
Tεύχος 208  -  Δεκέμβριος 2018 -  Ιανουάριος -  Φεβρουάριος 2019
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1 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο φτάνει στους απο-
δέκτες του, με τη συμπλήρωση ενός έτους θη-
τείας του τρέχοντος, ανανεωμένου Διοικητικού
Συμβουλίου, με πολλή όρεξη για συνέχιση του
έργου των προκατόχων μας και με αίσθημα ευ-
θύνης, τόσο ως προς τους συναδέλφους μας όσο

και ως προς την κοινωνία. Από πλευράς ΔΣ καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια να συμβάλουμε άμεσα στη βέλτιστη αντιμετώπιση οποιου-
δήποτε θέματος επικαιρότητας προκύπτει, αλλά και στη διαμόρφωση
καταλλήλων συνθηκών για την άσκηση του επαγγέλματος του Έλληνα
Συγκοινωνιολόγου. 

Ο ΣΕΣ πρόσφατα εξέδωσε Δελτία τύπου σχετικά με τα ΣΒΑΚ και τη μι-
κρο-κινητικότητα τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος. Επίσης
πραγματοποιηθήκαν συναντήσεις μελών του ΔΣ με τη γ.γ. του ΥΠΕΝ κα
Κλαπατσέα (23/01/2019), τον γ.γ. του ΥΜΕ κ. Βούρδα (31/01/2019),
τον υφυπουργό Ενέργειας κ. Δημαρά (6/02/2019) όπου συζητήθηκαν
θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση νομικού πλαισίου για τα ΣΒΑΚ αλλά
και των αναμενόμενων διαγωνισμών για τα ΤΧΣ. Επίσης ο ΣΕΣ πραγμα-
τοποίησε παρέμβαση και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στη νομοπαρα-
σκευαστική επιτροπή της Βουλής με προτεινόμενες αλλαγές και παρα-
τηρήσεις σχετικά με το άρθρο 22 (ΣΒΑΚ) στο νομοσχέδιο με τίτλο «Δο-
κιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών
για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις
άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».

Το παρόν τεύχος αποτελεί το πρώτο μετά από την επιτυχημένη εκδή-
λωση της τελετής έναρξης του οδοιπορικού του ΣΕΣ με τίτλο “Ασφαλείς
και Έξυπνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία 2020 – 2030 στο Μέγαρο της
Παλαιάς Βουλής υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας
κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. Ο ΣΕΣ έχοντας αντιληφθεί την ανα-
γκαιότητα των συμμετοχικών διαδικασιών στον σχεδιασμό, στη χάραξη
πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων και μέτρων σχετικά με το σύστημα
μεταφορών της χώρας μας, έχει ξεκινήσει το εν λόγω οδοιπορικό, που
αναμένεται να συμβάλει με δράσεις, που προάγουν τη συνεργασία με-
ταξύ φορέων, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εκπό-
νηση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων και δράσεων για τις Μεταφορές
στην Ελλάδα. 

Επίσης το παρόν τεύχος κυκλοφορεί, μετά και από την επιτυχημένη ημε-
ρίδα του ΣΕΣ με τίτλο «Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων στην Ελλάδα.
Μπροστά στην επόμενη δεκαετία», που πραγματοποιήθηκε τον Φε-
βρουάριο στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών, και μετά από τη
φετινή κοπή της Πίτας του ΣΕΣ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Η φετινή χρονιά προβλέπεται για ακόμα μία φορά εξαιρετικά πλούσια
σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες του ΣΕΣ και την προβολή του έργου των
μελών του. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ετοιμασίες για τη διεξαγωγή του 9ου

Διεθνούς Συνεδρίου Έρευνας στις Μεταφορές τον προσεχή Οκτώβριο
στην Αθήνα, ενώ διεξάγονται και προγραμματίζονται ημερίδες και δρά-
σεις σε όλη την Ελλάδα στα πλαίσια του Οδοιπορικού.

Θανάσης Τσιάνος 
Ταμίας ΣΕΣ

περιεχόμενα
σελ.2 Ο ρόλος των μεταφορών στην επίτευξη των 17
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ-SDG) σελ.8 Οι αε-
ρομεταφορές σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
σελ.17 ASECAP DAYS “Tomorrow’s Mobility… is here
Today” 29-31 Μαΐου  σελ. 21 Η Ευρωπαϊκή πρωτο-
βουλία REScoop Plus  σελ.22 Ολοκλήρωση διατρο-
πικών συνδέσεων στην περιοχή της Αδριατικής –
Ιονίου σελ.24 Δελτίο Τύπου ΣΕΣ για τη Μικροκινητι-
κότητα σελ.25 Δελτίο Τύπου ΣΕΣ για τα ΣΒΑΚ
σελ.28 6η συνάντηση Κοινοπραξίας- Πρωτοβουλίας
SuM4All  σελ.30 Έναρξη Οδοιπορικού ΣΕΣ με τίτλο
«Ασφαλείς και Έξυπνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία
2020-2030» σελ.32 Εκδήλωση: Βιώσιμη Κινητικό-
τητα και Περιφερειακή Πολιτική σελ.33 9ο Διεθνές
Συνέδριο για την  Έρευνα στις Μεταφορές "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη" σελ.34 Μodeling of Τran-
sport Demand: Analyzing, Calculating, and Forecasting
Transport Demand, Β. Προφυλλίδης & Γ. Μποτζώρης
σελ.36 Νέα του ΔΣ
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2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

H κινητικότητα μεταμορφώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια,
αλλάζοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι και τα αγαθά κινούνται
μεταξύ πόλεων, χωρών και περιοχών. Μέχρι το 2030, η ετήσια
επιβατική κίνηση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 50% και η εμπο-
ρευματική κατά 70% σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι το 2050,
εκτιμάται ότι περίπου 1,2 δις. περισσότερα αυτοκίνητα θα κινούνται
στους δρόμους (ITF, 2017). Με το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού
να ανήκει στη μεσαία τάξη, ο τρόπος ζωής και οι προσδοκίες για
κινητικότητα αλλάζουν ριζικά (UNECE, 2015).

Κράτη και παγκόσμιες κοινότητες σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα
αυτά που έρχονται αντιμέτωπα άμεσα με μεγάλες επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής, φυσικές καταστροφές, που βιώνουν
πείνα ή περιβαλλοντική υποβάθμιση – επικεντρώνονται στην κι-
νητικότητα και τα συστήματα μεταφορών. Αύξηση θνησιμότητας,
χρήση ορυκτών καυσίμων, μεγάλες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου,
αύξηση μόλυνσης του αέρα και του θορύβου είναι μερικές από
τις ενδείξεις μιας μη βιώσιμης πορείας της κινητικότητας που θα
πιστωθεί στις μελλοντικές γενεές. 

Ο Ρολος των Μεταφορων 
στην Επιτευξη των 17 Στοχων 

Βιωσιμης Αναπτυξης (ΣΒΑ-SDG) 
Δρ. Μαρία Σαρτζετάκη* 
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3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

H Αντζέντα για τη Βιώσιμη ανάπτυξη
2030 
Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι σχετικοί με αυτήν 17 Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου
2015. Στην καρδιά της «Ατζέντας 2030» (United Nations, Trans-
forming Our World: The 2030 AGENDA for Sustainable Development,
2015) βρίσκονται εκτός από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Sustainable Development Goals – SDGs ) και οι 169 ειδικότεροι
υποστόχοι (targets) που σχετίζονται με αυτούς και αναφέρονται
στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής. 

Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων
της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική
– σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη δια-
σύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και
νομοθετικών πλαισίων. Οι ΣΒΑ είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και
γενικής εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030.
Δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανε-
πτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές
εθνικές πραγματικότητες, τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, δια-
φορετικές εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.

Η Ατζέντα του 2030, ως ένας από τους σημαντικότερους οδικούς
χάρτες που καθοδηγεί δράσεις πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη
τα επόμενα χρόνια έως το 2030, ενεργοποιεί τις προσπάθειες για
την καταπολέμηση της φτώχειας, όλων των μορφών της ανισότητας
και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ότι κανείς δεν μένει πίσω από αυτές τις εξελίξεις.

Σχέση του τομέα των μεταφορών με τους
17 στόχους της Αντζέντας 2030 (SDG) 
O τομέας των μεταφορών αποτελεί καταλύτη για την επίτευξη
πολλών από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Συμβάλλει
στην επίτευξή τους όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τη βιο-
μηχανία καθώς και το εμπόριο και τις επενδύσεις. Επιπρόσθετα,
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την προ-
ώθηση της απασχόλησης και της ευημερίας, τη μείωση των ανι-
σοτήτων και του αποκλεισμού. Τέλος οι μεταφορές σχετίζονται με
πολλές προκλήσεις όσον αφορά την επιτευξη των 17 στόχων
βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η ανάγκη μείωσης των κλιματικών
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η βελτίωση των συστημάτων
μεταφορών και της ασφάλειας. 

Οι μεταφορές δεν αντιπροσωπεύονται από ένα μόνο αυτόνομο
στόχο SDG στην ατζέντα του 2030, αλλά ενσωματώνονται άμεσα
ή έμμεσα σε πολλούς επιμέρους στόχους SDG, ιδίως εκείνους
που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, την ενέργεια, τις υποδομές,
τις πόλεις, την κλιματική αλλαγή. Πολύ σημαντικό μέρος της
ατζέντας αυτής αποτελεί το γεγονός ότι οι μεταφορές και οι
υποδομές μεταφορών είναι απαραίτητες για την επίτευξη των πε-
ρισσότερων, αν όχι όλων, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης SDG.
Η Ατζέντα του 2030 αναδεικνύει ότι η ανάπτυξη βιώσιμων συστη-
μάτων μεταφορών, μαζί με την καθολική πρόσβαση σε προσιτές,
αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες,
ποιότητα και ανθεκτικές υποδομές μεταφορών και άλλες πολιτικές
που αυξάνουν τις παραγωγικές ικανότητες είναι αυτές που θα δη-
μιουργήσουν τα ισχυρά θεμέλια για κοινωνικοοικομική ανάπτυξη
για όλες τις χώρες.
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4 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ο κλάδος των μεταφορών συνδέεται άμεσα με τους 5 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης SDG: ΒΣΑ(SDG) 3: Διασφάλιση ζωής με
υγεία και προαγωγή ευημερίας, ΒΣΑ(SDG) 7: Εξασφάλιση φθηνής
και καθαρής ενέργειας, ΒΣΑ(SDG)9: Βιομηχανία, καινοτομία και
υποδομές, ΒΣΑ (SDG) 11: Βιώσιμες πόλεις και κινητικότητα,

ΒΣΑ (SDG) 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. 
Επίσης συνδέεται έμμεσα με τους 3 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
SDG: ΒΣΑ (SDG) 2: Μηδενική πείνα, ΒΣΑ (SDG) 6: Ποιότητα
νερού και αποχετεύσεις και ΒΣΑ (SDG) 13: Δράση για το κλίμα
(σχήμα 1). 

