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1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

EDITORIAL
Νέο έτος: Το requiem µιας εποχής ή έξη στην αποτυχία;

Στο νέο έτος, που ήρθε, γινόµαστε µάρτυρες γεγονότων που αλλάζουν τη ζωή

µας δραστικά. Κάθε µορφής προϋπολογισµός (προσωπικός ή επιχειρηµατικός)

πραγµατοποιείται µε ασάφεια, ενώ ειδικά για όσους σχετίζονται µε τη λειτουργία

του κράτους η σύνταξή τους έχει την ίδια βεβαιότητα µε προσπάθεια πρόβλεψης

της θερµοκρασίας την άνοιξη... Νέα έργα πρακτικά δεν προγραµµατίζονται, όσα

υλοποιούνται (άποψή µου) δεν απαντούν σε σηµερινές ή πολύ περισσότερο ‘αυ-

ριανές’ προκλήσεις, ενώ έχουµε µετρήσει ήδη µια περίοδο 3 ετών ύφεσης (οι-

κονοµικής και όχι µόνο). Η σηµασία της ανάπτυξης των υποδοµών στο δηµόσιο

-τουλάχιστον- διάλογο φαίνεται να ταυτίζεται µε συζήτηση για πολυτέλειες, ενώ

σε πλείστες περιπτώσεις ο τρόπος που τα τελευταία χρόνια προωθήθηκαν, στη-

ρίχθηκαν και υλοποιήθηκαν νέες επενδύσεις στον τοµέα της µεταφορικής υπο-

δοµής ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν είναι εύκολα πειστικές προτάσεις

για περαιτέρω ανάπτυξή τους: δεν επετύγχαναν τον επαγγελόµενο σκοπό τους

και το πλήγµα στην αξιοπιστία δεν είναι αµελητέο. Είναι δε σαφές, αφενός ότι οι

συγκοινωνιολόγοι ενεπλάκισαν σε αυτόν τον κύκλο, αφετέρου όµως ότι υπήρ-

ξαν και υπάρχουν πολλές φωνές που διαφοροποιούνται. Από την άλλη, ασφαλώς

αστοχίες στη διαστασιολόγηση υποδοµών είναι ένα φαινόµενο το οποίο δεν είναι

σπάνιο, ούτε µεταξύ των περισσότερο αναπτυγµένων κοινωνιών, γεγονός το οποίο

υποδεικνύει και τη δυσκολία της λήψης αποφάσεων στον τοµέα αυτό.

Εντός του παραπάνω (ίσως υπερβολικά χρωµατισµένου) κλίµατος, την ευχή για

το νέο έτος που το παρόν editorial θα ήθελε να προσφέρει στους Αγαπητούς Συ-

ναδέλφους, είναι να ζούµε το requiem της εποχής της γενικευµένης απαξίωσης

-όχι την έξη σε αυτή- και σύντοµα εντός του 2012 να δούµε την καταξίωση του

πεδίου, των προτάσεων και των οραµάτων µας. Ευχές να ξεπερνούµε στεγανά,

να συνεργαζόµαστε ακούγοντας περισσότερες ‘φωνές’, να χρησιµοποιούµε έγ-

κυρα όλα τα διατιθέµενα µέσα ανάλυσης και υποστήριξης αποφάσεων, να κά-

νουµε τον κόσµο-χρήστες-πελάτες του ευαίσθητου τοµέα για τον οποίο

εργαζόµαστε περισσότερο συµµέτοχο στις τελικές επιλογές και τελικά να δρά-

σουµε περισσότερο εύστοχα.

Πολλές προσωπικές, οικογενειακές και συλλογικές ευχές σε όλους!

Λουκάς ∆ηµητρίου
Ειδικός Γραµµατέας ΣΕΣ
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2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ. 3 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

10 REQUIREMENTS FOR
INFRASTRUCTURE

MEGA-PROJECT SUCCESS
Panos D. Prevedouros*

F
lybjerg’s assessments have been focusing on post-
implementation of large infrastructure projects. In re-
cent years, in part because of my political

involvement in Honolulu, I have been focusing on identify-
ing pre-implementation factors that lead to the success or
failure of infrastructure mega-projects. Mega- projects cost

typically exceeds 500 million euro or dollars.
Hawaii and Greece are half a globe apart, but they have sev-
eral things in common. Both are temperate places domi-
nated by coastline and a marine life style. Both have been
historically invaded and taken advantage of by various
colonialists. Both are relatively powerless in regional and

world politics. Both have agriculture and fisheries, but they
are relatively poor in natural resources. In both places
tourism, education and military are a big part of the econ-
omy. And both places have insider-dominated politics.
The city and county of Honolulu encompasses the entire
island of Oahu which has extensive tourism, military and
education facilities. The major shipyard and US Navy base
of Pearl Harbor is part of Honolulu and its Waikiki district
has more hotel rooms that the whole of Greece. While the
population on Oahu is not big at 953.000 people in the
2010 Census, the number of annual visitor arrivals is about
7.000.000, which is huge for an island about the size of
Rhodos. This, in turn, places heavy loads on water, sewer,
road, transit, electricity, telephone and other basic infra-
structure as well as the food and fuel supply given that
Honolulu is 4.100 km away from the nearest supplier, the
ports of Los Angeles and Long Beach.
With these as background let’s look in brief at the lessons
learned from large infrastructure proposals for highways,
airports, rail systems, and large wind, solar or other re-
newable energy “farms.” (See reference [2] for Hawaii
mega-projects.)
A large infrastructure project needs to fulfill a major need
(or mitigate a major problem), at a low cost, with a large
share of it paid by outsiders, and with minimal environ-

