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EDITORIAL
Ευκαιρίες και προοπτικές
Όπως κάθε τι τα τελευταία λίγα χρόνια (και από ότι φαίνεται και µερικά από τα επό-
µενα), η πλήρης µορφή του τίτλου του editorial αυτού ακολουθείται από µια "σκιά"
και είναι στην ουσία "Ευκαιρίες και προοπτικές εν µέσω της κρίσης χρέους".
Στη γενικά αρνητική διάθεση, όµως, υπάρχουν και ελπιδοφόρα µηνύµατα. Στο αντι-
κείµενό µας (µε την ευρεία έννοια, ασφαλώς), ένα τέτοιο νέο είναι η δεύτερη φάση
angel χρηµατοδότησης της εταιρίας που υλοποίησε την εφαρµογή taxibeat
(http://www.taxibeat.gr). Η εφαρµογή αυτή προσφέρει µια πλατφόρµα άµεσης δια-
σύνδεσης µεταξύ επαγγελµατιών οδηγών ταξί και πελατών, µέσα από ένα πολύ απλό
και χρηστικό περιβάλλον που αυτή τη στιγµή λειτουργεί σε smart-phones και σύν-
τοµα θα είναι διαθέσιµο και για δικτυακούς φυλλοµετρητές (στα Ελληνικά: web
browsers). Όπως και ο πρώτος, έτσι και ο δεύτερος γύρος χρηµατοδότησης προέρ-
χεται από το Ελληνικό OpenFund (http://the openfund.com), ενώ ο στόχος του
γύρου αυτού είναι η προώθηση του προϊόντος στις διεθνείς αγορές.
Το παράδειγµα αυτό δείχνει έµπρακτα ότι, ακόµα και σε δυσµενείς συγκυρίες, µπο-
ρεί να υπάρξει τόσο δηµιουργικότητα, όσο και η αναγκαία χρηµατο-οικονοµική υπο-
στήριξη. Σίγουρα, και τα δύο είναι πιο δύσκολο να εξευρεθούν και να εξασφαλιστούν,
όταν η δυσπιστία στις αγορές µεγαλώνει. Είναι όµως απαραίτητο να συνεχίσουµε να
τα υποστηρίζουµε, έτσι ώστε (ι) να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να παρα-
µείνει κάποιο ποσοστό του δηµιουργικού δυναµικού στη χώρα και (ιι) να µπορέσει
η οικονοµία να ανακάµψει εστιάζοντας σε τοµείς µε αλµατώδη ανάπτυξη και προ-
οπτική για τα επόµενα χρόνια.
Βέβαια, αν θέλει κανείς να δει πραγµατικά το µέλλον, ίσως πρέπει να κοιτάξει τις
πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό της Google. Ορισµένα
πρωτότυπα έχουν ήδη οδηγήσει χιλιάδες χιλιόµετρα στις Η.Π.Α. τον τελευταίο χρόνο,
κινούµενα κανονικά στην κυκλοφορία (ακόµα και στην περίφηµη Lombard street
του San Francisco). Επίσης, πρόσφατα η πολιτεία της Νεβάδα στις Η.Π.Α. ήταν η
πρώτη που πέρασε νόµο που επιτρέπει την κίνηση οχηµάτων χωρίς οδηγό στους
δρόµους της (µένουν ασφαλώς πολλές διατυπώσεις και πιστοποιήσεις, πριν αυτό
γίνει πραγµατικότητα).
∆εν είναι όµως ο ιδιωτικός τοµέας αυτός που "πονάει". Το πρόβληµα είναι κυρίως στο
δηµόσιο τοµέα. Και -εστιάζοντας στο χώρο των συγκοινωνιακών υποδοµών- βρι-
σκόµαστε αντιµέτωποι µε µια ευκαιρία, µια ανάσα που δίνεται από την κρίση. Η συ-
νεχής αύξηση της κυκλοφορίας, µέχρι πριν λίγα χρόνια, είχε οδηγήσει τις υποδοµές
πολύ κοντά στα όριά τους. Η κατάσταση αυτή εκφραζόταν µε σηµαντική συµφόρηση
και καθυστερήσεις σε πολλές και διαφορετικού είδους υποδοµές. Η συνεχιζόµενη
αυτή αύξηση θα οδηγούσε σε µια µονοτονική (και δυσµενώς µη-γραµµική) υπο-
βάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης σε πολλά µεταφορικά µέσα. Η εξέλιξη αυτή
προµηνυόταν δραµατική, αν δεν λαµβάνονταν πρωτοβουλίες αναβάθµισης. Και οι
πρωτοβουλίες αυτές είναι προφανώς πιο δύσκολο να υλοποιηθούν όταν τα συστή-
µατα λειτουργούν πολύ κοντά στην ικανότητά τους.
Η σηµαντική (σε αρκετές περιπτώσεις) µείωση της ζήτησης (ή ανάγκης) για µετα-
κίνηση προσφέρει αυτή τη στιγµή µια ευκαιρία για βελτίωση και επέκταση των υπο-
δοµών που λείπουν ή υστερούν, έτσι ώστε αυτές να µπορούν να ανταποκριθούν στην
αυξανόµενη ζήτηση που θα προκύψει όταν µε το καλό ξεπεραστεί η σηµερινή δυ-
σµενής οικονοµική συγκυρία.

Κωνσταντίνος Αντωνίου
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Βιώσιμες μεταφορές και μετακινήσεις
με την τεχνολογία της Siemens

Advertorial

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αποτελεί
μια τεράστια πρόκληση. Τα αστικά
κέντρα είναι υπεύθυνα για το 75% της
κατανάλωσης ενέργειας και για το 80%
των αέριων ρύπων στον κόσμο. Στο
πλαίσιο αυτό, πολλές δημοτικές αρχές
αναζητούν τρόπους βελτίωσης των
υποδομών και των συστημάτων μετα-
φοράς που διαθέτουν. Με την κατάλ-
ληλη τεχνολογία, οι πόλεις μπορούν
να γίνουν πιο φιλικές προς το περι-
βάλλον και να βελτιώσουν την ποιότη-
τα ζωής των κατοίκων τους.

Η Siemens κατέχει ηγετική θέση στην πα-
ροχή τεχνολογιών για αστικές υποδομές,
διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 
λύσεων για τη διαχείριση των συγκοινω-
νιών και την υλοποίηση βιώσιμων 
συστημάτων μαζικής μεταφοράς. 
Έτσι, βοηθά πολλά αστικά κέντρα να 
ανταποκριθούν στην πρόκληση της βιώ-
σιμης κινητικότητας των κατοίκων τους.  
Ένα από τα σημαντικότερα παραδείγμα-
τα της τεχνογνωσίας της Siemens είναι 
η κατασκευή ενός καινοτόμου στόλου
υβριδικών λεωφορείων, για λογαριασμό
των αστικών συγκοινωνιών του Λονδί-
νου. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία
της Siemens, μερικά από τα διάσημα
κόκκινα λεωφορεία της πόλης έχουν 
εξοπλιστεί με υβριδικές μηχανές που 
κάνουν έξυπνη χρήση ενέργειας, κατά τη

διάρκεια της οδήγησης. Έτσι, μπορούν
να διανύσουν συγκεκριμένες αποστά-
σεις, μόνο με το ηλεκτρικό ρεύμα που
παράγεται από τα φρένα. Συνολικά, τα
υβριδικά λεωφορεία της Siemens παρά-
γουν 40% λιγότερους αέριους ρύπους
και καταναλώνουν 30% λιγότερα καύσι-
μα σε σχέση με τα συμβατικά. Τα λεωφο-
ρεία αυτά κυκλοφορούν δοκιμαστικά
στους δρόμους του Λονδίνου, ενώ μέχρι
την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του
2012, είναι προγραμματισμένη η κυκλο-
φορία 300 υβριδικών λεωφορείων.

Παράλληλα, η τεχνολογία της Siemens
συμβάλλει και στη βιωσιμότητα του κέν-
τρου της πόλης. Από το 2003, το Λονδί-
νο διαθέτει ένα σύστημα διοδίων, όπου
κάθε οδηγός που εισέρχεται στο κέντρο
της πόλης πρέπει να πληρώνει ένα 
«τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης». 

Γι’ αυτό το σκοπό, 850 κάμερες της 
εταιρείας ταυτοποιούν τους αριθμούς
κυκλοφορίας περίπου ενός εκατομμυρί-
ου οχημάτων καθημερινά. Με το μέτρο
αυτό, όλο και περισσότεροι κάτοικοι 
επιλέγουν τις δημόσιες συγκοινωνίες για
τις μετακινήσεις τους. Έτσι, το κυκλοφο-
ριακό πρόβλημα του Λονδίνου μειώνεται
κατά 15% ετησίως, ενώ οι εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα περιορίζονται κατά
150.000 τόνους ετησίως. 

Τα ολοκληρωμένα συστήματα μεταφο-
ρών και οι λύσεις για βιώσιμες συγκοι-
νωνίες αποτελούν μέρος του Περιβαλ-
λοντικού Χαρτοφυλακίου της Siemens,
στο οποίο αντιστοιχεί πάνω από το ένα
τρίτο των συνολικών εσόδων της. 
Σήμερα, η Siemens είναι ο μεγαλύτερος
πάροχος περιβαλλοντικών τεχνολογιών
στον κόσμο. Μέσα στο 2010, τα προϊόν-
τα της εταιρείας βοήθησαν επιχειρήσεις
και οργανισμούς από όλους τους 
κλάδους να μειώσουν κατά 270 εκατ. 
τόνους τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα που παρήγαν. Το μέγεθος αυτό
είναι ίσο με τις συνολικές ετήσιες εκ-
πομπές του Χονγκ Κονγκ, του Λονδίνου,
της Νέας Υόρκης, του Τόκιο, του Νέου
Δελχί και της Σιγκαπούρης.

siemens.com
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Σhµανση Kαι Παρεµβaσεις Σε
∆ιαδροµh Που Συνδeει Τρiα

Βυζαντινa Μνηµεiα
Της Θεσσαλονiκης,

Στα Οποiα Πραγµατοποιhθηκαν
Παρεµβaσεις Βελτiωσης Της Φυσικhς Και

Αντιληπτικhς Προσβασιµoτητας
Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος*

Τ ο έργο PROSPELASIS έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη
µιας πρότυπης µεθοδολογίας βελτίωσης της προσπελα-
σιµότητας των Μνηµείων από εµποδιζόµενα στη µετακί-

νηση και αντίληψή τους άτοµα και επίσης την εφαρµογή της σε
ορισµένα Βυζαντινά Μνηµεία της Θεσσαλονίκης. Κύριος εταί-
ρος του έργου είναι η Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφο-

ράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ) και εταίρος η 9η Εφορία Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο του έργου επιλέχθηκε µια δια-
δροµή η οποία συνδέει τρία σηµαντικά Μνηµεία της πόλης,
ίσως τα σηµαντικότερα, την Αγία Σοφία, την Αχειροποίητο και τη
Ροτόντα, στην οποία έγιναν ορισµένες παρεµβάσεις.
Κύριος στόχος των παρεµβάσεων αυτών είναι:

• Να διευκολυνθεί ο προσανατολισµός και η µετακίνηση των
ατόµων µε νοητικές και µαθησιακές δυσκολίες

• Να δοθεί το µήνυµα ότι δεν ξεχνάµε αυτή την οµάδα των αν-
θρώπων

• Να δοθεί το µήνυµα ότι οι παρεµβάσεις που διευκολύνουν τη
µετακίνηση και τον προσανατολισµό αυτής της οµάδας του
πληθυσµού, διευκολύνουν ΟΛΟ τον πληθυσµό και ιδιαίτερα
τους επισκέπτες, τουρίστες της πόλης.