Σχήμα 1: Εξάρτηση τομέα μεταφορών με τους ΣΒΑ (SDG)

Άμεση και έμμεση σχέση τομέα 
μεταφορών με τους 169 υποστόχους
(targets)
Οι μεταφορές συμβάλλουν άμεσα σε εξι επιμέρους υποστόχους
(targets) έως το 2030: 
Υποστόχος 2.3
Διπλασιασμός της γεωργικής παραγωγικότητας και των εισοδημάτων
των παραγωγών τροφίμων μικρής κλίμακας, ιδίως των γυναικών,
των αυτοχθόνων πληθυσμών, των οικογενειακών αγροτών, των
ιχθυοκαλλιεργητών και των αλιέων, συμπεριλαμβανομένης της
ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης στη γη, άλλων παραγωγικών
πόρων και εισροών, αγορές και ευκαιρίες προστιθέμενης αξίας
και απασχόλησης εκτός γεωργίας. 
Υποστόχος 3.6
Μείωση του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και τραυματισμών
από τροχαία ατυχήματα.
Υποστόχος 7.3
Διπλασιασμός του παγκόσμιου ποσοστού βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας.
Υποστόχος 9.1
Δημιουργία ποιοτικών, αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών υπο-

δομών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και διασυνο-
ριακών υποδομών, για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και
της ανθρώπινης ευημερίας, εστιάζοντας στην προσιτή και ισότιμη
πρόσβαση σε αυτές για όλους.
Υποστόχος 11.2
Παροχή ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστη-
μάτων μεταφοράς για όλους, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων,
κυρίως μέσω της επέκτασης των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε
ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα
με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι. 
Υποστόχος 12C
Εξορθολογισμός των μη αποδοτικών επιδοτήσεων για τα ορυκτά
καύσιμα, οι οποίες ενθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση,
εξαλείφοντας τις στρεβλώσεις της αγοράς, σύμφωνα με τις εθνικές
περιστάσεις, και μεταξύ άλλων, μέσω της αναδιάρθρωσης της
φορολογίας και της κατάργησης των επιζήμιων επιδοτήσεων,
όπου υπάρχουν, ώστε να αποτυπώνονται οι αρνητικές περιβαλ-
λοντικές τους επιπτώσεις, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες
ανάγκες και συνθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών και ελαχι-
στοποιώντας τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξή
τους με τρόπο που να προστατεύονται οι φτωχοί και οι πληγείσες
κοινότητες. 
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Σχήμα 2.  Σχέση τομέα μεταφορών με τους άμεσους και έμμεσους υποστόχους (Targets) των ΒΣΑ (SDG) 
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Έμμεσα οι μεταφορές συμβάλλουν σε έξι επιμέρους υποστόχους 
έως το 2030:
Υποστόχος 3.9
Διασφάλιση της ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των θανάτων
και των ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες
καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και
του εδάφους.
Υποστόχος 6.1
Επίτευξη καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλές και
προσιτό πόσιμο νερό για όλους.
Υποστόχος 11.6
Μείωση του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού αντίκτυπου
των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα
και τη διαχείριση των αστικών και άλλων αποβλήτων.

Υποστόχος 12.3
Μείωση, κατά το ήμισυ, των κατά κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων
τροφίμων παγκοσμίως, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και κατα-
ναλωτών, καθώς και μείωση των απωλειών τροφίμων σε όλη την
αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων
των απωλειών έπειτα από τη συγκομιδή.
Υποστόχος 13.1
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας
όλων των χωρών έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών
που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.
Υποστόχος 13.2
Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές
πολιτικές, στρατηγικές και σχεδιασμούς.
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6 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Συμπεράσματα - Προκλήσεις και 
Προοπτικές 
Αναλύοντας όλους τους παραπάνω στόχους και υποστόχους που
σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τις μεταφορές αναδεικνύεται ότι
η ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών είναι απαραίτητη για την επίτευξη
όλων των στόχων (SDGs) της ατζέντας 2030. Στην αντζέντα 2030
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη οι μεταφορές δεν συνδέονται μόνο με
την κινητικότητα, αλλά βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο (human
development), την ποιότητα ζωής, την ευμάρεια (well being), με
ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την κοινωνική δικαιοσύνη
και ισότητα.

Η ικανότητα αντιμετώπισης της αυξανόμενης ανάγκης για κινητι-
κότητα στις επόμενες δεκαετίες, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση
του αρνητικού αντίκτυπου είναι ουσιαστικής σημασίας για την
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι προκλήσεις αλλά
και οι ευκαιρίες είναι μεγάλες, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και
αναπτυσσόμενες χώρες, για δράσεις στα επόμενα χρόνια στο
τομέα των μεταφορών που θα θέσουν όλα τα κράτη σε τροχιά
βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω των βιώσιμων μεταφορών, μπορεί
να ενισχυθεί σημαντικά ή πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων
της Βιώσιμης ανάπτυξης βελτιώνοντας τη ζωή δισεκατομμυρίων
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και ικανοποιώντας τη δυνατότητα
των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η υλοποίηση των 17 ΣΒΑ (SDG) βασίζεται σε πολύ μεγάλο μέρος
στην πρόοδο και τις εξελίξεις στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών.
Για παράδειγμα χωρίς αξιόπιστα και βιώσιμα συστήματα μεταφορών,
οι νέοι δεν μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο (SDG 4), οι ομάδες
ατόμων που χρειζονται υποστήριξη δεν έχουν ίσες δυνατότητες
πρόσβασης στις ευκαιρίες για απασχόληση και ενδυνάμωση (SDG
5) και δεν μπορεί να επιτευχθεί παγκόσμια μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου (SDG 13) χωρίς καινοτομίες και παρεμ-
βάσεις στα συστήματα μεταφορών. Οι χώρες δεν μπορεί να
παρέχουν ασφάλεια τροφίμων ή υγειονομική περίθαλψη χωρίς
να μπορούν να παρέχουν αξιόπιστα και βιώσιμα συστήματα μετα-
φορών. Η προσωπική ασφάλεια για όλους τους επιβάτες είναι
κρίσιμη. Στόχοι επίσης όπως η βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας
επιβατών, όπως οδικής ασφάλειας και αντίστοιχη μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων με εστιασμένες βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις
υψηλής αποδοτικότητας, και η ενίσχυση της προσαρμογής στην
Κλιματική Αλλαγή με κατάλληλες δράσεις πρόληψης και διαχείρισης
Κινδύνων, με έμφαση στη διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών
διασταυρώνονται και αλληλοεξαρτώνται με την προώθηση έξυπνων,
βιώσιμων πρακτικών στον τομέα των μεταφορών σε όλες τις πε-
ριφέρειες και σε όλα τα μέσα. 

Σε εθνικό επίπεδο και εστιάζοντας στο ΣΒΑ 9 και τον υποστόχο 9.1
που σχετίζεται με την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών και ανθεκτικών
υποδομών μεταφορών μεγάλη πρόκληση αποτελεί πως οι διαδι-
κασίες σχεδιασμού και επενδύσεων σε έργα υποδομών μεταφορών
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7 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

που θεμελιώνονται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα  ενισχύουν τη
δυνατότητα προσαρμογής στις αβεβαιότητες που σχετίζονται με
τον τρόπο χρηματοδότησης, τις μεταβολές της ζήτησης και τις
εξωτερικές οικονομικές συνθήκες. Μεγάλη πρόκληση επίσης για
τους υπεύθυνους λήψης απόφασης αποτελεί η διευρεύνηση του
σημείου ισοροπίας μεταξύ της οικονομικής βιωσιμότητας του
έργου μεταφορών με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που
θα επιφέρει στην περιοχή εμβέλειας, την αξιολόγηση της σχέσης
της ανάπτυξης ενός έργου υποδομής μεταφορών με τη διαχρονική
εξέλιξη των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων καθώς και τη
διάχυση των οικονομικών αυτών επιπτώσεων στην Εθνική οικονομία
(sectorial analysis) και τις επιπτώσεις στις συνιστώσες της
βέλτιστης κοινωνικής ανάπτυξης (human development).
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Περίληψη 
Η αυξανόμενη εξέλιξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
από τις αεροπορικές μεταφορές, καθώς και οι προβλέψεις για την
περαιτέρω αύξησή τους έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη περιβαλ-
λοντικών πολιτικών παγκοσμίως. Οι πολιτικές αυτές κυρίως στο-
χεύουν στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
και σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση
της εναέριας κυκλοφορίας, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων
και την εφαρμογή αγορακεντρικών μέτρων. Στην παρούσα εργασία
γίνεται επισκόπηση των περιβαλλοντικών πολιτικών που έχουν
εφαρμοστεί με έμφαση στις οικονομικές αγορακεντρικές πολιτικές.
Αρχικά, περιγράφονται οι διαφορετικές μορφές των υπαρχουσών
οικονομικών μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές, όπως η
επιβολή τελών εκπομπών, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων

εκπομπών και τα προγράμματα αντιστάθμισης άνθρακα, καθώς
και το ενιαίο παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο που αναμένεται να
τεθεί σε ισχύ το 2020. Τέλος, παρουσίαζεται συνοπτικά η έρευνά
μας σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογικού
πλαισίου για την εκτίμηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών
μέτρων στην αεροπορική βιομηχανία. Τα αποτελέσματα της έρευνας
μας έδειξαν ότι το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την
εφαρμογή μιας περιβαλλοντικής πολιτικής δεν είναι επαρκές για
να οδηγήσει σε αλλαγές του αεροπορικού δικτύου, σε έντονη
αύξηση των τιμών των εισιτηρίων και σε σημαντική μείωση των
εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή τρέχουσα τιμή των δι-
καιωμάτων εκπομπών CO2.
Λέξεις-Κλειδιά: αεροπορικές μεταφορές, εκπομπές CO2 , αγορα-
κεντρικά περιβαλλοντικά μέτρα, πρότυπο ζήτησης-προσφοράς,
κόστος εκπομπών.

