κα-
λύπτουν την πλειοψηφία των οδικών αρτηριών που εποπτεύει το
Κέντρο ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας. Η σύγκριση πραγµατοποι-
ήθηκε τόσο για τις ώρες αιχµής όσο και για τις ώρες εκτός αιχµής.
Εξαιτίας όµως του γεγονότος πως κατά τη διάρκεια των υπό-ανά-
λυση ετών (2009, 2010, 2011 και 2012) οι ώρες αιχµής για τις
εκάστοτε διαδροµές µεταβλήθηκαν (όπως και τα υπόλοιπα κυκλο-
φοριακά δεδοµένα), αυτό είχε επιρροή και στην ανάλυση των χρό-
νων διαδροµής. Για το λόγο αυτό η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε για
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το σύνολο των ωρών ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ώρες εντός ή
εκτός αιχµής. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον επόµενο πί-
νακα 1 (Πίνακας 1).

Από τον πίνακα γίνεται φανερό πως κατά µέσο όρο το 2010 οι χρό-
νοι διαδροµής µειώθηκαν κατά 9%, την επόµενη χρονιά παρατη-
ρήθηκε νέα µείωση της τάξης του 5%, ενώ το 2012 παρατηρήθηκε
επιπλέον µείωση 10%. Συνολικά οι χρόνοι διαδροµής µειώθηκαν
κατά τη διάρκεια αυτών των ετών κατά 20% περίπου.
Από την επιµέρους ανάλυση των χρόνων διαδροµής προέκυψε πως
η µεγαλύτερη µείωση του µέσου χρόνου διαδροµής παρατηρείται
στη Λ. Κηφισού και προσεγγίζει το 30%, ενώ η µικρότερη µεταβολή
παρατηρείται στις διαδροµές εντός του κέντρου της Αθήνας και είναι
της τάξης του 10%.

5. Μεταβολή χρονικής διάρκειας
ωρών αιχµής
Η µεταβολή της χρονικής διάρκειας των ωρών αιχµής πραγµατο-
ποιήθηκε µε ανάλυση των χρόνων διαδροµής που εκτιµά το Κέν-
τρο ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των
υπό-ανάλυση ετών (2009, 2010, 2011 και 2012). Πιο συγκεκρι-
µένα ως ώρα αιχµής ορίστηκε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι
χρόνοι διαδροµής παρουσιάζουν τιµές µεγαλύτερες της ελάχιστης
τιµής συν το 30% της διαφοράς ανάµεσα στη µέγιστη και στην ελά-
χιστη τιµή του χρόνου διαδροµής. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται
στον επόµενο πίνακα 2 (Πίνακας 2).

Από τον πίνακα γίνεται φανερό πως κατά µέσο όρο το 2010 η χρο-

νική διάρκεια των ωρών αιχµής µειώθηκε κατά 9%, την επόµενη

χρονιά παρατηρήθηκε νέα µείωση της τάξης του 20%, ενώ το

2012 παρατηρήθηκε επιπλέον µείωση 45%. Συνολικά η χρονική

διάρκεια των ωρών αιχµής µειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των

ετών κατά 60% περίπου.

6. Συµπεράσµατα
Από όλες τις επιµέρους αναλύσεις των κυκλοφοριακών δεδοµένων τα
οποία είτε συλλέγονται είτε επεξεργάζονται από το Κέντρο ∆ιαχείρισης
της Κυκλοφορίας γίνεται φανερό πως η οικονοµική κρίση που βιώνει η
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε σαφή βελτίωση των κυ-
κλοφοριακών συνθηκών που επικρατούν στην πόλη της Αθήνας.

Ο πλούτος των στοιχείων που διαθέτει το Κέντρο ∆ιαχείρισης της Κυ-
κλοφορίας είναι πολύ µεγάλος και η ανάλυση η οποία παρουσιάζε-
ται σε αυτή την ηµερίδα αποτελεί µόνο τη βάση πάνω στην οποία
µπορεί να προχωρήσει η οποιαδήποτε ανάλυση των κυκλοφορια-
κών δεδοµένων και η συσχέτισή τους µε άλλες παραµέτρους που
δύναται να δώσουν ακόµα περισσότερες λεπτοµέρειες για τις αλλα-
γές στη συµπεριφορά του οδηγού χρήστη του οδικού δικτύου. Για το
λόγο αυτό το Κ∆Κ έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία µε το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μη-
χανικών στην εκπόνηση σχετικής διπλωµατικής εργασίας.

*∆ηµήτρης Σερµπής
PhD, Κέντρο ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας

**Αντώνης Χαζίρης
MSc, Κέντρο ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας

***Θεόδωρος Βορβολάκος
Προϊστάµενος Κέντρου ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας

Πίνακας 1: Ποσοστιαία µεταβολή µέσων χρόνων διαδροµής

Πίνακας 2: Ποσοστιαία µεταβολή χρονικής διάρκειας ωρών αιχµής
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Στατιστικα στοιχεια Αττικης Οδου
Σχετικα Με Την Κυκλοφορια Και

Τα Συµβαντα Στην Τρεχουσα Περιοδο
Φάνης Παπαδηµητρίου*

Στην Αττική Οδό ο αριθµός εισόδων στον αυτοκινητόδροµο µειώθηκε το 2012 κατά 13,9% σε σχέση µε το 2011 και ο µέσος αριθµός
ηµερήσιων εισόδων έφτασε τα 215.644 οχήµατα.

ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆Ο (ΟΧΗΜΑΤΑ)

Σε σχέση µε το 2009 (έτος µε την υψηλότερη κυκλοφορία στην Αττική Οδό), η µείωση της κυκλοφορίας ανέρχεται σε 29,6%.

Παρά τη µείωση της κυκλοφορίας ο αριθµός των συµβάντων αυξήθηκε κατά 6,7%. Αυτή η αναντιστοιχία κυκλοφορίας και συµβάντων
παρατηρείται για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά και σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την οικονοµική συγκυρία. Συγκεκριµένα, αυξήθηκαν
συµβάντα που αφορούν µηχανικές βλάβες, µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες (π.χ. πεζοί), κινούµενα ζώα και εµπόδια – αντικείµενα.

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

Τα Τροχαία ατυχήµατα (θανατηφόρα ή µε τραυµατι-
σµό) µαζί µε τις συγκρούσεις υλικών ζηµιών µει-
ώθηκαν κατά 13,3% συνολικά. Τα θανατηφόρα
τροχαία ατυχήµατα ήταν 3 (µείωση κατά 67% από
το 2011), µε τραυµατισµό ήταν 60 (µείωση 22%
από το 2011), ενώ οι συγκρούσεις υλικών ζηµιών
ήταν 722 (µείωση κατά 11,8%). Ο δείκτης «νεκροί
ανά 100 εκ. οχηµατοχιλιόµετρα» ο οποίος δείχνει
το επίπεδο ασφάλειας της οδικής υποδοµής είναι
0,3. Η τιµή του δείκτη από την έναρξη λειτουργίας
της Αττικής Οδού είναι κατά µέσο όρο ίση µε 0,6 και
φέτος παίρνει τη µικρότερη τιµή που έχει καταγρα-
φεί ιστορικά, όπως και το έτος 2009.

*Φάνης Παπαδηµητρίου
∆ιευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης

Αττικής Οδού
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Οι Επιπτωσεις Των Νεων
Οικονοµικων ∆εδοµενων Στο Χωρο Των
Μεταφορων Και Στο Αστικο Περιβαλλον

Κωνσταντίνος Βογιατζής*, ∆ηµήτρης Μανδαλώζης**

Τ ον Ιούνιο του 2012, η Επιτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων και Ενέργειας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων, δηµοσιοποίησε - για πρώτη φορά - µια σειρά από

θεµελιώδεις θέσεις και προτεινόµενες στρατηγικές αναφορικά µε
µια πολιτική µεταφορών που θα συντελέσει στην περιβαλλοντική
αναβάθµιση και την καλύτερη διαχείριση συγκοινωνιακών συστη-
µάτων στα αστικά κέντρα. Οι προτάσεις αυτές αφορούσαν µία ολο-
κληρωµένη στρατηγική ορθολογικής και περιβαλλοντικά
αποδεκτής ανάπτυξης των µεταφορών και αφορούσαν τον χωροτα-
ξικό/πολεοδοµικό/κυκλοφοριακό σχεδιασµό, την αποθάρρυνση
της χρήσης του Ι.Χ., την ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών,
καθώς και την τεχνολογική εξέλιξη στον κλάδο των οχηµάτων και
των συστηµάτων πληροφόρησης.
Στα πλαίσια της πρόσφατης δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης και
των δεδοµένων που έχουν διαµορφωθεί, πολλές από τις προτάσεις
αυτές εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και ρεαλιστικές, ακόµη και
σε µια περίοδο όπου δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες επενδύ-
σεων, και οι οποίες αξίζει να αναφερθούν εκ νέου, υπό το φως των
διαφοροποιηµένων συνθηκών που επικρατούν σήµερα και λαµ-
βάνοντας υπόψη τις ουσιαστικές αλλαγές που έχουν εµφανιστεί
αναφορικά µε τις καθηµερινές µετακινήσεις των κατοίκων.
Αναφορικά µε τον ενιαίο χωροταξικό, πολεοδοµικό και κυκλοφο-
ριακό σχεδιασµό που είχε προταθεί, αρκετές από τις ενέργειες εξα-
κολουθούν να µπορούν να είναι πραγµατοποιήσιµες, όπως:
• Υιοθέτηση του προτύπου της «Προσανατολισµένης στη ∆ηµόσια

Συγκοινωνία Αστικής Ανάπτυξης», ως κύριας εννοιολογικής ανα-
φοράς σε επίπεδο Ρυθµιστικού Σχεδίου που αποτελεί µία σηµαν-
τική απάντηση στα δυσµενή οικονοµικά χαρακτηριστικά αυτής
της περιόδου.

• Περιορισµός του αριθµού νέων περιοχών µε αµιγή χρήση την κα-
τοικία, κάτι που έχει γίνει απλούστερο, µια και έχει ήδη περιορι-
στεί πολύ η οικοδόµηση στη χώρα.

• ∆ραστικός περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης, δεδοµένης
και της γενικότερης µειωµένης πια οικοδόµησης στη χώρα, όπως
αναφέρθηκε και προηγουµένως.

• Έλεγχος της ανάπτυξης κατά µήκος κύριων οδικών αξόνων.
• Ανάπτυξη µητροπολιτικών διαδροµών για τον πεζό και το ποδή-

λατο, του οποίου η χρήση έχει αυξηθεί θεαµατικά την τελευταία
διετία, τόσο ως µέσο µεταφοράς όσο και ως µέσο άσκησης.

• Θεσµοθέτηση ζωνών προστασίας κατά µήκος των µεγάλων οδι-
κών και σιδηροδροµικών κυκλοφοριακών αξόνων, των αερο-
δροµίων και άλλων έργων συγκοινωνιακής υποδοµής.

• ∆ραστική µείωση της διάχυσης των αερίων ρύπων και ιδιαίτερα
του αεροµεταφερόµενου – εδαφο-µεταφερόµενου θορύβου σε
οικιστικές ζώνες και ευαίσθητους δέκτες, στο οποίο έχει συµ-
βάλλει θετικά και η γενικότερη µείωση της κυκλοφορίας των
οχηµάτων που έχει παρατηρηθεί.

• Ολοκλήρωση των βασικών - σε εκκρεµότητα - έργων συγκοινω-
νιακής υποδοµής που θα αποτελέσουν εφαλτήριο ανάπτυξης.
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Άλλες προτάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΣΕΣ, αφορού-
σαν την αποθάρρυνση της χρήσης του Ι.Χ. Οι µεταβαλλόµενες οι-
κονοµικές συνθήκες ήδη, ακούσια, οδήγησαν στη σταδιακή
εγκατάλειψη της χρήσης του Ι.Χ., για λόγους που σχετίζονταν προ-
φανώς µε το εισόδηµα, την ανεργία και βέβαια τη ραγδαία αύξηση
στην τιµή των καυσίµων. Πιο συγκεκριµένα, από έρευνα που έγινε
από την Αττική Οδό το 2012 σε οδηγούς Ι.Χ. (ανεξάρτητα από το αν
είναι χρήστες της Αττικής Οδού και µε τη δυνατότητα πολλαπλών
απαντήσεων), προέκυψε ότι η µείωση της χρήσης του αυτοκινήτου
οφείλεται κατά κύριο λόγο λόγω υψηλής τιµής των καυσίµων
(91,8%) και λόγω της µείωσης του οικογενειακού εισοδήµατος
(76,4%)1 . Παράλληλα, επειδή µειώνεται η αγοραστική δύναµη του
κοινού, υπάρχει µικρότερη ζήτηση για αγαθά καταναλωτικά η επι-
χειρηµατικά, και συνεπώς προκύπτουν και λιγότερες εµπορευµα-
τικές µεταφορές, προς εξυπηρέτηση των συµπιεσµένων πλέον
αναγκών του.
Ήδη στην Αττική, όπου η ανεργία έχει διαµορφωθεί στο 23,4%, κατά
το πρώτο εξάµηνο του 2012, η κίνηση των I.X. είναι ήδη σηµαντικά
περιορισµένη τουλάχιστον κατά 30%. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέ-
λεσµα τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο λεκανοπέ-
διο, τη µείωση στην κατανάλωση βενζίνης και άρα τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών συνθηκών για τους Αθηναίους µε λιγότερες εκ-
ποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Το εντυπωσιακό όµως είναι ότι
στην Αθήνα δεν περιορίστηκε µόνο η χρήση του Ι.Χ., αλλά παράλ-
ληλα µειώθηκαν σηµαντικά και οι µετακινήσεις µε αστικές συγκοι-
νωνίες και ταξί. H µείωση της επιβατικής κίνησης στα µέσα µαζικής
µεταφοράς ξεπέρασε το 9,5%, ενώ τα έσοδα συρρικνώθηκαν µέχρι
και 20%. Παράλληλα, η κίνηση µε τα ταξί, εκτιµάται να έχει µειωθεί
κατά 30%- 40%2. Τα θετικά αυτά όµως αποτελέσµατα σηµειώθη-
καν "ακούσια" λόγω του δυσµενούς οικονοµικού περιβάλλοντος
και αυτό δεν είναι βιώσιµη στρατηγική. Η έξοδος από την κρίση δεν
θα πρέπει να µας οδηγήσει στην ίδια στείρα κατάσταση αλλά απαι-
τείται η διατήρηση των θετικών αυτών βηµάτων και η βελτιστοποί-
ησή τους µέσα από τη συνειδητοποίηση όλων και τον ορθολογικό
σχεδιασµό.
Ο Σύλλογος - στη λογική αυτή - πρότεινε την αναβάθµιση και προ-
ώθηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (αύξηση ταχύτητας αξιοπι-
στίας µέσω λεωφορειο-λωρίδων/λεωφορειοδρόµων, παροχή
προτεραιότητας σε κόµβους, αύξηση συχνότητας δροµολογίων,
πληροφόρηση του επιβατικού κοινού σε πραγµατικό χρόνο, κατα-
σκευή σταθµών µετεπιβίβασης κ.λπ.), µε ιδιαίτερη έµφαση σε συ-
στήµατα σταθερής τροχιάς. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
παρατηρήθηκε έντονη µείωση στις µετακινήσεις µε αστικές συγ-
κοινωνίες, η οποία δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο, καθώς,
όπως σηµειώνουν οι συγκοινωνιολόγοι, εµφανίζεται σε όλες τις
χώρες που αντιµετωπίζουν σήµερα οικονοµική κρίση.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Ισπανίας, όπου µέσα σε
διάστηµα δύο ετών, το σύστηµα των αστικών συγκοινωνιών τόσο
της Μαδρίτης όσο και της Βαρκελώνης έχασε το 25% των επιβατών
τους. H πτώση στην κίνηση µε µέσα µεταφοράς αποδίδεται απο-
κλειστικά στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, η οποία είχε ως απο-
τέλεσµα τη διακοπή µεγάλου αριθµού των µετακινήσεων (στον
ΟΑΣΑ υπολογίζεται ότι το 80% των µετακινήσεων γίνεται από και
προς την εργασία). Αξιοσηµείωτο είναι ότι το µετρό της Αθήνας, το
οποίο αποτελεί το βασικό µέσο µεταφοράς των Αθηναίων, παρου-