mental impacts and implementation risks. It is also impor-
tant that a project has strong local advocacy, weak oppo-
sition, and political support at all levels. A project has a
better chance if it utilizes advanced or pioneering technol-
ogy that is based on reliable engineering (e.g., maglev
trains, fiber based structural components, etc.) A sound
business plan means that a scenario of reasonable adver-
sity keeps the project's balance sheet solvent and overruns
are kept to a minimum even for government projects.
Note that job creation is not a factor on my list. While pri-
vately funded projects typically generate new jobs, several
taxpayer funded projects tend to be make-work projects.
Professor Martin Wachs recently wrote that “government
transportation spending draws jobs to those industries that
benefit from the investment. At the same time, this moves
jobs away from activities that would have been financed in
the absence of the transportation investment. So while
transportation investment can “create jobs,” it can also de-
stroy them” [3]. In my 10-factor scheme, the job creation
aspect is partly accounted for by the Local Advocacy and
Political Support factors.
If each factor is scored by an unbiased expert panel (e.g.,
Delphi forecast) using a Likert scale where 5 is best and 1
is worst, then a project that garners 50 points is “excellent”
and would likely be built at a breakneck speed. Thirty or

Survival of the Unfittest: Why the Worst Infrastructure Gets Built
is the title of one set of analyses by Oxford University professor Bent Flybjerg

who emphasizes the pitfalls of mega-projects which typically turn out to (1) be much
more costly than predicted before construction started, (2) provide fewer benefits

than planners predicted, and (3) attain lower usage than predicted [1].
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4 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ. 5 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

more points are needed for a project to be deemed “good,” there-
fore worthy of serious consideration for implementation. Projects
scoring below 30 points are deemed to be fair or bad and should
be avoided or modified.
I am familiar with two completed mega-projects in Greece: Attiki
Odos and Gefyra. My ratings for these projects are summarized the
example scoring table and indicate that both projects were supe-
rior and worth implementing. A third one is the Korinth-Patra mo-
torway which is currently dormant. It scores higher than Attiki Odos
and Gefyra.
In my adaptation for Greece I replaced the US factor “large share of
cost paid by outsiders” with “safety improvement” which is the re-
duction of injuries and fatalities. Safety is paramount in both US
and Greece, but the safety payoff in Greece is much higher than
in the US, thus it is worth much more investing in it. “Cost paid by
outsiders” means that the US Federal government or a foreign in-
vestor covers a portion of it. In the case of Korinthos – Patra mo-
torway one may argue that foreign trucks and tourists will pay a
considerable share of the cost via tolls, so when comparing toll
projects this cost factor may be retained.
It is prudent that states, countries or large metropolitan areas de-
velop similar evaluation tools for application in the alternatives
analysis and similar planning stages so that inferior projects are
dismissed and undue biases (e.g., by politicians, corporations or
community zealots) are exposed. The straight addition of scores
implies that all factors are of equal importance. This is a reason-
able starting point but other implementations could use weights.

[1] Flybjerg, Bent, Survival of the Unfittest: Why the Worst Infra-
structure Gets Built - And What We Can Do About It, Oxford Re-
view of Economic Policy, Volume 25, Number 3, 2009,
http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/bt/Documents/Un-
fittestOXREPHelm3.4PRINT.pdf

[2] Prevedouros, Panos D., Big Projects in Hawaii - Why Are They
Stuck?, June 2011,
http://fixoahu.blogspot.com/2011/06/big-projects-in-hawaii-
why-are-they.html

[3] Wachs, Martin, Transportation, Jobs, and Economic Growth,
Access, No. 38, University of California, 2011,
http://www.uctc.net/access/38/access38_transportation_g
rowth.pdf

*Panos D. Prevedouros
PhD, SES member No. 310, graduated from Aristotle University with a

degree in Land Surveying, obtained MS and PhD in Traffic and
Transportation Engineering at Northwestern University, and has been

on the Civil Engineering faculty at the University of Hawaii at Manoa
since 1990. He’s co-author of Transportation Engineering and Planning,

Subcommittee Chair of TRB’s Freeway Operation Committee and advisor
on transportation operations, safety and sustainability. He received

about 20% of the vote for Honolulu mayor in 2008 and 2010.

[Email: pdp@hawaii.edu]

Σοφία Βαρδάκη*

Ηλικία και ικανότητα οδήγησης
Η γήρανση περιορίζει τις ικανότητες ενός ατόµου, και ως ηλι-
κιωµένος µπορεί να χαρακτηριστεί το άτοµο το οποίο βιώνει
αξιοσηµείωτη µείωση των νοητικών και λειτουργικών του ικα-
νοτήτων. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας γή-

ρανσης είναι η αυξηµένη διαφοροποίηση µεταξύ των ατόµων
καθώς η φυσιολογική διαδικασία γήρανσης οδηγεί σε µείωση
των λειτουργιών στην όραση, τη µνήµη, τη σωµατική δύναµη και
ευελιξία που χρειάζονται για την ασφαλή οδήγηση αλλά σε ρυθ-
µούς που διαφοροποιούνται πολύ µεταξύ των ατόµων. Ένα άτοµο
στην ηλικία των 75 ετών µπορεί κάλλιστα να είναι ασφαλέστε-