Για κάθε ένα Μνηµείο επελέγη ένα κωδικό χρώµα:
• Κίτρινο για την Αγία Σοφία
• Μπλε για την Αχειροποίητο
• Κόκκινο για τη Ροτόντα.
Ο «οπτικός θόρυβος» στις Ελληνικές πόλεις είναι ιδιαίτερα υψη-
λός, το αστικό τοπίο κατακλύζεται από αυθαίρετες παρεµβάσεις
(κατασκευές, graffiti, αφίσες, διαφηµίσεις κ.λπ.)
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, επελέγη οι παρεµβάσεις να έχουν
έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ο οποίος αφενός δεν θα επιβαρύνει
περαιτέρω το αστικό τοπίο, αφετέρου θα είναι εύκολα αναγνω-
ρίσιµες και υψηλής αισθητικής.
Στον όλο σχεδιασµό συµµετείχε ο εικαστικός Κωνσταντίνος Ξε-
νάκης, ως µέλος της οµάδας εκπόνησης του PROSPELASIS.
Ο Κωνσταντίνος Ξενάκης στο εικαστικό έργο του έχει ασχοληθεί
ιδιαίτερα µε τον «κώδικα του δρόµου» και επίσης έχει εκπονή-
σει το σχέδιο εικαστικής σήµανσης ενός νέου οικισµού στη Γαλ-
λία, του Moissy-Cramayel, που όµως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Ο σχεδιασµός των παρεµβάσεων της διαδροµής ακολούθησε
διάφορα στάδια, όπου τελικά αυτό που υλοποιήθηκε περιγρά-
φεται, µε τα βασικά δοµικά του στοιχεία, στα επόµενα.

Οριζόντια σήµανση
Κατά µήκος της διαδροµής που συνδέει τα τρία Μνηµεία, ορι-
σµένες πλάκες του πεζοδροµίου χρωµατίζονται µε το κωδικό
χρώµα που δίνεται σε κάθε Μνηµείο, βέλη υποδεικνύουν την κα-
τεύθυνση κίνησης προς το Μνηµείο. Σε ορισµένες επιλεγµένες
θέσεις, αλλαγής κατεύθυνσης ή κατά µήκος του πεζοδροµίου
της Εγνατίας, κοντά σε στάσεις λεωφορείου, γράφονται και τα
ονόµατα των Μνηµείων σε συνέχεια του βέλους κατεύθυνσης.
Μπροστά σε κάθε Μνηµείο επίσης αναγράφεται το όνοµά του µε
το βέλος κατεύθυνσης δίπλα και φόντο το χρωµατικό κωδικό που
επελέγη.

Ροτόντα

Aγ. Σοφία
Βέλη κατεύθυνσης πορείας µε φόντο το χρωµατικό
κωδικό του Μνηµείου

Aχειροποίητος

Το όνοµα του Μνηµείου στην κατεύθυνση του βέλους
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Κάθετη σήµανση
Έξω από καθένα από τα τρία Μνηµεία στήθηκε στήλη, η οποία
περιλαµβάνει διάφορες πληροφορίες:
• Σύντοµο ιστορικό Μνηµείου
• Κάτοψη
• ∆ιάγραµµα της διαδροµής που συνδέει τα τρία Μνηµεία
• Πληροφορίες για τις παρεµβάσεις βελτίωσης της φυσικής και

αντιληπτικής πρόσβασης που έγιναν στο Μνηµείο
• Πληροφορίες για το πλαίσιο της παρέµβασης, τους χρηµατο-

δότες κ.λπ.
Οι προηγούµενες πληροφορίες αναγράφονται σε τρεις γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά και Ρωσικά. Η τελευταία γλώσσα επελέγη
διότι τα τρία Μνηµεία είναι πολύ γνωστά στους Χριστιανούς Ορ-

θόδοξους και έλκουν πολλούς τουρίστες από χώρες µε ορθό-
δοξο πληθυσµό, ιδιαίτερα από τη Ρωσία.
Έγινε προσπάθεια αφενός να υπάρχει οπτική επαφή µεταξύ των
χρωµατισµένων πλακιδίων κατά µήκος της διαδροµής, αφετέ-
ρου να µην φορτωθεί οπτικά, υπερβολικά αυτή, από την παρέµ-
βαση.
Στο πάνω µέρος της στήλης υπάρχει οριζόντια λωρίδα µε το χρω-
µατικό κωδικό του Μνηµείου. Η θέση της στήλης επελέγη έτσι,
ώστε να µην προβάλλεται στο µνηµείο και οχλεί τη θέασή του. Η
θέση και ο τύπος της πινακίδας, εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρ-
χαιολογικό Συµβούλιο, µετά από σχετική έκθεση της 9ης Εφο-
ρίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, εταίρου του έργου.
Στην περιοχή της Καµάρας, όπου γίνεται αλλαγή κατεύθυνσης
προς τη Ροτόντα, σχεδιάστηκε από τον Κωνσταντίνο Ξενάκη κά-
θετη στήλη, τριγωνικής διατοµής, όπου σε κάθε πλευρά της γί-
νεται εικαστική αναφορά για κάθε ένα από τα τρία Μνηµεία.
Μια δεύτερη στήλη που προοριζόταν να εγκατασταθεί στην αλ-
λαγή κατεύθυνσης προς Αγία Σοφία και Αχειροποίητο δεν υλο-
ποιήθηκε τελικά, λόγω του ότι εκεί πραγµατοποιούνται εργασίες
κατασκευής σταθµού του ΜΕΤΡΟ.
Κατά µήκος του βορειοανατολικού πεζοδροµίου της Εγνατίας
όπου λαµβάνουν χώρα οι παρεµβάσεις υπάρχουν δυο στάσεις
του ΟΑΣΘ. Μετά από άδεια που παραχώρησε ο ∆ήµος Θεσσαλο-
νίκης, τοποθετήθηκαν στις ειδικές υποδοχές δυο µεγάλες αφί-
σες – διαγράµµατα οι οποίες παρέχουν τις παρακάτω
πληροφορίες:
• ∆ιάγραµµα της διαδροµής που ενώνει τα Μνηµεία τα οποία φαί-

νονται µε τους χρωµατικούς κωδικούς τους
• Επισηµαίνεται η θέση στη διαδροµή µε το «είστε εδώ»
• ∆ίνονται στοιχεία για τις υλοποιηθείσες παρεµβάσεις διευκό-

λυνσης της φυσικής και αντιληπτικής πρόσβασης στα τρία Μνη-
µεία

• ∆ίνονται στοιχεία για την ταυτότητα του έργου.
Τα νέα προσβάσιµα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, των οποίων το εξωτε-
ρικό σχεδίασε ο γνωστός σχεδιαστής µόδας Γιάννης Τσεκλένης,
φέρουν επίσης τα χρώµατα κίτρινο, µπλε, κόκκινο, κάτι που συ-
νάδει µε την παρέµβαση του PROSPELASIS, η οποία αφενός δε
δηµιουργεί πρόσθετο «οπτικό θόρυβο», αφετέρου αναφέρεται
δηµιουργικά στο σύστηµα µεταφορών της πόλης. Η επιλογή των
χρωµάτων και συµβόλων από την οµάδα του PROSPELASIS λει-
τουργεί στην κατεύθυνση ενοποίησης του οπτικού κώδικα επι-
κοινωνίας του συστήµατος µεταφορών και µετακινήσεων της
Θεσσαλονίκης.

∆ιευκόλυνση µιας σύντοµης
στάσης/ξεκούρασης στη διαδροµή
Προκειµένου να διευκολυνθεί η σύντοµη στάση στη διαδροµή
σχεδιάσθηκαν ειδικοί «ακουµπιστήρες» γύρω από δενδροδό-
χους και κάποιους στύλους. Οι ακουµπιστήρες είναι ηµικυκλικοί
και αναπτύσσονται σε δυο επίπεδα, διευκολύνοντας άτοµα δια-
φορετικού ύψους, δεν δίνουν όµως τη δυνατότητα ξεκούρασης
για πολύ ώρα και πολύ περισσότερο δεν επιτρέπουν κάποιον να
τους καταλάβει και να ξαπλώσει σε αυτούς.
Το σχέδιό τους βασίζεται σε µια ιδέα του David Finnegan που
υλοποιήθηκε στο Liverpool, για οριζόντιο όµως στοιχείο διευ-

κόλυνσης της στάσης πεζού.
Στους ακουµπιστήρες έγινε εικαστική παρέµβαση µε στοιχεία
που παραπέµπουν στην αντίστοιχη που έκανε ο Κωνσταντίνος
Ξενάκης πριν λίγα χρόνια, στα µικρά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, τα
οποία µεταφέρουν δωρεάν ΑµεΑ στη Θεσσαλονίκη.
Οι σηµαντικές παρεµβάσεις διευκόλυνσης της φυσικής και αν-
τιληπτικής πρόσβασης σε 6 Βυζαντινά Μνηµεία, Αγία Σοφία, Αχει-
ροποίητος, Ροτόντα, Άγιος ∆ηµήτριος, Επταπύργιο, Άγιος
Νικόλαος Ορφανός καθώς επίσης και η µεθοδολογία και τα ερ-
γαλεία εφαρµογής της, που αναπτύχθηκαν στο PROSPELASIS, θα
αποτελέσουν αντικείµενο άλλης παρουσίασης.
Το έργο PROSPELASIS επελέγη για χρηµατοδότηση µέσα από αν-
ταγωνιστικές διαδικασίες. Χρηµατοδοτήθηκε από τις χώρες ΕΟΧ
– ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του χρη-
µατοδοτικού µηχανισµού ΕΟΧ 2004 – 2009 (50%) και από το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
(50%). Το Α.Π.Θ. προπλήρωσε όλες τις δαπάνες του και επίσης
δανειοδότησε την 9η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσα-
λονίκης για το δικό της µέρος των δαπανών, προκειµένου να κα-
ταστεί εφικτή η υλοποίηση του έργου.

*Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος
Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΟΣΜ/ΑΠΘ
E-mail: naniopou@civil.auth.gr

Τηλ.: +302310 256033, 34

Το όνοµα του Μνηµείου στην κατεύθυνση του βέλους

Στήλη πληροφοριών
στην Αγία Σοφία

∆ιάγραµµα διαδροµής σε
στάση και επιδαπέδια
σήµανση

Μικρό λεωφορείο της δωρεάν υπηρεσίας µεταφοράς
ΑµεΑ του ΟΑΣΘ, που φέρει την εικαστική παρέµβαση του
Κων/νου Ξενάκη

Ακουµπιστήρας και
επιδαπέδια σήµανση

Ακουµπιστήρας
σε δενδροδόχο

Η στήλη µε την εικαστική
παρέµβαση του Κων/νου
Ξενάκη στην Καµάρα

∆ιάγραµµα διαδρο-
µής σε στάση, χρω-
µατικού κωδικοί στο
πεζοδρόµιο και στα
λεωφορεία

Στήλη πληροφοριών,
επιδαπέδια σήµανση
τερµατισµού, ακουµ-
πιστήρας στην Αχει-
ροποίητο

Τερµατισµός, Αχειροποίητος

Τερµατισµός, Ροτόντα



7 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.6 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

1. Εισαγωγή
Μια σύντοµη αναδροµή στο παρελθόν, θα µας υπενθύµιζε
πως ο πρωταρχικός σκοπός της δηµιουργίας µίας οδού είναι
η εξυπηρέτηση των πεζών και εν συνεχεία η µεταφορά αγα-
θών µε µηχανοκίνητα µέσα. Με το πέρασµα των ετών όµως,
η έννοια της οδού παρέκκλινε από τον ανθρωποκεντρικό της
χαρακτήρα και έφτασε να απευθύνεται ως επί το πλείστον στα
οχήµατα. Σήµερα σε πολλές χώρες παρατηρείται µια προ-
σπάθεια µείωσης του όγκου της κυκλοφορίας µηχανοκίνη-
των µέσων καθώς και προσαρµογής της µέσης ταχύτητας
διελεύσεων και της οδικής συµπεριφοράς των οδηγών µε τέ-
τοιο τρόπο ώστε η βασική λειτουργία συγκεκριµένων οδών
κάθε πόλης να είναι η εξυπηρέτηση των πεζών. Στα πλαίσια
της προσπάθειας αυτής, εντάσσονται τα µέτρα Ήπιας Κυκλο-
φορίας (Traffic Calming measures), τα οποία εφαρµόζονται
σε ολοένα και περισσότερες χώρες.

2. Ιστορική Αναδροµή

Η σύλληψη της ιδέας των µέτρων Ήπιας Κυκλοφορίας (ΜΗΚ)
εντοπίζεται στην ευρωπαϊκή πόλη Delft των Κάτω Χωρών
(Ολλανδία). Οι άνθρωποι της πόλης αυτής αναγνώρισαν το
πρόβληµα που δηµιουργούσαν τα κορεσµένα µε οχήµατα
οδικά δίκτυα κι έτσι προέβησαν στην “εξυγίανση” των δρό-
µων της πόλης τους εφαρµόζοντας τη φιλοσοφία του “Woo-
nerf”. Ο όρος “Woonerf (woonerven)”, αναφέρεται σε µία οδό
στην οποία οι πεζοί και οι ποδηλάτες έχουν προτεραιότητα σε
σχέση µε τα µηχανοκίνητα οχήµατα. Η διέλευση των οχηµά-
των συνήθως επιτρέπεται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις
και κανόνες (ταχύτητα διέλευσης 6 – 20 km/h, προτεραι-
ότητα σε πεζούς και ποδηλάτες σε κάθε σηµείο της οδού
κ.α.). Σήµερα, η φιλοσοφία του Woonerf έχει ενσωµατωθεί
στην έννοια “Living Street” η οποία βρίσκει εφαρµογή σε
πολλές χώρες (Σουηδία – “Gangfartsomrade”, Μεγάλη Βρε-

τανία – “Home Zone”, Ρωσία – “Илая Зона”, Πολωνία –
“Strefa Zamieszkania”, Γαλλία – “Zone de rencontre”, Ισπα-
νία – “calle residencial”, Αυστρία – “Wohnstraβe”, Γερµανία
– “Verkehrsberuhigter Bereich”, κ.α.).

3. Στόχοι των Μέτρων Ήπιας
Κυκλοφορίας (ΜΗΚ)
Τα ΜΗΚ εφαρµόζονται σήµερα σε ολόκληρες περιοχές πό-
λεων και όχι µόνο σε µεµονωµένες οδούς, διαµορφώνοντας
ένα πλαίσιο για την ανακατανοµή του οδικού χώρου και την
προώθηση των τρόπων µετακίνησης µε ανθρώπινη ενέργεια.
Οι στόχοι των µέτρων είναι καθαρά ουµανιστικοί και αποσκο-
πούν:
• στην παρεµπόδιση των µηχανοκίνητων οχηµάτων να χρη-

σιµοποιούν “ακατάλληλες” διαδροµές (εξάλειψη διαµπε-
ρούς κυκλοφορίας µέσα από περιοχές αµιγούς κατοικίας)

• στη βελτίωση της ασφάλειας της οδού για τους πλέον ευά-
λωτους χρήστες της (παιδιά, ηλικιωµένοι, ποδηλάτες και
άτοµα µε ειδικές ανάγκες)

• στη µείωση του αριθµού και της σοβαρότητας των ατυχη-
µάτων

• στη µείωση του θορύβου και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
• στην εξοικονόµηση χώρου για δραστηριότητες που δε σχε-

τίζονται µε την κυκλοφορία (κίνηση – στάση πεζών, παιδικό
παιχνίδι κτλ.)

• στον εξωραϊσµό της οδού µε πιθανές θετικές επιπτώσεις σε
τοπικές οικονοµικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

• στην αύξηση του πρασίνου των οδών
• στην ενθάρρυνση οικολογικά επιθυµητών µέσων µεταφο-

ράς όπως το ποδήλατο
Οι επιδιώξεις της Ήπιας Κυκλοφορίας σε µεγάλη κλίµακα θα
πρέπει να συνοδεύονται από αναβάθµιση της δηµόσιας συγ-
κοινωνίας, η οποία θα προσφέρει ολοκληρωµένη και αξιό-
πιστη εναλλακτική λύση µετακίνησης.
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι αρχές των ΜΗΚ έχουν
άµεση σχέση µε τα απολύτως νόµιµα και αναγνωρισµένα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ικαιώµατα των Πεζών τα οποία βα-
σίζονται στο γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να ζουν
σε µια περιοχή ασφαλή και καθαρή, χωρίς να απειλείται ανά
πάσα στιγµή η ζωή τους από την αυξηµένη κυκλοφορία των
µηχανοκίνητων µέσων.

Εικόνα 1: Οδός στην πόλη Delft µε προτεραιότητα σε πε-
ζούς και ποδηλάτες

Εικόνα 2: Είσοδος σε “Woonerf”

Παναγιώτης Ιορδανόπουλος*

Traffic Calming

Μeτρα Ήπιας
Κυκλοφορiας
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4. Αποτελεσµατικότητα των ΜΗΚ
Η εφαρµογή ΜΗΚ επιδρά αρχικά στα επίπεδα της ταχύτητας.
Γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως οι υψοµετρικές
διαφορές και η αλλαγή της ευθυγραµµίας (δύο συνήθεις τε-
χνικές ΜΗΚ) µπορούν να επιφέρουν σηµαντική µείωση στις
ταχύτητες των µηχανοκίνητων οχηµάτων. Η µείωση των τα-
χυτήτων έχει ως αποτέλεσµα και τη σηµαντική µείωση του
αριθµού των ατυχηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, µια
έρευνα στη ∆ανία, που αφορούσε 600 περιπτώσεις εφαρµο-
γής ΜΗΚ, έδειξε πως στις περιοχές όπου εφαρµόστηκαν τέ-
τοιου είδους µέτρα, υπήρξε µείωση του αριθµού των
ατυχηµάτων κατά 43%.
Σύµφωνα µε τις τεχνικές κατασκευής των ΜΗΚ, ο σωστός σχε-
διασµός του οδοστρώµατος, σε συνδυασµό µε τα κατάλληλα
υλικά επίστρωσης κατά την κατασκευή του, µπορούν να επι-
δράσουν και στη µείωση των επιπέδων του θορύβου από την
κυκλοφορία. Έχει αποδειχτεί ότι σε περιπτώσεις όπου οι τα-
χύτητες έχουν µειωθεί από 50 km/h σε 30 km/h οι µειώσεις
των επιπέδων θορύβου είναι της τάξης των 4-5 dB. Ωστόσο,
µερικά µέτρα που στοχεύουν κυρίως στη µείωση των ταχυτή-
των (π.χ. δηµιουργία τραχειών επιφανειών οδοστρώµατος)
µπορεί να οδηγήσουν σε µικρή αύξηση των επιπέδων θορύ-
βου και για το λόγο αυτό επιβάλλεται περεταίρω διερεύνηση
της καταλληλότητας εφαρµογής τους ανάλογα µε την περί-
πτωση.
Σηµαντική τέλος είναι η επίδραση των ΜΗΚ στην ατµοσφαι-
ρική ρύπανση, καθώς η ταχύτητα και η οδική συµπεριφορά
µπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα των εκπεµπόµενων από
τα οχήµατα ρύπων. Μέτρα τα οποία µειώνουν τις ταχύτητες
των οχηµάτων σε συνδυασµό µε οµαλοποίηση της κυκλοφο-
ριακής ροής µπορεί να οδηγήσουν σε µείωση των εκπεµπό-
µενων αέριων ρύπων. Επίσης η γενικότερη φιλοσοφία της
Ήπιας Κυκλοφορίας εµπεριέχει την ενθάρρυνση µετακίνη-
σης µε ανθρώπινη ενέργεια (µετακίνηση πεζή ή µε ποδή-
λατο) εις βάρος της µηχανοκίνητης , το οποίο µακροσκοπικά
καταλήγει σε µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Υπάρ-
χουν όµως και περιπτώσεις στις οποίες η εφαρµογή κάποιων
µέτρων δηµιουργεί αύξηση της συχνότητας των επιβραδύν-
σεων και επιταχύνσεων στην κίνηση των οχηµάτων και συ-
νεπακόλουθα αύξηση των εκπεµπόµενων αέριων ρύπων.

