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1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

EDITORIAL
Στο διάστηµα των τριών µηνών που καλύπτει το παρόν τεύχος του Ενηµερωτι-
κού ∆ελτίου του ΣΕΣ, πολλά και σηµαντικά γεγονότα που αφορούν σε συγκοι-
νωνιακά θέµατα πραγµατοποιήθηκαν. Μεταξύ άλλων, αυτά αφορούν (α) στην
εφαρµογή της ‘Καλλικρατικής’ οργάνωσης της χώρας µας που αναµένεται (ή
θα πρέπει) να έχει κάποια επιρροή και στο ρόλο αλλά και στις επαγγελµατικές
ευκαιρίες του Συγκοινωνιολόγου, (β) στη ρύθµιση/αναδιοργάνωση της οικο-
νοµικής επίδοσης των αστικών συγκοινωνιών της περιοχής της Αττικής, και,
(γ) στην αυξητική τάση της αντίδρασης µέρους πολιτών στην τιµολόγηση της
χρήσης της µεταφορικής υποδοµής (εθνικό δίκτυο αυτοκινητόδροµων, αστικά
λεωφορεία/τρόλεϊ, δίκτυα σταθερής τροχιάς) και της εντυπωσιακής σύµπηξης
υστερικών, τεκµηριωµένων και υποβολιµαίων απόψεων στο δηµόσιο διάλογο.
Ο ΣΕΣ επιχείρησε, µεταχειριζόµενος τα µέσα που έχει στη διάθεσή του, αλλά
και βασιζόµενος στη στάση που διαχρονικά έχει επιλέξει, να προσφέρει ου-
σιωδώς στα παραπάνω θέµατα. Συγκεκριµένα, αφού πρώτα επεξεργάστηκε
µέσω των Επιτροπών του θέσεις και για τα παραπάνω θέµατα (το ∆Σ επιθυµεί
να εκφράσει τις θερµές ευχαριστίες σε όλους του Συναδέλφους που συµµετεί-
χαν και βοήθησαν στο έργο αυτό), πραγµατοποίησε παραστάσεις στους φορείς,
διοργάνωσε θεµατικές ηµερίδες και προσπάθησε να συνεισφέρει µέσω της
προώθησης στα ΜΜΕ των απόψεων/θέσεών του.
Σε ό,τι αφορά στο περιεχόµενο του παρόντος τεύχους, έχουµε τη χαρά να ανα-
κοινώσουµε δύο διακρίσεις Συναδέλφων µας. Στους κκ. Κωνσταντίνο Κεπα-
πτσόγλου και Μαθιό Καρλαύτη απονεµήθηκε το βραβείο “2010
State-of-the-art of Civil Engineering Award της American Society of Civil En-
gineers” για δηµοσιευµένη εργασία τους κατά το έτος 2010. Επίσης, στο Ερ-
γαστήριο ∆υναµικών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης του Τµήµατος Μηχανικών
Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης απονεµήθηκε το “ITS In-
stitutional Lead Award” (που αφορά ερευνητικούς φορείς ή ινστιτούτα, όχι
πρόσωπα) από το Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ). Οι
διακρίσεις των Συναδέλφων µας, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης, αποτε-
λούν παραδείγµατα των ευχάριστων αντιφάσεων που ο ερευνητικός χώρος
µπορεί να προσφέρει ως διέξοδο από αυτή.
Τέλος και στο παρόν τεύχος πολλοί Συνάδελφοι συνεισέφεραν µε τη συγγραφή
τεχνικών άρθρων, ενηµερωτικών δελτίων αλλά και µε την αποστολή γενικό-
τερων ενδιαφερόντων ειδήσεων. Ειδικά, περιλαµβάνονται άρθρα για την εναλ-
λακτική χρήση του διαθέσιµου στόλου των ταξί, για τη χρήση µοντέλων
καταµερισµού της κυκλοφορίας στην Ελλάδα, για το οργανωτικό πλαίσιο των
σιδηροδροµικών µεταφορών στην Ευρώπη, για τις ευρωπαϊκές δράσεις ελλη-
νικών ερευνητικών οµάδων και πλήθος άλλων ειδήσεων. Επίσης περιλαµβά-
νεται και ο Ετήσιος Απολογισµός των δράσεων του παρόντος ∆Σ κατά το έτος
2010-2011. Ευχαριστούµε θερµά τους Συναδέλφους για την προσφορά σε
όλους µας και υπενθυµίζεται η πάγια πρόσκληση προς όλους τους Συναδέλ-
φους για αποστολή άρθρων στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΣΕΣ.
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Tο 2010 State-of-the-art of Civil
Engineering Award της American
Society of Civil Engineers στους

συναδeλφους Ματθαiο Καρλαyτη και
Κωνσταντiνο Κεπαπτσoγλου

Βραβευση του Εργαστηριου ∆υναµικων Συστηµατων
και Προσοµοιωσης του Τµηµατος Μηχανικων

Παραγωγης και ∆ιοικησης του Πολυτεχνειου Κρητης

Μ
ε πολύ µεγάλη χαρά σας ενηµερώνουµε ότι οι συνάδελφοι Ματθαίος Καρλαύτης
και Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου πήραν το 2010 State-of-the-art of Civil Engi-
neering Award της American Society of Civil Engineers. Το βραβείο αυτό δίνεται

κάθε χρόνο στην εργασία εκείνη µεταξύ όλων των 7.000 εργασιών που δηµοσιεύτηκαν στα
33 επιστηµονικά περιοδικά (Journals) της ASCE µε την καλύτερη κριτική επισκόπηση και
ανάπτυξη προχωρηµένης επιστηµονικής µεθοδολογίας (state-of-the-art). Το ∆Σ του ΣΕΣ
εγκάρδια συγχαίρει τη διάκριση των µελών του στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουµε ότι η IEEE Intelligent Transportation Systems Society
αποφάσισε να απονείµει για το 2011 ένα από τα 3 καθιερωµένα βραβεία της, και συγκεκρι-
µένα το IEEE ITS Institutional Lead Award (που αφορά ερευνητικούς φορείς ή ινστιτούτα,
όχι πρόσωπα), στο Εργαστήριο ∆υναµικών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης του Τµήµατος
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το βραβείο θα παραλη-
φθεί στο πλαίσιο της 14th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Sys-
tems (ITSC 2011), Washington D.C., 5-7 Οκτωβρίου 2011.

Tο ∆Σ το ΣΕΣ συγχαίρει θερµά τον ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου ∆υναµικών Συστηµάτων και
Προσοµοίωσης Καθηγητή κ. Μάρκο Παπαγεωργίου και τους Συνεργάτες του για την ιδιαιτέ-
ρως σηµαντική αυτή διεθνή διάκριση.

Ο ρoλος των ταξi στην
οικονοµικh συγκυρiα:

∆ιεθνh παραδεiγµατα, διακυβεyµατα
και προοπτικες

Ο ρoλος των ταξi στην
οικονοµικh συγκυρiα:

∆ιεθνh παραδεiγµατα, διακυβεyµατα
και προοπτικες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ηπαγκόσµια κρίση συνδέεται µε τον αστικό χώρο, καθώς
έχει µερική αφετηρία και κατάληξη την εµπορευµατο-
ποίηση των πόλεων. Σχετικώς µε τις ∆ηµόσιες Συγκοι-

νωνίες (∆.Σ.), η περιστολή κρατικών δαπανών οδηγεί στη
-διακηρυσσόµενη ή αποσιωπούµενη- µείωση του µεταφορι-
κού έργου και στην πτώση της ποιότητας υπηρεσιών που πα-
ρέχουν. Συγχρόνως, η αύξηση της τιµής των καυσίµων ασκεί
αυξητικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, οι οποίες αφενός
µετακυλίονται στην τιµή των εισιτηρίων των ∆.Σ. και αφετέ-
ρου καθιστούν λιγότερο ελκυστικό το Επιβατικό Ιδιωτικής
Χρήσης (ΕΙΧ) όχηµα. Τα δε ήπια µέσα µεταφοράς δεν ενδεί-
κνυνται για όλα τα ανάγλυφα, τις καιρικές συνθήκες, τους
χρήστες, τους σκοπούς ταξιδιού.
Με βάση τα παραπάνω, η σηµερινή συγκυρία ενέχει τον κίν-
δυνο µείωσης της κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται
σκόπιµη η θεώρηση και αναθεώρηση του ρόλου των ταξί στα
αστικά µεταφορικά συστήµατα µέσω της αναζήτησης νέων
αναβαθµισµένων χαρακτηριστικών που µπορούν να αποκτή-
σουν. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται

αδροµερώς «καλές πρακτικές» από πόλεις του ανεπτυγµέ-
νου και αναπτυσσόµενου κόσµου. Στόχος είναι η ανάδειξη
εναλλακτικών προσεγγίσεων του ρόλου των ταξί, η αναζή-
τηση και διατύπωση πλαισίου προτάσεων για την περίπτωση
της Αθήνας.

2. ΤΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η λέξη ταξί προέρχεται από
συντόµευση της λέξης «τα-
ξίµετρο» (taximetre), το
οποίο προκύπτει από σύν-
τµηση του γαλλικού ρήµα-
τος taxer (=επιβάλλω

φόρο) και της λέξης «µέτρο». Η ιδιαιτερότητα των ταξί έγ-
κειται ακριβώς στη χρέωση µε βάση τη διανυόµενη απόσταση
και το χρόνο της διαδροµής. Τα πρώτα επί µισθώσει ιππήλατα

Ζωή Χριστοφόρου*
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οχήµατα µε λειτουργία προσήκουσα στη σηµερινή (ως προς
τον τρόπο υπολογισµού κοµίστρου) εµφανίζονται στο Λονδίνο
(hackney) και το Παρίσι (fiacre) στις αρχές του 17ου αιώνα.
Σταδιακά, όλες οι πόλεις αποκτούν ευµεγέθη στόλο ταξί µε
διακριτά χαρακτηριστικά ως προς τα οχήµατα, το κανονιστικό
πλαίσιο λειτουργίας, το κόµιστρο, το ρόλο στο µεταφορικό σύ-
στηµα, την πιστοποίηση του οδηγού, τον τρόπο ανεύρεσης πε-
λατών κ.λπ.

Ο ρόλος των ταξί στα µεταφορικά συστήµατα των πόλεων
είναι εξόχως σηµαντικός:
• Προσφέρουν πλήθος πλεονεκτηµάτων όπως ευελιξία,

αξιοπιστία, αυξηµένη προσβασιµότητα, υπηρεσία πόρτα-
πόρτα, υψηλή σχετικά ταχύτητα.

• Ικανοποιούν βασικές ανάγκες µετακίνησης λειτουργών-
τας συµπληρωµατικά µε τη ∆.Σ., ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
όπου η ∆.Σ. πάσχει από λειτουργικές αδυναµίες (π.χ. πε-
ριορισµένη γεωγραφική ή χρονική κάλυψη).

• Εξυπηρετούν συγκεκριµένες κατηγορίες επιβατών, οι
οποίες είναι «δέσµιες» των ταξί λόγω έλλειψης εναλλα-
κτικών. Στη Νιγηρία επί παραδείγµατι, µελέτη καταδεικνύει
ότι οι ηλικιωµένοι χρησιµοποιούν ταξί για την πραγµατο-
ποίηση του 20% των µετακινήσεών τους1.

• Εξυπηρετούν µετακινήσεις µε συγκεκριµένα χαρακτηρι-

στικά –όταν η προέλευση ή ο προορισµός είναι τερµατική
εγκατάσταση (σιδηροδροµικός σταθµός, αεροδρόµιο) ή
ενέχει µεταφορά φορτίου (ξενοδοχείο, εµπορικό ή εκθε-
σιακό κέντρο).

• Αξιοποιούνται σε µεγάλες εκδηλώσεις κάθε είδους (πολι-
τιστικές, αθλητικές κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση της επι-
πρόσθετης ζήτησης.

• Συνδέονται µε συγκεκριµένους σκοπούς µετακινήσεων
όπως είναι η υγεία και η διασκέδαση.

Από την άλλη πλευρά, η κυκλοφορία των ταξί επισύρει κυ-
κλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα:
• Τα ταξί διανύουν πολλά χιλιόµετρα είτε πραγµατοποιώντας

διαδροµές επί πληρωµή είτε αναζητώντας πελάτη. Το µε-
γαλύτερο µέρος των χιλιοµέτρων αυτών είναι εντός των
βεβαρυµµένων κυκλοφοριακά κεντρικών περιοχών.

• Πραγµατοποιούν συνεχείς στάσεις, επιβραδύνσεις και επι-
ταχύνσεις, οι οποίες συνδέονται µε αυξηµένες εκποµπές
ρύπων.

• Η λειτουργία τους στο µεταφορικό σύστηµα είναι ενίοτε αν-
ταγωνιστική µε το σύστηµα µέσων µαζικής µεταφοράς
(Μ.Μ.Μ.), καθώς ενδέχεται να κινούνται σε ίδιες διαδρο-
µές. Άλλωστε, τα ταξί συνήθως κινούνται στη δεξιά λωρίδα
κυκλοφορίας, την οποία χρησιµοποιούν και τα λεωφορεία.

3. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
3.1 Κάιρο: Ανανέωση στόλου ταξί µε περιβαλλοντικά κριτήρια

• Πληθυσµός: ~ 20.000.000 κάτοικοι.
• Εκτενές οδικό δίκτυο, µετρό, ιδιωτικά λεωφορεία και minivan.
• Μέση ταχύτητα ΕΙΧ < 11 χλµ./ώρα2.
• Μέσος όρος της ηλικίας ταξί: 32 έτη3!
• Κόστος περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από παλαιά οχήµατα: 3-6% του ΑΕΠ4!

Ηλικία οχήματος 

Τύπ ος οχήματος <15 έτη  15 -25 έτη  25 -35 έτη >35 έτη σύνολο  %

ΕΙΧ 406.726  265.407  185.054  114.082  971.269  65 % 

ταξί 22.752  21.587  17.097  23.474  84.910  6%

minivan 10.153  6.042  5.456  7.658  29.309  2%

φορτηγά 23.326  106.896  31.085  13.004  174 .311  12%

λεωφ ορεία  8.839  112.426  76.207  28.044  225.516  15%

σύνολο 471.796  512.358  314.899  186.262  1.485.315  

% 32% 34% 21% 13%  

Το 2008 τέθηκε σε εφαρµογή τριετές πρόγραµµα ανανέωσης
του στόλου των ταξί µέσω περιορισµών ανανέωσης υφιστά-
µενων αδειών, αλλά και της παροχής οικονοµικών κινήτρων
στους ιδιοκτήτες. Τα κίνητρα αυτά συµπεριελάµβαναν2:
• φοροαπαλλαγή για την απόκτηση νέου οχήµατος,
• χρηµατική αποζηµίωση κατά την απόσυρση του παλαιού

οχήµατος,
• δωρεάν µετακίνηση µε ∆Σ για 1-2 έτη,
• απαλλαγή από καταβολή τελών κυκλοφορίας για πολλά

έτη.
Συγχρόνως, υπάρχει συνεργασία µε τράπεζες για τη χορή-
γηση δανείων µε ευνοϊκούς σχετικά όρους για τους αγορα-
στές νέων οχηµάτων. Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης
προκαταβάλλει το 25% της αξίας του νέου οχήµατος. Το υπό-
λοιπο της αξίας αποπληρώνεται σε 6 έτη µε ετήσιο επιτόκιο
6,5%, ενώ η µηνιαία δόση του δανείου επιχορηγείται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό µε 86-120 ευρώ αναλόγως µε το
όχηµα2.
Μέχρι τον Απρίλιο του 2009, περισσότερα από τα µισά οχή-
µατα ταξί είχαν αντικατασταθεί µε νέα3. Η εφαρµογή του προ-
γράµµατος αναµένεται να αποφέρει συνολικά κέρδη 80
εκατοµµυρίων ευρώ µόνο από τη µείωση της κατανάλωσης
καυσίµου2. Οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου αναµένεται να
µειωθούν κατά 4.926 τόνους, ενώ οι εκποµπές µονοξειδίου
του άνθρακα κατά 30.359 τόνους2.

3.2 Mexico City: Προσαρµογή οχήµα-
τος στις ανάγκες των µετακινούµενων

• Πληθυσµός: ~ 22.000.000 κάτοικοι.
• Ευρύ δίκτυο µετρό, τρόλεϊ, τραµ και λεωφορείων το οποίο

διαχειρίζονται ιδιώτες.
• Μετρό: 416 εκατοµµύρια επιβάτες ετησίως.

Ήδη από τη δεκαετία του 1950, τα ταξί αποτελούσαν βασική
συνιστώσα του µεταφορικού συστήµατος εφαρµόζοντας πολ-
λαπλή µίσθωση5. Σήµερα ο στόλος των ταξί θεωρείται ο µε-
γαλύτερος του κόσµου και αριθµεί 130.000 οχήµατα, τα
οποία υπόκεινται στους περιορισµούς του «∆ακτυλίου».
Τα οχήµατα που αρχικά χρησιµοποιήθηκαν για την εξυπηρέ-
τηση χαµηλών εισοδηµατικών στρωµάτων ήταν δίθυρα Volk-
swagen Sedán, τα οποία είχαν χαµηλότερο αρχικό και
λειτουργικό κόστος. Μέχρι σήµερα, το κόµιστρο των 2-θυρων
ταξί είναι χαµηλότερο µε τιµή εκκίνησης τα 0,35 ευρώ. Τα 4-
θυρα οχήµατα έχουν τιµή εκκίνησης τα 0,39 ευρώ. Υψηλό-
τερη τιµολόγηση εφαρµόζεται για υπηρεσίες ταξί
πολυτελείας ή τουριστικά. Για λόγους σύγκρισης, σηµειώνε-
ται πως το τυπικό εισιτήριο του µετρό για απλή διαδροµή στοι-
χίζει περίπου 0,2€. Επισηµαίνεται, ωστόσο, πως εντός του
2011 σχεδιάζεται αύξηση των κοµίστρων κατά 10%.

Πίνακας 1: Σύνθεση στόλου οχηµάτων στο Κάιρο (2008)

πηγή: (2)
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Εκτός των 2-θυρων και 4-θυρων οχηµάτων, κυκλοφορούν
van και µικρά λεωφορεία 10-14 θέσεων, τα οποία λειτουρ-
γούν είτε σε σταθερές διαδροµές (collectivos) είτε επί τη
βάσει της ζήτησης µε τηλεφωνική προ-συνεννόηση και τρο-
φοδοτούν τις τακτικές λεωφορειακές γραµµές. Σηµειώνεται
πως αντίστοιχες προσαρµογές οχηµάτων στις µεταφορικές
ανάγκες καταγράφονται και στην Κίνα.

3.3 Στρασβούργο: Συνεργασία ταξί µε
Μ.Μ.Μ. για κάλυψη χαµηλής ζήτησης

• Πληθυσµός: 450.000 κάτοικοι.
• Επισκέπτες: 650.000 ετησίως.
• ∆ίκτυο τραµ (4 γραµµές, 46 σταθµοί), 30 λεωφορειακές

γραµµές, εκτενέστατο δίκτυο ποδηλατοδρόµων.
• Ενιαίος µητροπολιτικός φορέας συγκοινωνιών.
Για την εξυπηρέτηση αποµακρυσµένων περιοχών, αλλά και
για την εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, λειτουργεί
το πρόγραµµα «Taxibus». Ο χρήστης µεταβαίνει στη στάση
του λεωφορείου και χρησιµοποιεί ταξί απλώς επιδεικνύον-
τας το εισιτήριο της ∆.Σ. χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. Η
λειτουργία αυτή είναι ανά περίπτωση ορισµένη χωρικά (συγ-
κεκριµένες στάσεις) ή/και χρονικά (συγκεκριµένες ώρες).

3.4 Η πόλη των Παρισίων: Χρήση ταξί
για την εξυπηρέτηση ευπαθών οµάδων

• Πληθυσµός: 10.000.000 κάτοικοι.
• Τουριστική κίνηση.
• Πυκνό και ευρύ δίκτυο µετρό, λεωφορείων και τραµ.
• Μητροπολιτικός φορέας συγκοινωνιών (STIF)
Η παλαιότητα του δικτύου µετρό και άλλοι περιορισµοί δεν
επιτρέπουν την άµεση και πλήρη προσαρµογή του ώστε να
είναι προσβάσιµο από Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ). Κατά το
διάστηµα 1983-2005, η STIF επιδοτεί εταιρείες παροχής µε-
ταφορικού έργου για τη µεταφορά ΑµεΑ. Από το 2005, η υπη-
ρεσία αυτή αναβαθµίζεται και αναδιαµορφώνεται καθώς η
STIF αναλαµβάνει πλήρως τη διεκπεραίωσή της σε συντονι-
σµό µε τα Τοπικά Συµβούλια προβαίνοντας στην αγορά ειδι-
κών οχηµάτων. Η από κοινού επιδότηση του προγράµµατος

«PAM» ανέρχεται στο 80% του κόστους της. Τα άτοµα µε προ-
βλήµατα κινητικότητας µπορούν να καλέσουν ταξί από και
προς οποιοδήποτε σηµείο της µητροπολιτικής περιοχής. Η
αίτηση µετακίνησης πρέπει να πραγµατοποιηθεί 24 ώρες νω-
ρίτερα µέσω τηλεφώνου, τηλεοµοιότυπου ή διαδικτύου. Το
εισιτήριο της ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας για απλή µετακίνηση
εντός του ∆ήµου (και όχι στην ευρύτερη περιοχή) ανέρχεται
στο 1,2 € και η «σηµαία» των συµβατικών ταξί στα 2,2 €. Το
ύψος του κοµίστρου για τη συγκεκριµένη υπηρεσία κυµαίνε-
ται ανάλογα µε τη χιλιοµετρική (και όχι τη διανυόµενη) από-
σταση:
• Για διαδροµές από 0 έως 15 χλµ.: 6.60€
• Για διαδροµές από 15 έως 30 χλµ.: 9,90€
• Για διαδροµές από 30 έως 50 χλµ.: 16,50€
• Για διαδροµές άνω των 50 χλµ: 33€

4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.1 Συγκυρία, διακυβεύµατα και
προοπτικές

Σήµερα, ο στόλος των ταξί περιλαµβάνει 16.000 οχήµατα και
σε µεγάλο βαθµό ανανεώθηκε κατά την περίοδο των Ολυµ-
πιακών Αγώνων του 2004. Αν και το ζήτηµα είναι υπό δια-
βούλευση, τόσο η είσοδος στο επάγγελµα όσο και η
διατίµηση του κοµίστρου παραµένουν επί του παρόντος υπό
κρατικό έλεγχο. Οι οργανωµένοι σταθµοί ταξί («πιάτσες»)
είναι ολιγάριθµοι και συχνά χωροθετούνται σε ακατάλληλα
σηµεία. Η παράνοµη πολλαπλή µίσθωση αποτελεί συνήθη
πρακτική χωρίς να συνοδεύεται ωστόσο από µείωση του κο-
µίστρου. Το ύψος του κοµίστρου υπόκειται σε συνεχείς αυξή-
σεις αν και παραµένει χαµηλότερο σε σχέση µε άλλες
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Στη σηµερινή συγκυρία της οικονοµικής κρίσης, περιστέλ-
λονται οι κρατικές επενδύσεις και δαπάνες για τις ∆.Σ. Ανα-
στέλλεται η κατασκευή νέων υποδοµών (επεκτάσεις µετρό,
τραµ κ.λπ.), ενώ παράλληλα υποβαθµίζεται η ποιότητα παρο-
χής υπηρεσιών, περιορίζεται το ωράριο λειτουργίας, συγχω-
νεύονται και καταργούνται λεωφορειακές γραµµές. Οι τιµές
των εισιτηρίων αυξάνονται και τίθεται υπό συζήτηση ο δηµό-
σιος χαρακτήρας των συγκοινωνιών. Από την άλλη πλευρά,
θεσµοθετείται η ίδρυση και λειτουργία Μητροπολιτικού Φορέα
Συγκοινωνιών για τη µείζονα περιοχή της Αθήνας.
Η συγκυρία, όπως σκιαγραφείται παραπάνω, υποκρύπτει κιν-
δύνους ως προς τις µετακινήσεις και την ποιότητα ζωής στην

Στάση taxibus στο Στρασβούργο

Ειδικό ταξί µεταφοράς ΑµεΑ στο Παρίσι

Τυπικό 2-θυρο ταξί της πόλης του Μεξικό
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Αθήνα. Η υποβάθµιση των ∆.Σ. ενδεχοµένως να οδηγήσει στη
µείωση της επιβατικής κίνησης. Ωστόσο, οι λεγόµενοι «δέ-
σµιοι» χρήστες των Μ.Μ.Μ. στερούνται εναλλακτικών αφού
δεν διαθέτουν ΕΙΧ. Η δε αύξηση της τιµής του καυσίµου και η
µείωση της αγοραστικής δύναµης µπορεί να καταστήσει οι-
κονοµικά αδύνατη την απόκτηση και συντήρηση ΕΙΧ για µε-
γάλο τµήµα του πληθυσµού. Εποµένως, ανακύπτει ένα
διακύβευµα διακριτό από την κυκλοφοριακή συµφόρηση και
τα παρελκόµενά της (περιβάλλον, ατυχήµατα, καθυστερή-
σεις κ.λπ.). Ειδικότερα, ελλοχεύει ο κίνδυνος µείωσης της κι-
νητικότητας συνολικά και των ευπαθών οµάδων ειδικότερα.
Συγχρόνως, ο κλάδος των ταξί πλήττεται από την οικονοµική
κρίση καθώς η ζήτηση µειώνεται ως επακόλουθο της µεί-
ωσης της αγοραστικής δύναµης. Το περιθώριο κέρδους των
ιδιοκτητών ταξί συµπιέζεται ασφυκτικά από τις διαρκείς αυ-
ξήσεις της τιµής του καυσίµου. Η ενδεχόµενη υλοποίηση
προγράµµατος απελευθέρωσης του επαγγέλµατος ενδεχο-
µένως να οδηγήσει στην αύξηση των κυκλοφορούντων ταξί
(προσφορά) ή/και στην απαξίωση της αρχικής επένδυσης για
απόκτηση άδειας ταξί.
Το 2003, ο Βλαστός5 επεσήµαινε ότι παρά το εύρος των δυνα-
τοτήτων που προσφέρουν, τα ταξί δεν έχουν αξιοποιηθεί στα
συγκοινωνιακά συστήµατα της Ευρώπης εξαιτίας παραγόντων
όπως «η κακή ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών, η αδυ-
ναµία της Πολιτείας να τα εντάξει σε ένα οργανωµένο σύστηµα,
η ερασιτεχνική οργάνωση των ταξί (ιδίως στην Ελλάδα), η έλ-
λειψη συντονισµού ανάµεσα στους φορείς της δηµόσιας συγ-
κοινωνίας, το υψηλό κόµιστρο». Πέραν αυτών, η έως τώρα
κερδοφορία των ιδιοκτητών ταξί και η σχετική ισορροπία προ-
σφοράς και ζήτησης δεν παρείχαν κίνητρο στους ιδιοκτήτες για
αναζήτηση τέτοιων λύσεων.
Εν τούτοις, στη σηµερινή διαµορφούµενη συγκυρία, οι παρα-
πάνω περιοριστικοί παράγοντες παύουν να υφίστανται ή δίδε-
ται η δυνατότητα υπέρβασής τους. Οι προσφερόµενες
υπηρεσίες έχουν σηµαντικά αναβαθµιστεί, ενώ ο συνεταιρι-
σµός µπορεί να αποβεί επικερδέστερος από τη µεµονωµένη
άσκηση του επαγγέλµατος. Η λειτουργία του Μητροπολιτικού
Φορέα µπορεί να παράσχει το απαιτούµενο πλαίσιο για την έν-
ταξη των ταξί σε οργανωµένο σύστηµα διαχείρισης µε βάση τα
χαρακτηριστικά της ζήτησης. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
µπορεί να συνδράµει σηµαντικά στην υλοποίηση και βελτι-
στοποίηση τέτοιου προγράµµατος. Τέλος, το χαµηλό κόµιστρο
µπορεί να προσελκύσει επαρκή ζήτηση για τη διασφάλιση της
βιωσιµότητας της επιχείρησης των ιδιοκτητών ταξί.

4.2 Πλαίσιο προτάσεων
Σε συνέχεια των παραπάνω, θα µπορούσε να εξεταστεί η
εκούσια υπαγωγή των ταξί σε οργανωµένο κεντρικό σύστηµα
το οποίο να συντονίζεται από το Μητροπολιτικό Φορέα. Ο κεν-
τρικός σχεδιασµός, έλεγχος και εποπτεία επιτρέπουν την κα-
λύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων (οχήµατα, οδηγοί,
καύσιµα, οδός κ.λπ.) µε παράλληλη αύξηση του µεταφορι-

κού έργου και προώθηση των Μ.Μ.Μ. Μεταξύ άλλων, µπο-
ρούν να θεωρηθούν τα παρακάτω:

1. Λειτουργία µε βάση τη ζήτηση στο πρότυπο των ταξί µε
προ-συνεννόηση, η οποία αναµένεται να αποφέρει µείωση
των διανυόµενων χιλιοµέτρων (προς αναζήτηση πελατών)
και του λειτουργικού κόστους. Οι πελάτες µπορούν να επι-
κοινωνούν µε κέντρο διαχείρισης µέσω π.χ. κινητού τηλε-
φώνου ή του διαδικτύου.

2. Θεσµοθέτηση πολλαπλής µίσθωσης µε παράλληλη µεί-
ωση του κοµίστρου, η οποία αναµένεται να οδηγήσει σε αύ-
ξηση της ζήτησης. Η πολλαπλή µίσθωση είναι ιδιαίτερη
ευχερής µέσω προ-συνεννόησης.

3. Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες (GPS, λογισµικά routing)
για τη βελτιστοποίηση των επιλεγόµενων διαδροµών (πολ-
λαπλής µίσθωσης) και τον καλύτερο συνδυασµό σηµείων
προέλευσης – προορισµού. Με τον τρόπο αυτό, αναµένεται
µείωση των διανυόµενων χιλιοµέτρων, του λειτουργικού κό-
στους και της κυκλοφοριακής συµφόρησης.

4. Πρόβλεψη και κατασκευή ειδικών και, κυρίως, κατάλλη-
λων θέσεων για αναµονή των ταξί και για την πραγµατοποί-
ηση από/επιβιβάσεων µε ασφάλεια και µικρή κυκλοφοριακή
επιβάρυνση.

5. Θεσµοθέτηση συνδυασµένου εισιτηρίου ταξί - Μ.Μ.Μ. για
συγκεκριµένες διαδροµές, συγκεκριµένες αφετηρίες ή προ-
ορισµούς, για ώρες χαµηλής ζήτησης ή για συγκεκριµένες
κατηγορίες χρηστών (π.χ. άνω των 65 ετών).

6. Καλύτερη αρχική εκπαίδευση και επιµόρφωση των οδη-
γών σε θέµατα Οδικής Ασφάλειας, οικολογικής οδήγησης,
συµπεριφοράς προς τον επιβάτη, εξοικείωσης µε νέες τε-
χνολογίες (υπαγωγή στην οδηγία 2003/59/ΕΚ).

7. Καθιέρωση ελάχιστων προδιαγραφών οχηµάτων µε βάση
περιβαλλοντικά ή άλλα κριτήρια (π.χ. προσαρµογή για µετα-
φορά ποδηλάτων).

