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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Ποιοι Παραγοντες
Επηρεαζουν 
tη Βιωσιμοτητα 
Φορτιστων 
Ηλεκτρικων 
Αυτοκινητων σε
Μια Αστικη Περιοχη;
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INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 

Εκπαίδευση υποψήφιων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας
Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης της ασφάλειας των οδικών υποδομών, που είναι απαραίτητη για
την ουσιαστική αναβάθμιση της ασφάλειας, έχει θεσμοθετηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την Οδηγία 2008/96/EC. Σύμφωνα με
αυτήν ο Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας είναι υποχρεωτικός στο Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο της Ελλάδας και απαιτείται η ανάπτυξη
και η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τους ελεγκτές οδικής ασφάλειας. Η προσαρμογή της Ελλη-
νικής Νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/EC έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα 104/2011. 

Τον Οκτώβριο του 2014 ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Βιώσιμης κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – η εκπόνηση του έργου με τίτλο: "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος και
εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των υποψήφιων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας". Το έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο
του 2015 και υπεβλήθη στη Διεύθυνση Ασφάλειας Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Ομάδα εργασίας  
Επικεφαλής της ομάδας εργασίας ήταν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής του ΙΜΕΤ,
και Κύρια Ερευνήτρια έργου η Δρ. Σοφία Βαρδάκη. Μέλη της ομάδας του έργου ήταν οι Καθηγητές Γ. Κανελλαΐδης, Β. Ψαριανός,
Ν. Ηλιού και Γ. Γιαννής. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν επίσης οι: Δρ. Σ. Μαυρομάτης, Δρ. Φ. Μερτζάνης, Α. Δραγομάνοβιτς,
Ε. Γαϊτανίδου και άλλοι ερευνητές.

Βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος
Tο πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκαν είναι πρωτότυπα και κατάλληλα για τις συνθήκες και τις ανάγκες
της χώρας μας, καθώς και για το γνωστικό υπόβαθρο των υποψήφιων ελεγκτών οδικής ασφάλειας. Λαμβάνουν υπόψη τις πρό-
σφατες εξελίξεις στην οδική ασφάλεια όπως την σύγχρονη προσέγγιση του ασφαλούς συστήματος οδικής κυκλοφορίας, και
έχουν στόχο την παροχή συγκεκριμένων γνώσεων στους υποψήφιους ελεγκτές. 

Αποτελέσματα του έργου 
Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης των υποψήφιων ελεγκτών οδικής ασφάλειας βασισμένο στις αρχές ασφαλείας

που αντανακλούν τη σύγχρονη διεθνή έρευνα και πρακτική στον τομέα της τεχνολογίας οδικής ασφάλειας.
• Εκπαιδευτικό υλικό 300 σελίδων κατάλληλο για την εκπαίδευση μηχανικών με εμπειρία στην οδική ασφάλεια.  
• Πρόγραμμα περιοδικής επιμόρφωσης των ελεγκτών οδικής ασφάλειας ώστε να  ενημερώνονται για τις σύγχρονες πρακτικές

και την έρευνα στην τεχνολογία οδικής ασφάλειας.
• Στοιχεία για την πιστοποίηση των ελεγκτών οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο υποβοήθησης της Υπηρεσίας στην προετοιμασία

της πιστοποίησης.

Οι υποψήφιοι ελεγκτές οδικής ασφάλειας μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εξετάζονται στην τε-
χνική ικανότητά τους να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να διεξαγάγουν έναν έλεγχο οδικής ασφάλειας σε οποιοδήποτε
στάδιο. Η επιτυχημένη απόδοση στις εξετάσεις των υποψήφιων ελεγκτών θα οδηγεί στο πιστοποιητικό επάρκειας ελεγκτού
οδικής ασφάλειας.  

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, ΤΘ 60 361 - ΤΚ 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
τηλ.:2310 498 457, fax: 2310 498 269, www.imet.gr - hit@certh.gr
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1 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Αντί απολογισμού  

Το τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του ΣΕΣ που κρατάτε στα χέρια
σας είναι το τελευταίο που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
2014-2016. Η επόμενη Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέ-
λευση του ΣΕΣ έχει ανακοινωθεί για τις 21 Μαρτίου (και σε περί-
πτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί τελικά τη Δευτέρα 28
Μαρτίου). Για άλλη μια φορά, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και για αυτό το λόγο η διαδικασία υπο-
βολής των υποψηφιοτήτων θα γίνει και πάλι μέσω του forum του
ΣΕΣ έως τη Δευτέρα 14 Μαρτίου.

Την τελευταία διετία ο Σύλλογος απέδειξε για άλλη μια φορά ότι
μπορεί να προσαρμόζεται στις επικρατούσες συνθήκες. Παραδείγ-
ματος χάριν, μέσα στο 2015 πραγματοποιήθηκαν, εν μέσω άλλων
δράσεων, οι δυο μεγαλύτερες επιστημονικές δράσεις του ΣΕΣ: το
Συνέδριο  Έρευνας στις Μεταφορές και το Πανελλήνιο Συνέδριο Οδι-
κής Ασφάλειας. Με τη στήριξη παλαιών και νέων χορηγών και υπο-
στηρικτών, κατορθώσαμε να πραγματοποιήσουμε υψηλού επιπέδου
διοργανώσεις, με ελάχιστο κόστος, ακολουθώντας το παράδειγμα των
προηγουμένων ΔΣ. 

Η θητεία μας ασφαλώς δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς ακολου-
θούν και άλλες σημαντικές δράσεις, όπως η 9η Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας, η οποία για άλλη μια φορά θα διοργανωθεί σε συνερ-
γασία με το ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς, την εβδομάδα 21-27 Μαρτίου. 

Εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ του ΣΕΣ για την περίοδο 2014-
2016 θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη, τους φίλους
και τους υποστηρικτές και χορηγούς του ΣΕΣ, οι οποίοι συμβάλλουν
με τον τρόπο τους στην πραγματοποίηση του έργου του Συλλόγου.
Όσοι ασχολούμαστε εθελοντικά με το ΣΕΣ γνωρίζουμε ότι μπορεί
κάποιες φορές να είναι κουραστικό και “άχαρο”, αλλά και ότι μπορεί
να δώσει πολύ σημαντική ικανοποίηση όταν δράσεις ολοκληρώ-
νονται με επιτυχία, οι θέσεις του ΣΕΣ γίνονται αντικείμενο ενδιαφέ-
ροντος, και παρεμβαίνουμε ενεργά στη ζωή του τόπου μας, πάντα
με γνώμονα το κοινό συμφέρον. 

Προσωπικά νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσους είχαμε
την ευκαιρία να συνεργαστούμε, να διαφωνήσουμε, να ξενυχτή-
σουμε, να δημιουργήσουμε μαζί τα 8 χρόνια που είχα την τιμή να
συμμετάσχω ενεργά στο ΔΣ του ΣΕΣ. Προφανώς, όπως και πριν, τόσο
και μετά, θα είμαι στη διάθεση του ΔΣ και των μελών του ΣΕΣ, με με-
γάλη διάθεση να συμβάλω με όποια μέσα διαθέτω στη συνέχιση
της πορείας του. 

Τέλος, καλή επιτυχία στο επόμενο ΔΣ! 

Κώστας Αντωνίου 
Πρόεδρος ΣΕΣ 

περιεχόμενα
σελ.2 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη βιωσι-
μότητα φορτιστών Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων σε
μια αστική περιοχή; σελ.6Εναλλακτικές συλλο-
γικές μορφές ιδιοκτησίας και χρήσης επιβατηγών
οχημάτων στην πόλη  σελ.12 Παράμετροι που
επηρεάζουν την απόκριση των επαγγελματιών
οδηγών στα μηνύματα των ΠΜΜ σελ.17 Μεθο-
δολογία ανάλυσης υπεραστικού οδικού δικτύου
στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης σεισμι-
κού κινδύνου  σελ.239η Πανελλαδική εβδο-
μάδα οδικής ασφάλειας σελ.24 Αξιολόγηση
του συστήματος έκτακτης ανάγκης (eCall) στην
Ελλάδα σελ.29 Ανάπτυξη ενός συστήματος
συνδυασμένων επιβατικών μετακινήσεων για τις
ανάγκες της βιομηχανικής περιοχής ΔΕΗ Α.Ε
σελ.37Νέα Β. Ελλάδας σελ.38 Νέα του ΔΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
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Το Δελτίο αποτελεί το τριμηνιαίο επίσημο έντυπο
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

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

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

ΕΚΔΟΣΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ευαγγελία Λιάππη

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αναστασία Πνευματικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κώστας Αντωνίου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Μπάνου Γκαμπριέλα Μαρία 

Αντιγόνης 76 Αθήνα, τηλ.: 210 5151 233

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

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

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

τηλ.: 210 5385334, e-mail: yannist@teiath.gr
Ειδικός Γραμματέας: Αναστασία Πνευματικού

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

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

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

e-mail: michael.bartzis@ekppt.com

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

Στέλνεται δωρεάν σε όλους τους συγκοινωνιολόγους.

TIMH TEYXOYΣ: O,01 EYΡΩ

EDITORIAL    
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2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

1. Εισαγωγή
Η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) αναπτύσσεται ση-
μαντικά τα τελευταία χρόνια και τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν
αρχίσει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως στα με-
γάλα αστικά κέντρα. 
Το 2011 πουλήθηκαν, παγκοσμίως, περίπου 45.000 οχήματα
από τους βασικούς κατασκευαστές οχημάτων, ενώ ο αριθμός
αυτός το 2012 αυξήθηκε σε περίπου 100.000, αντιπροσω-
πεύοντας το 0,13% της αγοράς οχημάτων για το ίδιο έτος. Το
2013 η αυξητική αυτή τάση συνεχίστηκε με πωλήσεις που
έφτασαν τις 170.000 οχήματα. Σήμερα, σχεδόν 350.000 Η/Ο
βρίσκονται σε κυκλοφορία σε όλον τον κόσμο. Στην Ολλανδία,
τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ηλεκτρικά οχήματα
αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 1% των πωλήσεων (IEA
2013, 2014).

Παρόλα αυτά η ηλεκτροκίνηση είναι μια νέα τεχνολογία στην
οποία οι χρήστες είναι ακόμα διστακτικοί. Οι αλλαγές στις συ-
νήθειες και στον τρόπο χρήσης σε σχέση με τα συμβατικά οχή-
ματα καθυστερεί την εξάπλωσή της με αποτέλεσμα η αγορά
της ηλεκτροκίνησης να βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο ανά-
πτυξης. 
 

2. Θεσμικό πλαίσιο και μελέτες για την
ανάπτυξη δικτύων φόρτισης
Αναφορικά με το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφα-
λίσει την προώθηση της ηλεκτροκίνησης τόσο σε εθνικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημαντικά βήματα έχουν γίνει τα τελευ-
ταία χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2013 εκδόθηκε από το ΕΚ η Πρό-
ταση για Οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών
καυσίμων (COM 2013/18) (24.1.2013). Τα κύρια σημεία της πρό-

Ποιοι Παραγοντες Επηρεαζουν 
τη Βιωσιμoτητα Φορτιστων 
Ηλεκτρικων Αυτοκινητων 

σε Μια Αστικη Περιοχη;
Νικηφόρος Πλυτάς, Δημήτρης Μαργαρίτης, Μαρία Μποϊλέ*
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3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

τασης περιλαμβάνουν τον ορισμό του σημείου επαναφόρτισης
ως «διεπαφή, ικανή να φορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά
ή να ανταλλάσσει την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθε
φορά», τον ορισμό του ηλεκτρικού οχήματος ως «μηχανοκίνητο
όχημα εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης το οποίο
περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή ηλεκτρική μηχανή ως
μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα
αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται
εξωτερικά» και τον διαχωρισμό των σημείων επαναφόρτισης σε
2 κατηγορίες: «σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος» και
«σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος».

Σε ελληνικό επίπεδο, αρκετοί φορείς έχουν υποστηρίζει την ανά-
πτυξη των Η/Ο. Στα πλαίσια αποσαφήνισης και οριοθέτησης του
πλαισίου υποδομών φόρτισης H/O η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) κατέθεσε στις αρχές του 2014 πρόταση, την οποία έθεσε
σε δημόσια διαβούλευση, αναφορικά με την κατασκευή και λει-
τουργία των υποδομών φόρτισης Η/Ο και την πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας μέσω των υποδομών φόρτισης Η/Ο και κυρίως όσον
αφορά την τροποποίηση του Ν.4001/2011.

Επίσης, με μία σειρά από νόμους εισήχθηκε η έννοια του φυσικού
ή νομικού προσώπου που προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια, με
σκοπό την παροχή της ως υπηρεσία φόρτισης ηλεκτροκίνητων
οχημάτων (Ν.4277/2014) και ο όρος του «Φορέα Εκμετάλλευ-
σης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο» (Ν.4277/2014 αρ.53 παρ. 2).
Ακόμα, σύμφωνα με το αρ. 53 παρ. 3 του ίδιου νόμου εξαιρούνται
από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ή εμπορίας ηλε-
κτρικής ενέργειας οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης
Η/Ο. Με τη διάταξη αυτή οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών
Φόρτισης Η/Ο δεν θα αντιμετωπίζονται ως προμηθευτές ηλεκτρι-
κής ενέργειας αλλά ως ενδιάμεσοι φορείς που έχουν ως σκοπό
τη μεταπώλησή της. Ακόμα καταργήθηκε ο φόρος πολυτελείας
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (Ν.4211/2013 αρ.6) και με τον
Ν.4233/2014 αρ.15 επιτρέπεται η έκδοση άδειας λειτουργίας
για την εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στα υφι-
στάμενα ή υπό αδειοδότηση πρατήρια παροχής καυσίμων και
ενέργειας, με τη ρύθμιση αυτή να αφορά επίσης υφιστάμενους ή
υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτο-
κινήτων, υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης
και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων
καθώς και στα δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Σε επίπεδο μελετών και εφαρμογών ανάπτυξης δικτύων ηλε-
κτροκίνησης, η διεθνής βιβλιογραφία έχει να παραθέσει πλήθος
εκθέσεων, σχετικά με την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των δικτύων
ηλεκτροκίνησης. Σε πρακτικό επίπεδο σε αρκετές χώρες της Ευ-
ρώπης (Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο) αλλά και στις ΗΠΑ, ήδη εμ-
φανίζονται τα πρώτα δίκτυα φόρτισης, τα οποία επιτρέπουν να
παρατηρηθούν με πραγματικά πια δεδομένα οι συνήθειες των
καταναλωτών, oι ανάγκες των Η/Ο για φόρτιση, η εμβέλεια που
αυτά κινούνται στα πλαίσια του δικτύου φόρτισης, κ.ά. 

Σε ελληνικό επίπεδο, τόσο το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ,
2012) όσο και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

(ΕΛΙΝΗΟ, 2009) έχουν συντάξει μελέτες για τη διάδοση των αυ-
τοκίνητων νέας τεχνολογίας στην ελληνική αγορά και για τους
τρόπους ανάπτυξης και διείσδυσης των ηλεκτροκίνητων οχημά-
των στην Ελλάδα. 

Σε αυτές παρουσιάζονται τα απαραίτητα κίνητρα για τη διείσδυση
των Η/Ο, οι επιπτώσεις σε ενεργειακό και περιβαλλοντικό επί-
πεδο, αλλά και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούν-
ται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών Η/Ο. Τέλος,
αναφέρονται και σενάρια διείσδυσης Η/Ο και υβριδικών οχημά-
των για την περίοδο 2011-2020. Η μελέτη του ΥΠΕΚΑ λαμβάνον-
τας υπ’ όψη της και αντίστοιχες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
υπολογίζει τον αριθμό των κυκλοφορούντων Η/Ο για το 2020 σε
περίπου 32.000 οχήματα (ΒEV - Battery Electric Vehicles) θέ-
τοντας στάθμη διείσδυσης των Η/Ο της τάξης του 0,5% για το συγ-
κεκριμένο έτος. 

3. Επίπεδα φόρτισης (charging 
Levels)
Το κύριο πρότυπο IEC 62196 υπό τον τίτλο «Βύσματα, Ρευματο-
δότες, Βύσματα και υποδοχές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για
αγώγιμη διασύνδεση» συμπεριλαμβάνει το πρότυπο IEC 61851,
το οποίο αναφέρει τρεις περιπτώσεις αγώγιμης σύνδεσης μεταξύ
Η/Ο και του Εξοπλισμού Ανεφοδιασμού.
Το Επίπεδο 1 (Level-1) είναι ο πιο απλός τρόπος φόρτισης και θε-
ωρείται ως αργή ή κανονική φόρτιση (Slow/Normal charging), η
οποία γίνεται από απλό οικιακό ρευματοδότη μέσω του τυπικού
καλωδίου φόρτισης που παρέχεται από τον κατασκευαστή του
οχήματος. Το Επίπεδο 2 (Level-2) αναφέρεται στη γρήγορη φόρ-
τιση (Fast charging) και σε φορτιστές που μπορούν να τροφοδο-
τήσουν το Η/Ο με μεγαλύτερη ισχύ από αυτήν των απλών
ρευματοδοτών. Το Επίπεδο 3 (Level-3) αναφέρεται στην Ταχεία
φόρτιση (Rapid/Quick charging). Η ταχεία φόρτιση επιτυγχάνει
τη φόρτιση Η/Ο μεταξύ 20-30 λεπτών, ανάλογα με την ισχύ του
φορτιστή, στο 80% της χωρητικότητας του συσσωρευτή.

4. Κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων
4.1 Ανάλυση κόστους
Το συνολικό κόστος ενός σταθμού φόρτισης περιλαμβάνει όχι
μόνο το κόστος αγοράς του φορτιστή αλλά αρκετές ακόμα υπο-
κατηγορίες, οι οποίες είναι συνήθως απαραίτητες για την ομαλή
λειτουργία ειδικά ενός δημόσιου σημείου φόρτισης.
Οι βασικότερες από αυτές τις κατηγορίες κόστους είναι:
• Κόστος τεχνικού εξοπλισμού
• Κόστος συμπληρωματικού/βοηθητικού τεχνικού εξοπλισμού
• Κόστος εγκατάστασης
• Κόστος μεταφοράς
• Κόστος διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
• Κόστος μελετών
• Κόστος συντήρησης
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4.2 Σταθμοί φόρτισης Level-2 (σημείο επαναφόρτισης
κανονικής ισχύος)
Tο μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους για φορτιστή Level-2 αφορά
τον τεχνικό εξοπλισμό του σταθμού φόρτισης ή τον συμπληρω-
ματικό τεχνικό εξοπλισμό που μπορεί να απαιτείται για την εγκα-
τάσταση και λειτουργία του σταθμού (π.χ. φωτισμός, σήμανση,
πινακίδες και μεταλλικές κατασκευές). Οι δύο αυτές κατηγορίες

αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 με 80% του συνολικού κόστους. 

Παρακάτω (Πίνακας 1) παρουσιάζεται το ενδεικτικό εύρος για
κάθε επιμέρους κόστος για φορτιστή Level-2.

4.3 Σταθμοί φόρτισης Level-3 (ταχεία φόρτιση)
Και σε αυτό το επίπεδο φόρτισης, το κόστος του τεχνικού εξο-
πλισμού φόρτισης είναι κυρίαρχο και κυμαίνεται από 60 έως
70% του συνολικού κόστους. Η ταχεία φόρτιση που επιτυγχάνε-
ται με αυτούς τους φορτιστές απαιτεί σημαντικό ηλεκτρολογικό
και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να διαχειριστούν
αποτελεσματικά οι υψηλές τάσεις του ρεύματος και τα μεγάλα
ποσά ισχύος που απαιτούνται για την ταχυφόρτιση. Παρακάτω
(Πίνακας 2) παρουσιάζεται το ενδεικτικό εύρος για κάθε επιμέ-
ρους κόστος.

4.4 Παράγοντες που διαφοροποιούν το κόστος
Στη διαδικασία εκτίμησης του κόστους για την εγκατάσταση ενός
ή περισσότερων φορτιστών Η/Ο είναι απαραίτητο να ληφθούν
υπ’ όψη και αρκετοί παράγοντες που μεταβάλουν σημαντικά το
τελικό κόστος. Το επίπεδο (Level) φόρτισης είναι προφανώς
ένας καθοριστικός παράγοντας προσδιορισμού του τελικού κό-
στους, καθώς απαιτούνται διαφορετικές ηλεκτρομηχανολογικές
διατάξεις και διαφορετική μέθοδος κατασκευής για κάθε επί-
πεδο φορτιστή. Το κόστος, αναλόγως του εξοπλισμού που θα
επιλεχθεί και των δυνατοτήτων που παρέχει ο φορτιστής, κυμαί-
νεται σημαντικά.
Επιπρόσθετα, δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να
επηρεάσουν το τελικό κόστος είναι η απόσταση από το σημείο
ηλεκτροδότησης και τα συμπληρωματικά έργα στήριξης, προστα-

σίας, και αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου που θα απαι-
τηθούν γύρω από το σταθμό. 
Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τα σημεία φόρτισης σε δη-
μόσιο χώρο, σε επίπεδο κατασκευής, ασφάλειας, διαχείρισης και
ελέγχου, αυξάνουν επίσης σημαντικά το κόστος. Το γεγονός αυτό
πρέπει να ληφθεί σημαντικά υπ’ όψη κατά το στρατηγικό σχεδια-
σμό για την ανάπτυξη δικτύων φόρτισης. 