Οι Αερομεταφορες σε 
μια Οικονομια Χαμηλων 

Εκπομπων
Ιωάννα Παγώνη*, Παρασκευή Ψαράκη-Καλουπτσίδη**
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1. Εισαγωγή
Οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα στην
κοινωνική και οικονομική, ανάπτυξη ενός τόπου. Τα τελευταία
χρόνια οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επηρεαστεί από διεθνείς
μεταβολές όπως οι συγχωνεύσεις των αεροπορικών εταιρειών
και η δημιουργία μεγάλων αεροπορικών συμμαχιών, η ανάπτυξη
των κομβικών αεροδρομίων που επιτρέπουν τη μαζική μετακίνηση
επιβατών με διαφορετικούς τελικούς προορισμούς προς ένα κοινό
κομβικό αεροδρόμιο και η είσοδος των εταιρειών χαμηλού κόστους,
οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού. Επίσης,
τις τελευταίες δεκαετίες ο τομέας των αερομεταφορών χαρακτηρίζεται
από αύξηση της αεροπορικής κίνησης. Από το 2000 έως το 2013,
η επιβατική αεροπορική κίνηση (σε μονάδες επιβατοχιλιομέτρων)
στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 26,8% (European Commission,

2015). Ανάλογη αυξητική τάση παρατηρήθηκε και στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.), όπου τα επιβατοχιλιόμετρα αυξήθηκαν
κατά περίπου 17,9% από το 2000 έως το 2014 (BTS, 2016).
Σύμφωνα με προβλέψεις της εταιρείας Boeing (2015), η επιβατική
κίνηση αναμένεται να έχει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,9%
μέχρι το 2034. Η αυξητική τάση της κίνησης έχει σαν αποτέλεσμα
την αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Επί του
παρόντος, οι εκπομπές CO2 που οφείλονται στις αερομεταφορές
κυμαίνονται στο 1,3% των συνολικών εκπομπών CO2 παγκοσμίως
(ITF, 2016). Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν πως αν δεν ληφθούν
μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις
αερομεταφορές, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί κατά πολύ τα επόμενα
χρόνια (ICAO, 2016). Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η αυξανόμενη
εξέλιξη της αεροπορικής κίνησης και των εκπομπών CO2 στην Ευ-
ρώπη, τις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.
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Σχήμα 1. Εξέλιξη της αεροπορικής κίνησης και των εκπομπών CO2 (με στοιχεία από EC, 2015; BTS, 2016 and IEA, 2015)1

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορέων (International Air
Transport Association-ΙΑΤΑ) έχει θέσει τους εξής στόχους για τη
μείωση των εκπομπών CO2 από τις αερομεταφορές:
• Βελτίωση της αποδοτικότητας καυσίμων κατά 1,5% ετησίως από

το 2009 έως το 2020.
• Ανάπτυξη της βιομηχανίας με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του

άνθρακα από το 2020.
• Μείωση των εκπομπών CO2 από τις αερομεταφορές κατά 50%

έως το 2050, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η ΙΑΤΑ (2013) προτείνει τη
συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων στα πλαίσια της στρατηγικής
των τεσσάρων πυλώνων που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Ο πρώτος
Πυλώνας αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογίας για τον σχεδιασμό
αποδοτικότερων αεροσκαφών και μηχανών. Πιο συγκερκιμένα,
βραχυπρόθεσμα ο Πυλώνας 1 στοχεύει στη βελτίωση της αερο-
δυναμικής και τη μείωση του βάρους των αεροσκαφών (με τη
χρήση πιο ελαφριών υλικών κατασκευής) και τη χρήση αποδοτι-
κότερων μηχανών. Μεσοπρόθεσμα, στόχος είναι να χρησιμοποιούνται
υβριδικά αεροσκάφη και βιοκαύσιμα, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος
είναι ο σχεδιασμός νέων αεροσκαφών. Ο Πυλώνας 2 στοχεύει
στη βελτίωση των λειτουργιών του αεροσκάφους, όπως βελτίωση
του πλάνου και των διαδικασιών πτήσης, μείωση βάρους του αε-
ροσκάφους (μέσω της ακριβέστερης εκτίμησης των απαιτούμενων
καυσίμων κτλ.), ενώ ο Πυλώνας 3 σχτοχεύει στη βελτίωση των
υποδομών, επιτυγχάνοντας βελτίωση της εναέριας τροχιάς του
αεροσκάφους, προσέγγιση συνεχούς καθόδου και βελτίωση του
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Τέλος, ο Πυλώνας 4 αφορά στην
εφαρμογή αγορακεντρικών μέτρων, όπως επιβολή τελών ή φόρων 

εκπομπών, συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, προ-
γράμματα αντιστάθμισης άνθρακα κτλ.

2. Aγορακεντρικά περιβαλλοντικά
μέτρα
Τα αγορακεντρικά περιβαλλοντικά μέτρα αποτελούνται από μια
σειρά πολιτικών οι οποίες βασίζονται στην εσωτερίκευση του εξω-
τερικού περιβαλλοντικού κόστους στα πλαίσια της αρχής «ο ρυ-
παίνων πληρώνει» και τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων για
τη βιώσιμη ανάπτυξη της αεροπορικής βιομηχανίας. Μέχρι σήμερα
έχουν εφαρμοστεί αγορακεντρικά περιβαλλοντικά μέτρα σε
διάφορες βιομηχανίες με στόχο τη μείωση της περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης. Σύμφωνα με τους Kossoy et al. (2015), μέχρι το
2015 σε όλο τον κόσμο είχαν εφαρμοστεί περίπου 60 μέτρα τιμο-

1 Οι διακεκομμένες γραμμές προκύπτουν από γραμμική παρεμβολή λόγω έλλειψης πραγματικών στοιχείων.

Σχήμα 2. Τέσσερις πυλώνες για πράσινες αερομεταφορές
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λόγησης του άνθρακα, άλλα σε εθνικό (περίπου 40) και άλλα σε
τοπικό επίπεδο. 
Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (βλ. Σχήμα 3), το πιο
γνωστό μέτρο είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
(ΣΕΔΕ) της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ε.Ε.), το οποίο αποτελεί σύστημα
«επιβολής ανώτατου ορίου και εμπορίας». Με οδηγία του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου (EU, 2008), το ΣΕΔΕ είχε σχεδιαστεί ώστε να
περιλαμβάνει αεροπορικές δραστηριότητες τόσο από ενδοκοινοτικές
πτήσεις της Ε.Ε. όσο και από πτήσεις (εκτός Ε.Ε.) με την προϋπόθεση
ότι αναχωρούν ή φθάνουν σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αυτό σήμαινε
ότι, για παράδειγμα, μια αμερικανική αεροπορική εταιρεία που
εκτελεί πτήση από τη Νέα Υόρκη προς το Λονδίνο θα έπρεπε να
ενταχθεί στο ΣΕΔΕ. Λόγω ισχυρών αντιδράσεων από μη-Ευρωπαϊκές
χώρες, όπως Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, Ινδία κτλ., το 2014,
η οδηγία ΣΕΔΕ τροποποιήθηκε ώστε να εφαρμόζεται μόνο σε
πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οι-
κονομικό Χώρο (EU, 2014). Επίσης, αυτή η τροποποίηση ήταν συ-
νέπεια της αναμένουσας εφαρμογής του αγορακεντρικού περι-
βαλλοντικού μέτρου σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Διεθνή
Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Or-
ganization-ICAO).

Η δεύτερη μεγαλύτερη πρωτοβουλία είναι το ΣΕΔΕ της Κορέας, το
οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2015 και είναι το πρώτο εθνικό πρόγραμμα
επιβολής ανώτατου ορίου και εμπορίας στην Ανατολική Ασία.
Καλύπτει τις αεροπορικές μεταφορές (πτήσεις εσωτερικού) καθώς
και άλλους 22 τομείς (ICAP, 2016a). Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα
του ΣΕΔΕ της Κορέας είναι η δυνατότητα της κυβέρνησης να αυξήσει
την προσφορά των δικαιωμάτων, προκειμένου να σταθεροποιείται
η τιμή του δικαιώματος στις 10.000 μονάδες KRW (περίπου €7,9
ή $9). Το ΣΕΔΕ για τις αερομεταφορές της Σανγκάης αποτελεί ένα
από τα επτά πιλοτικά προγράμματα της Κίνας που εφαρμόζονται
σε διάφορους τομείς (ICAP, 2016b). Τέθηκε σε ισχύ το 2013 και
είναι το μόνο πρόγραμμα στην Κίνα, που καλύπτει τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές (μόνο
πτήσεις εσωτερικού). 
Άλλο περιβαλλοντικό μέτρο είναι η επιβολή περιβαλλοντικών
χρεώσεων για την ποσότητα των εκπομπών που παράγονται είτε
σε ένα αεροδρόμιο κατά τη φάση της προσγείωσης και απογείωσης
(airport charge) είτε κατά τη διάρκεια της κύριας πτήσης (en-
route charge). Στην Ευρώπη, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα
τέτοιων εφαρμογών, κυρίως σε χώρες όπως η Ελβετία, η Σουηδία
και η Γερμανία, όπως παρουσίαζεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Τιμολόγηση αερίων ρύπων σε Ευρωπαϊκά αεροδρόμια
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Σχήμα 3. Σύνοψη των αγορακεντρικών μέτρων στην αεροπορική βιομηχανία

Άλλη κατηγορία αποτελούν τα προγράμματα αντιστάθμισης του
άνθρακα, τα οποία είναι περιβαλλοντικά προγράμματα που εφαρ-
μόζονται, σε εθελοντικό επίπεδο μέχρι στιγμής, από διάφορες αε-
ροπορικές εταιρείες. Έτσι, αν ο επιβάτης το επιθυμεί μπορεί να
πληρώσει ένα επιπλέον κόστος ώστε να αντισταθμίσει τις αρνητικές
επιπτώσεις του ταξιδιού του. Τα έσοδα αυτά συλλέγονται για τη
χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων. Μέχρι το 2014, πάνω
από 35 αεροπορικές εταιρείες είχαν ήδη εφαρμόσει το δικό τους
πρόγραμμα αντιστάθμισης άνθρακα (IATA, 2014). 

Τέλος, ο ICAO στη 39η σύνοδο τον Οκτώβριο του 2016, αποφάσισε
την ανάπτυξη ενός αγορακεντρικού περιβαλλοντικού μέτρου σε
παγκόσμιο επίπεδο, ως μέρος μιας ευρύτερης σειράς μέτρων
(ICAO, 2013). Ο ICAO επέλεξε ένα πρόγραμμα αντιστάθμισης των
εκπομπών άνθρακα με στόχο τη σταθεροποίηση των εκπομπών
που παράγονται από τις διεθνείς αερομεταφορές (Carbon Offsetting
and Reduction Scheme for International Aviation-CORSIA). Τα
βασικά σημεία του προγράμματος CORSIA είναι:
• Θα εφαρμοστεί σε 3 φάσεις: i) Πιλοτική φάση από το 2021-2023,

ii) Πρώτη φάση από το 2024 έως το 2026, όπου τα κράτη θα
συμμετέχουν εθελοντικά στο σύστημα και iii) Δεύτερη φάση από
το 2027 έως το 2035 με όλα τα συμμετέχοντα κράτη.

• Θα καλύπτεται κάθε ετήσια αύξηση των συνολικών εκπομπών
της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας πάνω από τα επίπεδα του
2020.

• Από τις 11 Ιανουαρίου 2018, 73 κράτη που εκπροσωπούν το
87,7% των δραστηριοτήτων της διεθνούς αεροπορίας συμμετέχουν
εθελοντικά στο σύστημα CORSIA.

• Τέλος, προβλέπεται μια αναθεώρηση του συστήματος κάθε τρία
έτη, με σκοπό περαιτέρω βελτιώσεις του.