Ασφαλης οδηγηση
σε µεγαλυτερη ηλικια
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ρος οδηγός από κάποιον άλλο στα 65.
Καθώς η χρονολογική ηλικία δεν αποτελεί έναν αξιόπιστο δεί-
κτη για τις οδηγικές ικανότητες ενός ατόµου, έχει επιχειρηθεί
διεθνώς η αντικατάστασή της, µε τη "λειτουργική" ηλικία. Η "λει-
τουργική ηλικία" εκτιµάται βάσει της ικανότητας του ατόµου να
αναλάβει τις καθηµερινές δραστηριότητες και αξιολογείται µε
βάση τις κινητικές, τις γνωστικές λειτουργίες και τη νοητική κα-
τάσταση. Από τις σχετικές έρευνες στην οδική ασφάλεια έχει
αναγνωρισθεί ευρέως ότι η λειτουργική κατάσταση ενός ατόµου
συνδέεται άµεσα µε τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος και όχι
αυτή καθεαυτή η ηλικία, οι διαγνωσµένες ασθένειες ή τα φάρ-
µακα. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η "λειτουργική ηλικία" είναι
σχεδόν αδύνατον να χρησιµοποιηθεί, ειδικά όταν πρόκειται για
έρευνες µεγάλης έκτασης, καθόσον προϋποθέτει µεγάλο κό-

στος και χρόνο. Στις έρευνες που πραγµατοποιούνται διεθνώς
για τους ηλικιωµένους οδηγούς, η χρονολογική ηλικία των 65
ετών -το παραδοσιακό όριο συνταξιοδότησης- χρησιµοποιείται
ως το κατώτερο όριο ηλικίας για τα ηλικιωµένα άτοµα και θεω-
ρείται κατάλληλη για ερευνητικούς σκοπούς.
Οι ηλικιωµένοι, παρά το ότι βιώνουν αλλαγές σε πολλά επίπεδα,
συνεχίζουν να έχουν ανάγκη για κινητικότητα, αν και διαφορο-
ποιηµένη σε αυτό το στάδιο της ζωής τους. Για τους περισσότε-
ρους η οδήγηση συµβολίζει την ελευθερία και την ανεξαρτησία
και ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους. Το αυτοκίνητο προβλέπε-
ται ότι θα παραµείνει ο κύριος τρόπος µετακίνησης για τις µετα-
γενέστερες γενιές ηλικιωµένων οδηγών αφού εξυπηρετεί
σχεδόν ιδανικά την ανάγκη για κινητικότητα. Στα επόµενα χρόνια
αναµένεται σηµαντική αύξηση στον αριθµό των ηλικιωµένων
στο συνολικό πληθυσµό των περισσότερων αναπτυγµένων
χωρών. Τα άτοµα αυτά, εκτός του ότι αυξάνεται διαρκώς ο αριθ-
µός τους, οδηγούν περισσότερο σε σχέση µε προγενέστερες γε-
νιές και αυτός ο συνδυασµός έχει επιπτώσεις στην οδική

ασφάλεια, ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό της ευπά-
θειάς τους.
Τα άτοµα άνω των 65 ετών προβλέπεται να αποτελέσουν ως ηλι-
κιακή οµάδα, έως το 2050, το 33% του πληθυσµού στην Ελλάδα
(European Network for Safety among Elderly (2006), Five -
Year Strategic Plan for the prevention of unintentional Injuries
among EU Senior Citizens, CE.RE.PR.I, Athens). Είναι προφανές
ότι η ασφαλής κινητικότητα για το σύνολο του πληθυσµού εξαρ-
τάται σηµαντικά από την ασφαλή κινητικότητα των ατόµων µε-
γαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός
των ηλικιωµένων ατόµων και η ουσιαστική ανάγκη να διατηρή-
σουν την προσωπική τους κινητικότητα και να έχουν καλύτερη
ποιότητα ζωής είναι τα κύρια ζητήµατα που αποτελούν τη βάση
τόσο στο επίπεδο πολιτικών αποφάσεων όσο και σχεδιασµού

δράσεων. Η παράταση των ετών ασφαλούς οδήγησης εξαρτά-
ται από τη συνεχιζόµενη πρόοδο στο σχεδιασµό των οχηµάτων,
στο σχεδιασµό, στη λειτουργία και στη συντήρηση των οδών και
ακόµη από µια σειρά συντονισµένων πρωτοβουλιών οι οποίες
εξασφαλίζουν ότι οι οδηγοί προειδοποιούνται έγκαιρα αλλά και
µεγιστοποιούν τις ευκαιρίες για αποκατάσταση ή αντιστάθµιση
των εξασθενηµένων λόγω ηλικίας οπτικών, νοητικών και φυσι-
κών ικανοτήτων τους που είναι απαραίτητες για να οδηγήσουν
µε ασφάλεια ένα όχηµα.

Χαρακτηριστικά της συµπεριφο-
ράς οδήγησης των ηλικιωµένων
οδηγών
Η εστίαση των ερευνών για τους ηλικιωµένους οδηγούς έχει µε
αυξητικό ρυθµό µετατοπισθεί από τους οδηγούς άνω των 65 σε
αυτούς άνω των 70 ή 75 καθώς υπάρχουν στοιχεία που αποδει-
κνύουν ότι οι σχετικές µε την ηλικία αλλαγές που επηρεάζουν

την ικανότητα οδήγησης δεν γίνονται αισθητές πριν από την ηλι-
κία των 75 ετών, εκτός από την επίδραση της συνταξιοδότησης
στις µετακινήσεις γενικά.
Οι ηλικιωµένοι οδηγοί δεν αποτελούν απειλή για τους άλλους
χρήστες της οδού καθώς τα ατυχήµατα στα οποία εµπλέκονται
δεν είναι πιθανότερο να προκαλούν σοβαρούς τραυµατισµούς
ή θανάτους σε άλλους χρήστες σε σχέση µε τα ατυχήµατα στα
οποία εµπλέκονται οδηγοί κάτω των 65 ετών. Είναι επίσης ση-
µαντικό να τονισθεί ότι είναι πιθανότερο να τραυµατισθούν σο-
βαρά ή να χάσουν τη ζωή τους σε περίπτωση σύγκρουσης
ορισµένης σφοδρότητας σε σχέση µε ένα νεότερο άτοµο. Ο αυ-
ξηµένος αριθµός οδικών ατυχηµάτων των ηλικιωµένων µε σο-
βαρούς τραυµατισµούς ή/και θανάτους αποδίδεται τόσο στη
µεγάλη ευπάθειά τους, όσο και στην εξασθένηση των λειτουρ-