5. Οικονομική βιωσιμότητα σημείων
φόρτισης σε πόλη
Το κόστος αγοράς του εξοπλισμού φόρτισης και ο μικρός αριθμός
Η/Ο που κυκλοφορούν είναι οι δύο εμφανείς παράγοντες που δυ-
σκολεύουν την ανάπτυξη δικτύων φόρτισης. Το αρχικό κόστος
ενός εκτεταμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο δημόσιας πρόσβασης
είναι πολύ μεγάλο και επηρεάζει σημαντικά τη βιωσιμότητα της
επένδυσης. Παρόλα αυτά, εάν τα σημεία φόρτισης έχουν ποσοστό
χρήσης κοντά στο 15%, η επένδυση είναι βιώσιμη σε ορίζοντα
15ετίας με την προϋπόθεση ότι θα λάβει ένα ποσοστό του απαι-
τούμενου αρχικού κεφαλαίου ως επιχορήγηση για ένα δίκτυο
φόρτισης των περίπου 10 φορτιστών. 
Στα σενάρια που αναλύθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη, διαπι-
στώθηκε ότι με κόστη αρχικής επένδυσης της τάξης των
300.000€ και λειτουργικών εξόδων ύψους 60.000€ ετησίως, τα
έσοδα πρέπει να είναι πάνω από 80.000€ ανά έτος προκειμένου
να μπορούν να καλύψουν τόσο τα λειτουργικά έξοδα, όσο και την
εξυπηρέτηση του δανεισμού. 
Με δεδομένη τη δυσκολία εφαρμογής ενός εκτεταμένου δικτύου
σταθμών φόρτισης, κυρίως λόγω του μικρού αριθμού κυκλοφο-
ρούντων Η/Ο αλλά και των πάγιων και λειτουργικών εξόδων που
πρέπει να καλυφθούν, είναι χρήσιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο
εγκατάστασης μεμονωμένων σημείων φόρτισης από ήδη υπάρ-
χουσες επιχειρήσεις.
Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι αρκετά:
α) Ελάχιστα λειτουργικά έξοδα
β) Μειωμένα έξοδα εγκατάστασης, συμπληρωματικού εξοπλι-

σμού, διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
γ) Συνδυασμός φόρτισης αυτοκινήτου με άλλες δραστηριότητες

του οδηγού
Όσον αφορά τα κόστη, εφόσον θεωρείται ότι υπάρχει ήδη επιχεί-
ρηση, τα επιπλέον λειτουργικά έξοδα για τη συντήρηση και λει-
τουργία του φορτιστή (ενοίκια, μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα,
κλπ) είναι αμελητέα σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα λειτουργικά
έξοδα της επιχείρησης, οπότε θα θεωρηθούν μηδενικά. Επίσης,
λόγω των υποδομών που υπάρχουν ήδη, τα συμπληρωματικά
έργα, τα έργα διαμόρφωσης του χώρου, της σύνδεσης με το δί-
κτυο και πιθανά έργα για τη στέγαση και προστασία του φορτιστή
είναι ελάχιστα, οπότε το συνολικό κόστος για την αγορά των φορ-
τιστών τίθεται στο μέσο ελάχιστο κόστος.
Τα έσοδα από αυτούς τους φορτιστές θα εξαρτηθούν από τις φορ-
τίσεις που θα επιτευχθούν για κάθε σημείο. Εξαρτάται λοιπόν
από το πόσο εύκολα και αποτελεσματικά θα προσελκύσουν πε-
λάτες τα μεμονωμένα σημεία φόρτισης. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζονται τα έσοδα ανά έτος για κάθε επίπεδο φόρτισης,
ανάλογα με το ποσοστό χρήσης του σημείου και ο αριθμός των

Πίνακας 1. Επιμέρους κόστη για φορτιστή Level-2

Πίνακας 2. Επιμέρους κόστη για φορτιστή Level-3
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φορτίσεων για τις οποίες επιτυγχάνονται αυτά τα έσοδα.

6. Συμπεράσματα
Το κόστος για τους φορτιστές Level-2 και Level-3 παρουσιάζει με-
γάλες αποκλίσεις που οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Η
απόκλιση αυτή είναι δικαιολογημένη καθώς κάθε φορτιστής ξε-
χωριστά προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες και είναι σχεδια-
σμένος για συγκεκριμένη χρήση. 
Ειδικά για τους φορτιστές Level-3 η διακύμανση της τιμής είναι
πολύ μεγάλη και πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη στην αξιολόγηση της
βιωσιμότητας ενός επενδυτικού σχεδίου. 
Εκτός από την απόκλιση στις τιμές αγοράς του εξοπλισμού, είναι
πιθανόν να υπάρξουν και μεγάλες αποκλίσεις στο συνολικό κό-
στος που αφορά τον εξοπλισμό φόρτισης και σχετίζεται κυρίως
με τη θέση εγκατάστασης και τα συμπληρωματικά έργα. 
Ακόμα πρέπει ληφθεί υπ’ όψη ότι η συγκεκριμένη αγορά βρίσκε-
ται σε πρώιμη φάση ανάπτυξης, οι οικονομίες κλίμακας αλλάζουν
συνεχώς και παράλληλα οι παραγωγικές διαδικασίες συνεχώς
εξελίσσονται. Συνεπώς, το κόστος υπόκειται σε αλλαγές καθώς
η αγορά των Η/Ο εξελίσσεται δυναμικά και οι οικονομίες κλίμα-
κας πιέζουν συνεχώς το κόστος προς τα κάτω. 
Με δεδομένη τη δυσκολία εφαρμογής ενός εκτεταμένου δικτύου
σταθμών φόρτισης, κυρίως λόγω του μικρού αριθμού Η/Ο αλλά
και των πάγιων και λειτουργικών εξόδων που πρέπει να καλυ-
φθούν, αρχικά είναι χρήσιμο να εξεταστεί η προώθηση εγκατά-
στασης μεμονωμένων σημείων φόρτισης σε κλειστούς
δημόσιους ή ιδιωτικούς φυλασσόμενους χώρους από ήδη υπάρ-
χουσες επιχειρήσεις, καθώς τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά
κυρίως όσον αφορά τη μείωση των λειτουργικών εξόδων για τη
λειτουργία των σημείων φόρτισης. 
Πέραν αυτών όμως, οι συνήθειες που αναπτύσσουν οι οδηγοί
Η/Ο και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν το όχημά τους
είναι καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του ποσοστού
των φορτίσεων που θα γίνονται σε δημόσιο δίκτυο. Ο συνδυα-
σμός της φόρτισης του Η/Ο παράλληλα με κάποια άλλη δρα-
στηριότητα του οδηγού, ίσως είναι το πρώτο σκαλοπάτι τόσο για
τη δημιουργία εμπιστοσύνης για την ύπαρξη σημείων φόρτισης
όσο και για τη διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης τέτοιας
που να εξασφαλίσει ικανό ποσοστό φορτίσεων στο δίκτυο δη-
μόσιας πρόσβασης. Η παράλληλη προσφορά υπηρεσιών στάθ-
μευσης από χώρους στους οποίους προσφέρεται ήδη
(πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, κλπ) θα συνδράμει ση-
μαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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Ηανάγκη εξυπηρέτησης των αυξανόμενων αναγκών με-
ταφοράς σε συνδυασμό με κρατούντα κοινωνικά πρότυπα
και τάσεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οδήγησαν σε με-

γάλη αύξηση της ιδιοκτησίας και της χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Αυτή η τάση λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης βρίσκεται
σε σχετική ανάσχεση. Εντούτοις, οι περισσότερες προβλέψεις
εξακολουθούν να υποστηρίζουν, ότι όταν επέλθει ανάκαμψη, οι
άνθρωποι θα μετακινούνται, όπως συνήθιζαν παλαιότερα, προτι-
μώντας Ι.Χ. όχημα.
Στόχος σήμερα είναι η “βιώσιμη ανάπτυξη” που εξειδικεύεται στις
μεταφορές ως “βιώσιμη κινητικότητα”. Ο περιορισμός της παντα-
χού παρουσίας του αυτοκινήτου και παράλληλα η παροχή καθα-
ρότερων, ασφαλέστερων και αποδοτικότερων τρόπων μετα-
κίνησης είναι η σύγχρονη απαίτηση. Η προώθηση των ήπιων (πο-
δήλατο, περπάτημα) και των συλλογικών τρόπων μετακίνησης

(μέσα μαζικής μεταφοράς), και η βελτιστοποίηση της μεταφορι-
κής ικανότητας των ιδιωτικών οχημάτων σε σχέση με τον κοινό-
χρηστο χώρο που καταλαμβάνουν μέσω του συνεπιβατισμού
(carpooling) και της χρονομεριστικής χρήσης συλλογικής ιδιο-
κτησίας-μοιραζόμενων οχημάτων (carsharing) ικανοποιούν αυτή
την απαίτηση. Σύμμαχος, έστω εξ ανάγκης, για την προώθηση
σχετικών πρακτικών είναι η οικονομική κρίση που καθιστά, για
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, σχεδόν αδύνατη την κτήση και
χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Οι προσφερόμενες στη Θεσσαλονίκη δυνατότητες μετακίνησης,
πέραν του Ι.Χ., της ποδηλασίας (σήμερα έχει ακόμη μικρή απή-
χηση) και του βαδίσματος, είναι το δίκτυο των λεωφορειακών
γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ., αφού το μετρό είναι υπό κατασκευή. Η οι-
κονομική κρίση επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινό-
τητα των πολιτών και στην κινητική συμπεριφορά. Ωστόσο, το

Εναλλακτικες Συλλογικες Μορφες
Ιδιοκτησιας και Χρησης 

Επιβατηγων Οχηματων στην Πολη
Ιωάννα Παλαντά*, Χρίστος Ταξιλτάρης**
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αυτοκίνητο έχει ακόμα κυρίαρχο ρόλο. Τεράστιες εκτάσεις γης
και επενδύσεις κεφαλαίων συνδέονται με το αυτοκίνητο, τους
δρόμους και τους χώρους στάθμευσης. Όλα αυτά επιτείνουν τη
ρύπανση του περιβάλλοντος, και τις εκπομπές CO2, την απώλεια
παραγωγικού χρόνου, την οδική ανασφάλεια, την υπερκατανά-
λωση ενέργειας, την υποβάθμιση του δημόσιου χώρου.
Είναι επομένως προφανής η ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου
εξυπηρέτησης που προσφέρεται από τις Δημόσιες Αστικές Συγ-
κοινωνίες, για να αυξηθεί το μερίδιό τους καθώς και αυτό των
ήπιων μορφών μετακίνησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να
συμβάλει η δημιουργία ενός δικτύου κοινόχρηστων αυτοκινήτων,
που θα λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά στις
λεωφορειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ., και αργότερα στο μετρό.

Μοιραζόμενα Οχήματα (Carsharing)
Με την έννοια μοιραζόμενα οχήματα νοείται βασικά η συλλογική
ιδιοκτησία για κοινή χρήση οχημάτων από διάφορους χρήστες. Η
διάρκεια και ο σκοπός των μεμονωμένων μετακινήσεων προσ-
διορίζονται από τις αντίστοιχες ανάγκες των χρηστών. Λειτουργεί
ως ένα κατ’ αρχήν δημοκρατικά ελεγχόμενο σύστημα, όπου ένας
στόλος αυτοκινήτων συλλογικής ιδιοκτησίας χρησιμοποιείται από
τους συνιδιοκτήτες, γεγονός που το διακρίνει από την τυπική ενοι-
κίαση αυτοκινήτων και τα συμβατικά Ι.Χ. Απευθύνεται πρωτίστως
σε ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν αυτοκίνητο κάθε μέρα.
Δίνει τη δυνατότητα στους μετακινούμενους να χρησιμοποιούν

αυτοκίνητα, κοινής κτήσης, χωρίς να χρειάζεται να τα ασφαλίσουν
ή να φροντίζουν ατομικά για τη συντήρηση και την επισκευή τους.
Τα μοιραζόμενα αυτοκίνητα συχνά αναφέρονται ως ο “χαμένος
συνδετικός κρίκος” στο σύνολο των εναλλακτικών λύσεων για το
ιδιωτικό αυτοκίνητο. Με άλλα λόγια, οι δημόσιες συγκοινωνίες,
το ποδήλατο και το περπάτημα συχνά καλύπτουν τις περισσότε-
ρες από τις ανάγκες των μετακινήσεων, υπάρχουν όμως ακόμα
μετακινήσεις όπου το ιδιωτικό αυτοκίνητο είναι απαραίτητο.
Σχεδόν σε κάθε χώρα εμφανίζεται μία άτυπη μορφή π.χ. γείτονες,
φίλοι ή μέλη της οικογένειας μοιράζονται ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο,
είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων
που μοιράζονται τα αυτοκίνητά τους, αφού δεν απαιτείται επίσημη
καταχώριση και επειδή στις περισσότερες χώρες, πολλοί περισ-
σότεροι άνθρωποι κατέχουν άδεια οδήγησης από ότι αυτοκίνητο.
Το οργανωμένο carsharing δεν είναι εντελώς νέα επινόηση. Εμ-
φανίστηκε στην Ευρώπη από το 1948, αλλά δεν έγινε ιδιαίτερα
δημοφιλές μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τα τελευταία
25 χρόνια, παρατηρείται αυξανόμενη συμμετοχή στις υπηρεσίες
carsharing. Τα περισσότερα προγράμματα δημιουργήθηκαν στο
πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας. Άλλα ξεκίνησαν ως μικρές
ιδιωτικές επιχειρήσεις, μερικές εκ των οποίων επιδοτούνταν από
το κράτος. Σήμερα, πολλά από αυτά έχουν εξαγοραστεί από με-
γάλες εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, αλλά υπάρχουν και άλλα
που παρέμειναν ανεξάρτητα. Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέα
από εταιρίες κατασκευής αυτοκινήτων.
Τα προγράμματα αυτά, οργανώνονται με πολλούς διαφορετικούς
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τρόπους στις διάφορες περιοχές. Μπορεί να είναι δημόσια κοινω-
φελής υπηρεσία, εμπορική επιχείρηση ή συνεταιριστική οργά-
νωση.Μέχρι στιγμής, μεγάλες εταιρίες και μικρότεροι οργανισμοί
συνυπάρχουν. Το μέγεθός τους σήμερα μπορεί να κυμαίνεται από
ένα κοινό αυτοκίνητο και μικρό αριθμό ανθρώπων που το μοιρά-
ζονται (αποτέλεσμα πρωτοβουλίας πολιτών) έως οργανισμούς
που εξυπηρετούν ολόκληρη αστική περιοχή με κύριο σκοπό λει-
τουργίας την αλλαγή των κινητικών συνηθειών.
Τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής οργάνωσης για την από κοινού
χρήση των οχημάτων περιλαμβάνουν ένα κεντρικό σύστημα για
τις κρατήσεις, τη συλλογή δεδομένων και την τιμολόγηση, τους
πελάτες, οι οποίοι είναι συνήθως και μέλη της οργάνωσης, τον
στόλο οχημάτων, τους χώρους στάθμευσης και τους σταθμούς
φόρτισης (εάν ο στόλος περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητα οχήματα).
Επίσης τις σχέσεις με το κράτος, τους φορείς δημόσιων μεταφο-
ρών και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.
Το σύστημα carsharing χρησιμοποιείται από τρεις βασικά κατηγο-
ρίες χρηστών, ατομικούς χρήστες που ζουν σε πόλεις και χρειάζον-
ται μόνον ενίοτε αυτοκίνητο, τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια.
Η ανάπτυξή του ιδίως στα πρώτα στάδια, μπορεί να αποδοθεί στην
πρώτη κατηγορία. (Navigant Research, 2013). Η προσαρμογή
των οχημάτων για άτομα με σωματικές αναπηρίες προσφέρεται
από ορισμένες μόνο εταιρίες.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των χρηστών υπηρεσιών carsharing,
είναι το υψηλό επίπεδο μόρφωσης, η ευαισθησία για κοινωνικά
θέματα και η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Η ηλικία τους
κυμαίνεται μεταξύ των 30 και 50 ετών και έχουν μεσαία προς
υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο προσελκύονται και άνθρωποι χαμη-
λών εισοδημάτων, που δεν έχουν δικό τους Ι.Χ.. Χρησιμοποιούνται
για διαφορετικά είδη μετακινήσεων, όπως για αναψυχή και αγορά
κτλ και κυρίως για μετακινήσεις μεσαίων αποστάσεων, όπου η
ευελιξία είναι απαραίτητη, όπως για μεταφορά φορτίου ή για με-
τάβαση σε προορισμούς, οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμοι από τη
δημόσια συγκοινωνία. Το carsharing επιλέγεται σχετικά σπάνια
για την καθημερινή μετακίνηση προς την εργασία, όπου συνήθως
επιλέγεται ο συνεπιβατισμός. Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία που
αποτελούν τους θετικότερους παράγοντες για επιτυχία του συστή-
ματος κοινής χρήσης αυτοκινήτων είναι (σε συνδυασμό): υψηλή
οικιστική πυκνότητα, ευνοϊκό περιβάλλον για τους πεζούς και
τους ποδηλάτες, καλή ποιότητα δημόσιων μεταφορών, και όχι
πολύ υψηλοί δείκτες ιδιοκτησίας Ι.Χ..
Τα οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος carsharing είναι πολ-
λαπλά. Σε πρώτο επίπεδο, είναι κυρίως οικονομικά οφέλη των
μετακινούμενων, καθώς αποκτούν πρόσβαση σε στόλο οχημάτων
χωρίς το κόστος και τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του καταβάλλον-
τας ένα τέλος χρήσης. Σε δεύτερο επίπεδο το carsharing, βοηθά
την αντίστοιχη κοινότητα να μειώσει τον αριθμό των μετακινήσεων
και των αποστάσεων που διανύονται με αυτοκίνητα Ι.Χ. και σε τρίτο
επίπεδο, συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
ηχορρύπανσης.
Παρά το γεγονός ότι, η χρηματοοικονομική αβεβαιότητα είναι
υψηλότερη για το ατομικό ιδιωτικό αυτοκίνητο, δεν είναι δεδο-
μένο ότι οι κοινωνικές και ψυχολογικές αναστολές αξιοποίησης
των κοινόχρηστων οχημάτων είναι ασήμαντες. Αυτό εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές κινητικές ανάγκες, την κοινω-

νικοοικονομική θέση και την προσωπική στάση απέναντι στην
ιδιοκτησία αυτοκινήτου. Το carsharing προφανώς δεν προσφέρει
την ίδια ευκολία χρήσης που προσφέρει το ατομικό ιδιωτικό αυ-
τοκίνητο, που χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή χωρίς χρονικούς
ή και χωρικούς περιορισμούς, αλλά προσφέρει όπως είδαμε,
πολλά άλλα πλεονεκτήματα και για τον μετακινούμενο χρήστη
αλλά και για ευρύτερα κοινωνικά υποσύνολα. 

Πρόταση Εφαρμογής του Carsharing
στη Θεσσαλονίκη
Παρακάτω διατυπώνεται μία πρόταση εφαρμογής συστήματος
μοιραζόμενων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη με
σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών κινητικότητας.
Ο σχεδιασμός ακολουθεί διπλή προσέγγιση. Αφ’ ενός δημιουργία
συστήματος που αναπτύσσεται από τη βάση προς την κορυφή για
την ενίσχυση της κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς και αφ’ ετέ-
ρου δημιουργία μιας διαδημοτικής οργάνωσης. Οι αντίστοιχες δύο
προτάσεις μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά και συμ-
πληρωματικά. Πλεονεκτήματά τους είναι το σχετικά χαμηλό κό-
στος, η ευελιξία, το μικρό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
υλοποίησή τους και η συμβολή τους στη μείωση του αποτυπώμα-
τος άνθρακα.
Πρώτος στόχος των συστημάτων αυτών θα είναι να καλύψει τις
ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων για μετακινήσεις που ίσως
δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τα μέσα μαζικής μεταφοράς
και για αποστάσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν με βάδισμα
ή ποδήλατο, αποτρέποντας τις περιττές μετακινήσεις με Ι.Χ. αυτο-
κίνητο. Παράλληλα θα προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε
ανθρώπους που δεν αντέχουν οικονομικά την αγορά και συντή-
ρηση ενός αυτοκινήτου, μειώνοντας έτσι τάσεις κοινωνικού απο-
κλεισμού.
Βασική ιδέα είναι τα μέλη/χρήστες να μοιράζονται μικρά και από
περιβαλλοντικής άποψης κατάλληλα οχήματα, ειδικά σχεδια-
σμένα για αστική χρήση. Κατά συνέπεια τα αυτοκίνητα προτείνεται
να είναι ηλεκτροκίνητα, μικρού όγκου. Το χαμηλότερο κόστος κί-
νησης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν παράγουν ρύπους εξά-
τμισης και είναι αθόρυβα, είναι οι λόγοι που τα καθιστούν
καταλληλότερα για το περιβάλλον, άρα και για τη Θεσσαλονίκη.