8. Επιλογή διαδροµών προς διασφάλιση του συµπληρωµα-
τικού -και όχι ανταγωνιστικού- ως προς τις δηµόσιες αστικές
συγκοινωνίες ρόλου τους.

Επιπλέον, ο Μητροπολιτικός Φορέας µπορεί να εξετάσει
δέσµη µέτρων για την παροχή κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες
ταξί που υπάγονται στο προτεινόµενο κεντρικό σύστηµα. Τέ-
τοια µέτρα µπορεί λόγου χάρη να περιλαµβάνουν:
• προνοµιακή είσοδο σε περιοχές (π.χ. ∆ακτύλιος), συγκοι-

νωνιακούς κόµβους (π.χ. αεροδρόµιο)
• προνοµιακή χρήση χώρων αναµονής πελατών ή πραγµα-

τοποίησης στάσεων για απο/επιβιβάσεις
• µερική απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής φόρων και

τελών κυκλοφορίας
• δωρεάν παροχή επιστηµονικής υποστήριξης (νοµικά ζη-

τήµατα, επιµορφώσεις)
• ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης για αγορά οχηµάτων φι-

λικών προς το περιβάλλον.

Η εφαρµογή προγράµµατος κεντρικού σχεδιασµού µε βάση τη ζήτηση και µε αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αναµένεται να
καλύψει αφενός λειτουργικές ανεπάρκειες των Μ.Μ.Μ. και αφετέρου ανάγκες µετακίνησης ευαίσθητων κατηγοριών χρη-
στών. Παράλληλα, το χαµηλό κόµιστρο θα διασφαλίσει τη δυνατότητα χρήσης των υπαγόµενων στο πρόγραµµα οχηµάτων
από ευρύτατα εισοδηµατικά στρώµατα. Συγχρόνως, οι ιδιοκτήτες ταξί µπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα της επι-
χείρησής τους. Η σωστή οργάνωση και εφαρµογή τέτοιου προγράµµατος µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση
της κινητικότητας και τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της ποιότητας ζωής στη µητροπολιτική περιοχή της
Αθήνας.

Η εφαρµογή προγράµµατος κεντρικού σχεδιασµού µε βάση τη ζήτηση και µε αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αναµένεται να
καλύψει αφενός λειτουργικές ανεπάρκειες των Μ.Μ.Μ. και αφετέρου ανάγκες µετακίνησης ευαίσθητων κατηγοριών χρη-
στών. Παράλληλα, το χαµηλό κόµιστρο θα διασφαλίσει τη δυνατότητα χρήσης των υπαγόµενων στο πρόγραµµα οχηµάτων
από ευρύτατα εισοδηµατικά στρώµατα. Συγχρόνως, οι ιδιοκτήτες ταξί µπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα της επι-
χείρησής τους. Η σωστή οργάνωση και εφαρµογή τέτοιου προγράµµατος µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση
της κινητικότητας και τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της ποιότητας ζωής στη µητροπολιτική περιοχή της
Αθήνας.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΤα τελευταία χρόνια, έχει αναγνωριστεί ευρέως η
ανάγκη για τη δηµιουργία καλύτερα οργανωµένων, αν-
ταγωνιστικών και οικονοµικά αποδοτικών σιδηροδρό-

µων. Κατά συνέπεια, πολλές χώρες έχουν εισαγάγει
µεταρρυθµίσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση της λειτουρ-
γίας και των οικονοµικών επιδόσεων των εθνικών τους σι-
δηροδρόµων. Τέτοιες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, που
συχνά περιγράφονται ως «αναδιάρθρωση των σιδηροδρό-
µων», συµπεριλαµβάνουν τη δηµιουργία νέων Οργανισµών,

την αναθεώρηση της οικονοµικής-τιµολογιακής τους πολιτι-
κής και την άρση των µονοπωλίων µέσω της απελευθέρω-
σης του ανταγωνισµού.
Παραδοσιακά οι περισσότεροι σιδηροδροµικοί Οργανισµοί
είχαν στη µεταπολεµική εποχή µία ολοκληρωµένη δοµή δη-
µόσιου µονοπωλιακού χαρακτήρα. Τα υψηλά πάγια κόστη σε
σχέση µε τη διαθεσιµότητα της υποδοµής καθώς και την πρι-
µοδότηση πληθυσµιακών οµάδων χαµηλού εισοδήµατος, κα-
λύπτονταν από το δηµόσιο, του οποίου η προσφορά απέκτησε
µονοπωλιακό χαρακτήρα. Τα τελευταία, όµως, 25 χρόνια οι
πριµοδοτήσεις αυτές τέθηκαν υπό αµφισβήτηση.

Η ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κωνσταντίνος Λυµπέρης*
Τατιάνα-Ιωάννα Γιαλαµά **

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Ο σιδηρόδροµος, για ένα χρονικό διάστηµα, υπήρξε το πιο τε-
χνολογικά προηγµένο και κυρίαρχο µέσο χερσαίας µεταφοράς.
Η κυριαρχία αυτή σήµαινε ότι οι σιδηρόδροµοι, σε όλο τον
κόσµο, αναπτύχθηκαν ως Οργανισµοί που ήλεγχαν οι ίδιοι τις εγ-
καταστάσεις τους, εκτελούσαν όλες τις λειτουργικές και τις δι-
οικητικές τους δραστηριότητες και προσδιόριζαν µονοµερώς το
είδος των υπηρεσιών που θα προσέφεραν στην εκάστοτε αγορά.
Λόγω αυτής της µονοπωλιακής κατάστασης, οι ρυθµιστικές
δοµές που τέθηκαν σε εφαρµογή για τον έλεγχο των σιδηρο-
δρόµων έχουν παραµείνει ως επί το πλείστον αµετάβλητες µέχρι
σήµερα.
Στις δεκαετίες έκρηξης του Ι.Χ., της ανάπτυξης των αεροπορικών
εταιρειών µε σηµαντικές προσφορές στην αγορά µεταφορών
καθώς και των οδικών µεταφορών (Σχ. 1,2), επήλθε η απώλεια
µεγάλου µεριδίου µεταφορικού έργου των σιδηροδρόµων. Συ-
νέπεια τούτου ήταν ο οικονοµικός µαρασµός των σιδηροδροµι-
κών Οργανισµών µε ταυτόχρονη δηµιουργία δυσβάσταχτου
χρέους στον προϋπολογισµό.

Σχήµα 1: Επιβατικές µεταφορές στην ΕΕ 1970-2000 [Πηγή 2]

Σχήµα 2: Εµπορευµατικές µεταφορές στην ΕΕ 1970-2000
[Πηγή 2]

Επί πλέον υπογραµµίζεται ο ρόλος της πολιτικής όπου εξέχουν
δύο περιπτώσεις:

1. Ο σιδηρόδροµος ήταν παραδοσιακά υπό την επιρροή συγκε-
κριµένων υπουργείων, που σηµαίνει ότι οι ∆ιοικήσεις δεν είχαν
κανένα κίνητρο ανταγωνιστικότητας στην ευρύτερη αγορά µετα-
φορών, αντιµετωπίζοντας και απαιτήσεις άλλων υπουργείων, το-
πικών διοικήσεων και διαφόρων συντεχνιών όσον αφορά σε
θέµατα λειτουργίας και σχεδιασµού.

2. Οι πολιτικοί ήθελαν να προωθήσουν το σιδηρόδροµο χωρίς
όµως να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κονδύλια. Τον χρησιµο-
ποιούσαν λοιπόν για την εξασφάλιση δανείων, τα οποία όµως
δεν κατέληγαν τελικά στον σιδηρόδροµο, χρεώνοντάς τον υπέρ-
µετρα.
Ως εκ τούτου, οι σιδηροδροµικοί Οργανισµοί σε πολλές χώρες
αντιµετωπίζουν σήµερα µια σειρά από αλληλένδετα προβλή-
µατα που συνήθως συνοψίζονται στα εξής:
• Χρόνια οικονοµικά ελλείµµατα.
• Αυξηµένες λειτουργικές επιδοτήσεις.
• Απαρχαιωµένα συστήµατα τιµολόγησης.
• Έλλειψη δίκαιης και ορθολογικής διάρθρωσης των ναύλων.
• Χαµηλή λειτουργική αποδοτικότητα.
• Κακή διαχείριση και τεχνική αναποτελεσµατικότητα.
• Χαµηλής ποιότητας προσφερόµενες υπηρεσίες.
• Ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδοµής.
• Ελλιπής συντήρηση.
• Ανεπαρκή επενδυτικά κεφάλαια σε θέµατα υποδοµής και

υπηρεσιών.
• Ευρεία κρατική ιδιοκτησία και λειτουργία των υποδοµών και

υπηρεσιών.
• Μικρή συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στον τοµέα των µετα-

φορών.
• Υπερβολικό κόστος λειτουργίας που προκύπτει από συνδυα-

σµό υπεράριθµου προσωπικού και κακώς στοχευµένων επεν-
δύσεων κεφαλαίου.

Έτσι ο σιδηρόδροµος οδηγήθηκε στο δίληµµα:
• να παραδώσει τα όπλα στις οδικές µεταφορές που θα σήµαινε

περαιτέρω απώλεια στο µερίδιο αγοράς µε όλες τις συνεπα-
γόµενες οικολογικές και κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις ή

• οι κρατικές χορηγήσεις προς το σιδηρόδροµο να αυξηθούν σε
τέτοιο βαθµό ώστε να µην είναι αποδεκτές από τον φορολο-
γούµενο.

Τα παραπάνω οδηγούσαν µε µαθηµατική ακρίβεια στο «κλείσιµο»
του σιδηροδρόµου, κάτι που θεωρήθηκε άδικο για αυτό το µέσο µε
τα τόσα πλεονεκτήµατα, τη στιγµή που παγκοσµίως δίνεται µεγάλη
σηµασία στη µείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Έτσι, ο «γίγαντας» ξύπνησε µε δύο σηµαντικές αποφάσεις για
την επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξή του:
• τη δηµιουργία από τους µεγάλους σιδηροδροµικούς Οργανι-

σµούς ∆ικτύων Υψηλών Ταχυτήτων (250km/h σήµερα έως
350 km/h) µεγάλων ανέσεων, µε στόχο να ανακτηθεί το µε-
ρίδιο της αγοράς από Ι.Χ. και να γίνουν ανταγωνιστικοί ως
προς το αεροπλάνο,
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• την ανάπτυξη του περιφερειακού σιδηροδρόµου.
Και οι δύο αποφάσεις απαιτούσαν επενδύσεις οι οποίες θα προ-
ήρχοντο και από ιδιώτες, συνεπώς απαιτείτο η είσοδος του ιδιω-
τικού τοµέα στο σιδηρόδροµο. Έτσι αρκετοί Οργανισµοί
οδηγήθηκαν σε αναδιάρθρωση χωρίς, όµως, αρχική στρατηγική
από τις κυβερνήσεις µε αποτέλεσµα η µία αναδιάρθρωση να δια-
δέχεται την άλλη.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε ανεπτυγµένα σιδηροδροµικά
δίκτυα τα οποία υποχρεώθηκαν σε αναδιαρθρώσεις προκειµέ-
νου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

3. ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ
Η ΕΕ θεωρεί ότι η µελλοντική λειτουργία, η ανάπτυξη και η απο-
τελεσµατικότητα του σιδηροδροµικού δικτύου θα διευκολυνθεί
αν καθιερωθεί η διάκριση µεταξύ της παροχής µεταφορικών
υπηρεσιών και της λειτουργίας των υποδοµών. Συνιστά αυτές οι
δύο δραστηριότητες να έχουν χωριστή διοικητική και οικονοµική
διαχείριση, προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική διαφάνεια
και ο ανταγωνισµός µε στόχο τη βελτίωση της άνεσης και την αύ-
ξηση της ποιότητας των υπηρεσιών. Ωστόσο, η ΕΕ συνιστά στα
κράτη µέλη να διατηρήσουν τη γενική ευθύνη για την ανάπτυξη
των απαραίτητων υποδοµών και να εγγυηθούν ταυτόχρονα ότι
θα συµπεριφέρονται σαν εµπορικοί φορείς που προσαρµόζον-
ται στις ανάγκες της αγοράς.
Οι παραπάνω πολιτικές έχουν οδηγήσει τα κράτη µέλη της ΕΕ να
θεσπίσουν ένα πρόγραµµα οργανωτικής και οικονοµικής ανα-
διάρθρωσης των εθνικών σιδηροδροµικών τους επιχειρήσεων.
Ο βαθµός και η ταχύτητα των αλλαγών διαφέρει σηµαντικά: οι
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις της Σουηδίας και του Ηνωµένου
Βασιλείου ανταποκρίθηκαν µέχρι σήµερα και προχώρησαν σε
ριζική αναδιάρθρωση συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής ιδιο-
κτησίας. Αντίθετα οι σιδηροδροµικοί Οργανισµοί της Γαλλίας, του
Βελγίου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, η Ιρλανδία και της Ελλάδα
έχουν, µέχρι στιγµής, προχωρήσει στις µικρότερες αλλαγές.
Στα περισσότερα κράτη µέλη οι Οργανισµοί διαχείρισης των σι-
δηροδροµικών υποδοµών, διακίνησης επιβατών και εµπορευ-
µάτων έχουν πλέον καθιερωθεί ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα ή
επιχειρηµατικές µονάδες µε µεγαλύτερη οικονοµική αυτοτέλεια

και διαχειριστικό έλεγχο του ανθρώπινου δυναµικού τους. Έτσι,
η παραγωγικότητα η χρηµατοοικονοµική επίδοση και η ποιότητα
έχουν βελτιωθεί, κυρίως όµως στα εγχώρια και όχι τόσο στα διε-
θνή ευρωπαϊκά σιδηροδροµικά δίκτυα.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η κύρια αιτία ύπαρξης
συσσωρεµένου χρέους ήταν απόρροια αντιοικονοµικών επεν-
δυτικών αποφάσεων των κυβερνήσεων. Προκειµένου να απαλ-
λαγούν οι φορείς εκµετάλλευσης των σιδηροδρόµων από τα
χρέη αυτά εκδόθηκε αρχικά η Οδηγία 91/440/EEC µε την οποία
υποστηρίζονται οι ακόλουθες µεταρρυθµίσεις:
ΤΜΗΜΑ IV-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
91/440/ΕEC

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν από κοινού µε τις υφιστάµενες δη-
µόσιες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις κατάλληλους µηχανι-
σµούς, οι οποίοι θα συµβάλουν στη µείωση των χρεών αυτών
των επιχειρήσεων σε επίπεδο που να µην εµποδίζει µια υγιή οι-
κονοµική διαχείριση, καθώς και στην εξυγίανση της οικονοµι-
κής κατάστασής τους.

2. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν τα ανα-
γκαία µέτρα ώστε να δηµιουργηθεί, στο πλαίσιο των λογιστηρίων
των επιχειρήσεων αυτών, χωριστή υπηρεσία απόσβεσης των
χρεών.
Στο παθητικό της υπηρεσίας αυτής θα µπορούν να µεταφερθούν,
έως την πλήρη απόσβεσή τους, όλα τα δάνεια που έχει συνάψει
η επιχείρηση τόσο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων όσο
και για την κάλυψη υπερβάσεων δαπανών εκµετάλλευσης που
απορρέουν από τη δραστηριότητα σιδηροδροµικών µεταφορών
ή από τη διαχείριση της σιδηροδροµικής υποδοµής. Τα χρέη που
προέρχονται από δραστηριότητες θυγατρικών δεν µπορούν να
ληφθούν υπόψη.

3. Η χορήγηση των ενισχύσεων των κρατών µελών για την εξά-
λειψη των αναφερόµενων στο παρόν άρθρο χρεών γίνεται στo
πλαίσιo των άρθρων 77, 92 και 93 της συνθήκης.
Ακολούθησαν οι οδηγίες: 95/18/EC που αφορά στην αδειοδό-
τηση των υποψηφίων για τη λειτουργία του δικτύου και 95/19/
EC για τον καθορισµό της χωρητικότητας της υποδοµής, το µέγι-
στο φορτίο και την ασφάλεια.

4. ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙ-
ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Γερµανία
Αυξανόµενα χρέη καθώς και αυξανόµενες απώλειες στα µερί-
δια αγοράς µε 6% στις επιβατικές µεταφορές και 25% στις εµ-
πορευµατικές, απείλησαν στο τέλος της 10ετίας του ‘80 τους
γερµανικούς σιδηροδρόµους σε µεγάλη συρρίκνωση.
Έτσι στις αρχές του 1989 απεφασίσθη από την κυβέρνηση η συγ-
κρότηση µιας επιτροπής, η οποία θα εξέταζε την αναδιάρθρωση
της δοµής των γερµανικών σιδηροδρόµων έτσι ώστε να λει-
τουργούν µε εµπορικά κριτήρια. Η επιτροπή προτείνει τη µετα-
τροπή σε µετοχική εταιρεία (καταρχήν DEAG και µετέπειτα DB
AG) µε διάρθρωση σε τµήµατα Γραµµής (υποδοµή), Εµπορευ-

µατικής και Επιβατικής µεταφοράς. Το τµήµα Γραµµής θα επεν-
δύει µε δική του ευθύνη και σε συνεννόηση µε την αρµόδια υπη-
ρεσία σχεδιασµού, στη συντήρηση και ανακαίνιση των γραµµών,
ενώ τα τµήµατα εµπορικών και επιβατικών µεταφορών σε τρο-
χαίο υλικό αλλά και σε σταθµούς και µεγάλα εµπορευµατικά
κέντρα. Σε περίπτωση που η υπηρεσία σχεδιασµού προβλέψει
διαδρόµους χωρίς εµπορική αξία, το δηµόσιο ή άλλοι φορείς
αναλαµβάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις. Μετά από 5 έτη και
µε αλλαγή του θεµελιώδους νόµου σε νόµο νέας τάξης πραγ-
µάτων, ιδρύεται η DB AG θέτοντας έτσι τη βάση για την ανάπτυξή
της σε µία ιδιωτικοοικονοµική ανταγωνιστική επιχείρηση.
Σε πρώτο στάδιο µεταρρύθµισης το 1997, µετατράπηκε σε εται-
ρεία µεταφορών µε µόνο µέτοχο το κράτος, το οποίο διαχειριζό-
ταν όλη τη σιδηροδροµική περιουσία µε µια υπηρεσία χωρίς
νοµικό πρόσωπο (BEV). Στη συνέχεια η DB AG αποσπάται από την
υπηρεσία αυτή δηµιουργώντας χωριστές θυγατρικές για τις επι-
βατικές και εµπορευµατικές µεταφορές, τη διαχείριση των σταθ-
µών και το σύνολο της γραµµής.
Προκειµένου η νέα DB AG να έχει ελπίδα βιωσιµότητας, έπρεπε
να απελευθερωθεί από το παρελθόν (το δηµόσιο χαρακτήρα
της) µε τις παρακάτω ενέργειες:
• αύξηση της παραγωγικότητας,
• µείωση του κόστους του προσωπικού,
• ανατροπή της σχέσης τζίρου : χρηµατοδότησης ~ 1:4,
• εξάντληση των δυνατοτήτων της περιφέρειας.
Έτσι η υπηρεσία διαχείρισης της σιδηροδροµικής περιουσίας
(BEV), αναλαµβάνει το συνολικό χρέος των €67 δις, έτσι ώστε η
DB AG να εισέλθει στην ελεύθερη αγορά χωρίς χρέος, ώστε να
είναι ανταγωνιστική. Επίσης µειώνει το προσωπικό και µε τους
νέους συνεργάτες της συνάπτει συµβόλαια εργασίας µε αποζη-
µίωση όµοια εκείνης της ελεύθερης αγοράς. Το κράτος ανα-
λαµβάνει τις νέες επενδύσεις στον τοµέα της υποδοµής και
υποχρεώνεται να λειτουργεί γραµµές που δεν έχουν εµπορικό-
τητα προς χάριν του κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Η προσπάθεια για πλήρη ιδιωτικοποίηση τέλος Οκτωβρίου
2008, απορρίφτηκε από το Συµβούλιο Επικρατείας ως µη συν-
ταγµατική και κατέληξε µε πλειοψηφία στη µετοχοποίηση του
24,9 % από το οποίο υπολογίζεται η είσπραξη €5 – 8 δις.

Αυστρία
Το 1993 ο ΟBB αναδιαρθρώθηκε ως δηµόσια εταιρεία περιορι-
σµένης ευθύνης και οι αποφάσεις για τις επιχειρησιακές και δια-
χειριστικές λειτουργίες µεταφέρθηκαν σε ένα ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει χωριστές εταιρείες για
την κατασκευή και αναβάθµιση των κυρίων γραµµών, HLAG και
BEG (Hochleisstungs, Brenner), καθώς και για τη χρηµατοδό-
τηση της σιδηροδροµικής υποδοµής (SCHIG). Υπάρχει επίσης
ένας µικρός αριθµός ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιείται
σε γραµµές περιορισµένης έκτασης. Επίσης, έχουν διαχωριστεί τα
οικονοµικά των δραστηριοτήτων που αφορούν την παροχή υπη-
ρεσιών από τη διαχείριση της σιδηροδροµικής υποδοµής. Τα δι-
καιώµατα πρόσβασης για νέους επιχειρηµατίες καθορίζονται µε
βάση τις Οδηγίες της ΕΕ. Σύµφωνα µε την οδηγία 91/440/ΕΟΚ

του Συµβουλίου, το κράτος έχει αναλάβει την οικονοµική ευθύνη
για την υποδοµή του ΟBB. Μια νέα εταιρία συστάθηκε µε ειδικό
νόµο για τη χρηµατοδότηση των σιδηροδροµικών υποδοµών
(Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetz) και δόθηκε ένα
ορισµένο ποσό των χρηµάτων σε όλες τις αυστριακές σιδηρο-
δροµικές επιχειρήσεις για τη χρηµατοδότηση των υποδοµών
τους. Στο µέλλον, αυτή η εταιρεία χρηµατοδότησης πρέπει να
είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη από τέλη υποδοµής, από τις κεφα-
λαιαγορές και από πόρους της ΕΕ που διατίθενται στην Αυστρία.

∆ανία
Το 1994 οι Κρατικοί Σιδηρόδροµοι της ∆ανίας (DSB-Danish State
Railways) διαχωρίστηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών ως Ορ-
γανισµός και στη συνέχεια ως ανεξάρτητη ανώνυµη εταιρεία. Ο
BS (Banestyrelsen) ιδρύθηκε το 1997 ως Οργανισµός διαχείρι-
σης της σιδηροδροµικής υποδοµής. Ο Οργανισµός διαχωρίζεται
οργανωτικά τόσο από το Υπουργείο Μεταφορών όσο και από τον
DSB. Μαζί µε τον DSB λειτουργούν επίσης στη ∆ανία µία ιδιωτική
εταιρεία εµπορευµατικών µεταφορών και 13 µικρές ολοκλη-
ρωµένες σιδηροδροµικές γραµµές (εν µέρει ιδιωτικές). Από το
2000 υπάρχει δυνατότητα παροχής άδειας εκµετάλλευσης για
προσφορά νέων υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών, εφόσον υπάρ-
χουν διαθέσιµα χρονικά κενά στο δροµολόγιο. Ως αποτέλεσµα
της αναδιάρθρωσής του σιδηροδροµικού συστήµατος της ∆ανίας
τόσο ο DSB όσο και ο Οργανισµός διαχείρισης της υποδοµής, BS,
δεν έχουν κανένα χρέος.

Φινλανδία
Η Φινλανδία εναρµονίστηκε άµεσα µε την Οδηγία 91/440/ΕΟΚ,
έτσι η διαχείριση της υποδοµής είναι διαχωρισµένη από τη λει-
τουργία. Το 1995 ιδρύθηκε ο RHK, ένας Οργανισµός Σιδηροδρο-
µικής ∆ιοίκησης που υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών και είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της ιδιοκτη-
σίας του κρατικού δικτύου καθώς και για την ασφάλεια των σι-
δηροδροµικών γραµµών. Η φινλανδική κρατική σιδηροδροµική
επιχείρηση VR είναι υπεύθυνη για την παροχή των σιδηροδροµι-
κών υπηρεσιών. Η νοµική της αυτονοµία ουσιαστικά ξεκίνησε µε
το διαχωρισµό των λειτουργικών της δραστηριοτήτων σε µια
οµάδα συµµετοχικών εταιρειών που υπόκεινται στο εταιρικό δί-
καιο της Φινλανδίας. Ο VR είναι µία κερδοφόρα επιχείρηση η
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οποία καταβάλλει τα µερίσµατα που αντιστοιχούν στο κράτος.

Γαλλία
Ο RFF (Reseau Ferré de France) και η SNCF έχουν συσταθεί µε τη
µορφή κρατικών επιχειρήσεων µε εµπορικά καταστατικά. Έχουν
νοµική ευθύνη και οικονοµική αυτονοµία που υπόκεινται στη
διακυβέρνηση από το κράτος. Η τιµολογιακή πολιτική καθορί-
ζεται από τη SNCF. Για τις υπηρεσίες που αφορούν στη µεταφορά
επιβατών χρειάζεται υπουργική έγκριση. Για τις υπηρεσίες που
αφορούν στη µεταφορά εµπορευµάτων ο Υπουργός Μεταφορών
ενηµερώνεται, απλώς, για την τιµολόγηση.
Ο RFF ιδρύθηκε το 1997 και είναι ιδιοκτήτρια εταιρεία της εθνι-
κής σιδηροδροµικής υποδοµής και υπεύθυνη για την ανάπτυξη
του δικτύου. Η SNCF συντηρεί την υποδοµή για λογαριασµό του
RFF και διαχειρίζεται τη σιδηροδροµική κυκλοφορία και λει-
τουργία. Ο διαχωρισµός των «ταµείων» µεταξύ υποδοµής και
λειτουργίας υφίσταται από την ίδρυση της SNCF. Η δηµιουργία
της RFF επέφερε και τον οργανωτικό διαχωρισµό.
Η νοµική βάση για την είσοδο νέων διαχειριστών θεσπίστηκε µε
διατάγµατα το 1995 ακολουθώντας τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ,
95/18/ΕΚ και 95/19/ΕΚ. Η ίδρυση του RFF συνοδεύτηκε από κα-
νόνες που καθορίζουν τα τέλη υποδοµής. Προβλέπεται η κατη-
γοριοποίηση της γραµµής ανάλογα µε τη χρήση (αστική,
υπεραστική, υψηλών ταχυτήτων κλπ). Για κάθε κατηγορία τα
τέλη συντίθενται από: ένα σταθερό ποσό που αντιστοιχεί στο δι-
καίωµα πρόσβασης στο δίκτυο για δεδοµένη χρονική περίοδο,
ένα ποσό που αντιστοιχεί στη δέσµευση χωρητικότητας της γραµ-
µής και ένα ποσό ως τέλος χρήσης.
Οι σιδηροδροµικές µεταρρυθµίσεις στη Γαλλία στοχεύουν, κυ-
ρίως, στην ανακούφιση της SNCF από ένα µεγάλο µέρος του χρέ-
ους της. 135 δισεκατοµµύρια φράγκα του χρέους που
αντιστοιχούσαν σε δάνεια για τις υποδοµές, µεταφέρθηκε στον
RFF για τη δηµιουργία του. Η SNCF στο πλαίσιο του γενικότερου
σχεδίου της για προσέλκυση επιβατών έχει ως στόχο να µειώσει
το χρέος της. Ο RFF εξασφαλίζει τη ροή εσόδων του από τα τέλη
των υποδοµών και από τη συνεισφορά του κρατικού προϋπολο-
γισµού στις υποδοµές.

Κάτω Χώρες
Το 1995, η ολλανδική κυβέρνηση και οι ολλανδικοί σιδηρό-
δροµοι (NS) υπέγραψαν συµφωνίες σχετικά µε το µέλλον των
σιδηροδρόµων, τη σχέση µεταξύ τους και τις δράσεις που θα ακο-
λουθούσαν σε σχέση µε τις υποδοµές, την ιδιωτικοποίηση και
την εκµετάλλευση των σιδηροδροµικών µεταφορών και από άλ-
λους φορείς. Το 1997 η κυβέρνηση δαπάνησε 80 εκατοµµύρια
NLG προκειµένου ο NS να γίνει ανεξάρτητη επιχείρηση, και
στόχο γενικότερα η ενίσχυση να µειωθεί στο µηδέν κατά το έτος
2000. Από το 1996 ο NS έχει καθορίσει ο ίδιος την τιµολογιακή
πολιτική που θα ακολουθείται καθώς και το πρόγραµµα δροµο-
λόγησης των συρµών µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών και την προσέλκυση περισσότερων
επιβατών.
Ο NS διαιρείται σε δύο κύριες επιχειρηµατικές µονάδες: τον NS-

Reiziger για τους επιβάτες και τον NSCargo για τα εµπορεύµατα.
Ανεξάρτητες µονάδες δηµιουργήθηκαν επίσης για τη συντήρηση
του δικτύου, τον έλεγχο της χωρητικότητας, τη διαχείριση των
σταθµών κ.λπ.
Η σιδηροδροµική υποδοµή στο σύνολό της διοικείται από τρεις
Οργανισµούς: NS Railinfrabeheer, Railned και NS Verkeerleid-
ing. Ο πρώτος Οργανισµός είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της
υποδοµής, τη διατήρησή της σε καλή κατάσταση και την κατα-
σκευή νέων υποδοµών. Ο δεύτερος Οργανισµός διαχειρίζεται τη
χωρητικότητα και ρυθµίζει την πρόσβαση. Ο τρίτος Οργανισµός
παρέχει αποτελεσµατική και ασφαλή διαχείριση της σιδηρο-
δροµικής κυκλοφορίας. Αυτοί οι Οργανισµοί χρηµατοδοτούνται

από την κυβέρνηση και λειτουργούν ανεξάρτητα από τις σιδη-
ροδροµικές επιχειρηµατικές µονάδες µε βάση τις κυβερνητικές
κατευθύνσεις.
Ο NS µπορεί να υπόκειται σε ανταγωνισµό και από άλλες σιδηρο-
δροµικές επιχειρήσεις. Το 1996, µια νέα εταιρεία σιδηροδρόµων
ξεκίνησε την υπηρεσία µεταφοράς επιβατών µεταξύ Άµστερνταµ
και Ijmuiden ως πρώτος ανταγωνιστής του NS. Επίσης νέες εται-
ρείες εισήλθαν στην αγορά των σιδηροδροµικών εµπορευµατι-
κών µεταφορών και ανταγωνίζονται την NS Cargo. Η κυβέρνηση
προωθεί αυτό το κλίµα ανταγωνισµού µε σκοπό να δηµιουργηθεί
µια αποδοτική αγορά εµπορευµατικών σιδηροδροµικών µεταφο-
ρών ανταγωνιστικών σε σχέση µε τις οδικές. Προκειµένου να επι-
τευχθεί οµαλή µετάβαση των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων
(εµπορευµατικών και επιβατικών) στη νέα κατάσταση της αγοράς,
για µια αρχική περίοδο απαλλάχθηκαν από την καταβολή τελών
υποδοµής. Μετά το 2000, οι εταιρείες που εισέρχονται στο χώρο
των σιδηροδροµικών µεταφορών πρέπει να καταβάλλουν τέλη
για τη χρήση της σιδηροδροµικής υποδοµής.