γιών τους που συνδέονται µε την ικανότητα της οδήγησης.
Ως ηλικιακή οµάδα, εµφανίζουν διαφορετικούς δείκτες αλλά και
διαφορετικούς τύπους ατυχηµάτων, σε σύγκριση µε τους νεότε-
ρους οδηγούς. Τα ατυχήµατά τους φανερώνουν τόσο τις αδυνα-
µίες, όσο και πλεονεκτήµατα στην οδήγησή τους και τα οποία
συνδέονται µε την ηλικία τους. Έχουν αυξηµένη συµµετοχή στα
ατυχήµατα σε πολύπλοκες συνθήκες υπό πίεση χρόνου, όπως
στους ισόπεδους κόµβους, αλλά µειωµένη συµµετοχή σε ατυ-
χήµατα που µπορεί να αποφευχθούν µε προσεκτική και ασφαλή
οδήγηση.
Οι ανεπάρκειες στις επιδόσεις τους σε τεστ οδήγησης υποδη-
λώνουν προβλήµατα στην ταχύτητα (λάθος εκτίµηση της ταχύ-
τητας, πολύ αργή οδήγηση, υπερβολική πέδηση) και στην
οπτική αναζήτηση (έλλειψη προσοχής, µη επαρκές εύρος, απο-
τυχία στην παρατήρηση πίσω, εκκίνηση και είσοδο στην κυκλο-
φορία χωρίς έλεγχο) και προβλήµατα στον έλεγχο του
οχήµατος. Άλλα προβλήµατα συνδέονται µε ανεπάρκειες στη
διατήρηση πορείας, τη διατήρηση ταχύτητας, την αλλαγή λωρί-

δων, την οµαλή ακινητοποίηση, την όπισθεν κίνηση, και τις αρι-
στερές και δεξιές στροφές σε ισόπεδους κόµβους. Οι πιο συχνές
παραβάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας για τους ηλι-
κιωµένους οδηγούς συνδέονται µε τα σήµατα stop, τη σήµανση
απαγόρευσης αριστερής στροφής και τη σήµανση παραχώρη-
σης προτεραιότητας. Αυτά τα προβλήµατα οφείλονται σε ανε-
πάρκειες στην όραση, στη γενική προσοχή, στην επιλεκτική
προσοχή, στον επιµερισµό προσοχής και στην επεξεργασία των
πληροφοριών.
Σύµφωνα µε τις έρευνες των ατυχηµάτων στα οποία εµπλέκον-
ται, οι περισσότερες εσφαλµένες ενέργειες οδήγησης σηµει-
ώνονται στους ισόπεδους κόµβους. Η συχνότερη εσφαλµένη
ενέργεια αφορά στην παραβίαση του ερυθρού σηµατοδότη, ενώ
άλλες, συχνά παρατηρηθείσες εσφαλµένες ενέργειες, είναι:

• Παραχώρηση προτεραιότητας: Η τυπική αιτία είναι η αποτυχία
του οδηγού να δει το όχηµα που προσεγγίζει ή να εκτιµήσει
επαρκώς την ταχύτητα και την απόστασή του.

• Αριστερές στροφές: Περιορισµοί του οπτικού πεδίου εµποδί-
ζουν τον εντοπισµό του αντίθετα ερχόµενου οχήµατος καθώς
ο οδηγός κοιτάζει αριστερά.

• Κίνηση όπισθεν και στάθµευση: Αποδίδονται στις φυσικές δυ-
σκολίες πολλών ηλικιωµένων οδηγών να στρέψουν τον αυ-
χένα για να αντιληφθούν τα σταθµευµένα αλλά και
προσεγγίζοντα οχήµατα πίσω.

• Επιβράδυνση και ακινητοποίηση: Συνήθως τα ατυχήµατα είναι
αποτέλεσµα ξαφνικής επιβράδυνσης ή ακινητοποίησης στο
ρεύµα κυκλοφορίας, ως συνέπεια σύγχυσης (προβλήµατα
στην όραση και στην επεξεργασία των πληροφοριών) και φυ-
σικής αδυναµίας στη στροφή του τιµονιού.

Στους αυτοκινητοδρόµους οδηγοί άνω των 75 εµφανίζονται σε
µεγαλύτερο βαθµό ως οι υπεύθυνοι οδηγοί σε ατυχήµατα στις
πλέξεις στην περιοχή των κλάδων σύνδεσης των ανισόπεδων

“Στην περίπτωση των

οδηγών µεγαλύτερης

ηλικίας, των οποίων τα

περισσότερα λάθη αποδίδον-

ται στις εξασθενηµένες λει-

τουργίες τους, η εκπαίδευση

µπορεί να τους βοηθήσει να

αποκτήσουν επίγνωση των

περιορισµών τους και

να τους κινητοποιήσει”