σιάζει στο πρώτο εξάµηνο του 2012 µείωση 8% σε σχέση µε το αν-
τίστοιχο διάστηµα του 2011.
Ωστόσο, ακόµη και µε τα σηµερινά δεδοµένα, οι αρχικές προτάσεις
του Συλλόγου, είναι εφαρµόσιµες και µπορούν να έχουν αποτελέ-
σµατα ακόµη και µε τις παρούσες συνθήκες, µε στόχο τη δηµιουρ-
γία συνηθειών που είναι πιο βιώσιµες και πιο «πράσινες».
αλλάζοντας τη νοοτροπία και τις συνήθειες µε στόχο πάντοτε την
εξοικονόµηση και τον εξορθολογισµό των φυσικών πόρων. Μερι-
κές προτάσεις είναι:
• Προγράµµατα συνδυασµού µετακινήσεων µε κοινό ΙΧ όχηµα: Συν-

δυασµός των µετακινήσεων µε από κοινού όχηµα ΙΧ ή µικρού λε-
ωφορείου και συνδροµητική χρήση υπερ-ταχέων λεωφορειακών
γραµµών.

• Περιοχές ελεύθερης (δωρεάν) µετακίνησης µε δηµόσιες συγ-
κοινωνίες και σχεδιασµός γραµµών απευθείας σύνδεσης µε πε-
ριοχές προορισµών.

Όσον αφορά σε άλλα διαχειριστικά µέτρα και µέτρα αντιρρύπανσης,
παραµένουν στο προσκήνιο προτάσεις όπως:
• Περιορισµοί και µέγιστη χωρητικότητα στάθµευσης ανά οικιστική

περιοχή ή κτίριο, µε έµφαση σε περιορισµούς πρόσβασης.
• Επανακαθορισµός ορίων ταχυτήτων ανά κατηγορία οδού και πο-

λεοδοµική ενότητα και η ελάττωση της ταχύτητας σε συνδυασµό
µε οµαλή και σταθερή λειτουργία του κινητήρα, σε κρίσιµους
οδού, είτε επιβάλλοντας όρια, είτε µε κατάλληλη διαµόρφωση
µε στόχο τη µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου και των αέριων
ρύπων.

• Προσδιορισµό της έκθεσης στον περιβαλλοντικό αστικό θόρυβο
µε την άµεση σύνταξη Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου - που ήδη
έχει δροµολογηθεί από το ΥΠΕΚΑ - µε τη χρήση εναρµονισµένων
µεθόδων αξιολόγησης για τη χαρτογράφηση θορύβου για το σύ-
νολο των Ελληνικών αστικών κέντρων καθώς και τη θέσπιση σχε-
δίων δράσης βασισµένων στα αποτελέσµατα της χαρτογράφησης
του θορύβου, εξασφαλίζοντας στο κοινό πληροφορίες σχετικά µε
τον περιβάλλοντα θόρυβο.

Επίσης, τώρα που οι µετακινήσεις µε Ι.Χ. είναι ακριβότερες λόγω
της υψηλής τιµής των καυσίµων και των µειωµένων εισοδηµάτων,
είναι πιο επίκαιρες από ποτέ οι προτάσεις που αφορούσαν την τηλε-
εργασία και το ελαστικό ωράριο εργασίας. Με την τηλε-εργασία, τη
χρήση, δηλαδή, της τεχνολογίας των επικοινωνιών για την αντικα-
τάσταση της ανάγκης µετακίνησης για την εργασία επιτυγχάνεται η
µείωση των φόρτων, ελαχιστοποιούνται οι εκποµπές πάσης φύσεως
ρυπαντών, ενώ µε τα ελαστικά ωράρια εργασίας, επιτυγχάνεται πε-
ραιτέρω µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης. Συγχρόνως, γί-
νεται ευκολότερη η χρήση των ΜΜΜ όταν το ωράριο εργασίας δεν
είναι άκαµπτο.
Τέλος, πρέπει να γίνει και αναφορά στην τεχνολογική εξέλιξη των
οχηµάτων και των συστηµάτων πληροφόρησης. Σαφώς και η τε-
χνολογία των οχηµάτων, ώστε να είναι πιο φιλικά προς το περι-
βάλλον έχει εξελιχθεί πολύ και κυκλοφορούν αρκετά µοντέλα στην
αγορά που συµβάλλουν στη µείωση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων, λόγω µειωµένων εκποµπών, σε συνδυασµό και µε την
άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στα τέλη του 2011.
Κατά το διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012 κυκλοφόρησαν για
πρώτη φορά 50.489 αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξω-
τερικού), παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση της τάξης του 40,4%

1 «Τα Νέα της Αττικής Οδού», Τεύχος 33, Ιούλιος 2012
2 http://www.ypodomes.com
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ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2011. (Μείωση 39,3% είχε πα-
ρουσιάσει το επτάµηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2011 σε σχέση µε
το αντίστοιχο του 2010.) Επίσης, η κυκλοφορία νέων µοτοσυκλε-
τών (άνω των 50 cc) κατά το διάστηµα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012
ανήλθε σε 22.080, έναντι 32.345 το 2011, παρουσιάζοντας µεί-
ωση 31,7%. (Μείωση 22,5% είχε παρουσιάσει το επτάµηνο Ια-
νουαρίου - Ιουλίου του 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010.)3

Τα νέα οχήµατα είναι κατά κύριο λόγο µικρού κυβισµού (λόγο χα-
µηλότερου κόστους και µικρότερης κατανάλωσης), πετρελαιοκί-
νητα (λόγο φθηνότερου καυσίµου) και όχι απαραίτητα υβριδικά,
που κοστίζουν, δυστυχώς ακόµα, αρκετά περισσότερο. Οι πωλή-
σεις νέων, λιγότερο ρυπογόνων οχηµάτων µειώθηκαν πολύ,
καθώς ούτε η αγορά νέου οχήµατος αλλά ούτε και το επιπλέον κό-
στος που συνδέεται µε ένα όχηµα πιο φιλικό στο περιβάλλον απο-
τελούν πλέον ρεαλιστική προτεραιότητα για την πλειοψηφία.
Η προτίµηση του κοινού σε αυτοκίνητα µικρότερου κυβισµού συµ-
βάλλει θετικά στη µείωση εκποµπών αερίων ρύπων και αεριών
του θερµοκηπίου. Όµως, η αγορά νέων αυτοκινήτων είναι µει-
ωµένη, µε αποτέλεσµα να µην ανανεώνεται αρκετά ο στόλος και να
κυκλοφορούν περισσότερα παλαιότερα – και πιο ρυπογόνα – αυ-
τοκίνητα. Επίσης, άλλο ένα φαινόµενο που έχει παρατηρηθεί
πλέον λόγω της οικονοµικής κρίσης είναι ότι, για όσους ακόµη
µπορούν να χρησιµοποιούν το Ι.Χ. τους για τις µετακινήσεις τους, η

τακτική συντήρηση του οχήµατος δεν είναι πλέον δεδοµένη, µε
αποτέλεσµα την κυκλοφορία πολλών οχηµάτων που ξεπερνούν
τα όρια θορύβου ή και εκποµπών ρύπων. Για τον περιορισµό του
φαινοµένου, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται συχνότεροι και αυ-
στηρότεροι έλεγχοι των οχηµάτων σε κυκλοφορία από τους αρµό-
διους φορείς.
Αναλογιζόµενοι τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της κρίσης
στις µεταφορές και το περιβάλλον, ίσως η οικονοµική κρίση να
είναι µια µοναδική ευκαιρία για την απόκτηση συνηθειών που θα
είναι ωφέλιµες και στο µέλλον, τόσο ως προς τη µείωση της σπα-
τάλης πόρων, όσο και ως προς την περιβαλλοντική συνείδηση του
κοινού. Ίσως η συνειδητοποίηση ότι οι µετακινήσεις µπορούν να
πραγµατοποιούνται και µε άλλους τρόπους, εξίσου (ή και περισ-
σότερο) εύκολα και αποτελεσµατικά όσο µε το Ι.Χ., επιτυγχάνον-
τας οικονοµία αλλά και προστασία του πλανήτη, να είναι µία
βασική προτεραιότητα για όλους αυτήν τη δύσκολη εποχή που δια-
νύει η χώρα µας.

*Κωνσταντίνος Βογιατζής
Επίκουρος Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Πρόεδρος Επιτροπής Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων &
Ενέργειας του ΣΕΣ

*∆ηµήτρης Μανδαλώζης
Γραµµατέας Επιτροπής Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

& Ενέργειας του ΣΕΣ

3 Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Τα Συστηµατα Ευφυων Μεταφορων
(Intelligent Transport Systems – ITS)

Και Η Εφαρµογη Τους Στην Ελλαδα Στην
Παρουσα ∆υσµενη Οικονοµικη Συγκυρια

Φάνης Παπαδηµητρίου*

Σ ήµερα στα µεγάλα αστικά δίκτυα της
χώρας παρατηρούνται ακόµα κυκλο-
φοριακά προβλήµατα, παρά τη µεί-

ωση της κυκλοφορίας λόγω της κρίσης.
Επιπλέον, αν αναλογιστεί κανείς την έλ-
λειψη πόρων στην Ελλάδα για κατασκευή
νέων υποδοµών, µία έλλειψη που αναδει-
κνύεται περισσότερο από ποτέ σήµερα στη
χώρα µας µε την παρούσα δυσµενή οικονο-
µική συγκυρία, υπάρχει σοβαρό ενδεχό-
µενο τα κυκλοφοριακά προβλήµατα που
παρατηρούνται σήµερα να γίνουν εντονό-
τερα στο µέλλον. Επίσης, η διεθνής πρα-
κτική στο συγκοινωνιακό σχεδιασµό έχει
αποδείξει ότι – ειδικά στις οδικές µεταφο-
ρές – η κατασκευή νέων υποδοµών επιφέ-
ρει αύξηση στη ζήτηση για χρήση ΙΧ µε
αποτέλεσµα τα όποια θετικά αποτελέσµατα
από την κατασκευή νέων οδικών έργων να
έχουν µόνο βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα
καθώς τα δίκτυα οδηγούνται ξανά σε σύν-
τοµο χρονικό διάστηµα σε κορεσµό.

Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η ανάπτυξη
έξυπνων συστηµάτων διαχείρισης της ζήτη-
σης στα ήδη κορεσµένα οδικά δίκτυα ώστε

να επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση των υπο-
δοµών και η εξοικονόµηση πόρων και
ρύπων.
Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών (“Intelli-
gent Transport Systems” - ITS) είναι προηγ-
µένες εφαρµογές οι οποίες έχουν στόχο να
προσφέρουν καινοτόµες υπηρεσίες όσον
αφορά στους διαφόρους τρόπους µεταφοράς
και στη διαχείριση της κυκλοφορίας, να επι-
τρέπουν στους διάφορους χρήστες να ενη-
µερώνονται καλύτερα και να κάνουν
ασφαλέστερη, πιο συντονισµένη και «ευ-
φυέστερη» τη χρήση των δικτύων µεταφο-
ρών. Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών
(ITS) συνδυάζουν τις τηλεπικοινωνίες και τις
νέες τεχνολογίες µε την κυκλοφοριακή τε-
χνική και το σχεδιασµό των µεταφορών για
τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, τη λει-
τουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση
ολοκληρωµένων συστηµάτων µεταφορών.
Η εφαρµογή των τεχνολογιών των πληρο-
φοριών και των επικοινωνιών στις µεταφο-
ρές θα συµβάλλει επιπλέον σηµαντικά στη
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,
της απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένης της
ενεργειακής, της ασφαλείας των µεταφορών

συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς επι-
κίνδυνων εµπορευµάτων, της δηµόσιας
ασφαλείας, της κινητικότητας των επιβατών
και των εµπορευµατικών µεταφορών, εξα-
σφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και υψηλότερα επίπεδα
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης κάτι
που έχει ιδιαίτερη ανάγκη η χώρα στην πα-
ρούσα δυσµενή συγκυρία λόγω της µεγάλης
και παρατεταµένης ύφεσης.
∆υστυχώς µέχρι σήµερα στη χώρα µας η
ανάπτυξη Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών
(ITS) υστερεί σαφώς σε σχέση µε την υπό-
λοιπη Ευρώπη καθώς στερείται διαθέσιµων
πόρων λόγω της οικονοµικής κρίσης, αλλά
και µίας γενικής στρατηγικής και συντονι-
σµού για την επίτευξη συγκεκριµένων στό-
χων. Για την εξάπλωση και την ορθολογική
ανάπτυξη των Συστηµάτων ITS στην Ελλάδα,
θα πρέπει κατ’ αρχήν να αναγνωριστεί από
τους φορείς του ∆ηµοσίου που έχουν και την
αρµοδιότητα της θεσµοθέτησης, χρηµατο-
δότησης και εφαρµογής τέτοιων συστηµά-
των στα δίκτυα µεταφορών της χώρας, ότι τα
συστήµατα αυτά συµβάλλουν αποφασιστικά
σε τέσσερις κυρίως τοµείς:
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α) Τη βέλτιστη διαχείριση των υφιστάµενων
υποδοµών και πόρων µε σκοπό τις οικο-
νοµίες κλίµακας στη χρήση αυτών. Με τη
διαχείριση της κυκλοφορίας σε πραγµα-
τικό χρόνο επιτυγχάνεται η βέλτιστη κα-
τανοµή κυκλοφοριακού φόρτου στο
οδικό δίκτυο, η οποία σε συνδυασµό µε
την εξασφάλιση της προτεραιότητας των
ΜΜΜ µπορεί να εξοικονοµήσει χιλιάδες
ανθρωποώρες ετησίως µε τεράστια κοι-
νωνικά οφέλη. Επιπλέον, η εφαρµογή
συστηµάτων τηλεµατικής στα ΜΜΜ συµ-
βάλει στον ορθολογικότερο σχεδιασµό
και κατά συνέπεια στη σηµαντική εξοι-
κονόµηση πόρων (οχήµατα, προσω-
πικό), την αύξηση της αξιοπιστίας και τη
γενικότερη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών και της αντα-
γωνιστικότητας των Μέσων Μαζικής Με-
ταφοράς.

β) Την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µεί-
ωση των ατµοσφαιρικών ρύπων εξαιτίας
της µείωσης των καθυστερήσεων από
την ορθολογική χρήση των µεταφορικών
δικτύων, συµβάλλοντας έτσι σε ένα κα-
θαρότερο περιβάλλον ειδικά στα ήδη επι-
βαρυµένα µεγάλα αστικά κέντρα.

γ) Τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής
ασφάλειας από τη χρήση των νέων τε-
χνολογιών, καθώς δίνονται νέες δυνατό-
τητες πληρέστερης και πιο ευέλικτης
αστυνόµευσης των παραβάσεων του ΚΟΚ
(πχ χρήση καµερών για ανίχνευση υπέρ-
βασης ορίου ταχύτητας, είσοδο ΙΧ σε λε-
ωφορειολωρίδες κ.λπ.), που επιφέρει
από µόνη της βελτίωση των συνθηκών
και εξάλειψη πιθανών κινδύνων ατυχη-
µάτων.

δ) Τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των µε-
τακινούµενων (οδηγών ΙΧ ή επιβατών
ΜΜΜ) που θα προέλθει από τη βελτίωση
της αξιοπιστίας των µεταφορικών δι-
κτύων, την καλύτερη διαχείριση πόρων
και υποδοµών και την πληρέστερη πλη-
ροφόρηση των µετακινούµενων για τις
εκάστοτε συνθήκες µετακίνησής τους,
οδηγώντας τους στην επιλογή του βέλτι-
στου µέσου ή συνδυασµού µέσων µετα-
φοράς αλλά και της βέλτιστης
διαδροµής.

Λαµβάνοντας υπόψη την έλλειψη πόρων
για την κατασκευή νέων συγκοινωνιακών
υποδοµών στη χώρα λόγω της οικονοµικής
συγκυρίας και µε δεδοµένο το ότι η κατα-
σκευή νέων οδικών αξόνων ειδικά εντός
αστικών περιοχών αποφέρει µόνο βραχυ-
πρόθεσµα οφέλη αφού ενθαρρύνει τη
χρήση του ΙΧ, η βελτιστοποίηση της χρήσης

των υφιστάµενων υποδοµών µε τη χρήση
Συστηµάτων ITS καθίσταται επιτακτική. Απα-
ραίτητες δράσεις που θα πρέπει να προ-
ωθηθούν άµεσα από τους φορείς του
∆ηµοσίου µέσω της κατάρτισης ενός εθνι-
κού πενταετούς στρατηγικού σχεδιασµού
για την ανάπτυξη των εφαρµογών ITS, είναι
οι ακόλουθες:
• Αύξηση των επενδύσεων σε νέες τεχνο-

λογίες στις µεταφορές, έστω και εν µέσω
της οικονοµικής κρίσης, λαµβάνοντας
υπόψη και την υψηλή ανταποδοτικότητα
που θα έχουν επενδύσεις τέτοιου είδους
λόγω των σηµαντικών ωφελειών στο ευ-
ρύτερο κοινωνικό σύνολο, όπως αναφέρ-
θηκε ανωτέρω. Αξιολόγηση της
επένδυσης µε κοινωνικο-οικονοµικά κρι-
τήρια και συγκεκριµένη µεθοδολογία.

• Έµφαση στην Τυποποίηση, τη Συµπληρω-
µατικότητα και την εξασφάλιση ∆ιαλει-
τουργικότητας µεταξύ διαφορετικών
Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών, για την
άµεση και ευέλικτη ανταλλαγή στοιχείων
µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων, Ανά-
πτυξη εθνικής αρχιτεκτονικής και εθνι-
κών προδιαγραφών συστηµάτων ITS στα
πλαίσια των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών.

• Προσαρµογή του υφιστάµενου θεσµικού
πλαισίου ώστε να παρέχει προστασία των
προσωπικών δεδοµένων, αλλά ταυτό-
χρονα και ευελιξία στη χρήση των «µη
προσωπικών δεδοµένων» από τις Αρχές
ειδικά στον τοµέα της αστυνόµευσης (πχ
παραβάτες ορίων ταχύτητας ή διοδίων,
υπερµεγέθη οχήµατα, επικίνδυνα φορτία
κ.λπ.). Η προστασία των προσωπικών δε-
δοµένων θα πρέπει να εξασφαλίζεται
χωρίς όµως να αποτελεί και τροχοπέδη
στη γρήγορη ανταλλαγή στοιχείων σε πε-
ρίπτωση τροχαίων παραβάσεων.

Ως τελικό συµπέρασµα θα πρέπει να υπο-
γραµµιστεί ότι η κρίση και η έλλειψη πόρων
για µεγάλα δηµόσια έργα στην παρούσα
φάση, είναι ευκαιρία και πρέπει να αποτε-
λέσει την αφορµή για προώθηση συγκοι-
νωνιακών λύσεων µέσω των ITS, µε
δηµιουργία ακόµα και εθνικής βιοµηχανίας
ITS µέσα από τη γενικότερη ανάγκη ανά-
πτυξης της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.

*Φάνης Παπαδηµητρίου
∆ιευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης

Αττικής Οδού
Πρόεδρος Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών &

Τεχνολογίας του ΣΕΣ
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Προτασεις Για Την Αντιµετωπιση Των
Κυκλοφοριακων Προβληµατων Στις Πολεις

Στέλιος Ευσταθιάδης*

Λαµβάνοντας υπόψη την άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των κυκλοφοριακών προβληµάτων
των πόλεων και την αναδιοργάνωση του διοικητικού χάρτη της χώρας µε τη θεσµοθέτηση

και εφαρµογή του προγράµµατος “Καλλικράτη”, αλλά και τη δυσχερή οικονοµική
κατάσταση του κράτους και της κοινωνίας, ο ΣΕΣ θεωρεί σκόπιµη τη συνδροµή του

µε το συµβουλευτικό και επιστηµονικό του ρόλο δίνοντας σαφείς στόχους και
κατευθύνσεις για µια κινητικά βιώσιµη πόλη.

1. Βασικά προβλήµατα
Στην Ελλάδα, σύµφωνα και µε τη διαµορφωµένη κατάσταση, τα βα-
σικότερα προβλήµατα σε σχέση µε την κυκλοφορία στον αστικό
χώρο προκύπτουν από τα παρακάτω:
• Έλλειψη στρατηγικής και πολιτικής σχεδιασµού για την οργά-

νωση του συστήµατος µεταφορών.
• Έλλειψη Γενικών Μελετών Μεταφορών και Κυκλοφορίας (ιδιαί-

τερα για τις µεγάλες πόλεις) και µακροπρόθεσµου συντονισµέ-
νου συγκοινωνιακού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.

• Έλλειψη εγκεκριµένων προδιαγραφών Γενικών Μελετών Μετα-
φορών.

• Έλλειψη µεσοπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου χρονικού ορί-
ζοντα σχεδιασµού, κυκλοφοριακών µελετών, επικαιροποίησης
και συστηµατικής εφαρµογής τους.

• Έλλειψη εγκεκριµένων προδιαγραφών Κυκλοφοριακών Μελετών

• Αποσπασµατική µελέτη των κυκλοφοριακών θεµάτων µε αντί-
στοιχη αποσπασµατικότητα στην εφαρµογή των κάθε είδους µέ-
τρων αντιµετώπισης των προβληµάτων και των επιµέρους
µελετών.

• Ελλιπής οργάνωση και στελέχωση των Ο.Τ.Α. σε συγκοινωνιακά
θέµατα.

• Έλλειψη τακτικής παρακολούθησης των κυκλοφοριακών στοι-
χείων και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της εφαρµογής των
κυκλοφοριακών παρεµβάσεων.

• Κακή διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθµευσης, η οποία
δεν επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάµενου συγ-
κοινωνιακού συστήµατος.

• Απουσία νέων τεχνολογιών διαχείρισης της κυκλοφορίας.
• Έλλειψη αστυνόµευσης.
• Έλλειψη υποδοµών για την ενθάρρυνση εναλλακτικών τρόπων
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µετακίνησης (ποδηλατόδροµοι, άνετα πεζοδρόµια, επαρκές δί-
κτυο αστικής συγκοινωνίας κτλ).

• Ανεπαρκής συντονισµός µεγάλου αριθµού φορέων µε ασαφείς
και επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες.

• Ανεπάρκεια προϋπολογισµού των αρµόδιων φορέων για την υλο-
ποίηση των έργων της αρµοδιότητάς τους.

• Καθυστέρηση ή ακύρωση των κυκλοφοριακών µελετών, καθώς
και των προτεινόµενων επεµβάσεων στα πλαίσια των δήµων
λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης.

• Μείωση της συντήρησης των οδικών υποδοµών από το Κράτος,
αλλά και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω έλλειψης πόρων.

2. Βασικές Αρχές και Θέσεις
Το κυκλοφοριακό των πόλεων εξαρτάται από την αποτελεσµατική
και οπωσδήποτε συνδυασµένη προώθηση των παρακάτω θέσεων.

Α. Οργάνωση υπηρεσιών σε θέµατα κυκλοφοριακής
διαχείρισης
Α.1 Αποτελεί κατάλληλη ευκαιρία λόγω της αναδιοργάνωσης της
τοπικής αυτοδιοίκησης µε το πρόγραµµα «Καλλικράτη», η δηµι-
ουργία τµήµατος κυκλοφοριακού σχεδιασµού και λειτουργίας σε
όλους τους ∆ήµους µε αρµοδιότητες που θα εµπίπτουν σε θέµατα:
• κυκλοφοριακού σχεδιασµού
• διαχείρισης της στάθµευσης
• µελέτης και επίβλεψης κυκλοφοριακών έργων
• λειτουργίας και συντήρησης πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
• καταγραφής και ανάλυσης της απόδοσης των συγκοινωνιακών

υποσυστηµάτων (ως παρατηρητήριο Αστικών Μεταφορών).
Α.2 Κρίνεται σκόπιµη µέσω διαδηµοτικών συνεργασιών η ίδρυση
Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (ανά περιφέρεια) το οποίο θα αξιο-
ποιεί τα Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών συνεισφέροντας στην καλύ-
τερη διαχείριση του οδικού δικτύου. Τονίζεται ότι τα εν λόγω
συστήµατα συµβάλουν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των υφι-
στάµενων υποδοµών µε σχετικά χαµηλό κόστος, (ειδικά σε σύγ-
κριση µε τη δηµιουργία νέων υποδοµών).
Α.3 Στελέχωση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε επαρκές προσω-
πικό µε αρµοδιότητες σχετικά µε τον έλεγχο της στάθµευσης και µε
θέµατα διαχείρισης κυκλοφορίας και βιώσιµης κινητικότητας.

Β. Κυκλοφοριακός Σχεδιασµός – Μελέτες Συγκοινω-
νιακών Έργων – Εφαρµογή και Αξιολόγηση αποτελε-
σµάτων
Β.1 Σύνταξη Γενικής Μελέτης Μεταφορών και Κυκλοφορίας

(αφορά τις πόλεις µε πληθυσµό άνω των 50.000 κατοίκων) λογι-
κού κόστους, σε συνδυασµό µε τον Γενικό Πολεοδοµικό Σχεδιασµό
και επικαιροποίησή της τουλάχιστον κάθε 10 χρόνια. Σκοπός της
Γενικής Μελέτης Μεταφορών αποτελεί ο Μακροχρόνιος Σχεδιασµός
– Προγραµµατισµός.