Μεγάλη Βρετανία
Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι νο-
µικά διακριτές από την κυβέρνηση και έχουν αυτονοµία στη δια-
χείριση των υποθέσεών τους. Το 1996 η κρατική British Rail
ιδιωτικοποιήθηκε µε αποτέλεσµα τη διάσπαση των δραστηριο-
τήτων της σε πολλά ξεχωριστά µέρη, κάθε ένα από τα οποία πω-
λείται ή δίνεται µε το σύστηµα franchise. Οι µηχανικές
λειτουργίες και το τροχαίο υλικό πουλήθηκαν, ενώ η κυριότητα
των υποδοµών, η σηµατοδότηση, οι σταθµοί κ.λπ. πέρασαν σε
έναν νέο Οργανισµό τον Railtrack, ο οποίος διαµορφώθηκε ως

ξεχωριστή εταιρεία το 1994 και ιδιωτικοποιήθηκε το 1996. Το
2001 η κυβέρνηση τοποθετεί τον Railtrack στην κορυφή της δι-
οίκησης, καθώς το υψηλό κόστος συντήρησης της υποδοµής
είχε προκαλέσει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Με την ιδιω-
τικοποίηση επετεύχθη αύξηση του αριθµού των επιβατών σε
σχέση µε αυτόν της δεκαετίας του ‘50. Παρόλα αυτά, µετά από
ένα ιδιαίτερα βαρύ ατύχηµα στις 17.10.2000 στο Hatfield, η Rail-
track οδηγήθηκε σε πτώχευση. Τον Οκτώβριο του 2002 ο µέχρι
τότε διαχειριστής της υποδοµής Railtrack αναλαµβάνεται από
έναν µη κερδοσκοπικό Οργανισµό τον Network Rail που ανέ-
λαβε την υποδοµή, όχι όµως το τροχαίο υλικό. Ένα χρόνο αργό-
τερα, τον Οκτώβριο του 2003, µετά από επικρίσεις για το κόστος
και τα πρότυπα συντήρησης µεταφέρει όλες τις αρµοδιότητες και
το προσωπικό από τους υπεργολάβους του στον ίδιο.
Οι σιδηροδροµικές εταιρείες που λειτουργούν, τόσο στον επιβα-
τικό όσο και στον εµπορευµατικό τοµέα µεταφορών, µπορούν να
αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο µέσω εµπορικών συµφωνιών
µε τον Network Rail. Οι συµφωνίες πρόσβασης καθώς και τα
έξοδα που περιλαµβάνονται σε αυτές υπόκεινται σε έγκριση από
την ανεξάρτητη αρχή Rail Regulator.

Ιαπωνία
Πριν από τον B’ Παγκόσµιο Πόλεµο οι Ιαπωνικοί Σιδηρόδροµοι
(JNR) λειτουργούσαν ως τµήµα του Υπουργείου Σιδηροδρόµων.
Το 1949 ο JNR ήταν οργανωµένος ως "∆ηµόσια Επιχείρηση" προ-
κειµένου να υπάρχει µεγαλύτερη αυτονοµία στη διαχείρισή του.
Ωστόσο, οι βασικές αποφάσεις συµπεριλαµβανοµένων αυτών
που αφορούσαν τους ναύλους, τον προγραµµατισµό των επεν-
δύσεων και τους µισθούς παρέµεναν εκτός του ελέγχου της δια-
χείρισης.
Από τα τέλη του 1950 οι Ιαπωνικοί σιδηρόδροµοι άρχισαν να χά-
νουν µέρος της αγοράς από τα άλλα µέσα µεταφοράς. Το 1964
εµφανίστηκε το πρώτο λειτουργικό χρέος του JR, το οποίο συ-
νεχίστηκε να αυξάνει τα επόµενα χρόνια και το 1987 ήταν πάνω
από $300 δις. Μεταξύ 1969 και 1980 η κυβέρνηση προσπάθησε
τέσσερις φορές να επέµβει ώστε να επιτευχθεί µία εσωτερική
αναδιοργάνωση του JNR αλλά απέτυχε. Το 1982 ορίσθηκε από
την κυβέρνηση µια ανεξάρτητη επιτροπή για το σκοπό αυτό, η
οποία ξεκίνησε τις εργασίες της το 1983. Μετά από τέσσερα χρό-

νια σχεδιασµού, το 1987, η JNR διαλύθηκε από ∆ηµόσια Επιχεί-
ρηση και αντικαταστάθηκε από επτά συµµετοχικές εταιρείες επι-
βατικών µεταφορών, τις JRs (Hokkaido, East, Central, West,
Shikoku, Kyushu) και µία εθνική εταιρεία εµπορευµατικών µε-
ταφορών, την JR Freight. Οι στόχοι της αναδιάρθρωσης των δη-
µοσίων σιδηροδρόµων στην Ιαπωνία ήταν:
• Η µείωση του υπερβολικού χρέους.
• Η µείωση του υπεράριθµου προσωπικού.
• Η ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων µε τα συνδικάτα και ως

εκ τούτου η υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
• Η αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας, της µη-ευέλικτης δια-

χειριστικής δοµής και της περιορισµένης ανταπόκρισης στις
ανάγκες των επιβατών.

• Η συνέχιση της στήριξης των προηγµένης τεχνολογίας µετα-
φορών.

Με την αναδιάρθρωση επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα:
• Η διοικητική δοµή έγινε πιο ευέλικτη.
• Μειώθηκε το προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα εφαρµόσθηκε ει-

δικό πρόγραµµα επανένταξης στον επαγγελµατικό τοµέα των
απολυθέντων εργαζόµενων.

• Τρεις από τις επιβατικές εταιρείες λειτουργούν κερδοφόρα.
Οι υπόλοιπες τρεις είναι ζηµιογόνες αλλά στο σύνολό τους οι
σιδηρόδροµοι είναι επικερδείς.

• Η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά 150%.
• Βελτιώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών.
Από $300 δις χρέη από το 1987, σήµερα λειτουργούν µε κέρ-
δος. ∆ιαπραγµατεύονται ελεύθερα στο χρηµατιστήριο και επεν-
δύουν σε άλλες επιχειρήσεις.

Ν. Ζηλανδία
To 1993 η κρατική εταιρεία Zealand Rail Limited πωλείται για
€202 εκ. στην Tranz Rail. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η
νέα εταιρεία κατηγορείται για πολλές παραβάσεις. Το 2002 το
κράτος εξαγόρασε από την Tranz Rail για €40 εκατ. τον προ-
αστιακό Auckland. Την ίδια εποχή η µετοχή της Tranz Rail,
έφτασε σε ιστορικό χαµηλό. Μετά από πολλές ασυµφωνίες και
αποτυχίες, η κυβέρνηση την 1η Ιουλίου του 2008 αγοράζει ξανά
την εκµετάλλευση από την Toll Rail για €336 εκατ. Σύµφωνα µε
τα λόγια του Υπουργού Οικονοµίας µεταξύ άλλων «… η όλη δια-
δικασία κατέληξε σε ένα σκληρό µάθηµα για τη Νέα Ζηλανδία».

5. ΣΧΟΛΙΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση των σι-
δηροδρόµων φαίνεται να είναι κοινοί για τους περισσότερους σι-
δηροδροµικούς Οργανισµούς. Οι αλλαγές που επήλθαν στην
αγορά των µεταφορών µείωσαν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
του σιδηρόδροµου και έθεσαν το βασικό ζήτηµα της βιωσιµότη-
τάς τους. Ωστόσο, η εµπειρία στην Ευρώπη έχει δείξει ότι οι ο σι-
δηρόδροµος µπορεί να είναι βιώσιµος κυρίως αν ακολουθήσει
τις ακόλουθες πρακτικές:
• Οργανωτικός και οικονοµικός διαχωρισµός µεταξύ των σιδηρο-

δροµικών υποδοµών – υπηρεσιών – φορέων εκµετάλλευσης.
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• ∆ηµιουργία ή επέκταση κλίµατος ανταγωνισµού.
• Επέκταση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα.
Από µία µεγάλη έρευνα της Community of European Railways
(CER), που εκδόθηκε το 2005 για 15 ευρωπαϊκά κράτη, διαφαί-
νεται ότι οι µεταρρυθµίσεις επέδρασαν θετικά στην αύξηση της
παραγωγικότητας (~+0,5% ανά έτος) και µάλιστα όσες έγιναν
σταδιακά, βήµα προς βήµα, ήταν δραστικότερες αυτών που έγι-
ναν απότοµα. Στην ίδια έρευνα επισηµαίνεται η κακή υπηρεσία
που προσφέρεται από τους πολιτικούς, όταν µε πολλά υποσχό-
µενους χειρισµούς, υπερχρεώνουν τους Οργανισµούς και τους
οδηγούν σε δανεισµό µε όλες τις αρνητικές συνέπειες. ∆ιάφο-
ρες άλλες έρευνες στη Γερµανία, οδηγούν σε αλληλοσυγ-
κρουόµενα συµπεράσµατα ως προς το κρατικό πρόσωπο του
σιδηροδρόµου.
Τα συµπεράσµατα αναφέρονται και στον ελληνικό σιδηρόδροµο.
Στα σχήµατα που ακολουθούν (Σχ. 3, 4) παρουσιάζεται ο όγκος
των επιβατικών και εµπορευµατικών σιδηροδροµικών µεταφο-
ρών από το 1995 έως το 2008 καθώς και το ποσοστό που κατα-
λαµβάνουν αυτά τα µεγέθη στην κατά µέσο κατανοµή. Αξίζει να
σηµειώσουµε ότι ο όγκος των επιβατικών µεταφορών παρέµεινε
τα τελευταία 13 χρόνια σχεδόν στάσιµος ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς έχει κατρακυ-
λήσει µόλις στο 1,5%. Αντιθέτως οι εµπορευµατικές µεταφορές
εµφανίζουν αύξηση, µε το ποσοστό τους παρόλα αυτά στη συνο-
λική κατά µέσο κατανοµή να αγγίζει µόλις το 3%.

Σχήµα 3: Εµπορευµατικές και επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές

στην Ελλάδα [Πηγή 5]

Σχήµα 4: Εµπορευµατικές και επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές

στην Ελλάδα ως ποσοστό της κατά µέσο κατανοµής [Πηγή 5]

Με δεδοµένα τα πλεονεκτήµατα του σιδηρόδροµου σε σχέση µε
τα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς, τα παραπάνω στοιχεία αφενός

προκαλούν προβληµατισµό όσον αφορά στα αίτια που δηµιουρ-
γούν αυτήν την εικόνα και αφετέρου επιβεβαιώνουν την ανάγκη
για λήψη µέτρων µε στόχο την αλλαγή του «σκηνικού».
• Αν εξαιρέσουµε τη γραµµή Αθήνα – Θεσσαλονίκη και τη γραµµή

Αθήνα – Κόρινθο – Πάτρα που ήδη ανακατασκευάζονται, το υπό-
λοιπο δίκτυο απαιτεί ανασχεδιασµό µε περιφερειακά κριτήρια.

• Η ανάπτυξη νέων γραµµών πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς,
να µην είναι αντικείµενο κοµµατικής εκµετάλλευσης και να συ-
ναποφασίζουν όλα τα κόµµατα ώστε αφενός να είναι συνυπεύ-
θυνα και αφετέρου να υπάρχει συνέχεια.

• Ο έλεγχος των αναθέσεων, της πορείας των έργων, των προσ-
λήψεων και των οικονοµικών, θα γίνεται από διακοµµατική επι-
τροπή, ενώ τα διοικητικά συµβούλια των Οργανισµών θα
στελεχώνονται και µε πρόσωπα από τον Πανεπιστηµιακό χώρο
µε γνωστικό αντικείµενο τον σιδηρόδροµο.

Αυτό που θα πρέπει να τονισθεί είναι ότι η ιδιωτικοποίηση δεν
είναι η µόνη λύση για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µια κυ-
βέρνηση. Θα πρέπει να εφαρµόζονται τέτοιες πολιτικές που να
παρέχουν κίνητρα στους Οργανισµούς και να δηµιουργούν περι-
βάλλον κατάλληλο για την προώθηση πραγµατικού και δυνητι-
κού ανταγωνισµού στην αγορά. Εν προκειµένω ο ΟΣΕ για να
εισέλθει σε µια τέτοια ανταγωνιστική αγορά µε ιδιωτικοοικονο-
µικά κριτήρια και να είναι αποδοτικός, θα πρέπει να απαλλαγεί
από οποιοδήποτε χρέος ώστε να µην οδηγηθεί σε έναν φαύλο
κύκλο και καταλήξει εκ νέου σε αδιέξοδο.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ποιος πληρωνει αυτη την κριση;

Το 2008 βιώσαµε τη χειρότερη παγκόσµια οικονοµική κρίση,
που σήµανε την αρχή της πιο έντονης οικονοµικής ύφεσης
από τη δεκαετία του ’30 και οι κυβερνήσεις παγκοσµίως

προσπαθούν να καταστρώσουν µια νέα παγκόσµια οικονοµική
στρατηγική ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές κρίσεις τέτοιας
κλίµακας. Στις προσπάθειές τους αυτές θα πρέπει παράλληλα
να ληφθούν υπόψη και να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι από µια
άλλη επικείµενη µεγάλη κρίση, που θα έχει ολέθριες επιπτώ-
σεις σε παγκόσµια κλίµακα και σε τοµείς πέραν του οικονοµι-
κού: την κλιµατική αλλαγή.
Τα σηµερινά επίπεδα συγκέντρωσης CO2 στην ατµόσφαιρα βρί-
σκονται ήδη στα όρια των µη αναστρέψιµων οικολογικών επι-
πτώσεων, αν δεν λάβουµε δραστικά µέτρα άµεσα. Τις άµεσες
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής τις γνωρίζουµε όλοι, λίγο-
πολύ: άνοδος της στάθµης των υδάτων, συχνές καταιγίδες, διά-
βρωση των ακτών. Αυτό που δεν συνειδητοποιούµε, ωστόσο,
είναι ότι οι φτωχότεροι του κόσµου είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, καθώς περίπου 14% του
πληθυσµού και 21% των αστικών κατοίκων σε αναπτυσσόµενες
χώρες ζουν σε παράκτιες ζώνες χαµηλού υψοµέτρου, που είναι
ιδιαίτερα εκτεθειµένες σε αυτούς τους κινδύνους. Επίσης, 60%
των µεγαλύτερων αστικών περιοχών του κόσµου µε πληθυσµό
άνω των 5 εκατοµµυρίων βρίσκονται σε απόσταση µέχρι 100χλµ
από τις ακτές, και σε αυτά τα ποσοστά συµπεριλαµβάνονται οι 12
από τις 16 πόλεις µε πληθυσµό άνω των 10 εκατοµµυρίων κα-
τοίκων παγκοσµίως. Έτσι, οι επικείµενες επιπτώσεις από την κλι-
µατική αλλαγή πρόκειται να επηρεάσουν πολλούς ανθρώπους,
πολλές χώρες και να επιφέρουν µια νέα οικονοµική κρίση που
δύσκολα θα µπορεί να ξεπεραστεί. Και άσχετα αν δεν θέλουµε να
το αποδεχτούµε, η κλιµατική αλλαγή είναι εδώ και θα παραµεί-
νει. Απλά, µπορούµε να περιορίσουµε το βαθµό κατά τον οποίο
θα µας επηρεάσει, αρκεί να λάβουµε τα κατάλληλα µέτρα άµεσα
σεβόµενοι όµως την ανάγκη για µετακίνηση.

∆ηµήτρης Μανδαλώζης*
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∆E∆ΟΜΕΝΑ
Ένα από τα βασικότερα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να
περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής είναι να µει-
ώσουµε την εξάρτησή µας από τον άνθρακα διατηρώντας την αύ-
ξηση της υπερθέρµανσης του πλανήτη στους 2ο C.
Για να επιτευχθεί ο στόχος των 2ο C, η συγκέντρωση των αερίων
του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα πρέπει να σταθεροποιηθεί
κάτω από 450 ppm CO2-eq. Αυτό σηµαίνει ότι οι ρύποι CO2 παγ-
κοσµίως πρέπει να µειωθούν κατά 50-80% µέχρι το 2050 σε
σύγκριση µε τα επίπεδα συγκέντρωσης το 1990.

Με βάση τα τελευταία αποτελέσµατα οικονοµικών µοντέλων,
όπως αυτά είχαν δηµοσιευθεί από το Νοέµβριο 2006 (Stern Re-
port): «Η µετάβαση σε µια οικονοµία µε χαµηλή εξάρτηση από
άνθρακα, θα φέρει προκλήσεις για ανταγωνισµό, καθώς επί-
σης και ευκαιρίες για ανάπτυξη.
Το κόστος της µείωσης περίπου 1% του ΑΕΠ είναι µικρό συγ-
κριτικά µε το κόστος της κλιµατικής αλλαγής που τελικά θα
αποφευχθεί».

∆ηλαδή, το κόστος της επένδυσης του 1% του ΑΕΠ αφορά την ει-
σαγωγή τεχνολογικών καινοτοµιών, που περιλαµβάνουν αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
(αιολική, βιοµάζα, ηλιακή).

Αν δεν γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στον τοµέα της ενέργειας και
δεδοµένου ότι οι µεταφορές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2%
ετησίως µέσα στις επόµενες δεκαετίες, οι συνολικές εκποµπές
ρύπων από τις µεταφορές αναµένεται να είναι κατά 80% υψηλό-
τερες από τις τιµές του 2002 µέχρι το 2030 (IPCC).

Σχεδόν όλοι οι τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σχετί-
ζονται µε εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και διοξειδίου του
άνθρακα, σε ποσοστά που φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Τα Ηνωµένα Έθνη στο πλαίσιο της διακυβερνητικής επιστηµονι-
κής πλατφόρµας για την πράσινη οικονοµία σε µια αναφορά τους
(UNEP, Policy Brief, March 2009) ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις
να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν οικονοµικά συστήµατα µε-
ταφορών και υποδοµές, που είναι ενεργειακά πιο αποδοτικά και
λιγότερο ρυπογόνα, βελτιώνοντας τις δηµόσιες µεταφορές,
καθώς και τη χρήση πράσινων οχηµάτων.
Αντίστοιχα, η ∆ιεθνής Οδική Οµοσπονδία (International Road
Federation - IRF) στη διακήρυξη της περιβαλλοντικής της πολι-
τικής υποστηρίζει ότι σήµερα περισσότερο από ποτέ, είναι εµ-
φανές ότι η οικονοµική ανάπτυξη και οι µεταφορές είναι άρρηκτα
συνδεδεµένες. Οι περιβαλλοντικά βιώσιµοι δρόµοι αποτελούν
µια επένδυση στη µακροπρόθεσµη ευηµερία τόσο του πλανήτη
όσο και της κοινωνίας.
Για να επιτύχουν τους µακροπρόθεσµους κλιµατικούς στόχους,
οι ανεπτυγµένες χώρες και οι οργανισµοί θα πρέπει να µειώσουν
τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Οι προσπάθειες αυτές
έχουν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του προβλήµατος, αλλά
καταλήγουν στις ίδιες ενέργειες, όπως φαίνεται από τα παρα-
δείγµατα που ακολουθούν.

Ολλανδία
Στην Ολλανδία πιστεύουν ότι τα προγράµµατα που συµβάλλουν
στη µείωση των εκποµπών πρέπει να εξετάζονται και βραχυ-
πρόθεσµα (2020) και µακροπρόθεσµα (2050) προκειµένου να
µην αφήνονται µικρά περιθώρια για ουσιαστικά κίνητρα για την
εξέλιξη της τεχνολογίας, που είναι απαραίτητη για τους µακρο-
πρόθεσµους στόχους.
Βραχυπρόθεσµοι στόχοι (2020)

1. Η αντικατάσταση του στόλου οχηµάτων είναι ιδιαίτερα χρο-
νοβόρα, οπότε ο ρυθµός διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στο
στόλο είναι πολύ αργός.

2. Η µείωση των εκποµπών εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό
από το ποσοστό διείσδυσης των βιοκαυσίµων στην αγορά, τον
περιορισµό των εκποµπών CO2 των οχηµάτων κ.λπ. Έτσι, το να
καταφέρουµε να επιτύχουµε τους στόχους για το 2020 θα εξαρ-
τηθεί πολύ από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία γύρω από το κλίµα
και το περιβάλλον.

3. Τα προηγµένα βιοκαύσιµα δεν πρόκειται να κάνουν την εµ-
φάνισή τους στην αγορά πριν το 2020.

Μακροπρόθεσµοι στόχοι (2050):
1. Βελτιώσεις σε υπάρχουσα τεχνολογία οχηµάτων – κινητήρες
εσωτερικής καύσης: µπορούν να επιφέρουν µέχρι 50% βελτίωση
στην αποδοτικότητα και να οδηγήσουν σε σταθεροποίηση των εκ-
ποµπών από τις µεταφορές. Ωστόσο, µείωση κατά 65-95% δεν
µπορεί να γίνει µε τη βελτίωση συµβατικών τεχνολογιών, εκτός
και αν γίνει ουσιαστική µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου.

2. Για τον περιορισµό της εξάρτησης του κλάδου των µεταφο-
ρών από τον άνθρακα, θα πρέπει: (1) να γίνουν ουσιαστικές αλ-

λαγές στην οδηγική συµπεριφορά, στους κυκλοφοριακούς φόρ-
τους και στην κοινωνική αποδοχή, (2) να υπάρχει διαθεσιµότητα
καυσίµων µε χαµηλή ή µηδενική εξάρτηση από άνθρακα και (3)
να υπάρχει προηγµένη τεχνολογία οχηµάτων.

3. Το πρώτο εξαρτάται κατά πολύ από το κοινό και από τη διά-
θεσή του να αλλάξει συνήθειες και µεταφορική συµπεριφορά.

4. Όσον αφορά στα ηλεκτρικά, στα υβριδικά και στα οχήµατα µε
κυψέλες καυσίµων, αυτά έχουν τη δυνατότητα να συµβάλλουν
στη µείωση των ρύπων κατά 65-95%, αν συνδυαστούν µε εναλ-
λακτικές πηγές ενέργειας και προηγµένη τεχνολογία οχηµάτων.
Η νοµοθεσία πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε
να υπάρχει µια οµαλή µετάβαση προς την παραγωγή προηγµέ-
νων οχηµάτων και ενέργειας απεξαρτηµένης από τον άνθρακα.

5. Τα βιοκαύσιµα θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιηθούν σε οχή-
µατα µε κινητήρες εσωτερικής καύσης. ∆εδοµένου ότι είναι πε-
ριορισµένες οι διαθέσιµες ποσότητές τους, ίσως να πρέπει να
χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις όπου δεν θα είναι εύκολη η
αντικατάστασή τους από ηλεκτρισµό ή υδρογόνο, όπως για πα-
ράδειγµα σε βαρέα οχήµατα και τη ναυτιλία.

Ιαπωνία
Στην Ιαπωνία υιοθέτησαν τις απόψεις των Ηνωµένων Εθνών και
των φορέων τους, καθώς επίσης και τις δεσµεύσεις τους, όπως
αυτές απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο σχετικά µε τη
µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου εφαρµό-
ζοντας µια σειρά µέτρων όπως αυτές παρουσιάζονται ακολού-
θως:
1. ∆ιαχείριση και µείωση της κυκλοφοριακής ζήτησης (και, κατά
συνέπεια, µείωση των εκποµπών CO2) µέσω βελτίωσης της χρή-
σης γης και της βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας των µετα-
φορών.

2. Αλλαγή από µέσα µεταφοράς µε χαµηλή ενεργειακή από-
δοση σε µέσα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, όπως τα ΜΜΜ.

3. Αλλαγή από καύσιµα µε µεγάλη εξάρτηση από άνθρακα σε
βιοκαύσιµα και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

4. Βελτιώσεις στα οχήµατα και στις συνθήκες κυκλοφορίας, δη-
λαδή βελτίωση της σχετικής τεχνολογίας, βελτίωση κόµβων,
διασταυρώσεων κ.λπ.
Με βάση το Οικονοµικό Ινστιτούτο Αυτοκινητοδρόµων (Institute
of Highway of Economics) της Ιαπωνίας, τα αποτελέσµατα από
την εφαρµογή των µέτρων έδειξαν µια βελτίωση της κυκλοφο-
ριακής λειτουργίας κατά 13%, άρα και µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου.

Καλιφόρνια, ΗΠΑ
Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ η κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο της
µελέτης. Στο πλαίσιο της κλιµατικής αλλαγής έχει θέσει ως
στόχο µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 80%
σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990 µέχρι το 2050. Προκειµέ-
νου να επιτύχει αυτό τον αρκετά φιλόδοξο στόχο, έχουν γίνει διά-
φορα σενάρια µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου

που προέρχονται από τον τοµέα των µεταφορών. Το µοντέλο µε
τα σενάρια εφαρµόστηκε σε όλες τις µορφές µεταφορών (οδι-
κές, αεροπορικές, ακτοπλοϊκές), καθώς και σε όλους τους τύ-
πους µεταφορικών µέσων (επιβατηγά, φορτηγά οχήµατα, πλοία
κ.λπ.). Τρεις είναι οι παράγοντες που µπορούν να συµβάλλουν
στη µείωση των αερίων ρύπων: η βελτίωση της απόδοσης των
οχηµάτων, η χρήση βιοκαυσίµων και η µείωση κυκλοφοριακής
ζήτησης.
Τα αποτελέσµατα των σεναρίων αντικατοπτρίζουν την τεράστια
πρόκληση που έχει να αντιµετωπίσει η Καλιφόρνια στην προ-
σπάθεια επίτευξης του στόχου της µείωσης κατά 80% των αέ-
ριων ρύπων:
1. Καµία αλλαγή από µόνη της σε καθέναν από τους τρεις πα-
ράγοντες δεν µπορεί να επιφέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Και
αυτό γιατί η κυκλοφοριακή ζήτηση θα εξακολουθεί να αυξάνε-
ται σηµαντικά µέχρι το 2050, ενώ οι προηγµένες τεχνολογίες
και τα καύσιµα ίσως δεν είναι κατάλληλα για όλες τις µορφές
µεταφορών ή δεν θα επαρκούν σε ποσότητες.

2. O στόχος του 80% θα µπορούσε δυνητικά να επιτευχθεί, αν οι
τεχνολογίες των οχηµάτων και των καυσίµων γίνουν καθαρές,
οπότε η Καλιφόρνια µπορεί να διατηρήσει τα σηµερινά επίπεδα
της κινητικότητας.

3. Οι µεγάλες αλλαγές στην κοινωνική και οδηγική συµπερι-
φορά µπορεί να αποτελέσουν σηµαντικές µεθόδους µείωσης του
CO2, ειδικά αν η τεχνολογία δεν είναι τόσο αποτελεσµατική, κάτι
το οποίο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, διότι περιλαµβάνει το συν-
δυασµό διαφόρων παραγόντων, όπως σχεδιασµός χρήσης γης
και προσωπικές προτιµήσεις και επιλογές.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ EΝΩΣΗ (ΕΕ) - ΠΡAΣΙΝΕΣ
ΠΡΟΜHΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜOΣΙΟ ΤΟΜEΑ
Στην ΕΕ πιστεύουν ότι οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες είναι µεγάλοι κα-
ταναλωτές και το να χρησιµοποιήσουν την αγοραστική τους δύ-
ναµη για την προµήθεια οικολογικών προϊόντων µπορεί να
συµβάλλει θετικά στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση.
Έτσι, γεννήθηκε το Green Public Procurement (GPP), το οποίο
αν και εθελοντικό εργαλείο, µπορεί να δηµιουργήσει ζήτηση για
πιο οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες και να δώσει ώθηση σε
οικολογική καινοτοµία. Ακολουθώντας το GPP, οι υπηρεσίες
λαµβάνουν υπόψη και περιβαλλοντικά θέµατα όταν κάνουν δια-
γωνισµούς για υλικά και υπηρεσίες.
Για να βοηθήσει τα κράτη-µέλη να ενσωµατώσουν το GPP στις
διαδικασίες τους, η ΕΕ δηµοσίευσε το εγχειρίδιο «Buying Green!
– A handbook on environmental public procurement», καθώς
και οδηγίες για προµήθεια υλικών όπως χαρτί και τεχνολογικό
εξοπλισµό γραφείου.
Τον Ιούλιο του 2010, η ΕΕ δηµοσίευσε κριτήρια για 8 νέες οµά-
δες προϊόντων όπως: µόνωση, θέρµανση και ενέργεια, πατώ-
µατα, παράθυρα, τοιχοποιία, οδοφωτισµός και σηµατοδότηση,
οδοποιία και οδοσήµανση και κινητή τηλεφωνία, ενώ πρόκειται
να συνεχίσει να συγκεντρώνει οδηγίες και για άλλους τοµείς
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όπου µπορεί να εφαρµοστεί το GPP.
Η ΕΕ ενθαρρύνει τα µέλη της να δηµιουργήσουν Εθνικά Σχέδια
∆ράσης (ΕΣ∆) ώστε να «πρασινίσουν» την προµήθεια υλικών
του ∆ηµόσιου Τοµέα. Αρκετές χώρες-µέλη έχουν ήδη δηµιουρ-
γήσει και εφαρµόσει τέτοια ΕΣ∆ και αρκετές χώρες έχουν πλη-
σιάσει τον στόχο του 2010, που ήταν το GPP να αγγίζει το 50%
των συνολικών προµηθειών κάθε κράτους, δίνοντας έτσι ώθηση
και κίνητρο και στις υπόλοιπες χώρες να ακολουθήσουν.

Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΥΠΕΥΘΥΝOΤΗΤΑ
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις,
οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οι µεγάλες εταιρείες αποτελούν
τους βασικούς παίκτες για το παρόν και το µέλλον αυτού του κό-
σµου. Θα πρέπει να αντιλαµβάνονται, στις χώρες που δραστη-
ριοποιούνται, την Κοινωνική τους Υπευθυνότητα ως διαχρονική
αξία και να παίρνουν τις αποφάσεις τους, όχι µόνο µε τα οικονο-
µικά τους στοιχεία, αλλά βάσει των άµεσων κοινωνικών και πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους. Αυτός
είναι ο βασικός ρόλος που πρέπει να παίξουν στο πλαίσιο των
αρχών, δεσµεύσεων και πολιτικών που διέπουν τη λειτουργία
τους µέσα από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης, που
καλύπτει όλους τους τοµείς ανάπτυξής τους, λαµβάνοντας
υπόψη:
• Οικονοµική αποτελεσµατικότητα
• Κοινωνική δικαιοσύνη
• Περιβαλλοντική προστασία.
Η ικανότητά τους να υπολογίζουν τις οικονοµικές, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές επιδράσεις τους, αλλά και να προβαίνουν
σε σχεδιασµούς µε βάση τις πληροφορίες αυτές, είναι κρίσιµης
σηµασίας για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξής τους, αλλά
και επιβίωσής τους σε επερχόµενη κρίση. Η κατάρτιση των απο-
τελεσµάτων τους γίνεται µέσω των απολογισµών βιωσιµότητας
(εκθέσεις αειφορίας) και αποτελεί το εργαλείο τους για να απο-
δείξουν την αποτελεσµατικότητά τους.