“Οι οικογένειες και το κοι-

νωνικό περιβάλλον των

οδηγών µεγαλύτερης ηλι-

κίας θα πρέπει να έχουν

ενηµέρωση για τα ζητή-

µατα οδικής ασφάλειας, σε

σχέση µε τις ανάγκες και

τους περιορισµούς λόγω
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χονται µε την ηλικία”
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κόµβων (αποτυχία στην παραχώρηση προτεραιότητας, εσφαλ-
µένη χρήση των λωρίδων) και ατυχήµατα κατά την αλλαγή λω-
ρίδας και τον ελιγµό της εισόδου. Οι ηλικιωµένοι οδηγοί, έχουν
την τάση να οδηγούν αργά και αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά
την είσοδό τους στον αυτοκινητόδροµο (διστακτικότητα, διακο-
πτόµενες προσπάθειες), µε αποτέλεσµα την επικίνδυνη συµ-
βολή. Σε έρευνα συµπεριφοράς οδήγησης ηλικιωµένων
οδηγών ηλικίας 65 έως 74 ετών, σε σύγχρονο ελληνικό αυτο-
κινητόδροµο, προέκυψε ότι κάποια από τα προβλήµατα που ανα-
δείχθηκαν, ιδιαίτερα κατά την πραγµατοποίηση των ελιγµών
αλλαγής λωρίδας, εισόδου και εξόδου, πιθανώς απορρέουν από
την έλλειψη γνώσης για ασφαλείς πρακτικές οδήγησης και
ασφαλείς αντισταθµιστικές προσαρµογές. Είναι ενδιαφέρον ότι
οι οδηγοί της έρευνας είχαν γενικά επίγνωση των αδυναµιών
τους και των προβληµάτων τους στην οδήγηση και, επιπλέον,
αναγνώρισαν περιθώρια βελτίωσης των επιδόσεών τους.

Πρωτοβουλίες µε στόχο τη βελ-
τίωση οδικής ασφάλειας οδηγών
σε µεγαλύτερη ηλικία
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε θέµατα που συνδέονται µε
πρωτοβουλίες που είναι επείγουσες για να βοηθήσουν τους
οδηγούς µεγαλύτερης ηλικίας να οδηγούν µε ασφάλεια όσο
είναι σε θέση να το κάνουν.
Με την επέκταση του δικτύου των αυτοκινητοδρόµων υπογραµ-
µίζεται η ανάγκη για ενέργειες στην κατεύθυνση της βελτίωσης
της ασφάλειας των οδηγών µεγαλύτερης ηλικίας. Η εκπαίδευση
θεωρείται γενικά ως αποτελεσµατικό µέτρο οδικής ασφάλειας
στις περιπτώσεις που τα λάθη οδήγησης οφείλονται σε έλλειψη
γνώσης ή δεξιοτήτων. Στην περίπτωση των οδηγών µεγαλύτε-
ρης ηλικίας, των οποίων τα περισσότερα λάθη αποδίδονται στις
εξασθενηµένες λειτουργίες τους, η εκπαίδευση µπορεί να τους
βοηθήσει να αποκτήσουν επίγνωση των περιορισµών τους και
να τους κινητοποιήσει, κυρίως για αποφάσεις οδήγησης προς
όφελος της δικής τους ασφάλειας και υγείας, και, εν τέλει, κα-

λύτερης ποιότητας ζωής. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι ση-
µαντικός γιατί διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων στη βάση της
ενηµέρωσης και πληροφόρησης. ∆ιεθνώς έχει αναγνωρισθεί
ότι η κατάλληλα σχεδιασµένη εκπαίδευση έχει θετικά αποτελέ-
σµατα στην ασφάλεια των ηλικιωµένων οδηγών, ιδιαίτερα µέσω
υλικού που τους επιτρέπει την αυτοαξιολόγησή τους.
Αξιοποιώντας τα ευρήµατα της έρευνας συµπεριφοράς και αντι-
λήψεων οδηγών 65-74 ετών, συντάχθηκε από τον Τοµέα Μετα-
φορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, για το Υπουργείο
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, το εγχειρίδιο ασφαλούς
οδήγησης σε µεγαλύτερη ηλικία.
Το εγχειρίδιο (www.saas.gr, www.yme.gov.gr, http://
users.ntua.gr/sophiav/) έχει κατάλληλη δοµή και περιεχόµενα
µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των οδηγών µεγαλύτερης ηλι-
κίας σε θέµατα οδικής ασφάλειας, µε ερωτήσεις αυτοαξιολό-
γησης, σχετικό υλικό και πληροφόρηση που θα τους βοηθήσουν
στην ενίσχυση της επίγνωσής τους για τις ικανότητές τους και τις
δυσκολίες τους στην οδήγηση, την εξασθένηση στις κρίσιµες
λειτουργίες οδήγησης που επέρχονται µε την πάροδο του χρό-
νου και τις επιδράσεις που οι συνήθεις στις µεγαλύτερες ηλικίες
ασθένειες έχουν στην οδήγηση. Το εγχειρίδιο στοχεύει στην ανά-
πτυξη κινήτρων για προσαρµογές της οδηγικής συµπεριφοράς
που θα βοηθήσουν τους οδηγούς να είναι ασφαλέστεροι και τους
προτρέπει σε αξιολόγηση των ικανοτήτων τους που είναι ση-
µαντικές για την ασφαλή οδήγηση. Οι οδηγοί που το χρησιµο-
ποιούν ενισχύουν τις γνώσεις τους σε θέµατα επιλογής των
συνθηκών στις οποίες µπορούν ενδεχοµένως να οδηγήσουν
ασφαλέστερα, καθώς και σε θέµατα τακτικών ασφαλούς οδή-
γησης, που θα τους επιτρέψουν να αξιοποι-
ήσουν την εµπειρία τους στην οδήγηση
αλλά και την ωριµότητα της κρίσης τους. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας αποδοχής του
εγχειριδίου έδειξαν ότι οι χρήστες του το
αντιµετώπισαν πολύ θετικά. Είναι ενθαρ-
ρυντικό της πρωτοβουλίας ότι οι οδηγοί
που το διάβασαν θεωρούν ότι είναι χρή-
σιµο και ότι µπορεί να είναι αφορµή για