Β.2 Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης κάθε 10 χρόνια και ενδιά-

µεση επικαιροποίησή της. Σκοπός της Κυκλοφοριακής Μελέτης
αποτελεί ο Βραχυπρόθεσµος και Μεσοπρόθεσµος Σχεδιασµός –
Προγραµµατισµός και κυρίως ο εντοπισµός και η άµεση αντιµετώ-
πιση προβληµάτων κυκλοφορίας και στάθµευσης. Ειδικά σε πε-
ρίοδο οικονοµικής ύφεσης, επισηµαίνεται η σηµασία των
βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων (όπως αποκατάσταση σήµανσης,
µέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, µονοδροµήσεις, αναπροσαρ-
µογή των προγραµµάτων φωτεινής σηµατοδότησης στα νέα κυ-

κλοφοριακά δεδοµένα κ.α.) οι οποίες έχουν χαµηλό σχετικά κό-
στος και σε πολλές περιπτώσεις έχουν θεαµατικά αποτελέσµατα.

Β.3 Άµεσα µέτρα εφαρµογής περιορισµένου κόστους και αυξη-

µένης αποτελεσµατικότητας. Τα µέτρα άµεσης εφαρµογής εντάσ-
σονται και ακολουθούν τις κυκλοφοριακές µελέτες (απαιτούνται
επιµέρους οριστικές µελέτες έργων), όπως οι αναφερόµενες πα-
ραπάνω, εφόσον έχουν εκπονηθεί και έχουν γίνει αποδεκτές. Εν-
δεικτικά αναφέρονται ως τέτοια µέτρα η βελτιστοποίηση της
κυκλοφοριακής οργάνωσης του οδικού δικτύου, η ελεγχόµενη
στάθµευση, η δηµιουργία χώρων στάθµευσης µε τη µέθοδο της
Σ∆ΙΤ, η συστηµατική αστυνόµευση, η αναδιοργάνωση της ∆ηµοτι-
κής Συγκοινωνίας, η βελτίωση της σήµανσης, οι τοπικές γεωµετρι-
κές βελτιώσεις σε κρίσιµους κόµβους, ο καθορισµός διαδροµών
διαµπερών κινήσεων (κυρίως των βαρέων οχηµάτων), ωράριο τρο-
φοδοσίας κτλ.

Γ. Πολιτικές διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθµευσης
Γ.1 Εκλογίκευση της χρήσης του ΙΧ οχήµατος

Είναι γεγονός ότι την τελευταία διετία, εξαιτίας της οικονοµικής ύφε-
σης, έχει παρατηρηθεί µείωση της κυκλοφορίας των οχηµάτων µε
άµεση συνέπεια τη µείωση του χρόνου των καθηµερινών µετακι-
νήσεων, την αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας, τη σχετική µεί-
ωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και τη βελτίωση της
οικονοµικής-οικολογικής οδήγησης. Παράλληλα, ειδικά στις µε-
γάλες πόλεις, παρατηρήθηκε αλλαγή των καθηµερινών συνηθειών
µε αποτέλεσµα τον καλύτερο προγραµµατισµό των µετακινήσεων
(και αλλαγή του λόγου µετακίνησης). Επιπλέον, η µείωση των µε-
τακινήσεων από και προς την εργασία λόγω αύξησης της ανεργίας
και του κόστους µετακινήσεων (αύξηση τιµής βενζίνης και κοµί-
στρου ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών), αλλά και των µετακινήσεων για
ψώνια και ψυχαγωγία είναι απόρροια της µείωσης του εισοδήµα-
τος των κατοίκων των πόλεων. Σε όλα αυτά προστίθεται η αλλαγή
στην κατανοµή του στόλου των οχηµάτων: αύξηση της ηλικίας του
στόλου των οχηµάτων, αύξηση του ποσοστού χρήσης οχηµάτων µε
πετρέλαιο και µε συστήµατα υγραεριοκίνησης, αύξηση του ποσο-
στού χρήσης δικύκλων (µηχανοκίνητων και µη).
Όσον αφορά στις ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες, η οικονοµική κρίση οδή-
γησε, αρχικά, σε µία αύξηση της επιβατικής κίνησης, αλλά πλέον
παρατηρείται µείωση ως συνέπεια της παρατεταµένης οικονοµικής
κρίσης, αλλά και της αύξησης του φαινοµένου της λαθρεπιβίβα-
σης, που τελευταία υπάρχουν δράσεις αντιµετώπισής της.
Εντούτοις, οι συνθήκες αλόγιστης χρήσης και εξάπλωσης του ΙΧ
οχήµατος παραµένουν και απαιτείται η λήψη µέτρων για την εν-
θάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών (του ΙΧ) µέσων µετακίνησης,
µε σκοπό τον ουσιαστικό περιορισµό της χρήσης του αυτοκινήτου.
Για τους λόγους αυτούς απαιτούνται τα παρακάτω:
• Σαφής ιεράρχηση οδικού δικτύου σε αρτηρίες – συλλεκτήριες –

τοπικές οδούς.
• ∆ιαµόρφωση τοπικών οδών σε πεζοδρόµους ή αν δεν είναι εφι-

κτό (π.χ. λόγω στάθµευσης παρά την οδό) σε οδούς ήπιας κυ-
κλοφορίας.

• Ευρεία πεζοδρόµηση του πυρήνα του κέντρου και πρόβλεψη κα-
τάλληλων χώρων στάθµευσης στα όριά του.

• Ανάπτυξη πυκνού συστήµατος ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας.
• Προώθηση µέτρων κατά της λαθρεπιβίβασης στις δηµόσιες συγ-

κοινωνίες (αύξηση ελέγχων, εφαρµογή ηλεκτρονικού εισιτη-
ρίου, κ.α.).

• Μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τη χρήση των δηµοσίων συγκοι-
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νωνιών από οµάδες πληθυσµού που πλήττονται άµεσα από την
οικονοµική κρίση.

• Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόµων.
• Οργάνωση συστήµατος στάθµευσης – ελεγχόµενη στάθµευση.
• Πρόβλεψη χώρων στάθµευσης ιδιαίτερα για µετεπιβίβαση, περι-

φερειακά της κεντρικής περιοχής ή σε κρίσιµες στάσεις ΜΜΜ
(π.χ. αφετηρία).

• Πρόβλεψη περιµετρικών οδικών αξόνων (περιφερειακές οδούς).
• Συστηµατική και διαρκής Αστυνόµευση.
• Ολοκληρωµένη και σύγχρονη επικοινωνιακή στρατηγική για τη

διαρκή ενηµέρωση της αναγκαιότητας των µέτρων.
• Προώθηση µέτρων συνεπιβατισµού (Car pooling) και κοινής χρή-

σης οχηµάτων (Car sharing), καθώς και των συνδυασµένων µε-
τακινήσεων.

• ∆ηµιουργία χώρων Park & Ride και Kiss & Ride.
∆ηµιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Μετακινουµένων (µε εφαρµο-
γές όπως κρατήσεις και πωλήσεις εισιτηρίων, ενοικιάσεις ποδη-
λάτων, χειρισµός παραπόνων, σχεδιασµών διαδροµών µε ΜΜΜ,
πληροφορίες για car-pooling και car-sharing, γενικές και ατοµικές
συµβουλές µετακίνησης, κ.α.).

Γ.2 ∆ιαχείριση στάθµευσης παρά την Οδό - Ελεγχόµενη στάθ-

µευση
Είναι γνωστό το προβλήµα της στάθµευσης που παρατηρείται σε
αρκετές περιοχές των ελληνικών πόλεων. Παράλληλα, η οικονο-
µική κρίση χρέους έχει επιφέρει επιδείνωση του προβλήµατος,
καθώς πολλά ΙΧ µένουν ακινητοποιηµένα για µεγάλο διάστηµα. Συ-
νεπώς, απαιτείται εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης
σε όλες τις περιοχές µικτών χρήσεων γης όπου παρατηρείται ζή-
τηση στάθµευσης µεγαλύτερη από την προσφορά, µε καθορισµό
κατάλληλης τιµολόγησης και επιτρεπόµενης διάρκειας στάθµευ-
σης, µε σκοπό:
• Τη διαχείριση και την κατανοµή θέσεων στάθµευσης ανά κατη-

γορία χρηστών.
• Την τόνωση στις λειτουργίες του κέντρου (εµπόριο, ψυχαγωγία).
• Τη διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου που εισέρχεται στην

κεντρική περιοχή της πόλης ανάλογα µε την τιµολόγηση και τους
χρονικούς περιορισµούς της στάθµευσης.

• Αυξηµένη αστυνόµευση µε χρήση µηχανικών-ηλεκτρονικών
µέσων, σε περίπτωση µειωµένου ανθρώπινου δυναµικού.

• Έσοδα στους ∆ήµους (χωρίς σε καµία περίπτωση να συνιστά ει-
σπρακτικό µέσο) τα οποία θα επιστρέφονται ανταποδοτικά προς
τους δηµότες π.χ. για τη κατασκευή νέων απαιτούµενων χώρων
στάθµευσης εκτός οδού, ανάπτυξη υποδοµών για τη βιώσιµη κι-
νητικότητα.

• Εξάλειψη της παράνοµης στάθµευσης ως αποτέλεσµα συστηµα-
τικής και οργανωµένης αστυνόµευσης και συνεπώς βελτίωση
της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και αύξηση
του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Γ.3 ∆ιαχείριση στάθµευσης εκτός οδού - ∆ηµιουργία νέων χώρων

στάθµευσης
- Περιοχές Κεντρικών, Μικτών και Ειδικών Χρήσεων.
Οι σταθµοί αυτοκινήτων οι οποίοι κατά κανόνα κατασκευάζονται σε
περιοχές µε µεγάλη ζήτηση στάθµευσης εκτός οδού (π.χ. κέντρα
πόλεων), µπορούν να αυτοχρηµατοδοτηθούν και εποµένως προ-
σφέρονται για υλοποίηση µε σύµβαση παραχώρησης ή Σ∆ΙΤ. Είναι
σηµαντικό να κατασκευάζονται όσοι περισσότεροι χώροι στάθµευ-
σης είναι δυνατό, ώστε να καθίσταται δυνατός ο περιορισµός της
στάθµευσης παρά την οδό, µε σκοπό τη διαπλάτυνση των πεζο-

δροµίων, τη χωροθέτηση ποδηλατόδροµων, λεωφορειολωρίδων
κτλ. όπου απαιτείται.
Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η αυτοχρηµατοδότηση (π.χ.
σταθµοί µετεπιβίβασης, εκτός κεντρικών περιοχών, µε δωρεάν ή
πολύ χαµηλό κόµιστρο) θα πρέπει να εφαρµόζονται ευρύτερες συµ-
βάσεις παραχώρησης σε συνδυασµό µε οικονοµικά αποδοτικές
χρήσεις γης (π.χ. εµπορικές χρήσεις, πολυκινηµατογράφοι).
- Περιοχές Κατοικίας µε Πυκνή ∆όµηση
Επειδή η κατασκευή νέων χώρων στάθµευσης εκτός οδού στις πε-
ριοχές κατοικίας δεν είναι δυνατό να αυτοχρηµατοδοθεί, θα πρέπει
να αντιµετωπισθεί µε άλλες µεθόδους όπως:
α. εξασφάλιση επαρκούς στάθµευσης σε νέες κατοικίες,
β. αξιοποίηση των υπόγειων χώρων των οικοδοµών που έχουν

δοθεί σε άλλες χρήσεις,
γ. αξιοποίηση οικοπέδων που δεν έχουν οικοδοµηθεί,
δ. κατασκευή υπογείων χώρων στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώ-

ρους.

3. Προτεινόµενες Στρατηγικές και
∆ράσεις (απαιτείται η συνδροµή της
κεντρικής εξουσίας)
➢➢ Σύνταξη οργανογράµµατος και ίδρυση του ενιαίου φορέα σχε-

διασµού και διαχείρισης των κυκλοφοριακών θεµάτων των πό-
λεων.

➢➢ Σύνταξη στρατηγικού σχεδίου συστήµατος µεταφορών για δια-
φορετικές κατηγορίες πόλεων.

➢➢ Σύνταξη οργανογράµµατος και αρµοδιοτήτων γραφείου (σε
κάθε δήµο) κυκλοφοριακού σχεδιασµού ανά κατηγορία πόλης.

➢➢ Καθορισµός αρµοδιοτήτων – υπεύθυνου φορέα ανά συγκοινω-
νιακό θέµα. ∆ιαχωρισµός και εξασφάλιση µη εµπλοκής αρµο-
διοτήτων µεταξύ διαφορετικών φορέων.

➢➢ Σύνταξη προδιαγραφών για την εκπόνηση Γενικών Μελετών
Μεταφορών και Κυκλοφορίας µεγάλων πόλεων.

➢➢ Σύνταξη προδιαγραφών για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µε-
λετών πόλεων.

➢➢ Θέσπιση αξιόπιστου και ρεαλιστικού υπολογισµού της αµοιβής
των µελετών κυκλοφορίας και στάθµευσης καθώς και των Γε-
νικών Μελετών Κυκλοφορίας µε συµπλήρωση του Ν.
3316/2005 περί προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών. 

➢➢ Θέσπιση κριτηρίων για πρόσληψη συγκοινωνιολόγου, µέσω
ΑΣΕΠ ή άλλη διαδικασία.

➢➢ Καθορισµός τιµολογιακής πολιτικής για τους χρήστες του συγ-
κοινωνιακού συστήµατος (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στάθ-
µευση, µετεπιβίβαση, κυκλοφορία οχηµάτων, κόµιστρα ΤΑΧΙ,
χρήση οδικού συστήµατος) ανά κατηγορία πόλης.

➢➢ Υιοθέτηση επικοινωνιακής πολιτικής µε συνεργασία όλων των
συναρµόδιων φορέων.

➢➢ ∆ιάθεση στους φορείς υλοποίησης επαρκών κονδυλίων για την
εφαρµογή των µέτρων αντιµετώπισης των κυκλοφοριακών
προβληµάτων.

