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Αθήνα, 21 Ιουνίου 2011 

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Α. ΣΧΕ∆ΙΟ  ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
 
Οι µεταφορές στην σύγχρονη εποχή αποτελούν έναν από τους βασικότερους τοµείς της οικονοµίας 
στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ανάπτυξη σύγχρονων, αποτελεσµατικών, ασφαλών και φιλικών προς 
το περιβάλλον µεταφορικών συστηµάτων αποτελεί µία εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, η οποία 
συχνότατα καλείται να ικανοποιήσει αντίθετους επιµέρους στόχους. Το 2007 κατασκευάσθηκαν 
συνολικά σε όλο τον κόσµο 130εκ. ποδήλατα και 52εκ. αυτοκίνητα, ενώ τα τελευταία 40 χρόνια η 
παραγωγή των αυτοκινήτων διπλασιάστηκε και αυτή των ποδηλάτων τετραπλασιάστηκε!  
Παράλληλα, στο Παρίσι υπάρχουν ήδη 33χλµ. λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων, 
καθώς και πάνω από 310 χλµ. οδικού δικτύου, όπου το ποδήλατο συνυπάρχει µε τα άλλα οχήµατα, 
ενώ στην Ολλανδία το 20% περίπου του συνολικού οδικού δικτύου είναι ειδικές λωρίδες 
αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.  Αυτές είναι µερικές  θετικές εξελίξεις, που δίνουν ελπίδα 
για την έκβαση της µάχης ενάντια στην υπερθέρµανση του πλανήτη και για την εξασφάλιση της 
αειφόρου διαχείρισης και αναβάθµισης του αστικού ακουστικού τοπίου, στα πλαίσια ενός 
συστήµατος βιώσιµης κινητικότητας, που τόσο ανάγκη έχουν τα σηµερινά αστικά κέντρα.  
 
Σήµερα περισσότερο από ποτέ, είναι προφανές ότι η οικονοµική ανάπτυξη και οι µεταφορές είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένες και αποτελούν δείκτη προόδου. Η ανάπτυξη και η µείωση της φτώχειας δεν 
µπορεί να επιτευχθεί χωρίς φυσική πρόσβαση στους πόρους και στις αγορές. Καθώς οι πολιτισµοί 
και οι χώρες αναπτύσσονται, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν σε περισσότερα 
µέρη, µε περισσότερους τρόπους και µε µεγαλύτερη ευκολία, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής 
τους, την απασχόληση, την υγεία, την εκπαίδευση και άλλες ανέσεις. Περισσότερα  οδικά δίκτυα, 
σιδηροδροµικές γραµµές, αεροδρόµια έχουν κατασκευαστεί και οι άνθρωποι έχουν στη διάθεσή 
τους καλύτερα και γρηγορότερα αυτοκίνητα, τρένα και αεροπλάνα για να ταξιδεύουν από το ένα 
µέρος στο άλλο.  
 
∆εν υπάρχει όµως πλέον καµία αµφιβολία για τις επιπτώσεις που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα, 
από αυτή την ανάπτυξη, στην περιβαλλοντική και κλιµατική αλλαγή. Η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση 
για κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών, παρόλο που ακόµα παραµένει υψίστης σηµασίας για την 
κάλυψη αναγκών, δεν πρέπει να αποτελεί τη µόνη λύση, αλλά πρέπει είναι συνυφασµένη µε τις 
επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον και οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα 
πλαίσια της µακροπρόθεσµης αειφορίας.  Ο τοµέας των µεταφορών ευθύνεται για το 14% των 
εκπεµπόµενων αερίων του θερµοκηπίου (GHG emissions) παγκοσµίως, ποσοστό που αναµένεται 
να διπλασιαστεί µέχρι το 2030. Ειδικότερα ο τοµέας των οδικών υποδοµών  συµβάλλει σε ποσοστό 
72% από ολόκληρο τον τοµέα των µεταφορών στην παραγωγή CO2. 
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων εκτιµά ότι σήµερα είναι απαραίτητο οι επιµέρους 
δράσεις για την ανάπτυξη των µεταφορικών συστηµάτων να εντάσσονται σε µία ολοκληρωµένη 
στρατηγική ανάπτυξης των µεταφορών, στην οποία τίθενται οι βασικοί στόχοι και υιοθετούνται οι 
βασικές επιλογές.   
 
Τα προβλήµατα της αυξανόµενης ζήτησης, της συµφόρησης και τις ανεπάρκειας στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα αισθητά στον αστικό χώρο, όπου παρά τα δαπανηρότατα 
κατασκευαστικά µέτρα βελτίωσης και επέκτασης της υποδοµής οδικής κυκλοφορίας, τα προβλήµατα 
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συνεχίζουν να οξύνονται, λόγω της συνεχιζόµενης αύξησης του αριθµού των οχηµάτων, αλλά και 
του πληθυσµού των αστικών κέντρων.  
   
Η αποτελεσµατική και απρόσκοπτη κυκλοφοριακή ροή στα σύγχρονα αστικά κέντρα αποτελεί µια 
σηµαντική προϋπόθεση για την οµαλή οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα.  Η έλλειψη χώρου 
για περαιτέρω επεκτάσεις, αλλά και η ισχυροποίηση της οικολογικής ευαισθησίας των κοινωνιών 
στις αναπτυγµένες χώρες, επιβάλλουν την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αντιµετώπισης του 
κυκλοφοριακού προβλήµατος. 
 
Σε ότι αφορά τις υπεραστικές µεταφορές, µε έµφαση στα οδικά δίκτυα, που χρησιµοποιούν την 
µέθοδο των Σ∆ΙΤ, κατά την διάρκεια της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας, πρέπει να τηρούνται  
όλες οι σχετικές διατάξεις, όπως αναφέρονται στην Ελληνική Νοµοθεσία, τόσο από πλευράς  
Κατασκευαστή και Λειτουργού, όσο και από πλευράς των συνεργαζόµενων εργολάβων και 
υπεργολάβων.  Με  βάση την κατά περίπτωση Σύµβαση Παραχώρησης, η εταιρεία Λειτουργίας 
υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης να συντάσσει έκθεση περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του έργου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, την οποία υποβάλλει στην αρµόδια για την 
περιβαλλοντική παρακολούθηση του έργου, Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ). Στη  Σύµβαση Παραχώρησης αναφέρονται οι Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις (ΚΥΑ) και ο Νόµος που συνθέτουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Έργου, τα 
οποία αποτελούν τον κορµό για την παρακολούθηση της προόδου των περιβαλλοντικών θεµάτων 
του Έργου. Τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, εφαρµόζονται 
διαδικασίες και οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργασιών, µε στόχο την τήρηση των όρων 
και περιορισµών των ανωτέρω αποφάσεων. Στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων, ο 
Κατασκευαστής έχει αναπτύξει Πλάνο Περιβαλλοντικής  διαχείρισης του Έργου, σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ISO 14001:2004. 
 
Η ορθολογική ανάπτυξη των µεταφορικών συστηµάτων, πρέπει πλέον να δίνει συνεπή απάντηση 
σε σειρά επίµαχων ερωτηµάτων, σχετικά µε τους στόχους κάθε επιµέρους δράσης που επηρεάζει το 
περιβάλλον:   

 

1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Ο αστικός χώρος αποτελεί ένα σύστηµα υποδοµών, δραστηριοτήτων και επικοινωνιών που 

διαµορφώνονται από τις συνεχείς ανάγκες των ανθρώπων για επικοινωνία, κοινωνικές 

συναναστροφές και οργανωµένες, πολύπλοκες δραστηριότητες. Οι πόλεις χαρακτηρίζονται από τη 

συνέχεια της δόµησής τους, τις οργανωµένες συγκοινωνιακές και λοιπές υποδοµές και ιδιαίτερα την 

πληθώρα των δραστηριοτήτων στον αστικό χώρο. Για την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων 

αυτών, βασικό συστατικό είναι η επικοινωνία, η οποία επιτυγχάνεται ουσιαστικά µε µετακινήσεις 

εντός του αστικού χώρου. Έτσι το µέγεθος, ο βαθµός συµµετοχής, καθώς και η ποιότητα των 

εκπεµπόµενων ρύπων από τις δραστηριότητες των µεταφορών αγαθών και προσώπων στο αστικό 

περιβάλλον διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίησή 

τους.  

 
Οι οδικές µετακινήσεις, απαραίτητες για την πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων, αποτελούν 

κύριο χαρακτηριστικό της λειτουργίας της πόλης. Χαρακτηρίζονται από πολυµορφία και 

πολυπλοκότητα, τόσο ως προς το σκοπό πραγµατοποίησής τους (εργασία, αγορές, ψυχαγωγία), 

όσο και ως προς την κατανοµή τους στο χώρο (από και προς τα κέντρα των πόλεων, ανάµεσα στα 

προάστια, κ.λ.π.) και στο χρόνο (πρωινή, απογευµατινή αιχµή, κ.λ.π.).  

 

Η οδική κυκλοφορία, επιβαρύνει το περιβάλλον µε ρύπους όπως CO, NOX, SO2, υδρογονάνθρακες, 

µόλυβδο, αιθάλη, κ.ά.  Η αιθάλη που εκπέµπεται από τις µηχανές diesel, θεωρείται η πιο σηµαντική, 
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γιατί σε αυτή βρίσκονται προσροφηµένοι υδρογονάνθρακες µε καρκινογόνο δράση.  Η κυκλοφορία 

των αυτοκινήτων συµµετέχει στη ρύπανση της ατµόσφαιρας µε ποσοστά 60% για το CO, 30% για 

το ΝOX, 50% για τους υδρογονάνθρακες και 3,5% για το SO2. Το σηµαντικότερο  ποσοστό της 

αέριας ρύπανσης, στα µεγάλα αστικά κέντρα  οφείλεται στους ρύπους που εκπέµπονται από την 

οδική κυκλοφορία. Με βάση τα πρόσφατα  στοιχεία του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε), στην Αθήνα η 

οδική κυκλοφορία ευθύνεται για το σύνολο σχεδόν των εκποµπών µονοξειδίου του άνθρακα,  των 

πτητικών οργανικών ενώσεων τα 2/3 των εκποµπών οξειδίων του αζώτου κλπ. Επισηµαίνεται ότι το 

διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τα αυτοκίνητα (το οποίο δεν µειώνεται µε τη χρήση των 

καταλυτών) παίζει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου.  

 

Τα προβλήµατα κυκλοφοριακής συµφόρησης που παρατηρούνται στα αστικά κέντρα ευνοούν την 

εκποµπή ρύπων. Άλλωστε σήµερα ένα σηµαντικό τµήµα του αστικού χώρου καλύπτεται από οδικές 

υποδοµές µε αποτέλεσµα ένα περιβάλλον µη φιλικό στον πεζό ή τον ποδηλάτη. Η απαιτούµενη 

επιφάνεια οδού για µεταφορά ενός επιβάτη από αυτοκίνητο Ι.Χ. είναι 23.7 m
2
, ενώ από ένα 

σύστηµα Τραµ µόλις 1.3 m
2
,γεγονός που υποδεικνύει το πλεονέκτηµα της χωρητικότητας της 

δηµόσιας συγκοινωνίας έναντι του αυτοκινήτου. Έτσι, στα σηµερινά αστικά κέντρα, χώροι που 

άλλοτε ήταν διαθέσιµοι για την επικοινωνία των ανθρώπων βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, τώρα 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την οδική κυκλοφορία που πλέον εισβάλει στο χώρο των πεζών 

(πεζοδρόµια), δηµιουργώντας  προβλήµατα στην πλέον φιλική στο περιβάλλον αστική κινητικότητα.  

 

Οι αεροπορικές µεταφορές επηρεάζουν µε δύο βασικούς τρόπους την ποιότητα της ατµόσφαιρας 

στην περιοχή άµεσης και ευρύτερης επιρροής του αεροδροµίου : (α) λειτουργούν  σαν πόλος έλξης 

κυκλοφοριακής φόρτισης στα οδικά δίκτυα της περιοχής και επιβαρύνεται έτσι η ατµοσφαιρική 

ρύπανση, και (β) λόγω των αεροπορικών κινήσεων, ειδικά κατά τις φάσεις προσγείωσης και 

απογείωσης, οι οποίες πραγµατοποιούνται είτε σε µικρή απόσταση, είτε σε επαφή µε το έδαφος, 

εκπέµπονται σηµαντικές ποσότητες ρύπων, οι οποίες ενδέχεται να δηµιουργήσουν τοπικό 

πρόβληµα, σε ορισµένες τουλάχιστον ώρες αιχµής κίνησης του αεροδροµίου. Κατά τις φάσεις 

τροχοδρόµησης και αναµονής των αεροσκαφών, εκπέµπονται σε µεγάλη ποσότητα CO2 και 

υδρογονάνθρακες και αυτό γιατί οι προαναφερθέντες ρύποι αποτελούν προϊόντα ατελών καύσεων 

και οι κινητήρες των αεροπλάνων κατά τις ανωτέρω φάσεις λειτουργούν µε µικρότερη απόδοση. 

Κατά τις φάσεις απογείωσης και αναρρίχησης του κύκλου λειτουργίας των αεροσκαφών 

εκπέµπονται σε µεγαλύτερη ποσότητα ΝΟx, τα οποία σχηµατίζονται κατά την οξείδωση του 

ατµοσφαιρικού αζώτου στις υψηλές θερµοκρασίες καύσεως των κινητήρων των αεροσκαφών.  

 

Τα αεροσκάφη κατά τα διάφορα στάδια της φάσης λειτουργίας τους εκπέµπουν διαφορετικά είδη 

υδρογονανθράκων από την εξάτµισή τους (ιδιαίτερα στη φάση αναµονής και τροχοδρόµησης 

παράγονται αξιοσηµείωτες ποσότητες άκαυστων αρωµατικών και οξυγονωµένων 

Υδρογονανθράκων), που µε τη σειρά τους, ανάλογα φυσικά µε τους ρυθµούς εκποµπής τους, 

δηµιουργούν τα προβλήµατα οσµών στις γειτονικές περιοχές. Οι οργανικές ενώσεις που 

θεωρούνται υπεύθυνες για τη δηµιουργία οσµών από µερικώς καιόµενο καύσιµο, συνδέονται µε τις 

οµάδες των υδροξυ-,µεθοξυ- παραγώγων και τις αλκυλοβενζαλδεύδες. Οι συγκεκριµένες οργανικές 

χηµικές ενώσεις που εµφανίζονται στις εξατµίσεις αεροσκαφών και δηµιουργούν οσµές, δεν έχουν 

µελετηθεί ικανοποιητικά, αν και αξιολογείται ότι τα είδη των υδρογονανθράκων που εµπεριέχονται 

στις εξατµίσεις των αεροσκαφών είναι πολυάριθµα. 