3. Αντίκτυπος των αγορακεντρικών 
μέτρων στην αεροπορική βιομηχανία
Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι η εφαρμογή των αγορακεντρικών
περιβαλλοντικών μέτρων στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων
πληρώνει», αναμένεται να αυξήσει το κόστος των αεροπορικών
εταιρειών που συμμετέχουν. Ο βαθμός στον οποίο το κόστος αυτό
μπορεί να επηρεάσει τις στρατηγικές των αεροπορικών εταιρειών
σχετικά με την τιμολόγηση των εισιτηρίων (μετακύληση του
κόστους εκπομπών στον επιβάτη), την αεροπορική ζήτηση, τις
συνεπαγόμενες εκπομπές CO2 και το γενικό πλαίσιο του δικτύου
αερομεταφορών είναι αναγκαίο να μελετηθεί. Είναι σημαντικό
να εφαρμόζονται πρότυπα τα οποία προσομοιώνουν τα αγορα-
κεντρικά περιβαλλοντικά μέτρα και πιο συγκεκριμένα:
• Αναπτύσσουν μοντέλα που να υπολογίζουν τις εκπομπές αερίων

του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης του αεροσκά-
φους (κατά τη φάση της απογείωσης/ προσγείωσης καθώς και
της κύριας πτήσης), 

• Αναπτύσσουν πρότυπα ανάλυσης των στρατηγικών των αεροπο-
ρικών εταιρειών (πρότυπα προσφοράς),

• Αναπτύσσουν πρότυπα ανάλυσης της συμπεριφοράς των μετα-
κινούμενων (πρότυπα αεροπορικής ζήτησης),

• Ενσωματώνουν στα ανωτέρω πρότυπα τον ανταγωνισμό των αε-
ροπορικών εταιρειών που δραστηριοπούνται στην ίδια αγορά.

Η έρευνά μας ενσωματώνει τα προαναφερθέντα πρότυπα σε ένα
ενιαίο μεθοδολογικό πλαίσιο (όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4),
που περιλαμβάνει 1) ένα οικονομετρικό πρότυπο διακριτών επι-
λογών (Discrete Choice Model-DCM) για την ανάλυση της αερο-
πορικής ζήτησης με τη χρήση αθροιστικών δεδομένων, 2) ένα
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πρότυπο συμπεριφοράς των αεροπορικών εταιρειών που βασί-
ζεται στη θεωρία παιγνίων και 3) μια αναλυτική μέθοδο υπολο-
γισμού του κόστους εκπομπών για κάθε αεροπορική εταιρεία και
διαδρομή. Με την ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας
αυτής κατέστη δυνατή η εκτίμηση της επίδρασης των περιβαλ-
λοντικών μέτρων: 
• Στις τιμές εισιτηρίων (λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των

αεροπορικών εταιρειών σχετικά με τη μετακύληση του «κό-
στους εκπομπών» στον επιβάτη), 

• Στην αεροπορική ζήτηση (λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις
των επιβατών ανάλογα με τις νέες τιμές εισιτηρίων στα πλαίσια
του αγορακεντρικού μέτρου),

• Στις συνεπαγόμενες εκπομπές CO2.

Σχήμα 4. Ερευνητικό πλαίσιο για την εκτίμηση του αντίκτυπου των αγορακεντρικών μέτρων στην αεροπορική βιομηχανία
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Η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας στο αεροπορικό δίκτυο
των Η.Π.Α. (Παγώνη, 2017; Pagoni and Psaraki-Kalouptsidi, 2016;
Pagoni and Psaraki-Kalouptsidi, 2017) συνέβαλε στη διεξαγωγή
σημαντικών συμπερασμάτων όπως παρακάτω. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η τιμολόγηση του άν-
θρακα στις αεροπορικές μεταφορές μπορεί να συμβάλλει στη μεί-
ωση των εκπομπών CO2. Παρ’ όλα αυτά, τα χαμηλά επίπεδα της
τιμής του δικαιώματος άνθρακα δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε
σημαντικές αλλαγές στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών από
την εφαρμογή μόνο ενός περιβαλλοντικού μέτρου. 

Πιο συγκεριμένα, για το χαμηλό σενάριο των $10 ανά τόνο CO2

(που είναι κοντά στην τρέχουσα τιμή άνθρακα) η μείωση των συ-
νολικών εκπομπών CO2 (λόγω μείωσης της αεροπορικής ζήτησης)
εκτιμήθηκε ίση με 1,88%. Λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της αε-
ροπορικής βιομηχανίας για μείωση των εκπομπών CO2 των αερο-
πορικών μεταφορών κατά 50% μέχρι το 2050 (σε σχέση με τα
επίπεδα του 2005), η παρούσα εργασία έδειξε ότι είναι ανάγκη οι
αεροπορικές εταιρείες και οι άλλοι φορείς της βιομηχανίας να
στραφούν σε εναλλακτικές προσεγγίσεις για να διασφαλιστεί η οι-
κονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των αερομεταφορών. 

Τέλος, η εφαρμογή της πολιτικής δεν αναμένεται να επηρεάσει τον
ανταγωνισμό των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στην ίδια αγορά.
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Η Ευρωπαϊκh Πρωτοβουλiα
REScoop Plus

Αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας 
των Ενεργειακών Συνεταιρισμών (REScoops) στην Ευρώπη Πολυτεχνείο Κρήτης

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ REScoop Plus

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας RESCOOP PLUS, που υποστηρίζεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος HORIZON
2020, τo εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών
Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ανέλαβε την αξιολόγηση
των προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων με τη συνεργασία
της REScoop.eu (Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για τους Συνε-
ταιρισμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για τις ακόλουθες
ομοσπονδίες: EBO - Δανία, ECOPOWER - Βέλγιο, ENERCOOP -
Γαλλία, SOMENERGIA - Ισπανία, SEV - Ιταλία, ENOSTRA (AVANZI)
- Ιταλία και COOPERNICO - Πορτογαλία. Τα αποτελέσματα έχουν
ελεγχθεί με ισχυρές στατιστικές μεθόδους.
Η REScoop.eu συνασπίζει σήμερα πάνω από 2.397 ενεργειακούς
συνεταιρισμούς πανευρωπαϊκά με περισσότερα από 650.000
μέλη. Αρκετοί συνεταιρισμοί έχουν ήδη υιοθετήσει βέλτιστες
πρακτικές και μεθόδους ενεργειακής διαχείρισης, ώστε να αυ-
ξήσουν τα έσοδα και την αυτάρκεια καθαρής ενέργειας για τα
μέλη τους, αλλά και τα περιβαλλοντικά οφέλη για τον πλανήτη.
Η πιο επιτυχημένη παρέμβαση αποδείχτηκε η Εγκατάσταση
Έξυπνου Μετρητή. Χρησιμοποιείται από αρκετούς συνεταιρισμούς
ήδη και οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από 9%
έως 28% (Enercoop - Γαλλία, SEV - Ιταλία, Som Energia - Ισπανία,
EBO -Δανία).
Άλλα επιτυχημένα μέτρα είναι: ενημερωτική εκστρατεία με
φυλλάδια EE (Ecopower - Βέλγιο, 30% μείωση), δράσεις εν-
δυνάμωσης παραγωγών/καταναλωτών να ενεργοποιηθούν
στην ενεργειακή αγορά (Som Energia- Ισπανία, 28% μείωση),
δράσεις αυτοπαραγωγής (Som Energia- Ισπανία 25% μείωση).
Τέλος, οι ειδικές πρακτικές τιμολόγησης φαίνεται να είναι
ένα «δίκαιο» μέτρο, καθώς αυτοί που καταναλώνουν περισ-

σότερο, πληρώνουν και περισσότερο.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία REScoop
Plus
Η πρωτοβουλία REScoop Plus, η οποία υποστηρίζεται από το
Πρόγραμμα ΗΟRIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει
στην ανάπτυξη των Ενεργειακών Συνεταιρισμών πανευρωπαϊκά,
με έμφαση στην ανάλυση και τη βελτίωση της ενεργειακής
συμπεριφοράς των μελών τους (πχ μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης, επένδυση στην παραγωγή ενέργειας από Ανα-
νεώσιμες Πηγές, κλπ. Παράλληλα, αναδεικνύει τις βέλτιστες
πρακτικές και προωθεί κατάλληλα μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης,
διαμορφώνοντας προστιθέμενη αξία για τους υφιστάμενους και
μελλοντικούς Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς ΑΠΕ (REScoops).
Ειδικότερα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αναβάθμιση των
διαδικασιών παραγωγής και παροχής πράσινης ενέργειας των
Ενεργειακών Συνεταιρισμών στην Ευρώπη, καθώς και στην
προώθηση καλών πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στα
μέλη τους, ως νέο πυλώνα στην οργάνωσή τους. Επιπλέον,
αναπτύσσονται εργαλεία, τα οποία θα περιλαμβάνουν τις βέλτιστες
διαθέσιμες πρακτικές και θα μπορούν να υιοθετηθούν από συμ-
βατικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, μελετάται η
συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα αναλύοντας τις επιπτώσεις
στην κατανάλωση ενέργειας.
Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ερευνητικά κέντρα, Ενεργειακοί
Συνεταιρισμοί και οργανισμοί από 8 χώρες της Ευρώπης (Πορ-
τογαλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Δανία, Ολ-
λανδία).
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Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη
του τομέα των Μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου
είναι η ανεπάρκεια αποτελεσματικών συνδέσεων των θαλάσσιων
Μεταφορών με τα Δίκτυα Μεταφορών προς την ενδοχώρα, λόγω
της ύπαρξης φυσικών και μη-φυσικών εμποδίων κατά μήκος των
βασικών διαδρόμων Μεταφορών.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στην υστέρηση της ανάπτυξης των υποδομών Μεταφορών στις
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και το καθεστώς των ιδίων σε
σχέση με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Με-
ταφορές και το Εμπόριο υπόκεινται σε περιορισμούς, λόγω των
απαραίτητων τελωνειακών και άλλων ελέγχων και διατυπώσεων
στα φυσικά, θαλάσσια και χερσαία, σύνορά τους.

Το έργο εδαφικής συνεργασίας «Ολοκλήρωση διατροπικών συν-
δέσεων στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» (ADRIPASS - Inte-
grating Multimodal Connections in the Adriatic - Ionian Region)
στοχεύει στην ενίσχυση των φορέων σχεδιασμού και λήψης απο-
φάσεων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων διευκόλυνσης
των Μεταφορών στη περιοχή, και ειδικότερα κατά μήκος των Βα-
σικών Διαδρόμων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Ανατολής
- Ανατολικής Μεσογείου, Μεσογείου, Βαλτικής - Αδριατικής, Σκαν-
διναβικής - Μεσογείου και Ρήνου - Δούναβη) και της επέκτασής
τους στα Δυτικά Βαλκάνια.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Interreg Adriatic-Ionian με συνολικό προϋπολογισμό
1,5 εκατ. ευρώ και υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2018, με
προβλεπόμενη διάρκεια 24 μηνών. Στο έργο συμμετέχουν 11
εταίροι:

OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ - ΙΟΝΙΟΥ

Integrating multimodal connections in the
Adriatic - Ionian region
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• η Εκτελεστική Γραμματεία της Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας
(Central European Initiative - Executive Secretariat) και το Ιν-
στιτούτο Μεταφορών και Εφοδιαστικής (Institute for Transport
and Logistics) από την Ιταλία,

• το Παρατηρητήριο Μεταφορών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που
εδρεύει στη Σερβία,

• το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Περιφερειακή
Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου από την Ελλάδα,

• ο Λιμένας του Δυρραχίου από την Αλβανία,
• ο Λιμένας του Μπαρ από το Μαυροβούνιο,
• ο Λιμένας του Πλότσε από την Κροατία,
• ο Λιμένας του Κόπερ από τη Σλοβενία,
• το Επιμελητήριο Εξωτερικού Εμπορίου Βοσνίας και Ερζεγοβίνης,
• ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας EUREGIO SENZA

CONFINI, που εδρεύει στην Ιταλία.