*Στέλιος Ευσταθιάδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κυκλοφορίας & Στάθµευσης του ΣΕΣ
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Οικονοµικη Κριση Και Οδικα Ατυχηµατα

Γιώργος Γιαννής*, Κωνσταντίνος Αντωνίου**, Ιωάννης Χανδάνος***

Στην εργασία αυτή διερευνάται η επιρροή της οικονοµικής κρίσης στον αριθµό των οδικών ατυχηµάτων στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό αρχικά καταγράφηκαν τα στοιχεία οδικών ατυχηµάτων κατά την

περίοδο της κρίσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Στη συνέχεια διερευνήθηκε η συσχέτιση του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) µε τα οδικά ατυχήµατα εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη των δύο

µεγεθών καθώς και την ετήσια µεταβολή τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, διατυπώθηκαν 
πιθανές ερµηνείες αναφορικά µε την εξέλιξη του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων σε σχέση µε το Α.Ε.Π. και
σκέψεις σχετικά µε την περίοδο που θα ακολουθήσει την οικονοµική κρίση, συµπεριλαµβανοµένου και του

ρόλου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και της Πολιτείας.  

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Η επιρροή οικονοµικών κρίσεων στα οδικά ατυχήµατα έχει αποτε-
λέσει αντικείµενο ορισµένων ερευνών. Μία από τις παλαιότερες
έρευνες αφορούσε στην εξέταση της επιρροής της ενεργειακής κρί-
σης του 1973 στα οδικά ατυχήµατα των Η.Π.Α. Σύµφωνα µε την
έρευνα αυτή, η ενεργειακή κρίση και η επιβολή χαµηλότερου µε-
γίστου ορίου ταχύτητας που ακολούθησε, οδήγησαν στη µείωση
του ποσοστού των ατυχηµάτων στις Η.Π.Α., αλλά και του αριθµού
των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα (Tihansky, 1974). Μερικά χρόνια
αργότερα, πραγµατοποιήθηκαν έρευνες που αφορούσαν στην οι-
κονοµική ύφεση του 1982. Σε µια από αυτές (Wagenaar, 1984)
διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις των µακροοικονοµικών συνθηκών
στη συχνότητα των οδικών ατυχηµάτων µε χρήση του ποσοστού
ανεργίας ως δείκτη των οικονοµικών συνθηκών. Όπως διαπιστώ-
θηκε, η αύξηση της ανεργίας συσχετίζεται µε τη µείωση της συ-
χνότητας εµπλοκής σε οδικό ατύχηµα.

Σε νεότερη έρευνα, διερευνήθηκε η επιρροή της οικονοµίας, όπως
εκφράζεται µέσω των ποσοστών ανεργίας, στον αριθµό των νεκρών
στα οδικά ατυχήµατα, στις αυτοκτονίες και στις ανθρωποκτονίες εφαρ-
µόζοντας τη µέθοδο ARIMA (Reinfurt et al., 1991) και βρέθηκε ότι τα
µεγέθη αυτά συσχετίζονται. Αναφορικά µε την οικονοµική κρίση του
2008, βρέθηκε ότι οι ετήσιες µεταβολές των ποσοστών ανεργίας και
του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆.Τ.Κ.) συσχετίζονται έντονα µε τις ετή-
σιες µεταβολές του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των νεκρών
στα οδικά ατυχήµατα (Kweon, 2011).

2. Εξέλιξη οδικών ατυχηµάτων
(2001-2011)
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται βασικά µεγέθη οδικής ασφάλειας
στην Ελλάδα για την περίοδο 2001-2011. Όπως φαίνεται, ο αριθµός
των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα µειώθηκε κατά 39% και ο αριθµός
των βαριά τραυµατιών µειώθηκε κατά 50%.
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Την ίδια περίοδο ο δείκτης του λόγου των νεκρών προς τον αριθµό των οχηµάτων µειώθηκε κατά 61%. Η µείωση του δείκτη αυτού εξη-
γείται και από τη µεγάλη αύξηση του αριθµού των οχηµάτων στην Ελλάδα την ίδια περίοδο (Σχήµα 1).

Πίνακας 1. Βασικά Μεγέθη Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2001 - 2011 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΕΛ.ΑΣ., Επεξεργασία: ΕΜΠ, 2012α)

Σχήµα 1. Αριθµός νεκρών σε οδικά ατυχήµατα και αριθµός οχηµάτων
(x1000) στην Ελλάδα, 2001 - 2011
(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΕΛ.ΑΣ., Επεξεργασία: ΕΜΠ, 2012α)

Σχήµα 2. Αριθµός νεκρών σε οδικά ατυχήµατα και αριθµός οχηµάτων
(x1000) στην Ελλάδα, 2001 - 2011
(Πηγή: ETSC, CARE, Επεξεργασία: ΕΜΠ, 2012β)

Αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια περίοδο (2001-
2011), ο αριθµός των νεκρών σε οδικά ατυχήµατα έχει µειωθεί
περίπου κατά 45%, µε αποτέλεσµα 24.267 λιγότερους νεκρούς
σε οδικά ατυχήµατα το 2011 σε σύγκριση µε το 2001. Επτά χώρες
(Λετονία, Ισπανία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Λουξεµ-
βούργο και Γαλλία) έχουν πετύχει µείωση µεγαλύτερη από 50%
του αριθµού των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα την περίοδο 2001-
2011. Η επίδοση της Ελλάδας στη µείωση του αριθµού των νε-
κρών (-39,3%) την κατατάσσει στη 21η θέση µεταξύ των κρατών
µελών της ΕΕ.

Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η µεταβολή της µέσης τιµής του Α.Ε.Π.
και ο αριθµός των νεκρών σε οδικά ατυχήµατα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, την περίοδο 2001-2011, από το οποίο φαίνεται ότι δια-
χρονικά η αύξηση του Α.Ε.Π. συνοδεύεται από µείωση του αριθ-
µού των νεκρών.

3. Εξέλιξη Α.Ε.Π. και Οδικών
Ατυχηµάτων
Για τη διερεύνηση της εξέλιξης των οδικών ατυχηµάτων σε σχέση
µε την εξέλιξη του Α.Ε.Π. στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχε-
διάστηκαν σε κοινό διάγραµµα και χωριστά για κάθε κράτος, οι
γραφικές παραστάσεις του λόγου F/P: θανάτων που προκλήθη-
καν από οδικά ατυχήµατα (F-Fatalities) προς τον ετήσιο πληθυ-
σµό (P-Population), σε συνάρτηση µε τον χρόνο, καθώς και του
Α.Ε.Π. (GDP) σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Στο Σχήµα 3, παρου-
σιάζονται τα διαγράµµατα αυτά για επιλεγµένα κράτη, για τη χρο-
νική περίοδο 1975-2011, µε κοινές τις µονάδες στους άξονες
των Χ και Υ.
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Παρατηρείται ότι σε όλα τα κράτη, οι τάσεις των σειρών αυτών είναι
παρόµοιες, δηλαδή το Α.Ε.Π. αυξάνεται κατά τη διάρκεια αυτών των
35 χρόνων, µε τα ανατολικά κράτη να παρουσιάζουν µικρότερη αύ-
ξηση, ενώ αντίθετα ο αριθµός των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα ανά
εκατοµµύριο πληθυσµού µειώνεται. Επιπλέον, οι εξεταζόµενες
καµπύλες σε όλες τις περιπτώσεις τέµνονται ή τείνουν να τµηθούν.
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στα αναπτυγµένα κράτη, οι
γραφικές παραστάσεις τέµνονται πολύ νωρίτερα απ’ ότι στα λιγό-
τερο αναπτυγµένα κράτη της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της επιρροής της ετήσιας µεταβολής

του Α.Ε.Π. στον αριθµό των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα επιλέχ-
θηκε να συσχετιστεί η µεταβολή αυτή του Α.Ε.Π. (GDPc(%)) µε την
ετήσια µεταβολή του φυσικού λογαρίθµου του αριθµού των νεκρών
ανά εκατοµµύριο πληθυσµού ανά κράτος (LN(F/P)c(%)). Στη συ-
νέχεια σχεδιάστηκαν σε κοινό διάγραµµα για το κάθε κράτος οι γρα-
φικές παραστάσεις της ετήσιας µεταβολής του Α.Ε.Π. και της
ετήσιας µεταβολής του αριθµού των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα
ανά εκατοµµύριο πληθυσµού συναρτήσει του χρόνου, όπως φαί-
νεται παρακάτω (Σχήµα 4).

Σχήµα 3. ∆ιαχρονική εξέλιξη του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. και του αριθµού των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα ανά εκατοµµύριο
πληθυσµού σε επιλεγµένα ευρωπαϊκά κράτη

Σχήµα 4. ∆ιαχρονική εξέλιξη της ετήσιας µεταβολής του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. και της ετήσιας µεταβολής του αριθµού των
νεκρών στα οδικά ατυχήµατα ανά εκατοµµύριο πληθυσµού σε 27 ευρωπαϊκά κράτη.
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Παρατηρείται ότι σε όλα τα διαγράµµατα η γραφική παράσταση της ετήσιας µεταβολής του αριθµού των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα
«ακολουθεί» εκείνη της ετήσιας µεταβολής του Α.Ε.Π., δηλαδή όποτε παρατηρείται αύξηση της µεταβολής του Α.Ε.Π. παρατηρείται αν-
τίστοιχα και αύξηση της µεταβολής των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα και το αντίστοιχο συµβαίνει µε τη µείωση της µεταβολής τους. Μά-
λιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις, φαίνεται ότι η ετήσια µεταβολή του αριθµού των νεκρών επηρεάζεται από την ετήσια µεταβολή του
Α.Ε.Π. της προηγούµενης χρονιάς.

4. Πρότυπα συσχέτισης Α.Ε.Π. - Νεκροί στα Οδικά Ατυχήµατα
Σε πλαίσιο έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο ΕΜΠ, σχετικά µε την επιρροή της µεταβολής του Α.Ε.Π. στα οδικά ατυχήµατα, (Φώλλα,
2012) αναπτύχθηκαν πρότυπα, τα οποία περιελάµβαναν ως εξαρτηµένη µεταβλητή την ετήσια µεταβολή του αριθµού των νεκρών στα
οδικά ατυχήµατα και ως ανεξάρτητες τη µείωση και αύξηση του Α.Ε.Π. για οµάδες κρατών της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης ενώ
για τα κράτη της βορειοδυτικής Ευρώπης, τη µείωση και αύξηση του Α.Ε.Π. και τη µείωση του Α.Ε.Π. του προηγούµενου έτους. Στον Πίνακα
2 φαίνονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία των προτύπων που αναπτύχθηκαν.

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας προτύπων (Πηγή: Φώλλα, 2012)

Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι:
• Η ετήσια µεταβολή των νεκρών είναι ανάλογη της ετήσιας µεταβολής του Α.Ε.Π.
• Η επιρροή της µεταβολής του Α.Ε.Π. στην ετήσια µεταβολή του αριθµού των νεκρών διαφέρει ανάλογα µε την οµάδα των κρατών.
• Στα βορειοδυτικά κράτη η µείωση του Α.Ε.Π. του προηγούµενου έτους επηρεάζει περίπου 1,5 φορά περισσότερο τη µεταβολή του αρι-

µού των νεκρών από την αύξηση του Α.Ε.Π.
• Στα ανατολικά κράτη η µείωση του Α.Ε.Π. επηρεάζει περίπου 4,5 φορές περισσότερο τη µεταβολή του αριθµού των νεκρών από την

αύξηση του Α.Ε.Π.
• Η µείωση του Α.Ε.Π. παρουσιάζει µεγαλύτερη επιρροή στη µεταβολή του αριθµού των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα.

5. Οικονοµική κρίση και νεκροί στα οδικά ατυχήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθµού των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα και του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε κάθε κράτος τη χρο-
νική περίοδο 2007-2011, από τον οποίο προκύπτει ότι:
• Στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία, το Α.Ε.Π. συνεχίζει να µειώνεται, καθώς επίσης και ο αριθµός των νεκρών.
• Σε ορισµένες χώρες το Α.Ε.Π. αυξάνεται µετά το 2009. Αύξηση του αριθµού των νεκρών στα οδικά ατυχήµατα παρατηρείται όχι το ίδιο

έτος, αλλά το επόµενο (Βέλγιο, Γερµανία, Εσθονία, Ιταλία, Φινλανδία, Ην. Βασίλειο).
• Υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις (Αυστρία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Τσεχία) το Α.Ε.Π. αυξάνεται ξανά µετά το 2009, όµως ο αριθµός των νεκρών

φαίνεται να έχει επηρεαστεί λιγότερο.

Πίνακας 3. ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθµού των νεκρών και του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. ανά
κράτος τη χρονική περίοδο 2007-2011 (Πηγή: ΕΜΠ, 2012β)
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6. Συζήτηση
Οι πιθανοί λόγοι επιρροής της οικονοµικής κρίσης στη µείωση του
αριθµού των νεκρών σε οδικά ατυχήµατα είναι:
• η µείωση των διανυόµενων οχηµατο-χιλιοµέτρων, λόγω των αυ-

ξηµένων τιµών των καυσίµων, της µείωσης των µετακινήσεων
αναψυχής και της χαµηλότερης κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων,

• οι χαµηλότερες ταχύτητες των οχηµάτων λόγω των αυξηµένων
τιµών καυσίµων, της πιο οικονοµικής και περιβαλλοντικά φιλικής
οδήγησης, και της ενδεχόµενης µειωµένης επιθετικότητας λόγω
του µειωµένου ηθικού των οδηγών,

• η λιγότερο επικίνδυνη οδήγηση, λόγω της κυκλοφορίας λιγότε-
ρων νέων, άπειρων και ηλικιωµένων οδηγών, οι οποίοι είναι συ-
νήθως και οι οικονοµικά ασθενέστεροι.