συζητήσεις στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, οι οποίες
αποτελούν µια ευκαιρία για να εκφρασθούν ανησυχίες και προ-
βλήµατα που σχετίζονται µε την οδήγηση, προτρέποντας έτσι σε
σωστές, πιο ασφαλείς αποφάσεις.
Οι οικογένειες και το κοινωνικό περιβάλλον των οδηγών µεγα-
λύτερης ηλικίας θα πρέπει να έχουν ενηµέρωση για τα ζητήµατα
οδικής ασφάλειας αλλά και ασφαλούς µετακίνησης, σε σχέση
µε τις ανάγκες και τους περιορισµούς λόγω των αλλαγών που
επέρχονται µε την ηλικία. Με κατάλληλη ενηµέρωση θα µπορεί
να τους υποστηρίξουν καλύτερα στη βάση των πραγµατικών
αναγκών τους σε σχέση µε τις ασφαλείς µετακινήσεις τους. Οι
επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας
(γιατροί, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι, φαρµακοποιοί) θα πρέ-
πει να ενηµερωθούν και να ασχοληθούν πιο συστηµατικά µε την
ασφάλεια της οδήγησης, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν
τους οδηγούς αποτελεσµατικά µε συµβουλές και κατευθύνσεις
µε στόχο την ασφαλή οδηγική συµπεριφορά.

Τα επόµενα βήµατα
• Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο προβλέπει την ιατρική εξέταση

στην ηλικία των 65 ετών για την ανανέωση της άδειας οδήγη-
σης. Η ανανέωση επαναλαµβάνεται κάθε τρία χρόνια µε την
προϋπόθεση ότι στο διάστηµα αυτό δεν θα έχουν εµφανισθεί
σοβαρές δυσλειτουργίες. Είναι αναγκαία η ενίσχυση των προ-
ϋποθέσεων για την ανανέωση της άδειας οδήγησης των οδη-
γών µεγαλύτερης ηλικίας και η διασφάλιση της
πραγµατοποίησης των ελέγχων.

• Η ανάγκη διευκόλυνσης του σταδιακού περιορισµού της οδή-
γησης και της µετάβασης σε άλλους τρόπους ασφαλούς µετα-
κίνησης είναι ένα κρίσιµο θέµα που αφορά τους οδηγούς, στη
βάση των πραγµατικών δυνατοτήτων που υπάρχουν στο σύ-
στηµα των Μέσων Μαζικής Μετακίνησης και της ασφαλούς δια-
µόρφωσης του αστικού χώρου. Σε κάθε περίπτωση, εκτός της
εξασφάλισης της δυνατότητας για ασφαλείς µετακινήσεις τους,
οι οδηγοί πρέπει να είναι έγκαιρα ενηµερωµένοι για την
ύπαρξη ασφαλών εναλλακτικών δυνατοτήτων µετακίνησής
τους, καθώς θα τις λάβουν υπόψη στην κρίσιµη -και σε µεγάλο
βαθµό- προσωπική τους απόφαση σχετικά µε το πόσο και µέχρι
πότε θα οδηγούν.

• Η ευαισθητοποίηση των οδηγών πρέπει να γίνεται έγκαιρα και
πριν φθάσουν σε πιο µεγάλη ηλικία ώστε να είναι προετοιµα-
σµένοι για τις αλλαγές που θα επέλθουν. Η σχετική Ευρωπαϊκή
Οδηγία που προβλέπει ανανέωση αδειών οδήγησης κάθε δέκα
έτη, δίνει την ευκαιρία, λόγω της προσέλευσης σε συγκεκρι-
µένα κέντρα οδηγών κάθε ηλικίας, για εφαρµογή ενός µέτρου
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα ασφαλούς οδή-
γησης καθώς και ασφαλών µετακινήσεων γενικότερα.

• Η περιοδική διοικητική ανανέωση µπορεί µε κατάλληλο σχε-
διασµό να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού
προγράµµατος το οποίο θα περιλαµβάνει θεωρητική εκπαί-
δευση, που θα συνδυάζεται µε πρακτική εξάσκηση και δυνατό-
τητα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης.

• Οι µηχανικοί που έχουν συµµετοχή στο σχεδιασµό και στη λει-
τουργία των οδών θα πρέπει να είναι ενήµεροι για τις ανάγκες
και τους περιορισµούς των οδηγών ιδιαίτερα σε σχέση µε την

ηλικία. Η διεύρυνση γνώσεων σε αυτά τα θέµατα µπορεί να
γίνει αποτελεσµατικότερα µέσα από τα εργαλεία της δουλειάς
τους. Επιπλέον είναι αναγκαία η σχετική ευαισθητοποίηση στο
περιβάλλον της εργασίας έτσι ώστε να αποτελέσει µέρος µιας
συστηµατικής προσπάθειας ανάπτυξης της παιδείας οδικής
ασφάλειας που θα έχει θετική επίδραση και στην ποιότητα του
σχεδιασµού.

• Έχει προταθεί η σύσταση Μόνιµης Επιστηµονικής Επιτροπής για
τις προδιαγραφές σχεδιασµού των οδών. Κατά την επιλογή των
προδιαγραφών αλλά και πρακτικών θα πρέπει να εξετασθεί, σε
συνεργασία µε οµάδες ειδικών, ο τρόπος συµπερίληψης των
περιορισµών και αναγκών των χρηστών µεγαλύτερης ηλικίας
στις υπό σύνταξη και αναθεώρηση σχετικές προδιαγραφές.