Το ADRIPASS παρέχει τη δυνατότητα στους λιμένες που συμμετέχουν
στο έργο να υλοποιήσουν εφαρμογές αξιοποίησης τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) και να εκπονήσουν μελέτες
επενδύσεων για την εγκατάσταση ή επέκταση των υφιστάμενων
Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμενικής Κοινότητας (Port Com-
munity Systems).

Συγκεκριμένα, οι πιλοτικές δράσεις του έργου, όπως έχουν προσ-
διοριστεί βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και
των αναγκών των εταίρων, συνίστανται σε:
• Λιμένας Κόπερ: Εγκατάσταση υβριδικού συστήματος ταυτοποίησης

(ACAR), το οποίο προσδοκάται ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες
στις πύλες και στους αποθηκευτικούς χώρους του λιμένα, μέσω
αυτοματοποιημένης ανίχνευσης και σάρωσης των φορτηγών
και των αυτοκινήτων που σταθμεύουν στο λιμάνι ή που φορτώ-
νονται/ εκφορτώνονται προς/ από τα πλοία. Επιπρόσθετα, μέσω
του έργου θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
στις πύλες του λιμένα (αισθητήρες, σύστημα ανάγνωσης RFID
των αδειών των οχημάτων, σύστημα εγγραφής καρτών ελέγχου
πρόσβασης).

• Λιμένας Πλότσε: Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος
Λιμενικής Κοινότητας με στόχο την ανάπτυξη ενός κεντρικού
συστήματος ελέγχου και διαχείρισης βάσει της ανάλυσης των
υφιστάμενων διαδικασιών σε σχέση με τη συλλογή, διαχείριση
και ανταλλαγή δεδομένων και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων
μερών και, σύμφωνα με τις αρχές της Ενιαίας Ηλεκτρονικής
Θυρίδας (Single Window).

• Λιμένας Μπαρ: Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος
Λιμενικής Κοινότητας για την ενίσχυση της ανταλλαγής δεδομένων
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, μέσω αναβάθμισης των
διεπαφών των χρηστών (user interface), των ενοτήτων (modules)
“κέντρου ελέγχου”, “τελωνείων” και “φορτηγών” και την ανάπτυξη
εφαρμογής για κινητές συσκευές.

• Π.Ε. Θεσπρωτίας: Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας παρα-
κολούθησης και ανάλυσης της εμπορευματικής κίνησης στην
Π.Ε. Θεσπρωτίας και εφαρμογής περιήγησης με λειτουργίες
επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για τον εξορθολογισμό
των εμπορευματικών μεταφορών που πραγματοποιούνται μέσω
του Λιμένα Ηγουμενίτσας.

• Λιμένας Δυρραχίου: Εκπόνηση μελέτης επένδυσης για τη βελτίωση
του υφιστάμενου συστήματος πληροφοριών και την εγκατάσταση
Πληροφοριακού Συστήματος Λιμενικής Κοινότητας.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις της Δι-
ευθύνουσας Επιτροπής του έργου (31 Ιανουαρίου 2018 - 1 Φε-
βρουαρίου 2018 στην Τεργέστη, 3 - 4 Ιουλίου 2018 στο Κόπερ
και 6 - 7 Φεβρουαρίου 2019 στο Πλότσε).

Στο προσεχές διάστημα προβλέπεται η ολοκλήρωση της συλλογής
δεδομένων σε συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και άλλους κόμβους
διατροπικών Μεταφορών, η ανάλυση των Διευρωπαϊκών Διαδρόμων
Μεταφορών στην περιοχή και η διατύπωση προγράμματος δράσης
για τη βελτίωση των διατροπικών Μεταφορών. Επιπλέον, προβλέπεται
η υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων, καθώς και η διατύπωση
Στρατηγικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα
των Μεταφορών στην περιοχή, που θα επισημοποιηθεί με την
υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) έπειτα από
τη διοργάνωση μιας υψηλού επιπέδου συνάντησης με τη συμμετοχή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων σχεδιασμού, λήψης
αποφάσεων και άσκησης πολιτικής στην περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο:
https://adripass.adrioninterreg.eu/
http://edessa.topo.auth.gr/adripass/adripass.htm
https://www.linkedin.com/company/adripass-euproject
https://www.facebook.com/adripass.adrionproject.7
www.twitter.com/AdripassProject

Ερευνητική ομάδα ΑΠΘ για το έργο ADRIPASS: Μ. Μιλτιάδου (Επι-
στημονικά Υπεύθυνος), Γ. Μίντσης, Σ. Μπάσμπας, Χρ. Ταξιλτάρης,
Ε. Μπουχουράς
Εργαστήριο Σχεδιασμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής
και Οδοποιίας - Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Email Επιστημονικά Υπεύθυνου: mmiltiadou@auth.gr

Δίκτυο Διευρωπαϊκών Διαδρόμων και κόμβοι ενδιαφέροντος
στην περιοχή Αδριατικής - Ιονίου
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O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με παρουσία πλέον
των σαράντα ετών στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας, και
με αφορμή την εισαγωγή υπηρεσιών μικρο-κινητικότητας (mi-
cro-mobility) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εκδίδει το
παρόν δελτίο τύπου, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση ενός
πλαισίου συζήτησης για το παρόν και το μέλλον της μικρο-κι-
νητικότητας στις αστικές περιοχές της χώρας.

Οι υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας (e-scooters, ηλεκτρικά πο-
δήλατα κλπ.) αποτελούν την πλέον σύγχρονη τάση στις αστικές
μετακινήσεις μικρών αποστάσεων. Λειτουργούν συμπληρωματικά
προς τα λοιπά μέσα και είναι εν γένει περιβαλλοντικά φιλικές,
αξιοποιούν δε σύγχρονες τεχνολογίες και μέσα χαμηλού
κόστους. Παρόλα αυτά, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στη
λειτουργία των πόλεων, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή
και χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Επίσης διατυπώνονται προ-
βληματισμοί σχετικά με τις επιπτώσεις της κυκλοφορίας και
χρήσης μέσων μικροκινητικότητας στην οδική ασφάλεια, συχνά
δε με αφορμή μεμονωμενα ατυχήματα.

Σήμερα, η διεθνής και Ελληνική εμπειρία και η σχετική έρευνα
ως προς τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις της μικρο-κινητι-
κότητας τόσο στην οδική ασφάλεια, όσο και στη λειτουργία του
μεταφορικού συστήματος μιας πόλης είναι ακόμα περιορισμένη.
Αυτό καθώς πρόκειται για υπηρεσίες, οι οποίες έχουν εμφανιστεί
σχετικά πρόσφατα (εδώ και 2-3 έτη) και η ερευνητική κοινότητα
δεν έχει ασχοληθεί επαρκώς με τις επιπτώσεις τους. Έτσι, δεν
υπάρχει σαφής εικόνα για τη λειτουργία και ασφαλή κυκλοφορία
των μέσων μικρο-κινητικότητας, αλλά δυστυχώς ούτε και

επίσημοι κανόνες (πχ άρθρα ΚΟΚ), οι οποίοι να οριοθετούν τη
χρήση των μέσων μικρο-κινητικοτητας.

Τα νέα δεδομένα που θέτει η μικρο-κινητικοτητα στις Ελληνικές
πόλεις είναι σημαντικό να εξεταστούν και αναλυθούν και τα
όποια προβλήματα να αντιμετωπιστούν και επιλυθούν με ορ-
θολογικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. Πρόσφατο
περιστατικό τροχαίου ατυχήματος e-scooter στη Θεσσαλονίκη
αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την παραπάνω αναγκαιότητα, πλην
όμως δεν μπορεί το όποιο μεμονωμένο περιστατικό να αποτελεί
τροχοπέδη για την παροχή αντίστοιχων, σύγχρονων και περι-
βαλλοντικά φιλικών υπηρεσιών στον αστικό χώρο.

Ο ΣΕΣ θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να τεθεί σε προτεραιότητα
διάλογος και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων
στην παροχή υπηρεσιών μικρο-κινητικότητας, ώστε να εξεταστούν
και καταγραφούν θέματα, βέλτιστες πρακτικές και άμεσες προ-
τεραιότητες που τίθενται από την ήδη λειτουργία υπηρεσιών
μικρο-κινητικότητας (e-scooters) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα είναι κρίσιμη η διαμόρφωση σαφών, ενιαίων
κανόνων για την εφαρμογή και λειτουργία υπηρεσιών μικρο-
κινητικότητας και για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης
αυτών. Ο ΣΕΣ προτίθεται για τον σκοπό αυτό να διοργανώσει το
συντομότερο ημερίδα σχετική με το αντικείμενο της μικρο-κι-
νητικότητας, στην οποία θα προσκληθούν να διατυπώσουν τις
απόψεις τους εμπλεκόμενοι φορείς. Τα πορίσματα της ημερίδας
θα αξιοποιηθούν σε επόμενο στάδιο ώστε με μέριμνα του ΣΕΣ
να διαμορφωθούν θέσεις περαιτέρω προτάσεις σε σχέση με
την εφαρμογή της μικρο-κινητικότητας στις Ελληνικές πόλεις.

Νέες Τάσεις στη Μικροκινητικότητα
Δελτίο Τύπου ΣΕΣ για τη Μικροκινητικότητα 
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O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με παρουσία πλέον
των σαράντα ετών στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας,
εκδίδει το παρόν δελτίο τύπου ως συνέχεια του ΔΤ που είχε
εκδώσει τον Αύγουστο του 2018, με αφορμή διακηρύξεις δια-
γωνισμών ΣΒΑΚ οι οποίες προκάλεσαν σοβαρά ερωτηματικά
και προβληματισμούς τόσο για την επιτυχή εκπόνηση των ΣΒΑΚ
όσο και για την ικανοποίηση του κριτηρίου του υγιούς ανταγω-
νισμού στη δημοπράτηση των μελετών.