5. Αρχές εφαρµογής
Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένα σύστηµα ΜΗΚ
είναι:
• Να εφαρµόζεται σε ολόκληρες περιοχές αµιγούς κατοικίας

περικλειόµενες από δίκτυο άµεσων οδικών προσβάσεων
• Να υπάρχουν εναλλακτικές κατάλληλες διαδροµές για την

εκτρεπόµενη κυκλοφορία (ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δί-
νεται στην αποφυγή µετατόπισης του προβλήµατος σε γει-
τονικές περιοχές της πόλης)

• Να µην εµποδίζει τους κύριους οδικούς άξονες που φέρουν

µεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους
• Να είναι ασφαλές και να προστατεύει µε κάθε τρόπο τη µε-

τακίνηση πεζή
• Να είναι προσαρµοσµένο στο φυσικό περιβάλλον
• Η κοστολόγησή του να κινείται σε λογικά πλαίσια και σύµ-

φωνα πάντα µε την οικονοµική δυνατότητα της εκάστοτε πε-
ριοχής µελέτης

Το σχέδιο ανάπτυξης ΜΗΚ σε µία περιοχή πρέπει να αποτελεί
τµήµα ενός διευρυµένου σχεδίου στρατηγικής κυκλοφορια-
κών ρυθµίσεων για ολόκληρη την αστική περιοχή (ή υπό-πε-
ριοχή) που θα πραγµατεύεται πέρα από τα ΜΗΚ και θέµατα
γενικότερων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, οδικής ασφάλειας,
προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης των περιβαλ-
λοντικών συνθηκών ολόκληρου του αστικού ιστού. Ο κύριος
σκοπός αυτού του σχεδίου πρέπει να είναι η εφαρµογή των
ΜΗΚ σε υπο-περιοχές αµιγούς κατοικίας της υπό µελέτη πε-
ριοχής µε ταυτόχρονο καθορισµό εναλλακτικών διαδροµών
για τη διαµπερή κυκλοφορία από κύριες οδούς στις οποίες οι
παρόδιες χρήσεις γης περιλαµβάνουν αυξηµένες εµπορικές
δραστηριότητες.

6. Μελέτη Περίπτωσης:
Ο οικισµός της Θέρµης
Η περίπτωση της Θέρµης είναι µία περίπτωση οικισµού ο
οποίος αναπτύσσεται ιδιαίτερα έντονα τα τελευταία χρόνια ως
προάστιο της Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσµα αυτού είναι η αύ-
ξηση της κυκλοφορίας εντός των ορίων του οικισµού και για
το λόγo αυτό γίνονται προσπάθειες βελτίωσης των κυκλο-
φοριακών συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια
έχουν αναπτυχθεί στον οικισµό κυκλοφοριακές παρεµβάσεις
µε χαρακτηριστικά ΜΗΚ. Με στόχο την αξιολόγηση της εφαρ-
µογής των ΜΗΚ αυτών έγιναν µετρήσεις κυκλοφοριακών
φόρτων (σε κόµβους στους οποίους οι οδοί που συµβάλουν
άλλαξαν τα κυκλοφοριακά τους χαρακτηριστικά), καταγρα-
φής ταχυτήτων διέλευσης οχηµάτων (σε οδούς που τοποθε-
τήθηκαν υβώσεις) και καταγραφής επιπέδων θορύβου (σε
σηµεία ύποπτα για αύξηση του θορύβου λόγω των νέων πα-
ρεµβάσεων).

Εικόνα 3: Ο πεζόδροµος ∆ηµητρίου & Καραολή
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Αναφορικά µε την καταγραφή των ταχυτήτων διέλευσης,
αυτές πραγµατοποιήθηκαν στον άξονα Ραφαήλου – Πα-
παδάκη Κυριάκου όπου έχουν τοποθετηθεί υβώσεις
λόγω της ύπαρξης του σχολικού συγκροτήµατος επί της
οδού. Η γενική τάση που επικρατεί στους οδηγούς είναι
να µειώνουν την ταχύτητά τους κατά τη διέλευσή τους
από τις υβώσεις, µε ποσοστά της τάξης του 30%. Ωστόσο,
η αποσπασµατική τοποθέτησή τους σε ένα δρόµο µε χα-
ρακτηριστικά υπεραστικής οδού οδηγεί σε έντονες επι-
ταχύνσεις – επιβραδύνσεις των οχηµάτων κοντά στα
σηµεία των υβώσεων και αυξηµένες ταχύτητες στο υπό-
λοιπο τµήµα της οδού µε αποτέλεσµα τη µη ικανοποι-
ητική απόδοση του µέτρου καθώς και τη µη οµαλή
οδηγική συµπεριφορά και την πιθανή αύξηση των εκ-
πεµπόµενων ρύπων.

Εικόνα 4: Κόµβος Εθν. Αντιστάσεως – Ελ. Βενιζέλου

Εικόνα 5: Ύβωση επί της οδού Ραφαήλου – Παπαδάκη
Κυριάκου

Σχήµα 2: Επιτρεπόµενες κινήσεις στον κόµβο
Εθν. Αντιστάσεως (Α. & Γ. Ταβάκη) – Ελ. Βενιζέλου

Πίνακας 1: Κυκλοφοριακοί φόρτοι στον κόµβο “Εθν. Αντιστάσεως – Ελ. Βενιζέλου”

Ο οικισµός της Θέρµης αποτελεί προάστιο του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης µε πληθυσµό 11.412 κατοί-
κους. Χαρακτηρίζεται από έντονη διαµπερή κυκλοφορία,
καθώς το παρόν οδικό δίκτυο που ενώνει τους γειτονικούς
δήµους µε την πόλη της Θεσσαλονίκης διέρχεται εντός του
οικισµού λόγω έλλειψης περιµετρικής οδού παράκαµψής
του. Μέχρι τον Μάιο του 2008 (οπότε έγινε η παρούσα µε-
λέτη) είχαν ολοκληρωθεί κάποιες κυκλοφοριακές παρεµ-
βάσεις στο κύριο δίκτυο του οικισµού. Πιο συγκεκριµένα
έγινε διαπλάτυνση των πεζοδροµίων της οδού Εθν. Αντιστά-
σεως µε ταυτόχρονη δηµιουργία προκαθορισµένων θέσεων
στάθµευσης και αλλαγή στην ευθυγραµµία της οδού στα ση-
µεία των διασταυρώσεών της µε κάθετες οδούς και ταυτό-
χρονη τοποθέτηση κυβόλιθων στα σηµεία αυτά. Επίσης έγινε
µετατροπή της οδού ∆ηµητρίου & Καραολή σε πεζόδροµο
καθώς και επανασχεδιασµός και ανακατασκευή δύο κεντρι-
κών κόµβων του οικισµού (Εθν. Αντιστάσεως – Ελ. Βενιζέλου
και Εθν. Αντιστάσεως – Καπ. Χάψα) µε επεκτάσεις πεζοδρο-
µίων στον πρώτο και δηµιουργία κυκλικού κόµβου στο δεύ-
τερο. Τέλος, σε κάποια σηµεία του αστικού οδικού δικτύου
(χαρακτηρισµένα ως “µελανά”) τοποθετήθηκαν υβώσεις.

Οι µετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων πραγµατοποιήθηκαν
στον κόµβο Εθν. Αντιστάσεως – Ελ. Βενιζέλου µε σκοπό τη
διερεύνηση των επιπτώσεων στην κυκλοφορία των µέτρων
που εφαρµόστηκαν στους άξονες Εθν. Αντιστάσεως και ∆η-
µητρίου & Καραολή αλλά και στον ίδιο τον κόµβο.
Η σύγκριση των τιµών των φόρτων πριν και µετά την υλοποί-
ηση των ΜΗΚ στον άξονα Εθν. Αντιστάσεως δείχνει ότι οι φόρ-
τοι µειώθηκαν κατά 21,40% το πρωί και κατά 2,87% το
µεσηµέρι (κίνηση 3, πίνακας 1). Επίσης στην κίνηση 2δ
(εναλλακτική της 3) οι φόρτοι αυξήθηκαν (όπως ήταν ανα-
µενόµενο) σε επίπεδα που δεν δηµιουργούν κυκλοφοριακά
προβλήµατα στον άξονα Ελ. Βενιζέλου (14,20% το πρωί και
6,34% το µεσηµέρι). Τέλος οι φόρτοι στην κίνηση 1α αυξή-
θηκαν σε µεγάλο βαθµό (71,43% το πρωί και 45,93% το µε-
σηµέρι) µετά την απαγόρευση κυκλοφορίας στον άξονα
∆ηµητρίου & Καραολή χωρίς όµως και πάλι να δηµιουργούν-
ται προβλήµατα στον άξονα της Ελ. Βενιζέλου (οι τιµές 384
ΜΕΑ/ώρα και 359 ΜΕΑ/ώρα για την κατηγορία της οδού Ελ.
Βενιζέλου µε χωρητικότητα 1100 ΜΕΑ ανά κατεύθυνση δεν
δηµιουργούν συνθήκες χειρότερες από επίπεδο εξυπηρέτη-
σης C).

Σχήµα 1: Το οδικό δίκτυο του οικισµού της Θέρµης
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7. Συµπεράσµατα
Με βάσει την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για την αξιολό-
γηση των µέτρων που εφαρµόστηκαν στον οικισµό της Θέρ-
µης, φαίνεται πως αυτά έχουν αποδώσει µερικώς τους
στόχους τους, όµως η αποσπασµατική εφαρµογή τους χωρίς
ανάπτυξη µιας ενιαίας πολιτικής κυκλοφοριακών παρεµβά-
σεων και ρυθµίσεων για το σύνολο του οικισµού εµποδίζει τη
µεγιστοποίηση του οφέλους από την εφαρµογή τους καθώς
και την ενδεχόµενη µη βελτίωση των κυκλοφοριακών συν-
θηκών. Παράδειγµα τέτοιας περίπτωσης είναι η αποσπασµα-
τική τοποθέτηση υβώσεων σε διάφορα σηµεία του οικισµού
χωρίς συνδυασµό αυτών µε άλλα ΜΗΚ (στένωση της οδού,
δηµιουργία ή επέκταση πεζοδροµίων κ.α. για την ανάπτυξη
“Lining Streets” ζωνών) η οποία δηµιουργεί τάση για έντο-
νες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις από τους οδηγούς, µεί-
ωση της οδικής τους άνεσης, πιθανή αύξηση των
εκπεµπόµενων ρύπων και καµία ουσιαστική βελτίωση στην
οδική ασφάλεια της οδού.

Προτείνεται λοιπόν, σε περιπτώσεις όπως αυτές του οικισµού
της Θέρµης, συνολική θεώρηση των κυκλοφοριακών προ-
βληµάτων του οδικού δικτύου και βάσει αυτής σχεδιασµός
των επιµέρους επεµβάσεων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
ισχύουν όλες οι αρχές εφαρµογής των ΜΗΚ (στη Θέρµη για
παράδειγµα δεν υπάρχει περιφερειακή οδός για τη διέλευση
της διαµπερούς κυκλοφορία και έτσι οποιαδήποτε προσπά-
θεια εκτροπής αυτής πέρα από την αναποτελεσµατικότητά
της θα προκαλέσει και περεταίρω προβλήµατα κυρίως στα
βαρέα οχήµατα) για να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτε-
λέσµατα.