  

Ο τοµέας των µεταφορών εξακολουθεί να αυξάνει τη συνεισφορά του στις εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου, σε αντίθεση µε άλλους κρίσιµους τοµείς όπως η βιοµηχανία, η οικοδοµική 
δραστηριότητα και η παραγωγή ενέργειας. Το ποσοστό φθάνει σήµερα το 19,3% για τις χώρες της 
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ΕΕ (αύξηση 28% κατά την περίοδο 1995-2007, Ελλάδα: 61%). Ανέρχεται στο 25% εάν 
συµπεριληφθούν οι διεθνείς αεροπορικές και ακτοπλοϊκές µεταφορές και στο 30% εάν 
συνυπολογιστούν οι εκποµπές από την κατασκευή των δικτύων, την παραγωγή των οχηµάτων, την 
εξόρυξη πετρελαίου κ.λπ. H αύξηση της ζήτησης για µεταφορές (αριθµός και µήκος ταξιδιών), 
τροφοδοτούµενη από την οικονοµική ανάπτυξη, τη βελτίωση των µεταφορικών δικτύων, την αστική 
διάχυση και τη µείωση των οικιστικών πυκνοτήτων, αποτελεί τη βασική αιτία της σταθερής αύξησης 
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.  
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εξέλιξη των µεταφορών δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας των νέων οχηµάτων, η οποία µάλλον εξισορροπείται ή και χάνεται από την 
σηµαντική αύξηση της ζήτησης.  Οι προβλέψεις, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα σενάρια (ΕΕΑ, 
2010; OECD-ITF, 2010) δείχνουν διπλασιασµό των επιβατο-χιλιοµέτρων µέχρι το 2030 (εικόνα 2) 
και τριπλασιασµό µέχρι το 2050 (έτος βάσης το 1990), µε οδηγούς τα ιδιωτικά µηχανοκίνητα µέσα 
και τις αεροπορικές µεταφορές. Το 2007, η κατανοµή των επιβατο-χιλιοµέτρων ήταν συντριπτική 
υπέρ των ιδιωτικών µέσων (ΕΕ: 72%, Ελλάδα: 77% µε παράλληλη σηµαντική µείωση στις 
σιδηροδροµικές µεταφορές από 3% σε 1,9% και τα λεωφορεία από 34,5% σε 21,2%. Αντίστοιχα οι 
οδικές εµπορευµατικές µεταφορές καταλαµβάνουν ποσοστό 97,1%, µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο να 
φθάνει το 76,5%). Η εικόνα αυτή δεν µεταβλήθηκε σηµαντικά από το 1995, εάν εξαιρεθούν οι 
αεροπορικές µεταφορές που σηµείωσαν αύξηση 6-9%. Σήµερα, περίπου 2 χρόνια µετά την έναρξη 
της οικονοµικής κρίσης και την επιβράδυνση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης, τα πρώτα 
στοιχεία δείχνουν ότι η επίπτωση στη ζήτηση δεν ήταν ιδιαίτερα σηµαντική, εµφανίζοντας µάλιστα τα 
πρώτα σηµάδια πλήρους ανάκαµψης στο πρώτο εξάµηνο του 2010, µε οδηγό τις εµπορευµατικές 
µεταφορές (OECD-ITF, 2010). Το ποσοστό µείωσης των εκποµπών από τις µεταφορές στην ΕΕ 
κατά την τελευταία διετία ήταν µόλις 2% (EEA, 2010), ενώ η συνολική µείωση έφθασε το 11,6% 
(CEC, 2010).  
 

Στην πρόσφατη συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το κλίµα στην Κοπεγχάγη, αν και δεν 
συνοδεύτηκε από µια δεσµευτική συµφωνία, η αναφορά στην ανάγκη διατήρησης της αύξησης της 
παγκόσµιας θερµοκρασίας κάτω από 2

ο
C, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα. Ως προς τις µεταφορές, 

αναγνωρίστηκε ότι θα πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους κύριους τοµείς δράσης, ενώ ζητήθηκε 
για πρώτη φορά από τους διεθνείς οργανισµούς ναυτιλίας (IMO) και πολιτικής αεροπορίας (ICAO) 
να εργαστούν προς την κατεύθυνση µιας συµφωνίας για τη µείωση των εκποµπών.  
 
Το ποσοστό µείωσης των εκποµπών για την επίτευξη του παραπάνω στόχου για την παγκόσµια 
θερµοκρασία δεν έχει προσδιοριστεί µε ακρίβεια µέχρι σήµερα. Ωστόσο, αρκετές απόψεις 
συγκλίνουν στο -50% µέχρι το 2050 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 (IPCC, 2007). Αυτό 
µεταφράζεται σε 80-95% για τις ανεπτυγµένες χώρες. Ειδικά για τον τοµέα των µεταφορών, έχουν 
διατυπωθεί απόψεις ότι το ποσοστό θα πρέπει να είναι αρκετά χαµηλότερο δεδοµένης της 
δυσκολίας επίτευξής του, ενώ άλλοι το αυξάνουν σε 95%. Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
Περιβάλλοντος, ο στόχος της µείωσης των εκποµπών από τις µεταφορές κατά 80% αποτελεί µια 
ρεαλιστική βάση για την ανάπτυξη των αντίστοιχων πολιτικών.  
 
Σε επίπεδο ΕΕ, οι δεσµεύσεις για τη µείωση των εκποµπών από τα κράτη µέλη κατά 20% µέχρι το 
2020 (CΕC, 2008) είναι σαφώς ισχυρότερες σε σχέση µε τη διεθνή κοινότητα, ενώ η επέκταση του 
ποσοστού στο 30%, εφόσον επιτευχθεί µια ευρύτερη συµφωνία από τις χώρες µε τις µεγαλύτερες 
εκποµπές, αποτελεί µια επιπλέον ένδειξη της προσπάθειας που καταβάλλεται στον τοµέα αυτό. 
Ειδικότερα για τις µεταφορές, οι οποίες δεν εντάσσονται στο Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων 
Εκποµπών (ΣΕ∆Ε-ETS), αποφασίστηκε συνολική µείωση των εκποµπών σε επίπεδο ΕΕ κατά 10% 
σε σχέση µε τα επίπεδα του 2005 (European Parliament & Council, 2009). Η προσπάθεια θα είναι 
αναλογική του ΑΕΠ κάθε χώρας. Έτσι, υπάρχει µια διακύµανση του ποσοστού µεταξύ -20% για τις 
πιο ανεπτυγµένες και +20% για τις λιγότερο ανεπτυγµένες. Για την Ελλάδα προβλέπεται µείωση της 
τάξης του 4%.     
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Ο "οδικός χάρτης"  για τη µείωση των εκποµπών µέχρι το 2050, στο πλαίσιο της στρατηγικής ‘20-
20-20’ προβλέπει µέτρα όπως τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οχηµάτων και τη µείωση των 
εκποµπών στα 95 g CO2/km µέχρι το 2020 (το 2008 έφθαναν τα 154 g CO2/km), ενώ έχουν 
προωθηθεί και επιµέρους πολιτικές για την ανανέωση του στόλου, ειδικά κατά την περίοδο της 
κρίσης, µε παράλληλο στόχο την τόνωση της αγοράς αυτοκινήτου. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα 
φαίνεται να απορροφώνται από την αύξηση της ζήτησης, η οποία ενισχύεται περαιτέρω µέσω και 
της µείωσης του κόστους µετακίνησης που τα ίδια τα µέτρα προσφέρουν (rebound effect). 
Παράλληλα, σύµφωνα µε το ITF (2010), η δυνατότητα περαιτέρω τεχνολογικής βελτίωσης των 
οχηµάτων θα καθίσταται όλο και δυσκολότερη στο µέλλον, δεδοµένης της σηµαντικής προόδου που 
µέχρι σήµερα έχει επιτευχθεί. Έτσι, για το διάστηµα 2010-2050 θεωρείται ως επιτεύξιµος στόχος η 
αύξηση της αποδοτικότητας κατά 44% (4l/km, 90 g CO2/km), που µπορεί να οδηγήσει όχι στη 
µείωση, αλλά στη σταθεροποίηση των εκποµπών. Μετά το 2050 θα απαιτηθούν τεχνολογικές 
καινοτοµίες, που θα ανατρέψουν ριζικά τα σηµερινά δεδοµένα, ώστε να παραµείνουν σταθερές οι 
εκποµπές.  
 

Οι Ελληνικοί στόχοι (αν και η χώρα µας συνεισφέρει πολύ λίγο στις παγκόσµιες εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου) πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να εντάσσονται στην τεχνική και οικονοµική βοήθεια 

που απαιτείται προκειµένου να αντιµετωπισθεί η κλιµατική αλλαγή στον πλανήτη, εφόσον αυτό 

αποτελεί την ουσιαστική προϋπόθεση για να επιτευχθεί µια παγκόσµια συµφωνία. Όλες οι 

αναπτυγµένες και οι αναπτυσσόµενες χώρες µε υψηλά επίπεδα εκποµπών θα πρέπει να 

συνεισφέρουν το µερίδιο ευθύνης τους στην εν λόγω χρηµατοδότηση και στο πλαίσιο αυτό, είµαστε 

και εµείς έτοιµοι να συνεισφέρουµε το µερίδιο που δίκαια µας αναλογεί στη διεθνή χρηµατοδότηση 

µε δηµόσιους πόρους. Οι λιγότερο αναπτυσσόµενες χώρες (ΛΑΧ- Less developed countries - 

LDCs) και µικρά νησιωτικά κράτη (Small island developing countries - SIDS) δεν πρέπει να 

υποχρεωθούν σε καµία προσπάθεια που θα έχει οικονοµικό κόστος. Η διεθνής δηµόσια 

χρηµατοδότηση είναι συνεπώς απαραίτητη, ιδίως στα πρώτα χρόνια της νέας συµφωνίας 

προκειµένου να κινητοποιήσει τις εθνικές προσπάθειες, αλλά ευκταίο είναι σταδιακά να  

υποκατασταθεί, στο µέτρο του δυνατού, από ιδιωτικά κεφάλαια.  

 

Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την απόδοση των εσόδων από δηµοπρατήσεις της 

εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών (Emission trading system -ETS), υπέρ της προστασίας του 

περιβάλλοντος και αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, επισηµαίνοντας συγχρόνως ότι η 

υποχρέωση διασφάλισης πόρων για τη χρηµατοδότηση της κλιµατικής αλλαγής, έχει τόσο 

συµβολικό όσο και ουσιαστικό σκοπό, και επιβάλλεται για λόγους διαφάνειας αλλά και γενικής 

αξιοπιστίας της συνολικής πολιτικής της Ε.Ε. Σε ότι αφορά δε στην  µεταφορά τεχνογνωσίας και την 

τεχνολογική υποστήριξη, επιβάλλεται η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ ανεπτυγµένων και 

αναπτυσσόµενων, µε µεγάλες και ουσιαστικές προσπάθειες από τις ανεπτυγµένες χώρες για 

τεχνολογική υποστήριξη των αναπτυσσόµενων χωρών. Η βοήθεια αυτή, οφείλει να εστιάσει σε 

συγκεκριµένους τοµείς, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Η Ελλάδα πρέπει 

να συνεχίσει να στηρίζει  τον  στόχο για µείωση των εκποµπών των αναπτυγµένων χωρών, από 

80%-95%, µέχρι το 2050 σε σύγκριση µε το 1990,ενώ παράλληλα  πρέπει να εξασφαλισθούν 

δεσµεύσεις για µέτρα µείωσης εκποµπών των αναπτυσσόµενων χωρών µε υψηλά επίπεδα 

εκποµπών και παράλληλα να οριοθετηθούν κατευθυντήριοι στόχοι µείωσης εκποµπών και λήψης 

µέτρων και για τις υπόλοιπες αναπτυσσόµενες χώρες. Επιπλέον σε ότι αφορά τις µεταφορές: 

 

• η µετατροπή του στόχου µείωσης εκποµπών από 20% σε 30% στην περίπτωση που και οι 

άλλες ανεπτυγµένες χώρες συµφωνήσουν µελλοντικά σε παρόµοιες µειώσεις, επιβάλλει στην 

Ελλάδα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία ενός 

συστήµατος Μέτρησης, Κοινοποίησης και Επαλήθευσης (Monitoring, reporting and verification - 
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MRV), τόσο αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση της άµβλυνσης των επιπτώσεων της κλιµατικής 

αλλαγής, όσο και των δράσεων που θα αναληφθούν.  

• στο θέµα των ρυθµίσεων που απαιτούνται για χρήσεις γης, και µελλοντικές αλλαγές 

χρήσεων γης απαιτείται η ανάπτυξη και υιοθέτηση ορθολογικών µεθοδολογιών και 

κανονιστικών διαδικασιών, ώστε να συµφωνηθούν κανόνες για τη χρήση γης, αλλαγής της 

χρήσης γης και της δασοκοµίας στις ανεπτυγµένες χώρες.  

• η ανάγκη µεταρρυθµίσεων του µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης (Clean Development 

Mechanism - CDM) καθοριστική για την επιτυχία της διεθνούς συµφωνίας.  

• η ανάγκη να προωθηθεί  η διασύνδεση των συστηµάτων εµπορίας εκποµπών αερίων 

θερµοκηπίου µε τις ΗΠΑ και µε άλλες αναπτυγµένες χώρες, µέχρι το 2015 είναι έντονη και 

• ιδιαίτερα δε, σε ότι αφορά στους στόχους και έτη αναφοράς για τα καύσιµα διεθνών 

αεροπορικών και ναυτιλιακών µεταφορών, η ευαίσθητη θέση της Ελλάδας στο χώρο αυτό, 

υπαγορεύει πως  τα αναγκαία µέτρα πρέπει να εφαρµοσθούν µέσα από τους αρµόδιους 

οργανισµούς των ΗΕ, στο πλαίσιο συγκεκριµένων κοινοτικών δεσµεύσεων για τους τοµείς 

ναυτιλίας και αεροµεταφορών, µε διακριτούς στόχους µείωσης εκποµπών για τα αέρια 

θερµοκηπίου, ως εξής : (α) 10% µε έτος βάσης το 2005 για τις αεροµεταφορές, και (β) 20% µε 

έτος βάσης επίσης το 2005 για τη ναυτιλία. 

 
 
 

2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες 
υποβάθµισης της ποιότητας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την Ευρώπη, επηρεάζοντας 
δυσµενώς τόσο την ποιότητα ζωής των πολιτών, όσο και την υγεία τους. Έστω και αν, από φυσική 
άποψη, o περιβαλλοντικός θόρυβος είναι ένα σύµπλεγµα ηχητικών κυµάτων µε ελάχιστη ή καµία 
περιοδικότητα, όπως σηµειώθηκε ανωτέρω, οι φυσικές έννοιες δεν επαρκούν για να καθορίσουν 
µόνες τους τη διαφορετική αίσθηση που προκαλεί ένας ήχος από ένα θόρυβο. Αυτή η διαφορά 
καθορίζεται από υποκειµενικούς παράγοντες, οι οποίοι προσδίδουν σε κάθε ηχητικό ερέθισµα που 
γίνεται αντιληπτό, έναν επιθυµητό ή ανεπιθύµητο χαρακτήρα.   
 
Ο περιβαλλοντικός θόρυβος δηµιουργεί µία όχληση ποικίλης µορφής. Η πιθανότητα ότι ο 
θόρυβος έχει καθοριστικά δυσµενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ήταν για πολλά χρόνια ένα 
από τα βασικά πεδία έρευνας και µελέτης. Για ότι αφορά τις επιπτώσεις βιοµηχανικών θορύβων σε 
αντίστοιχους εργασιακούς χώρους, το θέµα είναι πολύ καλά τεκµηριωµένο και θεωρείται δεδοµένο.  
Όµως, όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία από το θόρυβο των µέσων µεταφοράς και ιδίως 
αυτόν του αεροπλάνου, υπάρχουν ακόµη αρκετές αµφιβολίες και αντικρουόµενες απόψεις. Τα πιο 
σοβαρά προβλήµατα θορύβου πηγάζουν κυρίως από τα διάφορα µεταφορικά µέσα - οδική 
κυκλοφορία (κυρίως µοτοσικλέτες), αεροσκάφη, σιδηρόδροµοι - και από τις υπό δόµηση περιοχές. 
Βέβαια είναι φανερό ότι σύµφωνα µε τις στάθµες του θορύβου που έχουν καταµετρηθεί σε µεγάλες 
οδικές αρτηρίες ή στην ευρύτερη περιοχή αεροδροµίων, δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απωλειών 
της ακουστικής ικανότητας των κατοίκων των γειτονικών αστικών περιοχών. Ο θόρυβος είναι 
συνεπώς η «αστικότερη» µορφή ρύπανσης και επηρεάζει δυσµενώς τόσο την υγεία, όσο και την 
ποιότητα ζωής των πολιτών.  
 