Στο προηγούμενο ΔΤ (Αύγουστο 2018) είχε επισημανθεί μεταξύ
των άλλων ότι:
• οι Δήμοι πρέπει να επενδύσουν στην υλοποίηση ενός ολο-

κληρωμένου, αξιόπιστου και επιστημονικά επαρκούς ΣΒΑΚ,
• τα ΣΒΑΚ πρέπει να αποτελούν προϊόν επιστημονικών μελετών,

που εκπονούνται από επιστήμονες με εξειδίκευση κατά κύριο
λόγο στον Συγκοινωνιακό σχεδιασμό, με συμμετοχή και επι-
στημόνων με ειδίκευση στον Πολεοδομικό σχεδιασμό,

• είναι απόλυτα προφανές ότι τα ΣΒΑΚ δεν αποτελούν ερευνητικό
αντικείμενο,

• τα ΣΒΑΚ απαιτούν ιδιαίτερη μελετητική εμπειρία, βαθιά γνώση
και μακροχρόνια ενασχόληση με το αντικείμενο του Συγκοι-
νωνιολόγου,

• σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να τίθεται ως κριτήριο
ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η κατοχή
πιστοποιητικών ISO σε τομείς άσχετους με το αντικείμενο, εμ-
πειρία σε ερευνητικά προγράμματα, κατοχή διδακτορικού
τίτλου, εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, γνώσεις συγ-
χρηματοδοτούμενων, κ.λπ., τα οποία προφανώς και δεν απο-
δεικνύουν την εμπειρία και ικανότητα για την εκπόνηση
μελέτης ΣΒΑΚ,

• δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση το κριτήριο επαγγελματικής
ικανότητας να αποκλείει, τεχνηέντως, συγκοινωνιολόγους
μηχανικούς με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Βιώσιμης
Κινητικότητας και Κυκλοφοριακών Μελετών.

Δυστυχώς παρά τις αντιδράσεις και επισημάνσεις του ΣΕΣ,
πολλοί Δήμοι (ορισμένοι αποτελούν από τους μεγαλύτερους
Ελληνικούς Δήμους σε πληθυσμό), έχουν προχωρήσει πρόσφατα

σε δημοπράτηση ΣΒΑΚ με «ιδιαίτερες απαιτήσεις» κριτήριων
που μειώνουν σοβαρά τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Τα ΣΒΑΚ, δεν περιορίζονται σε ένα γενικό σχεδιασμό στρατηγικού
χαρακτήρα, αλλά περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την κο-
στολόγηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων όπως διαμορφώσεις
ήπιων διαδρόμων, βελτίωση ασφάλειας μετακινούμενων με
έμφαση σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, διαμόρφωση
συστήματος Μεταφορών κτλ. Βάσει του παραπάνω, τα ΣΒΑΚ
οδηγούν σε έργα και για αυτό ο τρόπος της προκήρυξής τους
θα πρέπει να αφορά μελέτη και όχι υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ από τα συναρμόδια
Υπουργεία, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 12 του άρθρο
22 του νόμου 4599/2019 και η οποία θα θέτει το κατευθυντήριο
πλαίσιο οδηγιών, όρους και διαδικασίες για την κατάρτιση ΣΒΑΚ.
Ο ΣΕΣ δεδομένου της αναμονής της ΚΥΑ αλλά και με βάση τους
έντονους προβληματισμούς του για τα ΣΒΑΚ τα οποία έχουν
πρόσφατα προκηρυχτεί ως υπηρεσία και όχι ως μελέτη με
όρους που δεν είναι ούτε επιστημονικά αποδεκτοί ούτε εξυπη-
ρετούν τον υγιή ανταγωνισμό, ζητά από τις αρμόδιες αρχές της
τοπικής αυτοδιοίκησης να σταματήσουν τη διαδικασία προκήρυξης
των αυτών των ΣΒΑΚ και να επαναπροκηρύξουν τα ΣΒΑΚ ως
Μελέτη θέτοντας κριτήρια υψηλών απαιτήσεων αλλά ανοιχτά
στον ανταγωνισμό.

Τέλος επισημαίνεται ότι η Ελλάδα διαθέτει άρτιο επιστημονικό
προσωπικό Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών, ικανό να ολοκληρώσει
με επιτυχία κάθε είδους Συγκοινωνιακή Μελέτη ή ΣΒΑΚ, έχοντας
σαν στόχο έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό του συστήματος με-
ταφορών, δεδομένου ότι κάθε παρέμβαση του ΣΒΑΚ θα πρέπει
να εντάσσεται και να είναι σύμφωνη με το γενικότερο σχέδιο
Μεταφορών του Δήμου. 

Ο ΣΕΣ και τα μέλη του τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνο-
γνωσία και εμπειρία παραμένουν στη διάθεση όλων των φορέων,
να συνδράμουν τόσο συμβουλευτικά όσο και σε επίπεδο
πρακτικής εφαρμογής των ΣΒΑΚ. 

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
Δελτίο Τύπου ΣΕΣ για τα ΣΒΑΚ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΚΕΤΑ) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.)

6Ο χλμ. Οδού Χαριλάου - Θέρμης - Τ.Θ. 60361 - 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: 2310 498453,  Fax: 2310 498269, e-mail:hit@certh.gr, www.imet.gr

Ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης εκλέ-
χθηκε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ECTRI (Euro-
pean Conference of Transport Research Institutes,
https://www.ectri.org/), που εκπροσωπεί τα Ευρωπαϊκά
Ινστιτούτα  Έρευνας στον χώρο των Μεταφορών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ECTRI συμπεριλαμβάνει
28 Ινστιτούτα Έρευνας στις Μεταφορές από 21 κρά-
τη-μέλη της ΕΕ, εκπροσωπώντας συνολικά περισσότερα
από 4.000 μέλη της επιστημονικής και ερευνητικής
κοινότητας στον τομέα των μεταφορών και μόλις
γιόρτασε τα 15 έτη λειτουργίας του. 

Έρευνα, παραγωγή γνώσης 
και διακρίσεις
Ο Ευάγγελος Μπεκιάρης είναι Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά
μέλη του ΙΜΕΤ, καθώς υπήρξε ο πρώτος εκλεγμένος ερευνητής του Ινστιτούτου το 2001, καθώς και πρώην Διευ-
θυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’ βαθμίδας) και πρώην επικεφαλής του τομέα «Οδηγός και Όχημα», πριν αναλάβει
τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου το 2016. 
Το ΙΜΕΤ είναι ο κύριος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, κι από τους σημαντικότερους

Ο Δρ. Ευάγγελος  Μπεκιάρης (Διευθυντής ΙΜΕΤ) 
νέος Πρόεδρος του ECTRI
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και πλέον αναγνωρισμένους κόμβους τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας πανευρωπαϊκά και υπάγεται στη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα κεντρικά γρα-
φεία του βρίσκονται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ενώ λει-
τουργεί παραρτήματα στην Αθήνα, τον Πειραιά, και τη
Ρόδο. 

Η Ευρωπαϊκή πορεία του Δρ. Μπεκιάρη είναι ιδιαιτέρως
σημαντική καθώς είναι ενεργό μέλος σε πολλούς Ευ-
ρωπαϊκούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον
χώρο των Μεταφορών, έχοντας υπηρετήσει και σε προ-
εδρεύουσες θέσεις σε πολλούς από αυτούς. Ορισμένοι
εξ’ αυτών: Πρόεδρος του Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Ιν-
στιτούτων Ερευνών για την Οδική Ασφάλεια (FERSI -
www.fersi.org) από το 2008 έως το 2011, Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού HUMANIST Ευρωπαϊκό
Κέντρο Αριστείας σε θέματα Διεπαφών χρήσης (HMI) στις
Μεταφορές (www.humanist-vce.eu) από το 2012 ως το
2015, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλε-
κτρικών και Υβριδικών Οχημάτων (AVERE - www.avere.org)
από το 2014 μέχρι και το 2016. Παράλληλα διατελεί
Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προγράμματος του
“HORIZON 2020” στον Τομέα των Μεταφορών.

Το 2016 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου
του ECTRΙ και στην ετήσια συνέλευσή του που έλαβε
χώρα στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2018, ανέλαβε
την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, με 18
ψήφους έναντι 9 του Γάλλου ομολόγου του. Το ECTRI
ως ο κορυφαίος Ευρωπαϊκός ερευνητικός οργανισμός
για τη βιώσιμη και πολυτροπική κινητικότητα δεσμεύεται
να παρέχει επιστημονικά βασισμένη υποστήριξη και
συμβουλευτική για την επίτευξη περιβαλλοντικά βιώσιμης,
ασφαλούς, αποτελεσματικής αλλά και χωρίς αποκλει-
σμούς, μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η εκλογή αυτή του Δρ. Μπεκιάρη, έρχεται
ως συνέχεια και της πολύ πετυχημένης Προεδρίας του
Καθ. Γ. Γιαννόπουλου, προηγούμενου Διευθυντή του
ΙΜΕΤ, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος Πρό-
εδρος (για τη τετραετία 2003-2007) του ECTRI. 

Το ECTRI, υπό την Προεδρία του Δρ. Μπεκιάρη συνεχίζει
τη στενή συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
για την προώθηση της έρευνας στον τομέα των μεταφορών
καθώς και την ενίσχυση της επιστημονικής ποιότητας
και αποτελεσματικότητας, μέσω της παροχής ανεξαρτήτων
και τεκμηριωμένων συμβουλών προς τους υπευθύνους
λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, ενδυναμώνει την εκ-

προσώπηση των κυριότερων Ευρωπαϊκών Ερευνητικών
Ινστιτούτων και Πανεπιστημίων στον τομέα των Μετα-
φορών στη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της Έρευνας
στις Μεταφορές. Ταυτόχρονα, η εκλογή του Δρ. Μπεκιάρη
αναμένεται να βοηθήσει στην ακόμη πιο ευρεία συμμετοχή
του ερευνητικού ιστού της χώρας μας σε ερευνητικές
πρωτοβουλίες της ΕΕ και στην προβολή των ελληνικών
θέσεων κι επιτευγμάτων στην Έρευνα για τις Μεταφορές,
ειδικότερα μάλιστα εν όψει του επερχόμενου νέου Ευ-
ρωπαϊκού Πλαισίου Έρευνας 2021-2027 (Horizon Eu-
rope-HE). 

Σε πρόσφατη δήλωσή του ο Δρ. Μπεκιάρης ανέφερε
πως «η πορεία της χώρας μας στον κόσμο των Μετα-
φορών του 21ου αιώνα, απαιτεί τεχνογνωσία, πολλές
ώρες εργασίας και ένα δυναμικό άξιων ανθρώπων
που θα χειρίζεται με ασφάλεια και άνεση τις επερχόμενες
σαρωτικές τεχνολογίες αυτόνομης κίνησης οχημάτων,
καθαρών καυσίμων, κοινόχρηστης χρήσης μεταφορικών
μέσων και ευφυών αλγορίθμων για προσωποποιημένες
υπηρεσίες κινητικότητας».