* Παναγιώτης Ιορδανόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

MSc Συγκοινωνιολόγος

Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Τέλος σχετικά µε τις µετρήσεις επιπέδων θορύβου,
αυτές πραγµατοποιήθηκαν στους κόµβους Εθν. Αντι-
στάσεως – Ελ. Βενιζέλου και Εθν. Αντιστάσεως – Μα-
κρυγιάννη όπου έχει γίνει αλλαγή στην ευθυγραµµία
της οδού και τοποθέτηση κυβόλιθων στο οδόστρωµα.
Με βάσει τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι τα επίπεδα θο-
ρύβου διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα και σίγουρα χα-
µηλότερα από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια που θέτει η
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορές
1. K. Ahn, H. Rakha, “A field evaluation case study of the environmental and energy impacts of traffic calming”, Transportation Re-
search Part D 14 (2009) 411-424.
2. R. Elvik, “Area-wide urban traffic calming schemes: a meta-analysis of safety effects”, Accident Analysis and Prevention 33
(2001) 327-336.
3. T. Litman, “Traffic Calming Benefits, Costs and Equity Impacts”, Victoria Transport Policy Institute, Victoria - Canada 1999.
4. M. Slinn, P. Matthews, P. Guest, “Traffic Engineering Design: Principles and Practice, Butterworth-Heinemann, 1998.
5. Wilbur Smith Associates, “Berkeley Bicycle Boulevard design tools and guidelines”, City of Berkeley, April 2000.
6. Ε. Ευφραιµίδου, Π. Ιορδανόπουλος, “Αξιολόγηση της εφαρµογής Μέτρων Ήπιας Κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές: Η περίπτωση
της Θέρµης”, Τεχνικά Χρονικά - ηλεκτρονική έκδοση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, No 6 Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2010.
7. Μ. Πιτσιάβα - Λατινοπούλου, Γ. Τσώχος, “Μέτρα Ήπιας Κυκλοφορίας & Πρόληψη και αντιµετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών
καταστροφών στην οδοποιία”, Α΄ έκδοση, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001.

∆ιευθύνσεις στο διαδίκτυο
8. www.trafficcalming.net
9. www.trafficcalming.org

Πίνακας 3: Καταγεγραµµένα
επίπεδα θορύβου

Πίνακας 2: Καταγραφή ταχυτήτων διέλευσης των οχηµάτων

Εικόνα 6: Ο κόµβος Εθν. Αντιστάσεως – Μακρυγιάννη
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Μ
ε µεγάλη επιτυχία ολο-
κληρώθηκε ο κύκλος
συµµετοχών, από Γυµνά-

σια της χώρας στην Εκστρατεία
ECOMOBILITY 2011-12. Στη φε-
τινή διοργάνωση της εκστρα-
τείας παρουσιάστηκε σηµαντική

αύξηση συµµετοχής από πόλεις που ξεπέρασε κατά πολύ
τους στόχους που έχει κάθε χρόνο το ECOCITY και οι Επιστη-
µονικοί Φορείς που συνεργάζονται στην υλοποίησή της.
Στη νέα περίοδο στην πρόσκληση για συµµετοχή στην εκ-
στρατεία, ανταποκρίθηκαν ∆ιευθυντές και Καθηγητές Γυµνα-
σίων από 40 πόλεις και ανέλαβαν να συντονίσουν τη
δηµιουργία οµάδων µαθητών. Στην περίοδο µέχρι και τον Ια-
νουάριο οµάδες µαθητών της Γ΄τάξης των Γυµνασίων που
ενεργοποιήθηκαν, αναµένεται να ερευνήσουν τα προβλή-
µατα που δηµιουργούνται από τις συνήθειες και τις συνθήκες
µετακίνησης στην περιοχή τους, να ακούσουν και να αξιολο-
γήσουν τις απόψεις εκπροσώπων Τοπικών Αρχών και Φο-
ρέων, να συγκεντρώσουν στοιχεία από τους πολίτες και να
εξετάσουν τις επιπτώσεις που προκαλούν η ρύπανση του
αέρα των πόλεων, η κατάληψη των πεζοδροµίων και η έλ-
λειψη πεζόδροµων, η επένδυση στους τρεις πυλώνες των
Πράσινων Μεταφορών και σε οικολογικούς τρόπους µετακί-
νησης.
Με τις εργασίες τους, οι έφηβοι καλούνται να δουν τη διευ-
κόλυνση της λειτουργίας της πόλης, µε την ανάδειξη επιλο-
γών όπως το περπάτηµα, το ποδήλατο και η συγκοινωνία,
ενώ θα πρέπει να εξετάσουν επιλογές και ευκαιρίες για τη

µείωση της ρύπανσης στην περιοχή τους.
Οι πόλεις που µπήκαν στο µικροσκόπιο των οµάδων και θα
εξεταστεί το επίπεδο εφαρµογής της Οικολογικής Μετακίνη-
σης είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, o Πειραιάς, ο
Βόλος, η Λάρισα, τα Ιωάννινα, η Καλαµάτα, το Μαρούσι, η Κη-
φισιά, η Ξάνθη, η Λαµία, ο Βύρωνας, το Παλαιό Ψυχικό, το
Άργος, η Ρόδος, η Κως, η Καισαριανή, το Περιστέρι, τα Τρί-
καλα, η Θέρµη, Παύλου Μελά και Αµπελόκηποι Θεσσαλονί-
κης, η Κέρκυρα, η Αλεξανδρούπολη, η Κατερίνη, τα Γιαννιτσά,
οι Φαρές, το Ξυλόκαστρο, η Ιεράπετρα κ.ά.
Η Εκστρατεία της νέας περιόδου τελεί υπό την Αιγίδα Υπουρ-
γείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, του
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. Επίσης είναι υπό την Αιγίδα του Επιτρόπου Περιβάλ-
λοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Την Εκστρατεία, φέτος, στηρίζουν η MAMIDOIL JET OIL Α.Ε. σε
εθνικό επίπεδο και τοπικά η ΑΧΑ Ασφαλιστική, το Ξενοδοχείο
«ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ», η ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου
(∆ΕΠΑ), το Mediterranean Palace Hotel, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ και το REX HOTEL.
Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι εφηµερίδες ΑΞΙΑ και Α∆Ε-
ΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, τα περιοδικά AUTO ΤΡΙΤΗ, ΜOTO ΤΡΙΤΗ και
REVIEW CSR. Αρωγός της Εκστρατείας είναι η NAIL ADVERTIS-
ING.
Περισσότερες πληροφορίες : Ιωάννα Φακιδάρη
Τηλ. 6974476855 – 2106196757 - e-mail : info@ecocity.gr

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

40 Πολεισ Στο Μικροσκοπιο Των Μαθητων
Για Τα Προβληµατα Μετακινησησ Και

Τισ Πρασινεσ Μεταφορεσ
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Σ
τη συνδιάσκεψη, η οποία και συνέπεσε µε τις εργασίες της
ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου, συµµετείχαν ο
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλα-

γής, κ. Γ. Μανιάτης, βουλευτές και εκπρόσωποι αρχών και φορέων
της περιοχής, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Επιµελητηρίων από όλη
τη χώρα, διακεκριµένοι επιστήµονες και Καθηγητές, καθώς και εκ-
πρόσωποι των εµπλεκόµενων µε τη µεταφορά φορέων και τοπικών
επιχειρήσεων. Οι εργασίες της συνδιάσκεψης είχαν ως στόχο να ανα-
δείξουν τη σηµασία των µεταφορών για την εθνική οικονοµία, την

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη,
ιδιαίτερα σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο της οικονοµίας και της χώρας
γενικότερα. Παράλληλα, οι σύνεδροι συζήτησαν µια σειρά από ση-
µαντικά προβλήµατα που απασχολούν τις µεταφορές, ενώ επισή-
µαναν την ανάγκη περαιτέρω δράσεων εκσυγχρονισµού τους.
Μεταξύ των προβληµάτων των ελληνικών µεταφορών που ανέδειξε
η Συνδιάσκεψη περιλαµβάνονται οι επιπτώσεις από:
• την οικονοµική κρίση, καθώς το µεταφορικό έργο έχει µειωθεί

κατά 50%,

• την ψήφιση του Νόµου 3887/2010 για τον εκσυγχρονισµό του
θεσµικού πλαισίου των οδικών µεταφορών, ο οποίος µέχρι
στιγµής δεν φαίνεται να έχει συνεισφέρει στην αντιµετώπιση
των χρονιζόντων προβληµάτων των οδικών εµπορευµατικών
µεταφορών

• τη συνεχιζόµενη απουσία εθνικής στρατηγικής µεταφορών
• τη µη υλοποίηση του εθνικού δικτύου εµπορευµατικών κέν-

τρων, σταθµών και κόµβων
• την κακή κατάσταση των ελληνικών δρόµων σε σχέση µε την

οδική ασφάλεια και
• την πλήρη στασιµότητα σχετικά µε την ανάπτυξη των συνδυα-

σµένων µεταφορών.
Ο ∆ρ. Γιώργος Γιαννόπουλος, Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ∆ιευθυντής του Ελληνικού Ινστι-
τούτου Μεταφορών, παρουσίασε την κατάσταση των µεταφορών
της χώρας στα πλαίσιο αυτής της πρωτοφανούς για τα ελληνικά
δεδοµένα οικονοµικής κρίσης, καθώς και τους τρόπους και τις
νέες τάσεις και προοπτικές για την αντιµετώπισή της από τον
κλάδο των µεταφορών. Επίσης ανέλυσε τις πλέον σύγχρονες
µορφές συνεργασίας στην αγορά εµπορευµατικών µεταφορών
και της εφοδιαστικής εµπορευµάτων, όπως αυτές έχουν ανα-
πτυχθεί στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσµίως τα τελευταία χρό-
νια και οι οποίες θα µπορούσαν να αποτελέσουν µοντέλο για
την ανάπτυξη των ελληνικών µεταφορών.
Η ∆ρ. Μαρία Μποϊλέ, ∆ιευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Με-
ταφορών (ΙΜΕΤ), ανέφερε συγκεκριµένα παραδείγµατα και εµ-
πειρίες οργάνωσης και πρωτοβουλιών από το χώρο των
µεταφορών άλλων χωρών, προτείνοντας λύσεις οι οποίες, κα-
τάλληλα τροποποιηµένες, πιθανά να µπορούσαν να δώσουν
αναπτυξιακή προοπτική στις ελληνικές µεταφορές.
Ο κ. ∆ηµήτριος Τσαµπούλας, Καθηγητής του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, αναφέρθηκε στις πλέον πρόσφατες εργα-
σίες της Οµάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για τις Ευρωπαϊκές
οδικές µεταφορές, και τις προωθούµενες από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικές αλλαγές, οι οποίες θα επηρεάσουν το µέλ-
λον του κλάδου.
Επίσης, O κ. Βασίλης Χαλκιάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλή-
νων Συγκοινωνιολόγων, παρουσίασε αναλυτικά την κατάσταση

13η Πανελλhνια Επιµελητηριακh Συνδιaσκεψη
Μεταφορων στο Άργος µε θeµα:

«Ελληνικeς Μεταφορeς σε περiοδο
οικονοµικης κρiσης»

Tο Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011 διοργανώθηκε µε µεγάλη επιτυχία η 13η Πανελλήνια
Επιµελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών µε θέµα «Ελληνικές Μεταφορές σε

περίοδο οικονοµικής κρίσης» στο Άργος από τον Ελληνικό Επιµελητηριακό Σύνδεσµο
Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Αργολίδας.