1η προσέγγιση
Στην πρώτη προσέγγιση επιχειρείται η ανάπτυξη ενός συστήματος
carsharing που θα έχει συνεταιριστική μορφή. Πιο συγκεκριμένα,
προτείνεται συνιδιοκτησία και κοινή χρήση στόλου οχημάτων με-
ταξύ κατοίκων, σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, ως μονάδας
βάσης του συστήματος. Η ανάπτυξη του συστήματος αυτού θα στη-
ριχθεί στην πρωτοβουλία ομάδας πολιτών για να έχουν από κοι-
νού πρόσβαση σε μικρά επιβατηγά αυτοκίνητα. Απώτερος στόχος
είναι να δημιουργηθούν πολλά ανεξάρτητα συστήματα από ομά-
δες κατοίκων, τα οποία θα μπορούν να συνεργάζονται.
Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στη λογική ότι κάθε
μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα αυτοκίνητο για το σκοπό και
τη διάρκεια μετακίνησης που επιθυμεί επιστρέφοντάς το στη βάση
του. Η μέγιστη διάρκεια χρήσης κάθε φορά θα προκύπτει με βάση
συμφωνία που θα είναι αποδεκτή από τους συνιδιοκτήτες και θα
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περιλαμβάνεται στο καθεστώς της συνιδιοκτησίας/συνεταιρι-
σμού. Οι χώροι στάθμευσης θα ορίζονται εντός ή και εκτός του οι-
κοδομικού τετραγώνου.
Για τη διαχείριση του στόλου του συνεταιρισμού προτείνεται κάθε
συνιδιοκτήτης να ανήκει σε μια μικρή ομάδα, η οποία θα είναι
υπεύθυνη για ένα αυτοκίνητο και θα φροντίζει για την καλή κα-
τάστασή του, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει τα μέλη να μπορούν
να χρησιμοποιούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα του στόλου. Ο συν-
τονιστής διαχείρισης του συστήματος, ο υπεύθυνος επικοινωνίας
με διαφόρους ομοειδείς συνεταιρισμούς και άλλα αρμόδια πρό-
σωπα για τη λειτουργία του συστήματος θα εναλλάσσονται κατ’
έτος ή και πιο συχνά μεταξύ των μελών κάθε ομάδας συνιδιοκτη-
τών. Η λήψη των αποφάσεων θα γίνεται με εξάντληση των δυνα-
τοτήτων ομοφωνίας ή έστω συναινετικά, ενώ ψηφοφορία θα
προβλέπεται μόνον για άρση αδιεξόδων.
Η εκτίμηση του κόστους της αγοράς του κοινού στόλου των οχη-
μάτων αλλά και της συντήρησης και της ασφάλειάς τους έγινε με
τη παραδοχή μιας μέσης τιμής πληθυσμού για ένα οικοδομικό τε-
τράγωνο στις δυτικές συνοικίες με κύρια χρήση την κατοικία. Επι-
λέχθηκαν οι δυτικές συνοικίες γιατί είναι από τις περιοχές με
σχετικά χαμηλά εισοδήματα γεγονός που αιτιολογεί την οικονο-
μική αδυναμία πολλών κατοίκων για ατομική ιδιοκτησία ιδιωτι-
κού αυτοκινήτου.
Ο μέσος πληθυσμός του οικοδομικού τετραγώνου ορίστηκε σε τε-
τρακόσιους κατοίκους που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε τέσ-
σερα μέλη ανά νοικοκυριό. Επομένως ο σχεδιασμός γίνεται στη
βάση των 100 νοικοκυριών ανά οικοδομικό τετράγωνο. Θεωρή-
θηκε επαρκής η αναλογία πέντε νοικοκυριά ανά όχημα. Το κόστος
αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων μεσαίας κατηγορίας είναι πε-
ρίπου 20.000€. Επομένως το κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε νοι-
κοκυριό ανέρχεται σε περίπου 4.000€ για την έναρξη λειτουργίας
του συστήματος. Ωστόσο επειδή μάλλον αναφερόμαστε σε περιο-
χές που μεγάλο μέρους του πληθυσμού ζει κοντά ή και κάτω από
το όριο της φτώχειας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι

οικονομικό ανεκτό. Έτσι, θα μπορούσε στην αρχή η αναλογία οχή-
ματα: πληθυσμός να είναι π.χ. 1:10.
Όσον αφορά το κόστος της συντήρησης και της ασφάλισης είναι
χαμηλό σε σχέση με την ατομική ιδιοκτησία οχήματος διότι τα
έξοδα μοιράζονται. Έτσι για παράδειγμα η ασφάλιση του αυτοκι-
νήτου δεν θα ξεπερνάει τα 50€/νοικοκυριό το έτος, ενώ άλλα
έξοδα όπως π.χ. ΚΤΕΟ είναι αμελητέα. Για τη συντήρηση του αυ-
τοκινήτου δεν θα γίνει ακριβής εκτίμηση, γιατί το κόστος εξαρτά-
ται και από τον αριθμό των διανυόμενων χιλιομέτρων. Παρόλα
αυτά μία προσεγγιστική τιμή, όπως αυτή προσδιορίστηκε συγκρί-
νοντας διάφορα μοντέλα, είναι της τάξης των 150€/15000km, το
οποίο και πάλι αφού κατανεμηθεί στους χρήστες θεωρείται ότι
δεν θα αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση. Άρα εκτιμάται ότι με 100€
ετησίως οι κάτοικοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιβα-
τηγό αυτοκίνητο. Το κόστος κίνησης θα είναι επίσης χαμηλό γιατί
τα οχήματα χρησιμοποιούν ηλεκτρική και όχι θερμική ενέργεια.
Τέλος, αν και θα αυξανόταν αρκετά το κόστος αρχικής επένδυσης
και λειτουργίας του συστήματος, προτείνεται η αγορά και εγκα-
τάσταση ταχυφορτιστών, γιατί μπορούν να πληρώσουν το 85%
των συσσωρευτών ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε λιγότερο από
μισή ώρα. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης εκτιμάται σε
25,000€ ανά φορτιστή.

2η προσέγγιση
Στη δεύτερη προσέγγιση, θα γίνει η περιγραφή συστήματος car-
sharing με τη συνήθη επιχειρηματική μορφή που έχει πάρει τα τε-
λευταία χρόνια. Προτείνεται δηλαδή, η ανάπτυξη ενός συστήματος
carsharing με τη μορφή εναλλακτικής ενοικίασης αυτοκινήτων,
της οποίας τα μέλη θα πληρώνουν μία συνδρομή για τη χρήση της
υπηρεσίας. Το σύστημα θα έχει τη μορφή διαδημοτικής συνεργα-
σίας και θα διαθέτει στόλο οχημάτων για την από κοινού χρήση
των οχημάτων μεταξύ των μελών, με στόχο την αλλαγή των συ-
νηθειών οδήγησης και το κοινωνικό όφελος και όχι το κέρδος.
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Σκοπός του συστήματος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα κοι-
νόχρηστων ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, μέσω της αξιοποίησης
της τεχνολογίας και της ενεργοποίησης των πολιτών, για τη δημι-
ουργία μιας προσβάσιμης πόλης. Για την καλύτερη προσαρμογή
προτείνεται μια μεταβατική περίοδος, με δωρεάν δοκιμή και εκ-
πτώσεις, χαμηλότερες τιμές λαμβάνοντας υπόψη εισοδηματικά
κριτήρια και διαφήμιση για την προώθησή του στο ευρύ κοινό.
Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στη λογική ότι ένας
χρήστης μπορεί να ενοικιάσει ένα αυτοκίνητο και να το αφήσει
σε οποιονδήποτε από τους σταθμούς του συστήματος, με απώ-
τερο στόχο στο μέλλον να μπορεί να το παραλάβει και να το αφή-
σει σε οποιαδήποτε νόμιμο χώρο στάθμευσης. Η υπηρεσία θα
παρέχει οχήματα διαθέσιμα όλο το εικοσιτετράωρο σε διάφορους
σταθμούς σε όλη την πόλη. Τα οχήματα προτείνεται να είναι εξο-
πλισμένα με GPS, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθη-
σης από το κέντρο επιχειρήσεων του συστήματος και να παρέχουν
τον κατάλληλο εξοπλισμό για να χρησιμοποιούνται από άτομα με
μειωμένη κινητικότητα.
Η χρέωση της υπηρεσίας συνιστάται να γίνεται ανάλογα με το
βαθμό χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και υποδομών,
ώστε να είναι ελκυστική και ανταγωνιστική έναντι των συμβατι-
κών I.X.. Έτσι οι χρήστες του συστήματος θα επιβαρύνονται με:
• το κόστος εγγραφής στην υπηρεσία (250€)
• τη συνδρομή στο σύστημα σε ετήσια (120€/έτος), μηνιαία

(15€/μήνα) ή ημερήσια βάση (5€/μέρα)
• το κόστος χρήσης κάθε φορά ανάλογα με το χρόνο χρήσης των

οχημάτων (2,5€/ώρα).
Ο σχεδιασμός αφορά την πόλη ως σύνολο, περιλαμβάνοντας και
τους αντίστοιχους γειτονικούς οικισμούς/δήμους. Έτσι, το σύ-
στημα αρχικά θα καλύπτει το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσ-
σαλονίκης και στη συνέχεια το 80% του νομού, δηλαδή περίπου
ό,τι εξυπηρετεί και ο Ο.Α.Σ.Θ..
Συνήθως, η υπηρεσία είναι πιο επιτυχημένη, όταν υπάρχει επαρ-
κής οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, και καλή δημόσια
συγκοινωνία. Επομένως για τους σταθμούς ενοικίασης θα επιλε-
γούν κεντρικοί χώροι και χώροι συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού
πολιτών και προσφερόμενων υπηρεσιών π.χ. παρκινγκ στο κέν-
τρο της πόλης (πλατεία Ελευθερίας), μεγάλα πολυκαταστήματα
(ΙΚΕΑ, Κόσμος), μεγάλα αθλητικά κέντρα (Ποσειδώνιο), πανεπι-
στήμιο, αεροδρόμιο, Ν.Σ.Σ., σταθμός ΚΤΕΛ.
Ο έλεγχος οικονομικής βιωσιμότητας έγινε για ένα πλάνο δεκαε-
τίας με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας. Στο εκτιμώμενο
κόστος περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς των οχημάτων και κα-
τασκευής των αναγκαίων υποδομών (σταθμοί φόρτισης, σή-
μανση), το λειτουργικό κόστος και το κόστος που σχετίζεται με τα
οχήματα (κίνηση, συντήρηση και ενοικίαση των χώρων στάθμευ-
σης) και το κόστος διαφήμισης για την πρώτη φάση λειτουργίας.
Επιπλέον συνυπολογίζεται και κάποιο απρόβλεπτο κόστος. Στα
εκτιμώμενα έσοδα περιλαμβάνονται οι συνδρομές των χρηστών,
η εγγραφή και η τιμολόγηση της χρήσης. Επιπλέον, από το πέμ-
πτο έτος λειτουργίας, συνυπολογίζονται και λοιπά έσοδα (διαφη-
μίσεις, χορηγίες). Από τη σύγκριση εσόδων και κόστους προκύπτει
ότι το σύστημα με βάση τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις που έγιναν
θα είναι οικονομικά βιώσιμο.
Από τη σύγκριση του κόστους χρήσης ενός οχήματος του συστή-
ματος carsharing με το κόστος από την κλασική ενοικίαση αυ-

τοκινήτων και με το κόστος των ταξί προέκυψε ότι για αποστάσεις
μέχρι 50χλμ. δε συμφέρει η τυπική ενοικίαση αυτοκινήτου με το
υπάρχον σύστημα χρέωσης ανά ημέρα, ενώ το ταξί είναι οικονο-
μικά συμφέρον μόνο για αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα
8χλμ. Ωστόσο για τη σύγκριση έχουν γίνει παραδοχές απλού-
στευσης καθιστώντας τα αποτελέσματα ενδεικτικά.

Συμπεράσματα
Αυτοί οι ενδιάμεσοι (ανάμεσα στο συλλογικό και το ατομικό) τρό-
ποι μετακίνησης, μπορεί να προκαλέσουν ένα είδος “σοκ” στον
ενδιαφερόμενο πληθυσμό, γιατί γίνονται αφορμή αμφισβήτησης
παλιών και καθιερωμένων συνηθειών στον τομέα των αστικών
μετακινήσεων. Η “εικόνα” μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό
για την εγκατάλειψη του ιδιωτικού αυτοκινήτου από ορισμένες
κατηγορίες χρηστών και τη στροφή τους στα μαζικά ή τα ενδιά-
μεσα μέσα συγκοινωνίας. Οι εν δυνάμει χρήστες τους είναι πιθα-
νόν να μην κάνουν αβίαστα το βήμα προς το μέρος των
κοινόχρηστων αυτοκινήτων και για αυτό το λόγο να χρειάζεται
ισχυρό ερέθισμα που να απευθύνεται τόσο στις αντικειμενικές
ανάγκες όσο και στις υποκειμενικές απαιτήσεις των κατοίκων
μιας αστικής περιοχής.
Για τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και για την κάλυψη
των αναγκών κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη προτείνεται η λει-
τουργία συστημάτων μοιραζόμενων αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα
συνιστάται να λειτουργεί συνδυασμός των δύο προτεινόμενων
μορφών. Με την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στη Θεσσαλο-
νίκη εκτιμάται ότι θα αποφορτιστεί κάπως το οδικό δίκτυο με απο-
τέλεσμα τη θετική εξέλιξη και στις εκπομπές αερίων μεταξύ των
οποίων και του CO2. Παράλληλα αναμένεται να συνεισφέρουν
στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην καταπολέ-
μηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν και
χωρική διάσταση. Ταυτόχρονα μπορούν να βελτιώσουν την ποι-
ότητα ζωής και να συμβάλουν στην ευημερία των πολιτών.
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Παρaμετροι που Eπηρεaζουν 
την Αποκριση των Επαγγελματιων
Οδηγων στα Μηνυματα των ΠΜΜ

Μαρία Πουλοπούλου*, Ιωάννα Σπυροπούλου**

1.1. Απόκριση οδηγών στις ΠΜΜ
Οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (ΠΜΜ), μία από τις πιο δια-
δεδομένες εφαρμογές των εξελιγμένων συστημάτων πληροφό-
ρησης του μετακινούμενου (Advanced Traveller Information
Systems - ATIS), παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο
σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τους χρόνους διαδρο-
μής, την ύπαρξη συμβάντων καθώς και καθοδήγηση στους οδη-
γούς (πληροφόρηση για παρακάμψεις και εναλλακτικές
διαδρομές) μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι πληροφορίες
που παρουσιάζονται στις ΠΜΜ μπορεί να είναι σχετικές με κινδύ-
νους, την κατάσταση της κυκλοφορίας, τα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς ή το περιβάλλον και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε περίπτωση
κάποιου απρόσμενου ή προγραμματισμένου συμβάντος (π.χ.
οδικά έργα, ατύχημα κ.λπ.) (Chatterjee et al., 2002). Η αποτε-
λεσματικότητα των παραπάνω συστημάτων εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται οι οδηγοί στην
πληροφόρηση που λαμβάνουν από αυτά. Η ποσοτικοποίηση
αυτής της απόκρισης από διεθνείς έρευνες παρουσιάζει αντι-
κρουόμενα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα, έρευνα που έγινε
στη Σκωτία το 1995, έδειξε ότι μόνο το 16% των οδηγών άλλαξε
πορεία ως απόκριση σε μήνυμα που τους υποδείκνυε πρόβλημα
στη διαδρομή τους (Swan et al., 1995). Υψηλό φαίνεται να είναι
το ποσοστό απόκρισης στην πληροφόρηση μέσω ΠΜΜ στην πόλη

του Άμστερνταμ (Emmerink et al., 1996), με το 72% των οδηγών
να έχουν επηρεαστεί έστω κάποιες φορές από τις ΠΜΜ. Αντί-
στοιχη διερεύνηση στο Λονδίνο, έδειξε ότι μόνο το ένα τρίτο των
οδηγών είδαν τις πληροφορίες που τους παρουσιάστηκαν από τις
ΠΜΜ και μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς άλλαξαν διαδρομή
παρόλο που πολλοί βρήκαν την πληροφόρηση χρήσιμη (Chat-
terjee et al., 2002). Σε αντίθεση με τα χαμηλά ποσοστά απόκρι-
σης της έρευνας που προαναφέρθηκε, σε έρευνα που έγινε στο
Γουισκόνσιν των Ηνωμένων Πολιτειών (Lee et al., 2004), περισ-
σότερο από το 65% των συμμετεχόντων είναι εξοικειωμένοι με
τις ΠΜΜ και λιγότεροι από το ένα τρίτο δήλωσαν ότι δεν έχουν
αλλάξει ποτέ διαδρομή βασιζόμενοι στην πληροφόρηση από τις
ΠΜΜ. Θετική φάνηκε να είναι η ανταπόκριση των οδηγών και στην
πόλη του Όσλο (Erke et al., 2007), όπου σχεδόν όλοι οι οδηγοί,
που ενημερώθηκαν από ΠΜΜ για κλειστό οδικό τμήμα, άλλαξαν
πορεία και το 20% αυτών ακολούθησαν την προτεινόμενη δια-
δρομή. Σε αντίστοιχη έρευνα που έγινε στην περιοχή της Αττικής
(Tsirimpa et al., 2009), η πλειοψηφία των ερωτώμενων ήταν ενή-
μεροι για την ύπαρξη των ΠΜΜ αλλά από εκείνους που έλαβαν
πληροφόρηση, μόνο το 15% έκανε κάποια αλλαγή σε κάποιο από
τα χαρακτηριστικά της μετακίνηςής του. Αντίθετα, σε έρευνα που
έγινε με ανάλυση κυκλοφοριακών μετρήσεων, το ποσοστό των
οδηγών που έλαβε υπόψη του μήνυμα για έκτακτο συμβάν που 
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μεταδόθηκε σε ΠΜΜ και αποφάσισε να αλλάξει διαδρομή ήταν
μεγαλύτερο του 60% (Σερμπής κ.ά., 2006).
Τα αντικρουόμενα αυτά αποτελέσματα είναι συνάρτηση πλήθους 
μεταβλητών από τις οποίες επηρεάζεται η απόκριση των οδηγών 
όπως τα χαρακτηριστικά των μηνυμάτων των ΠΜΜ, χαρακτηρι-
στικά των μετακινήσεων και του οδικού δικτύου, αντιλήψεις των 
οδηγών για τις ΠΜΜ και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
των μετακινούμενων. Οι παραπάνω μεταβλητές δεν επηρεάζουν
μόνο την απόκριση των οδηγών ΙΧ στις ΠΜΜ αλλά επηρεάζουν
και τους επαγγελματίες οδηγούς για τους οποίους γίνεται ανά-
λυση στην επόμενη ενότητα. 

1.2. Απόκριση επαγγελματιών οδηγών στις ΠΜΜ 
Ο αριθμός των ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία, που αναλύουν
τις παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν την απόκριση των
επαγγελματιών οδηγών (και ειδικότερα των οδηγών βαρέων
οχημάτων και των οδηγών ταξί) στα μηνύματα των πινακίδων με-
ταβλητών μηνυμάτων αλλά και στα εξελιγμένα συστήματα πλη-
ροφόρησης οδηγών γενικότερα, είναι μικρός. 
Σε έρευνα που έγινε στη Σιγκαπούρη με χρήση προσομοιωτή δό-
θηκε πληροφόρηση σε οδηγούς βαρέων οχημάτων με τρεις τρό-
πους: συμβάν σε ΠΜΜ, συμβάν σε ΠΜΜ και χρόνοι διαδρομής σε
συσκευή εντός του οχήματος και τέλος μέσω δυναμικών συστη-
μάτων εντός του οχήματος (Ng et al., 2006). Τα αποτελέσματα
υποδεικνύουν ότι όταν ένα συμβάν λαμβάνει χώρα σε περίοδο
υψηλής ζήτησης στην κυκλοφορία και οι οδηγοί λαμβάνουν πλη-
ροφόρηση με τους τρεις παραπάνω τρόπους μειώνουν το μέσο
χρόνο διαδρομής τους κατά 5%, 7% και 12% αντίστοιχα. Επίσης,
παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι οδηγοί δεν αλλάζουν δια-
δρομή όταν το συμβάν που αντιμετωπίζουν βρίσκεται κοντά στον
προορισμό τους. 
Σε μια διαφορετική έρευνα που έλαβε χώρα στο Γουισκόνσιν των
Ηνωμένων Πολιτειών, διερευνήθηκε η οδική συμπεριφορά οδη-
γών βαρέων οχημάτων χρησιμοποιώντας μετρήσεις κυκλοφορια-
κών στοιχείων, πριν και μετά από ενημέρωση μέσω ΠΜΜ, σε
σημεία γύρω και μέσα σε ζώνη οδικών έργων (Qin et al., 2009).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι οδηγοί στηρίζονται περισσότερο
στην προσωπική τους αντίληψη για την υπάρχουσα ή επερχόμενη
συμφόρηση από ότι στα μηνύματα για καθυστέρηση. Αναλυτικό-
τερα, παράμετροι όπως η ώρα μέσα στην ημέρα καθώς και η μέρα
μέσα στην εβδομάδα μπορούν να επηρεάσουν τους οδηγούς βα-
ρέων οχημάτων οι οποίοι όμως συνεχίζουν να προτιμούν την αρ-
χική διαδρομή σε σχέση με τις εναλλακτικές. Επιπλέον, οι
κυκλοφοριακές συνθήκες επηρεάζουν τους οδηγούς με τέτοιο
τρόπο ώστε όσο πιο πολύ συναντούν κίνηση (πιθανός δείκτης
επερχόμενης συμφόρησης) τόσο περισσότερο να τείνουν να αλ-
λάξουν διαδρομή. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ της προτίμησης για
την εναλλακτική διαδρομή, σε σχέση με την προτίμηση για την
αρχική, είναι μικρή. Τέλος, υψηλό ποσοστό βαρέων οχημάτων
στην περιοχή αποθαρρύνει τους ίδιους τους οδηγούς βαρέων
οχημάτων να αλλάξουν πορεία, πιθανότατα λόγω της επιπλέον
ανησυχίας που δημιουργείται σε αυτούς για τις κυκλοφοριακές
συνθήκες στις εναλλακτικές διαδρομές. 
Σε έρευνα που έγινε στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών με τη
μέθοδο των δεδηλωμένων προτιμήσεων, διαπιστώθηκαν διαφο-
ρές στην απόκριση των οδηγών βαρέων οχημάτων σε σχέση με
τους υπόλοιπους οδηγούς (Peeta et al., 2000). Πιο συγκεκρι-
μένα, η οικειότητα με το οδικό δίκτυο καθώς και η παράμετρος

της συχνότητας με την οποία περνάει ένας οδηγός από την πε-
ριοχή είναι σημαντικές παράμετροι για τους οδηγούς βαρέων
οχημάτων ενώ αντίθετα δεν είχαν προκύψει στατιστικά σημαντι-
κές για τους υπόλοιπους οδηγούς. Αυτό υπονοεί ότι οι μεταφορείς
δεν θα ρισκάρουν να αλλάξουν διαδρομή αν δεν είναι εξοικειω-
μένοι με τις εναλλακτικές διαδρομές, κυρίως λόγω των μεγάλων
διαστάσεων των οχημάτων τους. Τέλος, οι οδηγοί βαρέων οχη-
μάτων οι οποίοι εμπιστεύονται τα μηνύματα τείνουν να αλλάζουν
διαδρομή ευκολότερα σε σχέση με εκείνους που δεν εμπιστεύον-
ται τα μηνύματα. 
Όσον αφορά στους οδηγούς ταξί, έρευνα που διεξήχθη στη Σαγ-
κάη υποδεικνύει ότι ο τύπος του οχήματος είναι σημαντική παρά-
μετρος που επηρεάζει την απόκριση των οδηγών (Gan et al.,
2013). Αναλυτικότερα, οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το προσω-
πικό τους αυτοκίνητο αλλά και αυτοί που χρησιμοποιούν εταιρικά
αυτοκίνητα είναι πιθανότερο να αλλάξουν διαδρομή σε σχέση με
τους οδηγούς ταξί, πιθανότατα διότι η αλλαγή διαδρομής για έναν
οδηγό ταξί συνεπάγει συζήτηση με τον εκάστοτε επιβάτη ο οποίος
πιθανόν να μην θέλει να ρισκάρει περαιτέρω καθυστέρηση με
την αλλαγή διαδρομής.
Στόχο αυτής της εργασίας αποτελεί ο προσδιορισμός παραμέτρων
που επηρεάζουν την απόκριση των επαγγελματιών οδηγών (οδη-
γοί ταξί και βαρέων οχημάτων) στα μηνύματα των ΠΜΜ στην πόλη
της Αθήνας.