Η πανηγυρική εκλογή του Δρ. Μπεκιάρη στην πρώτη
θέση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μεταφορών αποτελεί
μια ακόμη απόδειξη της υψηλής αριστείας, του επαγ-
γελματισμού και της τεχνογνωσίας αλλά και της ανα-
γνωσιμότητας του έργου του ΙΜΕΤ (Ινστιτούτου Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών) του ΕΚΕΤΑ (Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης).
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To SuM4All (Sustainable Mobility for All) είναι μια παγκόσμια
κοινοπραξία-πρωτοβουλία που αποτελείται από πάνω από 50
κορυφαίους παράγοντες και οργανισμούς που σχετίζονται με
τον χώρο των μεταφορών και της κινητικότητας (όπως World
bank, UNECE, World Health organization, International Road
Federation κ.ά.) με ένα κοινό όραμα για τη μετατροπή του μέλ-
λοντος της κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Όραμα και αποστολή του SuM4all 
Όραμα του SuM4All (Sustainable Mobility for All) είναι ένας
κόσμος όπου το σύστημα μεταφορών και κινητικότητας θα απο-
τελέσει σημαντικό μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση των
παγκόσμιων προκλήσεων του 21ου αιώνα όπως η κλιματική
αλλαγή, η παγκόσμια ανάπτυξη, η μείωση της φτώχειας και η
διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης.

Sustainable Mobility for all (SUM4ALL) 
6η συνάντηση Κοινοπραξίας - Πρωτοβουλίας SuM4All
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Το όραμά του SuM4All για βιώσιμη κινητικότητα υποστηρίζεται
από τέσσερις πυλώνες: Διασφάλιση πρόσβασης, Αποδοτικότητα,
Ασφάλεια και Πράσινες μεταφορές. (Σχήμα 1). 

Το SuM4All χρησιμοποιεί τη δύναμη της φωνής όλων των
αρμόδιων παγκόσμιων οργανισμών σε συνδιασμό με τα διαθέσιμα
εργαλεία και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης (Παγκόσμια
Τράπεζα, ΟΗΕ, κλπ) για να λειτουργήσει ως ένα καθολικό ισχυρό
εργαλείο για τη βελτίωση του συστήματος μεταφορών και την
επίτευξη της βιώσιμης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

6η συνάντηση Κοινοπραξίας- 
Πρωτοβουλίας SuM4All
H 6η συνάντηση της Κοινοπραξίας της πρωτοβουλίας για τη 
Βιώσιμη κινητικότητα για όλους (SUM4ALL) πραγματοποιήθηκε
στις 16 Ιανουαρίου 2019 στην Ουάσιγκτον DC, ΗΠΑ, στην
Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) με μεγάλη επιτυχία και εν-
θουσιασμό σε σχέση με τον Παγκόσμιο Οδικό Χάρτη Δράσεων
(GRA) προς μια βιώσιμη κινητικότητα. Για πρώτη φορά, υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής, ηγέτες και εκπρόσωποι φορέων κλήθηκαν
να συμμετάσχουν και να μοιραστούν τις ιδέες τους σχετικά με
τον προτεινόμενο οδικό χάρτη δράσεων. 
Μεταξύ των εισηγήσεων αυτών ξεχώρισε και η εισήγηση του
προέδρου της ASECAP κ. Βασίλη Χαλκιά, στη συνεδρία για τις
πολυτροπικές μεταφορές. Ο κ. Χαλκιάς εκπροσωπώντας την
ένωση αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης (ASECAP) ανέδειξε ως
βασική πρόκληση την ανάγκη για δημιουργία προτύπων σχε-
διασμού που υποστηρίζουν τις πολυτροπικές μεταφορές. Επίσης,
ανέδειξε την υπάρχουσα έντονη ποικιλομορφία του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των εταιριών λειτουργίας παρουσιάζοντας παρα-
δείγματα από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Μεταξύ άλλων ανέδειξε τέλος την αναγκαιότητα για την εξα-
σφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ιδιωτικών
χρηστών όταν οι συνδέσεις πολλαπλών μέσων μεταφορών απαι-
τούν ροή πληροφοριών. 

Σχήμα 1: Όραμα Sum4All 
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελετή έναρξης του οδοιπορικού
ΣΕΣ με τίτλο: “Ασφαλείς και Έξυπνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία
2020 – 2030”. 

Ο Θανάσης Τσιάνος, πολιτικός μηχανικός - συγκοινωνιολόγος
ΕΜΠ, μέλος του ΔΣ του ΣΕΣ και συντονιστής του Οδοιπορικού,
παρουσίασε τους στόχους, το αντικείμενο, τις εκδηλώσεις και τις
δράσεις του Οδοιπορικού. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής
τράπεζας υπό τον συντονισμό του ομοτ. καθ. ΑΠΘ και αντ. Μέλους
Ακαδημίας Αθηνών Γ. Γιαννόπουλου καθώς και ανοικτή συζήτηση
με το κοινό.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι: 
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ OYΡΣΟΥΖΙΔΗΣ Βουλευτής, Πρόεδρος της Ειδικής Επι-

τροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ, Πρόεδρος ΤΕΕ
• ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ Πρόεδρος HELLASTRON 
• ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΟΝΙΟΛΟΣ Εκπρόσωπος ΣΕΓΜ
• ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ εκπρόσωπος ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
• ΘΑΝΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ, Καθηγητής ΕΜΠ, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας

ΕΜΠ 

ΕΝΑΡΞΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ ΣΕΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
“ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2020 - 2030”
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• ΒΑΣΩ ΜΥΛΩΝΑ, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩ-
ΝΑΣ"

Στην στρογγυλή τράπεζα συμμετείχαν οι: 
• Βασίλης Ψαριανός, Καθηγητής ΕΜΠ
• Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΜΕΤ, αναπλ.

Διευθύντρια ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
• Σοφία Αυγερινού Κολώνια, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Πρόεδρος

του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών
• Παναγιώτης Παπαδάκος, Πρόεδρος επιστ. επιτροπής κινητικότητας

ΣΕΣ 
• Μιχαήλ Πετράκης, Ομότιμος Ερευνητής, Πρώην Διευθυντής Ιν-

στιτούτου Περιβάλλοντος Αστεροσκοπείου Αθηνών
• Δημήτριος Δημητρίου, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ., Πρόεδρος ΔΣ ΔΑΑ

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς του Οδοιπορικού: Ελληνικά
Πετρέλαια, Hellastron, BEAT, ΙΜΕΤ.

Για το Οδοιπορικό έχει δημιουργηθεί η σελίδα στο facebook:
https://www.facebook.com/pg/Ασφαλείς-και-Έξυπνες-Μετακι-
νήσεις-στη-Δεκαετία-2020-2030-853535218330736 η οποία
θα προσφέρει άμεση ενημέρωση για όλες τις δράσεις και νέα
του Οδοιπορικού. 
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Οι άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις για την πολιτική και
τον σχεδιασμό, οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη γραφει-
οκρατική οργάνωση του κράτους και τις παθογένειες του πα-
ρελθόντος, η διασύνδεση ξεχωριστών μέχρι σήμερα πολιτικών
σε μια ολιστική προσέγγιση, αλλά και η ανάγκη για άμεσες
πρωτοβουλίες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αναδείχθηκαν
κατά τις τοποθετήσεις των εξαίρετων ομιλητών στην πολύ εν-
διαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Βιώσιμη Κινητικότητα και
Περιφερειακή Πολιτική» που διοργάνωσε το ΤΕΕ, σε συνεργασία
με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και το ευρωπαϊκό δίκτυο ενημέρωσης EURACTIV,
το βράδυ της Τρίτης 22 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα. 

Κεντρικό ζήτημα στη συζήτηση αποτέλεσε ο καθοριστικός ρόλος
που οι πόλεις καλούνται να διαδραματίσουν για τη χωροταξική
ανάπτυξη της χώρας, αλλά και η συμβολή του προγράμματος
URBACT και των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (Urban Innovative
Actions) στην πραγματοποίηση ενός πιο «πράσινου μέλλοντος». 
Η δυναμική των ελληνικών πόλεων στη διαδικασία μετάβασης
στη βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μείζον ζήτημα για την εν-

σωμάτωσή τους σε ένα νέο ευρωπαϊκό χωροταξικό μοντέλο
που θα θέτει σε πρώτο πλάνο τον άνθρωπο και τη σχέση του με
το περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης,
ο ρόλος των πόλεων στην Ευρώπη αναβαθμίζεται συνεχώς, και
η «Urban Agenda for the EU» αναδεικνύεται σταδιακά σε μείζονα
ευρωπαϊκή πολιτική με ξεχωριστό ρόλο μέσα στη Συνοχή.

Οι πόλεις αναγνωρίζονται ως ο βασικός πυρήνας παρέμβασης για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και για τον λόγο
αυτό περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνονται προς αυτές. 

Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός,
ο Γιώργος Δημαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
η Ρένα Κλαμπατσέα, Γενική Γραμματέας ΥΠΕΝ, ο Γιώργος Πα-
τούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, και πολλοί ακόμα εξαιρετικοί ομιλητές.  

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα με τους ομιλητές και το video
με τις παρουσιάσεις στο link https://goo.gl/uYGNh6 

Εκδήλωση
Βιώσιμη Κινητικότητα και Περιφερειακή Πολιτική
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Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
(Σ.Ε.Σ.) διοργανώνουν το «9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα
στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η
Ευφυής Εξέλιξη» το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 24
και 25 Οκτωβρίου 2019.

Το Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (Interna-
tional Congress on Transportation Research - ICTR) αποτελεί
εδώ και δεκαεπτά έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των με-
ταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια επιστημονική και ακα-
δημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη
και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μετα-
φορών και συγκοινωνιακών υποδομών. Στόχοι του Συνεδρίου
είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων
της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας
στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση
έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων
σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προ-
τάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών
υποδομών στη χώρα.

Επιστημονικές περιοχές Συνεδρίου (χωρίς να αποκλείονται
και άλλα αντικείμενα σχετικά με τις μεταφορές):
• Αστική κινητικότητα
• «Έξυπνες» πόλεις
• Αυτόνομες μεταφορές (όλα τα μέσα)
• Εξηλεκτρισμός των μεταφορών (όλα τα μέσα)
• Ασφάλεια των μεταφορών
• Ανθεκτικότητα και ασφάλεια
• Κυκλοφοριακά μοντέλα
• Οικονομικά και Πολιτική των μεταφορών
• Σχεδιασμός και Λειτουργία των μεταφορών
• Μεταφορικές υποδομές
• Εφαρμογή συνεργατικών συστημάτων
• Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ictr.gr.

Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην Αθήνα!

Με εκτίμηση,
Η Οργανωτική Επιτροπή ICTR 2019
ictr@certh.gr 

9ο Διεθνές Συνέδριο
για την  Έρευνα στις Μεταφορές 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη
Αθήνα, 24 και 25 Οκτωβρίου 2019

www.ictr.gr  
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34 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Το βιβλίο απευθύνεται στους συνα-
δέλφους συγκοινωνιολόγους, οικο-
νομολόγους, στατιστικολόγους, επι-
χειρησιακούς ερευνητές που ασχο-
λούνται με τον σχεδιασμό, την ορ-
γάνωση και διαχείριση των μεταφο-
ρών, την πρόβλεψη της ζήτησης των
διαφόρων συστημάτων μεταφορών
(οδικών, αεροπορικών, σιδηροδρο-
μικών, θαλάσσιων, αστικών), την πο-
σοτικοποίηση του φαινομένου της
μεταφοράς, την κατανόηση και συ-
σχέτιση των διαφόρων παραγόντων
και αιτίων που επηρεάζουν τις μετα-
φορές, όπως επίσης την ορθολογική
και αιτιοκρατική συσχέτισή τους.