των υποδοµών οδικών µεταφορών, στο πλαίσιο των συνεπειών
της οικονοµικής κρίσης. Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως η συνέ-
χιση όλων των µεγάλων οδικών αξόνων της χώρας οι οποίοι
βρίσκονταν σε φάση κατασκευής έχει βαλτώσει, δεδοµένου
πως αφ’ ενός δεν έγινε σωστός προγραµµατισµός της υλοποί-
ησής τους, ενώ αφ’ ετέρου έχουν αλλάξει οι οικονοµικές ισορ-
ροπίες που επικρατούσαν κατά την περίοδο υπογραφής των
συµβάσεων µε τις κατασκευαστικές εταιρείες και τις τράπεζες οι
οποίες χρηµατοδοτούν τα έργα. Απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση περί του πρακτέου, πρότεινε ως µοναδική λύση την επα-
νεξέταση του προγράµµατος κατασκευής των βασικών οδικών
έργων και τον καθορισµό προτεραιοτήτων.
Επιπλέον, τονίστηκαν τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζονται στην κατασκευή των σύγχρονων οδικών αξόνων της
χώρας, ενώ τα κόστη των διοδίων και λοιπών παραγόντων στέ-
κονται εµπόδιο στην ανάπτυξη των εµπορευµατικών µεταφορών.
Τέλος, σε µια ειδική τελετή, ανακηρύχθηκαν ως Επίτιµα Μέλη
του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ο κ. Νικόλαος ∆αστερίδης, τέως Πρόεδρος του Επι-
µελητηρίου Έβρου και Γενικός Γραµµατέας του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, σε ανα-
γνώριση της πολύτιµης προσφοράς του στις προσπάθειες των
ελληνικών Επιµελητηρίων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρο-
νισµό των µεταφορών της Ελλάδος, όπως επίσης και η κα Βα-
σιλική ∆ανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ιδρύµατος Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», για τη συµβολή της στις εθνι-
κές και διεθνείς προσπάθειες για τη µείωση των θυµάτων οδι-
κής κυκλοφορίας.
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Τ ο Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,
σε συνεργασία µε την Οδική Οµοσπονδία Ελλάδος, διορ-
γάνωσε το ∆ιεθνές Συνέδριο ITS 2011 – «Ευφυή συστή-

µατα µεταφορών: Καινοτοµία και Κοινωνία» στις 3 και 4
Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πα-
νεπιστηµίου Πατρών. Στόχος του Συνεδρίου ήταν να προσφέ-
ρει την ευκαιρία σε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς, τοπική
αυτοδιοίκηση, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές,
µελετητές, κατασκευαστές, άλλους επαγγελµατίες να αν-
ταλλάξουν απόψεις στην εξέταση προβληµάτων και λύσεων,
νέων τεχνολογιών, σύγχρονων εξελίξεων σε θέµατα Ευφυών
Συστηµάτων Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων.
Το Συνέδριο στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία, καθώς είχε πολύ
µεγάλη συµµετοχή, τόσο σε διακεκριµένους οµιλητές, όσο
και σε ακροατήριο. Κατά τη διάρκεια και των 2 ηµερών, πα-
ρουσιάστηκαν πληθώρα θεµάτων γύρω από τα Ευφυή Συ-
στήµατα Μεταφορών και δόθηκε η ευκαιρία για εκτενή
συζήτηση µεταξύ οµιλητών και ακροατηρίου στο τέλος κάθε
ηµέρας. Παρουσιαστήκαν θέµατα σχετικά µε την ευφυή δια-
χείριση των µεταφορών και της κυκλοφορίας, καθώς και και-
νοτόµα προϊόντα και συστήµατα ITS, όπου αναλύθηκε και ο
ρόλος του ITS Hellas στην προώθηση της καινοτοµίας και

στην εισαγωγή κόµβων ITS, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε
πλήθος εφαρµογών που διερευνούνται ή εφαρµόζονται στην
Ελλάδα.
Έµφαση δόθηκε στην παρουσίαση πράσινων τεχνολογιών
του ITS και εφαρµογές όπως το carpooling, την κοινή χρήση
ποδηλάτων κλπ, ενώ ακολούθησε ενότητα που ασχολήθηκε
µε µοντέλα, πρόβλεψη και έλεγχο στη διαχείριση ITS. Η ενό-
τητα σχετικά µε τη διαχείριση µεταφορών πραγµατεύτηκε
εφαρµογές ευφυών συστηµάτων σχετικές µε τη συντήρηση
γεφυρών και οδοστρωµάτων και την ενσωµάτωση του ITS σε
κυκλοφοριακά µοντέλα. Συζητήθηκαν τα θέµατα των εµπο-
ρευµατικών µεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ
παρουσιάστηκαν συστήµατα γύρω από τις επικοινωνίες και
τη διαχείριση δεδοµένων ITS.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην παρουσίαση του
διακεκριµένου καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Μινεσότα,
ερευνητή και εφευρέτη κου Πάνου Μιχαλόπουλου γύρω από
το επίκαιρο θέµα της καινοτοµίας, το συσχετισµό της µε την
κοινωνία, το όραµα για τη βελτίωση προϊόντων και υπηρε-
σιών που µπορούν να προσφέρουν στην ανάπτυξη της κοι-
νωνίας όπως και της χώρας γενικότερα ακόµη και εν µέσω
οικονοµικής κρίσης.

Π
ερισσότεροι από 350 ειδικοί επιστήµονες συναντή-
θηκαν στο 39ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταφορών (Eu-
ropean Transport Conference - ETC) στη Γλασκώβη

τον προηγούµενο Οκτώβριο, για να συζητήσουν τις επιδρά-
σεις του Σχεδίου Μεταφορών για την Ευρώπη στις υφιστάµε-
νες υποδοµές µεταφορών, καθώς και τρόπους χρηµατοδότη-
σής του. Το Συνέδριο άρχισε µε εισήγηση του Patrick Boeuf,
Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Οδών στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, εξετάζοντας τρόπους µε τους οποίους η απαι-
τούµενη χρηµατοδότηση, που εκτιµάται στα €1,5 τρις., θα
µπορούσε να διασφαλιστεί µε αυτοχρηµατοδοτήσεις και µε
συνεργασίες δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα (public private part-
nerships) πέραν των διαφόρων Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτι-
κών µηχανισµών. Αυτή η συζήτηση γίνεται ακόµα πιο
επίκαιρη µετά την ανακοίνωση του Προέδρου της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής José Barroso σχετικά µε την επένδυση €32 δις.
για έργα υποδοµής µεταφορών σε µια προσπάθεια να µει-
ωθούν οι διασυνοριακές δυσχέρειες. Το προαναφερόµενο
ποσό υπολείπεται κατά €183 δις. σε σχέση µε τα εκτιµώµενα
€215 δις. για το σκοπό αυτό, που αναφέρονται στη Λευκή
Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Roadmap to a Single Eu-
ropean Transport Area”, που δηµοσιεύθηκε τον Μάρτιο αυτού
του έτους.

Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταφορών, ο Peter Snelson, Πρό-
εδρος της Association for European Transport (ΑΕΤ), διατύ-
πωσε επίσης ανησυχίες σχετικά µε την ανακύπτουσα
οικονοµική κατάσταση στην Ευρώπη: “Τα µέλη µας από την
Κεντρική Ευρώπη λένε ότι η κατανοµή των κονδυλίων από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε αργή και µερικές φορές
οδυνηρή εµπειρία. ∆εδοµένου ότι τα €32 δις. που υποσχέ-
θηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει ακόµα να εγκριθούν από
τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, θα ήταν πρώιµο να βασιστούµε σε αυτά για την
έναρξη του Σχεδίου Μεταφορών.”
Το Σχέδιο Μεταφορών, µε την κατάλληλη στρατηγική για τη
µείωση του αριθµού των οδικών εµπορευµατικών µετακινή-
σεων για αποστάσεις µεγαλύτερες των 300 χιλιοµέτρων κατά

30% έως το 2030, αναµένεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις
στα λιµάνια και τα σιδηροδροµικά δίκτυα. Πιο συγκεκριµένα,
στα λιµάνια θα αυξηθούν οι πιέσεις και προβλέπεται να δι-
πλασιαστεί σχεδόν η ετήσια κίνησή τους σε TEUs στα 1,1 δις.
έως το 2020. Τέτοια αύξηση αναµένεται να αποτελέσει τερά-
στια πρόκληση για τα υφιστάµενα λιµάνια, µε µεγαλύτερα
πλοία µεταφοράς Ε/Κ, που απαιτούν µεγαλύτερα βάθη λιµε-
νολεκάνης και ταχύτερους χρόνους φόρτωσης /εκφόρτωσης.
Τη δεύτερη ηµέρα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Μεταφορών, ο
Peter Ward, Cargo Supply Chain Commercial Manager του
DP World and London Gateway επεσήµανε ότι “Οι απαιτήσεις
των χρηστών για καινοτόµες µεθόδους λειτουργίας των λι-
µένων αυξάνονται σηµαντικά. Τα λιµάνια απαιτείται να καθο-
ρίσουν ποιοί είναι και πού βρίσκονται οι τελικοί χρήστες τους
για να βελτιώσουν την προσβασιµότητά τους στην αγορά και
να βοηθήσουν στον περιορισµό της χερσαίας εµπορευµατι-
κής κίνησης.”
Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταφορών είναι µία από τα µεγα-
λύτερες και πλέον έγκριτες επιστηµονικές εκδηλώσεις στον
τοµέα των µεταφορών στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των
τριών ηµερών του Συνεδρίου, περισσότερες από 200 επι-
στηµονικές εργασίες παρουσιάστηκαν σε ηµερήσιες συνε-
δρίες µε το συντονισµό διακεκριµένων ερευνητών των
µεταφορών, εκπροσώπων οργανισµών και επιχειρήσεων του
κλάδου και εκπροσώπων πολιτικών και διοικητικών φορέων,
σε όλες τις όψεις των µεταφορών και της βιώσιµης κινητικό-
τητας, από το ποδήλατο και τη µετακίνηση πεζή, τον τουρισµό
και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, έως την ανάπτυξη προ-
τύπων επιλογής µεταφορικού µέσου, το σχεδιασµό χρήσεων
γης και τις εµπορευµατικές µεταφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την κυρία
Sally Scarlett, στο sallyscarlett@aetransport.org
Ιστοσελίδα: http://www.aetransport.org
Facebook:http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=13
0360184451
LinkedIn:http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=15
45977&trk=anet_ug_grppro

∆ιεθνες Συνεδριο ITS 2011
«Ευφυη Συστηµατα Μεταφορων:

Καινοτοµια Και Κοινωνια»

Σχεδιασµος Μεταφορων
Σε Κρισιµη Συγκυρια

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
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Νeα του ∆Σ – Ε∆ 178
Κωνσταντίνος Αντωνίου*

Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας Flipper
Ο ΣΕΣ συµµετείχε σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
έργου FLIPPER µε θέµα: «Προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της ανά-
πτυξης Ευέλικτων Υπηρεσιών Μεταφοράς», η οποία πραγµατοποι-
ήθηκε στο ξενοδοχείο Best Western Ilisia στην Αθήνα. Τον ΣΕΣ
εκπροσώπησε ο Γενικός Γραµµατέας του ∆Σ Κ. Αντωνίου.