Βέβαια, η επιρροή της οικονοµικής κρίσης στα οδικά ατυχήµατα είναι
ένα πολύπλοκο φαινόµενο, και η µείωση του αριθµού των ατυχηµά-
των και των παθόντων σε αυτά είναι η συνισταµένη των θετικών και
αρνητικών επιρροών διαφόρων παραγόντων. Ενδεχόµενοι παρά-
γοντες µε αρνητική επιρροή στην οδική ασφάλεια µπορεί να είναι:
• ότι ενδεχοµένως παρατηρούνται περισσότερα οδικά συµβάντα, λι-

γότερο όµως σοβαρά,
• η αύξηση των ανασφάλιστων οχηµάτων,
• η αύξηση του αριθµού των οχηµάτων µε µεγαλύτερη ηλικία,
• η αύξηση της ελλιπούς συντήρησης των οχηµάτων,
• η αύξηση της ελλιπούς συντήρησης του οδικού δικτύου,
• η µείωση του ρυθµού ανάπτυξης και συντήρησης των οδικών υπο-

δοµών.
Η συνθετότητα του αντικειµένου απαιτεί µία αναλυτική και τεκµηριω-
µένη εξέταση όλων των παραγόντων που σχετίζονται µε την παρούσα
βαθιά οικονοµική κρίση στην Ελλάδα και που επηρεάζουν είτε θετικά
είτε αρνητικά την οδική ασφάλεια, ώστε Πολίτες και Πολιτεία να αξιο-
ποιήσουν τα θετικά στοιχεία και να αποφύγουν τα αρνητικά στοιχεία,
ώστε ο αριθµός των οδικών ατυχηµάτων και των παθόντων σε αυτά να
µειώνεται συνεχώς.
Μετά την κρίση, ενδεχοµένως, η αύξηση των διανυόµενων οχηµατο-
χιλιοµέτρων να οδηγήσει σε αύξηση των οδικών ατυχηµάτων (ή µεί-
ωση του ρυθµού µείωσής τους) για όλες τις κατηγορίες οχηµάτων και
οδηγών. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται ήδη στις Βόρειο-Ευρωπαϊκές
χώρες που βγήκαν ήδη από την οικονοµική κρίση. Πιθανώς όµως, η
καλύτερη οδηγική συµπεριφορά της εποχής της κρίσης (χαµηλότε-
ρες ταχύτητας, λιγότερο επιθετική συµπεριφορά) να παραµείνει µετά
την κρίση, ώστε η οδική ασφάλεια να εξακολουθήσει να βελτιώνεται.
Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να προβλεφθούν εγκαίρως τα φαινό-
µενα που θα πρυτανεύσουν µετά την οικονοµική κρίση, ώστε να επι-
κρατήσουν τα θετικά για την οδική ασφάλεια στοιχεία.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) οφείλει να περάσει
ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς τους Πολίτες και την Πολιτεία. Η Πολιτεία
πρέπει να εφαρµόσει συστηµατικά σε κεντρικό, περιφερειακό και το-
πικό επίπεδο όλες τις απαραίτητες δράσεις οδικής ασφάλειας (δεν
απαιτούν όλες υψηλούς προϋπολογισµούς, π.χ. αστυνόµευση), όπως
προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο και τα επιµέρους προγράµµατα.
Επιπλέον, οι Πολίτες πρέπει να υιοθετήσουν συστηµατικά στην καθη-
µερινότητά τους την ασφαλή συµπεριφορά µε χαµηλότερες ταχύτη-
τες, λιγότερη επιθετικότητα, και αποφυγή επικίνδυνων συµπεριφορών.
Οι τεκµηριωµένες προτάσεις του ΣΕΣ (ΣΕΣ, 2012) πρέπει να αξιοποι-
ηθούν και να εφαρµόζονται από τις Αρχές και τους Πολίτες ώστε ο αριθ-
µός των οδικών ατυχηµάτων και των παθόντων σε αυτά στην Ελλάδα
να µειώνεται συνεχώς.
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Ηελληνική περιφέρεια όσον αφορά τις συνθήκες διαχείρισης
των θεµάτων που σχετίζονται µε τις µετακινήσεις στον αστικό,
ηµιαστικό και αγροτικό χώρο, αποτελεί έναν "άλλο” κόσµο,

που αντιµετώπιζε οξύτατα και διαφορετικής τάξης προβλήµατα από
τις µητροπολιτικές περιοχές, πολύ πριν την πρόσφατη οικονοµική
κρίση, τα οποία πλέον έχουν γιγαντωθεί.
Στον “άλλο” αυτό κόσµο, η αδυναµία εφαρµογής πλαισίων πολιτικών
και µέτρων για την προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας
είναι πολύ µεγάλη. Ο σχεδιασµός και η µελετητική επεξεργασία των
θεµάτων γίνεται αποσπασµατικά, µε ελλείψεις και σχεδόν ποτέ έγ-
καιρα - µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αποτελεσµατική αντιµετώ-
πιση των αναγκών µετακίνησης - ενώ η ύπαρξη υπηρεσιακών
στελεχών µε ειδικότητα συγκοινωνιολόγου µηχανικού αποτελεί σπά-
νια εξαίρεση.
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας προσπαθού-
σαν και εξακολουθούν να προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τα θέµατα
αυτά “εκ των ενόντων”. Υπάρχουν παραδείγµατα οργάνωσης και λει-
τουργίας δηµοτικών υπηρεσιών που µπορούν να θεωρηθούν επιτυ-
χηµένα, ώστε να αποτελέσουν πρότυπα, αποτελούν όµως εξαιρέσεις.
Το γενικό πλαίσιο προβληµατισµού, το οποίο ελήφθη υπόψη από την
Επιτροπή Μετακινήσεων στην ελληνική περιφέρεια του ΣΕΣ, για τη
σύνταξη προτάσεων που να αφορούν στη διαχείριση των αναγκών µε-
τακίνησης στις πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, είναι το ακόλουθο:
Οι κατευθύνσεις για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη και τη βιώσιµη κι-
νητικότητα, οι οποίες αποτελούν οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ, δεν
είναι δυνατόν να εξειδικευτούν και να εφαρµοστούν αποτελεσµα-
τικά στις πόλεις της ελληνικής περιφέρειας υπό το υφιστάµενο
πλαίσιο θεσµικών ρυθµίσεων, που αφορούν στον πολεοδοµικό και
κυκλοφοριακό σχεδιασµό, τις υπηρεσιακές δοµές των ΟΤΑ (πριν και
µετά το Πρόγραµµα Καλλικράτης) και τα διαθέσιµα εργαλεία εξα-
σφάλισης και κατανοµής δηµοσίων πόρων.

Κύριος στόχος του ΣΕΣ πιστεύεται ότι πρέπει να είναι η συµβολή στη
διαµόρφωση ενός εκσυγχρονισµένου και ορθολογικού πλαισίου,
προσαρµοσµένου στις απαιτήσεις εφαρµογής των προτεραιοτήτων
και µέτρων της πολιτικής για τη βιώσιµη αστική κινητικότητα στις
πόλεις της περιφέρειας, ο οποίος εξειδικεύεται - σε ό,τι αφορά τα
επίπεδα στα οποία µπορεί να παρέµβει – στους ακόλουθους τρεις επι-
µέρους στόχους (σε πρώτη τουλάχιστον φάση).

Με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης1 επήλθε σηµαντική αύξηση
της έκτασης και του πληθυσµού των νέων ∆ήµων της χώρας. Τα κα-
θήκοντα των νέων ∆ηµοτικών Υπηρεσιών διαφοροποιήθηκαν σηµαν-
τικά, όχι µόνο επειδή αυξήθηκαν µε την προσθήκη αυτών των πρώην
Νοµαρχιών, αλλά κυρίως επειδή οι δηµοτικές υπηρεσίες καλούνται
πλέον να επιλύσουν προβλήµατα διαφορετικού χαρακτήρα από αυτά
που γνώριζαν, όπως π.χ. κυκλοφοριακές συνδέσεις εγκαταστάσεων
εκτός σχεδίου πόλεως, ρυθµίσεις κυκλοφορίας και στάθµευσης σε
δηµοτικούς δρόµους ορεινών ή/και παραλιακών οικισµών µε ισχυρή
εποχικότητα κ.ο.κ., σε ένα κοινωνικό – οικονοµικό και πολιτικό περι-
βάλλον µε έντονες δυσχέρειες.
Στα προτεινόµενα οργανογράµµατα των ∆ήµων, στον “Οδηγό Προ-
σαρµογής των Προτύπων Σχεδίων Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρε-
σίας των Νέων ∆ήµων”2 του Προγράµµατος Καλλικράτης, σε ό,τι
αφορά στο αντικείµενο των µεταφορών και των συγκοινωνιών δεν
προβλέπεται διακριτή διοικητική ενότητα µε αρµοδιότητες που να
αφορούν στο σχεδιασµό των µετακινήσεων, και αντικείµενο την επε-
ξεργασία πολιτικών και µέτρων για τη διαχείρισή τους, την εφαρµογή,
παρακολούθηση και αξιολόγησή τους, γεγονός που ερµηνεύεται ως:
• υποβάθµιση της σηµασίας ολοκληρωµένου πολεοδοµικού και κυ-

κλοφοριακού σχεδιασµού για την εύρυθµη λειτουργία των πόλεων
και την προστασία του περιβάλλοντος, και

Θεσµικες Αδυναµιες Για Τη ∆ιαχειριση
Των Αναγκων Μετακινησης

Στις Πολεις Της Ελληνικης Περιφερειας
Ανδριανή (Άννα) Γόγολα*

Στόχος 1: Αποτελεσµατικότερη οργάνωση των ∆ήµων
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• σύγχυση του αντικειµένου του σχεδιασµού των µεταφορών και των
συγκοινωνιών µε την κατασκευή και συντήρηση των υποδοµών.

Επισηµαίνεται, ότι η παράβλεψη διακριτής διοικητικής ενότητας εντεί-
νει το δυσχερή συντονισµό των υπολοίπων λόγω του κατακερµατισµού
και της διάχυσης αρµοδιοτήτων, χωρίς να αποκλείονται επικαλύψεις και
η προτεινόµενη διάρθρωση δεν θεωρείται κατάλληλη για την υποστή-
ριξη πολιτικών για τη βιώσιµη κινητικότητα και την προστασία του περι-
βάλλοντος.
Παρ’ ότι οι Οργανισµοί Εσωτερικών Υπηρεσιών των ∆ήµων έχουν ήδη
συνταχτεί και εγκριθεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο ΣΕΣ πι-
στεύεται ότι θα πρέπει να επιµείνει στην αναγκαιότητα οι διοικητικές ενό-
τητες µε αρµοδιότητες που αφορούν τα αντικείµενα του σχεδιασµού και
της διαχείρισης των µεταφορικών αναγκών
• να καταστούν διακριτές στο οργανόγραµµα, και
• να εµπίπτουν στην κατηγορία των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και

Ποιότητας Ζωής.
Επισηµαίνεται ότι η αποτελεσµατικότερη οργάνωση των ∆ηµοτικών
Υπηρεσιών, σχετίζεται απόλυτα µε την αναγκαιότητα στελέχωσης των
σχετικών δοµών µε συγκοινωνιολόγους µηχανικούς.

Οι Γενικές Μελέτες Κυκλοφορίας και Μεταφορών [ΓΜΚΜ], οι οποίες
αποτελούν το µόνο θεσµοθετηµένο εργαλείο κυκλοφοριακού σχεδια-
σµού, είναι από το χαρακτήρα τους “στατικές”. Εκπονούνται και εφαρ-
µόζονται από τις Υπηρεσίες του αρµόδιου Υπουργείου, χωρίς δυνατότητα
προσαρµογών και αφορούν κατά βάση το σχεδιασµό των υποδοµών,
χωρίς να αναφέρονται στη διαχείριση της ζήτησης. Τέλος, δεν έχουν επι-
χειρησιακό χαρακτήρα (στόχους).
Για τους παραπάνω λόγους πιστεύεται ότι οι ΓΜΚΜ ως εργαλείο αντιµε-
τώπισης των σχεδιαστικών αναγκών, για τις µεγάλες τουλάχιστον πό-
λεις της περιφέρειας, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και πρέπει να
συµπληρωθούν/αντικατασταθούν από εργαλεία περισσότερο ευέλικτα,
κατάλληλα να συνθέσουν τις προτεραιότητες των πολιτικών της βιώσι-
µης αστικής ανάπτυξης και της βιώσιµης κινητικότητας.
Η συµπλήρωση/αντικατάστασή τους από εργαλεία περισσότερο ευέ-
λικτα, κατάλληλα να συνθέσουν τις προτεραιότητες των πολιτικών της
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και της βιώσιµης κινητικότητας είναι
απαραίτητη και έχει χαρακτήρα επείγοντος, αφού είναι δεδοµένη µια
σαφέστατη µετατόπιση προτεραιοτήτων των διαρθρωτικών πολιτικών
της ΕΕ για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020.
Για τον εκσυγχρονισµό των εργαλείων σχεδιασµού των µετακινήσεων
είναι αναγκαίο να εξεταστεί µε σοβαρότητα η εµπειρία άλλων χωρών
της ΕΕ, µε στόχο την εισαγωγή στην ελληνική σχεδιαστική και διαχει-
ριστική πραγµατικότητα, εργαλείων µε επιχειρησιακό χαρακτήρα
(όπως είναι τα Local Transport Plans3 στη Μεγάλη Βρετανία ή αντί-
στοιχα εργαλεία σε άλλες χώρες), καθώς και τα σύγχρονα εργαλεία
εφαρµογής της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κινητικότητα στον
αστικό χώρο, τα Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας4 .
Επισηµαίνεται ότι πρόκειται για µεγάλη θεσµική αλλαγή, αφού η υιο-
θέτηση των εργαλείων αυτών συνεπάγεται την ανάληψη οικονοµικών
βαρών.