• Κάτω από τις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συνθήκες και
το έντονο κλίµα αβεβαιότητας ως προς το δυναµικό ανάπτυξης,
οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην οδική κυκλοφορία θα
πρέπει να ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν τις αρχές του ασφα-
λούς συστήµατος στην κυκλοφορία, που βελτιώνουν την
ασφάλεια των ηλικιωµένων χρηστών, στη φάση του σχεδια-
σµού ασφαλέστερης υποδοµής που µπορεί να κατασκευασθεί
και λειτουργήσει σε µεταγενέστερη περίοδο, κάτω από ευνοϊ-
κότερες οικονοµικές συνθήκες.

*Σοφία Βαρδάκη
∆ρ. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

Συγκοινωνιολόγος
e-mail: sophiav@central.ntua.gr
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µε τη µορφή χαρτών, αναφορών και διαγραµµάτων. Επίσης βοη-
θούν στην απάντηση ερωτήσεων και κατανόηση προβληµάτων,
δίνοντας µια οπτική που είναι γρήγορα αντιληπτή και εύκολο να
τη µοιραστεί κανείς.
Τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών εφαρµόζονται σε ορ-
γανισµούς και επιχειρήσεις όλων των µεγεθών και σχεδόν κάθε
κλάδου. Τα πλεονεκτήµατα των ΓΣΠ εµπίπτουν στις παρακάτω
πέντε κατηγορίες:
• Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.
• Οι χαρτογραφικές απεικονίσεις είναι ένα εύληπτο µέσο επι-

κοινωνίας µεταξύ διαφορετικών κλάδων, οµάδων, τµηµάτων,
οργανισµών και κοινού.

• Αποτελεσµατικότερη τήρηση χωρικών και διαχρονικών πλη-
ροφοριών.

• Γεωγραφική ∆ιαχείριση και παρακολούθηση.
• Βελτίωση αποτελεσµατικότητας στην τήρηση και αναζήτηση

πληροφοριών.
Η δυνατότητα των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών να
συνδυάζουν πληροφορίες και να συσχετίζουν χωρικά ετερογενή
δεδοµένα και συστήµατα τα έχουν καταστήσει κυρίαρχο εργα-
λείο σε πολλούς οργανισµούς που ασχολούνται µε µεταφορικά
συστήµατα. Για παράδειγµα µπορεί κανείς να συνδυάζει τα δε-
δοµένα από τα ατυχήµατα µε αυτά των παγίων και ειδικότερα
των πινακίδων σήµανσης ή των κυκλοφοριακών φόρτων µε δη-
µογραφικά δεδοµένα.

Σύντοµη παρουσίαση του έργου
της Αττικής Οδού
Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδροµος µήκους
65 χλµ. Αποτελεί τον περιφερειακό δακτύλιο της ευρύτερης µη-
τροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και τη σπονδυλική στήλη του
οδικού δικτύου ολόκληρου του Νοµού Αττικής. Πρόκειται για
έναν αστικού τύπου αυτοκινητόδροµο, µε 3 λωρίδες κυκλοφο-
ρίας και µια λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση. Το συ-
νολικό µήκος των κυρίων κλάδων και των κλάδων πρόσβασης
είναι 216,6 χλµ. Το έργο αποτελείται από 29 ανισόπεδους κόµ-
βους, 125 άνω και κάτω διαβάσεις, 39 σταθµούς διοδίων και
15,4 χιλιόµετρα σήραγγες και cut & cover. Η λειτουργία του είναι
εικοσιτετράωρη, επτά ηµέρες την εβδοµάδα, απασχολεί 1200
εργαζόµενους µε µέσες ηµερήσιες διελεύσεις για το 2011 πε-
ρίπου 250.000 οχήµατα.

Πώς χρησιµοποιούµε τα
γεωγραφικά συστήµατα
Πληροφοριών στην Αττική Οδό
Οι Αττικές ∆ιαδροµές, η εταιρεία που διαχειρίζεται την Αττική Οδό
έχει υιοθετήσει την τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστηµάτων
Πληροφοριών από το 2003. Οι πρώτες εφαρµογές ήταν η τοπο-
θέτηση και παρουσίαση του έργου σε δορυφορικές απεικονίσεις
και σε χάρτες. Το ΓΣΠ της Αττικής Οδού πέρασε από διάφορα στά-
δια ωρίµανσης και εξέλιξης µέχρι τη σηµερινή του µορφή. Η τε-