ΝΝέέαα  µµέέλληη

Νέα µέλη του ΣΕΣ αποτελούν οι συνάδελφοι: 

•  Αθανάσιος Θεοφιλάτος εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 661

•  Χρήστος Θωµαϊδης εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 662

•  Γαρυφαλλιά Μιχαλοπούλου εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 663 

•  Ιωάννης Ρασόγλου εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 664 

•  Χρυσάνθη Βίζµπα εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 665

•  Αναστάσιος Κουτούλας εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 666

Ο ∆ΑΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: 
Στο προηγούµενο τεύχος  του Ενηµερωτικού δελτίου του
ΣΕΣ, Τεύχος 177, εκ παραδροµής δεν αναγράφηκε  ότι το
άρθρο της Έλλης Tριανταφύλλου «Σαν βγεις στον πηγαιµό
για το Κιάτο...» δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕ-

ΡΙΝΗ» της 02.09.2011

*Κωνσταντίνος Αντωνίου
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ
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Μετρό Θεσσαλονίκης - Σχεδόν
στο µισό η πρόοδος του έργου,
ακολουθούν οι επεκτάσεις
Πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του βρίσκεται το Μετρό Θεσσα-
λονίκης, µε στόχο τη λειτουργία της βασικής γραµµής του στο
τέλος του 2015. Έως σήµερα, τα έργα πολιτικού µηχανικού
έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 41,2%, η διάνοιξη σηράγ-
γων στο 69% -που αντιστοιχεί σε περίπου 11,5 χλµ.-, ενώ αρ-
χίζουν οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωµάτων και
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στους σταθµούς που
ολοκληρώνονται ξεκινώντας από τον «Ευκλείδη». Σχετικά
µε τις εκτεταµένες αρχαιολογικές ανασκαφές που αποτέλε-
σαν τη βασικότερης αιτίας καθυστέρησης του έργου αυτές
βρίσκονται σε εξέλιξη µε ποσοστό ολοκλήρωσης περίπου
57%.
Σχετικά µε τις µελλοντικές επεκτάσεις, εντός του 2012, πρό-
κειται να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής της πρώτης επέ-
κτασης του Μετρό της Θεσσαλονίκης, προς την Καλαµαριά,
µετά την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης». Η δηµοπράτηση της δεύ-
τερης φάσης του έργου και η ανάδειξη αναδόχου, επιδιώκεται
να πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέλος του έτους. Έτσι εάν δεν
υπάρξουν ενστάσεις και εκτός απρόβλεπτων εξελίξεων η
επέκταση Καλαµαριάς θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λει-
τουργία εντός του 2016.
Πρόκειται για ένα έργο, σύµφωνα µε το οποίο θα κατασκευα-
στεί γραµµή µήκους 4,8 χλµ. και 5 σταθµοί και αναµένεται
κατά τη λειτουργία του να εξυπηρετεί περίπου 90.000 επι-
βάτες επιπλέον εκείνων που θα εξυπηρετούνται από τη βα-
σική γραµµή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ακόµα το έργο, κατά
τη διάρκεια κατασκευής του θα δηµιουργήσει σε ετήσια βάση
περί τις 1.000 θέσεις εργασίας.
Επιπλέον ακολουθεί η δηµοπράτηση, πιθανώς εντός του
2011, των οριστικών µελετών για την επέκταση προς Σταυ-
ρούπολη και στη συνέχεια η δηµοπράτηση της κατασκευής

του έργου, έπονται οι επεκτάσεις προς Εύοσµο, αεροδρόµιο
«Μακεδονία» και ο κλάδος Τούµπας – Χαριλάου. Σε ό,τι
αφορά την επέκταση προς τα δυτικά, δηλαδή τη γραµµή των
6,5 χλµ., από την Πλατεία ∆ηµοκρατίας, κατά µήκος της οδού
Λαγκαδά µέχρι την Ευκαρπία και την επέκτασή της προς τα
Νοσοκοµεία, έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση µελετών και για το
τέλος του 2011 προβλέπεται η δηµοπράτηση των οριστικών
µελετών, οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός του 2013, οπότε
θα ακολουθήσει η δηµοπράτηση του έργου, εφ’ όσον εξα-
σφαλισθεί η ένταξή του σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.

Επέκταση του Μετρό προς τα Νοτιοανατολικά

Re-CYCLING project στη συµβολή των οδών Συγγρού µε
Φιλίππου

Προχωρa η πεζοδρoµηση 
της Αγiας Σοφiας 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

Είσοδος του πεζοδροµηµένου τµήµατος της 

Αγίας Σοφίας

Μετά το πρώτο αρχικό στάδιο πεζοδρόµησης της οδού Αγίας
Σοφίας, από την Πλατεία Αγίας Σοφίας µέχρι την οδό Τσιµισκή,
πραγµατοποιούνται εργασίες διαµόρφωσης του πεζόδροµου
µε συνεργεία του ∆ήµου να προχωρούν στην κατασκευή παρ-
τεριών, σύµφωνα µε τη σχετική αρχιτεκτονική µελέτη που εκ-
πονήθηκε δωρεάν για το ∆ήµο από αρχιτέκτονες της πόλης.

Το κεντρικό τµήµα της οδού θα δοθεί στους πεζούς για να κυ-
κλοφορούν µε άνεση, ενώ προς τις πλευρές των καταστηµά-
των έχουν τοποθετηθεί δεντροστοιχίες, ζαρντινιέρες,
παρτέρια και παγκάκια. Ο πεζόδροµος οριοθετείται από εισό-
δους και εξόδους, ενώ τα παρτέρια που διαµορφώνονται θα
περιέχουν πράσινο και αρωµατικά φυτά. Πρόκειται για εύ-
κολα αντιστρέψιµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους, που γί-
νονται µε ίδια µέσα και προσωπικό του δήµου, αφού ο δρόµος
έχει µετατραπεί σε πεζόδροµο πιλοτικά. 
Μάλιστα µε απόφαση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε η
παράταση της πιλοτικής πεζοδρόµησης του τµήµατος της
οδού από την Πλατεία Αγίας Σοφίας µέχρι την οδό Τσιµισκή,
για χρονικό διάστηµα έξι ακόµα µηνών δηλαδή µέχρι τον
Μάιο του 2012.
Η πεζοδρόµηση της Αγίας Σοφίας είναι το πρώτο βήµα της δη-
µοτικής αρχής για την πεζοδρόµηση συνολικά 50 δρόµων

στο ιστορικό κέντρο και σε άλλα σηµεία της πόλης. Η αρχή
έγινε µε τις οδούς ∆αγκλή και Ρογκότη και µε την τροποποί-
ηση σε οδό ήπιας κυκλοφορίας οχηµάτων της οδού Χρυσο-
στόµου Σµύρνης.
Στα απώτερα σχέδια του ∆ήµου βρίσκεται και η καθολική απα-
γόρευση της κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης και για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται να πραγµα-
τοποιηθεί κυκλοφοριακή µελέτη από το δήµο. Η «αποβολή»
των ΙΧ που σχεδιάζει ο δήµος θα αφορά στην «πυρίκαυστη
ζώνη» του κέντρου, η οποία µελλοντικά δεν αποκλείεται να
είναι ανοιχτή µόνο για τα µέσα µαζικής µεταφοράς (λεωφο-
ρεία και ταξί), τα επαγγελµατικά αυτοκίνητα και τα οχήµατα
των κατοίκων του κέντρου.

Re-CYCLING project στη 
Θεσσαλονίκη
Με στόχο την υπεράσπιση της χρήσης του ποδηλάτου στις πό-
λεις µια δραστήρια οµάδα νέων από τη Θεσσαλονίκη προ-
ωθεί την ιδέα του ποδηλατισµού διακοσµώντας την πόλη. Σε
συνεργασία µε τους εθελοντές της πόλης και τις Αντιδηµαρ-
χίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης συγκεντρώνονται παλιά, µη-
λειτουργικά ποδήλατα, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν
χρειάζονται πια. Στο επόµενο στάδιο, οι εθελοντές τα βάφουν
και τα στολίζουν µε λουλούδια. Κατόπιν, αυτά τοποθετούνται
σε κατάλληλα σηµεία της πόλης, ανάλογα µε το χρώµα τους,
σαν ένα είδος street art. Η ιδέα αποτελεί µεταφορά ενός αν-
τίστοιχου project -The Good Bike Project- από το Tορόντο του
Καναδά, όπου δύο νέες κοπέλες αποφάσισαν να ξαναδώσουν
ζωή στα σκουριασµένα, παρατηµένα και άχρηστα πια ποδή-
λατα της πόλης τους. 
Τα κίτρινα ποδήλατα θα σηµατοδοτούν ένα χώρο ιστορικό για
τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της. Τα πορτοκαλί θα
"µαρκάρουν" ένα σηµείο συνάντησης των Θεσσαλονικέων
(hotspot). Τα γαλάζια θα αφιερωθούν στον Ερνέστο Εµπράρ,
τον άνθρωπο που οραµατίστηκε µία καλύτερη Θεσσαλονίκη,
αλλά ποτέ, δυστυχώς, δεν την αντίκρισε στο ακέραιο. Τα πρά
σινα ποδήλατα θα τοποθετηθούν, βέβαια, σε σηµεία όπου το
πράσινο σπανίζει. Τέλος, τα φούξια ποδήλατα θα αφιερωθούν
στους εθελοντές της πόλης.

Kατερίνα Χρυσοστόµου*
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ένα µεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ανακουφίσει 
χιλιάδες κατοίκους των βορειοανατολικών περιοχών της 
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το πρώτο τµήµα του εξωτερικού
δακτυλίου της Θεσσαλονίκης, από το γηροκοµείο «Άγιος
Παντελεήµων» στην Ευκαρπία µέχρι τον κόµβο των Πεύκων,
και τη σύνδεσή του µε την οδό Παπανικολάου στον οικισµό
Εξοχή και αφορά τη σύνδεση της Εγνατίας οδού µε τους βο-
ρειοανατολικούς περιαστικούς οικισµούς (των δήµων Συ-
κεών - Νεάπολης, Πυλαίας - Χορτιάτη) που προϋπολογίζεται
σε 150 εκατ. ευρώ. Η µελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί
και αναµένονται οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις του. Αµέσως
µετά είναι δυνατό να ενταχθεί στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα
και τους πρώτους µήνες του 2012 να δηµοπρατηθεί. 