Γεννάται όµως ένα σηµαντικό ερώτηµα, είναι οι εκθέσεις αειφο-
ρίας υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις; Η αλήθεια βρίσκεται
κάπου στη µέση, η έκδοση των εκθέσεων αειφορίας δεν είναι
ούτε στο πλαίσιο του υποχρεωτικού, αλλά ούτε στο πλαίσιο του
εθελοντισµού, ουσιαστικά αποτελούν ένα είδος αυτορύθµισης
για τις επιχειρήσεις.
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται ρα-
γδαία αύξηση των εκθέσεων αειφορίας. Ιδιαίτερα στη Γαλλία πα-
ρατηρείται µια τάση ενσωµάτωσης και συνδυασµού των
εκθέσεων αειφορίας µε τις ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός της άρρηκτης σχέσης που συνδέει την αει-
φορία µε την οικονοµική βιωσιµότητα.
Στις ΗΠΑ, οι εκθέσεις αειφορίας πηγάζουν από κίνητρα όπως
αναγνώριση της εταιρείας, µείωση του αριθµού των ελέγχων της
εταιρείας, αλλά και αποφυγή αρνητικών συζητήσεων για τα οι-
κονοµικά µεγέθη της.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ίσως µία από τις επικείµενες µεγάλες οικονοµικές κρίσεις θα
προέλθει από τις επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής. Είναι γε-
γονός ότι, αν δε ληφθούν ριζικά µέτρα για τη διαχείριση των επι-
πτώσεων και µετάβασης σε µια οικονοµία αποδοτικής χρήσης
των πόρων και απεξάρτησης από τον άνθρακα, θα ξεπεράσουµε
το χείλος των µη αναστρέψιµων οικολογικών επιπτώσεων. Την
κρίση αυτή θα την πληρώσουµε όλοι. Τα κράτη, οι οργανισµοί,
οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι, η ίδια η µάνα Γη. Όλοι µαζί µπο-
ρούµε να επιτύχουµε συγχρόνως βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη
και προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να υιοθετήσουµε όλες
εκείνες τις προσπάθειες που έχουν ευεργετικά αποτελέσµατα
και συµβάλλουν στη µείωση των ζηµιών που υπέστησαν τα οι-
κοσυστήµατα και το περιβάλλον γενικότερα.

*∆ηµήτρης Μανδαλώζης
Γραµµατέας Επιτροπής Περιβάλλοντος Σ.Ε.Σ.
Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος IRF
Email: dmandalo@attikesdiadromes.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Ηβιώσιµη ανάπτυξη αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία στις
συγκοινωνιακές µελέτες που αφορούν σε µεγάλες πόλεις,
τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο ελληνικό. Το γεγονός

αυτό οφείλεται κυρίως στην ευαισθητοποίηση της πολιτείας, αλλά
και του κόσµου σε περιβαλλοντικά θέµατα αλλά και της αυξηµένης
αξίας που δίνεται πλέον στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζωής στις
πόλεις. Η αυξανόµενη διεθνής επαγρύπνηση σχετικά µε τη βιώσιµη
ανάπτυξη παρέχει νέα διάσταση στα καθήκοντα του µηχανικού σχε-
τικά µε την προστασία του περιβάλλοντος1. Η υποστήριξη των απο-
φάσεων για την αξιολόγηση πολιτικών και µέτρων προς την
κατεύθυνση αυτή συνήθως βασίζεται σε µοντέλα προσοµοίωσης,
µε βάση τα οποία πραγµατοποιούνται αναλύσεις τύπου ‘Πριν-και-
Μετά’. Τα µοντέλα προσοµοίωσης της κυκλοφορίας χρησιµοποι-
ούνται ευρέως στο πλαίσιο της αξιολόγησης και ανάλυσης
κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την εφαρµογή πολιτικών και µέ-
τρων και γίνεται σαφές ότι ο ρόλος τους είναι σχεδόν καθοριστικός
στην επιλογή/απόρριψη αποτελεσµατικών/επιβαρυντικών µέτρων
προς την κατεύθυνση της ευνόησης της κινητικότητας αλλά και της
περιβαλλοντικής µέριµνας. Αν και στη διεθνή βιβλιογραφία και
πρακτική διατίθεται µεγάλος αριθµός διαφορετικών αλγορίθµων
για την προσοµοίωση της κυκλοφορίας, αυτοί απαιτούν τον προσε-
κτικό καθορισµό των παραµέτρων για τη εφαρµογή τους, αν ο στό-
χος είναι η ακριβέστερη πρόβλεψη κυκλοφοριακών και
περιβαλλοντικών δεικτών. Η επιλογή του κατάλληλου µοντέλου
προσοµοίωσης αλλά και η βαθµονόµηση των παραµέτρων του (π.χ.
της κυκλοφορίας, των χαρακτηριστικών των χρηστών, κ.λπ.) απο-
τελούν σηµαντικό βήµα στη διαδικασία αξιολόγησης εναλλακτικών
λύσεων2,3 , λαµβάνοντας υπόψη την κρισιµότητα της απαιτούµενης
ακρίβειας της κάθε διαδικασίας σχεδιασµού. Ειδικά στην Ελλάδα
όπου τέτοια πρότυπα όλο και περισσότερο χρησιµοποιούνται για την
υποστήριξη αποφάσεων σχεδιασµού πολιτικών, είναι απολύτως
σκόπιµη η προσεκτική επιλογή µοντέλου και βαθµονόµησής του,
εφόσον οι ‘κίνδυνοι’ από την ‘πρόχειρη’ χρήση τους δεν είναι αµε-
λητέοι. Αντιθέτως, η κρίση του µηχανικού στην επιλογή εναλλακτι-
κών λύσεων µε τη χρήση εξειδικευµένων µεθόδων και εργαλείων
πρέπει να βασίζεται σε πλήρως ενηµερωµένη και αµερόληπτη
γνώση των χαρακτηριστικών των µεθόδων ανάπτυξης και αξιολό-
γησης των λύσεων, κατέχοντας το απαραίτητο επιστηµονικό υπό-
βαθρο για την κατάλληλη επιλογή των µεθόδων και των
παραµέτρων αυτών4.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η ανάλυση ευαισθησίας της επιρ-
ροής των διαφορετικών µοντέλων καταµερισµού της ζήτησης και

των παραµέτρων αυτών σε υπολογιζόµενα µεγέθη, τα οποία χρη-
σιµοποιούνται στην αξιολόγηση συγκοινωνιακών πολιτικών και µέ-
τρων (και των σχετιζόµενων περιβαλλοντικών µεγεθών). Σκοπός
της προσπάθειας αυτής είναι η κατανόηση των δυνατοτήτων των
διαφορετικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται από το µηχανικό
για τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων. Η ευθύνη του µηχανικού για
τις αποφάσεις που λαµβάνει στηρίζεται στα δεδοµένα που διατί-
θενται, στα εργαλεία που χρησιµοποιεί, αλλά και στον τρόπο που
ερµηνεύει τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων και αξιολογήσεων. Η
ερµηνεία των αποτελεσµάτων και των αποφάσεων του µηχανικού
µε τη χρήση µοντέλων καταµερισµού της ζήτησης αναλύθηκε στο
πλαίσιο προηγούµενης εργασίας5, η οποία περιλαµβάνει 65 δοκι-
µές, µε επτά διαφορετικά µοντέλα καταµερισµού της ζήτησης σε
ένα δίκτυο µέσου µεγέθους που αντιστοιχεί σε µια περιοχή εισόδου
σε µητροπολιτική περιοχή, τροποποιώντας τις παραµέτρους των
µοντέλων και της ζήτησης και εξετάζοντας την επιρροή τους σε κυ-
κλοφοριακά µεγέθη που απεικονίζουν την απόδοση του δικτύου,
αλλά και σε περιβαλλοντικά µεγέθη που χρησιµοποιούνται ευρέως
για την αξιολόγηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων.
Από την ανάλυση αυτή προκύπτει η ανάγκη όχι µόνο για τη σωστή
ρύθµιση και βαθµονόµηση του µοντέλου, αλλά και για την επιλογή
των κατάλληλων µοντέλων και ρυθµίσεων αυτών, ανάλογα µε τα
επιλεγµένα µεγέθη που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση και αξιο-
λόγηση πολιτικών και µέτρων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΟΚΙΜΩΝ
Οι µέθοδοι καταµερισµού της ζήτησης στο δίκτυο που χρησιµοποι-
ήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
• Καταµερισµός µε χρήση του αλγορίθµου "Όλα ή Τίποτα" (All-Or-

Nothing, AON)
• Καταµερισµός µε έλεγχο της ικανότητας των συνδέσµων (Capa-

city Restraint, CAPREST)
• Καταµερισµός µε σταδιακή φόρτιση (Incremental, INCRE)
• Καταµερισµός µε ικανοποίηση της συνθήκης ισορροπίας του

χρήστη (User Equilibrium, UE)
• Καταµερισµός µε τον στοχαστικό αλγόριθµο STOCH (STOCH)i

• Καταµερισµός µε ικανοποίηση της συνθήκης στοχαστικής ισορ-
ροπίας του χρήστη (Stochastic User Equilibrium, SUE)

• Καταµερισµός µε ικανοποίηση της συνθήκης ισορροπίας του συ-
στήµατος (System Optimum, SO)

Η ανάλυση ευαισθησίας που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο εξέ-
τασε την επιρροή της τροποποίησης της ζήτησης, του ορίου σύγ-
κλισης, των παραµέτρων της συνάρτησης BPR6 υπολογισµού του
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χρόνου, του συντελεστή σφάλµατος για τις στοχαστικές µεθόδους
και της αξίας του χρόνου για διαφορετικές οµάδες χρηστών.
Το ρεαλιστικό δίκτυο µεσαίου µεγέθους που χρησιµοποιήθηκε για
την ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων από τις αναλύσεις ευαι-
σθησίας κωδικοποιήθηκε στο λογισµικό TransCAD7 και αποτελείται
από 305 συνδέσµους, 206 κόµβους, 62x62 µητρώο µετακινήσεων
προέλευσης – προορισµού και 78.150 συνολικό αριθµό ωριαίων
µετακινήσεων, που αντιστοιχεί σε συνθήκες υπο-δικτύου ελληνι-
κών χαρακτηριστικών.
Συγκεκριµένα οι αναλύσεις ευαισθησίας που πραγµατοποιήθηκαν
αφορούσαν σε τροποποιήσεις:
• της ζήτησης σε ποσοστό ±5% και ±10%, και στις επτά µεθόδους

καταµερισµού,
• του ορίου σύγκλισης (c)ii από 0,01 σε 0,1 και 0,001, στις µεθό-

δους CAPREST, UE, SUE και SO,
• των παραµέτρων α και β της συνάρτησης BPRiii από

[α:β]=[0,15:4] σε [0,135:2] και [0,165:3], στις µεθόδους
INCRE, CAPREST, UE, SUE και SO,

• του συντελεστή σφάλµατος (θ) από 5 σε 1 και 2, στις µεθόδους
STOCH και SUE,

• της αξίας του χρόνου (VoT) διακρίνοντας τη ζήτηση σε δύο οµά-
δες χρηστών και θέτοντας 9€/hr για το 80% και 60% της ζήτησης
και 12€/h για το 20% και 40% αντίστοιχα, στις µεθόδους AON, UE
και SUE.

Τα µεγέθη που εξετάστηκαν απεικονίζουν την απόδοση του δικτύου
µέσω κυκλοφοριακών µεγεθών (οχηµατο-χιλιόµετρα (VKT), οχη-
µατο-ώρες (VHT) και µέση ταχύτητα), αλλά και µέσω περιβαλλον-
τικών µεγεθών (κατανάλωση ενέργειας (EC) και καυσίµου (FC),
ατµοσφαιρικοί ρύποι). Τα περιβαλλοντικά µεγέθη υπολογίστηκαν
σε επίπεδο οδικού τµήµατος βάσει του µοντέλου CORINAIR (CORe
INventory of AIR emissions)8 . Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι που υπολο-
γίστηκαν καλύπτουν σηµαντικές πηγές ρύπανσης της ατµόσφαιρας
λόγω της κυκλοφορίας και αφορούν σε πρόδροµες ουσίες του όζον-
τος (CO, NOx, VOC), σε εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (CO2),
σε ρύπους που προκαλούν οξίνιση (SO2) και σε σωµατίδια (PM2,5).
Το CORINAIR υπολογίζει τους περιβαλλοντικούς δείκτες ανάλογα
µε την κατηγορία του οχήµατος (επιβατικά, ελαφρά και βαρέα οχή-
µατα, λεωφορεία, δίκυκλα), την τεχνολογία του οχήµατος (ECE 15-
04, EURO I, EURO II, EURO III, and EURO IV) και την κατηγορία της
οδού (αυτοκινητόδροµος, αστική και περιφερειακή οδός), υπολο-
γίζοντας διαφορετικούς συντελεστές κατανάλωσης καυσίµου και
εκποµπών ρύπων ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο και τη µέση
ταχύτητα κίνησης επί του κάθε οδικού τµήµατος. Στο άρθρο αυτό,
για τον υπολογισµό των περιβαλλοντικών δεικτών θεωρήθηκε ότι
η ζήτηση αντιστοιχεί σε επιβατικά οχήµατα µε βάρος µικρότερο των
2,5 t, που καταναλώνουν βενζίνη, ενώ θεωρήθηκε ισόποση κατα-
νοµή του φόρτου στις πέντε κατηγορίες τεχνολογίας οχηµάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από το σύνολο των δοκιµών ανα-
λύθηκαν και συγκρίθηκαν µε το βασικό σενάριο, το οποίο αντιστοι-
χεί στις δοκιµές µε τις προεπιλεγµένες τιµές των παραµέτρων και
της ζήτησης, ενώ στο πλαίσιο της σύγκρισης των µεθόδων µεταξύ
τους µε τις ίδιες ρυθµίσεις ως βασικό σενάριο θεωρήθηκε η µέθο-
δος κατανοµής της κυκλοφορίας µε ικανοποίηση της συνθήκης
ισορροπίας του συστήµατος (System Optimum, SO).
Τα υπολογισµένα οχηµατο-χιλιόµετρα και τα σωµατίδια που προκύ-
πτουν από το µοντέλο CORINAIR παρουσιάζουν ανάλογη διακύ-
µανση στα αποτελέσµατά τους. Αντίστοιχα, η κατανάλωση ενέργειας
και καυσίµου και οι εκποµπές των CO2 και SO2 παρουσιάζουν ανά-
λογη διακύµανση αποτελεσµάτων.
Εξετάζοντας το βασικό σενάριο για κάθε µία από τις µεθόδους προ-
κύπτει ότι οι µέθοδοι AON και STOCH παράγουν τα λιγότερα οχηµατο-
χιλιόµετρα και οχηµατο-ώρες, ενώ τα περισσότερα
οχηµατο-χιλιόµετρα παράγονται από την SUE και οι περισσότερες
οχηµατο-ώρες από την CAPREST. Παρουσιάζεται µία ιδιαίτερη ευαι-
σθησία στη χρήση της µεθόδου CAPREST στην υπερεκτίµηση των
οχηµατο-ωρών, ενώ η ΑΟΝ και η STOCH παρουσιάζουν το αντί-
στροφο έντονο φαινόµενο. Η µέθοδος UE παρουσιάζει αντίστοιχα
αποτελέσµατα µε τη βασική µέθοδο SO, παρέχοντας µία µέση εκτί-
µηση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο υπό δοκιµή δίκτυο.

Η κατανοµή των διαφορών σε οχηµατο-χιλιόµετρα και οχηµατο-ώρες στο σύνολο του δικτύου παρουσιάζεται στους χάρτες σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα από την κατανοµή SO. Αξίζει να σηµειωθεί η διαφοροποίηση στην κατανοµή των οχηµατο-ωρών µεταξύ της INCRE και των
UE και SUE, όπου η INCRE παρουσιάζει σηµαντική διαφοροποίηση στο κέντρο του δικτύου, ενώ οι µέθοδοι UE και SUE παρουσιάζουν ση-
µαντικότερη διαφοροποίηση στους περιφερειακούς άξονες. Επίσης, οι διαφοροποιήσεις των οχηµατο-χιλιοµέτρων είναι πιο οµοιόµορφα
κατανεµηµένες στο δίκτυο σε σχέση µε τις διαφοροποιήσεις των οχηµατο-ωρών, που παρουσιάζουν σηµαντική διακύµανση µεταξύ των
συνδέσµων.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η µέθοδος υπολογισµού των περιβαλλοντικών µεγεθών επηρεάζεται σηµαντικά από τα οχηµατο-χιλιοµέτρα και
τη µέση ταχύτητα (η οποία ορίζεται από τα οχηµατο-χιλιόµετρα και τις οχηµατο-ώρες), απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της µε-
θόδου κατανοµής ανάλογα µε την περιοχή ανάλυσης που εστιάζει η µελέτη. Εξίσου σηµαντικό είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σύγ-

i Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθµου STOCH υπολογίζονται οι πιθανότητες επιλογής κάθε διαδροµής µεταξύ όλων των ζευγών προέλευσης – προορι-
σµού και στη συνέχεια καταµερίζεται η ζήτηση στις διαδροµές που προέκυψαν.

ii Ο αλγόριθµος σταµατά τις επαναλήψεις όταν η απόκλιση µεταξύ διαδοχικών επαναλήψεων είναι µικρότερη του ορισµένου ορίου σύγκλισης.
iii Η συνάρτηση χρόνου BPR έχει τη µορφή: για κάθε σύνδεσµο a, όπου είναι ο χρόνος ελεύθερης ροής του a, είναι ο

φόρτος του a, είναι ο φόρτος χωρητικότητας του a, είναι ο χρόνος διάνυσης του a µε τον φόρτο και α και β είναι οι παράµετροι που
εξαρτώνται µε το είδος του συνδέσµου.

Αποτελέσµατα της Ανάλυσης Ευαισθησίας σε Οχηµατο-χιλιόµετρα
(VKT) και Οχηµατο-ώρες (VHT)

Χάρτες Απεικόνισης ∆ιαφορών Οχηµατοωρών (VHT) σε Επίπεδο Συνδέσµων σε Σχέση µε τη Συνθήκη Ισορροπίας του Συστήµατος (SO) στο
Βασικό Σενάριο
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κριση µεταξύ εναλλακτικών λύσεων, η οποία θα πρέπει να λαµβά-
νει υπόψη τις διακυµάνσεις που προκύπτουν από τη χρήση διαφο-
ρετικών µεθόδων.
Τα κύρια συµπεράσµατα από την ανάλυση ευαισθησίας των παρα-
µέτρων των µεθόδων και της ζήτησης συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• Όλες οι µέθοδοι παρουσιάζουν αναλογία µεταξύ των τροποποι-

ήσεων της ζήτησης και των υπολογισµένων µεγεθών, εκτός από
την AON. Η αύξηση της ζήτησης σε ποσοστό 5% είχε ως αποτέλε-
σµα την αύξηση των υπό εξέταση µεγεθών από 5% ως 42%, ενώ
η µείωσή της σε αντίστοιχο ποσοστό µείωσε τα υπό εξέταση µε-
γέθη από -5% έως -21%. Η αύξηση της ζήτησης σε ποσοστό 10%
παρουσίασε αύξηση των υπό εξέταση µεγεθών µεταξύ 10% και
62%, ενώ η µείωσή της σε αντίστοιχο ποσοστό µείωσε τα υπό εξέ-
ταση µεγέθη µεταξύ -10% και -42%.

Αποτελέσµατα της Ανάλυσης Ευαισθησίας της Μεταβολής της
Ζήτησης

• Η χρήση µεγαλύτερου ορίου σύγκλισης (0,1 αντί για 0,01) είχε
ήπιες µεταβολές στα µεγέθη που κυµαίνονται µεταξύ 1,5 και 8%,
ενώ η χρήση µικρότερου ορίου σύγκλισης (0,001) δεν είχε µε-
ταβολή.

Αποτελέσµατα της Ανάλυσης Ευαισθησίας της Μεταβολής του Ορίου
Σύγκλισης

• Οι µεταβολές στις παραµέτρους της συνάρτησης BPR επηρεάζουν
ιδιαίτερα τα αποτελέσµατα µε µειώσεις που προσεγγίζουν το 95%.
Οι τιµές [α:β]=[0,165:3] παρουσιάζουν µειώσεις που κυµαίνον-
ται µεταξύ -1,5% και -81,5%, ενώ οι τιµές [α:β]=[0,135:2] πα-
ρουσιάζουν µειώσεις που κυµαίνονται µεταξύ -4,3% και -95,3%.

Αποτελέσµατα της Ανάλυσης Ευαισθησίας της Μεταβολής των Πα-
ραµέτρων της Συνάρτησης Χρόνου BPR

• Η µεταβολή του συντελεστή σφάλµατος (θ) δεν επηρεάζει ου-
σιαστικά τα αποτελέσµατα (διαφοροποιήσεις µικρότερες του 2%)

Αποτελέσµατα της Ανάλυσης Ευαισθησίας της Μεταβολής του Συντε-
λεστή Σφάλµατος (θ) στις Στοχαστικές Κατανοµές

• Οι µεταβολές στην αντιστοίχηση της αξίας του χρόνου (VoT) σε
διαφορετικές οµάδες χρηστών δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα
αποτελέσµατα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο παρόν άρθρο παρουσιάστηκε µία προσπάθεια για την κατα-
νόηση των µοντέλων καταµερισµού της ζήτησης σε συγκοινωνιακά
δίκτυα ως εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την επι-
λογή ή απόρριψη εναλλακτικών µέτρων και πολιτικών στο πλαίσιο
της βιώσιµης ανάπτυξης. Γνώµονας της βιώσιµης ανάπτυξης των
µεταφορικών δικτύων είναι η µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση των
διαθέσιµων πόρων και δικτύων, χωρίς την υπερεκµετάλλευσή τους,
η οποία έχει µελλοντικές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και
στην οικονοµία του τόπου. Ο µηχανικός καλείται λοιπόν να σχεδιά-
σει και να αποφασίσει έχοντας ως σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του
συστήµατος, αλλά και λαµβάνοντας υπόψη σηµαντικούς περιορι-
σµούς που αφορούν σε οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και άλ-
λους τοπικούς και υπερτοπικούς παράγοντες, διαθέτοντας έτσι
περιορισµένο αριθµό εναλλακτικών λύσεων.
Η εκτεταµένη ανάλυση ευαισθησίας των παραµέτρων των πιο δια-
δεδοµένων στατικών µεθόδων καταµερισµού της ζήτησης που
πραγµατοποιήθηκε σε ένα ρεαλιστικό δίκτυο µεσαίου µεγέθους µη-
τροπολιτικών συνθηκών λειτουργίας, παρέχει ενδιαφέροντα απο-
τελέσµατα σχετικά µε την επιρροή τους σε σηµαντικά
κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά µεγέθη που χρησιµοποιούνται
για την αξιολόγηση µέτρων και επεµβάσεων. Οι δοκιµές που πα-
ρουσιάστηκαν καλύπτουν 65 διαφορετικές εφαρµογές µοντέλων

και παραµέτρων αυτών, αλλά και της ζήτησης.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης επισηµαίνουν τη σηµαν-
τικότητα της επιλογής των µεθόδων αξιολόγησης και της αξιοποί-
ησης των διατιθέµενων στοιχείων, που διαδραµατίζουν σηµαντικό
ρόλο στην τελική επιλογή και απόφαση του µηχανικού σχετικά µε
την πρόταση που θα εισηγηθεί ή θα υλοποιήσει, επηρεάζοντας τε-
λικώς την καθηµερινότητα των χρηστών και το περιβάλλον της ευ-
ρύτερης περιοχής. Επεκτείνεται εποµένως η ευθύνη του µηχανικού
στην επιλογή του µοντέλου, των παραµέτρων, αλλά και στην ερµη-
νεία των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από την ανάλυση.
Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη όχι µόνο για σωστή ρύθµιση και βαθ-
µονόµηση του µοντέλου προσοµοίωσης, αλλά και για την κατάλ-
ληλη επιλογή του µοντέλου, ανάλογα µε το επίπεδο ακρίβειας που
επιθυµείται να αποδοθεί, τα κριτήρια αξιολόγησης της ανάλυσης
των αποτελεσµάτων, καθώς και την υπό εξέταση περιοχή. Η ανά-
λυση αυτή προσφέρει µία ένδειξη για την ευαισθησία που έχουν
διαφορετικά µεγέθη (κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά) σε κάθε
µοντέλο, έτσι ώστε να µην παρερµηνεύονται αποτελέσµατα που
προκύπτουν από εναλλακτικές λύσεις. Αποτελεί εποµένως ευθύνη
του µηχανικού η γνώση και η επιλογή του κατάλληλου µοντέλου,
των παραµέτρων αυτού, καθώς και των µεθόδων αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων, έχοντας ως γνώµονα τη λήψη όσο το δυνατόν αν-
τικειµενικών αποφάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση των κυ-
κλοφοριακών συνθηκών µέσα στο πλαίσιο της βιώσιµης
ανάπτυξης.
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ΗASECAP είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος στον οποίο συµµε-
τέχουν οι εθνικοί φορείς των εταιριών κάθε χώρας που δια-
χειρίζονται αυτοκινητοδρόµους, γέφυρες και σήραγγες µε

διόδια. Συγκεντρώνει 20 εθνικά µέλη που εποπτεύουν περισσό-
τερα από 40.000 χιλιόµετρα οδικού δικτύου. Το Ελληνικό µέλος
της ASECAP είναι η ΤΕΟ ΑΕ η οποία υπήρξε και εκ των ιδρυτικών
µελών του Συνδέσµου. Η αποστολή της ASECAP είναι να προωθή-
σει τη χρήση διοδίων και την αρχή της άµεσης συναλλαγής χρήστη
– διαχειριστή της υποδοµής ως εκ των πλέον αποτελεσµατικών
εργαλείων για τη χρηµατοδότηση των κατασκευών, της ασφαλούς
λειτουργίας και της αποτελεσµατικής συντήρησης των αυτοκινη-
τοδρόµων και άλλων σηµαντικών οδικών υποδοµών.
Στο Συνέδριο καταδείχθηκε, για µια ακόµη φορά, ότι η ασφάλεια
των οδών εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, σε
συνδυασµό µε τις υπόλοιπες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που
παρέχουν οι διαχειριστές των αυτοκινητοδρόµων στους χρήστες.
Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας των αυτοκινητοδρόµων αναγνωρί-
ζεται ευρύτατα και το γεγονός αυτό υπογράµµισαν εκπρόσωποι
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
των ελληνικών αρχών που συµµετείχαν στην εκδήλωση.

Ο ∆ιευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Enrico GRILLO
PASQUARELLI, αξιολογώντας την εµπειρία και τη γνώση των
µελών της ASECAP, καθώς και το σηµαντικό ρόλο που διαδραµα-
τίζουν οι αυτοκινητόδροµοι για τη βελτίωση της ασφάλειας του
κάθε οδηγού, σηµείωσε ότι «όλα τα µέλη της ASECAP έχουν εν-
σωµατώσει την ασφάλεια σαν κυρίαρχο στοιχείο στην καθηµερινή
λειτουργία τους» και θεώρησε ότι η σύµπραξη ιδιωτικού και δη-
µόσιου τοµέα και η επανεπένδυση των πόρων που προέρχονται
από τα διόδια στους αυτοκινητόδροµους είναι το καλύτερο µον-
τέλο για περαιτέρω ανάπτυξη των οδικών δικτύων µε προτεραι-
ότητα την ασφάλεια. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2020
είναι η µείωση κατά 50% των θανάτων από τροχαία και όπως τό-
νισε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν, το µεγαλύτερο πρόβληµα εντο-
πίζεται στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο, όπου καταγράφεται το
55-65% των τροχαίων. Να σηµειωθεί ότι µέσα στις πόλεις συµ-
βαίνει το 36% των σοβαρών ατυχηµάτων και µόλις το 6% στους
αυτοκινητόδροµους. Αποκάλυψε ωστόσο ότι µέσα στα µέτρα, που
εγκρίθηκαν το ∆εκέµβριο από το συµβούλιο υπουργών Μεταφο-
ρών των 27 χωρών-µελών και έχουν υποβληθεί στο Ευρωκοινο-
βούλιο, προβλέπεται ότι για τη διάθεση των νέων κοινοτικών

χρηµατοδοτήσεων σε οδικά έργα θα λαµβάνεται υπόψη και η πα-
ράµετρος της ασφάλειας του δρόµου.
Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Γιάννης Μαγκριώτης, Υφυπουργός Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων υπογράµµισε ότι η επιτυχής δια-
χείριση των υποδοµών µε αποδοτικές συµβάσεις παραχωρήσεων
θα οδηγήσει και σε ασφαλείς αυτοκινητοδρόµους και στην οικο-
νοµική ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας.
Τα µέλη της ASECAP, καθώς και άλλοι σηµαντικοί παράγοντες του
χώρου από την Ευρώπη και την Ελλάδα, παρουσίασαν τους τρό-
πους µε τους οποίους οι αυτοκινητόδροµοι είναι ήδη ασφαλέστε-
ροι, συγκρινόµενοι µε τις δευτερεύουσες οδούς, καθώς και τις
βέλτιστες πρακτικές που αφορούν εκστρατείες υπέρ της ασφά-
λειας και τεχνικές βελτιώσεις. Επιπλέον, εστίασαν στο πώς οι αυ-
τοκινητόδροµοι θα εξακολουθήσουν να εξελίσσονται στην
κατεύθυνση της µείωσης των θανατηφόρων ή σοβαρών ατυχηµά-
των στο δίκτυο που διαχειρίζονται, µε το στόχο να τίθεται στο ου-
τοπικό µεν επίπεδο, πλην όµως ουµανιστικό
προσανατολισµό των µηδενικών θανατηφόρων
ατυχηµάτων για όλους τους χρήστες, περι-
λαµβανοµένων και αυτών που θεω-
ρούνται οι πλέον ευάλωτοι. Στην
κατεύθυνση αυτή η κα Ines AYALA
SENDER, µέλος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, υπογράµµισε ότι τα µέλη
της ASECAP µπορούν να συνεισφέ-
ρουν επιτυγχάνοντας ένα κοινό ορισµό
των ατυχηµάτων και, κατά συνέπεια, ένα
συγκεκριµένο στόχο να τα µειώσουν, αν
µοιράζονται τις εµπειρίες και τις
πληροφορίες που έχουν στη διά-
θεσή τους.
Ο κ. Στέργιος Λαµπρόπουλος, Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου ΥΜΕ.∆Ι.,
αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει
σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων περιστα-
τικών (σεισµοί, κατολισθήσεις κ.λπ.) στο οδικό
δίκτυο, η έλλειψη του οποίου φάνηκε στην πε-
ρίπτωση της βραχόπτωσης στα Τέµπη το ∆εκέµ-
βριο του 2009. Προανήγγειλε τη δηµιουργία
µητρώου δρόµων, σηράγγων και γεφυρών,
καθώς και την εκ των προτέρων αναγνώριση
εναλλακτικών διαδροµών για περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης.
Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.∆Ι. ανέφερε ότι έχει
ήδη ολοκληρωθεί πιλοτική µελέτη για 170 γέ-
φυρες της περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου θα δια-
τεθούν 12 εκατ. ευρώ για τη συντήρησή τους.
Στο τέλος του έτους προβλέπεται να έχουν ολο-
κληρωθεί οι µελέτες για τα ‘επικίνδυνα’ σηµεία
του οδικού δικτύου. Εντός του Μαρτίου δηµο-
πρατούνται παρεµβάσεις µικρής κλίµακας στο
σύνολο 12.000 χλµ. Το πρόγραµµα οδικής
ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας προ-
βλέπει για την επόµενη τριετία τη διάθεση 500
εκατ. ευρώ για έργα βελτίωσης.
Ο εκπρόσωπος των Ιταλικών εταιριών διαχείρι-

σης αυτοκινητοδρόµων κ. R. Arditi σηµείωσε ότι η γνώση όσο το
δυνατόν περισσότερων λεπτοµερειών για τα τροχαία ατυχήµατα
είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας για να αντιµετωπισθούν απο-
τελεσµατικά.
Ο κ. M. Popolizio από το European Transport Safety Council δή-
λωσε ότι η υπερβολική ταχύτητα, η µη χρήση ζώνης ασφα-
λείας/κράνους και η κατανάλωση αλκοόλ και φαρµάκων/
ναρκωτικών είναι οι παράγοντες που ευθύνονται για τα περισσό-
τερα θύµατα τροχαίων ατυχηµάτων.
Οι παρουσιάσεις των εκστρατειών οδικής ασφάλειας από τους εκ-
προσώπους της Αυστρίας, Πορτογαλίας και Γαλλίας είχαν όλες τα
εξής τρία κοινά χαρακτηριστικά: συντονισµένες προσπάθειες, εξει-
δικευµένα θέµατα, στοχευόµενο κοινό. Όλοι οι εκπρόσωποι τόνι-
σαν την αποτελεσµατικότητα των εκστρατειών ενηµέρωσης όταν
σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις.
Τις ελληνικές θέσεις εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΕΣ κ. Β. Χαλκιάς,

ο οποίος και κατέθεσε την πρόταση και τις θέσεις του
ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια, θέτοντας σαν στόχο

τη συστράτευση όλων των φορέων για την
εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου Οδι-

κής Ασφάλειας που εκπονήθηκε από
το ΕΜΠ. Ανέφερε ακόµη ότι τα πενιχρά
έως σήµερα αποτελέσµατα των ενερ-
γειών στον τοµέα της οδικής ασφά-
λειας, παρά τις φιλότιµες
προσπάθειες όλων των φορέων, οφεί-
λονται στον κατακερµατισµό των δρά-

σεων, στην απουσία
συντονισµού και την έλλειψη
συγκεκριµένων µέτρων λογο-
δοσίας και απόδοσης ευθυνών,
θέµατα για τα οποία ο ΣΕΣ ευελ-

πιστεί ότι θα αντιµετωπισθούν µε
τη σύσταση του Εθνικού Συµβου-

λίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ), της
νέας ∆/νσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου
Υ.ΜΕ.∆Ι. και την ενεργοποίηση της ∆ιυπουργικής
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και της Γραµµατείας
της.
Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Γενικός Γραµµατέας
της ASECAP κ. Καλλίστρατος ∆ιονέλης υπογράµ-
µισε ότι «η οδική ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς
έναν απλό -πολιτικού περιεχοµένου- συµβολισµό,
αλλά αναφέρεται σε ένα πολύτιµο και υψηλού επι-
πέδου προϊόν που περιλαµβάνει τους δρόµους, τα
αυτοκίνητα και τους οδηγούς. Τέτοιου είδους υπη-
ρεσία χρειάζεται να παρέχεται προς όλους, µε συ-
νεχή συνεργασία των κρατών και των
βιοµηχανιών, καθώς και µε τη χρήση όλης της δια-
θέσιµης γνώσης και τεχνολογίας των εµπειρο-
γνωµόνων».