Η εναρµονισµένη Ευρωπαϊκή προσέγγιση αναφορικά µε τη διαχείριση του θορύβου, προκειµένου 
να προστατευθούν οι πολίτες από τις επιπτώσεις της έκθεσης σε αυτόν, είναι ήδη γεγονός και 
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου, η οποία βασίζεται για πρώτη φορά στην αξιολόγηση κοινών µεθόδων, 
κοινών αντιθορυβικών δράσεων και στην ενηµέρωση του κοινού, σε  ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι την 
εφαρµογή της οδηγίας αυτής, η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου στην Ευρώπη ήταν 
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πολυσχιδής, διαφοροποιηµένη από χώρα σε χώρα και βασισµένη σε πολλές και ελάχιστα συµβατές 
µεταξύ τους µεθοδολογίες ανάλυσης και αξιολόγησης. Η ανωτέρω οδηγία ενσωµατώθηκε στο 
Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο µε την ΚΥΑ Αρ. 13586/724 (ΦΕΚ Β΄384 28.3.2006) περί 
«Καθορισµού µέτρων, όρων και µεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο 
περιβάλλον» και είναι απολύτως αναγκαία η άµεση εφαρµογή της και η κάλυψη όλων των 
απαιτήσεων που απορρέουν µε έµφαση στην διαµόρφωση των κατάλληλων Σχεδίων 
∆ράσης µε κύριο στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση των µεταφορών και των 
συγκοινωνιακών συστηµάτων. 

 

Είναι συνεπώς απαραίτητη η άµεση  υιοθέτηση των παρακάτω: 

 

• ανώτερων επιτρεποµένων τιµών στάθµης των νέων δεικτών αξιολόγησης ακουστικού 

περιβάλλοντος, Lden σε dB(A) και Lnight σε dB(A) µέσω της αναγκαίας εθνικής διερεύνησης 

και αξιολόγησης των  στόχων και δεικτών ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος η οποία 

καθυστερεί,   

• ολοκληρωµένης διαδικασίας συλλογής στοιχείων εισόδου υπολογισµών (µε εισαγωγή 

νέας µεθοδολογίας συλλογής και κωδικοποίησης στοιχείων π.χ. δεδοµένων πληθυσµού, 

κυκλοφοριακών φόρτων, γεωµετρικών στοιχείων κλπ  – συνεννοήσεις µε φορείς και 

συντονισµός διαδικασιών), 

• ολοκληρωµένης αξιολόγησης των επιπτώσεων του συγκοινωνιακού θορύβου (εισαγωγή 

νέας αυτοµατοποιηµένης µεθοδολογίας επεξεργασίας στοιχείων σχεδίασης καµπύλων 

θορύβου µέσω λογισµικού),  

• επεξεργασίας στοιχείων έκθεσης πληθυσµού στον συγκοινωνιακό θόρυβο, 

• διερεύνησης και επιλογής των βέλτιστων σχεδίων δράσης αντιµετώπισης του συγκοινωνιακού 

θορύβου καθώς και τεχνικών προδιαγραφών υπολογισµού αποτελεσµατικότητας µέτρων 

ηχοπροστασίας. 
 

Ο περιβαλλοντικός συγκοινωνιακός θόρυβος σχετίζεται άµεσα µε τη χωροθέτηση των χρήσεων 

γης, την ιεράρχηση και το σχεδιασµό του αστικού περιαστικού και υπεραστικού οδικού δικτύου και 

τον χωροταξικό σχεδιασµό των συγκοινωνιακών και βιοµηχανικών υποδοµών γενικότερα. Στο 

πλαίσιο ιδιαίτερα του πολεοδοµικού σχεδιασµού, ο χώρος αναφοράς της χρήσης γης µπορεί να 

είναι ολόκληρη η πόλη ή ένα τµήµα της, ενώ στο χωροταξικό σχεδιασµό αυτός είναι πολύ 

µεγαλύτερος της πόλης και προβλέπονται και µη αστικές χρήσεις, όπως βοσκότοποι, 

καλλιεργούµενες εκτάσεις, δάση, κλπ. Για τον καθορισµό των χρήσεων γης λαµβάνεται υπόψη µια 

σειρά από ποιοτικά και ποσοτικά πολεοδοµικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι σχέσεις µεταξύ των 

χρήσεων γης.  

 

Ιδιαίτερα ο οδικός κυκλοφοριακός  θόρυβος αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα ανά την ΕΕ. Ανακύπτουν ολοένα και περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις του 

θορύβου στην υγεία. Για παράδειγµα, στην τελευταία δηµοσίευση της Παγκόσµιας Οργάνωσης 

Υγείας (ΠΟΥ) και του JRC (Joint Research Center) της EE προκύπτει ότι ο περιβαλλοντικός 

θόρυβος και ιδιαίτερα αυτός που σχετίζεται µε την συγκοινωνιακή κυκλοφορία, ενδέχεται να 

αντιστοιχεί µε περισσότερα από 1 εκατοµµύριο υγιή έτη ζωής που χάνονται ετησίως στα κράτη µέλη 

της ΕΕ και σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Οι κατευθυντήριες γραµµές της ΠΟΥ για το θόρυβο 

στην ΕΕ αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις του περιβαλλοντικού θορύβου (µε έµφαση στον οδικό), 

συµπεριλαµβανοµένων των οχλήσεων, ως ένα σοβαρό πρόβληµα υγείας. Οι κατευθυντήριες 

γραµµές της ΠΟΥ για το νυκτερινό θόρυβο για την Ευρώπη, προτείνουν µια χαµηλή ενδεικτική τιµή 

για τα επίπεδα κατά τις νυκτερινές ώρες: 40 decibel (dB, Lnight). Επιπλέον, η ΕΕ χρηµατοδότησε, 
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στο διάστηµα 2009 - 2011, µια µεγάλη συντονιστική δράση που περιλαµβάνει 33 συµµετέχοντα 

ιδρύµατα από την Ευρώπη.  

 

Η χάραξη µιας πολεοδοµικής πολιτικής µε στόχο την αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου, 

δεν µπορεί να γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιστορία, οι συνθήκες  και οι στόχοι, γνωρίσµατα στα 

οποία οφείλεται η µορφή που έχει σήµερα η πόλη. Επισηµαίνεται άλλωστε ότι σε ένα  «πολεοδοµικό 

συγκρότηµα», δηλαδή στο µέρος της επικρατείας ενός κράτους-µέλους οριοθετηµένο από αυτό 

(σύµφωνα και µε την Οδηγία 2002/49/ΕΚ), µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 100.000 ατόµων και 

πυκνότητα πληθυσµού τέτοια που το κράτος-µέλος εκτιµά ότι αποτελεί αστικοποιηµένη ζώνη, 

εντάσσονται και πρέπει να προστατευθούν αλλά και να αναβαθµισθούν οι λεγόµενες «ήσυχες 

περιοχές του πολεοδοµικού συγκροτήµατος». Αυτέ είναι οι περιοχές που οριοθετούνται από την 

αρµόδια αρχή, και η οποία π.χ. δεν θα εκτίθεται σε τιµή του επιλεγµένου κατάλληλου δείκτη 

θορύβου σε µεγαλύτερη από µια συγκεκριµένη τιµή που θα καθορίζεται από το κράτος-µέλος, 

ανεξαρτήτως ηχητικής πηγής. Η πολεοδοµική εικόνα που όµως παρουσιάζει η Ελλάδα στα µεγάλα 

αστικά κέντρα της είναι διττή. Πρόκειται δηλαδή για ιστορικά κέντρα υψηλής πυκνότητας από τη µία 

πλευρά και πολεοδοµική αναρχία στο σύνολο του υπόλοιπου τοπίου, αστικού και προαστιακού, από 

την άλλη. Αναρχία, που χαρακτηρίζεται από µία δόµηση ανοργάνωτη, ακανόνιστη και άµορφη.  

 

Πρόσφατες µελέτες επισηµαίνουν ότι ο περιβάλλων θόρυβος συνιστά έναν σηµαντικό 

περιβαλλοντικό θόρυβο που απειλεί την δηµόσια υγεία και ότι η έκθεση στο θόρυβο στην Ευρώπη 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε σύγκριση µε άλλους παράγοντες πρόκλησης στρες. Η 

αστικοποίηση, η αύξουσα ζήτηση οδικής και αεροπορικής µεταφοράς και ο αναποτελεσµατικός 

αστικός χωροταξικός σχεδιασµός αποτελούν τους κύριους παράγοντες έκθεσης στον 

περιβαλλοντικό θόρυβο. Ο συγκοινωνιακός θόρυβος µπορεί να ενοχλήσει, να προκαλέσει 

διαταραχές του ύπνου, να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία σε µαθητές, να προκαλέσει 

φυσιολογικές αντιδράσεις στρες και καρδιαγγειακά προβλήµατα σε άτοµα που εκτίθενται στο 

θόρυβο σε χρόνια βάση. Το στρες µπορεί να προκαλέσει την παραγωγή ορισµένων ορµονών οι 

οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ποικιλία ενδιάµεσων επιδράσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 

αύξησης της αρτηριακής πίεσης. Κατά τη διάρκεια µιας παρατεταµένης περιόδου έκθεσης, οι 

επιδράσεις αυτές ενδέχεται, µε τη σειρά τους, να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και 

ψυχιατρικών διαταραχών. Η ανωτέρω  Ευρωπαϊκή οδηγία αποβλέπει στον «καθορισµό µιας κοινής 

προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή περιορισµό, βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των 

δυσµενών επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ενόχλησης από έκθεση στον περιβάλλοντα 

θόρυβο» µέσα από δράσεις όπως: 

 

• τον προσδιορισµό της έκθεσης στον περιβάλλοντα θόρυβο µε χαρτογράφηση θορύβου  

• τη θέσπιση σχεδίων δράσης βασισµένων στα αποτελέσµατα της χαρτογράφησης του θορύβου  

• τη µέριµνα ώστε να είναι διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες σχετικά µε τον περιβάλλοντα 

θόρυβο  

• τα κράτη µέλη υπέχουν σειρά υποχρεώσεων βάσει της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο 

(END η ΟΠΘ) και οφείλουν επίσης να διαβιβάζουν συγκεκριµένες  πληροφορίες στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου αφορούν µεταξύ άλλων: 

• στην θέσπιση δείκτών περιβαλλοντικού  θορύβου Lden & Lnight  (άρθρο 5 της ΕΝ∆) για λόγους 

κοινοποιήσεων, πλην όµως δεν θέσπισε νοµικά δεσµευτικές οριακές τιµές ή στόχους για τα 

όρια του θορύβου σε επίπεδο ΕΕ 

• στην σύνταξη Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου µε την χρήση εναρµονισµένων µεθόδων 

αξιολόγησης για τη χαρτογράφηση θορύβου 
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• στην σύνταξη από τις αρµόδιες αρχές σχεδίων δράσης για τη διαχείριση των προβληµάτων και 

των επιδράσεων του περιβαλλοντικού θορύβου στα πλαίσια των οποίων 

• στην υποχρέωση των κρατών µελών να θεσπίσουν ειδικά µέτρα και να καταρτίσουν σχέδια 

δράσης για την προστασία των ζωνών ηρεµίας στα πολεοδοµικά συγκροτήµατα από την 

αύξηση του πολεοδοµικού θορύβου 

• στην ενηµέρωση του κοινού, διαβούλευση και διαχείριση των δεδοµένων 

 

Η οδηγία παρέχει επίσης µια βάση για την ανάπτυξη περαιτέρω ενοποιηµένων και εναρµονισµένων 

µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου από διάφορες πηγές, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της END, 

το οποίο απαιτεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να εκτιµά: 

 

• την ανάγκη περαιτέρω δράσεων ΕΕ για τον περιβάλλοντα θόρυβο (άρθρο 11 παράγραφος 2) 

και  

• επισκόπηση της ποιότητας του ηχητικού περιβάλλοντος στην ΕΕ µε βάση τα δεδοµένα που 

αναφέρονται από τα κράτη µέλη (άρθρο 11 παράγραφος 3).  

• Για την κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή παρέλαβε στοιχεία από τον ΕΟΠ και 

εκπόνησε σειρά στηρικτικών µελετών, όπου ανευρίσκονται περαιτέρω πληροφορίες. 

 

Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει άµεσα πρόγραµµα εργασίας στην επιτροπή θορύβου (Noise 

Committee)  που αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας, και να εξετάσει παράλληλα το ενδεχόµενο 

της ανάληψης νοµικής δράσης, συµπληρωµατικά έναντι των δραστηριοτήτων εφαρµογής. Στα 

πλαίσια της ολοκλήρωσης του εναρµονισµένου πλαισίου για τις µεθόδους χαρτογράφησης 

διαπιστώθηκε ότι οι εν εξελίξει αξιολογήσεις δείχνουν ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολη η 

παρουσίαση συγκρίσιµων δεδοµένων όσον αφορά τον αριθµό των ατόµων που είναι εκτεθειµένα σε 

υπερβολικά επίπεδα θορύβου. Μεταξύ των δυσκολιών συγκαταλέγεται η ποικιλία των 

χρησιµοποιούµενων µεθόδων για τη συγκέντρωση, η ποιότητα και διαθεσιµότητα των δεδοµένων 

καθώς και οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα που 

συγκεντρώνουν τα κράτη µέλη της ΕΕ εµφανίζουν µεγάλες διακυµάνσεις. Το εναρµονισµένο 

µεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο λαµβάνει επαρκώς υπόψη τις τοµεακές ιδιαιτερότητες, θα έχει 

τελικά ως αποτέλεσµα την επίτευξη του απαιτούµενου επιπέδου συγκρισιµότητας. Το 2008, η 

Επιτροπή άρχισε την επεξεργασία εναρµονισµένων µεθόδων αξιολόγησης της έκθεσης στο θόρυβο 

στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου  µε τίτλο «CNOSSOS-EU» (κοινό µεθοδολογικό πλαίσιο 

αξιολόγησης του θορύβου), υπό τη διεύθυνση του Κοινού Κέντρου Ερευνών στο ISPRA, το οποίο 

θα αποτελέσει την τεχνική βάση για την επεξεργασία εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής. για το 

ενδεχόµενο αναθεώρησης του παραρτήµατος ΙΙ της END (το οποίο προβλέπεται για τις αρχές του 

2012.   

 

Το εναρµονισµένο µεθοδολογικό πλαίσιο έχει µεταξύ άλλων επικεντρωθεί στη στρατηγική 

χαρτογράφηση και φιλοδοξεί  τη χρυσή τοµή µεταξύ των αναγκών εναρµόνισης µέσω της 

αναλογικότητας και των τοµεακών ιδιαιτεροτήτων, δηλαδή όσον αφορά τις σχετικές µε τα δεδοµένα 

απαιτήσεις.  

 

Στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και σε άλλες χώρες, οι µεγάλες αλλαγές έγιναν µετά τον πόλεµο. 