Εξαιρετικά σηµαντικό θεσµικό κενό, που επηρεάζει καθοριστικά τις µε-
τακινήσεις στην ελληνική περιφέρεια, αποτελεί το παράδοξο ότι ενώ το
Πρόγραµµα Καλλικράτης µεταβιβάζει στους ∆ήµους την ευθύνη του συγ-
κοινωνιακού σχεδιασµού και της µεταφοράς ειδικών οµάδων πληθυ-
σµού, παραβλέπει την αδυναµία να αντιµετωπίσουν µε ίδιους πόρους
αποκλειστικά, το οικονοµικό βάρος αυτής της πολιτικής.
Επισηµαίνεται ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τις αστικές συγκοινωνίες της πε-
ριφέρειας, το ισχύον θεσµικό καθεστώς δεν προβλέπει συµµετοχή του
∆ηµοσίου (µε οποιαδήποτε µορφή) στο κόστος λειτουργίας τους, το
οποίο επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι χρήστες, σε αντίθεση µε το καθε-
στώς που - πολύ σωστά - ισχύει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Πρόσθετα, οι συγκοινωνιακοί φορείς της περιφέρειας έχουν την υπο-
χρέωση εφαρµογής µειωµένων τιµολογίων για τις ειδικές οµάδες πλη-
θυσµού, χωρίς να λαµβάνουν καµία αποζηµίωση από δηµόσιους
πόρους, γεγονός που σηµαίνει ότι επιβαρύνονται την εκάστοτε κοινω-
νική πολιτική του κράτους. Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ, το οποίο εφαρµόστηκε το 2009, και αφορούσε στην οικονοµική
ενίσχυση των ∆ήµων της περιφέρειας για την εκτέλεση συγκοινωνιακού
έργου, αποδείχτηκε προσωρινό.
Το ισχύον καθεστώς µη επιδότησης των συγκοινωνιών των περιφερει-
ακών πόλεων, για το οποίο η πρώην ΚΕ∆ΚΕ είχε διατυπώσει την άποψη5

ότι συνιστά παραβίαση της συνταγµατικής επιταγής περί ίσης µεταχείρι-
σης των πολιτών, καθώς και βασικών κανόνων που απορρέουν από την
εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών, είναι ο κύριος παράγοντας υπο-
βάθµισής τους, αφού η µεγάλη πλειοψηφία των συγκοινωνιακών δι-
κτύων εµφανίζει συντριπτική υστέρηση όσον αφορά την έκτασή τους σε
σχέση µε το µέγεθος των πόλεων. Επιπλέον, οι παράµετροι εξυπηρέτη-
σης του επιβατικού κοινού (ποιότητα οχηµάτων, εξοπλισµός στάσεων,
ενηµέρωση επιβατικού κοινού, κλπ) αξιολογούνται ως ελλιπέστατες,
µε αποτέλεσµα, οι αστικές συγκοινωνίες να βρίσκονται διαρκώς σε φθί-
νουσα πορεία όσον αφορά τις επιχειρησιακές τους επιδόσεις.
Η κάλυψη µέρους του λειτουργικού κόστους των αστικών συγκοινω-
νιών της περιφέρειας µε µόνιµες θεσµικές ρυθµίσεις, κατ’ αναλογία µε
τις ρυθµίσεις που ισχύουν για τη Θεσσαλονίκη, µετά από ρεαλιστική
και τεκµηριωµένη εκτίµηση των αναγκών, κρίνεται επιτακτική για τη
βιωσιµότητά τους. Επιπλέον, η θεσµική αυτή ρύθµιση θα πρέπει να αν-
τιµετωπιστεί και ως η απολύτως αναγκαία συνθήκη για την ίδια την
ύπαρξη συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης στις πόλεις της περιφέρειας,
στις συνθήκες που θα δηµιουργηθούν µετά την απελευθέρωση των αστι-
κών συγκοινωνιών (προβλέπεται για το έτος 2019), αφού χωρίς µόνιµη
ρύθµιση για την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου από δηµόσιους πό-
ρους, οι ∆ήµοι δεν θα είναι σε θέση να θέσουν σε εφαρµογή και να υπο-
στηρίξουν Επιχειρησιακά Σχέδια αστικής συγκοινωνίας.

*Ανδριανή (Άννα) Γόγολα
Πρόεδρος της Επιτροπής Μετακινήσεων στην

Ελληνική Περιφέρεια του ΣΕΣ

Στόχος 2: Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου και
των εργαλείων σχεδιασµού των µετακινήσεων

Στόχος 3: Κάλυψη µέρους του λειτουργικού κόστους
των αστικών συγκοινωνιών της περιφέρειας από το ∆η-
µόσιο µε µόνιµες θεσµικές ρυθµίσεις

1 Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α 87/07.06.2010
2 http://www.eetaa.gr/kallikratis/support/OEY/odhgos_prosarmoghs_oey.pdf
3 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110509101621/http:/www.dft.gov.uk/adobepdf/165237/ltp-guidance.pdf
4 http://mobilityplans.eu/docs/file/SUMP_Brochure_GR_web.pdf
5 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΕ∆ΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Πάτρα, 15.09.2005), http://old.kedke.gr/index.asp?a=1&id=78&smenu=108
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Όπως τονίζεται στην εισήγηση της Επιτροπής του ΣΕΣ για τις
µετακινήσεις στις πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, οι πο-
λιτικές της ΕΕ για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη και τη βιώ-

σιµη αστική κινητικότητα δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν και
να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά στις πόλεις της ελληνικής περι-
φέρειας υπό τις επικρατούσες συνθήκες. (Το γεγονός ότι, εν έτει
2013, στους ΟΤΑ της επικράτειας πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
ο συνολικός αριθµός των απασχολούµενων συγκοινωνιολόγων
µηχανικών είναι µονοψήφιος, αποτελεί τον πλέον εύγλωττο δεί-
κτη διαχειριστικής υστέρησης, που καταλήγει σε αδυναµία υπο-
στήριξης πολιτικών).

Όµως, η κατάρτιση των προγραµµάτων της περιόδου 2014 - 20 που
βρίσκεται σε εξέλιξη, θέτει επί τάπητος πολύ σηµαντικά ζητήµατα
όσον αφορά τον τοµέα των µεταφορών. Ο σχεδιασµός τους βασί-
ζεται στις κατευθύνσεις του σχεδίου "Ευρώπη 2020", στο οποίο οι
υποδοµές είναι υποβαθµισµένες ως προτεραιότητα. Όσον αφορά
τους ΟΤΑ, πόροι θα διατεθούν µόνο για σχέδια - και όχι µεµονωµένα
έργα - που θα εντάσσονται σε πολιτικές προώθησης της βιώσιµης
κινητικότητας και θα αποτελούν µέρη ολοκληρωµένων σχεδίων
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης, µε σαφή και µετρήσιµη περιβαλ-
λοντική διάσταση.

Απαιτείται, εποµένως, ο αναπροσανατολισµός των προτεραιοτή-
των των ΟΤΑ της περιφέρειας, από την κατασκευή υποδοµών στην
αποτελεσµατικότερη διαχείριση της ζήτησης για µετακινήσεις.
∆ηλαδή σε πολιτικές ενίσχυσης των συγκοινωνιών, αποτελεσµα-
τικότερης διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθµευσης, (π.χ.
εκσυγχρονισµός συστηµάτων φωτεινής σηµατοδότησης - έστω σε
επίπεδο Περιφέρειας, όπως κάνει αυτή τη στιγµή η Π∆Ε - εφαρµο-
γές ITS), προώθησης ήπιων µορφών µετακίνησης (σε σχέδια ανα-
βάθµισης περιοχών ή µε αυτόνοµες υποδοµές), προώθησης
ευέλικτων σχηµάτων (park - and - ride , bike sharing, κ.λπ.).

Με τη σηµερινή τους υπηρεσιακή δοµή και το επίπεδο διαθέσιµης

τεχνογνωσίας, οι περισσότεροι ΟΤΑ της περιφέρειας - ακόµα και οι
µεγαλύτεροι - θα αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα σχεδια-
σµού, εξειδίκευσης και εφαρµογής των νέων κατευθύνσεων (για
να µην µιλήσουµε για τις δυσκολίες της προσαρµογής των κυ-
ρίαρχων πολιτικών αντιλήψεων όσον αφορά την επιλογή των προ-
τεραιοτήτων, όπως διαµορφώθηκε κατά τις προηγούµενες
προγραµµατικές περιόδους). Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιακών
τους δοµών µε πρόβλεψη διακριτών µονάδων σχεδιασµού και δια-
χείρισης της κυκλοφορίας και στάθµευσης,, των συγκοινωνιών και
των ήπιων µέσων µεταφοράς, τις οποίες απαραίτητα θα στελεχώ-
νουν και συγκοινωνιολόγοι µηχανικοί, είναι άµεση προτεραιότητα.
Οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στα µέτρα δηµοσιονοµικής προ-
σαρµογής (ν. 4093/2012 και 4016/2012) δίνουν τη δυνατότητα
στους ΟΤΑ να προσλάβουν εξειδικευµένο προσωπικό τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µε απόφαση του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµι-
σης για την τήρηση του λόγου 1 πρόσληψης προς 5 αποχωρήσεις.

Ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου σχεδιασµού µε την ει-
σαγωγή δυναµικών εργαλείων, ικανών να ενσωµατώνουν την κοι-
νωνική δυναµική και να διαθέτουν ευελιξία ώστε να
ανταποκρίνονται αποτελεσµατικότερα από άποψη βιωσιµότητας
στις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, καθώς και η θεσµική στή-
ριξη της βιώσιµης κινητικότητας ως κοινωνικής προτεραιότητας,
µε πρόβλεψη χρηµατοδοτικής κάλυψης των αστικών συγκοινω-
νιών στις πόλεις της περιφέρειας, είναι επίσης αναγκαία βήµατα.
Θεωρώ ότι, ο ΣΕΣ πρέπει να αναδείξει τα θέµατα αυτά, µε µια
ατζέντα παρεµβάσεων ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου,
τόσο προς τις κεντρικές υπηρεσίες των αρµόδιων υπουργείων για
τη δηµόσια διοίκηση και τον προγραµµατισµό, όσο και µε παρεµ-
βάσεις προς τους ΟΤΑ.

*Νίκος Μηλιώνης
Π.Μ./Συγκοινωνιολόγος

Υπεύθυνος ενδιάµεσης αξιολόγησης ΠΕΠ ΘΗΣΕ
για την Περιφέρεια Ηπείρου 2007-13

Υπεύθυνος Συµβούλου ex ante Αξιολόγησης ΕΠΕΠ 2007-13

Αναπροσανατολισµος Των
Προτεραιοτητων Των ΟΤΑ Της
Περιφερειας Ενοψει Της Νεας

Προγραµµατικης Περιοδου 2014-20
Νίκος Μηλιώνης*

Αναπροσανατολισµος Των
Προτεραιοτητων Των ΟΤΑ Της
Περιφερειας Ενοψει Της Νεας

Προγραµµατικης Περιοδου 2014-20
Νίκος Μηλιώνης*
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Η Επιδραση Της Βαθιασ Υφεσησ
Στην Επιβατικη Κινηση
Των Μητροπολιτικων

Αστικων Συγκοινωνιων (Α.Σ.)
Αλέξανδρος ∆ελούκας*

1 Σηµειώνεται για το ταξί που αποτελεί ακριβότερο µέσο από τις
Α.Σ., ότι η πτώση του εισοδήµατος οδηγεί στην εκτροπή των χρη-
στών ταξί προς τις Α.Σ.

1 Σηµειώνεται για το ταξί που αποτελεί ακριβότερο µέσο από τις
Α.Σ., ότι η πτώση του εισοδήµατος οδηγεί στην εκτροπή των χρη-
στών ταξί προς τις Α.Σ.

>> >>

>>

Εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης Α.Σ.: Η θεωρία

της κατανάλωσης υποστηρίζει ότι η ζήτηση για ένα αγαθό
µειώνεται όταν το εισόδηµα περιορίζεται, εκτός εάν το
αγαθό θεωρείται ως οικονοµικά κατώτερο και υποκατα-
στάσιµο. Ορισµένες µελέτες που έγιναν σε συνθήκες οικο-
νοµικής µεγέθυνσης, συµπεραίνουν ότι οι Α.Σ. είναι
κατώτερο αγαθό µε εισοδηµατική ελαστικότητα <0, δηλαδή
η αύξηση του εισοδήµατος οδηγεί σε µείωση της ζήτησης
για Α.Σ. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται στην ισχυρή συσχέ-
τιση εισοδήµατος και παρεπόµενου δείκτη ιδιοκτησίας ΙΧ.
Αλλά και η µη συµπερίληψη του δείκτη ιδιοκτησίας µαζί µε
το εισόδηµα, αποτελεί σφάλµα παράλειψης και οδηγεί
πλασµατικά σε αρνητική εισοδηµατική ελαστικότητα. Εάν
ίσχυε το τελευταίο, τότε π.χ. στις οικονοµικά ολοένα ανθη-
ρότερες πόλεις της Β. Ευρώπης θα συρρικνώνονταν τα τε-
λευταία 30 χρόνια το µερίδιο των Α.Σ., πράγµα που δεν
συνέβη - ακόµη και σε περιπτώσεις όπου ο δείκτης ιδιο-
κτησίας είναι µακριά από το επίπεδο κορεσµού. Το βέβαιο
είναι ότι οι Α.Σ. δεν είναι αγαθό πολυτελείας (µε εισοδηµα-
τική ελαστικότητα >1) αλλά κανονικά αναγκαίο αγαθό (µε
ελαστικότητα <1). Ειπωµένο διαφορετικά, η πτώση του ει-
σοδήµατος αυξάνει το µερίδιο της δαπάνης για Α.Σ. ως πο-
σοστό του εισοδήµατος1.