Ταξιδευοντας στην Ευρωπη µε ασφαλεια
Στέλιος Ευσταθιάδης*

Η ASECAP κάθε χρόνο διοργανώνει σε ένα από τα κράτη µέλη της ένα Συνέδριο µε θέµα την
οδική ασφάλεια. Φέτος, σε συνεργασία µε το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, οργανώθηκε στην Αθήνα

την 1η Μαρτίου το συνέδριο µε θεµατικό τίτλο «Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη µε ασφάλεια».

«η οδικh ασφα-
λεια δεν αποτε-
λει απλως εναν

απλο -πολιτικου
περιεχοµενου-
συµβολισµο,

αλλα αναφερεται
σε ενα πολυτιµο

και υψηλου
επιπεδου

προϊον που
περιλαµβανει
τους δροµους,
τα αυτοκινητα

και τους
οδηγους»

* Στέλιος Ευσταθιάδης
Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος ΣΕΣ



30 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ. 31 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ΣΎΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ

Με µεγάλη επιτυχία και τη συµµετοχή περισσότερων από 250
Ελλήνων και ξένων ειδικών σε θέµατα οδικής ασφάλειας,
ολοκλήρωσε τις εργασίες του το διήµερο Οδικής Ασφάλειας

που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέν-
τρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA/IMET) και ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισµός Ινστιτούτων Οδικής Ασφάλειας FERSI στο
Ζάππειο στις παραπάνω ηµεροµηνίες.
Στόχος του Συνεδρίου και της Έκθεσης ήταν η παρουσίαση επιτυχη-
µένων πρακτικών και πολιτικών που εφαρµόστηκαν σε Ευρωπαϊκές
χώρες για αύξηση της οδικής ασφάλειας. Ειδικότερος στόχος ήταν η
διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των πρακτικών αυτών
στην Ελλάδα και η υποβοήθηση του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και ∆ικτύων (ΥΠΟΜΕ∆Ι) και του Εθνικού Συµβουλίου Οδικής
Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.
Κύριο θέµα των συζητήσεων και παρουσιάσεων ήταν οι τρόποι και οι
επιτυχηµένες πρακτικές για µείωση των οδικών ατυχηµάτων και κυ-
ρίως των θανατηφόρων, που εφαρµόζονται σε Ευρωπαϊκές χώρες
(µέλη του FERSI).
Ίσως το κύριο συµπέρασµα από τις συζητήσεις και παρεµβάσεις είναι
– και πάλι – η διαπίστωση ότι η µείωση των οδικών ατυχηµάτων χρει-
άζεται ένα σύνολο µέτρων και µια καλά συντονισµένη προσπάθεια σε
όλα τα επίπεδα µέσα από συγκεκριµένο Στρατηγικό Σχέδιο το οποίο
αφού εγκριθεί θα πρέπει να εφαρµόζεται απαρεγκλίτως µε συνέχεια
και συνέπεια ανεξάρτητα από αλλαγές στις κυβερνήσεις. Στην περί-
πτωση της Αυστρίας µάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η πρα-
κτική της κυβέρνησης να αναθέτει την υλοποίηση µέτρων και την
παρακολούθηση της εφαρµογής τους (σύµφωνα πάντα µε το Στρατη-
γικό Σχέδιο) σε συγκεκριµένους φορείς και Οργανισµούς που ασχο-
λούνται µε την οδική ασφάλεια (stakeholders) και που είχαν
συµβάλλει στη διαµόρφωση του Στρατηγικού αυτού Σχεδίου.

Από τα λοιπά προταθέντα και συζητηθέντα µέτρα περιλαµβάνονται:

1. Υιοθέτηση πολλαπλών στόχων και δεικτών ή µέτρων βελτίωσης

της οδικής ασφάλειας (όχι µόνον ποσοστά µείωσης των θυµάτων).

2. Έµφαση στην έρευνα και επιστηµονική ανάλυση για διαµόρφωση

και εφαρµογή µέτρων.

3. Ειδική µέριµνα για ευπαθείς οµάδες χρηστών της οδού, όπως ηλι-

κιωµένοι, παιδιά, ποδηλάτες, δικυκλιστές κλπ.

4. Χρήση σύγχρονων συστηµάτων και υπηρεσιών τηλεµατικής στην

κυκλοφοριακή υποδοµή και τα οχήµατα, για προώθηση της ενεργη-

τικής ασφάλειας, µε προτεραιότητα στα συνεργατικά συστήµατα (coo-

perative systems).

5. Υλοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο της υπηρεσίας "e-call" και η

επέκτασή της και στα δίτροχα οχήµατα (στην Ελλάδα δεν έχει εφαρ-

µοστεί ακόµα και πρέπει να εφαρµοστεί άµεσα).

6. Συνεχής αναβάθµιση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών υποψη-

φίων οδηγών αλλά και των οδηγών όλων των κατηγοριών, µε χρήση

σύγχρονων διδακτικών µεθόδων και εργαλείων, όπως προσοµοιωτές

οδήγησης και λογισµικά πολυµέσων.

7. Καθιέρωση της κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας ως

σχολικού µαθήµατος, και εφαρµογή της δια βίου εκπαίδευσης όλων

των οδηγών.

8. Χρήση τεχνολογιών ευφυούς και ασφαλούς πλοήγησης για απο-

φυγή κινδύνων στην κυκλοφορία οχηµάτων επικινδύνων φορτίων σε

αστικές περιοχές.

9. Επανεξέταση και βελτίωση της ασφάλειας κατά την κυκλοφορία

σχολικών λεωφορείων.

10. Λήψη µέτρων και πολιτικών για την ασφαλή κυκλοφορία δικύ-

κλων στο οδικό δίκτυο και έκδοση σύγχρονων προδιαγραφών για σχε-
διασµό και κατασκευή ποδηλατοδρόµων.

11. Συστηµατική ανάπτυξη ζωνών ήπιας κυκλοφορίας στο αστικό πε-

ριβάλλον (έκδοση προδιαγραφών και οδηγιών υλοποίησης).

12. Εστιασµένη και προσαρµοσµένη στις τοπικές κοινωνικοοικονο-

µικές συνθήκες µεταφορά «καλών πρακτικών» βελτίωσης της οδι-

κής ασφάλειας και δηµιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Οδηγού Οδικής

Ασφάλειας» για την προβολή τέτοιων καλών πρακτικών.
Στο πλαίσιο των εργασιών της ∆ιηµερίδας διαµορφώθηκε και υπο-
γράφηκε η «∆ιακήρυξη της Αθήνας για την Οδική Ασφάλεια» η οποία
σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο προτρέπει την ΕΕ, καθώς και τις Εθνικές
κυβερνήσεις στη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για βελτίωση της οδι-
κής ασφάλειας και δραστική µείωση των οδικών ατυχηµάτων ιδίως
των θανατηφόρων. Στο κείµενο της διακήρυξης περιλαµβάνονται µε-
ταξύ άλλων και οι ακόλουθες προβλέψεις και προτροπές:

1. Θέσπιση νέου Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας για τη δε-

καετία 2011-2020 µε στόχο µείωσης των θανάτων κατά 50%.

2. Υλοποίηση του ψηφίσµατος του ΟΗΕ της 2ης Μαρτίου του 2010,

κατά το οποίο αποφασίστηκε η «∆εκαετία ∆ράσης» για την Οδική
Ασφάλεια.

3. Ανάπτυξη, µέχρι το 2012, µιας κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για

την οδική ασφάλεια και ενός πανευρωπαϊκού Σχεδίου δράσης, υπό

την αιγίδα του FERSI και άλλων συναφών οργανισµών.

4. Προώθηση από κοινού της έρευνας για την Οδική Ασφάλεια.

5. Προώθηση από κοινού του «οράµατος µηδέν-µηδέν» για την Ευ-

ρώπη του 2030, µε στόχους «µηδέν θύµατα από τροχαία ατυχήµατα

- µηδενικές εκποµπές ρύπων».

6. Θεσµοθέτηση Ευρωπαϊκών «∆εικτών Οδικής Ασφαλείας» ανά κα-

τηγορία χρηστών του οδικού δικτύου, ώστε να υπάρχει ένα µέτρο σύγ-

κρισης και ελέγχου της επιτυχίας των πολιτικών που εφαρµόζονται.

7. Πανευρωπαϊκή υποστήριξη των Ελληνικών αρµοδίων φορέων για

την οδική ασφάλεια (σαν µία πιλοτική µελέτη Ευρωπαϊκής Στρατηγι-

κής για την οδική ασφάλεια) ώστε να βελτιωθεί η Οδική Ασφάλεια

στην Ελλάδα, µέσω:
• Της πλήρους εφαρµογής του υπό ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου

Βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας της Ελλάδας για τη δεκαετία
2011-2020.

• Της εφαρµογής των Ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών προσαρ-
µοσµένων στην Ελληνική πραγµατικότητα.

• Του συντονισµού όλων των σχετικών προσπαθειών υπό την αιγίδα
του Ελληνικού Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και την επο-
πτεία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

Παράλληλα µε το Συνέδριο, στο εσωτερικό του Ζαππείου, υπήρχε έκ-
θεση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών φορέων µε θέµα καµπάνιες για την
οδική ασφάλεια ενώ στον προαύλιο χώρο το Ελληνικό Ινστιτούτο Με-
ταφορών είχε έκθεση ερευνητικών του οχηµάτων και τεχνολογιών
που έχει αναπτύξει σε αυτά. Τα οχήµατα περιελάµβαναν:

1. Ερευνητικό όχηµα µε εξοπλισµό ανίχνευσης της κόπωσης και

υπνηλίας του οδηγού.

2. Κινητό προσοµοιωτή οδήγησης για την επίδειξη επικίνδυνων συν-

θηκών οδήγησης (π.χ. οδήγηση υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, υπό

την επήρεια αλκοόλ κ.α.).

3. Υβριδικό σκούτερ που πληροφορεί τον αναβάτη για επερχόµενους

κινδύνους ή επικίνδυνη συµπεριφορά οδήγησης.

4. Υβριδικό όχηµα εξοπλισµένο µε συστήµατα καταγραφής δεδοµέ-

νων, για την εκµάθηση ασφαλούς και οικολογικής οδήγησης.

∆ιhµερο Οδικhς Ασφaλειας
Ζaππειο Μeγαρο 21 & 22 Φεβρουαρiου 2011

∆ιοργάνωση: - Ινστιτούτο Μεταφορών, Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
- Ευρωπαϊκός Οργανισµός FERSI

Καθ. Γεώργιος Γιαννόπουλος*

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Στο «Παράδειγµα προς Αποφυγή» παρουσιάζεται η

χρήση της ράµπας ΑΜΕΑ για στάθµευση αυτοκινήτου

σε περιφερειακή πόλη της Ελλάδας, ή άλλως: κακή

εφαρµογή της αρχής/τάσης του σχεδιασµού ‘3F’

(Form-Follows-(any?) Function).

Τη φωτογραφία έστειλε ο Συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος
Απ. Καραγιάννης.

Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν κάποιο συγκοινωνιακό

θέµα που αποτελεί «παράδειγµα προς αποφυγή ή µί-

µηση» και επιθυµούν τη δηµοσίευσή του, παρακα-

λούνται να το αποστείλουν στο Σύλλογο, µε την ένδειξη:

για τη στήλη «Παράδειγµα προς Αποφυγή/Μίµηση».

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Στο «Παράδειγµα προς Αποφυγή» παρουσιάζεται η

χρήση της ράµπας ΑΜΕΑ για στάθµευση αυτοκινήτου

σε περιφερειακή πόλη της Ελλάδας, ή άλλως: κακή

εφαρµογή της αρχής/τάσης του σχεδιασµού ‘3F’

(Form-Follows-(any?) Function).

Τη φωτογραφία έστειλε ο Συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος
Απ. Καραγιάννης.

Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν κάποιο συγκοινωνιακό

θέµα που αποτελεί «παράδειγµα προς αποφυγή ή µί-

µηση» και επιθυµούν τη δηµοσίευσή του, παρακα-

λούνται να το αποστείλουν στο Σύλλογο, µε την ένδειξη:

για τη στήλη «Παράδειγµα προς Αποφυγή/Μίµηση».

1 Οµάδα του Ινστιτούτου Μεταφορών
2 Πανοραµική άποψη Συνεδρίας στο Ζάππειο Μέγαρο

1 2

* Γεώργιος Γιαννόπουλος
Καθηγητής
∆ιευθυντής ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

−− Εµείς, οι εκπρόσωποι των Ελληνικών και Ευρωπαϊ-
κών Φορέων Οδικής Ασφάλειας, έχοντας συγκεν-
τρωθεί στην Αθήνα στις 21 και 22 Φεβρουαρίου
2011. 

−− Έχοντας την ενεργό υποστήριξη των µελών της ∆ια-
κήρυξης της Λυών (FEHRL, FERSI, ECTRI, HUMAN-
IST,…) και άλλων κύριων φορέων (ETSC, GSRP, ...). 

−− Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη της Λυών και τις πρωτο-
βουλίες DETRA. 

−− Έχοντας υπόψη ότι µολονότι οι θάνατοι από τα τρο-
χαία ατυχήµατα στην ΕΕ έχουν µειωθεί σηµαντικά
από το 2000, ο στόχος του eSafety που υιοθετή-
θηκε το 2001, για µείωση κατά το ήµισυ του αριθ-
µού των θανάτων έως το 2010, δεν έχει επιτευχθεί
και ως εκ τούτου είναι ακόµα µεγάλος ο αριθµός
των ανθρώπων που εξακολουθούν να χάνονται
στους Ευρωπαϊκούς δρόµους. 

−− Εκτιµώντας ότι η Ελλάδα έχει υψηλό δείκτη θανα-
τηφόρων οδικών ατυχηµάτων. 

−− Υπογραµµίζοντας πως η Οδική Ασφάλεια απαιτεί τη
συλλογική στήριξη όλων των ενδιαφεροµένων Ευ-
ρωπαϊκών Ινστιτούτων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών
φορέων χάραξης πολιτικής, Υπουργείων, καθώς και
όλων των σχετικών µε την Οδική Ασφάλεια Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων.

Εγκρίνουµε,
την ακόλουθη ∆ιακήρυξη της Αθήνας,

και προσκαλούµε,
όλα τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ενδιαφερόµενα

µέρη να:

1. Θεσπίσουν το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οδικής Ασφά-

λειας για τη δεκαετία 2011-2020 και να συµφωνήσουν
εκ νέου για ένα στόχο µείωσης των θυµάτων κατά 50%.  

2. Ακολουθήσουν το ψήφισµα του ΟΗΕ της 2ης Μαρ-

τίου του 2010, κατά το οποίο αποφασίστηκε η «∆εκαε-
τία ∆ράσης» για την Οδική Ασφάλεια.  

3. Αναπτύξουν µέχρι το 2012 µια κοινή στρατηγική για

την οδική ασφάλεια και ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο δρά-
σης, υπό την αιγίδα του FERSI και άλλων συναφών ορ-
γανισµών, καθώς και των όσων υπέγραψαν τις
∆ιακηρύξεις της Αθήνας και της Λυών.  
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τηφόρων οδικών ατυχηµάτων. 

−− Υπογραµµίζοντας πως η Οδική Ασφάλεια απαιτεί τη
συλλογική στήριξη όλων των ενδιαφεροµένων Ευ-
ρωπαϊκών Ινστιτούτων, Εθνικών και Ευρωπαϊκών
φορέων χάραξης πολιτικής, Υπουργείων, καθώς και
όλων των σχετικών µε την Οδική Ασφάλεια Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων.

Εγκρίνουµε,
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και προσκαλούµε,
όλα τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ενδιαφερόµενα

µέρη να:

1. Θεσπίσουν το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οδικής Ασφά-

λειας για τη δεκαετία 2011-2020 και να συµφωνήσουν
εκ νέου για ένα στόχο µείωσης των θυµάτων κατά 50%.  

2. Ακολουθήσουν το ψήφισµα του ΟΗΕ της 2ης Μαρ-

τίου του 2010, κατά το οποίο αποφασίστηκε η «∆εκαε-
τία ∆ράσης» για την Οδική Ασφάλεια.  

3. Αναπτύξουν µέχρι το 2012 µια κοινή στρατηγική για

την οδική ασφάλεια και ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο δρά-
σης, υπό την αιγίδα του FERSI και άλλων συναφών ορ-
γανισµών, καθώς και των όσων υπέγραψαν τις
∆ιακηρύξεις της Αθήνας και της Λυών.  

4. Προωθήσουν από κοινού την ενίσχυση των κονδυ-

λίων των κρατών µελών και των ερευνητικών προ-
γραµµάτων της Ε.Ε. για την Έρευνα στην Οδική
Ασφάλεια, ώστε να εξισωθούν µε αυτά της άλλης βα-
σικής παραµέτρου, των «πράσινων» µεταφορών. 

5. Προωθήσουν από κοινού το όραµα «µηδέν-µηδέν»

για την Ευρώπη του 2030, µε στόχους «µηδέν θύµατα
από τροχαία ατυχήµατα - µηδενικές εκποµπές ρύπων». 

6. Θεσµοθετήσουν άµεσα Ευρωπαϊκούς ∆είκτες Οδι-

κής Ασφαλείας ανά κατηγορία χρηστών του οδικού δι-
κτύου, στοχεύοντας τη µείωση των ατυχηµάτων των
ευάλωτων χρηστών της οδού, όπως παιδιά, ηλικιωµέ-
νοι, άτοµα µε αναπηρία, ποδηλάτες και δικυκλιστές. 

7. Υποστηρίξουν τους Ελληνικούς φορείς (σαν µία πι-

λοτική µελέτη εφαρµογής για την Ευρωπαϊκή Οδική
Ασφάλεια) να βελτιώσουν την Οδική Ασφάλεια στην Ελ-
λάδα, µέσω:   
α) Της πλήρους συµβολής στο υπό ανάπτυξη Στρατη-

γικό Σχέδιο Βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας της
Ελλάδας για τη δεκαετία 2011-2020. 

β) Της παροχής βέλτιστων πρακτικών και συµβουλών
στην Ελληνική Πολιτεία και τους εµπλεκόµενους φο-
ρείς.  

γ) Του συντονισµού όλων των σχετικών προσπαθειών
στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Εθνικού Συµβου-
λίου Οδικής Ασφάλειας υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

Οι Συνυπογράφοντες, Αθήνα, 22  Φεβρουαρίου  2011
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γείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

Οι Συνυπογράφοντες, Αθήνα, 22  Φεβρουαρίου  2011
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Στις 3 Μαρτίου 2011 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Μετα-
φορών, πραγµατοποιήθηκε η τελετή υπογραφής της Ευ-
ρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα

Οδικής Ασφάλειας (www.erscharter.eu) είναι κάτι πολύ περισ-
σότερο από ένα πολιτικό έγγραφο. Είναι µια πρόσκληση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα ενδιαφερόµενα µέρη να αναλά-
βουν συγκεκριµένες δράσεις, να αξιολογούν τα αποτελέσµατα
και την περαιτέρω αύξηση των γνώσεων σχετικά µε την ανάγκη
να µειωθούν οι θάνατοι σε τροχαία ατυχήµατα. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην πανευρωπαϊκή προ-
σπάθεια για να γίνουν οι δρόµοι µας ασφαλέστεροι. Επιθυµεί να
προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (ιδρύµατα, ενώσεις
και εταιρίες) την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές
σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να µάθουν ο ένας από τον άλλο και να αντλούν έµπνευση για το
πώς η κατάσταση στους δρόµους της Ευρώπης µπορεί να βελ-
τιωθεί. Με την υπογραφή της Χάρτας κάθε οργανισµός και κάθε
φορέας δεσµεύεται να αποτελέσει κρίκο στην αλυσίδα ενός ευ-
ρύτατο δικτύου ανταλλαγής γνώσης και πρακτικών εφαρµογών.
Τη Χάρτα είχαν υπογράψει µέχρι πρόσφατα 25 περίπου φορείς
από την Ελλάδα οι οποίοι ανανέωσαν την «υπόσχεσή» τους,
ενώ στην εκδήλωση της 3ης Μαρτίου υπέγραψαν τη Χάρτα άλλοι
50 περίπου φορείς (ιδιωτικοί οργανισµοί, κοινωνικοί φορείς,
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Τη Χάρτα υπέγραψε από πλευ-
ράς ΣΕΣ ο Πρόεδρος του ∆Σ κ. Βασίλης Χαλκιάς, ο οποίος παρα-
βρέθηκε και στην Εκδήλωση στην οποία επίσης παραβρέθηκαν
ο Ειδικός Γραµµατέας του ΣΕΣ κ. Λουκάς ∆ηµητρίου και ο Ταµίας
του ΣΕΣ κ. Γιώργος Λυµπερόπουλος. 
Χαιρετισµούς στην εκδήλωση απηύθυνε ο κύριος Αργύρης Πε-
τρουλάκης, Προϊστάµενος του τµήµατος Επικοινωνιών της Αντι-
προσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Στη
συνέχεια το λόγο πήραν ο κύριος Σπύρος Βούγιας, Υφυπουργός
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και η κυρία
Aude Delesalle, Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής
Ασφάλειας. Στην τελετή που ακολούθησε, η Ευρωπαϊκή Χάρτα
Οδικής Ασφάλειας υπογράφηκε από 43 φορείς. 
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας αποτελεί µέρος του Σχε-
δίου ∆ράσης που παρουσίασε πριν από έξι χρόνια η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µε το φιλόδοξο στόχο να συµβάλει στη µείωση κατά το
ήµισυ του αριθµού των νεκρών από τροχαία ατυχήµατα στους
Ευρωπαϊκούς δρόµους. Στην πρωτοβουλία της Χάρτας συµµε-
τέχουν ιδιωτικοί οργανισµοί, κοινωνικοί φορείς και Αρχές Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να λάβουν
άµεσα µέτρα και να πραγµατοποιήσουν δράσεις για τη µείωση
των θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων, καθώς και να αξιολο-

γήσουν τα αποτελέσµατα των δράσεών τους, να ανταλλάξουν
ιδέες και να µοιραστούν τα πιο επιτυχηµένα µέτρα τους.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΜUNSTER

Τ
ο Munster βρίσκεται στη Γερµανία, στην περιοχή της Βό-
ρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας (NRW) και θεωρείται η πο-
δηλατική πρωτεύουσα της Γερµανίας.

Το 2005, το Munster βρισκόταν σε µια απ’ τις τελευταίες θέσεις
κατάταξης των πόλεων της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, ως
προς το επίπεδο οδικής ασφάλειας, εξαιτίας του υψηλού αριθ-
µού των ελαφρά τραυµατιών. Για την αντιµετώπιση του προ-
βλήµατος ο ∆ήµος απευθύνθηκε στο Σύνδεσµο των γερµανικών
Ασφαλιστικών Εταιρειών1 για την εκπόνηση µελέτης2 ανάλυσης
ατυχηµάτων µε στόχο την ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας και την
πρόταση µέτρων αντιµετώπισης του προβλήµατος, που να µπο-
ρεί να εφαρµοστεί και σε άλλους δήµους.
Η µελέτη περιελάµβανε:
•  Ανάλυση των ατυχηµάτων που συνέβησαν την περίοδο 2004

- 2006.

•  Προσδιορισµό των µελανών σηµείων του δικτύου.
•  Ανάλυση του επιπέδου ασφάλειας του κύριου οδικού δικτύου

της πόλης βάσει δροµολογίου.
•  Κυκλοφοριακά στοιχεία της πόλης.
•  Παρατήρηση της οδικής συµπεριφοράς των χρηστών του δι-

κτύου.
•  Προτεινόµενα µέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας,

ως προς τις υποδοµές, τον έλεγχο και την ενηµέρωση του
πληθυσµού.

Από την ανάλυση των οδικών ατυχηµάτων της περιόδου 2004 -
2006, προέκυψε ότι:
•  παρά το ότι οι ποδηλάτες εµπλέκονται µόνο στο 9% των ατυ-

χηµάτων, σχεδόν οι µισοί απ' τους σοβαρά και ελαφρά τραυ-
µατισµένους, είναι οι ποδηλάτες,

•  από το 2002 και µετά παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση του
αριθµού των ατυχηµάτων µε εµπλεκόµενους ποδηλάτες, που

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Γιώργος Λυµπερόπουλος*

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
VELO - CITY GLOBAL 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Ανδριανή (Άννα) Γόγολα*

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 173)

* Γιώργος Λυµπερόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός  MSc 
Ταµίας ΣΕΣ



36    ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

προκαλούνται από άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

ΚΎΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ
•  Ατυχήµατα προκληθέντα από οδηγούς αυτοκινήτου (51% επί

του συνόλου των ατυχηµάτων µε ποδηλάτες):
-  µη τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας (34%),
-  απροσεξία κατά τη στρέφουσα κίνηση (28%),
-  απροσεξία κατά την είσοδο στον κυκλοφοριακό χώρο (10%).
•  Ατυχήµατα προκληθέντα από ποδηλάτες (46% επί του συνό-

λου των ατυχηµάτων µε ποδηλάτες):
-  απροσεξία κατά την ποδηλασία (19%),
-  µη τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας (18%),
-  ανεπαρκής απόσταση διαχωρισµού (15%),
-  οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (12%).

ΜΕΛΑΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Στο υπό µελέτη αστικό οδικό δίκτυο, µήκους 51 χλµ., εντοπί-
στηκαν 1.231 µελανά σηµεία, το 86% των οποίων ήταν δια-
σταυρώσεις µε ή χωρίς σηµατοδότηση.
Συνήθη ατυχήµατα:
•  31% του συνόλου των ατυχηµάτων εντός κατοικηµένων πε-

ριοχών, που περιλαµβάνουν σωµατικές βλάβες, συµβαίνουν
σε σηµατοδοτηµένες διασταυρώσεις,

•  δεξιά στροφή οχήµατος & ποδηλάτου,
•  αριστερή στροφή οχήµατος & ποδηλάτου κινούµενου στο αν-

τίθετο ρεύµα κυκλοφορίας,
•  παραβίαση κόκκινης ένδειξης φωτεινού σηµατοδότη,
•  οπίσθια σύγκρουση οχηµάτων,
•  αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
•  Στις διασταυρώσεις, γενικά: τα στρέφοντα οχήµατα (προς τα

δεξιά και τα αριστερά) θα πρέπει να καθοδηγούνται µε
ασφαλή τρόπο.

•  Στις σηµατοδοτηµένες διασταυρώσεις: (i) για όλα τα δεξιά
στρέφοντα οχήµατα, θα πρέπει να υπάρχει κίτρινη παλλόµενη
ένδειξη στο σηµατοδότη που θα προειδοποιεί τους οδηγούς
για τη διέλευση πεζών και ποδηλάτων, (ii) θα πρέπει να το-
ποθετηθούν µηχανισµοί εναλλαγής φάσης στις διαβάσεις
πεζών και ποδηλάτων, (iii) θα πρέπει να εξεταστεί η καθιέ-
ρωση χωριστών φάσεων για τα δεξιά στρέφοντα οχήµατα.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 
Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
•  Βελτίωση της υποδοµής: ποδηλατόδροµοι, διασταυρώσεις,

διαβάσεις, σήµανση.
•  Αύξηση του πλάτους των ποδηλατοδρόµων, καθιέρωση σή-

µανσης καθοδήγησης του ποδηλάτου επί του οδοστρώµατος.
•  Σαφέστερη σήµανση των ποδηλατοδρόµων κατά µήκος, στις

εισόδους και τις περιοχές των κόµβων.
•  ∆ηµιουργία ασφαλών διαβάσεων για τους πεζούς και τους πο-

δηλάτες.
•  Τροποποίηση της σηµατοδότησης: π.χ. χωριστές φάσεις για τις

στρέφουσες κινήσεις των οχηµάτων, διατήρηση της λειτουρ-
γίας των σηµατοδοτών τη νύχτα.

•  Τήρηση µέτρων: Εντατικοποίηση ελέγχου για την τήρηση των

κανόνων κυκλοφορίας ως προς το όριο ταχύτητας, την κόκ-
κινη ένδειξη των φωτεινών σηµατοδοτών, την κυκλοφορία
των ποδηλάτων κατά τη λάθος κατεύθυνση.