Κατασκευάστηκε έτσι ένα οδικό δίκτυο που αρθρώθηκε στη βάση των υπαρχουσών οικιστικών 

συγκεντρώσεων, δίνοντας την ευκαιρία εγκατάστασης νέων οικισµών, µεµονωµένων κατασκευών 

δεύτερης κατοικίας και άλλων χρήσεων. Λόγω έλλειψης κατάλληλης υποδοµής στην περιφέρεια, η 

πρώτη επιλογή για αρκετές δεκαετίες µετά τον πόλεµο, ήταν η κατοίκηση κοντά στους ιστορικούς 
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πυρήνες. Το αποτέλεσµα αυτής της πολεοδοµικής τάσης ήταν να αυξηθούν σηµαντικά οι 

πυκνότητες στα κέντρα, σε βάρος της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς του 19ου και του 20ου αιώνα 

που, παρά την ποιότητά της, θυσιάστηκε για να οικοδοµηθούν ψηλότερα κτίρια και να καλύψουν οι 

κατασκευές µεγαλύτερα ποσοστά επιφανειών από τα διατιθέµενα οικόπεδα.  

 

Τα υφιστάµενα αστικά & περιαστικά οδικά δίκτυα, δεν ακολουθούν κατά κανόνα την αρχή 

ιεράρχησης του αστικού και περιαστικού οδικού δικτύου στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου 

πολεοδοµικού σχεδιασµού, αλλά αντίθετα επιτρέπουν τη χρήση των συλλεκτηρίων και τοπικών 

οδών ως αρτηριών, όταν οι τελευταίες κορεσθούν. Έτσι, δηµιουργούν σηµαντικές διαµπερείς 

κινήσεις µέσα από περιοχές κατοικίας και άλλες ευαίσθητες περιοχές, µε όλες τις δυσµενείς 

συνέπειες, από άποψη ασφάλειας, διάσπασης, αστικής περιβαλλοντικής ηχορύπανσης και 

γενικότερα υποβάθµισης του ακουστικού περιβάλλοντος. Ένας από τους κύριους λόγους για 

την κίνηση και τα ακουστικά περιβαλλοντικά προβλήµατα σε αστικές περιοχές είναι ο ακατάλληλος 

σχεδιασµός του οδικού δικτύου, ιεραρχικά και χωροταξικά, ο οποίος αναπτύχθηκε πριν την 

εξάπλωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Η σωστή ιεράρχηση των κοινοτήτων και των 

αντίστοιχων λειτουργιών, µειώνει τον αριθµό και το µήκος των µετακινήσεων και, επιτρέπει την 

κατάλληλη ανάπτυξη και χρήση ενός ορθά ιεραρχηµένου οδικού δικτύου, εξασφαλίζοντας τη 

δραστική µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 

Στα ελληνικά αστικά κέντρα η έλλειψη της κυκλοφοριακής διαχείρισης, δηµιουργεί πολλά 

προβλήµατα στο σχεδιασµό και τη λειτουργία του γοργά αναπτυσσόµενου αστικού και περιαστικού 

οδικού δικτύου µε αναµφίβολα σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις. Παρά τις ανωτέρω δυσκολίες, τα 

πλεονεκτήµατα ενός κατάλληλα σχεδιασµένου οδικού δικτύου, σε συνδυασµό µε τη χωροθέτηση 

των διαφόρων χρήσεων, εξασφαλίζει περιορισµένη οδική κυκλοφορία και, συνεπώς, µείωση 

της επιδείνωσης του ακουστικού περιβάλλοντος στις ζώνες κατοικίας. Η ευρεία, άλλωστε, 

κυκλοφοριακή προτεραιότητα που παρέχεται από το κύριο οδικό δίκτυο, επιτρέπει την περαιτέρω 

µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των οχηµάτων ενώ, ταυτόχρονα, 

προσφέρει επαρκή χώρο για σταδιακή αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας, ήτοι αύξηση του 

αριθµού των λωρίδων, χώρο για κόµβους, δηµιουργία λωρίδων ποδηλάτου, λωρίδων λεωφορείων, 

ελαφρών µέσων σταθερής τροχιάς κλπ.  

 

Τα πλεονεκτήµατα παρόµοιων αρχών συνδυασµένου κυκλοφοριακού και πολεοδοµικού – 

περιβαλλοντικού σχεδιασµού σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση του πληθυσµού και της 

ιδιοκτησίας των αυτοκινήτων στα µεγάλα αστικά κέντρα, είναι συνεπώς προφανή, απαιτείται όµως η 

συνεχής επικαιροποίηση µε κατάλληλες µελέτες και σχέδια εφαρµογής για τη σταδιακή ανάπτυξη 

του κεντρικού οδικού δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη  κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική 

διαχείριση. Ένα σωστά διαχειριζόµενο αστικό οδικό δίκτυο δεν θα αντιµετωπίσει ποτέ προβλήµατα 

κυκλοφοριακής ικανότητας και κατ’ επέκταση σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα µε 

έµφαση στο ακουστικό περιβάλλον, συµβάλλοντας, έτσι, στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού 

συστήµατος δηµόσιας συγκοινωνίας και, σε συνδυασµό µε την ορθολογιστική διανοµή των 

χρήσεων γης, θα ευνοήσει την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και, ιδιαίτερα, την αναβάθµιση 

του ακουστικού τοπίου.  

 

Η πλέον βασική µέθοδος ελάττωσης του θορύβου είναι η συνεχής επέµβαση στους κρίκους της 

αλυσίδας που συνδέει τον ποµπό (π.χ. το όχηµα στην κυκλοφορία) µε  τον δέκτη (τους κατοίκους 

των αστικών περιοχών), ώστε να αποφεύγεται η επανεµφάνιση του φαινοµένου της εκτεταµένης 
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ηχορύπανσης, και βασίζεται στην  πραγµατοποίηση ειδικών τεχνικών έργων, των αντιθορυβικών 

πετασµάτων, για την προστασία από την ηχορύπανση στην οριογραµµή του καταστρώµατος.  

 

3. Υ∆ΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στην χώρα µας την δυνατότητα να εξελίξει 
την εθνική νοµοθεσία ή να ρυθµίσει ζητήµατα για τα οποία δεν υπήρχαν αντίστοιχες ρυθµίσεις. 
Συµπληρωµατικά ανέλαβε την υποχρέωση να εναρµονίσει την νοµοθεσία της στις κοινοτικές 
πράξεις που είχαν εκδοθεί µέχρι τότε ή θα εκδίδονταν στο µέλλον. Επιπλέον, έπρεπε να 
εξασφαλίσει την εφαρµογή τους στην πράξη µέσω αναµόρφωσης της διοικητικής της δοµής. Το 
πλάνο περιλαµβάνει τόσο την οργανωτική δοµή, δράσεις σχεδιασµού, κατανοµή αρµοδιοτήτων, 
τεχνικές µεθόδους, διαδικασίες, καθώς και διεργασίες για την ανάπτυξη,  εφαρµογή, επίτευξη, 
αναθεώρηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής του  κατασκευαστή, όσο και την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων του Έργου. Σε ότι αφορά στην διαχείριση αποβλήτων, επικίνδυνων 
και µη υλικών κρίνεται απαραίτητο για κάθε έργο µεταφορικής υποδοµής να αναπτύσσονται   
οι κατάλληλες  διαδικασίες: 
 

• για την διαχείριση των αποβλήτων όπου καταγράφεται το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και ο 

τρόπος/ οδηγίες διαχείρισης τους,  

• για την διαχείριση των υδάτων στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες από 

πλευράς κατασκευαστή που συντελούν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων 

λόγω της κατασκευής στους πλησίον υδάτινους πόρους, 

• για την διαχείριση επικίνδυνων υλικών όπου περιγράφονται όλες οι ενέργειες από πλευράς 

κατασκευαστή που συντελούν στην αποφυγή της ανεξέλεγκτης χρήσης επικίνδυνων υλικών 

κατά την περίοδο κατασκευής του Έργου.  
 
Παράλληλα στο πλαίσιο της γενικής περιβαλλοντικής πολιτικής διαχείρισης του συγκοινωνιακού 
έργου πρέπει να: 
 

• προωθούνται αποτελεσµατικές οικολογικές πρακτικές στη Λειτουργία όλων των τµηµάτων του 

Έργου. 

• εξασφαλίζεται η µείωση στις τις ειδικές καταναλώσεις ενέργειας, νερού και χαρτιού, 

υιοθετώντας  κατάλληλες πρακτικές εσωτερικής λειτουργίας και επικοινωνίας. 

• υιοθετούνται οικολογικά κριτήρια στις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών στο µέτρο που είναι 

πρακτικά εφικτό. 

• αποφεύγεται η χρήση βλαβερών ουσιών, προϊόντων και διαδικασιών όπου είναι δυνατόν ενώ 

παράλληλα έχει συνάψει µία σειρά συµβάσεων για τη διαχείριση των κάθε είδους προς τελική 

διάθεση αποβλήτων µε αδειοδοτηµένα προς τούτο Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων και µε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες. 
 
Η εφαρµογή Σχεδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης του Έργου είναι απολύτως απαραίτητη και 
µέσω αυτού θα πρέπει να καταγράφονται και ναι ποσοτικοποιούνται όλες οι περιβαλλοντικές 
παράµετροι που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων, στην κατανάλωση ενέργειας και υλικών 
για την κατασκευή του έργου καθώς και στη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη φάση κατασκευής και κατά τη λειτουργία 
του συγκοινωνιακού έργου. 
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4. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

 
Στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής ανάπτυξης των µεταφορών, η οικολογική µετακίνηση 
(Eco Mobility) αποτελεί µια δράση µε στόχο την ανάπτυξη των µεταφορών σε αρµονία µε το φυσικό 
περιβάλλον.  
Με τον όρο Eco Mobility ή Οικολογική Μετακίνηση νοείται η βιώσιµη κινητικότητα που συνδυάζει µη-
µηχανοκίνητα µέσα µεταφοράς µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, ώστε να επιτυγχάνεται η µετακίνηση 
σε αστικό κυρίως περιβάλλον, χωρίς τη χρήση ΙΧ οχηµάτων [Global Alliance for EcoMobility]. Ο 
όρος Eco Mobility, ωστόσο, αφορά ουσιαστικά στην οικολογική µετακίνηση µε όλα τα µέσα, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΙΧ οχήµατος, µε την προϋπόθεση  ότι η χρήση του γίνεται µε έναν 
ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο (eco-driving), ενώ σχετίζεται επίσης µε 
τις περιβαλλοντικά φιλικές υποδοµές των µεταφορών και των περιορισµό των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον. 
 
Ιδιαίτερα σηµαντική για την επίτευξη της βιώσιµης κινητικότητας κρίνεται η προώθηση της 
οικολογικής οδήγησης (eco-driving) στο ευρύ κοινό. Ο όρος “eco-driving” προέρχεται από τον 
γενικότερο όρο «οικονοµική και αµυντική οδήγηση» (economical and defensive driving) και 
περιγράφει έναν τρόπο οδήγησης που εξοικονοµεί ενέργεια, µειώνει τις εκποµπές ρύπων και αερίων 
του θερµοκηπίου, δηµιουργώντας µια ασφαλή και ήπια ατµόσφαιρα οδήγησης ενώ παράλληλα έχει 
θετικό αντίκτυπο σε τοµείς όπως η οδική ασφάλεια, τα επίπεδα θορύβου ή ακόµα η ψυχική διάθεση 
του οδηγού. Μπορεί να εφαρµοστεί εξίσου αποτελεσµατικά σε επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και 
λεωφορεία. Πρόκειται για µια γενικότερη φιλοσοφία οδήγησης που αφορά όλα τα στάδια της 
µετακίνησης, µε κανόνες σχετικά µε τη συντήρηση του οχήµατος και τον προγραµµατισµό της 
διαδροµής, καθώς και µε τεχνικές που µπορούν να εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια της διαδροµής 
και στοχεύουν στη διαµόρφωση ενός αποδοτικότερου τρόπου οδήγησης.  
 
Ένας ορθολογικός τρόπος σχεδιασµού των συστηµάτων µεταφορών θα πρέπει να έχει σαν στόχο 
την δηµιουργία ενός βιώσιµου συστήµατος µεταφοράς. Ως τέτοιο ορίζεται ένα σύστηµα που θα δίνει 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε ανθρώπους, περιοχές, αγαθά και υπηρεσίες µε ένα περιβαλλοντικά 
υπεύθυνο, κοινωνικά αποδεκτό και οικονοµικά βιώσιµο τρόπο. Βασικός άξονας ενός βιώσιµου 
συστήµατος είναι  η κατάλληλη διαχείριση της κινητικότητας που αποτρέπει την χρήση ΙΧ οχηµάτων 
στο ήδη κορεσµένο αστικό δίκτυο, µε την προώθηση των δηµοσίων συγκοινωνιών σε συνδυασµό µε 
εναλλακτικές µορφές µετακίνησης, όπως το ποδήλατο ή και  το περπάτηµα, όπου αυτό είναι δυνατό.  
 
Ο τοµέας των µεταφορών - και ιδιαίτερα των οδικών µεταφορών - δεν πρέπει να µένει αδρανής 
απέναντι στις ευθύνες του για την επίτευξη βιωσιµότητας. Γι’ αυτό απαιτείται µακροπρόθεσµος 
σχεδιασµός, ώστε οι µεταφορές να υποστηρίζουν την οικονοµική ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα, να συµβάλλουν ταυτόχρονα στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας, να 
προωθούν την ισότητα των ευκαιριών για όλους τους πολίτες, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και 
να διατηρούν ένα υγειές φυσικό περιβάλλον.  
 
 Η «πράσινη ανάπτυξη» των οδικών µεταφορών αποτελεί µονόδροµο για την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων και αφορά σε έναν καθολικό σχεδιασµό που υλοποιείται στο στάδιο του 
σχεδιασµού, της κατασκευής, της λειτουργίας και της συντήρησης των οδικών έργων και αγγίζει 
τοµείς που σχετίζονται µε την οικολογία, την οικονοµία, την υγεία και την αισθητική. 
 
Η λύση για τον περιορισµό των επιπτώσεων έρχεται µέσα από την εφαρµογή των «πράσινων» 
υποδοµών για τις µεταφορές. Οι «πράσινες» υποδοµές των µεταφορών  συνδυάζουν την 
απρόσκοπτη διενέργεια των µεταφορών µε την περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Αυτό το επιτυγχάνουν: 
 

• µε τεχνολογίες αιχµής που περιορίζουν τις επιπτώσεις των υποδοµών των µεταφορών στους 

βιότοπους και τα οικοσυστήµατα στο στάδιο του σχεδιασµού,  
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• µε τη χρήση ειδικών υλικών που βελτιώνουν τη διαχείριση των υδάτινων απορροών και κατ’ 

επέκταση την ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και ανακυκλώσιµων υλικών που 

περιορίζουν την αλλοίωση του φυσικού τοπίου στο στάδιο της κατασκευής, [Green Highways 

Partnership] και τέλος  

• µε τη χρήση «πράσινης» ενέργειας καθώς και ευφυών συστηµάτων στο στάδιο λειτουργίας. 
 
Είναι προφανές ότι µία πολιτική προς ένα βιώσιµο αστικό συγκοινωνιακό σύστηµα προϋποθέτει 
αλλαγές στη συµπεριφορά του κοινού, στις υποδοµές, στην τεχνολογία και στον τρόπο 
τιµολόγησης της χρήσης των υποδοµών και των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η κυκλοφοριακή 
συµφόρηση στα αστικά και περιαστικά δίκτυα έχει γίνει πλέον αντικείµενο καθηµερινής συζήτησης, 
ωστόσο οι περισσότεροι πολίτες δεν κάνουν τίποτα για να συµβάλουν στην επίλυσή της. Το 
συστατικό της έλλειψης αντίδρασης των πολιτών είναι η πεποίθηση ότι η µείωση της 
συµφόρησης, τελικά, είναι πολύ λιγότερο σηµαντική από την ικανοποίησης άλλων κοινωνικών και 
προσωπικών στόχων.  
 