Σύµφωνο συνεργασίας για τη 
Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία
Θεσσαλονίκης
Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης σκοπιµότητας και βιωσι-
µότητας της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης
και τη βράβευση και παρουσίαση όλων των συµµετοχών του

Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού ιδεών, τις επόµενες εβδοµάδες
αναµένεται να επικυρωθεί από τα δηµοτικά συµβούλια των
δήµων Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς, ∆έλτα, Θερµαϊκού και
Πυλαίας - Χορτιάτη, καθώς και από το συµβούλιο της Αντιπε-
ριφέρειας Θεσσαλονίκης το σύµφωνο συνεργασίας για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών υλοποίησης της Θαλάσσιας
Αστικής Συγκοινωνίας. Σε αυτό καθορίζονται και κατανέµον-
ται οι δράσεις για την υλοποίηση του έργου της Αστικής Θα-
λάσσιας Συγκοινωνίας που περιλαµβάνουν θέµατα σχετικά
µε τη ζώνη λιµένος όπου θα µπορούν να τοποθετηθούν οι
στάσεις, αλλά και σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
στάσεων.

Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί το έργο στο
ΕΣΠΑ, ώστε να µειωθεί το κόστος και να αποτελέσει ένα επι-
πλέον κίνητρο για την προσέλκυση ιδιωτών. Η βούληση είναι
όσο το δυνατόν ταχύτερα και να ξεπεραστούν τα δοµικά προ-
βλήµατα που συναντήθηκαν στο ξεκίνηµα του έργου και ο Φο-
ρέας Υλοποίησης του Έργου να ξεκινήσει τη διαδικασία
πρόσκλησης ενδιαφέροντος ώστε αυτό να υλοποιηθεί σε εύ-
λογο χρονικό διάστηµα.

Επέκταση του Μετρό προς τα Βορειοδυτικά

Πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη
Κανονικά κυκλοφορούν, από τις 29-11-2011, τα πετρελαι-
οκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως του νόµου που προβλέπει την άρση της απα-
γόρευσης πετρελαιοκίνησης στα αστικά κέντρα για οχήµατα
µε κινητήρες diesel προδιαγραφών Euro 5 ή Euro 6.
Οι πετρελαιοκινητήρες προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6 κα-
ταναλώνουν τουλάχιστον 30% λιγότερο καύσιµο ενώ αντί-
στοιχα µειωµένες είναι και οι εκποµπές CO2. Οι εν λόγω
κινητήρες έχουν επίσης µικρότερες απαιτήσεις συντήρησης,
µεγάλη διάρκεια ζωής ενώ θεωρούνται και πολύ αποδοτικοί.
Η Ελλάδα αποτελεί το µοναδικό κράτος-µέλος της ΕΕ στο
οποίο απαγορευόταν η χρήση πετρελαιοκίνητων οχηµάτων
στις πόλεις της. Είναι ενδεικτικό µάλιστα πως τη στιγµή που το
51% των συνολικών ταξινοµήσεων στην ΕΕ αφορά σε πετρε-
λαιοκίνητα αυτοκίνητα, στην Ελλάδα, µόλις το 4% των συνο-
λικών ταξινοµήσεων αφορά σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.

Περιφερειακή Οδός 
Θεσσαλονίκης
Υπεγράφη η σύµβαση για µετατροπή του ισόπεδου κόµβου
Κ16 της δυτικής Θεσσαλονίκης στη συµβολή του αυτοκινη-
τοδρόµου ΠΑΘΕ µε την εσωτερική περιφερειακή σε ανισό-
πεδο, πολυόροφο κόµβο. Πρόκειται για ένα µεγάλο οδικό
έργο που αναµένεται πως θα αναβαθµίσει την είσοδο της
Θεσσαλονίκης δίνοντας πολλές επιλογές κατεύθυνσης στους
οδηγούς.  Συγκεκριµένα θα κατασκευαστούν 9 γέφυρες, οι 3
στην διασταύρωση του ΠΑΘΕ µε την εσωτερική περιφερειακή,
η µία πάνω από την εσωτερική περιφερειακή (επί της οδού
Πόντου, διπλής κυκλοφορίας) και οι υπόλοιπες 5 γέφυρες
πάνω από το σωληνοδιάδροµο των Ελληνικών Πετρελαίων.

Στο σχεδιασµό περιλαµβάνονται έργα αποχέτευσης – απο-
στράγγισης, βελτίωσης του υπεδάφους, ηλεκτροφωτισµού
και σηµατοδότησης των ισόπεδων κόµβων (επί της οδού
Πόντου), σήµανσης και φύτευσης. Η χάραξη περιλαµβάνει
κατασκευή προσβάσεων στις γέφυρες, δίκτυο παράπλευρων
οδών µε πλάτος κυκλοφορίας από 6,00 µ. έως 7,50 µ και
βελτίωση της βατότητας του ΠΑΘΕ και της εσωτερικής περι-
φερειακής.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι η J&P ΑΒΑΞ η οποία επικράτησε µε-
ταξύ των 7 σχηµάτων που προσήλθαν στο διαγωνισµό. Ο αρ-
χικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 89.500.000 ευρώ
αλλά χάρις στην έκπτωση που έδωσε η τεχνική εταιρεία η τε-
λική αξία φτάνει τα 52.603.875,67 ευρώ. Η διάρκεια κατα-
σκευής του έργου είναι 62 µήνες από την υπογραφή της
σύµβαση και η ολοκλήρωσή της προβλέπεται για τις αρχές
του 2017.

Επίσης τη θετική της γνωµοδότηση έδωσε η Μητροπολιτική
Επιτροπή Θεσσαλονίκης για την έκδοση περιβαλλοντικών
όρων δύο έργων κυκλοφοριακής αναβάθµισης της περιφε-
ρειακής οδού. Το πρώτο έργο αφορά στη δυτική πλευρά της
περιφερειακής οδού, από την ΠΑΘΕ µέχρι το νοσοκοµείο Πα-
παγεωργίου ώστε να δηµιουργηθούν πέντε ανισόπεδοι κόµ-
βοι στα σηµεία του κόµβου Κ14 και των οδών Λαγκαδά,
Μακρυγιάννη, Μαιάνδρου και 3ης Σεπτεµβρίου. Το δεύτερο
έργο αφορά τη δηµιουργία λωρίδων εκτάκτου ανάγκης στην
περιφερειακή οδό και την ανακατασκευή της γέφυρας του 
Πανοράµατος.

Ο λόγος για το πρώτο τµήµα του εξωτερικού δακτυλίου της
Θεσσαλονίκης, από το γηροκοµείο «Άγιος Παντελεήµων»
στην Ευκαρπία µέχρι τον κόµβο των Πεύκων, και τη σύνδεσή
του µε την οδό Παπανικολάου στον οικισµό Εξοχή, που προ-
ϋπολογίζεται σε 150 εκατ. ευρώ.
Τέλος το δρόµο της ένταξης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει από την «Εγνατία Οδός ΑΕ» 

∆υτική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

Μετά από σειρά Παραδειγµάτων προς Αποφυγή, στη

στήλη του τρέχοντος τεύχους επιχειρούµε ένα Παρά-

δειγµα προς Μίµηση (η αλήθεια είναι ότι δεν βρέθηκε

εύκολα ένα 'Παράδειγµα προς Μίµηση'). 

Ευχαριστώντας το συνάδελφο κ. Βασίλη Χαλκιά για την

προσφορά της παραπάνω φωτογραφίας, σε αυτή απο-

δίδεται µια προσπάθεια για προστασία µέσω της εκ-

παίδευσης της µελλοντικής γενιάς. 

Ευχές για τα επόµενα χρόνια να εκκινήσουν/εξακο-

λουθήσουν τέτοιες προσπάθειες.

Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν κάποιο συγκοινωνιακό θέµα
που αποτελεί ‘παράδειγµα προς αποφυγή ή µίµηση’ και επι-
θυµούν τη δηµοσίευσή του, παρακαλούνται να το αποστεί-
λουν στο Σύλλογο, µε την ένδειξη: για τη στήλη
«Παράδειγµα προς Αποφυγή/Μίµηση».

Η πρόταση που βραβεύθηκε µε το Α΄ Βραβείο στον διαγω-
νισµό (Χρυσός Κ., Τατάρη Μ.)

Νέα διόδια και ΣΕΑ 
στην Εγνατία Οδό 
Σε λειτουργία τέθηκε ο έκτος και προτελευταίος -µε βάση το
σχεδιασµό- σταθµός διοδίων κατά µήκος της Εγνατίας οδού.
Αυτήν τη φορά διόδια αρχίζουν να λειτουργούν στη δυτική
πλευρά του άξονα της Εγνατίας, στα Τύρια Θεσπρωτίας. Ο κύ-
κλος της λειτουργίας νέων σταθµών διοδίων κατά µήκος του
άξονα αναµένεται να κλείσει το πρώτο τρίµηνο του 2012, οπότε
και, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, θα τεθεί σε λειτουργία ο
έβδοµος και τελευταίος σταθµός διοδίων στην Εγνατία οδό.

Σε αυτή τη φάση, κάποιος που διασχίζει όλο τον αυτοκινητό-
δροµο, από τους Κήπους έως την Ηγουµενίτσα, συναντά έξι
σταθµούς διοδίων. Πιο αναλυτικά, µε κατεύθυνση από τα δυτικά
προς τα ανατολικά ο οδηγός συναντά σταθµούς διοδίων στις
εξής περιοχές: Τύρια Θεσπρωτίας, Μαλακάσι Ιωαννίνων, Πολύ-
µυλος Κοζάνης, Μάλγαρα (κοινός σταθµός µε τον ΠΑΘΕ), Ανά-
ληψη Θεσσαλονίκης και Ίασµος Κοµοτηνής, ενώ το πρώτο
τρίµηνο του 2012 διόδια αναµένεται να λειτουργήσουν και στο
Παγγαίο του νοµού Καβάλας.

Παράλληλα, προχωρούν και οι διαδικασίες για την κατασκευή
σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, που αναµένεται να λύ-
σουν πολλά προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν σήµερα οι
χρήστες της Εγνατίας οδού, µε πρώτο και κύριο την προµήθεια
βενζίνης. Μέχρι σήµερα, µόνον ένας διπλός σταθµός (σε κάθε
ρεύµα) λειτουργεί, στον Πλάτανο Ηµαθίας. Πάντως, υπάρχει
ανάδοχος για ακόµα τρεις διπλούς σταθµούς, στο Ελευθεροχώρι
Θεσπρωτίας, το Σώστη Ροδόπης και το Αρδάνιο του Έβρου, όπου
το καλοκαίρι αναµένεται να λειτουργούν τα βενζινάδικα. Σε εξέ-
λιξη βρίσκεται διαγωνισµός για την κατασκευή ενός διπλού
σταθµού στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, και µονών στην
Καρβάλη, στον Πολύµυλο, τη Σιάτιστα, τον Ταξιάρχη και το Πε-
ριστέρι.
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