•  Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την εγρήγορση κατά τη
στροφή, την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, τη βελτίωση
των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Επισηµαίνεται ότι η πόλη του Munster πλέον διαθέτει "Επιχειρη-
σιακό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας”, µε βάση
την έκθεση των εµπειρογνωµόνων και για τα επόµενα πέντε
χρόνια, θα διαθέσει προϋπολογισµό ύψους 5 εκατ. ευρώ για την
εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων.

∆ιαφήµιση για την ευαισθητοποίηση των οδηγών επιβατικών
οχηµάτων ως προς την κυκλοφορία ποδηλάτων,  κατά τη δεξιά
στρέφουσα κίνηση 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Το γαλλικό Υπουργείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη ανέθεσε την εκ-
πόνηση µελέτης σχετικά µε την οικονοµία του ποδηλάτου στη
Γαλλία3. Στόχοι της µελέτης ήταν:
•  η ποσοτική αποτίµηση της οικονοµικής ισχύος της ποδηλα-

σίας στη Γαλλία και την Ευρώπη, στο πλαίσιο διαφόρων χρή-
σεων (αστική µετακίνηση, αθλητισµός, αναψυχή και
τουρισµός) ως προς τον οικονοµικό κύκλο εργασιών και τον
αριθµό των απασχολουµένων, κύρια στους τοµείς της παρα-
γωγής και εµπορίας ποδηλάτων, του τουρισµού (στέγαση,
γεύµατα, δραστηριότητες, µετακινήσεις, κλπ.),

•  η αξιολόγηση της θετικής συµβολής του ποδηλάτου στους το-
µείς της δηµόσιας υγείας, της ρύπανση, της οδικής ασφά-

λειας, της χρήσης του αστικού χώρου,
•  ο προσδιορισµός των απαιτούµενων ενεργειών για τον τρι-

πλασιασµό της χρήσης του ποδηλάτου και την αξιολόγηση
των οικονοµικών επιπτώσεων που προκύπτουν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Επανάκαµψη της χρήσης του ποδηλάτου στις αστικές περιο-
χές, σε αντίθεση µε τις περιαστικές και αγροτικές περιοχές, που
συνεχίζει να µειώνεται. Στόχοι: (i) Σταθεροποίηση της χρήσης
του ποδηλάτου στα επίπεδα του 1994, (ii) Επέκταση υποδοµών
κατά 80 χλµ. / έτος / κάτοικο.

2. Επιπτώσεις στον τοµέα της υγείας: δαπάνες µεταξύ 0,8 € /
χλµ. - 1,2 € / χλµ. αποφέρουν οφέλη ύψους 5,6 δισ. €. Τα µεγα-
λύτερα οφέλη αφορούν ηλικιωµένους και γυναίκες.

3. Υψηλή απόδοση των επενδύσεων για το κράτος και τις τοπικές
αυτοδιοικήσεις: 500 εκατ. € δαπάνες για τις τοπικές αυτοδιοική-
σεις, αποφέρουν οικονοµική δραστηριότητα ύψους 4,2 δισ. €, 700
εκατ. € φορολογικά έσοδα και 35.000 θέσεις εργασίας.

4. Υψηλή συµβολή στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης: Η οι-
κονοµία του ποδηλάτου δηµιουργεί 10 θέσεις εργασίας / εκατ.
€, έναντι 2,5 θέσεων εργασίας / εκατ. € που δηµιουργεί η αυτο-
κινητοβιοµηχανία.

5. Οι υποδοµές για το ποδήλατο προωθούν τη χρήση του.

6. Άµεση συσχέτιση χρήσης ποδηλάτου και µείωσης κινδύνου
ατυχηµάτων: Μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την πρόκληση ατυχηµά-
των εντοπίζονται στις αγροτικές περιοχές.

7. Σηµαντική η συµβολή του ποδηλατικού τουρισµού στην οι-
κονοµία: Καθαρό οικονοµικό όφελος: 1,9 δισ. € ευρώ, 16.500
θέσεις εργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ
•  1ος Στόχος: Σύγκλιση µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες σε

10 χρόνια ποσοστό συµµετοχής ποδηλάτου στην επιλογή
µέσου µεταφοράς: 10%, 350 χλµ. / έτος / κάτοικο.

•  2ος Στόχος: Συνεργασία όλων των επιµέρους παραγόντων
του τοµέα της υγείας για την υποστήριξη του στόχου διάνυσης
2 x 4 χλµ. / ηµέρα = 30 λεπτά της ώρας. Ειδικότερα, ο στόχος
αφορά στις γυναίκες και τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα. Έχει
υπολογιστεί η συσχέτιση: 350 χλµ. / έτος / κάτοικο = µηδε-
νικό έλλειµµα κοινωνικής ασφάλισης.

•  3ος Στόχος: 1,0 µ. υποδοµής ποδηλάτου ανά κάτοικο στις πό-
λεις (σήµερα: 0,3 µ.). Απαιτείται δαπάνη: 10 € / έτος / κάτοικο
x 10 χρόνια.

•  4ος Στόχος: το 95% των Γάλλων να απέχει απόσταση µικρό-
τερη των 5 χλµ. από µια “πράσινη διαδροµή” (greenway)  
κατασκευή δικτύου µήκους 60.000 χλµ. (σήµερα: 8.000 χλµ.).  
Απαιτείται δαπάνη: 10 € / έτος / κάτοικο x 10 χρόνια.

•  5ος Στόχος: Ανάδειξη της Γαλλίας σε Νο 1 προορισµό για τον
ποδηλατικό τουρισµό Ποσοστό ποδηλατικού τουρισµού:
10%.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
1. ∆ηµιουργία µιας αποτελεσµατικής οµάδας πίεσης γύρω από
το Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Ινστιτούτο Πρόληψης και Αγωγής
Υγείας (Institut National de Prévention et D'éducation pour la

Santé | INPES), την Εθνική Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων (Co-
nservatoire National desArts et Metiers | CNAM), τους γιατρούς
και το Υπουργείο Παιδείας, µε βάση έρευνα του Παγκόσµιου Ορ-
γανισµού Υγείας.

2. Επικέντρωση σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού: γυναί-
κες, άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, παιδιά.

3. Υποστήριξη των προσπαθειών της τοπικής αυτοδιοίκησης
για την παροχή υποδοµών ποδηλάτου: 35% κρατική συγχρηµα-
τοδότηση στο σχέδιο οικονοµικής ανάκαµψης, πολύ καλή από-
δοση των επενδύσεων, υψηλή συµβολή στην απασχόληση.

4. Εκπαίδευση πληθυσµού, προκειµένου να στραφεί προς το
ποδήλατο.

5. Σηµαντική επέκταση “πράσινων διαδροµών” (greenways)
στις περιαστικές περιοχές: ανάπτυξη της ποδηλασίας και βελ-
τίωση της ασφάλειας.

6. ∆ηµιουργία ασφαλών υποδοµών στάθµευσης ποδηλάτων
σε περιοχές κατοικίας και κοντά σε σταθµούς µέσων µεταφοράς.

7. Παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις για την
προώθηση προγραµµάτων κινητικότητας.

8. "Η Γαλλία µε το ποδήλατο" | “France by bicycle”. Ουσιαστική
πολιτική για την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισµού.

9. Υποστήριξη βιοµηχανίας και εµπόρων λιανικής µε την ανά-
πτυξη των προϊόντων.

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
ΤΟ 2020
•  Συµµετοχή ποδηλάτου στην κατανοµή µέσου µετακίνησης

(modal split): 12% 
•  Υποδοµές: 320 χλµ. / έτος
•  ∆απάνες: 8,3 δισ. €
•  60.000 θέσεις εργασίας
•  15,4 δισ. € οικονοµική επίπτωση στον τοµέα της υγείας.

VELO CITY GLOBAL 2011
Το φετινό συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στη Σεβίλλη, το
διάστηµα 23 - 25 Μαρτίου. Οι εισηγήσεις
είναι διαθέσιµες από την
σχετική ιστοσελίδα:
h t t p : / / w w w . v e l o -
city2011.com/ 

*Ανδριανή (Άννα) Γόγολα
Πολιτικός Μηχανικός, 

MSc- Συγκοινωνιολόγος

Βιβλιογραφία – Αναφορές
1  www.udv.de 
2    http://www.udv.de/ver-

kehrsinfrastruktur/ και

http://www.udv.de/pub-

likationen/
3 Special economie du

velo: http://www.atout-

france.fr/publica

tion/special-economie-

velo-etude-complete
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Τ
ην Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 στις 17:00 πραγµατοποιήθηκε
η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ στην Αίθουσα Εκδηλώ-
σεων του 7ου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος του ∆ήµου Αθη-

ναίων (Πανόρµου 59, δίπλα στο νέο γραφείο του ΣΕΣ). Η
ηµερήσια διάταξη είχε ως εξής:

• Ετήσιος Απολογισµός Πεπραγµένων (2010 – 2011)
• Οικονοµικός Απολογισµός (2010 – 2011)
• Προγραµµατισµός δράσεων για το επόµενο έτος

Στη Γενική Συνέλευση παρεβρέθηκε σηµαντικός αριθµός συνα-
δέλφων και πραγµατοποιήθηκε ενδιαφέρουσα συζήτηση για την
πορεία του συλλόγου και τις επόµενες δράσεις του.

ΝΝέέαα  µµέέλληη

Νέα µέλη του ΣΕΣ αποτελούν οι συνάδελφοι: 
•  Βασιλική Πανίτσα: εγγράφεται µε αριθµό 647
•  Τεροβίτη Ελένη: εγγράφεται µε αριθµό 648
•  Λάµπρου Γεώργιος: εγγράφεται µε αριθµό 649
•  Προµπονά Γεωργία: εγγράφεται µε αριθµό 650
•  Σδουκόπουλος Ελευθέριος: εγγράφεται µε αριθµό 651
•  Παπαγεωργίου Γρηγόρης: εγγράφεται µε αριθµό 652.

∆ελτία τύπου ΣΕΣ 
Η συνεχόµενη ενεργοποίηση των επιτροπών του ΣΕΣ 
συνέβαλλε στην προετοιµασία και δηµοσιοποίηση των 
ακολούθων δελτίων τύπου:

Οδική ασφάλεια στον αστικό χώρο
(Ιανουάριος  2011)
∆ιόδια στα  Έργα Παραχώρησης
(Φεβρουάριος  2011)
Προώθηση των Συστηµάτων Ευφυών 
Μεταφορών στην Ελλάδα (Φεβρουάριος 2011)

∆ράσεις ΣΕΣ
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2011 λά-
βανε χώρα οι παρακάτω δράσεις του ΣΕΣ:
•  Στις 9 Φεβρουαρίου 2011 διοργανώθηκε από την Επιτροπή

Κυκλοφορίας και Στάθµευσης του ΣΕΣ ηµερίδα µε θέµα «Κυ-
κλοφοριακά θέµατα ∆ήµων Λεκανοπεδίου Αττικής» στην αί-
θουσα Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.

• Στις 16 Φεβρουαρίου 2011 διοργανώθηκε από την Επιτροπή
Αστικής Κινητικότητας του ΣΕΣ Εσπερίδα µε θέµα: Oι Θέσεις
του ΣΕΣ για τους Μητροπολιτικούς Οργανισµούς Πολεοδοµίας
και Μεταφορών στην αίθουσα Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύµα-
τος Ερευνών.

•  Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
και o ΣΕΣ συνδιοργάνωσαν την 4η Εβδοµάδα για την Οδική
Ασφάλεια από τις 17 έως τις 24 Μαρτίου 2011 αναλαµβάνον-
τας δράσεις πανελλαδικά (π.χ. σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλο-
νίκη, Φλώρινα, Χαλκίδα και Σέρρες). Ειδικότερα
πραγµατοποιήθηκαν:

- Πέµπτη 17 Μαρτίου, Αθήνα: Συνέδριο/σεµινάριο PRAISE µε
θέµα «Οδική Ασφάλεια και Εργασία» στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ
(Ακαδηµίας 20, Αθήνα). Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από το Βα-
σίλη Χαλκιά, ο οποίος χαιρέτησε, προήδρευσε συνεδρίας, ενώ
παρουσίασε και τις προτάσεις του ΣΕΣ για την οδική ασφάλεια.

- Παρασκευή 18 Μαρτίου, Χαλκίδα: Ενέργεια «Νύχτα Χωρίς Ατυ-
χήµατα» και ενηµέρωση των πολιτών σε κέντρα διασκέδασης
νέων στην παραλία της Χαλκίδας. 

- Σάββατο 19 Μαρτίου, Φλώρινα: Εκδήλωση Απονοµής Βρα-
βείων στο πλαίσιο του 1ου ∆ιαγωνισµού Ζωγραφικής – Γρα-
πτού Κειµένου µε θέµα την Οδική Ασφάλεια για µαθητές Ε’ και
ΣΤ’ Τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων του ∆ήµου Φλώρινας και τίτλο
«Zούµε στην Πόλη µας σηµαίνει Κυκλοφορούµε µε Ασφά-
λεια».

- Κυριακή 20 Μαρτίου, Αθήνα: Σεµινάριο Εθελοντών Ι.Ο.ΑΣ. (στo
πλαίσιο Έτους Εθελοντισµού), εκπαίδευση εθελοντών στην
οδική ασφάλεια (train the trainers), Τεχνόπολη.

- Κυριακή 20 Μαρτίου, Αθήνα: Εκδηλώσεις και παρουσία στην
Τεχνόπολη στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισµού
2011" µε περίπτερο.

- Κυριακή 20 Μαρτίου, Πανελλαδικά: ∆ιανοµή εντύπου «Ευγέ-
νεια στο ∆ρόµο» από εθελοντές και φορείς συνεργάτες του
Ι.Ο.ΑΣ (Αθλητές µπάσκετ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. στη Ν. Σµύρνη
και σε άλλες περιοχές από συνεργαζόµενους φορείς). 

- ∆ευτέρα 21 Μαρτίου, Αθήνα: Εκδηλώσεις για την οδική ασφά-
λεια στην αίθουσα του ΜΕΤΡΟ/ΣΥΝΤΑΓΜΑ κατά το χρονικό διά-
στηµα από 21-23/3 και ώρες λειτουργίας 10.00-20.00, µε
διαδραστικά παιχνίδια για όλες τις ηλικίες. 

- Τρίτη 22 Μαρτίου, Πάτρα: Υποστήριξη ∆ράσεων κατά την Πε-
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Κωνσταντίνος Αντωνίου*

* Κωνσταντίνος Αντωνίου
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ, Γεν. Γραµµατέας ΣΕΣ

ριφερειακή Ηµέρα Οδικής Ασφάλειας στη ∆υτική Ελλάδα (Γέ-
φυρα Ρίου Αντιρρίου - Πανεπιστήµιο Πατρών - Πάρκο Κυκλο-
φοριακής Αγωγής “Πάνος Μυλωνάς” ∆ήµου Πατρέων).
Εκδηλώσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευ-
σης σε παιδιά και νέους. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον
πρώην Πρόεδρο Γιάννη Χανδάνο.

- Τρίτη 22 Μαρτίου, Αθήνα: Βραβείο Τροχονόµου και Παρου-
σίαση αποτελεσµάτων της συνεργασίας µε την Τροχαία στο ζή-
τηµα της ταχύτητας κ.α., αίθουσα: Αµφιθέατρο Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. Της τελετής προήδρευσε ο
Πρόεδρος του ΣΕΣ Βασίλης Χαλκιάς. 

- Τετάρτη 23 Μαρτίου, Αθήνα: Συνέργειες µε άλλους φορείς,
π.χ. Ε∆ΙΠΑΒ, ΚΕΠΑ, Ε.Μ.Π., Τροχαία, ∆ηµοτική Αστυνοµία, για
την υλοποίηση έρευνας οδηγικής συµπεριφοράς, µε παράλ-
ληλη δράση επικοινωνίας, στην Αθήνα κ.α. επιλεγµένες πό-
λεις. 

- Τετάρτη 23 Μαρτίου, Πανελλαδικά: ∆ιανοµή εντύπου «Ευγέ-
νεια στο ∆ρόµο» από τους Αυτοκινητόδροµους της χώρας (Ατ-
τική Οδός, Νέα Οδός, Κεντρική Οδός, Ολυµπία Οδός,
Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, ΜΟΡΕΑΣ) καθώς και από τη Γέφυρα
Ρίου Αντιρρίου. 

- Πέµπτη 24 Μαρτίου, Πανελλαδικά: Ηµέρα Ευγένειας στο
∆ρόµο (στην Ελλάδα και Πανευρωπαϊκά) - ∆ιανοµή του εντύ-
που «Ευγένεια στο ∆ρόµο» και ενηµέρωση πολιτών, οδηγών
και φορέων από συνεργαζόµενους φορείς.

- Πέµπτη 24 Μαρτίου, Αττική: διανοµή έντυπου Ευγένειας σε
κεντρικά σηµεία (δαχτυλίδι ΟΤΕ & Πειραιά). 

Η Εβδοµάδα που διοργανώνεται µε πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. και
του Σ.Ε.Σ. τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδοµών, Με-
ταφορών & ∆ικτύων, της «Συµµαχίας για την Ασφάλεια και τον
Πολιτισµό στο ∆ρόµο» και µε την υποστήριξη της εταιρείας Ελ-
ληνικά Καύσιµα, γνωστή από τα πρατήρια BP.

Εκπροσώπηση ΣΕΣ
Ο ΣΕΣ συµµετείχε στις ακόλουθες εκδηλώσεις και συναντήσεις:
• Συµµετοχή στη ∆ιηµερίδα Οδικής Ασφάλειας που διοργάνωσε

το EKETA/IMET και το FERSI στην Αθήνα στις 21-22 Φεβρουα-
ρίου 2011. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από το Λουκά ∆ηµητρίου
(χαιρετισµός), το Βασίλη Χαλκιά (προεδρία συνεδρίας) και
τον Κώστα Αντωνίου (συµµετοχή σε panel). 

• Συµµετοχή στην 3η ∆ιεθνή Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα &
Logistics 2011» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28
Φεβρουαρίου 2011. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε µε παρουσίαση
του Βασίλη Χαλκιά µε τίτλο "Περιβαλλοντική Ευαισθησία στις
Αστικές ∆ιανοµές. Μειώστε τους ρύπους και προσφέρετε κα-
λύτερες Logistics υπηρεσίες"

•  Συµµετοχή στην ηµερίδα ASECAP 2011 Road Safety Event
που διοργάνωσε η ASECAP στην Αθήνα την 1η Μαρτίου 2011
µε οµιλία του Βασίλη Χαλκιά µε τίτλο “Road Safety Cam-
paigns in Greece”.

• Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας και
παραλαβή του σχετικού διπλώµατος αναγνώρισης στην εκ-
δήλωση που διοργανώθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 στο αµφιθέ-
ατρο του ΥΠΟΜΕ∆Ι στην Αθήνα. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από

τους Βασίλη Χαλκιά, Λουκά ∆ηµητρίου και Γιώργο Λυµπερό-
πουλο. 

•  Συνάντηση κλαδικών και εργασιακών συλλόγων των µηχα-
νικών που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 21.12.2010 ώρα
14:00 – 18:00 στο ΤΕΕ. Συµµετείχαν 24 εκπρόσωποι του ΤΕΕ
και των Συλλόγων. Εισηγητής και Συντονιστής της συνάντη-
σης ήταν ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης.

Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του ΣΕΣ 
για το 2011

Με σηµαντική συµµετοχή µελών και φίλων του ΣΕΣ
καθώς και εκπροσώπων φορέων, γιορτάστηκε η κοπή
της ετήσιας πίτας του ΣΕΣ στην Αθήνα, που πραγµατο-
ποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου, 2011 στην ταβέρνα
«Πλακεντία» στην Πεντέλη.



Ξ
εκινά η µελέτη βιωσιµότητας του εγχειρήµατος της θα-
λάσσιας σύνδεσης του κέντρου της πόλης της Θεσσαλονί-
κης µε τα ανατολικά καθώς αποφασίστηκε η ανάθεση του

έργου της διερεύνησης ανάπτυξης αστικής Θαλάσσιας Συγκοι-
νωνίας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. Η µε-
λέτη, θα διαρκέσει τρείς µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
και πέραν της διαµόρφωσης ενός πρώτου, βασικού κορµού
τριών στάσεων (Κέντρο, Καλαµαριά, Περαία) θα διερευνηθεί και
η πιθανότητα επέκτασης της σύνδεσης προς το αεροδρόµιο “Μα-
κεδονία” και τη δυτική Θεσσαλονίκη, εφόσον υπάρχει πλέον
σχεδόν ειληµµένη απόφαση για τη µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ στην
περιοχή της Σίνδου. 
Με την κατακύρωση του αποτελέσµατος του µειοδοτικού δια-
γωνισµού της επέκτασης του έργου για την επέκταση του κρη-
πιδώµατος 26 του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων του 6ου
Προβλήτα του Λιµένα Θεσσαλονίκης ξεκινά η εκτέλεση των ερ-
γασιών. Συγκεκριµένα οι εργασίες αναµένεται να ξεκινήσουν το
αµέσως επόµενο διάστηµα µε την ολοκλήρωσή τους να οριο-
θετείται το 2015 ενώ η χρηµατοδότηση είναι διασφαλισµένη από
ίδια κεφάλαια της ΟΛΘ ΑΕ, ύψους 65 εκατ. ευρώ και την ΕΤΕπ,
από την οποία θα ληφθεί δάνειο 50 εκατ. ευρώ. 

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πραγµατοποιήθηκε η άφιξη του µετροπόντικα στον πρώτο κα-
τασκευασµένο και ολοκληρωµένο σταθµό του µετρό, µε την
άφιξη του δεύτερου µετροπόντικα να αναµένεται στα τέλη του
Μάρτη ενώ συνεχίζονται τα προβλήµατα στο σταθµό στο Παπά-
φειο. Εξακολουθεί να εκτιµάται, πως στο τέλος του 2014, αρχές
του 2015 η πρώτη γραµµή, που τώρα κατασκευάζεται, στα όρια
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, θα έχει ολοκληρωθεί.
Επίσης, προβλέπεται πως στο τέλος του 2011, εάν δεν υπάρ-
ξουν νοµικά προβλήµατα µε ενστάσεις των διαγωνιζοµένων,
καθώς προχωρά η δηµοπράτηση της γραµµής προς Καλαµαριά,
θα ορισθεί ο ανάδοχος για την επέκταση της γραµµής του µετρό
των 5 χλµ προς την Καλαµαριά, µέχρι τη Μίκρα. Στόχος είναι το
2013 να γίνει η δηµοπράτηση και της πρώτης γραµµής στη ∆υ-
τική Θεσσαλονίκη επί της οδού Λαγκαδά µέχρι την Ευκαρπία και
την επέκτασή της προς τα Νοσοκοµεία.

Τέλος έχει ξεκινήσει ο σχεδιασµός της γραµµής από την Ξηρο-
κρήνη, την Μενεµένη, τους Αµπελόκηπους, τον Εύοσµο, το
Ελευθέριο - Κορδελιό, µια γραµµή εγκάρσια δηλαδή στη δυτική
πλευρά της πόλης καθώς και ο σχεδιασµός µιας γραµµής που θα
ξεκινά από το Πανεπιστήµιο προς την Τούµπα και τη Χαριλάου
και θα τελειώνει στη Ν. Ελβετία.
Έτσι σχεδιάζεται ένα δίκτυο γραµµών του µετρό 33 χλµ, ένα έργο
που θα ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ και προβλέπεται µέσα στην
επόµενη οκταετία, το αργότερο δεκαετία, να έχει ολοκληρωθεί.
Τα 33 χλµ µε 33 σταθµούς θα καλύπτουν όλο το πολεοδοµικό
συγκρότηµα. ∆ύο γραµµές δυτικά, η γραµµή µέχρι το αεροδρό-
µιο και η πρόσθετη γραµµή από το Πανεπιστήµιο στην Τούµπα,

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΣΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 6ου ΠΡΟΒΛΗΤΑ

Κατερίνα Χρυσοστόµου*

στη Χαριλάου και στη Νέα Ελβετία θα εξυπηρετούν το σύνολο
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, το κέν-
τρο της πόλης, τα ανατολικά και δυτικά. 

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
Μέχρι το Καλοκαίρι, θα δοθεί το σύνολο του οριζόντιου άξονα
της Εγνατίας σε λειτουργία και χρήση, καθώς το τελευταίο κοµ-
µάτι, η Γέφυρα στο Περιστέρι στο Μέτσοβο, που ακόµη δεν έχει
παραδοθεί, ολοκληρώνεται, µε τα έργα της προσωρινής στήρι-
ξης και τη µελέτη της οριστικής προστασίας του έργου να προ-
χωρούν.
Τα έργα που παραδόθηκαν τους τελευταίους µήνες είναι ο Κά-
θετος Άξονας της Εγνατίας, ‘Σιάτιστα – Καστοριά’, η Παράκαµψη
Χειµωνίου - Θουρίου στον Έβρο και ο Κόµβος ∆εµατίου (Ιτέα -
Μηλιοτάδες στο Αν. Ζαγόρι). 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του τµή-
µατος Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας στο οποίο οι εργολαβίες
προχωρούν πολύ αργά και οι εργασίες για την κατασκευή του
Κάθετου Άξονα ‘Κοµοτηνή - Νυµφαία – Σύνορα’, του οποίου το
ορεινό τµήµα αναµένεται να παραδοθεί σε χρήση µέχρι το κα-
λοκαίρι και µε την  ολοκλήρωση των µελετών από την Περιφέ-
ρεια να ξεκινήσει η δηµοπράτηση του πεδινού τµήµατος του
έργου.
Έργα που δηµοπράτησε η Εγνατία το τελευταίο διάστηµα είναι
το Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα στον Έβρο του κάθετου άξονα Αρ-
δάνιο – Ορµένιο µήκους 38 χλµ. και προϋπολογισµού περίπου
86 εκατ. ευρώ, το έργο οδικής ασφάλειας Θέρµη - Γαλάτιστα,
προϋπολογισµού 37,6 εκατ. ευρώ και το τµήµα Στρατώνι – Γο-
µάτι, για οδικά έργα και αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις στην πε-
ριοχή, προϋπολογισµού 1,7 εκατ. ευρώ.
Σε άµεση δηµοπράτηση, υπάρχουν επιπλέον έργα συνολικού
προϋπολογισµού 509 εκατ. ευρώ και περιλαµβάνουν τον Κά-

θετο άξονα Φλώρινα – Νίκη, προϋπολογισµού 84,7 εκατ. ευρώ,
το Τµήµα Κοροµηλία - Κρυσταλλοπηγή, του κάθετου άξονα Σιά-
τιστα - Κρυσταλλοπηγή προϋπολογισµού 135 εκατ. ευρώ, την
αναβάθµιση του τµήµατος Μουδανιά - Ποτίδαια µαζί µε τους 4
κόµβους που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδι-
κής προϋπολογισµού 43,5 εκατ. ευρώ και τον Ανισόπεδο Κόµβο
Αξίου στον ΠΑΘΕ προς τους Ευζώνους, προϋπολογισµού 246
εκατ. ευρώ.
Γενικότερα στη Βόρειο Ελλάδα ώριµα - προγραµµατιζόµενα
έργα που αναµένεται να δηµοπρατηθούν µέσα στο 2011 είναι:
•  Ο Περιφερειακός Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισµού 55,3

εκατ. Ευρώ,
•  Η αναβάθµιση της εσωτερικής δυτικής περιφερειακής από τον

κόµβο Κ16 µέχρι τον Ανισόπεδο Κόµβο Λαγκαδά, προϋπολο-
γισµού 200 εκατ. ευρώ περίπου συν 30 εκατ. ευρώ οι απαλ-
λοτριώσεις

•  Το τµήµα από το Γηροκοµείο Αγ. Παντελεήµων, Ευκαρπία –
Πεύκα, τµήµα δηλαδή της εξωτερικής περιφερειακής, προ-
ϋπολογισµού 85 εκατ. ευρώ συν 30 εκατ. ευρώ οι απαλλο-
τριώσεις.



•  Η αναβάθµιση της εσωτερικής ανατολικής περιφερειακής,
από τα Νοσοκοµεία µέχρι τον Κόµβο του Αεροδροµίου.

Συνεπώς µέσα στο 2011 θα δηµοπρατηθούν πάνω από 1 δισ.
ευρώ έργα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα γενικότερα,
όπου δραστηριοποιείται η Εγνατία, ενώ µέσα στο 2011 θα ξεκι-
νήσουν και άλλες µελέτες του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδοµών
- Μεταφορών 2010-2020 της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης
περιοχής. 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟ∆ΙΑ
Όσον αφορά στους Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
(ΣΕΑ), αυτή τη στιγµή λειτουργεί ήδη ο πρώτος ΣΕΑ στην Κου-
λούρα Ηµαθίας και µέσα στο 2011 θα λειτουργήσουν άλλοι
τρεις στο Ελευθεροχώρι της Ηµαθίας, στο Σώστη της Ροδόπης
και στο Αρδάνιο του Έβρου. Επιπλέον δηµοπρατούνται εντός του
2011 τρεις νέοι σταθµοί, στην Καρβάλη της Καβάλας, στο Περι-
στέρι Ιωαννίνων και τον Πολύµυλο της Κοζάνης.
Αναφορικά µε τα διόδια, προσωρινά λειτουργεί ο σταθµός διο-
δίων στον Πολύµυλο και ο σταθµός των Μαλγάρων ενώ προ-
γραµµατίζονται άλλοι πέντε προσωρινοί σταθµοί διοδίων, τρεις
σταθµοί διοδίων δυτικά των Μαλγάρων (Τύρια, Μαλακάσι, Κλειδί
Ηµαθίας) και δύο σταθµοί Ανατολικά (Νυµφόπετρα, Ίασµος Ρο-
δόπης). Σε εξέλιξη επίσης είναι και ο διαγωνισµός για την εγ-
κατάσταση ηλεκτρονικών διοδίων. Πρόκειται για ένα ενιαίο
λειτουργικό σύστηµα, το οποίο σε περίπτωση που δεν παρου-
σιαστούν τυχόν προβλήµατα, θα έχει εγκατασταθεί και τεθεί σε
λειτουργία σε ένα χρόνο από σήµερα.
Η Ε.Ε. είχε θέσει σαν όρο χρηµατοδότησης της Εγνατίας την εγ-
κατάσταση διοδίων και τα διόδια της Εγνατίας αναµένεται να
είναι χαµηλότερα από αυτά που κατασκευάζονται µε το καθε-
στώς των συµβάσεων παραχώρησης. Με τα διόδια η Εγνατία θα
χρηµατοδοτεί τη λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια του ορι-
ζόντιου οδικού άξονα των 670 χλµ. και των καθέτων σε αυτόν,
κόστος το οποίο κυµαίνεται ανάλογα µε την αναγκαία ετήσια
συντήρηση µεταξύ 80 εκατ. ευρώ - 100 εκατ. ευρώ. 

ΝΕΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Μετά το ‘άνοιγµα’ της Ryanair και της Turkish Airlines στη Θεσ-
σαλονίκη και τα νέα δροµολόγια που ξεκινούν η Aegean Airlines
και η EasyJet, η πόλη συνδέεται απευθείας µε περισσότερους
προορισµούς. Οι κινήσεις αυτές εκτιµάται πως θα προσδώσουν
πολλαπλά οφέλη, τόσο στην προώθηση του τουρισµού, όσο και
στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας της πόλης της Θεσσαλο-
νίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας. 
Συγκεκριµένα, στο τέλος Μαΐου του 2011, ξεκινούν οι αναµενό-
µενες απευθείας πτήσεις της εταιρείας Turkish Airlines στο αε-
ροδρόµιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, από και προς την
Κωνσταντινούπολη,  η αεροπορική εταιρία του Ηνωµένου Βασι-
λείου ανακοίνωσε νέα απευθείας πτήση από το Μακεδονία προς
το αεροδρόµιο του Charles de Gaulle στο Παρίσι, 4 φορές εβδο-
µαδιαίως, από τον Ιούλιο του 2011 και η Aegean πρόσθεσε
νέους προορισµούς από τη Θεσσαλονίκη το Παρίσι και τη Μόσχα.

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑ∆Α
Το ∆εκέµβριο του 2010, υπεγράφη σχέδιο συµφωνίας και συ-
νεργασίας των σιδηροδροµικών δικτύων της Ελλάδας, της
Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και της Ουγγαρίας, µε επισπεύδουσα
την Ελλάδα, για την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού άξονα 22
«Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Προµαχώνας-Βουλγαρία-Ρουµανία-
Ουγγαρία-Κεντρική Ευρώπη» και τη χρηµατοδότησή του από τα
Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, στην επόµενη προγραµµατική
περίοδο, ως βασικό ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο. Μάλιστα, σύµφωνα µε
τον υφυπουργό Γ. Μαγκριώτη, ο σιδηροδροµικός άξονας 22
είναι στις απόλυτες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Επιπλέον
ο ΟΣΕ έχει προγραµµατίσει σηµαντικά έργα αναβάθµισης στη
γραµµή «Θεσσαλονίκη-Ειδοµένη» µε στόχο, τόσο ο άξονας 22
όσο και ο άξονας 10, να επιτρέπουν την ανάπτυξη ταχυτήτων
µέχρι 160 χλµ/ώρα.

43    ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Στο πλαίσιο της εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας, που συν-
διοργανώνουν το ΙΟΑΣ “Πάνος Μυλωνάς” και ο ΣΕΣ, την
Τρίτη 22 Μαρτίου 2011, Περιφερειακή Ηµέρα Οδικής

Ασφάλειας στη ∆υτική Ελλάδα, στον εκθεσιακό χώρο της Γέ-
φυρας Ρίου – Αντιρρίου “Χαρίλαος Τρικούπης” πραγµατοποι-
ήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση, στην οποία παραβρέθηκαν
και χαιρέτησαν, ο κος Παπανικόλας, Αντιπρόεδρος ∆Σ & ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ – Πρόεδρος ∆Σ ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, και από πλευράς των διοργανωτών: η κα
∆ανέλλη Μυλωνά, Πρόεδρος του ΙΟΑΣ “Πάνος Μυλωνάς” και
ο συνάδελφος κ. Χανδάνος, ως εκπρόσωπος του ΣΕΣ.
Κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Περιφερειάρχης
∆υτικής Ελλάδας κ. Κατσιφάρας, ο οποίος εξήγγειλε τη συγ-
κρότηση Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια ∆υ-
τικής Ελλάδας και την εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου
∆ράσης για τον περιορισµό των τροχαίων ατυχηµάτων και την
ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας, µέσω ανάληψης στοχευµέ-
νων δράσεων. 
Στο Συµβούλιο αυτό, θα συµµετάσχουν, πέραν των εκπρο-
σώπων της Περιφέρειας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
οδικής ασφάλειας. Το Σχέδιο ∆ράσης για την Οδική Ασφάλεια
στη ∆υτική Ελλάδα, θα εξειδικεύει τους στόχους του Εθνικού
Σχεδίου ∆ράσης και θα καταλήγει σε συγκεκριµένες ενέρ-
γειες, που θα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν, είτε από το
ΕΣΠΑ, είτε από άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Το Σχέδιο ∆ρά-
σης για την Οδική Ασφάλεια στη ∆υτική Ελλάδα,
θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του δι-
κτύου, τα στατιστικά στοιχεία και τους
διαθέσιµους πόρους, θα καταλήγει σε
συγκεκριµένους ποσοτικούς στό-
χους και θα αξιολογείται ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα. Ως προς την
παρακολούθηση και ενδιάµεση
αξιολόγηση της εφαρµογής του,
το ΙΟΑΣ διατύπωσε την πρόθεση
να αναλάβει το έργο της συγκέν-
τρωσης και επεξεργασίας στοι-
χείων και την υποβολή ετήσιων
εκθέσεων, µε σκοπό, προοπτικά, η
δραστηριότητα αυτή να αποτελέσει
τον πυρήνα ενός Περιφερειακού Παρα-
τηρητηρίου για την Οδική Ασφάλεια.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, χαιρέτισαν και έκαναν παρεµ-
βάσεις εκπρόσωποι των τοπικών ∆ηµοτικών Αρχών και αρ-
µοδίων φορέων, οι συνάδελφοι κ.κ. Μηλιώνης, εκπρόσωπος
παραρτήµατος ΙΟΑΣ ∆υτικής Ελλάδας, Παπανδρέου, ∆ιευθύ-
νων Σύµβουλος ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, Καρανδεινός,
Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙ-
ΓΑΙΟΥ Α.Ε. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Α.Ε., κ. Μπερνάρ Γκαλτιέ.

ΕCOMOBILITY ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 2010-11
Για 8η συνεχή χρονιά πραγµατοποιήθηκε το διαγωνιστικού
χαρακτήρα, πανελλαδικό πρόγραµµα, περιβαλλοντικής ευαι-
σθητοποίησης των µαθητών της Γ΄ Γυµνασίου, το οποίο διορ-
γανώνεται από το Ecocity, σε συνεργασία µε επιστηµονικούς
φορείς, µεταξύ των οποίων και ο ΣΕΣ.
Η συµµετοχή των σχολείων της Πάτρας ήταν σηµαντική,
αφού, για πρώτη φορά διαγωνίστηκαν επτά Γυµνάσια: 1ο, 5ο,
13ο, 15ο, 18ο, Πειραµατικό Λάγγουρα και το Εργαστήρι Ειδι-
κής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)
Αχαΐας (πρόκειται για σχολείο, όπου φοιτούν µαθητές µε νοη-
τική στέρηση, πολλοί από τους οποίους έχουν και άλλα σο-
βαρά προβλήµατα, όπως: όρασης, ακοής, σοβαρά
νευρολογικά - κινητικά προβλήµατα, σύνθετες γνωστικές συ-

ναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες, αυτισµό
κ.ά. και αποτελεί ειδική συµµετοχή). Από το

Νοµό Αχαΐας, συµµετείχε επίσης, το Γυ-
µνάσιο Φαρών του ∆ήµου Ερυµάνθου.

Οι εκδηλώσεις παρουσίασης και
αξιολόγησης των µαθητικών ερ-

γασιών πραγµατοποιήθηκαν τις
ηµέρες Πέµπτη, Παρασκευή,
Σάββατο 17 – 19 Μαρτίου και
την Τετάρτη 23 Μαρτίου. Ως
αξιολογητές από πλευράς ΣΕΣ
συµµετείχαν η υπογράφουσα

και ο συνάδελφος κ. Μηλιώνης.

* Ανδριανή (Άννα) Γόγολα
Πολιτικός Μηχανικός, 
MSc Συγκοινωνιολόγος

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Περιφερειακη Ηµερα Οδικης Ασφαλειας
στη ∆υτικη Ελλαδα 2011

Ανδριανή (Άννα) Γόγολα*

* Κατερίνα Χρυσοστόµου
Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος
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Α. Γενικός Σχεδιασµός και ∆ραστηριότητες
I. Πρόγραµµα ∆ράσης του ΣΕΣ 2010 -11
Ο ΣΕΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου [∆Σ] ακολούθησε
την επιτυχηµένη δράση του προηγούµενου ∆Σ. Αν και δεν έχει ακόµα εκπονηθεί Σχέδιο Ανά-
πτυξης του ΣΕΣ για την περίοδο µετά το 2010, το ∆Σ του ΣΕΣ ακολούθησε τις ίδιες βασικές αρχές,
επεκτείνοντας στην ουσία περαιτέρω το Σχέδιο Ανάπτυξης του ΣΕΣ. Κινούµενοι στο ίδιο πνεύµα,
το ∆Σ του ΣΕΣ λειτουργεί έχοντας ως βασική κατεύθυνση τη συνεχιζόµενη προσέγγιση των στό-
χων που τέθηκαν στο τελευταίο πενταετές Σχέδιο Ανάπτυξης του ΣΕΣ (2006-10). Για την οργά-
νωση των δράσεων και τη συγκεκριµενοποίηση των στόχων του ∆Σ, δόθηκε έµφαση στη
προσέγγιση τριών βασικών κατευθύνσεων:
•  την αυτοδύναµη και αποτελεσµατική λειτουργία του ΣΕΣ,
•  την επεξεργασία ολοκληρωµένης προσέγγισης στην αντιµετώπιση συγκοινωνιακών θεµά-

των,
•  την αποτελεσµατική προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ.
Μετά από επεξεργασία από τα µέλη του ∆Σ, έγινε προσπάθεια ώστε η προώθηση των δράσεων
να είναι συντονισµένη και καταµερισµένη στα µέλη του ∆Σ, καθώς και σε συνεργασία µε όλα
τα µέλη του ΣΕΣ. 

IΙ. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2011
Σύµφωνα µε το καταστατικό του ΣΕΣ, στο πέρας του 1ου έτους από την εκλογή του ∆Σ του ΣΕΣ,
θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση για την παρουσίαση των πεπραγµένων του ∆Σ. Η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ, προγραµµατίστηκε την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 στις 17:00
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 7ου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ∆ήµου Αθηναίων (Πανόρµου 59)
και λόγω έλλειψης απαρτίας πραγµατοποιήθηκε τελικά την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 στις 17:00
στον ίδιο χώρο. Το κείµενο του Ετήσιου Απολογισµού των Πεπραγµένων 2010  - 2011 θα δη-
µοσιευτεί στο ενηµερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ.

Β. Εσωτερική Οργάνωση ΣΕΣ
1. Συνεδριάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Στις 22 Μαρτίου 2010, έγινε η επαναληπτική Τακτική  Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Μετά τον απολογισµό της διετίας 2008 - 2010 και την
απαλλαγή του ∆Σ εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆Σ.
Τη ∆ευτέρα 29 Μαρτίου 2010 το ∆Σ συγκροτήθηκε σε σώµα µε την ακόλουθη σύνθεση, η οποία
εγκρίθηκε οµόφωνα:
Πρόεδρος: Βασίλης Χαλκιάς
Αντιπρόεδρος: Μαθιός Καρλαύτης
Γενικός Γραµµατέας: Κώστας Αντωνίου
Ειδικός Γραµµατέας: Λουκάς ∆ηµητρίου
Ταµίας: Γιώργος Λυµπερόπουλος
Α’ Αναπληρωµατικό µέλος: Ανδριανή (Άννα) Γόγολα (µέχρι 2/2011)
Β’ Αναπληρωµατικό µέλος: Σπύρος Παρασκευόπουλος
Η συνάδελφος κ. Ανδριανή (Άννα) Γόγολα µε την από 8/2/2011 επιστολή της υπέβαλε την πα-
ραίτηση της από Αναπληρωµατικό µέλος του ∆Σ. Το ∆Σ έκανε αποδεκτή την παραίτηση της κυ-
ρίας Γόγολα, ευχαριστώντας την µε την από 12/2/2011 επιστολή για την µέχρι τώρα προσφορά
της στον Σύλλογο.
Το ∆Σ κατά την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την περίοδο Απριλίου 2010 - Μαρτίου
2011 πραγµατοποίησε συνολικά 12 συνεδριάσεις. Επιθυµία των τακτικών µελών του ∆Σ ήταν
η ενεργός συµµετοχή και των αναπληρωµατικών, τα οποία προσκλήθηκαν και συµµετείχαν
στις περισσότερες των συνεδριάσεων. Στις συνεδριάσεις του ∆Σ του ΣΕΣ, συζητήθηκαν διεξο-
δικά όλα τα θέµατα που αναπτύσσονται στον παρόντα απολογισµό και λήφθηκαν οι σχετικές
αποφάσεις.

Σηµειώνεται η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο
έκανε συστηµατική χρήση της ταχείας συµβουλευτικής διαδικασίας µέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου και τηλεφώνου επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη προετοιµασία των συνεδριάσεων του
∆Σ. Τα αρχεία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που ανταλλάχθηκαν µεταξύ των µελών έχουν
αποθηκευθεί για µελλοντική αναφορά σε πρώτη ζήτηση.

2. Συστηµατική ενηµέρωση Αρχείου Μελών
Το αρχείο µελών του ΣΕΣ ενηµερώνεται συστηµατικά και σήµερα περιλαµβάνει στοιχεία για τα
652 µέλη του ΣΕΣ. Στο αρχείο αυτό περιλαµβάνονται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου των περισσοτέρων µελών του ΣΕΣ, επιτρέποντας την ταχεία αποστολή µηνυµάτων ενη-
µέρωσης και επικαιρότητας. Ο κατάλογος των ηλεκτρονικών διευθύνσεων είναι εµπιστευτικός
και χρησιµοποιείται µόνο από το ∆Σ του ΣΕΣ µε βάση τις αρχές χρήσης που έχουν υιοθετηθεί από
το ∆Σ. Ταυτόχρονα, συντηρούνται τα δύο αρχεία που περιλαµβάνουν τα αναλυτικά στοιχεία για
διακεκριµένους φίλους του ΣΕΣ και δηµοσιογράφους που ασχολούνται µε θέµατα του Τοµέα των
Συγκοινωνιολόγων. Τα αρχεία αυτά εµπλουτίζονται µε πρόσθετα στοιχεία και ενηµερώνονται
τακτικά (αλλαγές ονοµάτων, διευθύνσεων κλπ), ενώ προστίθενται και νέα ονόµατα. Τα στοιχεία
των δηµοσιογράφων του Τοµέα των Συγκοινωνιολόγων αποτελούν ένα ιδιαίτερα εύχρηστο ερ-
γαλείο για την ταχεία δηµοσιοποίηση των θέσεων και άλλων ανακοινώσεων του ΣΕΣ ή για την
αποστολή ∆ελτίων Τύπου.

3. Εγγραφές νέων µελών
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011 εγκρίθηκε η εγγραφή 12 νέων
µελών (από Αριθµό Μητρώου 641 έως 652). Σηµαντική δραστηριότητα του ∆Σ ήταν η εκστρα-
τεία ενηµέρωσης όλων των ασχολούµενων στον Τοµέα των Συγκοινωνιολόγων για την εγ-
γραφή τους στο ΣΕΣ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό.

4. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ
Τον Αύγουστο του 2010 τα γραφεία του ΣΕΣ µεταφέρθηκαν από την οδό Μαυροµιχάλη 25, Τ.Κ.
10680, όπου λειτουργούσαν από την 1η Ιανουαρίου 2001, σε νέα γραφεία επί της οδού Πα-
νόρµου 61, 11524. Στα γραφεία του ΣΕΣ µεταφέρθηκε η τηλεφωνική γραµµή, το σύστηµα υπο-
λογιστή και οι άλλες συσκευές που καλύπτουν πλήρως τις γραµµατειακές ανάγκες του
γραφείου και επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου. Στα γραφεία του ΣΕΣ λειτουργεί η βιβλιοθήκη του ΣΕΣ και πραγµατοποιούνται οι συνε-
δριάσεις του ∆Σ και των Επιτροπών του ΣΕΣ.
Στα γραφεία του ΣΕΣ βρίσκεται σε τακτική βάση η γραµµατέας του ΣΕΣ, που απασχολείται στη
βάση της µερικής απασχόλησης και υποστηρίζει το γραφείο του ΣΕΣ ∆ευτέρα - Παρασκευή
10:00 - 14:00. Η γραµµατέας του ΣΕΣ υποστηρίζει την αλληλογραφία, ενηµερώνει το αρχείο του
Συλλόγου και διεκπεραιώνει το διαδικαστικό µέρος των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ. Κατά την πε-
ρίοδο λειτουργίας του παρόντος ∆Σ, γραµµατέας του ΣΕΣ ήταν η κα Αναστασία Πατσιαντζή.
Οι λογιστικές και φοροτεχνικές απαιτήσεις εξακολουθούν να υποστηρίζονται από το Λογιστικό
Γραφείο του κ. Μανώλη Μενδρινού.

Γ. Οικονοµική Αυτοδυναµία του ΣΕΣ
5. Οργάνωση Ταµείου
Ο ΣΕΣ αντεπεξέρχεται κανονικά στις διοικητικές και οικονοµικές υποχρεώσεις του έναντι τρίτων.
Ο τραπεζικός λογαριασµός για τις χρηµατικές δοσοληψίες του ΣΕΣ διαχειρίζεται αποκλειστικά
από τον Ταµία του ΣΕΣ, οι οποίες για λόγους ταχύτητας εκτελούνται στην συντριπτική τους πλει-
οψηφία µέσω Web Banking. Ο σύλλογος διατηρεί λογαριαµό στην ALPHA BANK στο υποκατά-
στηµα Πλατεία Αµερικής. Στις αρχές του 2011 υπογράφει σύµβαση µε την ALPHA BANK για την
παροχή της δυνατότητας στα µέλη πληρωµής συνδροµών µέσω πιστωτικής κάρτας.

Απολογισµος ∆ιοικητικου Συµβουλιου 
Συλλογου Ελληνων Συγκοινωνιολογων 

Απριλιος 2010 - Μαρτιος 2011
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ

Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Αίθουσα Εκδηλώσεων 7ου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ∆ήµου Αθηναίων (Πανόρµου 59)

Βασίλης Χαλκιάς 
Ματθαίος Καρλαύτης
Κωνσταντίνος Αντωνίου
Λουκάς ∆ηµητρίου
Γιώργος Λυµπερόπουλος
Ανδριανή (Άννα) Γόγολα (µέχρι 2/2011)
Σπύρος Παρασκευόπουλος

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:

Γενικός Γραµµατέας:
Ειδικός Γραµµατέας:

Ταµίας:
Αναπληρωµατικά Μέλη:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
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6. Κατάσταση Ταµείου
Από την 14η Μαρτίου 2010 (ηµεροµηνία ανάληψης ταµείου από τον τρέχοντα Ταµία), µέχρι και
την 15η Μαρτίου 2011 (ηµεροµηνία τρέχοντος απολογισµού), ως προς την κατάσταση του τα-
µείου αναφέρεται ότι κατά τη θητεία του παρόντος διοικητικού συµβουλίου διαπιστώνεται υπο-
σκελισµός εξόδων – εσόδων, ενώ αναµένεται περαιτέρω ενίσχυση του ταµείου από τη
συγκέντρωση συνδροµών στην εκλογο-απολογιστική συνέλευση.
Η αναλυτική κατάσταση του οικονοµικού απολογισµού της περιόδου 2010-2011, θα παρου-
σιασθεί αναλυτικά από τον Ταµία.

7. Πρόγραµµα εξεύρεσης χορηγών
Το πρόγραµµα εξεύρεσης χορηγών για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση
της οικονοµικής αυτοδυναµίας στα πάγια λειτουργικά έξοδα του ΣΕΣ, αφορούσε σε τρεις κα-
τηγορίες χορηγών:
- στους φορείς του ∆ηµοσίου και Ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα των Μεταφορών και Συγκοινω-

νιών (χορηγίες για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων εκδηλώσεων και καταχώρηση δια-
φηµίσεων στα πρακτικά των συνεδρίων, ηµερίδων, κλπ.),

- στις εταιρείες λειτουργίας και εµπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως µέσω χορηγιών για σχετικές εκδηλώσεις και καταχώ-
ρηση διαφηµίσεων που καλύπτουν τα έξοδα έκδοσης του αναβαθµισµένου Ενηµερωτικού
∆ελτίου),

- στα γραφεία των Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως µέσω καταχώρησης διαφηµίσεων στα
πρακτικά των συνεδρίων).

Το κόστος εκτύπωσης και αποστολής του Ενηµερωτικού ∆ελτίου του ΣΕΣ έχει αναληφθεί από
χορηγούς διαφηµίσεων, κυρίως φορείς και εµπορικές εταιρείες του Τοµέα των Συγκοινωνιο-
λόγων. Με τον τρόπο αυτό ελαφρύνεται σηµαντικά ο σχετικός προϋπολογισµός του ΣΕΣ. 
Το κόστος οργάνωσης συνεδρίων, ηµερίδων και εκδηλώσεων του ΣΕΣ, που πραγµατοποιήθη-
καν στο διάστηµα Μάρτιος 2010 - Μάρτιος 2011, καλύφθηκαν αποκλειστικά από χορηγίες και
τις συνδροµές των συµµετεχόντων.

∆. Ολοκληρωµένη προσέγγιση για τα Συγκοινωνιακά θέµατα 
8. Θέσεις ΣΕΣ
Κατά τη διάρκεια του παρόντος έτους συζητήθηκαν αναλυτικά και τελικά επικαιροποιήθηκαν
ή/και διαµορφώθηκαν θέσεις σε έντεκα (11) θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του ΣΕΣ, οι
οποίες και δηµοσιοποιήθηκαν στα µέλη και τα ΜΜΕ. Συνοπτικά οι θέσεις αφορούσαν:
•  ∆ελτίο Τύπου µε τα βασικά συµπεράσµατα του 5ου Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφο-

ρές (Σεπτέµβριος 2010)
•  Σχόλια και Προτάσεις του ΣEΣ για την τροποποίηση του Ν. 3316/2005 (Σεπτέµβριος 2010)
•  ∆ελτίο τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας 2010 (Οκτώβριος 2010)
•   Σιδηροδροµικές Μεταφορές στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2010)
•  Ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία (Οκτώβριος 2010)
•  ∆ελτίο τύπου και θέσεις του ΣΕΣ για τους Μητροπολιτικούς Οργανισµούς Πολεοδοµίας και Με-

ταφορών (∆εκέµβριος 2010)
•  Αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων στις πόλεις (Νοέµβριος 2010)
•  ∆ελτίο τύπου για τη δηµιουργία Τµηµάτων Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού στους ∆ήµους (∆ε-

κέµβριος 2010)
•  Οδική ασφάλεια στον αστικό χώρο (Ιανουάριος 2011)
•  ∆ιόδια στα Έργα Παραχώρησης (Φεβρουάριος 2011)
•  Προώθηση των Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών στην Ελλάδα (Φεβρουάριος 2011).

9. Επιτροπές ΣΕΣ
Κατά τη συνεδρίαση της 14/4/2010, το ∆Σ του ΣΕΣ ενέκρινε οµόφωνα τον «Αναθεωρηµένο Κα-
νονισµό Λειτουργίας Επιτροπών ΣΕΣ». Κύριος στόχος της Αναθεώρησης αποτελεί η τεκµηριω-
µένη και πολύπλευρη ανάπτυξη των θέσεων του ΣΕΣ µέσω συλλογικών λειτουργικών
διαδικασιών για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του έργου του ΣΕΣ. Συγ-
κεκριµένα, η αναθεωρηµένη λειτουργία των Επιτροπών του ΣΕΣ στοχεύει:
•  στην τεκµηριωµένη ανάπτυξη θέσεων του ΣΕΣ,
•  στην πληρότητα των θέσεων αυτών µε βάση τη συγκυρία και τις προοπτικές της ελληνικής

πραγµατικότητας, της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και τις διεθνείς τάσεις,
•  στην ενεργό συµµετοχή των µελών στις δράσεις του ΣΕΣ για συνδιαµόρφωση κοινών θέ-

σεων µε ταυτόχρονη διασφάλιση της πολυφωνίας,
•  στη διαδραστικότητα µεταξύ των Επιτροπών και στον καλύτερο συντονισµό,
•  στην ουσιαστική συµβολή του ΣΕΣ στην αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής και στην προ-

στασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ εντάσσεται και η λειτουργία Επιτροπών που
στοχεύει στον τεκµηριωµένο καθορισµό των θέσεων του ΣΕΣ και στην ενεργή συµµετοχή των
µελών στις δράσεις του.
Οι Επιτροπές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι Θεµατι-
κές Επιτροπές, οι οποίες εστιάζουν σε συγκεκριµένη οµάδα αντικειµένων που άπτονται της
ενασχόλησης των µελών του ΣΕΣ. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι Επιτελικές Επιτρο-
πές, οι οποίες και εστιάζουν στην άµεση υποβοήθηση των δράσεων του ∆Σ του ΣΕΣ:
Θεµατικές Επιτροπές
•  Θ1: Αστικής Κινητικότητας

- Θ1.1: Αστικές Συγκοινωνίες
-Θ1.2: Κυκλοφορία και Στάθµευση

•  Θ2: Εµπορευµατικών Μεταφορών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών
-Θ2.1: Εµπορευµατικές Μεταφορές
-Θ2.2: Υπεραστικές Συγκοινωνίες

•  Θ3: Νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας
•  Θ4: Οδικής Ασφάλειας και Οδηγικής Συµπεριφοράς
•  Θ5: Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ενέργειας
•  Θ6: Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Υποδοµών και Οδοστρωµάτων

-Θ6.1: ∆ιαχείριση Υποδοµών
-Θ6.2: Οδοστρώµατα

•  Θ7: Πλαισίου Λειτουργίας και Στρατηγικού Σχεδιασµού
Επιτελικές Επιτροπές
- Ε1: Συµβουλευτική
- Ε2: Έρευνας
- Ε3: Επικοινωνίας, ∆ιασύνδεσης και Τεκµηρίωσης
- Ε4: Μετακινήσεων στην Ελληνική Περιφέρεια
Στις εργασίες των επιτροπών συµµετέχουν, εθελοντικά, σχεδόν 110 µέλη του Συλλόγου στα
οποία περιλαµβάνονται όλοι σχεδόν οι επαγγελµατικοί χώροι µε συναδέλφους από τα ∆ηµό-
σια µέσα µεταφοράς, ελεύθερους επαγγελµατίες, µελετητές, κατασκευαστές, δηµόσιους υπάλ-
ληλους και Πανεπιστηµιακούς. Η συµµετοχή των µελών αυτή ενισχύει την πολυφωνία και
επιτρέπει την ανάλυση των σύνθετων συγκοινωνιακών θεµάτων από διαφορετικές οπτικές γω-
νίες. Οι επιτροπές συνεδρίασαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και εξέδωσαν θέσεις για όλα
τα θέµατα της επικαιρότητας. Από την εργασία των επιτροπών προέκυψαν και δηµοσιοποιήθη-
καν θέσεις και δελτία τύπου σχετικά µε:
1. Την Ένταξη της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Σχολεία (Σεπτέµβριο 2010),
2. Την τροποποίηση του Ν. 3316/2005 (Οκτώβριο 2010),
3. Τις Σιδηροδροµικές Μεταφορές στην Ελλάδα (Οκτώβριο 2010),
4. Προτάσεις για τη δηµιουργία Μητροπολιτικών Οργανισµών Πολεοδοµίας και Μεταφορών

(∆εκέµβριο 2010),
5. Την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων στις πόλεις (Νοέµβριος 2010),
6. Την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο (Ιανουάριο 2011),
7. Τα Έργα Παραχώρησης των Αυτοκινητόδροµων (Φεβρουάριος 2011),
8. Την Προώθηση Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών στην Ελλάδα (Μάρτιος 2011).

Ε. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεών του 
10. Συνέδρια και Ηµερίδες
Η διοργάνωση επιστηµονικών ηµερίδων αποτελεί βασική δράση του ΣΕΣ και για τον λόγο αυτό
το ∆Σ έθεσε ως προτεραιότητα τον προγραµµατισµό και τη διεξαγωγή ηµερίδων, ενηµερωτικών
εκδηλώσεων, δηµόσιων συζητήσεων και συνεδρίων. Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της περιό-
δου Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011 πραγµατοποιήθηκαν: ένα ∆ιεθνές Συνέδριο, δύο εκδηλώ-
σεις παρουσίασης θέσεων του ΣΕΣ και µια οργανωµένη εβδοµαδιαία δράση, ενώ πλήθος
άλλων εκδηλώσεων και δηµόσιων συζητήσεων βρίσκονται υπό οργάνωση/ υλοποίησή. Ανα-
λυτικότερα:
•  Ολοκληρώθηκαν µε µεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 5ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα

στις Μεταφορές µε κεντρικό θέµα: «Ενέργεια, περιβάλλον και µεταφορές» που συνδιοργά-
νωσαν ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε το Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας.  Το Συνέδριο, που έκλεισε µε αυτή τη διοργάνωση τα 10 χρόνια ζωής του,
παρακολούθησαν 200 περίπου Συγκοινωνιολόγοι και άλλοι ειδικοί στις Μεταφορές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό το διήµερο 27 και 28 Σεπτεµβρίου 2010, στο Βόλο.

•  Στις 9 Φεβρουαρίου 2011 διοργανώθηκε από την Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθµευσης
του ΣΕΣ ηµερίδα µε θέµα «Κυκλοφοριακά θέµατα ∆ήµων Λεκανοπεδίου Αττικής» στην αί-
θουσα Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.

•  Στις 16 Φεβρουαρίου 2011 διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αστικής Κινητικότητας του ΣΕΣ
Εσπερίδα µε θέµα: Οι Θέσεις του ΣΕΣ για τους Μητροπολιτικούς Οργανισµούς Πολεοδοµίας
και Μεταφορών στην αίθουσα Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.