Εποµένως, αν η µείωση ή εξάλειψη της κυκλοφοριακής συµφόρησης συνεπάγεται αλλαγές σε µία 
συµπεριφορά που έχει διαµορφωθεί µε προσωπικές επιλογές, προκύπτει το συµπέρασµα ότι 
σηµαντική µερίδα πολιτών έχει συµβιβαστεί µε το πρόβληµα της συµφόρησης.  Έτσι η 
καταπολέµηση της κυκλοφοριακής συµφόρησης απαιτεί µέτρα που δεν περιορίζονται σε µία 
περιοχή µόνο ή σε µερικούς δρόµους. Απαιτείται η υιοθέτηση µέτρων ευρείας κλίµακας που απαιτεί 
αλλαγές στα πρότυπα συµπεριφοράς και ως εκ τούτου είναι αναµενόµενο ότι θα συναντήσουν 
µεγάλη αντίδραση εκ µέρους τόσο των µεµονωµένων όσο και των οργανωµένων πολιτών, της 
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και πολλών κρατικών υπηρεσιών. Απαιτείται επιµονή, µακροχρόνια 
υποµονή, συνεχή προσπάθεια. η οποία δεν πρέπει να καµφθεί παρά τις αρχικά διαφαινόµενες 
αποτυχίες των µέτρων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν µακράς διάρκειας (αρχικές) 
αναποτελεσµατικότητες.  
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Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΜΕΤΡΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Οι απαραίτητες στρατηγικές  για την περιβαλλοντική διαχείριση των µεταφορών περιλαµβάνουν 
άµεσες δράσεις της πολιτείας, µε στόχο την σταδιακή αλλαγή της ανθρώπινης συµπεριφοράς και 
την υιοθέτηση µίας «πράσινης» νοοτροπίας.  

 

1. Ενιαίος Χωροταξικός - Πολεοδοµικός και Κυκλοφοριακός Σχεδιασµός & 
∆ιαχείριση χρήσεων γης 

 
Οι όροι βιώσιµη ανάπτυξη, και βιώσιµη ανάπτυξη των µεταφορών, εκφράζουν το γενικό στόχο της 
πολιτικής της νέας εποχής. Μία τέτοια πολιτική θα επιφέρει αναντίρρητα κοινωνική και οικονοµική 
ισορροπία και, υπ’ αυτή την έννοια, αποτελεί ένα στόχο αποδεκτό από τους πάντες, αλλά περικλείει 
και πολλή ασάφεια λόγω της γενικότητάς του. Συνεπάγεται ότι µία χώρα πρέπει να µειώσει τους 
πόρους που διαθέτει (εισάγει στο σύστηµα διακίνησης/ µετακίνησης) προκειµένου να µειωθούν 
αντίστοιχα τα προβλήµατα µε τα οποία συνδέεται (ρύπανση, ατυχήµατα, “εξαναγκασµένη” 
κινητικότητα).   
 
Στην Ελλάδα σήµερα παρατηρείται µία σαφώς στρεβλή ανάπτυξη του συστήµατος των 
χρήσεων γης και των µεταφορών µε αποτέλεσµα την  άνευ όρων υποστήριξης των οδικών 
µεταφορών και ιδιαίτερα την χρήσης ΙΧ.  Η στρεβλή αυτή ανάπτυξη συνεχίζεται και σήµερα και 
επιδεινώνεται από την έλλειψη και την ελλιπή διαχείριση των περισσότερων συγκοινωνιακών 
υποδοµών.  Καθοριστικό ρόλο, στην στρεβλή ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών παίζει και το 
ανύπαρκτο - τουλάχιστον στην πράξη - κανονιστικό πλαίσιο που θα έπρεπε να διέπει τη λειτουργία 
των επιµέρους µεταφορικών συστηµάτων στην Ελλάδα. Η ενιαία πολεοδοµική και κυκλοφοριακή 
προσέγγιση στο σχεδιασµό θα πρέπει να αποτελεί πλέον κεντροβαρές στοιχείο της στρατηγικής 
απεξάρτησης από το αυτοκίνητο και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές. 
Ειδικότερα στοιχεία αυτής της στρατηγικής είναι τα παρακάτω:  
 

• Υιοθέτηση του προτύπου της «Προσανατολισµένης στη ∆ηµόσια Συγκοινωνία Αστικής 

Ανάπτυξης», ως κύριας εννοιολογικής αναφοράς σε επίπεδο Ρυθµιστικού Σχεδίου. 

• Σύνδεση των περιφερειακών πόλων ανάπτυξης µε το δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς.  

• Ανακατανοµή οικιστικών πυκνοτήτων: ενίσχυσή τους στην άµεση περιφέρεια των σταθµών 

µέσων σταθερής τροχιάς και σταδιακή µείωσή τους στην ευρύτερη περιφέρειά τους (Density 

bonus). 

• Ανάπτυξη κεντρικών χρήσεων σε ακτίνα περπατήµατος από τους σταθµούς µέσων σταθερής 

τροχιάς ή άλλου µέσου ∆Σ.  

• Περιορισµός του αριθµού νέων περιοχών µε αµιγή χρήση την κατοικία. 

• ∆ραστικός περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης. 

• Έλεγχος της ανάπτυξης κατά µήκος κύριων οδικών αξόνων.   

• Πολεοδοµική ιεράρχηση του οδικού δικτύου µε κριτήριο τον πολεοδοµικό χαρακτήρα και τις 

ανάγκες προσβασιµότητας της γραµµικής ανάπτυξης, ώστε να προσδιορισθούν οι άξονες που 

θα αποδοθεί προτεραιότητα (α) στη ∆Σ και (β) στο αυτοκίνητο (transport vs activity corridors). 

• Ανάπτυξη µητροπολιτικών διαδροµών για τον πεζό και το ποδήλατο.  

• Ριζική µείωση της προσφοράς θέσεων στάθµευσης στα κέντρα. Στα δευτερεύοντα 

περιφερειακά κέντρα, η µείωση θα αφορά µόνο τις επιφανειακές θέσεις στάθµευσης.   

• ∆ηµιουργία ενιαίου οργανισµού στρατηγικού σχεδιασµού πολεοδοµίας και των µεταφορών. 
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• Γενική αναδιοργάνωση του πολεοδοµικού ιστού της επηρεαζόµενης αστικής η/και περιαστικής 

περιοχής, ώστε να µην αποτελεί το κυκλοφοριακό δίκτυο πηγή  περιβαλλοντικού θορύβου και 

αύξησης της ενόχλησης. 

• Θεσµοθέτηση ζωνών προστασίας κατά µήκος των µεγάλων οδικών και σιδηροδροµικών 

κυκλοφοριακών αξόνων, των αεροδροµίων και άλλων έργων συγκοινωνιακής υποδοµής. 

• ∆ραστική µείωση της διάχυσης των αερίων ρύπων και ιδιαίτερα του αεροµεταφερόµενου - 

εδαφοµεταφερόµενου θορύβου σε οικιστικές ζώνες και ευαίσθητους δέκτες. 
 

Πέραν της συνδυασµένης θεώρησης του σχεδιασµού των µεταφορών, σε συνάρτηση µε τις χρήσεις 

γης, εµβαθύνοντας περισσότερο σε επίπεδο κτιριακής µονάδας σε επαφή µε το συγκοινωνιακό 

δίκτυο, επισηµαίνεται ότι οι σηµαντικές παράµετροι περιβαλλοντικής επίπτωσης που αυτό 

«παράγει» και «δέχεται», είναι και οι χρήσεις του κτιρίου, η αρχιτεκτονική του σύνθεση, ο τρόπος 

κατασκευής και ο όγκος του σε σχέση µε την επιφάνεια του οικοπέδου.  Συνεπώς, το ανθρωπογενές 

δοµηµένο περιβάλλον αποτελεί µία βασική παράµετρο που επηρεάζει και επηρεάζεται 

σηµαντικά από τον πολεοδοµικό και τον συγκοινωνιακό σχεδιασµό, µε έµφαση στις διατάξεις 

που αφορούν τη δόµηση των οικοπέδων, την εκµετάλλευση της γης, καθώς και στις διατάξεις που 

αναφέρονται στη µελέτη και κατασκευή ενός κτιρίου και τη θέση του στο σύστηµα των αστικών 

µεταφορών, το οποίο διέπει την κινητικότητα των χρηστών.  Ωστόσο, µε το υφιστάµενο τεχνικό και 

θεσµικό πλαίσιο και, ιδιαίτερα, µε τον τρόπο εφαρµογής του, η πόλη, ο αστικός χώρος, δεν 

προστατεύεται από την περιβαλλοντική υποβάθµιση των συστηµάτων µεταφορών , µε 

αποτέλεσµα την επιδείνωση και υποβάθµιση της ποιότητας του ακουστικού τοπίου. Τα µέτρα αυτά, 

όµως,  είναι σηµειακά, αφορούν τα συγκεκριµένα έργα και, κατά συνέπεια, µεµονωµένα και όχι 

ενταγµένα στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασµό σε επίπεδο πόλης.  

 

2. Αστικές Οδικές Μεταφορές - Η αποθάρρυνση του ΙΧ 

 
Οι αστικές οδικές µεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και ζωτικό τοµέα της οικονοµικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας κάθε αστικής περιοχής. Κατά τις τελευταίες δεκαετίας του εικοστού 
αιώνα, εµφανίζεται σε συνεχώς οξυνόµενο βαθµό το φαινόµενο της κυκλοφοριακής συµφόρησης 
ή κυκλοφοριακού κορεσµού µε σηµαντικές επιπτώσεις σε περιβαλλοντικό, οικονοµικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Η κυκλοφοριακή συµφόρηση εµφανίζεται κατ’ αρχήν σε περιορισµένο βαθµό, όταν η 
ζήτηση σε κάποιο σηµείο του οδικού δικτύου υπερβαίνει την διαθέσιµη ικανότητα ροής, οδηγώντας 
στη δηµιουργία ουρών οχηµάτων σε κάποιους συνδέσµους του δικτύου. Η αποτελεσµατική και 
απρόσκοπτη κυκλοφοριακή ροή στα σύγχρονα αστικά κέντρα αποτελεί µια σηµαντική προϋπόθεση 
για την οµαλή οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα. Το συνολικό κόστος της οδικής 
κυκλοφοριακής συµφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµάται ότι υπερβαίνει ήδη το 1% του ΑΕΠ, 
αυξανόµενο µε γοργούς ρυθµούς, µε ανυπολόγιστες επί πλέον συνέπειες στην µόλυνση της 
ατµόσφαιρας και στην υγεία του αστικού πληθυσµού.  Οι µέχρι σήµερα πιο διαδεδοµένοι τρόποι 
αντιµετώπισης του προβλήµατος µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
 

• Βελτίωση της οδικής υποδοµής (µονοδροµήσεις και άλλες οδικές ρυθµίσεις, κατασκευή 

αστικών ή περιαστικών οδών ταχείας κυκλοφορίας, χώροι στάθµευσης οχηµάτων, 

αστυνόµευση, ανισόπεδοι κόµβοι, υπόγειες οδοί κλπ.). 

• Κυκλοφοριακός έλεγχος και πληροφόρηση οδηγών (προηγµένες στρατηγικές ΦΣ, πίνακες 

µεταβαλλόµενων µηνυµάτων, διαδίκτυο, έλεγχος εισόδου αυτοκινητοδρόµων, καθοδήγηση 

πορείας κλπ.). 

• Μείωση χρήσης ιδιωτικών οχηµάτων (βελτίωση συγκοινωνιών µαζικής µεταφοράς, 

λεωφορειο-λωρίδες, προτεραιότητα ΜΜΜ σε σηµατοδοτούµενους κόµβους, εναλλακτικά µέσα 

µεταφοράς, ηλεκτρονικά αστικά διόδια κλπ.). 
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Παρά τα δαπανηρότατα κατασκευαστικά µέτρα βελτίωσης και επέκτασης της διαθέσιµης υποδοµής 
οδικής κυκλοφορίας, τα προβλήµατα κυκλοφορίας συνέχισαν να οξύνονται λόγω της συνεχιζόµενης 
αύξησης του αριθµού των οχηµάτων, αλλά και του πληθυσµού των αστικών κέντρων. Η έλλειψη 
χώρου για περαιτέρω επεκτάσεις των υφιστάµενων δικτύων κύρια οδικής υποδοµής, αλλά και η 
επιδίωξη για αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον οδήγησαν στην σταδιακή 
αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αντιµετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήµατος: 
 

• Ανάπτυξη και εφαρµογή προηγµένων τεχνολογιών κυκλοφοριακού ελέγχου και πληροφόρησης 

οδηγών (ITS: έξυπνα συστήµατα µεταφορών). 

• Μέτρα µείωσης της χρήσης ιδιωτικών οχηµάτων, συµπεριλαµβανόµενης της εκτεταµένης 

εισαγωγής πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων και λεωφορειόδροµων, της απαγόρευσης ιδιωτικών 

οχηµάτων στο ιστορικό κέντρο πόλεων, διαπλάτυνση πεζοδροµίων κλπ. 

• Κατασκευή ιδιαίτερα δαπανηρών υπόγειων αρτηριών για την αντιµετώπιση ιδιαίτερα οξυµένων 

καταστάσεων, π.χ. το περίφηµο Big Dig στην Βοστώνη (ΗΠΑ), η µελέτη υπόγειου 

περιφερειακού αυτοκινητόδροµου στο Παρίσι κλπ. (µια λύση που βέβαια είναι πιο δύσκολη 

δεδοµένης της οικονοµικής κατάστασης σήµερα και των συνθηκών υπεδάφους σε πόλεις όπως 

την Αθήνα, λόγω αρχαιοτήτων κλπ). 
 
Είναι βέβαια σηµαντικό να αναφέρουµε ότι, αν και η αποθάρρυνση χρήσης του ΙΧ, ως προς τις 
αστικές οδικές µεταφορές, είναι πολύ σηµαντική, δεν πρέπει να λησµονούµε ότι υπάρχουν οµάδες 
χρηστών που εκ των πραγµάτων έχουν αυξηµένη «ανάγκη» µετακίνησης µε αυτό, είτε λόγω 
φυσικών περιορισµών είτε λόγω συνδυασµού σκοπών µετακίνησης.  Κάποιοι επαγγελµατίες έχουν 
τόσο υψηλή αξία χρόνου που δε γίνεται να υιοθετήσουν κάτι άλλο για τη βασική τους µετακίνηση, 
οπότε γι’ αυτούς στόχος είναι η βελτίωση της συµπεριφοράς τους µέσω carpooling / car-sharing 
concept και τις (αριστερές, συνήθως) λωρίδες αποκλειστικής κίνησης οχηµάτων υψηλής πληρότητας 
(high-occupancy vehicle HOV lanes). 
 
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι, σε όλες πρακτικά τις µεγάλες ελληνικές πόλεις (εκτός των 2 
µεγαλουπόλεων και Πάτρας – Ηρακλείου ή 1-2 ακόµα), δηλ. στις τυπικές πρωτεύουσες νοµών (~ 
40-60.000 κατοίκων), υπάρχει πλέον τόσο οργανωµένο περιµετρικό οδικό δίκτυο για ΒΙ.ΠΕ ή απλώς 
βιοτεχνική / εµπορική χρήση, όσο και αστική συγκοινωνία, οπότε η κατάσταση έχει βελτιωθεί 
αναλογικά µε την αύξηση του στόλου επιβατικών αυτοκινήτων.  
 