2. Μεθοδολογία- Συλλογή δεδομένων
2.1. Έρευνα Πεδίου
Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές μεθόδους που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε μία έρευνα, το εργαλείο που επιλέχθηκε για
τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων είναι το ερωτηματολό-
γιο, διότι αποτελεί το μέσο για τη συλλογή πληροφοριών που αφο-
ρούν στη στάση ή στις προτιμήσεις των μετακινούμενων. Υπάρχουν
δύο τύποι έρευνας πεδίου για να διαπιστώσουμε τη σχέση μεταξύ
της παρεχόμενης πληροφόρησης για την κυκλοφορία και της από-
κρισης των οδηγών, μέσω ερωτηματολογίων. Η μέθοδος εκδη-
λωμένων προτιμήσεων (Revealed Preference- RP) και η μέθοδος
δεδηλωμένων προτιμήσεων (Stated Preference- SP). Η βασική
διαφορά τους υπόκεινται στο γεγονός ότι η πρώτη έχει ως στόχο
να δείξει πως οι ερωτώμενοι ανταποκρίνονται σε πραγματικές κα-
ταστάσεις, ενώ η δεύτερη έχει ως στόχο να δείξει πως οι ερωτώ-
μενοι ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών (Pearce and
Οzdemiroglu et al., 2002). Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε
η μέθοδος δεδηλωμένων προτιμήσεων διότι αποτελεί μια οικο-
νομική μέθοδο που προσφέρει το πλεονέκτημα της δυνατότητας
πειραματισμού για επιλογές που δεν υπάρχουν. Επιπλέον, δίνει
τη δυνατότητα ευελιξίας καθώς τα ερωτηματολόγια μπορούν να
συμπληρωθούν σε οποιοδήποτε σημείο. Το κύριο μειονέκτημα της
μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι χρήστες είναι πιθανό να αντιδρά-
σουν διαφορετικά σε μια πραγματική κατάσταση από ότι έχουν δη-
λώσει σε ένα υποθετικό σενάριο. 
Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν σε διάφορα σημεία της
πόλης. Πιο συγκεκριμένα, για τους οδηγούς ταξί επιλέχθηκαν ση-
μεία στάθμευσης των οχημάτων ταξί, οι λεγόμενες «πιάτσες», τόσο
κοντά σε σταθμούς μετρό όσο και σε οποιοδήποτε άλλη περιοχή
της Αθήνας. Η έρευνα διεξήχθη διάφορες ώρες μέσα στην ημέρα
έτσι ώστε το δείγμα που θα προκύψει να είναι αντιπροσωπευτικό
του πληθυσμού και πραγματικά τυχαίο, δηλαδή κάθε άτομο να έχει
την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί. Η συλλογή των ερωτηματολογίων
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ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013 και τελείωσε τον Σεπτέμβριο του
ίδιου χρόνου με τον τελικό αριθμό των 115 ερωτηματολογίων για
τους οδηγούς ταξί. Όπως είναι λογικό, ο μήνας Αύγουστος εξαιρέ-
θηκε από τη συλλογή δεδομένων διότι ήταν πιθανόν να παρατη-
ρηθούν διαφορές λόγω των θερινών διακοπών. Όσον αφορά στους
οδηγούς βαρέων οχημάτων, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το
Νοέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 και συλλέχθη-
καν συνολικά 100 ερωτηματολόγια. Ο χρόνος συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου κυμαινόταν από 5 έως 10 λεπτά τόσο για τα ταξί
όσο και για τα φορτηγά. Το ποσοστό ανταπόκρισης σε όλες τις πε-
ριοχές ήταν υψηλό και ειδικά για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων
για τους οποίους η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γινόταν
κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία τους.

2.2. Ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο της παρούσας εργασίας στηρίχτηκε σε αυτό
που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα του Καραβά (2013) με σκοπό
να προκύψουν αποτελέσματα συγκρίσιμα με τους οδηγούς ΙΧ στην
Αθήνα, και τροποποιήθηκε κατάλληλα για τις ανάγκες τις παρού-
σας έρευνας. 
Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου τίθενται ερωτήσεις που
αφορούν στη γενικότερη εμπειρία των συμμετεχόντων τόσο στις
ΠΜΜ όσο και σε άλλα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της με-
τακίνησης, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τη διεθνή βιβλιο-
γραφία. Για παράδειγμα η συχνότητα με την οποία ενημερώνονται
για τις κυκλοφοριακές συνθήκες από μέσα όπως το ραδιόφωνο
και το πόσο συχνά συναντούν αυξημένη κίνηση ήταν κάποιες από
τις ερωτήσεις που τέθηκαν στο πρώτο μέρος του ερωτηματολο-
γίου. Επιπλέον, τέθηκαν ερωτήματα που αφορούν σε ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά επαγγελματιών οδηγών τα οποία προέκυψαν
ύστερα από συζητήσεις με τους ίδιους, όπως τα χρόνια της επαγ-
γελματικής τους εμπειρίας ή η συχνότητα με την οποία ρωτάνε
τον εκάστοτε πελάτη για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν (για
τους οδηγούς ταξί). 
Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται στους οδηγούς μηνύματα σε
ΠΜΜ και μελετάται έτσι η απόκριση των οδηγών σε αυτά. Πιο συγ-
κεκριμένα, αρχικά ο συμμετέχων καλείται να υποθέσει ότι πραγ-
ματοποιεί μια συγκεκριμένη μετακίνηση, με συγκεκριμένη
χρονική διάρκεια, σε κεντρικό τομέα του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Επιπλέον, ζητείται να υποθέσει ότι συναντά αυξημένη κίνηση σε
σχέση με τις αναμενόμενες συνθήκες. Στη συνέχεια παρουσιά-
ζονται κάποια μηνύματα σε πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων με
βάση τα οποία ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει κατά πόσο θα
άλλαζε διαδρομή επιλέγοντας την απάντησή του από μία διατε-
ταγμένη πενταδική κλίμακα. Τέλος, στο σενάριο της μετακίνησης
υπεισέρχεται μια επιπλέον παράμετρος που πιθανόν να επηρεά-
σει τη συμπεριφορά των οδηγών. Όσον αφορά στους οδηγούς
ταξί, το αν έχουν ή όχι κάποιον επιβάτη την ώρα της μετακίνησης
και όσον αφορά στους οδηγούς βαρέων οχημάτων το αν κατευ-
θύνονται προς διανομή ή επιστρέφουν από διανομή. 
Τα μηνύματα τα οποία παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες απο-
τελούνται από τρεις σειρές (Σχήμα 1). Στην πρώτη σειρά εμφανί-
ζεται ένα συμβάν το οποίο υποτίθεται πως έχει συμβεί στην αρχική
τους διαδρομή (πορεία, ατύχημα, έργα ή συμφόρηση). Στη δεύ-
τερη σειρά παρουσιάζονται οι καθυστερήσεις που προκαλεί το
εκάστοτε συμβάν (15΄Καθυστέρηση, 30΄ Καθυστέρηση, Καθυ-
στερήσεις, Μεγάλες Καθυστερήσεις) ενώ στην τρίτη σειρά προ-
τείνεται ή δεν προτείνεται μια εναλλακτική διαδρομή. 

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνάται η εξοικείωση
των οδηγών στις ΠΜΜ με ερωτήσεις που αφορούν στην αξιοπιστία
και τη χρησιμότητα των πινακίδων, και τέλος, στο τέταρτο μέρος,
διερευνώνται τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των επαγ-
γελματιών οδηγών. 

3. Αποτελέσματα 
3.1. Αποτελέσματα ανάλυσης διακριτών επιλογών για
τους επαγγελματίες οδηγούς 
Η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων έγινε με τη χρήση του
λογισμικού R στην έκδοση 2.15.0. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές του
τελικού μοντέλου και των μοντέλων για υποσύνολα του πληθυ-
σμού καθώς και τα επίπεδά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δηλαδή οι διαφορές ωφέλειας
μεταξύ των επιπέδων κάθε μεταβλητής που προέκυψε στατιστικά
σημαντική παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Σχήμα 1: Παράδειγμα ΠΜΜ του ερωτηματολογίου

Πίνακας 1: Ανεξάρτητες μεταβλητές μοντέλων
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-

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων λήφθηκαν υπόψη οι μετα-
βλητές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικές, σε επίπεδο εμπι-
στοσύνης, πάνω από 90% (t=1.65). Σύμφωνα με τα παραπάνω
και σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά του μηνύματος που παρου-
σιάστηκαν στους οδηγούς (συμβάν, καθυστέρηση, προτεινόμενη
εναλλακτική διαδρομή) παρατηρείται ότι οι επαγγελματίες οδη-
γοί επηρεάζονται σημαντικά από την αναμενόμενη καθυστέρηση
που αναγράφεται στα μηνύματα των ΠΜΜ. Αναλυτικότερα, οι οδη-
γοί αποκτούν μεγαλύτερη ωφέλεια με την αλλαγή διαδρομής
όταν το μήνυμα είναι «Μεγάλες Καθυστερήσεις» σε σχέση με τις
«Καθυστερήσεις» και όταν είναι «30́ Καθυστέρηση» σε σχέση
με τα «15΄Καθυστέρηση». Παρατηρείται, δηλαδή, μια αυξανό-
μενη τάση για αλλαγή διαδρομής όσο αυξάνεται και το μέγεθος
της καθυστέρησης όπως συνέβη και στην έρευνα του Καραβά
(2013) για τους οδηγούς ΙΧ, στην πόλη της Αθήνας. Οι επαγγελ-
ματίες οδηγοί επηρεάζονται επίσης από το αν η πληροφόρηση
που τους παρέχεται είναι ενεργητική ή όχι. Πιο συγκεκριμένα,
όταν τους προτείνεται εναλλακτική διαδρομή τείνουν να αλλά-
ζουν ευκολότερα διαδρομή σε σχέση με όταν δεν τους προτείνε-
ται. Επιπλέον, παρατηρείται μία αξιοσημείωτη διαφορά στην τιμή
της μεταβλητής σε σχέση με τους οδηγούς ΙΧ (Καραβάς, 2013),

γεγονός που διαφοροποιεί τους επαγγελματίες οδηγούς. Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι επαγγελματίες οδηγοί δεν επηρεάζονται ση-
μαντικά από το γεγονός που δημιουργεί την καθυστέρηση. 
Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του οδηγού η ηλικία του, η εμ-
πειρία οδήγησης, η συχνότητα με την οποία ενημερώνεται για τις
κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω ραδιοφώνου και ραδιοδικτύου,
η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των πινακίδων καθώς και το πο-
σοστό στο οποίο κατέχει το όχημα εργασίας ο εκάστοτε οδηγός
είναι σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν την απόκριση των
επαγγελματιών οδηγών στα μηνύματα των ΠΜΜ. 
Σημαντική προέκυψε και μία παράμετρος που αφορά στα χαρα-
κτηριστικά της μετακίνησης. Οι οδηγοί οι οποίοι συναντούν αυξη-
μένη κυκλοφορία μερικές φορές είναι πιθανότερο να αλλάξουν
διαδρομή σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

3.2. Ανάλυση διακριτών επιλογών για τα υποσύνολα
των οδηγών ταξί και οδηγών βαρέων οχημάτων
Στη συνέχεια έγινε ανάλυση διακριτών επιλογών για τα 2 υποσύ-
νολα του δείγματος: τους οδηγούς ταξί και τους οδηγούς βαρέων
οχημάτων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε τόσο στην ανάλυση
όσο και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι ίδια με αυτή για
τους επαγγελματίες οδηγούς. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υποσυνόλων. Πιο συγκεκριμένα,
σημαντικό εύρημα είναι το γεγονός ότι οι οδηγοί ταξί δεν επηρε-
άζονται από τα συμβάντα «Ατύχημα» και «Συμφόρηση», και ότι οι
οδηγοί βαρέων οχημάτων δεν επηρεάζονται καθόλου από την
αιτία της καθυστέρησης. Σύμφωνα με τα σχόλια των οδηγών βα-
ρέων οχημάτων το γεγονός που δημιουργεί την καθυστέρηση δεν
τους επηρεάζει διότι λόγω των μεγάλων διαστάσεων των οχημά-
των, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν διαδρομή και άρα τις περισσό-
τερες φορές δεν έχουν άλλη επιλογή από το να περιμένουν να
περάσει το εκάστοτε συμβάν. Επιπλέον, οι οδηγοί ταξί σχολίασαν
ότι η συμφόρηση θεωρείται αναμενόμενη και δεν είναι τόσο ση-
μαντικό γεγονός ώστε να αλλάξουν διαδρομή. Οι οδηγοί βαρέων
οχημάτων επηρεάζονται από τη μεταβλητή εναλλακτική διαδρομή
η οποία όμως προκύπτει οριακά στατιστικά σημαντική με επίπεδο
εμπιστοσύνης 90%, διότι σύμφωνα με τις δηλώσεις των συμμετε-
χόντων η εναλλακτική διαδρομή δεν έχει μεγάλη σημασία για αυ-
τούς λόγω των μεγάλων διαστάσεων των οχημάτων τους. Οι
τελευταίοι επηρεάζονται επίσης από το αν κινούνται προς διανομή
ή επιστρέφουν από διανομή. Πιο συγκεκριμένα, οι οδηγοί οι οποίοι
γυρίζουν από διανομή αποκτούν μεγαλύτερη ωφέλεια με την αλ-
λαγή διαδρομής σε σχέση με εκείνους που κατευθύνονται προς
διανομή. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο διότι οι οδηγοί
προς διανομή ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές.

4. Συμπεράσματα
H παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τον προσδιορισμό των παραμέ-
τρων που δύναται να επηρεάσουν την απόκριση των επαγγελματιών
οδηγών στα μηνύματα των ΠΜΜ. 
Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε η μέθοδος των δεδηλωμένων προτι-
μήσεων και σχεδιάσθηκε το κατάλληλο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις
οι οποίες αφορούν στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των οδη-
γών, στη συμπεριφορά τους απέναντι στις ΠΜΜ και τέλος στη γενικό-
τερη συμπεριφορά τους στην οδήγηση. Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος

Πίνακας 2:  Αποτελέσματα μοντέλου Probit για τους επαγγελμα-
τίες οδηγούς
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του ερωτηματολογίου παρουσιάσθηκε στους οδηγούς ένα υποθετικό
σενάριο καθώς και μηνύματα σε ΠΜΜ με σκοπό να προσδιορισθούν
τα χαρακτηριστικά του μηνύματος που πιθανόν επηρεάζουν τους επαγ-
γελματίες οδηγούς. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με ανάπτυξη μοντέλων
ordered probit with random effects και προέκυψαν τα χαρακτηρι-
στικά του μηνύματος, της μετακίνησης, και του οδηγού που επηρεά-
ζουν τόσο τους οδηγούς ταξί όσο και τους οδηγούς βαρέων οχημάτων.
Σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι οι επαγγελματίες οδηγοί στο σύ-
νολό τους φαίνεται να μην επηρεάζονται καθόλου από το συμβάν
που αναγράφεται στην ΠΜΜ σε αντίθεση με τους οδηγούς ΙΧ (Καρα-
βάς, 2013). Επιπλέον, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του μηνύμα-
τος επίσης, η απόκριση των επαγγελματιών οδηγών αυξάνεται όσο
αυξάνεται το μέγεθος της καθυστέρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
επαγγελματίες οδηγοί επηρεάζονται από το αν τους προτείνεται ή μη
εναλλακτική διαδρομή αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με τους οδηγούς ΙΧ
(Καραβάς, 2013). Σημαντικά προέκυψαν πολλά και από τα χαρακτη-
ριστικά του οδηγού. Πιο συγκεκριμένα, η συχνότητα με την οποία
ενημερώνονται οι επαγγελματίες οδηγοί για την κυκλοφορία μέσω
ραδιοφώνου ή ραδιοδικτύου μπορεί να επηρεάσει την απόκρισή
τους στα μηνύματα των ΠΜΜ. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι
επαγγελματίες οδηγοί με επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των
10 χρόνων συμμορφώνονται λιγότερο στις ΠΜΜ σε σχέση με τους
λιγότερο έμπειρους οδηγούς, σε αντίθεση με τους οδηγούς ΙΧ η από-
κριση των οποίων δεν συσχετίζεται με την εμπειρία τους. Τέλος, ση-
μαντικό εύρημα είναι ότι η εξοικείωση με τις πινακίδες δεν
προκύπτει σημαντική παράμετρος για τους επαγγελματίες οδηγούς
σε αντίθεση με τους οδηγούς ΙΧ όπου οι οδηγοί με μεγαλύτερη εμ-
πειρία στις πινακίδες είναι πιθανότερο να συμμορφωθούν σε αυτές
(Καραβάς, 2013). 
Ολοκληρώνοντας, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε σε επαγγελ-
ματίες οδηγούς και πιο συγκεκριμένα σε οδηγούς ταξί και οδηγούς
βαρέων οχημάτων. Θα είχε ενδιαφέρον μια μελλοντική έρευνα επι-
κεντρωμένη στους οδηγούς δίκυκλων οχημάτων με σκοπό να διε-
ρευνηθεί η συμπεριφορά και αυτού του υποσυνόλου των οδηγών.
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16 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

1. Εισαγωγή
Τα μεταφορικά δίκτυα συμβάλλουν στην ευημερία και ανάπτυξη
των περιφερειών υλοποιώντας τις διασυνδέσεις που είναι απα-
ραίτητες για τη διακίνηση προσώπων και αγαθών. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση, ιδιαίτερη είναι η σημασία του οδικού δικτύου, το οποίο
αποτελεί το βασικό χερσαίο δίκτυο μεταφορών στις χώρες του
Δυτικού κόσμου από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα. Η παρου-
σία έκτακτων φαινομένων και μεγάλων φυσικών καταστροφών,
όπως ο σεισμός, μπορούν να προκαλέσουν υλικές ζημιές στα συ-
στατικά στοιχεία του οδικού δικτύου και, κυρίως, σε μεγάλα τε-
χνικά έργα, όπως γέφυρες, σήραγγες, επιχώματα και ορύγματα,
αλλά και σε στοιχεία εξοπλισμού, όπως ηλεκτροφωτισμός, τά-
φροι κτλ. Οι υλικές αυτές ζημιές, αν και αναφέρονται σε συγκε-
κριμένα σημεία του δικτύου, επηρεάζουν άμεσα την ασφαλή
λειτουργία και τη μεταφορική ικανότητα σε ευρύτερα οδικά τμή-
ματα και περιορίζουν τη λειτουργικότητα του συνολικού δικτύου.
Συγκεκριμένα, προβλήματα δημιουργούνται τόσο στη διαχείριση
της κυκλοφορίας για το έργο της εκκένωσης και αποκατάστασης

αμέσως μετά από το σεισμό όσο και στη συνέχεια, ως προς την
απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία του δικτύου μέχρι την απο-
κατάσταση των ζημιών. Η απώλεια της συνολικής λειτουργικό-
τητας έχει αρνητική επίδραση στις συνθήκες κινητικότητας και
στην παροχή προσβάσεων από και προς τους πόλους δραστηριό-
τητας στις περιφέρειες που εξυπηρετούνται από το οδικό δίκτυο
με δυσμενείς συνέπειες στην ομαλή διεξαγωγή της κοινωνικοοι-
κονομικής δραστηριότητας.
Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η ανάπτυξη πλαισίων διαχείρι-
σης σεισμικού κινδύνου που συνθέτουν μεθόδους και υποδείγ-
ματα για την εκτίμηση της θέσης και του εύρους των πιθανών
ζημιών στα στοιχεία του οδικού δικτύου λόγω του σεισμικού συμ-
βάντος καθώς και των δυνατοτήτων ανακατανομής της κυκλοφο-
ρίας στο δίκτυο συναρτήσει του χρόνου τόσο για την άμεση
αντιμετώπιση όσο και για τη σταδιακή αποκατάσταση των συνθη-
κών κινητικότητας. Συχνά, τα πλαίσια αυτά συνθέτουν ολοκλη-
ρωμένα διεπιστημονικά εργαλεία υποστήριξης της διαδικασίας
λήψης απόφασης των αρμόδιων φορέων (όπως φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης, διαχείρισης του οδικού δικτύου κ.λπ.), ως προς
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17 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

την αξιολόγηση ενδεχόμενων επεμβάσεων για την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας του δικτύου έναντι σεισμού, την εκτίμηση του επι-
πλέον κόστους λειτουργίας του δικτύου λόγω των υλικών φθορών
και των συνεπαγόμενων καθυστερήσεων και την προσομοίωση
εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Απώτερος
σκοπός είναι η δυνατότητα αξιολόγησης εκ των προτέρων των
επενδύσεων που είναι σκόπιμο να γίνουν για τη λήψη ενισχυτι-
κών μέτρων που περιορίζουν τη σεισμική διακινδύνευση των
κρίσιμων στοιχείων του οδικού δικτύου, προετοιμασίας των
πλέον αποδοτικών σεναρίων διαχείρισης της κυκλοφορίας στα
διάφορα στάδια από την εμφάνιση του σεισμού έως την οριστική
αποκατάσταση των συνθηκών κινητικότητας του δικτύου και πλη-
ροφόρησης και υποστήριξης για την αντίδραση των αρμόδιων
οργάνων σε πραγματικό χρόνο μετά από γεγονότα σεισμικών κα-
ταστροφών.
Προς την κατεύθυνση αυτή εκπονείται το υπό ολοκλήρωση ερευ-
νητικό έργο: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την αποτίμηση και τη
διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης αστικών και υπεραστι-
κών οδικών δικτύων, RETIS RISK» με συντονιστή τον Τομέα Επι-
στήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Στη συνέχεια περιγράφεται η μεθο-
δολογία ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου, την εκπό-
νηση της οποίας έχει αναλάβει το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής
Τεχνικής του Α.Π.Θ. Η μεθοδολογία αναπτύσσεται σε δύο διακριτά
σκέλη, δηλαδή από τη μία πλευρά στην ανάλυση κυκλοφορια-
κών σεναρίων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους πριν και μετά
το σεισμό με τη χρήση κυκλοφοριακού μοντέλου και από την
άλλη πλευρά στην αξιολόγηση των οδικών τμημάτων των εναλ-
λακτικών διαδρομών ως προς τη σημασία τους για τη βιώσιμη
λειτουργία του συνολικού οδικού δικτύου μέσω μίας πρωτότυπης
προσέγγισης αξιολόγησης των εναλλακτικών διαδρομών με κρι-
τήρια βιώσιμης κινητικότητας, η οποία εφεξής αναφέρεται ως
αξιολόγηση ολικής αξίας.