Στο βιβλίο αναλύονται όλες οι μέθοδοι
πρόβλεψης της ζήτησης, από τις πιο
απλές ως τις πιο σύνθετες και προ-
σανατολίζεται και διευκολύνεται ο
αναγνώστης να αναζητήσει για το
συγκεκριμένο πρόβλημά του την κα-
τάλληλη μέθοδο για την πρόβλεψη
της ζήτησης.

Το βιβλίο ξεκινά με μια συνολική
ανάλυση του κλάδου των μεταφορών,
τη δυνατότητα αποσύνδεσης των ρυθ-
μών ανάπτυξης των μεταφορών από
τους ρυθμούς της οικονομικής ανά-
πτυξης, τις αλλαγές που θα επέλθουν
από τη χρήση του ηλεκτρικού αυτο-
κινήτου και των οχημάτων που κι-
νούνται αυτόνομα (δίχως οδηγό), τη
γενίκευση των πολιτικών βιώσιμης
κινητικότητας, τις επιπτώσεις από την
αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών
όρων που αφορούν τις μεταφορές. 

Αναλύονται πρώτα οι ποιοτικές μέ-
θοδοι πρόβλεψης της ζήτησης, οι
οποίες μπορούν να μετατρέψουν την

εμπειρική γνώση και άποψη ειδικών
και του κοινού σε πρόβλεψη της
μελλοντικής ζήτησης. Διερευνώνται
όλες οι ποιοτικές μέθοδοι: γνωμα-
τεύσεις ειδικών, Δελφική μέθοδος,
μέθοδος συγγραφής σεναρίων, έρευ-
νες ερωτηματολογίου και αγοράς. 

Αναλύονται κατόπιν όλες οι στατι-
στικές μέθοδοι πρόβλεψης της ζή-
τησης, με συγκεκριμένα παραδείγ-
ματα για κάθε μέσο μεταφοράς: μέ-
θοδος προβολής των τάσεων του
παρελθόντος, μέθοδος του κινητού
μέσου όρου, χρονοσειριακές μέθοδοι
που επιτρέπουν να προσαρμοσθεί
σε μια σειρά στατιστικών δεδομένων
η κατάλληλη εξίσωση. Παρουσιάζεται
ειδικότερα η μέθοδος Box-Jenkins.

Μεγάλο μέρος του βιβλίου αφιερώ-
νεται στα οικονομετρικά μοντέλα
πρόβλεψης της ζήτησης που επιτρέ-
πουν να συσχετίσουμε αιτιοκρατικά
τα διάφορα αίτια της ζήτησης με την
εξέλιξη της ζήτησης και την πρό-
βλεψη της μελλοντικής ζήτησης. Δί-
νονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής,
τα απαραίτητα βήματα και οι απαι-
τούμενοι στατιστικοί έλεγχοι για τη
δημιουργία ενός οικονομετρικού μον-
τέλου καθώς και τα διαθέσιμα λογι-
σμικά σε Η/Υ. 

Αναλύονται εκτενώς τα διάφορα οι-
κονομετρικά μοντέλα, με συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις εφαρμογών, που
μπορούν να αξιοποιηθούν για την αι-
τιοκρατική πρόβλεψη της μελλοντι-
κής ζήτησης για τις περιπτώσεις των
αεροπορικών, οδικών, σιδηροδρο-
μικών και αστικών μεταφορών (τόσο
επιβατικών όσο και εμπορευματικών)

Κυκλοφορεί από τον Διεθνή Εκδοτικό Οίκο Elsevier 
το νέο βιβλίο των συναδέλφων

Β. Προφυλλίδη και Γ. Μποτζώρη
Με τίτλο  Mοdeling of Transport Demand:

Analyzing, Calculating, and Forecasting Transport Demand

στο βιβλιο 
αναλυονται ολες 

οι μεθοδοι 
προβλεψης της ζητησης,

απο τις πιο απλες ως 
τις πιο συνθετες 

και προσανατολιζεται 
και διευκολυνεται 

ο αναγνωστης 
να αναζητησει 

για το συγκεκριμενο 
προβλημα του 

την καταλληλη μεθοδο
για την προβλεψη 

της ζητησης

“

”

209 large edition .qxp_Layout 1  19/04/2019  19:12  Page 36



και της οδικής ασφάλειας και των τροχαίων ατυχημάτων. Γίνεται
ακόμη εκτενής ανάλυση της μεθόδου των 4 βημάτων που επι-
τρέπει την πρόβλεψη της ζήτησης σε αστικό χώρο (πόλη,
ευρύτερη αστική περιοχή). Εξηγούνται τα τέσσερα βήματα της
μεθόδου: γένεση των μετακινήσεων, κατανομή των μετακινήσεων
σε ζεύγη προέλευσης – προορισμού, επιλογή μέσου μεταφοράς,
προσδιορισμός της αναλυτικής διαδρομής κάθε μετακίνησης.
Για κάθε βήμα δίνονται τα μοντέλα, οι εξισώσεις και οι αλγόριθμοι
που χρησιμοποιούνται.

Εκτός όμως από τις προηγούμενες (και σχετικά παραδοσιακές)
μεθόδους, αναλύονται στο βιβλίο και οι μέθοδοι πρόβλεψης
της ζήτησης που στηρίζονται στις τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης
και ειδικότερα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Δίνεται συ-
νοπτική παρουσίαση των τεχνικών αυτών, ώστε να γίνουν κατα-
νοητές από τον αναγνώστη που δεν έχει εξειδίκευση στην
τεχνητή νοημοσύνη. Δίνονται οι διάφορες κατηγορίες, τύποι και
αλγόριθμοι τεχνητών νευρωνικών δικτύων και εξηγείται πότε
ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν έναντι των παραδοσιακών στα-
τιστικών και οικονομετρικών μεθόδων. Δίνονται αναλυτικά πα-
ραδείγματα εφαρμογής των τεχνητών νευρωνικών δικτύων για
την πρόβλεψη της ζήτησης αεροπορικών, οδικών, σιδηροδρο-
μικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, για την πρόβλεψη
των αναγκών συντήρησης, για τη στάθμιση των επιπτώσεων

απρόβλεπτων γεγονότων στη ζήτηση. Παρουσιάζονται συγκε-
κριμένες περιπτώσεις εφαρμογών μεθόδων ασαφούς λογικής
για την πρόβλεψη της ζήτησης αεροπορικών, οδικών, σιδηρο-
δρομικών, αστικών μεταφορών, βελτιστοποίηση του χρόνου
πρασίνου και κυκλοφοριακών ροών, βελτιστοποίηση των δια-
δρομών οχημάτων, βελτιστοποίηση της μεταφορικής ικανότητας
αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων, κ.λπ. Εκτός από τις συνήθεις
βάσεις στατιστικών δεδομένων (κρατικών αρχών, διεθνών ορ-
γανισμών, επιχειρήσεων μεταφορών) στο βιβλίο αναπτύσσεται
πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αξιόπιστα οι βάσεις μεγάλων
δεδομένων (big data) που είναι πλέον διαθέσιμα από το
διαδίκτυο, την κινητή τηλεφωνία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές του βιβλίου μπορούν να αξιοποιηθούν
και επεκταθούν και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους που
αξιοποιούν μια σειρά στατιστικών δεδομένων, όπως τα οικονο-
μικά-χρηματιστηριακά μεγέθη, η εξέλιξη παραγγελιών-πωλήσεων
και γενικότερα η ανάλυση δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του βιβλίου
μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.elsevier.com/books/modeling-of-transport-de-
mand/profillidis/978-0-12-811513-8
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Εκπροσώπηση του ΣΕΣ

• Ο Θανάσης Τσιάνος εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην ημε-

ρίδα με θέμα "Αστική αναγέννηση για την αειφορία και

την ανθεκτικότητα. Αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμέ-

νου και επιχειρησιακού θεσμικού πλαισίου για τις αστι-

κές αναπλάσεις" την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 στο

αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ.

• Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου και ο Θανάσης Τσιάνος εκ-

προσώπησαν τον ΣΕΣ σε επίσημη συνάντηση με τον

Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ Α.Ε. κ. Μπελάβιλα την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου

2018. 

• Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου και ο Θανάσης Τσιάνος εκ-

προσώπησαν τον ΣΕΣ σε επίσημη συνάντηση με τη Γε-

νική Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας κ.

Κλαπατσέα στις 23 Ιανουαρίου 2019 στο πλαίσιο των

αναμενόμενων διαγωνισμών για τα Τοπικά Χωρικά

Σχέδια. Στη συνάντηση συζητήθηκε πέραν του σημαν-

τικού ρόλου του συγκοινωνιολόγου στην εκπόνηση

των ΤΧΣ, ο ορισμός, η ουσία και οι διαδικασίες εγκρί-

σεων των ΣΒΑΚ.  

• Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου και ο Θανάσης Τσιάνος εκ-

προσώπησαν τον ΣΕΣ σε επίσημη συνάντηση με τον Γε-

νικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών κ. Βούρδα

στις 4 Φεβρουαρίου 2019 στο πλαίσιο του άρθρου 22

με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», στο

σχέδιο νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφο-

ράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση

αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις

άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις». 

• Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου και ο Θανάσης Τσιάνος εκπρο-

σώπησαν τον ΣΕΣ σε επίσημη συνάντηση με τον Υφυ-

πουργό  Ενέργειας κ. Δημαρά στις 6 Φεβρουαρίου 2019

στα πλαίσια του άρθρου 22 με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης

Αστικής Κινητικότητας», στο σχέδιο νόμου «Δοκιμασία

προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και

οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων,

άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές δια-

τάξεις».

• Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου και ο Θανάσης Τσιάνος εκπρο-

σώπησαν τον ΣΕΣ στη συνεδρίαση της επιτροπής Παρα-

γωγής και Εμπορίου της Βουλής στις 12 Φεβρουαρίου

2019 με αφορμή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δοκιμασία

προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και

οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων,

άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές δια-

τάξεις».

• Ο Θανάσης Τσιάνος εκπροσώπησε τον ΣΕΣ συμμετέχον-

τας ως συντονιστής στο Συνέδριο με τίτλο “Βιώσιμη

Αστική Κινητικότητα στις Ελληνικές Πόλεις”, που διορ-

γανώθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων και την Πανελλήνια

Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής.

Νέα Μέλη
KAΡΟΛΕΜΕΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 823
ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ εγγράφεται με Α.Μ. 824

Νέα Μέλη
KAΡΟΛΕΜΕΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 823
ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ εγγράφεται με Α.Μ. 824

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

Νeα του ΔΣ
Παναγιώτης Παπαντωνίου*

36 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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