Η ταχύτατη αύξηση του αριθµού των οχηµάτων στις ανεπτυγµένες χώρες κατά τις δεκαετίες του 
1960 και 1970 (στην Ελλάδα λίγο αργότερα) αντιµετωπίσθηκε κυρίως µε κατασκευαστικά µέτρα. 
Στον ελλαδικό χώρο, τα µέτρα αυτά ελήφθησαν µε σηµαντική καθυστέρηση και συχνά πληµµελώς. 
Η κατασκευή οδών ταχείας κυκλοφορίας, αστικών αυτοκινητόδροµων, περιφερειακών οδών, 
ανισόπεδων κόµβων και άλλων έργων υψηλού κόστους καθυστερεί, κυρίως λόγω της χρόνιας 
οικονοµικής δυσπραγίας του ελληνικού δηµοσίου. Επίσης, η άναρχη και καταιγιστική οικοδοµική 
δόµηση δεν περιελάµβανε την πρόνοια κατασκευής χώρων στάθµευσης οχηµάτων, ενώ η 
αστυνόµευση εξακολουθεί να είναι αποσπασµατική. Τέλος, οι εκπονούµενες κυκλοφοριακές µελέτες 
σπανιότατα εφαρµόζονται συνολικά.  
 
Κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970 αναπτύχθηκαν υπολογιστικά προγράµµατα για την ανάπτυξη 
αποτελεσµατικών σχεδίων φωτεινής σηµατοδότησης σταθερού χρόνου (συστήµατα 1ης γενιάς 
TRANSYT, MAXBAND, PASSER κλπ.). Στη δεκαετία του 1980 και αρχές της δεκαετίας 1990 
αναπτύχθηκαν στρατηγικές ελέγχου πραγµατικού χρόνου, µε χρήση µετρήσεων φωρατών 
(συστήµατα 2ης γενιάς SCOOT, SCATS, OPAC, UTOPIA κλπ.). Τέλος, αναπτύχθηκαν µικρο-
στρατηγικές ελέγχου πραγµατικού χρόνου για µεµονωµένους κόµβους που µπορούν και να 
χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε κάποιες από τις ως άνω στρατηγικές ελέγχου δικτύου. Είναι 
γενικώς γνωστό ότι καµία διαθέσιµη στρατηγική ελέγχου ΦΣ δεν έχει σχεδιασθεί για κορεσµένες 
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συνθήκες κυκλοφορίας, µε αποτέλεσµα την περιορισµένη βελτίωση (ή και αστοχία) κατά τις 
καθηµερινές περιόδους αιχµής. Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα είναι η ελληνική στρατηγική TUC 
(αναπτύχθηκε πρόσφατα στο Πολυτεχνείο Κρήτης), η οποία βρίσκεται σε πειραµατική εφαρµογή σε 
διάφορες χώρες και αναµένεται να επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις σε συνθήκες γενικευµένης 
κυκλοφοριακής συµφόρησης. 
 
Ο έλεγχος εισόδου (ramp metering) αυτοκινητοδρόµων αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ στις δεκαετίες 1960 
και 1970 και βελτιώνεται µέχρι σήµερα, ενώ κατά την τελευταία δεκαετία εµφανίσθηκαν παρόµοια 
συστήµατα και στην Ευρώπη, µε πρωτοπόρο την Γαλλία, όπου σχεδιάζεται η γενίκευση του µέτρου 
στο δίκτυο Ile-de-France (γύρω από το Παρίσι) στα επόµενα 3 χρόνια. Ένα άλλο µέτρο που 
επιστρατεύθηκε διεθνώς στην προσπάθεια αντιµετώπισης της κυκλοφοριακής συµφόρησης κατά 
την τελευταία δεκαετία είναι η πληροφόρηση οδηγών ή/και καθοδήγηση πορείας µε ένα ευρύ 
φάσµα δυνατών (εν µέρει επικαλυπτόµενων) τεχνολογιών (ιστοσελίδες µε ενηµέρωση πραγµατικού 
χρόνου, ραδιοφωνικές µεταδόσεις, συστήµατα πλοήγησης οχηµάτων, πίνακες µεταβαλλόµενων 
µηνυµάτων). Ο βαθµός ευεργετικής επίδρασης των µέτρων αυτών, µερικά εκ των οποίων έχουν 
τύχει εφαρµογής και στην Ελλάδα, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον αλγόριθµο (στρατηγική 
ελέγχου) που τα τροφοδοτεί, το εύρος των µετρήσεων πραγµατικού χρόνου που τα υποστηρίζουν, 
το είδος των µεταδιδόµενων µηνυµάτων, την συνεργασία µε άλλα είδη ελέγχου (ΦΣ και έλεγχο 
εισόδου αυτοκινητοδρόµων) κλπ. 
 
Κατά τα τελευταία 20 επικρατεί χρόνια όλο και περισσότερο η αντίληψη ότι η καταπολέµηση της 
κυκλοφοριακής συµφόρησης δεν είναι εφικτή µόνο µε κατασκευαστικά ή διαχειριστικά µέτρα. Η 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η συνεπαγόµενη αύξηση του αριθµού ιδιωτικών οχηµάτων και 
µετακινήσεων έχουν οδηγήσει στην δηµιουργία ενός λανθάνοντος στόλου προσωρινά αδρανών 
ιδιωτικών οχηµάτων, µε αποτέλεσµα κάθε βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών να αναιρείται 
µερικώς από την αύξηση της ζήτησης, καθώς επί πλέον χρήστες επιλέγουν ως µέσο µεταφοράς το 
ΙΧ επιχειρώντας να επωφεληθούν από την βελτίωση (φαινόµενο "ελαστικής ζήτησης").  
 
Ένα οικονοµικό αντικίνητρο στην χρήση ιδιωτικών οχηµάτων κατά τις ώρες αιχµής είναι η εισαγωγή 
ηλεκτρονικών αστικών διοδίων, το ύψος των οποίων συναρτάται από την ώρα της ηµέρας και 
την συγκεκριµένη περιοχή, έτσι ώστε να επιτευχθεί το απαιτούµενο επίπεδο µείωσης της ζήτησης 
κατά περιοχή και χρονική περίοδο. Το µέτρο αυτό έχει τύχει κριτικής για το γεγονός ότι διασφαλίζει 
την βελτιωµένη χρήση ενός δηµοσίου αγαθού (αστικό οδικό δίκτυο) στους πιο εύπορους χρήστες οι 
οποίοι έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια καταβολής των απαιτούµενων διοδίων. Ηλεκτρονικά αστικά 
διόδια έχουν εφαρµοσθεί κατά κύριο λόγο σε πόλεις µε γεωγραφικές ή µορφολογικές ιδιαιτερότητες 
(Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Όσλο), αλλά και στο Λονδίνο (όπου πρόσφατα επεκτάθηκε η ζώνη 
εφαρµογής του µέτρου) για την αντιµετώπιση της σοβαρότατης συµφόρησης που επικρατεί 
καθηµερινά στο κέντρο της πόλης. Εκτός από τις ενηµερωτικές καµπάνιες και δηµόσιες εκκλήσεις, 
απαιτείται η ανάπτυξη συγκεκριµένων κινήτρων (ή αντικινήτρων) που θα στρέψουν ένα σηµαντικό 
κοµµάτι του µετακινούµενου πληθυσµού µε ΙΧ προς άλλα µέσα. Η  εφαρµογή αντι-κινήτρων και 
µέτρων αποθάρρυνσης της χρήσης του ΙΧ οχήµατος, που στην πλειονότητα τους δεν είναι 
δηµοφιλή, αφορούν: 
 

• Εφαρµογή πολιτικής χρεώσεων πλήρους κόστους στα ΙΧ: Τα προγράµµατα αυτά 

αντικατοπτρίζουν τη θεωρία ότι οι µετακινήσεις που γίνονται µε ΙΧ στην πραγµατικότητα 

χρηµατοδοτούνται από το κοινωνικό σύνολο και δεν χρεώνονται στο πλήρες κόστος τους. Η 

επιβολή εισφορών επιβάλλεται ώστε να βελτιωθεί η οικονοµική απόδοση και η ισονοµία. 

• Επιβολή εισφορών µε βάση τα διανυόµενα χιλιόµετρα των ΙΧ: Η διακύµανση του 

επιβαλλόµενου τέλους µε βάση το διανυόµενα χιλιόµετρα του οχήµατος αντιπροσωπεύει 

καλύτερα το αντικειµενικό κόστος. 

• Αύξηση των φόρων καυσίµων: Η αύξηση των φόρων καυσίµων είναι πολύ εύκολη να 

εφαρµοστεί καθώς δεν απαιτείται ανάπτυξη νέου µηχανισµού συλλογής του. Η ελαστικότητα 
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της οδήγησης σε σχέση µε την τιµή καυσίµου κυµαίνεται µεταξύ –0,1 και –0,3, που σηµαίνει ότι 

10% αύξηση στην τιµή του καυσίµου αναµένεται να επιφέρει µείωση στη συνολική οδήγηση 

κατά 1-3%. 

• Πολιτική οδικής διατίµησης: Με τη µέθοδο αυτή εννοείται η επιβολή χρέωσης για τη χρήση 

συγκεκριµένου τµήµατος οδού ή περιοχής, συµπεριλαµβανοµένων των διοδίων. Η χρέωση µε 

βάση τη συµφόρηση της οδού αφορά ένα τύπο οδικής διατίµησης που αντιπροσωπεύει το 

κόστος της επιβάρυνσης στη συµφόρηση που προκαλείται από ένα όχηµα στους υπόλοιπους 

χρήστες της οδού (έννοια οριακού κόστους).  

• Στρατηγικές περιορισµού της πρόσβασης των ΙΧ σε συγκεκριµένες περιοχές: Πρόκειται για 

σειρά µεθόδων µε σκοπό τον περιορισµό της χρήσης του ΙΧ οχήµατος (π.χ. “δακτύλιος”).  
 

Απαραίτητη, όµως, συµπληρωµατική ενέργεια, σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η αναβάθµιση και 
προώθηση των µέσων µαζικής µεταφοράς (αύξηση ταχύτητας αξιοπιστίας µέσω λεωφορειο-
λωρίδων, παροχής προτεραιότητας σε κόµβους, αύξηση συχνότητας δροµολογίων, πληροφόρηση 
του επιβατικού κοινού σε πραγµατικό χρόνο, κατασκευή σταθµών µετεπιβίβασης κλπ.), µε ιδιαίτερη 
έµφαση σε συστήµατα σταθερής τροχιάς. 

 

3. Αστικές Συγκοινωνίες 

 
Ο Τοµέας των Αστικών Συγκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος 
της Αθήνας αλλά και στο σύνολο των µεγάλων αστικών κέντρων στην Ελλάδα, όπως έχει 
επισηµάνει ο ΣΕΣ,  παρουσιάζει σαφή τάση συρρίκνωσης του µεταφορικού του έργου για το 
σύνολο των φορέων που τον απαρτίζουν.  Στην Αθήνα για παράδειγµα, το ποσοστό συµµετοχής 
των ΜΜΜ στο σύνολο των αστικών και περιαστικών µετακινήσεων µειώθηκε κατά περίπου 20% την 
τελευταία δεκαετία. Η χαµηλή ελκυστικότητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Ελλάδα (παρά 
την θετική επίπτωση του Μετρό της Αθήνας) σχετίζεται µε µια σειρά προβληµάτων που αφορούν σε 
χαµηλή παραγωγικότητα, σε ανεπαρκή πολιτική πληροφόρησης του κοινού, σε κακή στρατηγική 
πωλήσεων, σε χαµηλό βαθµό διείσδυσης των νέων τεχνολογιών, σε στρεβλό οργανωτικό και 
διαχειριστικό πρότυπο και, βέβαια, σε ελλιπή ενίσχυση τους έναντι του Ι.Χ. αυτοκινήτου, µέσω 
πολιτικών ορθολογικής εσωτερίκευσης του κόστους. 
  
Η - µέχρι σήµερα - έλλειψη ενός αποτελεσµατικού συντονιστικού φορέα για τα  Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς δηµιουργεί µια σειρά διοικητικών προβληµάτων, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται 
δυσκαµψία του συστήµατος στη λήψη αποφάσεων για µέτρα βελτίωσης, στο συντονισµό του 
µεταφορικού έργου, καθώς και στην επικάλυψη των συγκοινωνιακών έργων που παράγονται από 
τους διάφορους φορείς. Ενδιαφέρον έχει, στα πλαίσια της εξέτασης της υφιστάµενης κατάστασης, 
να εξεταστεί και να συζητηθεί το γενικότερο περιβάλλον µέσα στο οποίο καλούνται να 
λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν τα συστήµατα αστικών συγκοινωνιών στα µεγάλα αστικά κέντρα 
της χώρας. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων επιτείνουν το 
φαινόµενο της προαστιοποίησης που αυξάνει την οικιστική ανάπτυξη σε νέες, πιο 
αποµακρυσµένες από τα παραδοσιακά πληθυσµιακά κέντρα περιοχές, µε χαµηλότερη δόµηση και 
πυκνότητα.  
 
Εποµένως, δηµιουργούνται νέα κέντρα τοπικών δραστηριοτήτων που γεννούν νέου τύπου 
µετακινήσεις µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στις νέες αυτές περιοχές επικρατεί 
πληθυσµός νεαρής ηλικίας, σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές κεντρικές περιοχές όπου επικρατεί 
πληθυσµός µεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκεται συγκεντρωµένος κατά κανόνα σε συνοικίες κοντά σε 
πυκνό δίκτυο κύριων οδικών αξόνων, µε διαφορετικές ανάγκες και συνήθειες µετακίνησης. Οι 
διαφοροποιήσεις αυτές επιβάλλουν στις δηµόσιες συγκοινωνίες να υιοθετήσουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις στα πρότυπα εξυπηρέτησης των προαστίων, τόσο στα ωράρια λειτουργίας των 
γραµµών και τις συχνότητες των δροµολογίων τους όσο και στον σχεδιασµό των διαδροµών. 
Βέβαια, είναι σηµαντικό πάντα να υπάρχει ένα masterplan µε αναλυτική πρόβλεψη και σχεδιασµό 
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για τα ΜΜΜ και τους οδικούς άξονες, πριν από την ανάπτυξη µιας νέας περιοχής και την έκδοση 
οικοδοµικών αδειών, για να αποτραπούν τα προβλήµατα στάθµευσης και µετακίνησης στα κέντρα 
των νέων περιοχών αργότερα.  
 
Πέραν των οικιστικών αναπτύξεων, η αποκέντρωση έχει επηρεάσει την µεταφορά λειτουργιών όχι 
µόνο τοπικής αλλά και υπερτοπικής σηµασίας, µε συνέπεια να αναπτύσσονται νέα κέντρα 
δραστηριοτήτων στα προάστια, καθώς και κατά µήκος των οδικών αρτηριών της πόλης. Η ανάπτυξη 
του τοµέα της παροχής υπηρεσιών εκτός του παραδοσιακού εµπορικού και επαγγελµατικού 
κέντρου, η εγκατάσταση των βιοµηχανιών των νέων τεχνολογιών σε περιοχές εκτός της 
παραδοσιακής βιοµηχανικής ζώνης, καθώς και η ανάπτυξη των νέων συγκοινωνιακών κόµβων 
(∆ιεθνής Αερολιµένας Ελευθέριος Βενιζέλος στα Μεσόγεια, λιµάνια Ραφήνας και Λαυρίου), 
δηµιουργούν νέους πόλους έλξης των µετακινήσεων που χωροθετούνται στην περιφέρεια και, κατά 
συνέπεια, νέες πιέσεις στους συγκοινωνιακούς φορείς προκειµένου να τις καλύψουν. Οµοίως, οι 
υφιστάµενοι κόµβοι των εθνικών και διεθνών επιβατικών µεταφορών (Σιδηροδροµικοί σταθµοί, 
σταθµοί ΚΤΕΛ, λιµάνι του Πειραιά) απαιτούν καλύτερη διασύνδεση µε το αστικό συγκοινωνιακό 
δίκτυο. ∆ηµιουργείται, συνεπώς, η ανάγκη για την ίδρυση νέων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας 
συγκοινωνιακών γραµµών.  
 