2. Παράμετροι ανάλυσης υπεραστικού
οδικού δικτύου 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία επιχειρεί να συμβάλει στην υποστή-
ριξη μίας βιώσιμης προσέγγισης στο σχεδιασμό και στη διαχείριση
του οδικού δικτύου σε περίπτωση σεισμού καθώς η ανάλυση λαμ-
βάνει υπόψη τη λειτουργία του δικτύου ως δίκτυο παροχής προ-
σβάσεων προς και από τους πόλους δραστηριοτήτων που
εντάσσεται ως υποδομή στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον μίας
περιφέρειας. Αναλυτικά, οι παράμετροι ανάλυσης του υπεραστικού
οδικού δικτύου στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης σει-
σμικού κινδύνου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου της υπό εξέταση περιοχής
πρέπει να συμπεριληφθούν στην ανάλυση για την περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την προσφορά υποδομής
και τη ζήτηση μετακινήσεων, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του
υποδείγματος πρόβλεψης μετακινήσεων και για την αξιολόγηση
της ολικής αξίας. Η θέση και το είδος των τεχνικών έργων είναι
απαραίτητη για την περιγραφή του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με
τη διεθνή βιβλιογραφία, οι γέφυρες και τα υπόλοιπα τεχνικά έργα
αποτελούν τα κρίσιμα στοιχεία του οδικού δικτύου όπου εμφανί-
ζονται οι εν δυνάμει βλάβες λόγω σεισμού. Οι περιοχές με υψηλή
απαίτηση εξυπηρέτησης από το οδικό δίκτυο αναφέρονται ουσια-
στικά στους βασικούς πόλους κοινωνικοοικονομικής δραστηριό-
τητας. Ο εντοπισμός είναι απαραίτητος στην περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης και στην ανάλυση των σεναρίων μετα-
βολής της ζήτησης στο υπόδειγμα πρόβλεψης μετακινήσεων
αλλά και στην αξιολόγηση της ολικής αξίας των οδικών τμημά-
των που παρέχουν πρόσβαση προς τους συγκεκριμένους πόλους,
η οποία πρέπει να εξασφαλισθεί και μετά το σεισμό. Από την άλλη
πλευρά, ο εντοπισμός των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών
έχει άμεση σχέση με την εκτίμηση της ολικής αξίας κατά τον κα-
ταμερισμό των μετακινήσεων στο δίκτυο μετά το σεισμό, ο οποίος
μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου,
άρα και των συνεπαγόμενων επιπτώσεων στα επίπεδα θορύβου,

Πίνακας 1: Παράμετροι σεισμικής διακινδύνευσης υπεραστικού
οδικού δικτύου
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ρύπανσης και οδικής ασφάλειας, σε τμήματα που διέρχονται από
αυτές τις ευαίσθητες περιοχές. Η σύνθεση των παραπάνω παρα-
μέτρων μπορεί να γίνει σε μία ενιαία βάση γεωχωρικών δεδομέ-
νων σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Η βάση αυτή
πρέπει να ενσωματωθεί στη συνολική μεθοδολογία ώστε να επι-
τρέπει την αυτοματοποιημένη εισαγωγή πρωτογενών δεδομένων
και εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης σε εποπτικούς
χάρτες και μητρώα.

3. Χρονικές περίοδοι ανάλυσης
Σύμφωνα με τη παγκόσμια πρακτική, η ανάλυση του οδικού δι-
κτύου σε κάθε σεισμικό σενάριο περιλαμβάνει τρεις περιόδους:
α) Κανονικής λειτουργίας, β) Κρίσης και γ) Αποκατάστασης. Η
περίοδος κανονικής λειτουργίας είναι η περίοδος που αναφέρε-
ται στην υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή την ομαλή λειτουργία
του οδικού δικτύου πριν το σεισμό. Αυτή η περίοδος ανάλυσης
αποτελεί το σενάριο βάσης. Η περίοδος κρίσης αναφέρεται στην
περίοδο αμέσως μετά το σεισμό, όπου προτεραιότητα δίνεται στην
άμεση εκκένωση του πληθυσμού και στην πρόσβαση οχημάτων
βοήθειας σε οικισμούς αλλά και στην πρόσβαση σε βασικές υπη-
ρεσίες, όπως υγεία και διοίκηση. Κατά την περίοδο αυτή παρου-
σιάζεται μεταβολή της ζήτησης για μετακίνηση ανάλογα με τις
προαναφερθείσες έκτακτες ανάγκες. Η διάρκεια της συγκεκρι-
μένης περιόδου είναι συνάρτηση του μεγέθους και των καταστρο-
φικών συνεπειών του σεισμού αλλά και της διαμόρφωσης των
κυκλοφοριακών δεδομένων σε σχέση με τη διαθεσιμότητα εναλ-
λακτικών διαδρομών. Τέλος, η περίοδος αποκατάστασης αποτε-
λεί την περίοδο που εκπονούνται εργασίες για την αποκατάσταση
του δικτύου με τη διάρκειά της να εξαρτάται από το μέγεθος των
βλαβών και την επιλογή, προγραμματισμό και υλοποίηση των
έργων αποκατάστασης. Σε αυτή την περίοδο επιδιώκεται η επι-
στροφή στην αυτονομία του δικτύου και τίθεται ως βασική παρα-
δοχή στην ανάλυση του οδικού δικτύου η αποκατάσταση της
ζήτησης για μετακινήσεις στα επίπεδα της περιόδου κανονικής
λειτουργίας.

4. Μεθοδολογία ανάλυσης  
του υπεραστικού οδικού δικτύου
Η παρούσα έρευνα αποτελεί τμήμα του ερευνητικού έργου
«RETIS RISK», το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού για
την αποτίμηση και τη διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης
του υπεραστικού οδικού δικτύου και, συγκεκριμένα, ως εργαλείο
υποστήριξης λήψης απόφασης από τους αρμόδιους φορείς, όπως
φορείς διοίκησης σε νομαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό επί-
πεδο. Επιπρόσθετα, επιδίωξη αποτελεί το συγκεκριμένο λογι-
σμικό να είναι ελεύθερο προς εγκατάσταση και χρήση από κάθε
ενδιαφερόμενο φορέα-χρήστη. Ο φορέας-χρήστης θα εισάγει με
αυτοματοποιημένο τρόπο τα απαραίτητα γεωχωρικά, ποσοτικά
και ποιοτικά δεδομένα στη βάση δεδομένων που θα υποστηρίζει
το λογισμικό, το οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα στη συνέχεια
να εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις που διαφορετικά σεισμικά σε-
νάρια αναμένεται να επιφέρουν στη λειτουργία του οδικού δι-
κτύου καθώς και να αξιολογήσει το επιπλέον κόστος λειτουργίας
του δικτύου λόγω επιπλέον καθυστερήσεων και το κόστος απο-

κατάστασης των φθορών έναντι του κόστους πιθανών επενδύ-
σεων ενίσχυσης των σεισμικά και κυκλοφοριακά ευάλωτων στοι-
χείων του δικτύου, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα να
αξιολογηθεί με ποιοτικό τρόπο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των σεναρίων. Σε περίπτωση σεισμού, τέλος, το λογισμικό θα
μπορεί να υποστηρίξει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τη διαδικασία
διαχείρισης της κυκλοφορίας στις περιοχές του οδικού δικτύου
που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Η συνολική δομή του ερευ-
νητικού έργου παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, όπου φαίνεται ο τρό-
πος ένταξης της ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου.

Η μεθοδολογία ανάλυσης του υπεραστικού οδικού δικτύου απαι-
τεί την εισαγωγή μίας σειράς δεδομένων από το χρήστη - εμπλε-
κόμενο φορέα. Τα δεδομένα αυτά αφορούν στα εξής: α) Όρια,
πόλοι δραστηριότητας και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
της περιοχής μελέτης, β) Βασικά λειτουργικά και γεωμετρικά χα-
ρακτηριστικά του υπεραστικού οδικού δικτύου στην περιοχή και
γ) Κυκλοφοριακές ζώνες και αντίστοιχα μητρώα προέλευσης -
προορισμού. Η μεθοδολογία αυτή παρουσιάζεται στο Σχήμα 2
όπου καταγράφονται αριθμημένα τόσο τα δεδομένα που προέρ-
χονται από την ανάλυση σεισμικής τρωτότητας γεφυρών και γε-
ωτεχνικών έργων όσο και τα δεδομένα που πρέπει να εισαχθούν
από τον χρήστη. Η αρίθμηση αυτή χρησιμοποιείται για την παρου-
σίαση των δεδομένων που απαιτούνται για την εκπόνηση του κα-
θενός από τα δύο σκέλη της μεθοδολογίας.

Σχήμα 1. Πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης σεισμικού κινδύ-
νου
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Το πρώτο σκέλος της μεθοδολογίας αναφέρεται στην ανάπτυξη
του υποδείγματος καταμερισμού των μετακινήσεων στο δίκτυο
για την εκτίμηση του κόστους μετακίνησης. Το συγκεκριμένο σκέ-
λος αποτελείται από δύο επιμέρους δράσεις, η πρώτη εκ των
οποίων αφορά στην ανάπτυξη του υποδείγματος για την εκτίμηση
του καταμερισμού των μετακινήσεων στο δίκτυο και τον καθορι-
σμό των βασικών εναλλακτικών διαδρομών στο δίκτυο, δηλαδή
αυτών που συνδέουν τους πόλους έλξης μετακινήσεων μεταξύ
τους αλλά και με τα σημεία εξόδου (κόμβοι) του οδικού δικτύου
από τα όρια της περιοχής μελέτης. Αξιοποιήθηκε ελεύθερο λο-
γισμικό καταμερισμού της κυκλοφορίας, το οποίο παρείχε τη δυ-
νατότητα εξαγωγής χαρτών και βάσεων δεδομένων σε
περιβάλλον GIS. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτό
το σκέλος της μεθοδολογίας για την περίοδο κανονικής λειτουρ-
γίας του οδικού δικτύου, όπου δεν λαμβάνονται υπόψη οι βλάβες
στα τεχνικά έργα λόγω σεισμού και η απεικόνιση του καταμερι-
σμού των μετακινήσεων αντικατοπτρίζει τις καθημερινές συνθή-
κες λειτουργίας του δικτύου. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό
χωρητικότητας στο σύνολο των τεχνικών έργων που αναμένεται
να υποστούν βλάβη στο υπό εξέταση σεισμικό σενάριο, ο χρήστης
μπορεί να εφαρμόσει τη μεθοδολογία για την περίοδο κρίσης
ώστε να διερευνήσει τον καταμερισμό των μετακινήσεων στο δί-
κτυο αμέσως μετά τον σεισμό. Στη συνέχεια, η μεθοδολογία μπο-
ρεί να εφαρμοστεί στα διαφορετικά στάδια της περιόδου αποκα
τάστασης, ανάλογα με τη σειρά ολοκλήρωσης των έργων για την

αποκατάσταση του κάθε τεχνικού έργου που έχει υποστεί βλάβη.
Παράλληλα, λόγω της εφαρμογής λογισμικού ανοικτού τύπου, ο
χρήστης είναι ελεύθερος να επέμβει στα αρχικά δεδομένα και να
εξετάσει σενάρια διαφορετικά από τα προτεινόμενα, ενώ παρέχε-
ται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλη μέθοδο ή
λογισμικό ανάλυσης, με την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της
ανάλυσης θα έχουν την κατάλληλη μορφή ώστε να είναι συμβατά
με τις απαιτήσεις της επόμενης δράσης της μεθοδολογίας, δη-
λαδή τον υπολογισμό του κόστους μετακίνησης.
Ο υπολογισμός του κόστους μετακίνησης αποτελεί τη δεύτερη
δράση και ολοκληρώνει το πρώτο σκέλος της μεθοδολογίας. Η
διαφοροποίηση της χωρητικότητας σε τμήματα του οδικού δι-
κτύου που έχουν υποστεί φθορές λόγω σεισμού και η συνεπαγό-
μενη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου σε άλλα τμήματα, όπως
προκύπτει από τη διαδικασία καταμερισμού των μετακινήσεων
στο δίκτυο στις περιόδους κρίσης και αποκατάστασης που περι-
γράφεται παραπάνω, οδηγούν σε μεταβολές στις ταχύτητες και
στις διανυόμενες αποστάσεις. Γενικά, η απώλεια του επιπέδου
λειτουργικότητας του οδικού δικτύου από την κατάσταση ομαλής
λειτουργίας στις καταστάσεις κρίσης και αποκατάστασης αναμέ-
νεται να οδηγήσει σε απώλεια χρόνου στο δίκτυο λόγω περιορι-
σμού των εναλλακτικών διαδρομών και επιπλέον φόρτισης
(συμφόρησης) στις εναπομείναντες διαδρομές. Η απώλεια χρό-
νου μπορεί να ερμηνευτεί σε αύξηση του κόστους μετακίνησης
σε κάθε διαδρομή ανάλογα με την αξία χρόνου (value of time,

Σχήμα 2. Διάγραμμα ροής εργασιών
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VOT) του μετακινούμενου. Η επιμέρους αύξηση του κόστους με-
τακίνησης οδηγεί στη συνολική αύξηση του κόστους λειτουργίας
του δικτύου. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η εκτίμηση
του επιπλέον κόστους του οδικού δικτύου κατά τις περιόδους κρί-
σης και αποκατάστασης σε σχέση με την περίοδο κανονικής λει-
τουργίας. Για την εκτίμηση έγινε προσαρμογή της συνάρτησης
του Goodwin:

Όπου,

Η αλληλουχία των παραπάνω εξισώσεων έχει διαμορφωθεί με
τη μορφή αλγόριθμου που λαμβάνει αυτοματοποιημένα δεδο-
μένα ανά οδικό τμήμα από τη βάση δεδομένων που προκύπτει
από την εφαρμογή του υποδείγματος της προηγούμενης δράσης.
Τα δεδομένα για την αξία χρόνου λαμβάνονται από τη διεθνή βι-
βλιογραφία και προηγούμενες μελέτες στην Ελλάδα. Βασική πα-
ραδοχή εργασίας λόγω έλλειψης δεδομένων είναι ότι η αξία
χρόνου παραμένει σταθερή στις περιόδους κανονικής λειτουρ-
γίας, κρίσης και αποκατάστασης.
Το δεύτερο σκέλος της μεθοδολογίας αναφέρεται στον υπολογι-
σμό του Δείκτη Ολικής Αξίας (ΔΟΑ). Ο υπολογισμός του ΔΟΑ ανα-
φέρεται στην περίοδο κανονικής λειτουργίας και στην περίοδο
αποκατάστασης, ενώ κατά την περίοδο κρίσης δεν θεωρείται σκό-
πιμο να αξιολογηθεί η ολική αξία, η οποία αναφέρεται στην αξιο-
λόγηση των εναλλακτικών διαδρομών με κριτήρια βιώσιμης
κινητικότητας. Ο υπολογισμός του ΔΟΑ περιλαμβάνει δύο επιμέ-
ρους δράσεις. Στην πρώτη δράση εντοπίζονται οι εναλλακτικές
διαδρομές στο δίκτυο, όπως έχουν προκύψει από το μοντέλο. 
Στη συνέχεια, για κάθε διαδρομή υπολογίζονται μέσω κατάλλη-
λων δεικτών οι τιμές για τα εξής κριτήρια: α) Σπουδαιότητα της
εξακολούθησης χρήσης της διαδρομής για τη διατήρηση της λει-
τουργικότητας του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης μετά το

σεισμό και β) Επίπτωση από τη δυνητικά αυξημένη χρήση της
διαδρομής μετά το σεισμό στην υποβάθμιση του φυσικού και αν-
θρωπογενούς περιβάλλοντος (Πίνακας 2). 

Στην παρούσα φάση του ερευνητικού έργου έχουν επιλεχθεί οι
δείκτες και η βαθμονόμησή τους, χωρίς όμως να έχουν αποδοθεί
αριθμητικές τιμές. Παρόλα αυτά, έχει αποφασισθεί ότι οι δείκτες
στο Κριτήριο 1 καθώς και οι κατηγορίες βαθμονόμησης των δει-
κτών είναι ισοβαρείς. Έτσι, ένας αυτοκινητόδρομος με τη μέγιστη
κλάση πλάτους που παρέχει άμεση πρόσβαση ανάμεσα σε δύο
τουλάχιστο πόλους έλξης μετακινήσεων θα λαμβάνει τη μέγιστη
τιμή, ενώ αντίθετα μία αγροτική οδός με την ελάχιστη κλάση πλά-
τους που δεν συνδέει τουλάχιστο δύο πόλους έλξης μετακινή-
σεων θα λαμβάνει την ελάχιστη τιμή. Επιπρόσθετα, το Κριτήριο
2 θα έχει μορφή ποσοστιαίου μειωτικού συντελεστή και ο κάθε
δείκτης που συνθέτει το κριτήριο είναι ισοβαρής. Έτσι, δεν θα
λάβει μειωτικό συντελεστή μία διαδρομή που δεν διέρχεται από
εγκαταστάσεις υγείας, εκπαίδευσης και διοίκησης εκτός πόλης
και από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ενώ μία διαδρομή
που διέρχεται και από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες πε-
ριοχών θα λάβει το μέγιστο μειωτικό συντελεστή. Στο παραπάνω
πλαίσιο, η δεύτερη δράση του πρώτου σκέλους της μεθοδολο-
γίας αφορά στον υπολογισμό του ΔΟΑ για κάθε εναλλακτική δια-
δρομή, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα των τιμών των τριών
(3) δεικτών του Κριτηρίου 1 επί το άθροισμα των δύο (2) μειωτι-
κών συντελεστών που τυχόν προκύπτει για το Κριτήριο 2, σύμ-
φωνα με την εξίσωση:

Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου, η τιμή του ΔΟΑ για

Πίνακας 2. Κριτήρια και δείκτες για τον υπολογισμό του Δείκτη
Ολικής Αξίας
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κάθε διαδρομή του δικτύου θα παρουσιάζεται στο ψηφιακό χάρτη
του λογισμικού. Επίσης, εξετάζεται ο τρόπος εκτίμησης μίας τιμής
του δείκτη για το σύνολο του οδικού δικτύου. Η εκτίμηση του ΔΟΑ
και του επιπλέον κόστους λόγω συμφόρησης στις περιόδους μετά
το σεισμό ολοκληρώνουν τη μεθοδολογία και επιτρέπουν στο
χρήστη μία συνολική εκτίμηση της βιώσιμης λειτουργίας του οδι-
κού δικτύου. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης του
υπεραστικού οδικού δικτύου επανατροφοδοτούν την ενιαία με-
θοδολογία του ερευνητικού έργου με τους εξής στόχους: α) Υπο-
λογισμός ενός πρωτότυπου Δείκτη Λειτουργικότητας του οδικού
δικτύου και β) Σύνθεση με τα υπόλοιπα στοιχεία κόστους που πα-
ρέχει η μεθοδολογία για την υποστήριξη της αξιολόγησης του κό-
στους και των ωφελειών από τυχόν επεμβάσεις προληπτικής
ενίσχυσης της αντισεισμικότητας των τεχνικών έργων, μέτρα απο-
μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέτρα έκτακτης
ανάγκης μετά το σεισμό.