•  Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και ο ΣΕΣ συνδιοργάνωσαν την
4η Εβδοµάδα για την Οδική Ασφάλεια από τις 17 έως τις 24 Μαρτίου 2011 αναλαµβάνοντας
δράσεις πανελλαδικά (π.χ. σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Χαλκίδα και Σέρρες).
Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν:

Πέµπτη 17 Μαρτίου: Αθήνα: Συνέδριο/σεµινάριο PRAISE µε θέµα «Οδική Ασφάλεια και Εργα-
σία» στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδηµίας 20, Αθήνα). Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από το Βασίλη
Χαλκιά, ο οποίος χαιρέτησε, προήδρευσε συνεδρίας, ενώ παρουσίασε και τις προτάσεις του
ΣΕΣ για την οδική ασφάλεια.
Παρασκευή 18 Μαρτίου: Χαλκίδα: Ενέργεια «Νύχτα Χωρίς Ατυχήµατα» και ενηµέρωση των
πολιτών σε κέντρα διασκέδασης νέων στην παραλία της Χαλκίδας. 
Σάββατο 19 Μαρτίου: Φλώρινα: Εκδήλωση Απονοµής Βραβείων στο πλαίσιο του 1ου ∆ιαγωνι-
σµού Ζωγραφικής – Γραπτού Κειµένου µε θέµα την Οδική Ασφάλεια για µαθητές Ε’ και ΣΤ’ Τάξης
∆ηµοτικών Σχολείων του ∆ήµου Φλώρινας και τίτλο «Zούµε στην Πόλη µας σηµαίνει Κυκλο-
φορούµε µε Ασφάλεια».
Κυριακή 20 Μαρτίου: Αθήνα: Σεµινάριο Εθελοντών Ι.Ο.ΑΣ. (στo πλαίσιο Έτους Εθελοντισµού),
εκπαίδευση εθελοντών στην οδική ασφάλεια (train the trainers), Τεχνόπολη.
Κυριακή 20 Μαρτίου: Αθήνα: Εκδηλώσεις και παρουσία στην Τεχνόπολη στο πλαίσιο του "Ευ-
ρωπαϊκού Έτους Εθελοντισµού 2011" µε περίπτερο.
Κυριακή 20 Μαρτίου: Πανελλαδικά: ∆ιανοµή εντύπου «Ευγένειας στο ∆ρόµο» από εθελοντές

και  φορείς συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ. (Αθλητές µπάσκετ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. στη Ν. Σµύρνη και σε
άλλες περιοχές από συνεργαζόµενους φορείς). 
∆ευτέρα 21 Μαρτίου: Αθήνα: Εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια στην αίθουσα του
ΜΕΤΡΟ/ΣΥΝΤΑΓΜΑ κατά το χρονικό διάστηµα από 21-23/3 και ώρες λειτουργίας 10.00-20.00,
µε διαδραστικά παιχνίδια για όλες τις ηλικίες. 
Τρίτη 22 Μαρτίου: Πάτρα: Υποστήριξη ∆ράσεων κατά την Περιφερειακή Ηµέρα Οδικής Ασφά-
λειας στη ∆υτική Ελλάδα (Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου - Πανεπιστήµιο Πατρών - Πάρκο Κυκλοφο-
ριακής Αγωγής “Πάνος Μυλωνάς” ∆ήµου Πατρέων). Εκδηλώσεις ενηµέρωσης,
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον
πρώην Πρόεδρο Γιάννη Χανδάνο.
Τρίτη 22 Μαρτίου: Αθήνα: Βραβείο Τροχονόµου & Παρουσίαση αποτελεσµάτων της συνεργασίας
µε την Τροχαία στο ζήτηµα της ταχύτητας κ.α., αίθουσα: Αµφιθέατρο Υπουργείου Υποφορών,
Μεταφορών και Υποδοµών. Της τελετής προήδρευσε ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Βασίλης Χαλκιάς. 
Τετάρτη 23 Μαρτίου: Αθήνα: Συνέργειες µε άλλους φορείς, π.χ. Ε∆ΙΠΑΒ, ΚΕΠΑ, Ε.Μ.Π., Τροχαία,
∆ηµοτική Αστυνοµία, για την υλοποίηση έρευνας οδηγικής συµπεριφοράς, µε παράλληλη
δράση επικοινωνίας, στην Αθήνα κ.α. επιλεγµένες πόλεις. 
Τετάρτη 23 Μαρτίου: Πανελλαδικά: ∆ιανοµή εντύπου «Ευγένεια στο ∆ρόµο» από τους Αυτοκι-
νητόδροµους της χώρας (Αττική Οδός, Νέα Οδός, Κεντρική Οδός, Ολυµπία Οδός, Αυτοκινητό-
δροµος Αιγαίου, ΜΟΡΕΑΣ) καθώς και από τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου. 
Πέµπτη 24 Μαρτίου: Πανελλαδικά: Ηµέρα Ευγένειας στο ∆ρόµο (στην Ελλάδα και Πανευρω-
παϊκά) - ∆ιανοµή του εντύπου «Ευγένεια στο ∆ρόµο» και ενηµέρωση πολιτών, οδηγών και φο-
ρέων από συνεργαζόµενους φορείς.
Πέµπτη 24 Μαρτίου: Αττική: διανοµή έντυπου Ευγένειας σε κεντρικά σηµεία (δαχτυλίδι ΟΤΕ &
Πειραιά). 
Η Εβδοµάδα που διοργανώνεται µε πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. και του Σ.Ε.Σ. τελεί υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, της «Συµµαχίας για την Ασφάλεια και τον
Πολιτισµό στο ∆ρόµο» και µε την υποστήριξη της εταιρείας Ελληνικά Καύσιµα, γνωστή από τα
πρατήρια BP.

11. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Οµάδες Εργασίας 
Στο πλαίσιο των δράσεων για τη προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ, εντάσσονται και η συµµετοχή
µελών του σε Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας καθώς και η υποστήριξη πρωτοβουλιών και δρά-
σεων σχετικών Φορέων. Έτσι, στο διάστηµα 2010-11, ο ΣΕΣ: εξακολουθεί να συµµετέχει στην
επιτροπή για την επεξεργασία προτάσεων για την «Αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας» µε εκπρόσωπο τον Γιάννη Χανδάνο και αναπληρωµατικό το Χρήστο Καραδήµα. 
•  Συµµετέχει στο Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Το ∆Σ αποφάσισε την εκπροσώπηση

του ΣΕΣ από τον εκάστοτε Πρόεδρο του ΣΕΣ, και τώρα τον Βασίλη Χαλκιά. Αναπληρωµατικός
ορίζεται ο Γιάννης Χανδάνος, ως ο προηγούµενος πρόεδρος του ΣΕΣ. Μέχρι στιγµής έχουν
πραγµατοποιηθεί 5 συνεδριάσεις, στο ΥΠΟΜΕ∆Ι, όπου έχουν συζητηθεί διάφορα θέµατα (η
πρώτη συνάντηση είχε οργανωτικό χαρακτήρα, ενώ οι υπόλοιπες συγκεκριµένες προκαθο-
ρισµένες θεµατικές).

•  Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής του Κοινοβουλίου για την Οδική
Ασφάλεια στις 8 ∆εκεµβρίου 2010, εκλήθη ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μα-
νώλης Όθωνας να παρουσιάσει τα συµπεράσµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας για τη µείωση
των τροχαίων ατυχηµάτων. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) κ. Βασίλης Χαλκιάς. Έτσι δόθηκε η ευκαι-
ρία στο ΣΕΣ να παρουσιάσει τις θέσεις και τις δράσεις του για τα θέµατα της Οδικής Ασφά-
λειας.

•  Συνεχίζεται η επιτυχηµένη συνεργασία του ΣΕΣ µε την Ecocity στο πρόγραµµα «Οικολογική
Μετακίνηση», όπου συµµετέχουν µαθητές γυµνασίων της χώρας και διενεργούνται διαγω-
νισµοί εκθέσεων ιδεών και σχετικές εκδηλώσεις. Για το διάστηµα 2010-2011 εκπροσωπούν
το ΣΕΣ στην επιστηµονική επιτροπή ο Κωνσταντίνος Αντωνίου, στην οργανωτική επιτροπή ο
Γιώργος Λυµπερόπουλος κεντρικά, ο Απόστολος Μπιζάκης στη Βόρεια Ελλάδα και η Άννα
Γόγολα στη ∆υτική Ελλάδα και στην Επιτροπή Αξιολόγησης η ∆έσποινα Αλεξανδροπούλου.
Παράλληλα, ένας αριθµός µελών του ΣΕΣ εκπροσωπούν το ΣΕΣ ως αξιολογητές στις διάφο-
ρες περιοχές όπου υπάρχουν συµµετοχές. 

•  Συνεχίζεται η συνεργασία ΣΕΣ και ITS Hellas και ως εκπρόσωπος/παρατηρητής του ΣΕΣ στις
δράσεις του ITS Hellas, για τη διετία 2010-11, ορίστηκε ο Βασίλης Μιζάρας. 

•  Ο ΣΕΣ συµµετέχει στην Οµάδα Εργασίας για τις Οδικές Μεταφορές (ΟΕ-ΟΜΕ) η οποία συγ-
κροτήθηκε τον Ιούλιο του 2008 µε πρωτοβουλία του Ελληνικού Επιµελητηριακού Συνδέ-
σµου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ). Στην Οµάδα Εργασίας συµµετέχουν εκπρόσωποι του ΥΜΕ, των
ελληνικών επιµελητηρίων µεταφορών, φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των
οδικών µεταφορών, της ακαδηµαϊκής κοινότητας και συνάδελφοι µελετητές. Το ΣΕΣ εκπρο-
σωπεί ο Λουκάς ∆ηµητρίου.

•  Ο ΣΕΣ συνεχίζει τη συµµετοχή του στο ∆Σ του Οργανισµού Οδικής Ασφάλειας ∆ήµου Αθηναίων
(ΟΡΟ∆Α) µε εκπρόσωπο το Λ. ∆ηµητρίου. Κατά την τελευταία συνεδρία, ο ΣΕΣ υλοποίησε τη
δέσµευσή του για υποστήριξη πιλοτικής εφαρµογής/υλοποίησης ποδηλατοδιαδροµής επί
της οδού Αιόλου, µέσω της συµµετοχής της συναδέλφου κας ∆. Περπερίδου. Η κα Περπερί-
δου, περιέγραψε τη διεθνή εµπειρία στο αντικείµενο αυτό και ανέλαβε την προετοιµασία
σχετικού κειµένου, µε στόχο την πιο ολοκληρωµένη ενηµέρωση των µελών του ∆Σ του
ΟΡΟ∆Α.

•  Συνεχίζει η συµµετοχή του ΣΕΣ ως µέλους του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας, µε εκ-
πρόσωπο τον Κωνσταντίνο Αντωνίου.

12. Άλλες εκδηλώσεις
Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε επίσηµα από µέλη του ∆Σ σε σειρά εκδηλώσεων και ηµερίδων. Ενδει-
κτικά αναφέρονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:
•  Το Σάββατο 17 Απριλίου 2010 έλαβε χώρα, στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Με-

ταφορών και ∆ικτύων, η τελετή βράβευσης των σχολικών οµάδων που έλαβαν µέρος στην
εκστρατεία ECOMOBILITY 2009-2010. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κώστας Αντωνίου.

•  Στις 19-20 Απριλίου 2010 ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από το Βασίλη Χαλκιά µε χαιρετισµό και
οµιλία στην Ηµερίδα “Innovation & Risk Management in PPP’s” που διοργάνωσε το Πανε-
πιστήµιο Αιγαίου στη Χίο.

•  Συµµετοχή στην Ηµερίδα «Κυκλοφοριακή Αγωγή – Άµεση προτεραιότητα για την ασφάλεια
των παιδιών» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΟΡΟ∆Α στο Αµφιθέατρο
του ΥΠΟΜΕ∆Ι στις 11 Μαΐου 2010. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε µε οµιλία του Προέδρου Βασίλη
Χαλκιά. 

•  Συµµετοχή στο Συνέδριο της IBTTA που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 20-22 Ιουνίου 2011,
µε τίτλο “Modern Toll Roads – a new Chapter in Social Responsibility”. Ο ΣΕΣ εκπροσωπή-
θηκε µε οµιλία του Βασίλη Χαλκιά. Επίσης, έγινε βράβευση εκ µέρους των Αττικών ∆ιαδρο-
µών και του ΣΕΣ προς τη Wilbur-Smith για την πρώτη κυκλοφοριακή µελέτη που έγινε στην
Ελλάδα, ενώ παρέστησαν και αρκετοί συνάδελφοι, περιλαµβανοµένου και του Ιωάννη Φραν-
τζεσκάκη, ο οποίος είχε µάλιστα συµµετάσχει στη µελέτη αυτή. 

•  Συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση της EIC (European International Contractors) που έλαβε
χώρα στην Αθήνα στις 10 Αυγούστου 2010 µε οµιλία του Βασίλη Χαλκιά µε τίτλο “Turbulent
times require courage and flexibility”.

•  Συµµετοχή στην ετήσια έκθεση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αχαΐας – Τµήµατος Τροχαίας
Πατρών και Αυτοκινητοδρόµων Αχαΐας, στις 15 Σεπτεµβρίου 2011, όπου ο ΣΕΣ εκπροσωπή-
θηκε από τον Ειδικό Γραµµατέα,  Λουκά ∆ηµητρίου.

•  Παρουσίαση του Προέδρου του ΣΕΣ Β. Χαλκιά στο Συνέδριο που οργάνωσε ο Οργανισµός
Ηνωµένων Εθνών στα Ιωάννινα (Conference on Improving Road Safety in the BSEC Re-
gion, UNECE,18th & 19th November, 2010, Ioannina, Greece).

•  Συµµετοχή στο ∆ιεθνές Forum “Infrastructure, Urban Development & Interior Architecture”
που έλαβε χώρα στη Ρουµανία στις 29-30 Νοεµβρίου 2010 µε οµιλία του Βασίλη Χαλκιά.

•  Τοποθέτηση µε παρουσίαση και συµµετοχή σε ανοικτό πάνελ (Η στρατηγική της Ελλάδας
στο επίκεντρο της Μεσογείου) του Ειδ. Γραµµατέα Λουκά ∆ηµητρίου στο ‘14ο Ετήσιο Συνέδριο
Logistics” που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο 19-20 Νοεµβρίου και οργάνωσε η Ελληνική
Εταιρία Logistics.

•  Συµµετοχή µε παρουσίαση του Λουκά ∆ηµητρίου σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδε-
σµος Εµπόρων & Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών, την Κυριακή 5 ∆εκεµβρίου, στον Πειραιά.

•  Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης για το Ενιαίο
Στρατηγικό Σχέδιο Υποδοµών Μεταφορών Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης 2020 στις 9
∆εκεµβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τα µέλη του Απόστολο Μπι-
ζάκη και Κατερίνα Χρυσοστόµου.

•  Συµµετοχή του Α΄ αναπληρωµατικού µέλους του ∆Σ, κ. Ανδριανής Γόγολα στην Επιτροπή
Αξιολόγησης Πελοποννήσου του Ecocity για τη δράση “Ecomobility – Οικολογική Μετακί-
νηση 2010 - 2011”.

•  Υποβολή πρότασης συνεργασίας στο ∆ήµο Πατρέων (αρ. πρωτ. 33936-02.11.2010), που
αφορά στην παροχή εθελοντικής και αµισθί συµβουλευτικής αρωγής για την αποδοτικότερη
λειτουργία του ΠΚΑ “Πάνος Μυλωνάς”.

•  Εκπροσώπηση του ΣΕΣ στα εγκαίνια του ΠΚΑ “Πάνος Μυλωνάς”, την Τρίτη 21 ∆εκεµβρίου
2010, από το συνάδελφο κ. Νίκο Μηλιώνη.

•  Συµµετοχή στη ∆ιηµερίδα Οδικής Ασφάλειας που διοργάνωσε το EKETA/IMET και το FERSI
στην Αθήνα στις 21-22 Φεβρουαρίου 2011. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από το Λουκά ∆ηµητρίου
(χαιρετισµός), το Βασίλη Χαλκιά (προεδρία συνεδρίας) και τον Κώστα Αντωνίου (συµµετοχή
σε panel). 

•  Συµµετοχή στην 3η ∆ιεθνή Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2011» που πραγµα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2011. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε µε παρουσίαση
του Βασίλη Χαλκιά µε τίτλο "Περιβαλλοντική Ευαισθησία στις Αστικές ∆ιανοµές. Μειώστε
τους ρύπους και προσφέρετε καλύτερες Logistics υπηρεσίες".

•  Συµµετοχή στην ηµερίδα ASECAP 2011  Road Safety Event που διοργάνωσε η ASECAP στην
Αθήνα την 1η Μαρτίου 2011 µε οµιλία του Βασίλη Χαλκιά µε τίτλο “Road Safety Campaigns
in Greece”.

•  Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας και παραλαβή του σχετικού διπλώ-
µατος αναγνώρισης στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 στο αµφιθέα-
τρο του ΥΠΟΜΕ∆Ι στην Αθήνα. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τους Βασίλη Χαλκιά, Λουκά
∆ηµητρίου και Γιώργο Λυµπερόπουλο. 

Επίσης, στις 14 Οκτωβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασµός του νέου γρα-
φείου του ΣΕΣ, ενώ ακολούθησε εκδήλωση σε παρακείµενο εστιατόριο. 
Τέλος, µε σηµαντική συµµετοχή µελών και φίλων του ΣΕΣ καθώς και εκπροσώπων φορέων,
γιορτάστηκε η κοπή της ετήσιας πίτας του ΣΕΣ στην Αθήνα, που πραγµατοποιήθηκε στις 18 Φε-
βρουαρίου, 2011 στην ταβέρνα Πλακεντία στην Πεντέλη. 

13. Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΣΕΣ
Κατά την περίοδο Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011 εκδόθηκαν τέσσερα ενηµερωτικά ∆ελτία (Νο.
171 - Νο. 174). Την ευθύνη εκτύπωσης και αποστολής του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, διατήρησε
η κ. Εύη Λιάππη, υπεύθυνη έκδοσης και άλλων τεχνικών εκδόσεων. 
Από το τεύχος 174 το Ενηµερωτικό ∆ελτίο έχει αλλάξει µορφή και έχει εµπλουτιστεί µε νέο
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υλικό. Συνεχίζουν οι στήλες των νέων της Βόρειας και ∆υτικής Ελλάδας. Στο νέο σχεδιασµό
έχει υιοθετηθεί νέα ‘εµφάνιση’ η οποία στόχο έχει όχι την αισθητική αναβάθµιση µόνο, αλλά -
κυρίως- την αναβάθµιση του επιστηµονικού  διαλόγου µεταξύ των µελών του ΣΕΣ. Η αντίληψη
του νέου Ενηµερωτικού ∆ελτίου του ΣΕΣ περιλαµβάνει την µετατόπιση της ύλης του προς µια
κατεύθυνση περισσότερο γνωσιακή/τεχνική, µε έµφαση στην προβολή της ελληνικής τεχνο-
γνωσίας στο αντικείµενο, διατηρώντας όµως την ευελιξία να συνεχίζει να περιλαµβάνει άρθρα-
τοποθετήσεις που συµβάλουν στο συντονισµό µας σε τρέχοντα ζητήµατα και, βέβαια, χρήσιµα
νέα και ανακοινώσεις. Η αντίληψη αυτή υλοποιήθηκε µε την υπόµνηση ότι ο ΣΕΣ είναι επιστη-
µονικός Σύλλογος και ως εκ τούτου οφείλει να εκφράζεται κατά τέτοιον τρόπο. Το αποτέλεσµα
της προσπάθειας που καταβάλλεται την τρέχουσα περίοδο θα είναι απόρροια της διάθεσης για
συµµετοχή και του δυναµισµού όλων των µελών του Συλλόγου. Για το σκοπό αυτό καλούνται
όλα τα µέλη µας να συµβάλλουν στον επιστηµονικό διάλογο αποστέλλοντας τεχνικά/γνωσιακά
άρθρα για το Ενηµερωτικό ∆ελτίο στην διεύθυνση ED@ses.gr.
Το κόστος της αναβαθµισµένης έκδοσης και αποστολής του Ενηµερωτικού ∆ελτίου καλύπτε-
ται αποκλειστικά από χορηγίες για διαφηµίσεις, ελαφρύνοντας έτσι σηµαντικά τον έως σήµερα
σχετικό προϋπολογισµό του ΣΕΣ.
Ο κατάλογος των αποδεκτών του Ενηµερωτικού ∆ελτίου έχει διευρυνθεί σηµαντικά (περίπου
1.450 αποδέκτες σήµερα) αφού περιλαµβάνει εκτός των 652 µελών του ΣΕΣ, 600 στελέχη
και 200 δηµοσιογράφους του Τοµέα των Συγκοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό, το Ενηµερωτικό
∆ελτίο του ΣΕΣ δεν αποτελεί µόνο εργαλείο εσωτερικής ενηµέρωσης των µελών του ΣΕΣ, αλλά
επιχειρεί την ενηµέρωση όλων εκείνων που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και λει-
τουργία των συγκοινωνιακών συστηµάτων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ολο-
κληρωµένη προσέγγιση του ΣΕΣ.

14. Ιστοσελίδα ΣΕΣ
Στόχος του ∆Σ είναι η ιστοσελίδα να αποτελεί σηµείο αναφοράς για την τακτική και ευρεία ενη-
µέρωση τόσο των µελών του ΣΕΣ όσο και των άλλων ενδιαφερόµενων. Για το λόγο αυτό το ∆Σ
διατηρεί και ενηµερώνει τακτικά την ιστοσελίδα του ΣΕΣ, ενώ έχει συνάψει ετήσια σύµβαση µε
εξειδικευµένο εξωτερικό σύµβουλο, για την συντήρηση και ενηµέρωσή της. Επιπλέον, µε τον
τρόπο αυτό αναµένεται η ταχύτερη ενηµέρωσή της.
Μετά από διαδικασία λήψης και εξέτασης προσφορών από το ∆Σ του ΣΕΣ, στις 6 Σεπτεµβρίου
2010 υπεγράφη σύµβαση  µεταξύ του ΣΕΣ και της εταιρίας «makebelieve Ο.Ε.» για την ανα-
νέωση της ιστοσελίδας του ΣΕΣ. Η νέα ιστοσελίδα του ΣΕΣ παραδόθηκε στο τέλος του 2010 και
διαθέτει πλήθος νέων λειτουργιών που θα βοηθήσουν στην άµεση και αποτελεσµατική διά-
χυση των δράσεων του ΣΕΣ, ενηµέρωση των µελών, αλλά και ανταλλαγή απόψεων.
Το ∆εκέµβριο του 2010 ο νέος δυναµικός ιστοχώρος του ΣΕΣ αντικατέστησε την προηγούµενη
έκδοση και αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που παρέχει πλήθος καινοτόµων δυ-
νατοτήτων και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα κάνει πιο αποτελεσµατική τη διαχείριση του πε-
ριεχοµένου. Για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου, ενώ
ταυτόχρονα λήφθηκαν υπόψη τόσο η πρότερη εµπειρία των διαχειριστών του ιστοχώρου όσο
και οι αναδυόµενες ανάγκες των µελών του Συλλόγου για ενηµέρωση και συµµετοχή. Επανα-
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το µηδέν, ώστε εκτός από τη λειτουργική κι αισθητική ανα-
νέωση των δικτυακών σελίδων, ο Σύλλογος να έχει πλέον στη διάθεσή του ένα δυναµικό
εργαλείο υποστήριξης των µελών του. Συγκεκριµένα, µετά από 12 χρόνια επιτυχηµένης λει-
τουργία του, ο νέος ιστοχώρος του ΣΕΣ στοχεύει στην κάλυψη πέντε αναγκών: α) την αµεσότερη
και πιο σύγχρονη πληροφόρηση των συναδέλφων, των µέσων ενηµέρωσης αλλά και των
‘φίλων’ του Συλλόγου (αποτελεί ευχάριστη έκπληξη ο αριθµός των αιτήσεων ‘επισκεπτών’ του
ιστοχώρου που επιθυµεί να γίνει ‘φίλος’ του Συλλόγου, β) την αυθεντικότερη έκφραση των
µελών µας µέσω της λειτουργία ‘χώρου’ για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων των επιτρο-
πών, τη λειτουργία blog (όπου αναµένουµε να αναπτυχθεί ‘ζωηρός’ διάλογος), των προγραµ-
µατιζόµενων webinars,  αλλά και των σύντοµων δηµοσκοπήσεων για διάφορα θέµατα
επικαιρότητας, γ) τη µετατροπή του από µέσο ενηµέρωσης, σε επίσηµη πληροφοριακή βάση
του Έλληνα Συγκοινωνιολόγου µε την σταδιακή ανάρτηση όλων των άρθρων Συνεδρίων/Ηµε-
ρίδων που έχει οργανώσει ή συµµετάσχει ο Σύλλογος δ) τη διευκόλυνση της τακτοποίησης
των οικονοµικών οφειλών των µελών µέσω web-banking, και, ε) την αµερόληπτη τήρηση των
στοιχείων των µελών από τους ίδιους.

Η επένδυση (χρόνου και κόστους) που έγινε για τον ανασχεδιασµό της ιστοσελίδας είχε άµεσα
αποτελέσµατα στη διεισδυτικότερη παρέµβαση του ΣΕΣ στα θέµατα ενδιαφέροντός του, όπως

φαίνεται από το ιστορικό της επισκεψιµότητας των σελίδων της.
Με την εµπιστοσύνη και την υποστήριξη των µελών του Συλλόγου ο νέος ιστοχώρος φιλοδο-
ξεί να αποτελέσει αξιόπιστη πηγή ενηµέρωσης και βήµα διαλόγου για τα τρέχοντα Συγκοινω-
νιακά θέµατα. Η διεύθυνση του ιστοχώρου παραµένει http://www.ses.gr.

15. ∆ηµοσιοποίηση θέσεων ΣΕΣ
Η δηµοσιοποίηση των θέσεων του ΣΕΣ είναι περισσότερο αποτελεσµατική αφού αυτές απο-
στέλλονται από τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΣ σε όλους τους δηµοσιογράφους του τύπου και των
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών που καλύπτουν θέµατα στα οποία δραστηριοποιείται
ο ΣΕΣ.
Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011 πραγµατοποιήθηκε
η προβολή των θέσεων του ΣΕΣ στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε αρκετές συνεντεύξεις, δη-
λώσεις, άρθρα και αναφορές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΣ σε ραδιοφωνι-
κούς και τηλεοπτικούς σταθµούς και στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, κυρίως για θέµατα
της επικαιρότητας, ήτοι το κυκλοφοριακό, η οδική ασφάλεια και η βιώσιµη κινητικότητα.
Επίσης, πραγµατοποιείται η δηµοσιοποίηση θέσεων για τα συγκοινωνιακά θέµατα, µέσω ειδι-
κής στήλης του ΣΕΣ στο µηνιαίο Περιοδικό «Cargo Plus» η οποία φιλοξενεί απόψεις µελών
του ΣΕΣ σε τακτική βάση, 
Ο ΣΕΣ υποστήριξε την ειδική ένθετη έκδοση «Πρώτα οι Πεζοί» του Περιοδικού Εικόνες που
συνοδεύει την εφηµερίδα  Έθνος. Η καµπάνια δηµοσιεύθηκε σε τέσσερα τεύχη, µεταξύ Νοεµ-
βρίου 2010 και Φεβρουαρίου 2011.
Το έργο των Επιτροπών συνεχίζεται µε θέσεις για όλα τα θέµατα που απασχολούν την ελλη-
νική κοινωνία και άπτονται της ειδικότητας των συγκοινωνιολόγων και ο στόχος είναι να  πα-
ράγονται µε τρόπο συστηµατικό. Το έργο των Επιτροπών και οι θέσεις του ΣΕΣ πρέπει να
δηµοσιοποιούνται ώστε να χρησιµεύσουν τόσο στην Ελληνική Πολιτεία όσο και στον τεχνικό
κόσµο της χώρας αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο µε σηµείο αναφοράς την επίλυση
προβληµάτων που αφορούν τη βελτίωση των θεσµών και την προώθηση της ανάπτυξης. 
Για το λόγο αυτό υπήρξε παρουσία του ΣΕΣ στα Μέσα Ενηµέρωσης, µε συνεντεύξεις και άρθρα.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
•  Άρθρο στο περιοδικό Cargo Plus, µε θέµα «Σχεδιάζοντας για ΑµεΑ/ΑµΕΑ» 
•  Άρθρο στο περιοδικό Cargo Plus, µε θέµα «∆ίληµµα: Αεροπλάνο ή αυτοκίνητο; Η σύγχρονη

επιλογή: Τηλε-διάσκεψη!» 
•  Άρθρο στο περιοδικό Cargo Plus, µε θέµα «Ασφαλής φόρτωση και οδική ασφάλεια» 
•  Άρθρο στο περιοδικό Επιλογή µε θέµα «Ματιές στο Μέλλον» (Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2010)
•  Συνέντευξη στο site του Auto-Τρίτη για την Οδική Ασφάλεια (1-8/9/2010)
•  Συνέντευξη για το Περιβάλλον στο site του Auto-Τρίτη (27/10/2010)
•  Άρθρο για την Αστική Κινητικότητα στο site του ΕΛΙΑΜΕΠ (31/12/2010)
•  ∆ελτίο Τύπου – Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ για την ανάπτυξη
•  ∆ελτίο Τύπου για τις Σιδηροδροµικές µεταφορές στην Ελλάδα
•  ∆ελτίο Τύπου για τη ∆ηµιουργία Μητροπολιτικών Οργανισµών Πολεοδοµίας και Μεταφορών
•  ∆ελτίο Τύπου για τη ∆ηµιουργία Τµηµάτων Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού σε ∆ήµους
•  Τηλεοπτική Συνέντευξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΣΕΣ στο Channel 9

(30/12/2010) µε θέµα τις θέσεις του ΣΕΣ για τη ∆ηµιουργία Μητροπολιτικών Οργανισµών Πο-
λεοδοµίας και Μεταφορών και άλλα θέµατα της επικαιρότητας, όπως αυτό των διοδίων

•  Τηλεοπτική Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΣ στο Mega Channel  µε θέµα τα έργα παρα-
χώρησης στην Ελλάδα (29/1/2011)

•  Τηλεοπτική Συνέντευξη του Ειδ. Γραµµατέα του ΣΕΣ στον Antenna µε αντικείµενο την τιµο-
λόγηση της χρήσης στα υπεραστικά οδικά έργα Παραχώρησης (9/2/2011).

•  Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Αντιπροέδρου του ΣΕΣ στον Ρ/Σ Flash µε θέµα  το ∆ηµόσιο Χα-
ρακτήρα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

16. Συναντήσεις µε Αρµόδιους Φορείς
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΣ επεδίωξε και πραγµατοποίησε συναντήσεις ανταλλαγής από-
ψεων µε αρµόδιους φορείς σε θέµατα επικαιρότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συναντήσεις
των µελών του ∆Σ:
•  Στις 31 Μαΐου 2010, το ∆Σ πραγµατοποίησε συνάντηση µε τον τότε Υφυπουργό Προστασίας

του Πολίτη κ. Σπύρο Βούγια.  Συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν την οδική ασφάλεια, την
εφαρµογή νέων τεχνολογιών και την αστυνόµευση, τόσο στους δρόµους όσο και στα ΜΜΜ. 

•  Στις 22 Σεπτεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε το ECOCITY µε αντικείµενο την
εκστρατεία ECOMOBILITY 2010-2011, όπου ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τους Βασίλη Χαλκιά
και Λουκά ∆ηµητρίου.

•  Συνάντηση κλαδικών και εργασιακών συλλόγων µε τους Γενικούς Γραµµατείς του ΥΠΟΜΕ∆Ι,
κ. Ι. Οικονοµίδη και Σ. Λαµπρόπουλο καθώς και Υπηρεσιακών παραγόντων στις 30 Σεπτεµ-
βρίου, 2010 µε θέµα το Νοµοσχέδιο Μελετών.  Τον ΣΕΣ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Β.
Χαλκιάς και ο πρώην Πρόεδρος κ. Κ. Ηλιόπουλος. 

•  Στις 15 ∆εκεµβρίου 2010 µέλη του ∆Σ συναντήθηκαν µε τον κ. Σπύρο Βούγια, Υφυπουργό
τώρα, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπηρεσιακούς παράγοντες.  Συζητήθηκαν θέ-
µατα που αφορούν την αναµόρφωση των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας, την
εφαρµογή του Σχεδίου Καλλικράτης και το διευρυµένο ρόλο του Εθνικού Συµβουλίου Οδι-
κής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ), το οποίο στο εξής τίθεται υπό την Προεδρία του Υφυπουργού.

•  Συνάντηση κλαδικών και εργασιακών συλλόγων των µηχανικών πραγµατοποιήθηκε την
Τρίτη 21.12.2010 ώρα 14:00 – 18:00 στο ΤΕΕ. Συµµετείχαν 24 εκπρόσωποι του ΤΕΕ και των
Συλλόγων. Εισηγητής και Συντονιστής της συνάντησης ήταν ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ Χρή-
στος Σπίρτζης.

Σχήµα 1: Επισκέψεις από 15/01/ 2011 έως 15/02/ 2011

Σχήµα 2: Πηγές επισκεψιµότητας στον ιστοχώρο του ΣΕΣ