Οι διαφοροποιήσεις αυτές στις χρήσεις γης και στις πληθυσµιακές πυκνότητες έχουν µεταβάλει τις 
µέχρι πρότινος επιθυµίες της ζήτησης και συνεπώς τις συνηθισµένες δοµές των µετακινήσεων 
(ακτινικές µετακινήσεις κατά µήκος διαδρόµων µε υψηλή πυκνότητα πληθυσµού) και 
δραστηριοτήτων (σαφείς αιχµές της ζήτησης το πρωί και το µεσηµέρι). Σήµερα δηµιουργούνται 
ανάγκες για τοπικές συγκοινωνίες που θα λειτουργούν στην περιφέρεια, για εγκάρσιες και όχι µόνο 
ακτινικές συγκοινωνιακές συνδέσεις, για νυχτερινή εξυπηρέτηση, ενώ αιχµές της ζήτησης 
παρουσιάζονται και µεταξύ 10 π.µ. και 13 µ.µ., καθώς και το απόγευµα.  
 
Κύριο µέσο για την αποκατάσταση της ισορροπίας και την επιβολή ίσων όρων ανταγωνισµού 
µεταξύ των µέσων µαζικής µεταφοράς και των µέσων ατοµικής µεταφοράς, είναι τα µέτρα 
προτεραιότητας που στοχεύουν στην διευκόλυνση της ροής των οχηµάτων των Αστικών 
Συγκοινωνιών στις κυκλοφοριακές συνθήκες της Αθήνας. Παράλληλα, η απαίτηση για καλύτερο 
επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών (που βρίσκεται άλλωστε σε αρµονία µε την πολιτική της 
Πολιτείας για προσέλκυση µετακινουµένων µε τις µαζικές συγκοινωνίες) οδηγεί στην υποχρέωση 
µείωσης της µέσης πληρότητας των οχηµάτων (µεγαλύτερη άνεση των επιβατών κατά τη µεταφορά 
τους), στην έντονη τροφοδότηση των σταθµών ΗΣΑΠ, Αττικό Μετρό (ΑΜ) και Προαστιακού µε νέες 
λεωφορειακές γραµµές (προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήµατα των 
σιδηροδροµικών µεταφορικών µέσων), στην αύξηση των προσφεροµένων συχνοτήτων των 
δροµολογίων (µικρότερος χρόνος αναµονής), στη δροµολόγηση οχηµάτων νέας τεχνολογίας 
(χαµηλά επίπεδα, αντιρρυπαντικά, καλαίσθητα, αθόρυβα, µε κλιµατισµό). Όπως φάνηκε από την 
θετική ανταπόκριση των Αθηναίων στο Μετρό και στα λεωφορεία νέας τεχνολογίας, οι κάτοικοι 
της Αθήνας δεν αρκούνται πλέον στην απλή παροχή συγκοινωνίας, αλλά επιζητούν και έλκονται 
από την υψηλή ποιότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας, αποδίδοντας σχετικά µικρότερη σηµασία 
στο ύψος του κοµίστρου.  
 
Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, η  βελτίωση των προσφερόµενων εναλλακτικών µαζικών  
µέσων µετακίνησης και ενθάρρυνσης της χρήσης τους, αποτελεί επίσης σηµαντική ενότητα 
µέτρων και πρέπει να εξασφαλίσει : 
 

• Εγκαταστάσεις σταθµών µετεπιβίβασης: Με τη δηµιουργία χώρων µετεπιβίβασης επιτρέπεται 

στους µετακινούµενους από τις προαστιακές περιοχές να αφήνουν τα ΙΧ οχήµατά τους και να 

µετακινούνται είτε µε συνδυασµό χρήσης ΙΧ οχήµατος µε άλλους χρήστες µε κοινό προορισµό, 

είτε χρησιµοποιώντας τις δηµόσιες συγκοινωνίες.  

• Αποκλειστικές λωρίδες για οχήµατα υψηλής πλήρωσης και προνοµιακή µεταχείριση τους: Στα 

οχήµατα υψηλής πλήρωσης περιλαµβάνονται τα Μέσα Μαζικών Μεταφορών (λεωφορεία κλπ.) 
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και τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για συνδυασµένα για µετακινήσεις από περισσότερους 

χρήστες µε κοινό προορισµό.  

• Βελτιώσεις των υπηρεσιών των δηµοσίων συγκοινωνιών: Σε αυτές περιλαµβάνονται 

προσθήκες διαδροµών, αύξηση της συχνότητας, υπηρεσίες υπερταχείας σύνδεσης, µείωση 

κοµίστρου, παροχή πληροφοριών, και γενικά βελτιώσεις των παρεχόµενων ανέσεων.  

• Προγράµµατα συνδυασµού µετακινήσεων µε κοινό ΙΧ όχηµα: Συνδυασµός των µετακινήσεων 

µε από κοινού όχηµα ΙΧ ή µικρού λεωφορείου και συνδροµητική χρήση υπερ-ταχέων 

λεωφορειακών γραµµών.  

• Περιοχές ελεύθερης (δωρεάν) µετακίνησης µε δηµόσιες συγκοινωνίες και σχεδιασµός γραµµών 

απευθείας σύνδεσης µε περιοχές προορισµών. 

 

4. Λοιπά διαχειριστικά και τεχνικά µέτρα αντιρρύπανσης  

 
Προφανώς, η κυκλοφοριακή κατάσταση δεν µεταβάλλεται µέσα σε µία νύκτα, αντίθετα 
επιδεινώνεται µε αργούς ρυθµούς µέρα µε τη µέρα. Εφόσον η διαδροµή του κάθε µετακινούµενου 
διαφέρει, δεν υπάρχει απόλυτη κοινή αντίληψη του µεγέθους επιδείνωσης της κατάστασης από µια 
χρονική στιγµή και µετά, µε αποτέλεσµα οι πολίτες να µην µπορούν να αποδώσουν συγκεκριµένες 
ευθύνες σε συγκεκριµένα άτοµα ή πολιτικούς. Τα  κανονιστικά µέτρα που επηρεάζουν άµεσα και 
έµµεσα τις επιλογές µετακίνησης (µέσο, µήκος) αναφέρονται επιγραµµατικά στη συνέχεια:  

 

• Περιορισµοί και όρια στάθµευσης ανά περιοχή ή κτίριο, και γενικά οι περιορισµοί πρόσβασης. 

•  Επανακαθορισµός ορίων ταχυτήτων ανά κατηγορία οδού και πολεοδοµική ενότητα και 

ελάττωση της ταχύτητας σε κρίσιµους δρόµους, είτε επιβάλλοντας όρια, είτε µε κατάλληλη 

διαµόρφωση της οδού. 

• Εκµετάλλευση κυκλοφοριακών αξόνων µε σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής, και 

γενικότερα την αναδιοργάνωση των δικτύων (δηµιουργία παρακαµπτηρίων), µε αποτέλεσµα 

την ελάττωση του φορτίου σε ευαίσθητους, από άποψη περιβάλλοντος, άξονες και τη µείωση 

των επιπέδων του θορύβου. 

• Επέµβαση πάνω στην υποδοµή µε καθαρισµό των τεχνικών χαρακτηριστικών, λαµβάνοντας 

υπόψη την περιβαλλοντική επίπτωση και,, κατά συνέπεια, κατασκευή αναλόγων τεχνικών 

έργων στις οριογραµµές του καταστρώµατος, όπως αντιθορυβικά πετάσµατα. 

• Ειδική κατασκευή των κτιρίων, των οποίων η ανέγερση σε περιοχές µε επιβαρυµένα επίπεδα 

περιβαλλοντικής υποβάθµισης δεν µπορεί να αποφευχθεί. 
 
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά σε ειδικά προγράµµατα στάθµευσης και µεθόδους  διαχείρισης της, αυτό 
µπορεί να  αποτελέσει ένα  αποδοτικό µέτρο για την ενθάρρυνση της σωστής επιλογής  µεταξύ των 
οχηµάτων χαµηλής και υψηλής (λεωφορεία, µετρο, τραµ) πλήρωσης µέσω: 
 

• αυξηµένης τιµολόγησης στάθµευσης. 

• προτεραιότητας παροχής χώρου στάθµευσης σε οχήµατα συνδυασµού µετακινήσεων. 
 
Παράλληλα επισηµαίνονται και τα παρακάτω :  
 

• Παροχή κινήτρων για αύξηση της τηλε-εργασίας: Με τον όρο τηλε-εργασία εννοείται η χρήση 

της τεχνολογίας των επικοινωνιών για την αντικατάσταση της ανάγκης µετακίνησης για την 

εργασία.  

• Ελαστικά ωράρια εργασίας: Με την εφαρµογή ελαστικών ωραρίων εργασίας επιτυγχάνεται 

µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης µε άµεσο τρόπο και µάλιστα αναφέρεται συχνά από 
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τους εργοδότες ότι το αυστηρό και άκαµπτο ωράριο εργασίας αποτελεί πολλές φορές εµπόδιο 

για τη χρήση των ΜΜΜ και των προγραµµάτων συνδυασµού του µέσου µετακίνησης.  
 

Σ’ αυτό το πλαίσιο µπορεί να ενταχθεί και η προώθηση της χρήσης των «πράσινων διαδροµών» 
(greenways). Ο όρος “greenways” αφορά σε διαδροµές αποκλειστικά για εναλλακτικούς τρόπους 
µεταφοράς (πεζούς, ποδηλάτες, άτοµα µε περιορισµένη κινητικότητα, ιππείς κ.α.). Αυτές οι 
διαδροµές χρησιµοποιούν γραµµικές υποδοµές που βρίσκονται πλήρως ή µερικώς εκτός 
λειτουργίας, όπως αχρησιµοποίητες σιδηροδροµικές γραµµές που συνδέονται µε µονοπάτια σε 
περιοχές φυσικού κάλλους, ή ακόµη και τµήµατα ήσυχων οδών και οδών µε µέτρα ήπιας 
κυκλοφορίας, καθώς και άλλες διαδροµές µε πολιτιστικό ενδιαφέρον. Στο Brisbane της Αυστραλίας 
υπάρχουν γέφυρες µόνο για ποδήλατα και πεζούς. Οι πράσινες διαδροµές περικλείουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 

• Εύκολη πρόσβαση: οι κατά µήκος κλίσεις των «πράσινων διαδροµών» είναι είτε µικρές, είτε 

µηδενικές, ώστε να παρέχουν αυξηµένη προσβασιµότητα. 

• Ασφάλεια: εξαιτίας του διαχωρισµού τους από τις οδούς και τις απαραίτητες προφυλάξεις 

στους κόµβους µε οδούς µε µηχανοκίνητη κυκλοφορία. 

• Συνέχεια: παρέχουν κατάλληλες λύσεις για κάθε εµπόδιο και  εναλλακτικές διαδροµές. 

• Σεβασµός στο περιβάλλον: οι διαδροµές δεν αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και 

προτρέπουν τους χρήστες τους να κάνουν το ίδιο [European Greenways Observatory]. 

• Η ανάπτυξη των «πράσινων διαδροµών» µπορεί να συµβάλλει τόσο στην αναβάθµιση των 

απαξιωµένων υποδοµών µεταφοράς, όσο και στην αύξηση της περιβαλλοντικής αξίας και 

ποιότητας της ζωής των πολιτών.  
 
Οι πράσινες διαδροµές παρέχουν ένα πλαίσιο για πρωτοβουλίες και έργα που σχετίζονται µε τη 
διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της 
βιωσιµότητας του τουρισµού και της κινητικότητας. Οι διαδροµές αυτές απευθύνονται στις ανάγκες 
τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών και µπορούν να έχουν θετική επίδραση στην τοπική 
οικονοµία. Συνοπτικά οι βασικές αρχές των «πράσινων διαδροµών» είναι οι εξής: 
 

• Βιώσιµη µεταφορά και ασφάλεια. 

• Προώθηση υγιών προτύπων ζωής. 

• Ανάπτυξη του «πράσινου τουρισµού» (eco-tourism) και της διατήρησης της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. 

• Υποστήριξη της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης των κοινωνιών, περιλαµβανοµένης και 

της επιχειρηµατικής ανάπτυξης. 

 

Στη χώρα µας δεν έχουν αναπτυχθεί τέτοιες διαδροµές ακόµη, ωστόσο το περιβάλλον προσφέρεται 

για τέτοιου είδους αξιοποίηση, ειδικά σε περιοχές και πόλεις ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 

5. Τεχνολογική εξέλιξη οχηµάτων και Συστηµάτων Πληροφόρησης 

 
Οι βασικές στρατηγικές σχετικά µε την τεχνολογία των οχηµάτων αφορούν βασικά στρατηγικές 
καθαρών καυσίµων και καθαρών (ή πράσινων) οχηµάτων, µε την τεχνολογία να είναι ο 
πρωταγωνιστής.  Έτσι, τα στάδια της εξέλιξης της τεχνολογίας µπορούν να συνοψιστούν στα εξής:  
 

• Βελτιστοποίηση των µηχανών εσωτερικής καύσεως µε στόχο την µείωση των εκποµπών 

αερίων ρύπου και θορύβου. 

• Βελτίωση των συµβατικών καυσίµων και εισαγωγή εναλλακτικών καυσίµων µε στόχο την 

ελαχιστοποίηση της συµµετοχής στην παραγωγή CO2. 
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• Εισαγωγή υβριδικών & ηλεκτρικών οχηµάτων καθώς και εισαγωγή κυψελών καυσίµου ή 

υδρογόνου [Energy Saving Trust, 2005], µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και κατ' 

επέκταση τον περιορισµό έκλυσης ρύπων. 
 
Η τεχνολογική εξέλιξη, που στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύει επίσης -όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω -η ενίσχυση της τηλεργασίας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών-
συναλλαγών, η αύξηση της αποδοτικότητας των οχηµάτων, η προώθηση των υβριδικών 
και ηλεκτρικών οχηµάτων, αλλά και η τεχνολογία υδρογόνου.   
 
Με τον όρο “τεχνολογία οχηµάτων” νοούνται όλες εκείνες οι τεχνολογίες υποσυστηµάτων, 
συστηµάτων και αισθητήρων, χάρη στις οποίες, όχι µόνο επιτυγχάνεται η κίνηση του οχήµατος, 
αλλά και διασφαλίζεται η οικονοµική και ασφαλής του λειτουργία. Ο όρος “όχηµα” χρησιµοποιείται 
στην ευρεία έννοια, συµπεριλαµβάνοντας επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, ηµιφορτηγά 
διανοµής (τύπου “van”), δίτροχα οχήµατα, αλλά  ακόµη και γεωργικά µηχανήµατα και ελκυστήρες. 
Οι σηµαντικότερες νέες τεχνολογίες οχηµάτων, σε σχέση µε τις πιθανές επιπτώσεις τους στην 
κοινωνία, είναι οι εφαρµογές τηλεµατικής στα οχήµατα και οι εφαρµογές τεχνολογίας καθαρών 
καυσίµων στα οχήµατα (π.χ. υδρογόνο, φυσικό αέριο, κ.λ.π.). 
 