5. Συμπεράσματα
Η εκπόνηση των παραπάνω θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός λο-
γισμικού ολοκληρωμένης διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου
στο οδικό δίκτυο, με τα εξής πλεονεκτήματα:
• Προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα σχετικά με τις σεισμολο-

γικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά και τη σεισμική τρωτότητα
των τεχνικών έργων, την οργάνωση και λειτουργία του οδικού
δικτύου, την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική αποτί-

μηση της σεισμικής διακινδύνευσης και τη συμβατότητα των
διαθέσιμων δεδομένων.

• Ανάπτυξη πρωτότυπων αλγορίθμων και λογισμικών ανοικτής
πρόσβασης παρέχοντας τη δυνατότητα στον χρήστη-εμπλεκό-
μενο φορέα να αξιοποιεί ελεύθερα τις δυνατότητές τους και να
επεμβαίνει τόσο στα δεδομένα όσο και στις διαδικασίες υπολο-
γισμού.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στο πεδίο της ανάλυσης του υπε-
ραστικού οδικού δικτύου η παρούσα έρευνα παρέχει τη δυνατό-
τητα περαιτέρω επέκτασης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης
και του ελέγχου πρωτότυπων μεθοδολογιών αποτίμησης των επι-
πτώσεων των οδικών μεταφορών, όπως ο ΔΟΑ και ο αλγόριθμος
προσαρμογής του κόστους συμφόρησης του Goodwin. Οι συγκε-
κριμένες μεθοδολογίες αποτελούν αυτούσια πεδία περαιτέρω
έρευνας με δυνατότητες εφαρμογής πέραν του αντικειμένου της
σεισμικής διακινδύνευσης.

*Νικόλαος Γαβανάς
Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος

**Αλέξανδρος Σδουκόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, MSc.

***Αναστάσιος Τσακαλίδης
Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, MSc.

****Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου
Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου 
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1. Εισαγωγή
Στην προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων των ατυχημάτων,
αναγνωρίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης της τεχνολογίας eCall. Αυτό
έγινε στα τέλη του 2002 από την ομάδα εργασίας εμπειρογνω-
μόνων για την οδική ασφάλεια, που πρότεινε ως μια από τις ύψι-
στες προτεραιότητες από πλευράς τεχνολογίας/υπηρεσιών για
τη μείωση των θανάτων από τροχαία την εγκατάσταση της πανευ-
ρωπαϊκής υπηρεσίας eCall σε όλα τα νέα οχήματα και σε όλες τις
χώρες. 
Τι είναι η τεχνολογία eCall; Tο eCall είναι η αυτόματη ή «χειροκί-
νητη» αποστολή ενός μηνύματος έκτακτης ανάγκης προς τα ει-
δικά κέντρα διαχείρισης τέτοιων μηνυμάτων. Το σύστημα eCall
προορίζεται για όλα τα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχή-
ματα, ανεξάρτητα από κατασκευαστή, τα οποία θα κυκλοφορούν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 2018, κατά συνέπεια όλες
οι δομικές μονάδες του συστήματος πρέπει να συμμορφώνονται
με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα. Ωστόσο, οι υπο-
δομές οι οποίες θα υποστηρίζουν την τεχνολογία eCall θα πρέπει
να είναι λειτουργικές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ως τα τέλη του 2017. 
Το eCall μόντεμ εντός του οχήματος (In Vehicle System, IVS)

ενεργοποιείται είτε αυτόματα σε περίπτωση ατυχήματος είτε χει-
ροκίνητα και εγκαθιστά μια φωνητική κλήση έκτακτης ανάγκης
(E112) από το όχημα (IVS), μέσω του δικτύου κινητής τηλεφω-
νίας, στις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δηλαδή στο κέν-
τρο εξυπηρέτησης (Public Safety Answering Points, PSAP). Το
eCall μόντεμ επιτρέπει να μεταφέρεται ένα μήνυμα δεδομένων
από το IVS, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, στο PSAP, το
οποίο μήνυμα συμβολίζεται ως eCall MSD (Minimum Set of
Data). Το MSD μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως π.χ.
πληροφορία για την τοποθεσία του οχήματος, τη χρονική στιγμή,
τον αριθμό επιβατών, τον αριθμό αναγνώρισης (πινακίδα) του
οχήματος, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με το ατύ-
χημα.

1.1 Η εφαρμογή του eCall στην Ευρώπη
Το 2004 καταρτίστηκε ένα μνημόνιο συμφωνίας ως προσχέδιο
της εγκατάστασης μιας πανευρωπαϊκής διαλειτουργικής υπηρε-
σίας eCall στην Ευρώπη (μνημόνιο συμφωνίας eCall) και προτά-
θηκε η κατάρτιση ενός χάρτη πορείας για την εθελοντική
εισαγωγή του συστήματος eCall σε όλα τα νέα οχήματα στην Ευ-
ρώπη. Το μνημόνιο συμφωνίας eCall είναι νομικά μη δεσμευτικό
έγγραφο που εκφράζει τη βούληση του υπογράφοντος ενδιαφε-

Αξιολογηση του Συστηματος 
Εκτακτης Αναγκης (eCall) 

στην Ελλαδα
Γεώργιος Πατσιαβός, Σοφία Παπαθανασοπούλου, Παναγιώτης Παπασπηλιόπουλος*, 

Δημήτρης Μαργαρίτης, Αλέξανδρος Σταθακόπουλος**, Ευαγγελία Πορτούλη, Αικατερίνη Παγκλέ***
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ρόμενου φορέα να εργαστεί για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊ-
κής υπηρεσίας eCall που να στηρίζεται στο 112. Έχει υπογραφεί
από 26 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 22 κρατών-
μελών, και από πάνω από 100 οργανισμούς που εκπροσωπούν
όλους τους εμπλεκόμενους στην αξιακή αλυσίδα. 
Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς
τυποποίησης (ETSI, CEN) να προετοιμάσουν τα απαιτούμενα κοινά
ευρωπαϊκά πρότυπα. Οργανώθηκαν διαβουλεύσεις με εκπροσώ-
πους όλων των ενδιαφερόμενων οργανισμών που εμπλέκονται
στην αξιακή αλυσίδα του eCall και με τα κράτη-μέλη, μέσω τεχνι-
κών συναντήσεων και συναντήσεων υψηλού επιπέδου.
Η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ε. στην ανακοίνωση του
2005 με τίτλο «Το eCall στη διάθεση του πολίτη» (CΟΜ, 2005)
προέτρεψε τις εθνικές και τις περιφερειακές διοικήσεις να επεν-
δύσουν στις υποδομές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που
είναι αναγκαίες για το eCall ώστε το 2009 να εγκαινιαστεί η πα-
νευρωπαϊκή υπηρεσία.

Τον Αύγουστο του 2009 ανακοινώνεται η αργή πρόοδος και η κα-
θυστέρηση της εφαρμογής του συστήματος eCall. Ως συμπέρασμα
της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι η εθελοντική προσέγγιση που
υιοθετήθηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις και οι προσπάθειες
για τυποποίηση του eCall, καθώς και η συνεργασία με τα ενδια-
φερόμενα κράτη ήταν ανεπαρκής. Προτάθηκε μια σειρά μέτρων
για την υποστήριξη της εθελοντικής εισαγωγής του eCall στην Ευ-
ρώπη και αναφέρθηκε ότι η εθελοντική αυτή προσπάθεια θα συ-
νεχιζόταν μέχρι το τέλος του 2009. Τότε, εφόσον δεν αυξανόταν
ο ρυθμός της προόδου, θα γινόταν λήψη κανονιστικών μέτρων
για την εξασφάλιση της εγκατάστασης του εξοπλισμού στα νέα
οχήματα (επιβατηγά αυτοκίνητα και ελαφρά οχήματα εμπορικής
χρήσης).

Στις 20 Ιουλίου 2010, στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα ευ-
ρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την
οδική ασφάλεια 2011-2020» (COM, 2010), τέθηκε ως στόχος
μέχρι το 2020 να μειωθεί στο μισό ο αριθμός των θανάτων από
τροχαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παρουσιάστηκαν επτά στρα-
τηγικοί στόχοι για το σκοπό αυτό, μεταξύ των οποίων συγκαταλε-
γόταν και ο στόχος «Προώθηση της χρήσης σύγχρονης
τεχνολογίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας». Ένα από τα
μέτρα που αναφέρονται στο στόχο αυτό είναι η εφαρμογή του
eCall. Τον Αύγουστο του 2010, τέθηκε σε ισχύ η οδηγία
2010/40/ΕΕ περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών
Μεταφορών η οποία περιελάμβανε και την «παροχή διαλειτουρ-
γικού eCall σε επίπεδο Ένωσης» ως μια από τους έξι τομείς προ-
τεραιότητας που εντοπίστηκαν για τη θέσπιση προτύπων. 

Το Μάρτιο του 2011, η λευκή βίβλος για την πολιτική των μετα-
φορών συμπεριλαμβάνει το eCall στον κατάλογο με τις τεχνολο-
γίες οδικής ασφάλειας που πρέπει να εναρμονιστούν και να
εγκατασταθούν για τη μείωση των επιπτώσεων των ατυχημάτων
και τη σταδιακή πραγματοποίηση του «οράματος με στόχο μηδε-
νικές απώλειες» (COM, 2011). 

Στις 3 Ιουλίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκ-
θεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με το «eCall: μια νέα υπηρεσία
112 για τους πολίτες» (EC, 2012), στην οποία αναφέρει ότι το
eCall θα πρέπει να αποτελέσει ένα πανευρωπαϊκό δημόσιο σύ-
στημα επειγουσών κλήσεων που θα είναι ενσωματωμένο στο

όχημα και θα βασίζεται στον αριθμό 112 και καλεί την Επιτροπή
να υποβάλει πρόταση εντός του πλαισίου της οδηγίας
2007/46/EΚ προκειμένου να διασφαλίσει την υποχρεωτική ανά-
πτυξη ενός δημόσιου συστήματος eCall με βάση τον αριθμό 112
έως το 2015 σε όλα τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου και σε όλα
τα κράτη-μέλη.

Στην επίσημη εφημερίδα της κοινότητας της 3ης Απριλίου του
2013 δημοσιεύτηκε η οδηγία 305/2013 της 26ης Νοεμβρίου του
2012, η οποία συμπληρώνει την οδηγία 40/2010/ΕΕ σχετικά με
την εναρμονισμένη εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού διαλειτουρ-
γικού συστήματος eCall. Η νέα αυτή οδηγία αποτελεί το κομμάτι
που αναφέρεται στα PSAP και τις απαραίτητες υποδομές τους σύμ-
φωνα με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για το eCall και η οποία βα-
σίζεται σε μια τριπλή προσέγγιση που αναφέρεται στα συστήματα
που είναι εντός των οχημάτων (IVS), τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
και τα PSAP. Η νέα αυτή οδηγία προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι τα
κέντρα αυτά θα είναι έτοιμα να λαμβάνουν αυτόματες και χειρο-
κίνητες κλήσεις και μηνύματα από οχήματα εγγεγραμμένα σε
οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης μέχρι τον Οκτώβριο του 2017.
Τον Μάιο του 2014 στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε
η πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας για το eCall ως Γενική Προ-
σέγγιση. Το Συμβούλιο συμφώνησε σε πρόταση για τις προϋπο-
θέσεις έγκρισης τύπου για την εισαγωγή του συστήματος στα νέα
Ευρωπαϊκά μοντέλα οχημάτων.

1.2 Το Ευρωπαϊκό έργο HeERO 
Το έργο HeERO είχε ως σκοπό την προετοιμασία και τον συντονι-
σμό του έργου πιλότου για την προεγκατάσταση του συστήματος
112 eCall σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά
ευρωπαϊκά πρότυπα που καθορίζονται και εγκρίνονται από τους
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης. Βαρύτητα δόθηκε στη
διασύνδεση του συστήματος μέσα στο όχημα, στον τηλεπικοινω-
νιακό εξοπλισμό (συγκεκριμένα συναφή μέρη με το 112/E112)
και στην υποδομή PSAP. Βασικός στόχος του έργου ήταν η αξιο-
λόγηση των συστημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του
πανευρωπαϊκού συστήματος eCall από άκρο σε άκρο (end-to-
end). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και είχε διάρκεια από 1-1-2011 έως 30-06-2014. 

2. Μεθοδολογία αξιολόγησης
2.1 Εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στις πιλοτικές δοκιμές πε-
ριλαμβάνει τα οχήματα, τη συσκευή εντός του οχήματος (IVS), τον
εξοπλισμό και το λογισμικό στο Κέντρο Εξυπηρέτησης eCall
(PSAP) και διάφορα πρόσθετα στοιχεία (φάρους, γιλέκα, κινητό
τηλέφωνο) για την ασφάλεια των οδηγών και των οχημάτων. Στον
αρχικό σχεδιασμό προβλεπόταν η χρήση ενός οχήματος για κάθε
περιοχή. Τελικά χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα στη Θεσσα-
λονίκη και τρία στην Αθήνα. 
Στο τηλεφωνικό κέντρο υπήρχαν δύο υπολογιστές που χρησιμο-
ποιήθηκαν για να διαχειριστούν τις εισερχόμενες κλήσεις από τα
IVS. Το τηλεφωνικό κέντρο είχε μία τηλεφωνική γραμμή μόνο για
να επικοινωνεί με τους οδηγούς κατά τη διάρκεια των δοκιμών.
Η λειτουργία του κέντρου βασίζεται στην αρχιτεκτονική που απει-
κονίζεται στο παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 1. Αρχιτεκτονική του PSAP

Σχήμα 2. Χάρτες πρώτης φάσης πιλοτικών δοκιμών eCall στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Για την αποφυγή παρεμβάσεων με το “112”, οι δοκιμές για το
έργο HeERO στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας
έναν δεκαψήφιο αριθμό. Οι κλήσεις από το IVS (1. IVS) λαμβά-
νονταν από τηλεφωνικό κέντρο PSAP (2. Avaya IP Office) και προ-
ωθούνταν στο μόντεμ (3. In band modem server). Εκεί το MSD
αποκωδικοποιούνταν και όλα τα δεδομένα εξάγονταν βάσει των
προδιαγραφών του έργου. Τα εξαγόμενα δεδομένα αποθηκεύον-
ταν στη βάση δεδομένων (4. Data Base Server) και γίνονταν δια-
θέσιμα στην κύρια εφαρμογή (5. PSAP Application Server) για
χρήση από το χειριστή του PSAP μαζί με τα πρόσθετα στοιχεία που
σχετίζονταν με τη γεωγραφική θέση του οχήματος και άλλα δε-
δομένα του οχήματος από εξωτερικές πηγές (6. Map Server, 7.
3rd party systems).

2.2 Σχέδιο δοκιμών
Τουλάχιστον 1500 πιλοτικές δοκιμές θα έπρεπε να εκτελεστούν

σε πραγματικές συνθήκες. Αρχικά προβλέπονταν η πραγματοποί-
ηση δοκιμών σε τέσσερις διαδρομές/περιοχές. Αυτές οι περιοχές
ήταν η Αττική οδός, η Εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου, το επαρ-
χιακό δίκτυο του νομού Αττικής από Ραφήνα έως Ωρωπό και το
κέντρο της Αθήνας.

Η ομάδα πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό δοκιμών σε αυτές τις
διαδρομές/περιοχές και παράλληλα πραγματοποίησε μεγάλο
αριθμό δοκιμών και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η γεωγραφική κάλυψη των δοκιμών φαίνεται στο Σχήμα 2 στο
οποίο απεικονίζονται οι πραγματικές θέσεις στις οποίες έχουν
λάβει χώρα οι πιλοτικές δοκιμές της πρώτης φάσης τόσο στην
Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα πραγματοποιήθη-
καν περίπου 690 δοκιμές, ενώ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποι-
ήθηκαν περίπου 760 δοκιμές. 
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Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης πραγματοποιήθηκαν 221
δοκιμές. Όλες οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Ο
διαθέσιμος πάροχος ήταν ενημερωμένος για την πραγματοποί-
ηση των δοκιμών και όταν οι κλήσεις πραγματοποιούνταν μέσω
του δικτύου του και ενεργοποιούνταν το eCall Flag, η κλήση eCall
προωθούνταν στο eCall PSAP που ήταν εγκατεστημένο στο
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντί για το κέντρο
«112» που καλούσε η συσκευή.

2.3 Δείκτες αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του συστήματος, με έναν συγκρίσιμο τρόπο για
όλα τα κράτη της Κοινοπραξίας του έργου HeERO, προϋπόθετε
τον υπολογισμό δεικτών οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες για
τη λειτουργία και την απόδοσή του. Οι δείκτες που περιγράφουν

την απόδοση της υπηρεσίας eCall στην Ελλάδα περιγράφονται
στον Πίνακα 1.

3. Αποτελέσματα 
3.1 Πρώτη φάση δοκιμών
Δείκτες αξιολόγησης
Το ποσοστό επιτυχίας των ολοκληρωμένων κλήσεων eCall με
χρήση δεκαψήφιου αριθμού υπολογίστηκε στο 62,3% (Μ.Ο.) για
Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Το επιμέρους ποσοστό ήταν 58,8% για
την Αθήνα και 65,8% για τη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα είναι και τα
ποσοστά για τους τρεις παρόχους που χρησιμοποιήθηκαν στις
δοκιμές (63,8% πάροχος 1, 50,0% πάροχος 2 και 61.8% πάρο-
χος 3). 

Πίνακας 1:  Δείκτες αξιολόγησης λειτουργίας της υπηρεσίας eCall στην Ελλάδα
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3.2 Δεύτερη φάση δοκιμών
Λόγω της χρήσης του αριθμού 112 για την κλήση, η συσκευή χρη-
σιμοποιούσε κάθε φορά το πιο ισχυρό διαθέσιμο δίκτυο την ώρα
της κλήσης. Καθώς οι δύο από τους τρεις πάροχους δεν είχαν δυ-
νατότητα αναγνώρισης της επισήμανσης eCall Flag, σε κάθε
κλήση γινόταν έλεγχος για το δίκτυο που χρησιμοποιούνταν και
εφόσον δεν είχε επιλεχθεί το σωστό δίκτυο και για να μην προ-
ωθηθεί η κλήση στο κανονικό 112 αντί του eCall PSAP η κλήση
τερματιζόταν. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 221 κλήσεις από τις
οποίες 34 προωθήθηκαν στο PSAP. Οι υπόλοιπες κλήσεις τερμα-
τίστηκαν χειροκίνητα ώστε να μην προωθηθούν στο τηλεφωνικό
112. Από αυτές τις 34, οι 21 ήταν επιτυχείς. Συνεπώς το ποσοστό
επιτυχίας των κλήσεων στη δεύτερη φάση με τη χρήση του eCall
Flag φτάνει στο 61.76%. 

4. Συμπεράσματα
Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά στη δέσμευση
που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη
για την εφαρμογή του eCall (μνημόνιο συμφωνίας). Επίσης οι τε-
χνολογίες που υποστηρίζουν την υπηρεσία eCall είναι ώριμες για
ανάπτυξη, έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα στην προτυποποί-
ηση και η υπηρεσία χαίρει της υποστήριξης της αντίστοιχης βιο-
μηχανίας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Ένα νομοθετικό
χρονοδιάγραμμα έχει συνταχθεί με στόχο την εφαρμογή του eCall
σε όλα τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου (αρχής γενομένης από
το 2015), ενώ μέσω σχετικής αποφάσεως καθορίζονται και οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγ-
κης θα είναι σε θέση να παραλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν
σωστά τις κλήσεις eCall. 
Τα βήματα και τα θέματα που υπάρχουν για την πλήρη εφαρμογή
του συστήματος στην Ελλάδα έχουν μέσω του έργου HeERO ανα-
γνωριστεί και αυτό που απομένει είναι η εφαρμογή του σχεδίου
δράσης για την εξασφάλιση της έγκαιρης εφαρμογής του συστή-
ματος. Ήδη έχουν αρχίσει και πραγματοποιούνται βήματα και με
το τέλος των δοκιμών και της αξιολόγησης του συστήματος συμ-
περαίνεται ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχία
του σχεδίου και την εφαρμογή του συστήματος. 
Πιο συγκεκριμένα για τις πιλοτικές δοκιμές, στην πρώτη φάση το
ποσοστό επιτυχίας των ολοκληρωμένων κλήσεων eCall με χρήση

αστικής κλήσης υπολογίστηκε στο 62,3%. Το ποσοστό επιτυχίας
των κλήσεων eCall όπου επιτεύχθηκε φωνητική επικοινωνία ήταν
κατά μέσο όρο 88,0% για την Αθήνα και 87,3% για τη Θεσσαλο-
νίκη, αρκετά κοντά στον ευρωπαϊκό Μ.Ο. (93%). Στη δεύτερη
φάση, όπου έγινε και η χρήση του eCall Flag, παρατηρήθηκε μια
μικρή βελτίωση στη λειτουργία του συστήματος. 
Η πλήρης εφαρμογή του eCall στην Ευρώπη μετατέθηκε για του-
λάχιστον 3 χρόνια από τώρα, άρα θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να
παραμείνουν ενεργοί στην παρακολούθηση των βημάτων και στο
συντονισμό και την υποστήριξη των απαραίτητων δράσεων από
τους παρόχους, τις εμπλεκόμενες αρχές, το «112» και τους Φο-
ρείς Αντιμετώπισης Κλήσεων Εκτάκτου Ανάγκης (Φ.Α.Κ.Ε.Α.) ώστε
να προλάβουν τυχόν παρεκκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα και να
εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ομαλή εφαρμογή του συστήματος.
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Ηλειτουργία συστημάτων συνδυασμένων επιβατικών με-
τακινήσεων αποτελεί μία από τις προωθούμενες πρακτι-
κές της πρόσφατης Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές

στην Ευρώπη με ορίζοντα το 2050. Αξιοποιώντας τους διάφορους
τρόπους μεταφοράς κατά το βέλτιστο τρόπο, τα συστήματα αυτά
επιτρέπουν τη βέλτιστη λειτουργική, οικονομική και περιβαλλον-
τική απόδοση στο πεδίο των μεταφορών. Επιπλέον, στην Ελλάδα
της οικονομικής κρίσης μπορούν να μειώσουν τις στρεβλώσεις
που πλήττουν την κινητικότητα του πληθυσμού και να επιτρέψουν
την οικονομικότερη διαχείριση των υπηρεσιών, που συχνά είναι
απαραίτητη η κάλυψή τους από δημόσια επιδότηση στα πλαίσια
Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός συστήμα-
τος συνδυασμένων επιβατικών μετακινήσεων για μία από τις με-
γαλύτερες βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδας, αυτήν της ΔΕΗ
Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία. Το σύστημα βασίζεται στη χρήση του
σιδηροδρομικού μέσου για το κύριο μαζικό σκέλος της μετακί-
νησης και στη δρομολόγηση λεωφορείων μετεπιβίβασης για την
ολοκλήρωση της μετακίνησης σε απομακρυσμένες θέσεις. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι ο βέλτιστος συνδυασμός των μέσων
μπορεί να επιτρέψει την έναρξη παροχής δημόσιας συγκοινωνίας
σε χιλιάδες χαμηλόμισθους εργαζόμενους, μέχρι τώρα αποκλει-
σμένους από αυτήν, τη μείωση της απαιτούμενης δημόσιας επι-

δότησης και την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεών της, καθώς και
την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης των υπη-
ρεσιών, ουσιαστικά αξιοποιώντας τον εναπομείναν παραγωγικό
πυρήνα της χώρας.

1. Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι η χωροταξική συγκέντρωση χρήσεων και δρα-
στηριοτήτων αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για τη λειτουργία του
επιβατικού σιδηροδρόμου, καθώς συνοδεύεται και από συνακό-
λουθη συγκεντρωμένη ζήτηση για επιβατικές μετακινήσεις από
και προς τους πόλους αυτούς. Μία από τις πιο συνήθεις αντίστοι-
χες δραστηριότητες είναι οι βιομηχανικές περιοχές. Συμπυκνώ-
νοντας μεγάλο παραγωγικό και συνάμα εργατικό δυναμικό σε
μικρό γεωγραφικό χώρο, αποτελούν διεθνώς τυπικό παράδειγμα
πόλων που μπορούν να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά από επι-
βατικό σιδηρόδρομο, συνήθως προαστιακού ή περιφερειακού
τύπου, που ενώνει τα κοντινά μεγάλα οικιστικά κέντρα για την κα-
θημερινή μετακίνηση των εργαζόμενων προς και από τις θέσεις
εργασίας τους.
Μεταξύ των πόλεων της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας βρίσκεται
εδώ και δεκαετίες εγκατεστημένη η βιομηχανική περιοχή της
ΔΕΗ Α.Ε. Με σχεδόν 7.000 πάσης φύσεως εργαζόμενους και με

Ανaπτυξη Ενoς Συστhματος Συνδυασμeνων
Επιβατικων Μετακινησεων για τις Αναγκες 
της Βιομηχανικης Περιοχης ΔΕΗ Α.Ε. και 

Ενταξη του σε Μια Περιφερειακη 
Σιδηροδρομικη Υπηρεσια Δυτικης Μακεδονιας

Δημήτριος Τσανακτσίδης*
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τη διπλή δραστηριότητα εξόρυξης λιγνίτη και ηλεκτροπαραγω-
γής που καλύπτει το 30% των ενεργειακών αναγκών ηλεκτρι-
σμού της χώρας, το ενεργειακό λεκανοπέδιο της ΔΕΗ αποτελεί
μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδας. Το
γεγονός της διέλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου της Δυτικής
Μακεδονίας μέσα από την περιοχή αυτή, καθιστά ενδιαφέρουσα
τη διερεύνηση της δυνατότητας δρομολόγησης μίας περιφερει-
ακής σιδηροδρομικής υπηρεσίας μεταξύ Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
- Φλώρινας, με βασικό άξονα την επιβατική εξυπηρέτηση της βιο-
μηχανικής περιοχής της ΔΕΗ. Η παρούσα εργασία εστιάζει στο τε-
λευταίο, μέσω της πρότασης ενός συστήματος συνδυασμένων
μετακινήσεων για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στη βιο-
μηχανική περιοχή, με τη βέλτιστη συνδυαστική χρήση σιδηρο-
δρομικού μέσου και λεωφορείων.

2. Προαστιακές και περιφερειακές 
σιδηροδρομικές υπηρεσίες 
σε Ευρώπη και Ελλάδα
Οι προαστιακές και περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες
είναι αρκετά συνηθισμένες διεθνώς, ενώ στην Ευρώπη ήδη αν-
τιστοιχούν στο ήμισυ του συνολικού επιβατικού σιδηροδρομικού
έργου. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος (commuter rail) χρησιμο-
ποιείται κατά κύριο λόγο για την καθημερινή επαναλαμβανόμενη
μετακίνηση για εργασία, εκπαίδευση κ.λπ., σε μικρή ακτίνα και
πυκνή συχνότητα. Ο περιφερειακός σιδηρόδρομος (regional rail)
δρομολογείται όταν είναι επιθυμητή η υλοποίηση και διασύνδεση
ενός ευρύτερου μητροπολιτικού χώρου σε επίπεδο περιφέρειας,
συνδέοντας πόλεις και οικισμούς μεταξύ τους σε χρονοαποστά-
σεις της τάξης των 1-2 ωρών ή 50-200 km, με βασική ωφέλεια
από τη λειτουργία μίας τέτοιας υπηρεσίας τη δυνατότητα διεύρυν-
σης της μητροπολιτικής και οικονομικής επιρροής μίας μητρόπο-
λης (προαστικοποίηση) ακόμη πιο πέρα από τις δυνατότητες που
προσφέρει ο οδικός τρόπος.

Στην Ελλάδα προαστιακές υπηρεσίες λειτουργούν στην Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη, κυρίως με χαρακτήρα περιφερειακού σιδη-
ροδρόμου με επιμέρους προαστιακά τμήματα, όπως επίσης και
στην Πάτρα. Αναφορικά με τις περιφερειακές γραμμές, ίσως είναι
από τις υπηρεσίες που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική
κρίση και την συνακόλουθη αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού
χώρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά συχνά οι προαστιακές και
περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες παγκοσμίως είναι χρη-
ματικά ζημιογόνες, καθώς τα οφέλη τους (χωροταξικά, οικονομικά,
περιβαλλοντικά, αύξηση κινητικότητας κ.λπ.) εμπίπτουν στο πεδίο
της εξωτερικής οικονομίας και δεν αντικατοπτρίζονται σε απτά
έσοδα του σιδηροδρομικού λειτουργού. Για το λόγο αυτό, πάντοτε
οι υπηρεσίες αυτού του είδους τυγχάνουν επιδότησης από το κρά-
τος και τις τοπικές κοινωνίες.
Είναι χαρακτηριστικό από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι
σχεδόν όλες οι προαστιακές και περιφερειακές σιδηροδρομικές
υπηρεσίες στην έκτασή της καλύπτονται από επιδότηση Υποχρε-
ώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας. Εκτιμάται ότι το σύνολο της δημό-
σιας επιδότησης στους επιβατικούς σιδηροδρόμους στην ΕΕ
αγγίζει ετησίως τα 18 δισ. €, ενώ επιπλέον 21 δισ. € προέρχονται

από σταυροειδή επιδότηση των ζημιογόνων δρομολογίων από τα
αντίστοιχα κερδοφόρα. Στην Ελλάδα το ύψος της δημόσιας επι-
δότησης φτάνει τα 50 εκ. € ετησίως για το σύνολο των επιβατικών
γραμμών, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό.

3. Εργαζόμενοι και υφιστάμενο 
καθεστώς μετακινήσεων 
στη  βιομηχανική περιοχή ΔΕΗ
Στην Εικόνα 1 διακρίνεται η χωροταξία των εγκαταστάσεων της
βιομηχανικής περιοχής ΔΕΗ, όπου βρίσκονται οι θέσεις εργασίας.
Επίσης, διακρίνεται η χάραξη της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής
και της Νέας Εθνικής Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, που θα διέρ-
χονται μέσα από τη βιομηχανική περιοχή μετά το 2018 λόγω προ-
σβολής των υφιστάμενων θέσεών τους για τις ανάγκες της
λιγνιτικής εξόρυξης.

Διάγραμμα 1. Άμεση δημόσια επιδότηση επιβατικού σιδηροδρό-
μου στην ΕΕ (σ.σ. δεν περιλαμβάνεται σταυροειδής επιδότηση)

Εικόνα 1. Χάραξη νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κοζάνης -
Πτολεμαΐδας μέσα από τη βιομηχανική περιοχή ΔΕΗ και προτει-
νόμενη χωροθέτηση τριών (3) σιδηροδρομικών στάσεων.
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30 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Το συνολικό εργατικό δυναμικό των 7.000 ατόμων διαχωρίζεται
σε δύο κατηγορίες:
• 4.000 υπάλληλοι της ΔΕΗ Α.Ε.
• 3.000 εργαζόμενοι εργολαβικών επιχειρήσεων
Για την καθημερινή μετακίνηση των εργαζομένων από την κατοικία
στην εργασία διακρίνονται αντίστοιχα οι παρακάτω περιπτώσεις.

Υπάλληλοι ΔΕΗ Α.Ε.
Η ΔΕΗ εξασφαλίζει τη δωρεάν καθημερινή μετακίνηση των υπαλ-
λήλων της από την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, αλλά και πολλές
ακόμη πόλεις και χωριά της Δυτ. Μακεδονίας προς όλες τις θέ-
σεις εργασίας της βιομηχανικής περιοχής, με τη λειτουργία ενός
πλήρους ιδιωτικού δικτύου λεωφορειακών γραμμών σε καθημε-
ρινή βάση. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα ποιοτικό και αξιόπιστο. Το
μέγεθος της δραστηριότητας αντικατοπτρίζεται στα παρακάτω εν-
δεικτικά μεγέθη:
• Συνολικά 60 λεωφορειακές γραμμές σε καθημερινή βάση

24/7, εκ των οποίων το 70% καλύπτεται από ιδιωτικά λεωφο-
ρεία τρίτων μέσω διαγωνισμών και το 30% με ίδια μέσα της ΔΕΗ

• Ετήσιο μεταφορικό έργο 1,9 εκ. οχηματοχιλιόμετρα
• Ετήσια επιβατική κίνηση 1,3 εκ. επιβάτες
• Συνολικό ετήσιο κόστος για τη ΔΕΗ 1,9 εκ. € (κόστος συμβά-

σεων τρίτων και εκτίμηση κόστους ιδίων μέσων)

Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας:
• Το κόστος των συμβάσεων προκύπτει από μειοδοτικούς διαγω-

νισμούς και στην πράξη με υψηλό ανταγωνισμό
• Η πλειοψηφία των επιβατών μετακινείται σε απευθείας γραμ-

μές, χωρίς μετεπιβίβαση
• Τα λεωφορεία διανύουν διαδρομή μέσα στις πόλεις της Κοζά-

νης και Πτολεμαΐδας, λειτουργώντας και ως αστικά λεωφορεία
για συλλογή των επιβατών, και απαλλάσσοντας και τους δρό-
μους των πόλεων από αρκετά ΙΧ

• Υπηρεσία εξαιρετικά αξιόπιστη και εντελώς δωρεάν για τους
υπαλλήλους, που εξασφαλίζουν κέρδος έως και ενός μισθού
ετησίως

Μειονεκτήματα της υπηρεσίας:
• Η συνεχής διαχρονικά μείωση του προσωπικού οδηγεί πλέον

σε χαμηλές πληρότητες, κάνοντας ιδιαίτερα άγονο το σύστημα
για τη ΔΕΗ και επιβαρύνοντας το παραγόμενο προϊόν της (ηλε-
κτρικό ρεύμα)

• Το κόστος αναμένεται να έχει αυξητική τάση, προπαντός μετά
την απελευθέρωση των δημόσιων λεωφορειακών γραμμών το
2019

• Το σύστημα χαρακτηρίζεται από ανελαστικότητα του κόστους
ως προς τον αριθμό επιβατών. Αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρή-
γορα το κόστος, που αναλαμβάνεται πλήρως από τη ΔΕΗ, θα
γίνει δυσβάστακτο ως προς το παραγόμενο επιβατικό έργο και
θα διακινδυνευθεί ο δωρεάν χαρακτήρας και η ποιότητα της
υπηρεσίας

• Η λειτουργία με τους όρους της αγοράς δεν είναι πάντα ομαλή
και οδηγεί σε στρεβλώσεις και υπερκοστολογήσεις (π.χ. μέσο
χιλιομετρικό κόστος δρομολογίων από Κοζάνη 1,46 €/km, ενώ
από Πτολεμαΐδα 2,22 €/km)

• Μεγάλο πλήθος λεωφορείων με χαμηλή πληρότητα έχουν
κοινό το 90% της διαδρομής τους, που αποτελεί κακή μεταφο-
ρική πρακτική

Λοιποί εργολαβικοί εργαζόμενοι
Ενώ οι, θεωρούμενοι και ως υψηλόμισθοι, 4.000 υπάλληλοι της
ΔΕΗ έχουν στη διάθεσή τους μία αξιόπιστη, δωρεάν και βολική
υπηρεσία καθημερινής μετακίνησης στην εργασία τους, η κατά-
σταση αλλάζει δραματικά για τους 3.000 απασχολούμενους σε
ιδιωτικές εργολαβικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις
ίδιες εγκαταστάσεις. Αν και οι εργαζόμενοι αυτοί είναι κυρίως χα-
μηλόμισθοι, έχοντας πραγματικά ανάγκη τη φθηνή δημόσια συγ-
κοινωνία, δεν υπάρχει καμία απολύτως υπηρεσία δημόσιου
μέσου μεταφοράς, με μόνη επιλογή το ΙΧ. Σημειώνεται ότι απα-
γορεύεται η χρήση των λεωφορείων του δικτύου της ΔΕΗ, αν και
παρατηρούνται φαινόμενα λαθρεπιβίβασης, κυρίως ατόμων σε
δεινή οικονομική κατάσταση. Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτη-
ριστικό δείγμα της διαχρονικής αποτυχίας του κράτους στην επι-
τέλεση του σκοπού του, καθώς και των στρεβλώσεων στο χώρο
των μεταφορών στην Ελλάδα, απέναντι σε ανθρώπους που εργά-
ζονται στους λίγους εναπομείναντες παραγωγικούς πυρήνες της
χώρας.

4. Βασικές αρχές του νέου συστήματος
Προς την κατεύθυνση εξορθολογισμού του υφιστάμενου συστή-
ματος μετακινήσεων, και ταυτόχρονα υλοποίησης μίας νέας επι-
λογής για όσους στερούνται πρόσβασης στη δημόσια
συγκοινωνία, θα σχεδιαστεί ένα νέο σύστημα μετακινήσεων στη
βιομηχανική περιοχή της ΔΕΗ. Η κατάλληλη λύση αποτελείται
από ένα σύστημα συνδυασμένων επιβατικών μετακινήσεων, το
οποίο θα αξιοποιεί τη χωρητικότητα του σιδηροδρομικού μέσου
για τη μαζική μετακίνηση από την Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα
προς τη βιομηχανική περιοχή και την ευελιξία του λεωφορείου
στα άκρα της διαδρομής.
Το σύστημα θα είναι ενταγμένο σε μία ευρύτερη υπηρεσία περι-
φερειακού σιδηροδρόμου στη Δυτ. Μακεδονία, μεταξύ Κοζάνης
- Πτολεμαΐδας - Φλώρινας. Το αντίτιμο που θα πληρώνει η ΔΕΗ στο
σιδηροδρομικό πάροχο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αποτελεί ουσιαστικά μία
εναλλακτική πρόσθετη μορφή χρηματοδότησης για τη λειτουργία
ολόκληρου του περιφερειακού σιδηροδρόμου, που όπως κάθε
αντίστοιχη υπηρεσία χρήζει δημόσιας επιδότησης για την κάλυψη
του κόστους της. Ως δείγμα ορθής πρακτικής, η χρηματοδότηση
αυτή είναι εντελώς αζήμια για τη ΔΕΗ και λογίζεται ταυτόχρονα και
ως αζήμια ανταπόδοση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στα πλαίσια
της σταθερής δέσμευσης της εταιρίας προς την τοπική κοινωνία
λόγω της εξαιρετικής επιβάρυνσης στο φυσικό, οικονομικό και αν-
θρωπογενές περιβάλλον από τα μεγαλύτερα ανοικτά μεταλλεία
των Βαλκανίων και τις πιο ρυπογόνες μονάδες ηλεκτροπαραγω-
γής της Ευρώπης (αέρια ρύπανση, διατάραξη υδάτων, απώλειες
παραγωγικών εδαφών, μετεγκαταστάσεις οικισμών, μονοδιάστατη
οικονομία κ.λπ.).
Οι βασικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος είναι οι εξής:
• Το ετήσιο κόστος για τη ΔΕΗ θα πρέπει να μην υπερβαίνει το αν-

τίστοιχο με το υφιστάμενο σύστημα
• Το ετήσιο ύψος της σύμβασης της ΔΕΗ με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα λο-

γίζεται ως επιδότηση λειτουργίας του περιφερειακού σιδηρο-
δρόμου Δυτ. Μακεδονίας και ως δραστηριότητα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης της ΔΕΗ

• Για τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, το νέο σύστημα θα πρέπει να εξα-
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κολουθήσει να είναι δωρεάν και η συνολική μετακίνηση από το
σπίτι μέχρι τη θέση εργασίας θα πρέπει να μην διαρκεί περισ-
σότερο. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να είναι ισοδύναμο σε
ποιοτικούς όρους σε σχέση με το υφιστάμενο, καθώς επίσης εν
γένει να τηρεί τα τυπικά αποδεκτά λειτουργικά όρια ποιότητας
ενός συνήθους συστήματος προαστιακού χαρακτήρα

• Για τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, θα ναυλωθούν αστικά λεωφορεία
στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα για την πρόσβαση στο σιδηρο-
δρομικό σταθμό και αντίστροφα (ισοδυναμία με υφιστάμενη κα-
τάσταση, όπου παρέχεται δωρεάν μετακίνηση και στο αστικό
σκέλος)

• Η επιβατική εξυπηρέτηση όλων στη βιομηχανική περιοχή θα
πραγματοποιείται σε τρεις (3) σιδηροδρομικές στάσεις υψηλής
ποιότητας, σε θέσεις όπου εξυπηρετούνται άμεσα πολυπληθείς
θέσεις εργασίας. Στις ίδιες στάσεις θα λειτουργούν και κόμβοι
μετεπιβίβασης σε λεωφορεία για όσους συνεχίζουν προς απο-
μακρυσμένες θέσεις. Οι διαδρομές βαδίσματος προς τις όμορες
των στάσεων εγκαταστάσεις θα έχουν μέγιστο μήκος 550 m, σε
κατάλληλες συνθήκες και υποδομές βαδίσματος, λόγω του
εξαιρετικά βεβαρημένου περιβάλλοντος στα λιγνιτωρυχεία

• Η μετεπιβίβαση θα γίνεται για τους μεν υπαλλήλους ΔΕΗ σε λε-
ωφορεία μισθωμένα από τη ΔΕΗ ή ίδια της εταιρίας, για τους δε
εργολαβικούς εργαζόμενους σε λεωφορεία δημοσίων γραμ-
μών, χωρίς να αποκλείεται συγχώνευση των υπηρεσιών υπό κα-
τάλληλες λειτουργικές και νομικές προϋποθέσεις

• Για τους εργολαβικούς εργαζόμενους προτείνεται τιμολογιακή
πολιτική με εβδομαδιαίες ή μηνιαίες κάρτες και ενιαία χρέωση
συνδυασμένης μετακίνησης με τρένο και λεωφορείο, με ένα τί-

μημα που εξοικονομεί σημαντικό ποσοστό σε σχέση με το ΙΧ

5. Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό των συγ-
κοινωνιακών και οικονομικών μεγεθών είναι η εξής:
• Προσδιορίζονται οι υφιστάμενες λεωφορειακές γραμμές που

καταργούνται λόγω της σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης και εκτι-
μάται το εξοικονομηθέν κόστος τους για τη ΔΕΗ

• Προσδιορίζονται οι απαιτούμενες λεωφορειακές γραμμές με-
τεπιβίβασης και οι διαδρομές τους και εκτιμάται το πρόσθετο
κόστος τους για τη ΔΕΗ

• Προσδιορίζονται οι απαιτούμενες αστικές λεωφορειακές γραμ-
μές εντός των πόλεων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας και εκτιμάται
το πρόσθετο κόστος τους για τη ΔΕΗ