Μέχρι στιγµής, η πληρέστερη µετά–ανάλυση εισοδηµατι-
κών ελαστικοτήτων ζήτησης για Α.Σ. είναι εκείνη του J.
HOLMGREN (“Meta-analysis of public transport demand”,
TR A 41, 2007). Αναφέρεται σε 22 µελέτες πόλεων Ευρώ-
πης & Αµερικής, οι οποίες αφορούν στα λεωφορεία – τα
αστικά σιδηροδροµικά συστήµατα δεν συµπεριλήφθηκαν
λόγω µικρού δείγµατος. Σηµειώνεται ότι στις Α.Σ. της Θεσ-
σαλονίκης τα λεωφορεία αποτελούν το µοναδικό µέσο ενώ
στην Αθήνα το κυρίαρχο. Από τη µετά–ανάλυση του HOLM-
GREN για το υποσύνολο περιπτώσεων που εκτιµήθηκαν µ’
ένα συνεπές προς την οικονοµική θεωρία (πολυτροπικής
ισορροπίας) σύστηµα συναρτήσεων προκύπτει µια µέση
ελαστικότητα +0,47. Το µικρό δείγµα αυτών των περιπτώ-
σεων δεν δίνει πάντως ένα στατιστικά ασφαλές µέγεθος.

Χαρακτηριστικά της βαθιάς ύφεσης στην Ελλάδα: Η

σωρευτική πτώση του ελληνικού ΑΕΠ από την αρχή της
ύφεσης έως και το 2012 εκτιµάται στο -18,4% (Bloomberg,
23.10.12). Η ανεργία ανέρχεται στο 25,1% (Αττική 25,2%,
Μακεδονία 24,9%: ΕΛΣΤΑΤ Ιούλιος 2012), ενώ η σωρευτική
µείωση της απασχόλησης έως και το 2012 στο -14% (πρό-
βλεψη Οκτωβρίου 2012, EU Annual Macro-economic Data-
base/AMECO). Σε τρέχουσες τιµές, οι αποδοχές µισθωτών
και αυτοαπασχολούµενων από το 2009 έως και το 2012
µειώθηκαν κατά 33 δις € ή -25% (EU AMECO). Λαµβανοµέ-
νων υπόψη της µη-υποχώρησης των τιµών και της µείωσης
της απασχόλησης, η αγοραστική δύναµη των εισοδηµάτων
εργασίας έως και το 2012 µειώνεται σωρευτικά κατά -37%
(EU AMECO).

Επίπτωση της ύφεσης στη τοπική ζήτηση Α.Σ.: Γίνε-

ται παραδεκτό ότι η αγοραστική δύναµη των εισοδηµάτων
εργασίας απεικονίζει καλύτερα το επίπεδο διαθέσιµου ει-
σοδήµατος και ότι οι επιπτώσεις της ύφεσης στα µεγάλα
αστικά κέντρα είναι τουλάχιστον αυτές που ισχύουν σε πα-
νελλαδική κλίµακα. Με τις παραδοχές αυτές, εκτιµάται από
την έναρξη της ύφεσης έως το τρέχον έτος 2012 µία σω-
ρευτική µείωση -17% της επιβατικής κίνησης Α.Σ. στα µε-
γάλα αστικά κέντρα. Με τα δεδοµένα του 2012, η µείωση
αυτή µπορεί να προβληθεί ceteris paribus σε προβλέψεις
(που δεν έλαβαν υπόψη την ύφεση) για µελλοντικούς χρο-
νικούς ορίζοντες.

Η µελλοντική οικονοµική πορεία ‘2013+’ είναι ένα διαφο-
ρετικό θέµα. Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη µελλοντική
εξέλιξη της ύφεσης και το χρονικό ορίζοντα της ανάκαµ-
ψης. Με τα σηµερινά δεδοµένα, το σενάριο αναφοράς της
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για την ΕΤΕπ ως προς την τοπική ζήτηση Α.Σ.,
προβλέπει περαιτέρω εµβάθυνση της ύφεσης µε σταθερο-
ποίηση το 2016 και ανάκαµψη το 2023 στο επίπεδο έναρ-
ξης της ύφεσης. Είναι πιθανός ωστόσο και ταχύτερος
ρυθµός ανάκαµψης στο επίπεδο αυτό.

*Αλέξανδρος ∆ελούκας
∆ρ. Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

Kατερίνα Χρυσοστόµου*

Παρουσιαστηκαν Οι ∆υο
Πανελληνιοι Αρχιτεκτονικοι

∆ιαγωνισµοι Για Τη Θεσσαλονικη

Παρουσιάστηκαν οι µελέτες των δύο αρχιτεκτονικών δια-
γωνισµών που διενήργησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), σε έκθεση

που φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και στο
Κεντρικό Φουαγιέ του ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης.
Στους διαγωνισµούς µε θέµα:
α) «Ανάπλαση του άξονα Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας», που
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης και
β) «Ανάπλαση – Ανάδειξη της Βαλκανικής Πλατείας» στην πε-
ριοχή του πρώην Στρατοπέδου Στρεµπενιώτη, που πραγµατοποι-
ήθηκε σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.)
και το ∆ήµο Νεάπολης – Συκεών,
κατατέθηκαν συνολικά 72 προτάσεις στις οποίες συµµετείχε µε-
γάλος αριθµός συναδέλφων, συγκοινωνιολόγων µηχανικών, οι
οποίοι ανέλαβαν τις κυκλοφοριακές µελέτες που απαιτούνταν.

Ανάπλαση του άξονα Αχειροποίητου –
Αγίας Σοφίας
Αντικείµενο του διαγωνισµού ήταν η διατύπωση αρχιτεκτονικών
και κυκλοφοριακών προτάσεων για την Ανάπλαση του Άξονα Αχει-
ροποιήτου – Αγίας Σοφίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, από την οδό
Φιλίππου µέχρι τη Λεωφόρο Νίκης, συµπεριλαµβανοµένων των
πλατειών Αγίας Σοφίας και Μακεδονοµάχων και του περιβάλ-
λοντα χώρου των δύο βυζαντινών ναών, της Αγίας Σοφίας και της
Αχειροποίητου, και της Μητρόπολης. Στην περιοχή παρέµβασης

περιλαµβάνονταν, επίσης, το τµήµα της οδού Αγίας Σοφίας που
λειτουργεί πιλοτικά ως πεζόδροµος από το 2011.
Η Κριτική Επιτροπή του διαγωνισµού, στην οποία συµµετείχε και
εκπρόσωπος του Σ.Ε.Σ., ολοκλήρωσε τις εργασίες της αξιολο-
γώντας 52 υποβληθείσες προτάσεις.

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Αρχιτεκτονική µελέτη: Αντ. Νουκάκης, Β. Μυροφορίδου, Μ. Τσιν-
τζέλη, Αντ. Χαζάπης, Αν. Χρανιώτη
Φυτοτεχνική µελέτη: Ευ. Χριστοδουλάκη
Κυκλοφοριακή µελέτη: Μ. Παρασκευόπουλος
Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη: Β. Κολοβός
Συνεργάτες: Π. Μπαµπάλου - Νουκάκη, Ευ. ∆ακόπουλος, Αλ.
Ζώµας, Γ. Νουκάκης, Αν. Παντελοπούλου, Σ. Κριεµάζη

Ανάπλαση – Ανάδειξη της
Βαλκανικής Πλατείας
Στην περιοχή µελέτης, που αποτελεί τµήµα του πρώην Στρατοπέ-
δου Στρεµπενιώτη, διοργανώνεται κάθε χρόνο η σηµαντική πολι-
τιστική εκδήλωση «Βαλκανική Πλατεία», µε συµµετοχές από
όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Έχει δυναµικό, πολυµορφικό και
συνεχώς εξελισσόµενο χαρακτήρα, καταλαµβάνοντας κάθε
χρόνο µεγαλύτερη έκταση.
Για την ανάπλαση της «Βαλκανικής Πλατείας» αξιολογήθηκαν
από την Κριτική Επιτροπή του διαγωνισµού, στην οποία συµµε-
τείχε και εκπρόσωπος του Σ.Ε.Σ., 20 προτάσεις.

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
Αρχιτεκτονική µελέτη: Ρένα Σακελλαρίδου, Μόρφω Παπανικο-
λάου (sparch) Αναστασία Παπαδοπούλου, Βανέσσα Τσακαλίδου
(40.22.Architects)
Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Κ. Ολύµπιος, Ε. Παπαευαγγέλου, Χ. Κα-
ρακάνα, Κ. Τουµπεκτσή
Συνεργάτες φοιτητές αρχιτεκτονικής ΑΠΘ: Σ. Γεωργίου, Ε. Κουµ-
πλή, Α. Νιάκα
Πολεοδοµική µελέτη: Γεωχώρος Μελετητική ΕΠΕ, δρ. Αθηνά
Γιαννακού, δρ. Αναστασία Τασοπούλου, ∆ήµητρα Ζέκα
Συνεργάτης: Σπύρος Τσόβρας
Κυκλοφοριακή µελέτη: Κωνσταντίνα ∆ερπάνη
Συνεργάτες: ∆ηµήτρης Σαµαράς, Γιώργος Παπανδρίτσας
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Το Συγκοινωνιακο –
Κυκλοφοριακο Προβληµα
Της Θεσσαλονικης: Θεσεις,

Αποψεις, Εµπειριες, Λαθη Και
Παραλειψεις Μιας 30ετιας

Σε οµιλία που διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το
Βρετανικό Συµβούλιο και το ΝΟΗΣΙΣ, τον Ιανουάριο στη Θεσσαλονίκη, ο ∆ι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών

(ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και
οµότιµος καθηγητής Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ, ∆ρ. Γ. Α. Γιαννόπουλος, µί-
λησε για το συγκοινωνιακό - κυκλοφοριακό πρόβληµα της Θεσσαλονίκης ανα-
πτύσσοντας τις θέσεις και απόψεις του από την πολύχρονη εµπειρία του.
Στο πλαίσιο της οµιλίας αναφέρθηκαν οι σηµαντικότεροι παράγοντες που συνέ-
βαλαν στη δηµιουργία και ενίσχυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος της Θεσ-
σαλονίκης, όπως οι ελλείψεις και οι αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο, η πολυεπίπεδη γραφειοκρατία, η έµφαση στο βραχυπρόθε-
σµο και όχι στο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, η περιστασιακή εφαρµογή ελληνι-
κών νόµων και κανονισµών της Ε.Ε., το περίπλοκο σύστηµα µελέτης και
εκτέλεσης δηµοσίων έργων και η ελλιπής ενηµέρωση των πολιτών σε θέµατα
βιώσιµων, αλλά ασφαλών µετακινήσεων.
Αποτέλεσµα των παραπάνω, σύµφωνα µε τον κ. Γιαννόπουλο, είναι η ιδιαίτερα
µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση σηµαντικών έργων που είχαν εξαγγελθεί
δεκαετίες πριν, αλλά και η µη εφαρµογή των προτάσεων κυκλοφοριακών µελε-
τών που θα άµβλυναν το πρόβληµα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αργοπορίας
στην ολοκλήρωση έργων, βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού και µακροχρόνιας ανα-
βολής της εφαρµογής προτάσεων κυκλοφοριακών µελετών αποτελούν το Μετρό
Θεσσαλονίκης, η Υποθαλάσσια Αρτηρία, η στάθµευση, και πολλά άλλα έργα που
είχε προτείνει η Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη της Θεσσαλονίκης.

*Κατερίνα Χρυσοστόµου
Π/Μ ΑΠΘ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Ε ν η µ έ ρ ω σ η
Στο πλαίσιο εναρµόνισης των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγρα-
φών µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, εγκρίθηκαν σύγχρονες εθνικές
τεχνικές προδιαγραφές για τους φωτεινούς σηµατοδότες ρύθµι-
σης της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών.
(ΦΕΚ Β 3154/27.11.2012).

Οι προδιαγραφές είναι προσανατολισµένες σε σηµατοδότες
τύπου LED, αντικαθιστώντας τους λαµπτήρες πυράκτωσης,
καθώς συνδυάζουν µεγάλη απόδοση (υψηλή φωτεινή ένταση
και οµοιοµορφία του σήµατος), πολύ χαµηλή κατανάλωση και
πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Στη συµβολή των οδών Ευελπίδων και Παξών, στην
παλιά σχολή Ευελπίδων…

Από πού θα περάσει ο πεζός;

Τις φωτογραφίες έστειλε ο Γιάννης Γιαννίρης, ΑΤΜ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΣΕΣ εκδίδεται 4 φορές το χρόνο και
αποστέλλεται δωρεάν σε όλους του Συγκοινωνιολόγους καθώς
και σε φορείς του τοµέα των µεταφορών. Παρά τις εξαιρετικά δυ-
σµενείς οικονοµικά συνθήκες, θα συνεχίσει να διανέµεται δω-
ρεάν σε όλους. Παρ’ όλα αυτά, εάν κάποιος συνάδελφος (ή από
τους παραλήπτες) επιθυµεί να το λαµβάνει µόνο σε ηλεκτρονική
µορφή και όχι έντυπο, παρακαλείται να ενηµερώσει µε σχετικό
µήνυµα στο secretary@ses.gr.

Νέα µέλη του ΣΕΣ αποτελούν οι συνάδελφοι:

• Καστρούνη Ειρήνη εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 722

• Χαρωνίτης Γιώργος εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 723

• Παπαγιάννης Ιωάννης εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 724

• Παναγολια Χριστίνα εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 725

• Καλπάκης Φανούριος εγγράφεται µε αριθµό µητρώου

726

• Τσαλής Παναγιώτης εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 727

* Γιώργος Λυµπερόπουλος
Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ

Νeα του ∆Σ Ε∆ 184
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2013

* Γιώργος Λυµπερόπουλος

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία η καθιερωµένη
Κοπή της Πίτας του Συλλόγου, στις 24 Ιανουαρίου στο
εστιατόριο Pulitzer στην Αθήνα καθώς και στις 31 Ια-
νουαρίου στο εστιατόριο Tre Marie στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και προ-
σέλευση, στις 6 Φεβρουαρίου στο αµφιθέατρο του Τ.Ε.Ε.
στην Αθήνα η ηµερίδα «Μεταφορές σε περιόδους οικο-
νοµικής στενότητας» που διοργανώθηκε από το ΣΕΣ.

Άποψη από την ηµερίδα
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