Μια από τις κυριότερες τεχνολογικές εξελίξεις σήµερα αφορά στα συστήµατα κίνησης των 
οχηµάτων. Τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρικών και υβριδικών συστηµάτων κίνησης στην 
οικονοµία καυσίµου και την προστασία του περιβάλλοντος έχουν αποδειχθεί σε σχετικές  µελέτες κι 
εφαρµογές τα τελευταία 30 έτη. Ωστόσο, τέτοια οχήµατα δε µπήκαν ποτέ στην κυκλοφορία (εκτός 
από οχήµατα ειδικών εφαρµογών),  λόγω του αυξηµένου κόστους τους, προβληµάτων στην 
αυτονοµία και τη συντήρηση,  αλλά και της αρνητικής στάσης των αυτοκινητοβιοµηχανιών, που δε 
θέλουν να αλλάξουν τις υφιστάµενες εργοστασιακές δοµές τους.  
 
Ωστόσο, µια νέα γενιά καυσίµων, τα καύσιµα “κυψελών καυσίµου” (fuel cells), φαίνεται να φέρνει 
την επανάσταση. Αρκετά οχήµατα κινούνται ήδη µε φυσικό αέριο ή υβριδικά (φυσικό αέριο και 
βενζίνη εναλλακτικά). Με πλούσια αποθέµατα σε φυσικό αέριο και µεγάλα έργα για τη 
διαµετακοµιδή του, το φυσικό αέριο αποτελεί βιώσιµη εναλλακτική λύση, αλλά και η σχετική 
τεχνολογία είναι ώριµη και αποµένουν µόνο προβλήµατα αποθήκευσης να επιλυθούν. Η σηµερινή 
εµπειρία από την χρήση του φυσικού αερίου σε στόλους οχηµάτων, δίνει µείωση ρύπων της τάξης 
του 15- 20 %. Αντίστοιχα, προωθούνται και τα οχήµατα υγρού υδρογόνου. Πρωτότυπα έχουν ήδη 
κατασκευασθεί κι επιδειχθεί µε επιτυχία.  Σχετικά εµπόδια εφαρµογής της σχετικής τεχνολογίας 
έχουν να κάνουν µε την ασφαλή µεταφορά κι αποθήκευση του υδρογόνου, τη σχετικά µεγάλη 
κατανάλωση (έως και τριπλάσια αυτής των συµβατικών οχηµάτων), αλλά  και θέµατα κόστους. Τα 
σηµαντικότερα θέµατα για την ευρεία αποδοχή των κυψελών καυσίµου αποτελούν: 
 

• H µείωση κόστους στα 50 EΥΡΩ/ KW και 100-150 ΕΥΡΩ/KW για κυψέλες καυσίµου σε 

αυτοκίνητα και λεωφορεία αντίστοιχα. 

• Η επιλογή του καυσίµου (καθαρό υδρογόνο ή παραγωγή υδρογόνου από άλλες µορφές 

καυσίµου µέσω µεταλλάκτη). 

• Θέµατα υποδοµής, παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής καυσίµου, προτυποποίησης και 

κανονισµών. 
 
Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι διεργασίες που γίνονται σε επίπεδο ΕΕ για την 
εισαγωγή και ευρεία χρήση βιοκαυσίµων. Οι σχετικές εξελίξεις θα µπορούσαν να είναι ραγδαίες και 
ν’ ανατρέψουν ολόκληρο το σκηνικό των οδικών µεταφορών. Θα µπορούσε όµως κάλλιστα η όλη 
προσπάθεια να µην τελεσφορήσει, όπως συνέβη στο παρελθόν και µε τα ηλεκτρικά οχήµατα. 
 
Οι επιλογές που κάνουν οι χρήστες για τις µετακινήσεις τους είναι δυνατόν να συµβάλουν στη 
επιβάρυνση της κυκλοφορίας και στην δηµιουργία κυκλοφοριακής συµφόρησης σε ορισµένες 
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περιπτώσεις. Εάν όµως ο χρήστης γνωρίζει ότι µε την επιλογή του αυτή θα επιβαρύνει την 
κυκλοφορία σε κάποιο τµήµα και συνεπώς θα επιβαρυνθεί και ο ίδιος, τότε ίσως η επιλογή του να 
ήταν διαφορετική, τέτοια ώστε να αποφεύγει τις τυχόν κατά τη µετακίνησή του. Είναι λοιπόν εµφανής 
η σηµασία µιας σωστής και επαρκούς πληροφόρησης στους χρήστες των δικτύων µεταφορών, η 
οποία να δίνει περισσότερες δυνατότητες επιλογής και να βοηθά στην εύρεση εναλλακτικών 
λύσεων. Στον τοµέα της χρέωσης των χρηστών υπάρχουν µία σειρά από τεχνολογίες που 
επιτρέπουν την αυτόµατη χρέωση των λογαριασµών των χρηστών των µέσων µεταφορά ή των 
υποδοµών, όπως η έξυπνη κάρτα, τα συστήµατα αυτόµατης χρέωσης διοδίων κλπ., οι οποίες 
αποβλέπουν στη βελτίωση της ταχύτητας των συναλλαγών, στη µείωση της γραφειοκρατίας και τη 
µείωση του κόστους προσωπικού. Οι σηµαντικότερες τεχνολογίες που αφορούν σε πληροφόρηση 
και χρέωση των χρηστών είναι: 
 

• Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων.  

• Συστήµατα αυτόµατης χρέωσης. 

• Συστήµατα πληροφόρησης επιβατών που αφορούν στα µέτρα για την παροχή υπηρεσιών 

πληροφόρησης (ειδικά για τη ∆Σ), την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα εναλλακτικά 

µέσα, την προώθηση σχεδίων µετακινήσεων από οργανισµούς-επιχειρήσεις-φορείς µε 

σηµαντικό αριθµό µετακινουµένων, την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα 

οφέλη της οικολογικής οδήγησης κ.α. 
 
Τα συστήµατα ηλεκτρονικής πληρωµής έχουν ήδη αρχίσει να χρησιµοποιούνται σε απλές 
εφαρµογές. Η επέκταση αυτών των εφαρµογών αλλά και η αποδοχή των συστηµάτων εξαρτάται 
από την ικανότητα που θα δείξουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε αυτά. 
Αν αυτό γίνει πραγµατικότητα µπορούµε να φθάσουµε µετά από λίγα χρόνια στην πλήρη ή µερική 
αντικατάσταση των παραδοσιακών µεθόδων πληρωµής. Απαραίτητη προϋπόθεση όµως είναι η 
διάθεση αξιόπιστων συστηµάτων επικοινωνίας, σε όλα τα σηµεία πώλησης προϊόντων και 
υπηρεσιών. Για αυτούς τους λόγους προβλέπεται η σταδιακή επέκταση της χρήσης των αυτόνοµων 
συστηµάτων αυτόµατης πληρωµής χωρίς όµως ποτέ να φθάσουµε σε ένα παγκόσµιο σύστηµα 
πληρωµών. Στην περιοχή των δικτύων και του ελέγχου της κυκλοφορία, η επίτευξη των στόχων στις  
κοινές δραστηριότητες και εφαρµογές, των στρατηγικών έλεγχου και καθοδήγησης, της διαχείρισης 
της κυκλοφορίας, των έκτακτων περιπτώσεων, της ικανοποίησης της ζήτησης σε κυκλοφορία, 
απαιτεί την ανάπτυξη νέων τεχνικών. Οι τεχνολογίες αυτές βελτιώνουν την κυκλοφορία σε όλα τα 
δίκτυα που χρησιµοποιούνται και έχουν ως βασικές επιπτώσεις τη µείωση του χρόνου διαδροµής, 
την αύξηση της ασφάλειας κατά την µετακίνηση, την καλύτερη διαχείριση σε περίπτωση έκτακτων 
περιστατικών, τη µείωση των καθυστερήσεων στην κυκλοφορία των µέσων µεταφοράς. 
 
Τελευταία γίνεται διεθνώς µια έντονη προσπάθεια διαχείρισης της κυκλοφορίας µε άξονες την πιο 
αποτελεσµατική χρησιµοποίηση της υπάρχουσας συγκοινωνιακής υποδοµής, τη διαχείριση της 
ζήτησης για µεταφορές και, ειδικότερα, τη µείωση χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου, ιδιαίτερα στις 
συµφορηµένες περιοχές και κατά τις περιόδους αιχµής της κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών έχει ως σκοπό να στηρίξει την προσπάθεια αυτή µε κύριους άξονες την οδική 
ασφάλεια, την εξοµάλυνση την κυκλοφοριακής ροής και το περιβάλλον, καθώς και να προσφέρει 
λύσεις σε τοµείς όπως η διαχείριση της συµφόρησης, ο ολοκληρωµένος έλεγχος και η καθοδήγηση. 
Περιλαµβάνει : 
 

• Συστήµατα εντοπισµού θέσεως και καθοδήγησης: Γεωγραφικός εντοπισµός της θέσης του 

οδηγού σε πραγµατικό χρόνο µέσω συστηµάτων GPS και επεξεργασία των πληροφοριών σε 

κέντρα διαχείρισης, καταγραφή και διαχείριση της κυκλοφορίας και διανοµή πληροφοριών 

στους οδηγούς µε τη µορφή µηνυµάτων ή οδηγιών (πριν, µετά και κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού) µε σκοπό την αποφυγή καθυστερήσεων (π.χ. Navigation και route guidance systems, 

Trafficmaster, RDS-TMC).  
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• Ηλεκτρονική συλλογή διοδίων: Συλλογή του κοµίστρου χωρίς στάση στον χώρο των διοδίων, 

µε αποτέλεσµα τη µείωση τόσο της κυκλοφοριακής συµφόρησης και ρύπανσης, όσο και των 

λειτουργικών εξόδων. 

• Συστήµατα ασφαλούς οδήγησης: Χρήση αισθητήρων επί της οδού ή εντός του οχήµατος µε 

σκοπό την συλλογή δεδοµένων για το οδικό περιβάλλον και την θέση του οχήµατος και άµεση 

παροχή µηνυµάτων κινδύνου στον οδηγό.  

• Βελτιστοποίηση διαχείρισης της κυκλοφορίας: Βελτιστοποίηση της σήµανσης µε έντονη 

κυκλοφοριακή συµφόρηση ή άλλες ιδιαιτερότητες, συστήµατα µεταβλητής σήµανσης (VMS), 

εφαρµογές ενεργής παρακολούθησης της κυκλοφορίας (active video surveillance), δυναµική 

σηµατοδότηση ανάλογα µε τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. 

• Ενίσχυση ΜΜΜ: Βέλτιστη χρήση των υποδοµών, πληροφορίες για αφίξεις, αναχωρήσεις, 

διαθεσιµότητα θέσεων, τιµή εισιτηρίου, πρόβλεψη χρόνου ταξιδιού και διαθεσιµότητα 

στάθµευσης σε πραγµατικό χρόνο, σε τερµατικές µονάδες στο σπίτι (intranet), σε συσκευές 

εντός οχήµατος, σε µονάδες εγκατεστηµένες στο δρόµο, σε σταθµούς ΜΜΜ και σε κινητά 

τηλέφωνα µέσω WAP. 

• Ενίσχυση για πεζούς: Αισθητήρες ανίχνευσης πεζών στη διάβαση ή στο οδόστρωµα για την 

επέκταση της περιόδου πράσινης ένδειξης για τους πεζούς, ή εντός οχήµατος (υπέρυθρες, 

night vision) για την ειδοποίηση του οδηγού ή/και την αυτόµατη ενεργοποίηση των φρένων. 
 
Στην Ελλάδα,  παρατηρείται απουσία συνολικής στρατηγικής, δεδοµένου ότι οι δράσεις που 
αφορούν σε κάθε επιµέρους µέσο µεταφοράς σχεδιάζονται αποσπασµατικά, αφού αποσπασµατική 
είναι και η κατάτµηση των αρµοδιοτήτων στις υπηρεσίες της Πολιτείας. Ταυτόχρονα, παρατηρείται 
µία ανεπάρκεια στους µηχανισµούς εφαρµογής των επιµέρους δράσεων,, µε αποτέλεσµα η 
αξιοποίηση των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων, αλλά και της διαθέσιµης συγκοινωνιακής 
υποδοµής γενικότερα, να είναι χαµηλή.  Τέλος, παρατηρείται απουσία συστηµατικής 
παρακολούθησης του παρεχόµενου επιπέδου εξυπηρέτησης αλλά και των καταβαλλόµενων 
προσπαθειών µε αποτέλεσµα να µην αξιοποιείται η εµπειρία από τις επιτυχηµένες και τις 
αποτυχηµένες προσπάθειες.  
 
Τα προβλήµατα αυτά είναι ιδιαίτερα αισθητά στον τοµέα των αστικών οδικών µεταφορών όπου, 
παρά τα δαπανηρότατα κατασκευαστικά µέτρα βελτίωσης και επέκτασης της υποδοµής οδικής 
κυκλοφορίας, η κυκλοφοριακή συµφόρηση συνεχίζει να οξύνεται, λόγω της συνεχιζόµενης αύξησης 
του αριθµού των οχηµάτων, αλλά και του πληθυσµού των αστικών κέντρων. Η αποτελεσµατική και 
απρόσκοπτη κυκλοφοριακή ροή στα σύγχρονα αστικά κέντρα αποτελεί µια σηµαντική προϋπόθεση 
για την οµαλή οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα. Η έλλειψη χώρου για περαιτέρω επεκτάσεις, 
αλλά και η ισχυροποίηση της οικολογικής ευαισθησίας των κοινωνιών στις αναπτυγµένες χώρες 
οδήγησαν στην σταδιακή αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αντιµετώπισης του κυκλοφοριακού 
προβλήµατος, µέσω της αποθάρρυνσης της χρήσης του ΙΧ, της διαχείρισης της στάθµευσης και της 
προώθησης της τηλεµατικής. Στον ελλαδικό χώρο, τα µέτρα αυτά ελήφθησαν µε σηµαντική 
καθυστέρηση και συχνά πληµµελώς.  

 

6. Προγράµµατα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων  

 
Η ανάπτυξη των νέων υπεραστικών και προαστιακών αυτοκινητοδρόµων, καθώς και των νέων 
συστηµάτων σταθερής τροχιάς, είναι συχνά µια ευκαιρία για τον έλεγχο και τον εκ νέου σχεδιασµό 
της περιβαλλοντικής διαχείρισης, προκειµένου να προστατευθεί η ποιότητα ζωής.  Η διαχείριση των 
µεταφορικών συστηµάτων πρέπει να συνεπώς γίνεται µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και τους 
περιορισµούς/ απαιτήσεις των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων. 
 
Το αναγκαίο πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του συγκοινωνιακού  
θορύβου των αέριων ρύπων και λοιπών ρυπαντών, θα πρέπει να περιλαµβάνει συστήµατα ελέγχου 
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µε µόνιµους και περιοδικούς σταθµούς µέτρησης, κατ’ απαίτηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών 
όρων του Έργου. Ιδιαίτερα η διαχείριση της ποιότητας της ατµόσφαιρας, καθώς και η 
ελαχιστοποίηση της όχλησης από τον συγκοινωνιακό  θόρυβο, λόγω της κατασκευής του 
αυτοκινητόδροµου, που αφορούν τους δύο βασικούς άξονες περιβαλλοντικής υποβάθµισης από τα 
συγκοινωνιακά έργα, πρέπει να αποτελούν κύριο στόχο τόσο του Κατασκευαστή, όσο και του 
Λειτουργού του Έργου. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει εφαρµόζεται - σε κάθε περίπτωση - 
πρόγραµµα παρακολούθησης και ελέγχου του Έργου, τόσο κατά την φάση της κατασκευής , όσο 
και για τη φάση λειτουργίας του.  
 
 
 
 

 