Η καθαρή εξοικονόμηση κατά τα παραπάνω είναι η μέγιστη απο-
ζημίωση της ΔΕΗ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ετησίως, με βάση την αρχή
ότι το νέο σύστημα συνολικά δεν θα πρέπει να κοστίζει στη ΔΕΗ
παραπάνω από το υφιστάμενο. Τα μεγέθη της επιβατικής κίνησης,
πληρότητας συρμών και λεωφορείων κ.λπ. προκύπτουν με βάση
την παραδοχή ότι η μέση πληρότητα των λεωφορειακών διαδρο-
μών στο υφιστάμενο σύστημα είναι 20 άτομα, βάσει πραγματικών
παρατηρήσεων.
Για τους εργολαβικούς εργαζόμενους ακολουθείται αντίστοιχη
μεθοδολογία, και με την επισήμανση ότι δεν σχετίζονται με τα λε-
ωφορεία των υπαλλήλων ΔΕΗ. Για τη διευκόλυνση των υπολογι-
σμών υποτίθεται ένα νοητό πλέγμα υποθετικών λεωφορειακών
δρομολογίων, αντίστοιχο με των υπαλλήλων ΔΕΗ, με πληρότητα
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παρομοίως 20 ατόμων, το οποίο αντιστοιχεί θεωρητικά στην υφι-
στάμενη κατάσταση. Οι μετεπιβιβάσεις των εργολαβικών εργα-
ζόμενων θα εξυπηρετούνται από δημόσιες λεωφορειακές
γραμμές. Μέχρι σήμερα η λεωφορειακή εξυπηρέτηση των εργα-
ζόμενων αυτών δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον δρομολόγησης,
ωστόσο η επερχόμενη απελευθέρωση των δημόσιων γραμμών
το 2019, και με το ήδη επιδοτούμενο σιδηροδρομικό μέσο ως
κύριο σκέλος, μπορεί να εντάξει τις γραμμές αυτές στη διαδικασία
του Ν. 4199/2013 ως άγονες επιδοτούμενες από το δημόσιο,
χωρίς ανεπιθύμητες αλληλοεπικαλύψεις επιδότησης, με εξαιρε-
τικά σημαντικό δείκτη κοινωνικής ωφέλειας για την περιοχή της
Δυτ. Μακεδονίας.
Στην επιβατική κίνηση που προκύπτει παραπάνω, μπορούν να
προστεθούν επιπλέον 160 επιβάτες ημερησίως (από 80 σε με-
τάβαση και επιστροφή) που αντιστοιχούν στην ιδιαίτερη κατηγο-
ρία των οδηγών χωματουργικών φορτηγών. Συνήθως αυτοί μετά
το πέρας του ωραρίου σταθμεύουν τα φορτηγά εντός ή πέριξ της
βιομηχανικής περιοχής και μετακινούνται στην οικία με ΙΧ. Θεω-
ρείται βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα δημιουργήσουν πρό-
χειρους χώρους στάθμευσης κοντά στις σιδηροδρομικές στάσεις,
ώστε να εκμεταλλευτούν τη σιδηροδρομική υπηρεσία. Γίνεται πα-
ραδοχή για το 10% των περίπου 800-900 φορτηγών.
Όλες οι υπόλοιπες γραμμές του υφιστάμενου συστήματος που
δεν σχετίζονται με την αναδιοργάνωση, παραμένουν ως έχουν.
Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους
εργαζόμενους σε βάρδιες, λόγω του ιδιαίτερου τρόπου λειτουρ-
γίας των αλλαγών προσωπικού.
Για την κοστολόγηση των λεωφορειακών γραμμών (υφιστάμενων
και νέων) χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση είτε τα πραγματικά
στοιχεία κόστους από τις λεωφορειακές συμβάσεις τρίτων της ΔΕΗ,
είτε η μεθοδολογία κοστολόγησης της ΚΥΑ 24001/2013, η οποία
εφαρμόζεται για την κοστολόγηση δρομολογίων μεταφοράς μα-
θητών από τις Περιφέρειες, βάσει του τύπου:
ΚΔ = [ΣiXi(αiA+βiΒ+0,0000335Γ/γi)+((Γ/15+Δ+Τ)/2496+
Ε/1980)ΣiΧi/γi](1+Ζ)(1+Η), κατάλληλα τροποποιημένου κατά πε-
ρίπτωση. Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη το είδος του λεωφο-
ρείου, το είδος, τη βατότητα και την κλίση της διαδρομής,
απόσβεση του οχήματος, κατανάλωση καυσίμου, φθορά ελαστι-
κών, κόστος συντήρησης, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, αμοιβή
οδηγού, διοικητικές δαπάνες, απρόβλεπτα και επιχειρηματικό
κέρδος.

6. Ανάλυση σεναρίων
Η υλοποίηση ενός πλήρους, ιδεώδους Συστήματος Συνδυασμέ-
νων Μετακινήσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς επί του
πρακτέου λόγοι τεχνικοί, λειτουργικοί και οικονομικοί επηρεά-
ζουν το βαθμό ολοκλήρωσης της συνεργασίας των μέσων. Το ση-
μαντικότερο είναι το ερωτηματικό στο κατά πόσο μπορεί ένας
ιδιώτης λεωφορειούχος να προσφέρει χαμηλό τίμημα για μία
μικρή διαδρομή μετεπιβίβασης, που όμως του δεσμεύει καθημε-
ρινά το λεωφορείο από άλλες δραστηριότητες, δεδομένου ότι
μπορεί να έχει πολλά νεκρά χιλιόμετρα για να μετακινεί το λεω-
φορείο από την έδρα του στην Κοζάνη ή Πτολεμαΐδα προς την
αφετηρία εντός της βιομηχανικής περιοχής, διαδρομή που στο
υφιστάμενο σύστημα είναι παραγωγική. Ως εκ τούτου, εξετάζονται

τρία (3) εναλλακτικά σενάρια διαμόρφωσης του συστήματος συν-
δυασμένων μετακινήσεων, ανάλογα με το βαθμό ολοκλήρωσης
της συνεργασίας των μέσων.

Σενάριο 1: Ελάχιστος βαθμός ολοκλήρωσης
Το Σενάριο αυτό αντιπροσωπεύει την περίπτωση όπου δεν θα
υπάρχουν μετεπιβιβάσεις εντός της βιομηχανικής περιοχής από
το τρένο σε λεωφορεία τρίτων ή δημόσια λεωφορεία:
• Οι εγκαταστάσεις στην άμεση γειτονία των σιδηροδρομικών στά-

σεων εξυπηρετούνται άμεσα σιδηροδρομικώς από Κοζάνη και
Πτολεμαΐδα

• Αναφορικά με τις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, για τους μεν
υπαλλήλους ΔΕΗ θα δρομολογηθούν λεωφορεία μετεπιβίβασης
μέχρις εξάντλησης των ιδίων μέσων ΔΕΗ, και οι υπόλοιπες θέ-
σεις θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο
σύστημα (χωρίς σιδηρόδρομο), για τους δε εργολαβικούς εργα-
ζόμενους δεν θα υπάρχει διαθέσιμη κάποια υπηρεσία μετεπιβί-
βασης.

Σενάριο 2: Μεσαίος βαθμός ολοκλήρωσης
Στο Σενάριο αυτό η οικονομική δυσκολία που παρουσιάζει η εκτέ-
λεση ενός μικρού δρομολογίου μετεπιβίβασης από ιδιώτη λεω-
φορειούχο, ξεπερνιέται με μία ενδιάμεση λύση:
• Όπως στο Σενάριο 1, οι εγκαταστάσεις στην άμεση γειτονία των

σιδηροδρομικών στάσεων εξυπηρετούνται άμεσα σιδηροδρο-
μικώς από Κοζάνη και Πτολεμαΐδα

• Για τις μακρινές θέσεις, για τους υπαλλήλους ΔΕΗ δρομολο-
γούνται λεωφορεία από την πιο κοντινή Πτολεμαΐδα, όπως και
στο υφιστάμενο σύστημα. Οι αντίστοιχοι υπάλληλοι από Κοζάνη
προσέρχονται σιδηροδρομικώς σε κάποια βολική στάση και
εκεί παραλαμβάνονται από το λεωφορείο της Πτολεμαΐδας, το
οποίο μεταφέρει το σύνολο των επιβατών στην τελική θέση
χωρίς επιπλέον κόστος

• Για τους εργολαβικούς εργαζόμενους σε μακρινές θέσεις εφαρ-
μόζεται το ίδιο μοτίβο, αλλά με δημόσιες λεωφορειακές γραμ-
μές. Είναι φανερό ότι εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια των
δημόσιων λεωφορειακών γραμμών, που όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, η έλλειψη οικονομικού ενδιαφέροντος μπορεί να
τις εντάξει από το 2019 στις διαδικασίες του Ν. 4199/2013 με
δημόσια επιδότηση και με την αξιοποίηση του ήδη επιδοτούμε-
νου σιδηροδρομικού μέσου προς αποφυγήν σπατάλης και αλ-
ληλοεπικαλύψεων επιδότησης σε πολλά ταυτόχρονα
λεωφορεία χαμηλής πληρότητας σε κοινή διαδρομή

Σενάριο 3: Υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης
Το Σενάριο αυτό εξυπηρετεί την περίπτωση της καθολικής χρήσης
του σιδηροδρομικού μέσου από όλους τους εργαζόμενους της
βιομηχανικής περιοχής, υπαλλήλους ΔΕΗ και λοιπούς εργολα-
βικούς εργαζόμενους, που μετακινούνται τόσο από Κοζάνη, όσο
και από Πτολεμαΐδα. Κατά το σενάριο αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι
προσέρχονται με τρένο στις σιδηροδρομικές στάσεις και οι προ-
οριζόμενοι για τις μακρινές εγκαταστάσεις μετεπιβιβάζονται σε
λεωφορεία, είτε ιδιωτικά για τους υπαλλήλους ΔΕΗ, είτε δημό-
σιων γραμμών για τους λοιπούς εργολαβικούς εργαζόμενους, τα
οποία έχουν ως αφετηρία τις σιδηροδρομικές στάσεις, χωρίς την
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ανάγκη να προσέλθουν από τις έδρες των ιδιοκτητών με νεκρά 
χιλιόμετρα. Είναι φανερό ότι για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό
θα πρέπει να δημιουργηθούν μόνιμοι σταθμοί λεωφορείων στους
κόμβους μετεπιβίβασης. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να εξεταστεί
με καθολική εκμετάλλευση από κάποιο μεγάλο φορέα λεωφο-

ρείων, που να μπορεί να λειτουργήσει με οικονομίες κλίμακας
για την ανάληψη αυτού του εξειδικευμένου έργου. 
Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης Σε-
ναρίων.

33 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα 
ανάλυσης Σεναρίων νέου 
συστήματος συνδυασμένων 
μετακινήσεων (σ.σ. αφορά 
μόνο στην εξυπηρέτηση 
της βιομηχανικής περιοχής,
χωρίς να προστίθενται μεγέθη
του λοιπού περιφερειακού 
σιδηροδρόμου)

7. Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα της ανάλυσης είναι ενθαρρυντικά. Έχοντας ξε-
κινήσει από τη βάση της σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης μίας
πολυπληθούς βιομηχανικής περιοχής, τα αποτελέσματα επιβε-
βαιώνουν μία σημαντική επιβατική κίνηση της τάξης των 1.000-
2.000 επιβατών ημερησίως, για ένα τμήμα περιφερειακού
δικτύου μεταξύ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας εύρους 36 km. Οι επι-
βάτες αυτοί δημιουργούν μία ισχυρή βάση για τον περιφερειακό
σιδηρόδρομο στη Δυτική Μακεδονία, και φυσικά στον αριθμό
τους αναμένεται η προσθήκη και της συμβατικής επιβατικής κί-
νησης μεταξύ των πόλεων σε ολόκληρο τον άξονα Κοζάνης -
Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου - Φλώρινας.

Ο δεύτερος πυλώνας για τη στήριξη της περιφερειακής υπηρε-
σίας είναι η επιδότησή της από τη ΔΕΗ Α.Ε., και μάλιστα αζημίως
για την ίδια μέχρι ύψους 0,3-0,5 εκ. € ετησίως. Το ποσό αυτό απο-
τελεί έναν εναλλακτικό παράγοντα δημόσιας επιδότησης, μει-
ώνοντας το απαιτούμενο ύψος της άμεσης δημόσιας συμμετοχής,
ουσιαστικά αναμοχλεύοντας την οικονομία του παραγωγικού δυ-
ναμικού της περιοχής στην παρούσα δύσκολη εποχή. Για την επί-
τευξη αυτού του καθαρού κέρδους επιστρατεύτηκε ο σχεδιασμός
ενός συστήματος συνδυασμένων επιβατικών μετακινήσεων, που
εξ ορισμού ενέχει δυσκολίες στην εφαρμογή του, επιβεβαιώνον-
τας τη χρησιμότητα που μπορεί ένα τέτοιο σύστημα να έχει στο
πεδίο των μεταφορών.

Εικόνα 2. Υπόδειγμα κόμβου μετεπιβίβασης σιδηροδρόμου - λεω-
φορείων (Leuk, CH). Ουσιαστικά οι επιβατικές υποδομές του σιδη-
ροδρόμου επεκτείνονται για να εξυπηρετήσουν και το οδικό μέσο,
ολοκληρώνοντας τη συνεργασία των μέσων κάτω από ένα κοινό
κέλυφος. Κοινό στέγαστρο και κοινές λοιπές παροχές του σιδηρο-
δρομικού μέσου για τα λεωφορεία, κοινό κρηπίδωμα απευθείας
στη στάθμη πεζοδρομίου, σχεδιασμός που προστατεύει από κινή-
σεις πεζών μέσα στο χώρο των λεωφορείων, εξασφαλίζουν ιδα-
νική ολοκλήρωση των συνδυαζόμενων μέσων, διατηρώντας την
απλότητα και οικονομία στο σχεδιασμό. 
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Επιπρόσθετα των παραπάνω, το σύστημα αυτό κινείται προς την
κατεύθυνση εξορθολογισμού για τη ΔΕΗ Α.Ε., καθώς μπορεί να
προσφέρει τη δυνατότητα σύζευξης του κόστους μεταφοράς προ-
σωπικού με το συνεχώς φθίνων αριθμό του, που αδυνατεί να επι-
τύχει το ανελαστικό παρόν σύστημα λεωφορείων, και να
προστατέψει για τους υπαλλήλους της το δωρεάν και ποιοτικό
χαρακτήρα της μετακίνησης.
Τέλος, για την κοινωνία τα οφέλη από τη λειτουργία του συστή-
ματος ξεκινούν από την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου με
νέους όρους εξυπηρέτησης που επιφέρει η ταχεία συχνή περι-
φερειακή (regional) υπηρεσία, εξασφαλίζεται μία τοπική δράση
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από το βασικό οικονομικό φορέα
της περιοχής, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία αποκτάται φθηνή
και αξιόπιστη καθημερινή δημόσια συγκοινωνία για 3.000 χαμη-
λόμισθους, σκληρά εργαζόμενους ιδιωτικούς εργολαβικούς
υπαλλήλους στη βιομηχανική περιοχή της ΔΕΗ.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ AΠΟΦΥΓΗ

Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν κάποιο συγκοινωνιακό θέμα που αποτελεί  «παράδειγμα προς αποφυγή ή μίμηση» και επιθυμούν τη δημο-
σίευσή του, παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Σύλλογο, με την ένδειξη: για τη στήλη «παράδειγμα προς αποφυγή/μίμηση».

ΣΩΣΤOΛΑΘΟΣ

Η σωστή σήμανση προϋποθέτει και σωστές επιλογές μεγεθών πινακίδων.

Δείτε στην συγκεκριμένη περίπτωση την πινακίδα Π79 πόσο μεγάλη είναι (μέγεθος για τοποθέτηση σε αυτοκινητό-
δρομο), με αποτέλεσμα η στρογγυλή πινακίδα Ρ52 στο άνω μέρος (μέγεθος αστικού δικτύου) να μην είναι καθόλου
ορατή.

Για το συγκεκριμένο σημείο και οι 2 πινακίδες που τοποθετήθηκαν είναι λάθος.

Τις φωτογραφίες μας έστειλε ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
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Η τελετή έγινε μέσα σε ένα ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο
κλίμα, για τους δύο πρωταγωνιστές και όλους τους εργαζόμε-
νους του ΙΜΕΤ. Το κλίμα αυτό απέδειξε περίτρανα ότι ο ιδρυτής
και διευθυντής του ΙΜΕΤ επί μία 15ετία εργάστηκε σκληρά και

μεθοδικά χαρίζοντας στο ΙΜΕΤ επιτυχίες, δύναμη και κύρος, στην
Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. 
Ο κ. Γιαννόπουλος στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του προς το
προσωπικό του ΙΜΕΤ, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε μεταξύ
άλλων: "Έληξε η πολυετής θητεία μου στο ΙΜΕΤ, η οποία μου χά-
ρισε όλων των ειδών τις εμπειρίες και γέμισε με τη χαρά της δη-
μιουργίας και της στενής συνεργασίας με ικανότατους
ανθρώπους και συναδέλφους σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρ-
χίας του ΙΜΕΤ και του ΕΚΕΤΑ". Ευχήθηκε στον κ. Μπεκιάρη "καλή
επιτυχία στο έργο του, για την οποία είμαι βέβαιος γνωρίζοντας
πόσο ικανός και εργατικός είναι", ενώ στο προσωπικό του ΙΜΕΤ
ευχήθηκε "καλή συνέχεια και καλή σταδιοδρομία μέσα σε ένα
ΙΜΕΤ δυνατό και αναπτυσσόμενο”. 

Ο κ. Μπεκιάρης μεταξύ άλλων στην εναρκτήρια για τη θητεία του
ομιλία τόνισε ότι θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του ΙΜΕΤ
και παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης για την επόμενη πενταε-
τία, ώστε "να βγει το ΙΜΕΤ ακόμα δυνατότερο μέσα από τη δυ-
σμενή οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα μας" όπως
χαρακτηριστικά είπε.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Neoσ Διευθυντησ στο Ινστιτουτο
Βιωσιμησ Κινητικοτητασ και 

Δικτυων Μεταφορων του ΕΚΕΤΑ
Νέο διευθυντή απέκτησε πρόσφατα το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 

Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου  Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 
Την Τετάρτη 3/2/2016 πραγματοποιήθηκε η τελετή «παράδοσης – παραλαβής» 
της διεύθυνσης του ΙΜΕΤ, η οποία οργανώθηκε από το νέο διευθυντή στο πλαίσιο 

της  καθιερωμένης κοπής της πίτας για το 2016. 

Ο Καθ. Γ. Γιαννόπουλος μαζί με το νέο διευθυντή του ΙΜΕΤ Δρ Ε.
Μπεκιάρη

Ο νέος διευθυντής του ΙΜΕΤ, Δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης, κατά την
πρώτη ομιλία του στο προσωπικό

Ο απερχόμενος και ο νέος διευθυντής πλαισιωμένοι από την
αναπλ. διευθύντρια του ΙΜΕΤ και διευθύντρια ερευνών Δρ Γ. Αϋφαν-
τοπούλου (αριστερά) και τη διευθύντρια ερευνών του ΙΜΕΤ Δρ Μ.
Μποϊλέ (δεξιά)
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Νeα του ΔΣ 
Γιάννης Τυρινόπουλος*

Εκδηλώσεις του ΣΕΣ

• Ο ΣΕΣ διοργάνωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2015 στο Αμφιθέα-

τρο του ΤΕΕ Εσπερίδα με θέμα «Προηγμένες τεχνολογίες,

υπηρεσίες και συστήματα μεταφορών: Εξελίξεις στην Ελ-

λάδα και Προοπτικές». Στην εκδήλωση συμμετείχαν 40

μέλη του Συλλόγου και είχαν τη δυνατότητα να παρακο-

λουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις στη χώρα μας,

όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον κ. Βασίλη Χαλκιά,

Διευθύνοντα Σύμβουλο των Αττικών Διαδρομών και Πρό-

εδρο της HELLASTRON, την κα Σούλα Μπράκη, Υπεύθυνη

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Τρικκαίων, τον κ.

Ιάσωνα Αγγελόπουλο, την κα Κατερίνα Ανταράκη και τον

κ. Ιάσωνα Αναστασιάδη, των Συγκοινωνιών Αθηνών, και

τον κ. Αντώνη Κόνδη, General Manager της Uber Greece.

• Στις 26 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου στην Αθήνα. Στις

17 Φεβρουαρίου  2016 διοργανώθηκε η αντίστοιχη εκ-

δήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Εκπροσώπηση του ΣΕΣ

• Ο Δ. Κατσώχης εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην 16η Πανελ-

λήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών που

διοργανώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2015 από τον ΕΕΣΥΜ,

το Επιμελητήριο Κορινθίας και το Τμήμα Πολιτικής Επι-

στήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελο-

ποννήσου. Το θέμα της Συνδιάσκεψης ήταν «Μεταφορές

σε περίοδο συνεχιζόμενης κρίσης».

• Η Αναστασία Πνευματικού εκπροσώπησε τον ΣΕΣ σε

ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις

19 Φεβρουαρίου με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό

REACTION Youth for the Prevention στα πλαίσια του κύ-

κλου συναντήσεων που πραγματοποιεί ο εν λόγω φο-

ρέας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανισμούς

που εμπλέκονται στην οδική ασφάλεια στην Ελλάδα.

Νέα Μέλη

•ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ εγγράφεται με Α.Μ. 767
•CLIATT BRADLEY εγγράφεται με Α.Μ. 768
•ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 769

Νέα Μέλη

•ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ εγγράφεται με Α.Μ. 767
•CLIATT BRADLEY εγγράφεται με Α.Μ. 768
•ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 769

* Γιάννης Τυρινόπουλος
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

Οι φωτογραφίες είναι από την εκδήλωση της Αθήνας
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