χνολογία που χρησιµοποιούµε και οι εφαρµογές που αναπτύσ-
σουµε βασίζονται στο ArcGIS της ESRI.
Για την υποστήριξη της λειτουργίας της Αττικής Οδού υπάρχει
ένα πλήθος συστηµάτων και υποσυστηµάτων, όπως διαχείρισης
κυκλοφορίας, διαχείρισης συµβάντων, σύστηµα διαχείρισης
βλαβών, σύστηµα διοδίων, συστήµατα επικοινωνιών και πλη-
ροφορικής, βάσεις δεδοµένων συνδροµητών και συνδροµητι-
κών προγραµµάτων, εξοπλισµός καθαρισµού και αποχιονισµού
καθώς και µηχανήµατα συντήρησης.
Όλα τα παραπάνω συστήµατα παράγουν σε συνεχή βάση ένα µε-
γάλο όγκο δεδοµένων. Για τη διαχείριση των δεδοµένων αυτών,
δηλαδή την αποθήκευση, ανάκτηση ανάλυση και παρουσίαση,
ώστε να βοηθούν στη γρήγορη και σωστή λήψη αποφάσεων
απαιτούνται συστήµατα υψηλής διαθεσιµότητας. Επειδή οι πλη-
ροφορίες έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το γεωγραφικό χώρο
σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση και οπτικοποίηση έχει το Γεω-
γραφικό Σύστηµατα Πληροφοριών της Αττικής Οδού.
Στο Γεωγραφικό Σύστηµα της Αττικής Οδού παρουσιάζονται στα-
τικές πληροφορίες που σχετίζονται µε τον πάγιο εξοπλισµό συ-
νοδευόµενες από περιγραφικές πληροφορίες έγγραφα,
φωτογραφίες ή άλλο πολυµεσικό υλικό, δυναµικές πληροφο-
ρίες που τροφοδοτούνται από άλλες διασυνδεδεµένες βάσεις
και συστήµατα (πχ. συµβάντα, βλάβες) ή δυναµικά επεξεργα-
σµένες πληροφορίες (πχ. συγκεντρώσεις ατυχηµάτων που είναι
προϊόν γεωγραφικής επεξεργασίας (geoprocessing) των δεδο-
µένων. Η πρόσβαση των χρηστών του ΓΣΠ της Αττικής Οδού γί-
νεται µέσω φυλοµετρητών (browsers).
Οι εφαρµογές χωρίζονται σε έξη κατηγορίες: οδική ασφάλεια,
εξοπλισµός και σήµανση, ευρετήρια των κατασκευαστικών σχε-
δίων, φωτογραφική τεκµηρίωση, βλάβες και επιθεωρήσεις του
έργου και τις στατιστικές πληροφορίες για την κίνηση και τους
συνδροµητές.

1. Οδική Ασφάλεια
Οι εφαρµογές της οδικής ασφάλειας είναι σε άµεση διασύνδεση
µε το σύστηµα διαχείρισης συµβάντων. Όλες οι πληροφορίες
που εµφανίζονται και αναλύονται είναι δυναµικές πληροφορίες
που προέρχονται από το Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας και
ενηµερώνονται αυτόµατα από αυτό. Οι εφαρµογές της κατηγο-
ρίας αυτής είναι τρεις.
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Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι µια ώριµη
τεχνολογία που προσφέρεται σαν επιχειρησιακό εργαλείο συλ-
λογής, ανάλυσης και οπτικοποίησης πληροφοριών για παρα-
κολούθηση και λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Για το λόγο αυτό σταδιακά επεκτάθηκαν σε όλα τα επίπεδα δι-
οίκησης και διαχείρισης στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Από
την επέκταση αυτή δεν έλειψαν βέβαια και οι εφαρµογές των
ΓΣΠ στη διαχείριση οδικών δικτύων. Στη µεγάλη ώθηση και
ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών συνέτειναν αποφασιστικά οι
παρακάτω παράγοντες:
• Η παροχή εύχρηστων και αξιόπιστων εργαλείων για ανά-

πτυξη εφαρµογών που βασίζονται στις τεχνολογίες του δια-
δικτύου (web based GIS).

• Η πρόσβαση σε αξιόπιστα και χαµηλού κόστους υπόβαθρα. Η
έλλειψη υποβάθρων ήταν από τα σηµαντικότερα εµπόδια για
την ανάπτυξη και εξάπλωση της τεχνολογίας των ΓΣΠ και η
δηµιουργία ή απόκτησή τους αποτελούσε το σηµαντικότερο

κέντρο κόστους.
• Η σταδιακή ανάπτυξη και υιοθέτηση προτύπων διαλειτουρ-

γικότητας από ∆ηµόσιους φορείς, τις εταιρείες ανάπτυξης λο-
γισµικού και από την κοινότητα ανάπτυξης ελεύθερου
λογισµικού.

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών
Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι συνδυα-
σµός υπολογιστικών συστηµάτων, λογισµικού, δεδοµένων και
διαδικασιών για τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση και παρου-
σίαση πληροφορίας µε χωρική αναφορά. Τα ΓΣΠ είναι επίσης
συνδυασµός χαρτογραφίας, στατιστικής ανάλυσης και βάσεων
δεδοµένων. Η τεχνολογία αυτή µας βοηθά στην κατανόηση, ερ-
µηνεία, και οπτικοποίηση δεδοµένων, τάσεων και συσχετίσεων
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Η πρώτη παρουσιάζει όλα τα ατυχήµατα µε υλικές ζηµιές, τραυ-
µατίες ή νεκρούς στην Αττική Οδό. Ο χάρτης εµφανίζει τα ατυχή-
µατα µόνο των τριών τελευταίων χρόνων. Στο τέλος κάθε µέρας
προστίθενται τα ατυχήµατα που συνέβησαν κατά τη διάρκειά της
και αφαιρούνται αυτά που συνέβησαν τρία χρόνια πριν. Για λό-
γους παρουσίασης τα ατυχήµατα που συνέβησαν στην ίδια θέση
συµβολίζονται στην ίδια θέση µε µία µετατόπιση εγκάρσια στο
άξονα κίνησης. Τα χρώµατα των αξόνων είναι ανάλογα µε τον
αριθµό των ατυχηµάτων/χρόνο/χιλιόµετρο.

Πίσω από κάθε ατύχηµα υπάρχει ένας κόκκινος κύκλος αν στο
ατύχηµα αυτό εµπλέκεται και δίκυκλο. Οι πληροφορίες που εµ-
φανίζονται µε κάθε ατύχηµα είναι Κωδικός Συµβάντος, Αποτε-
λέσµατα, Ηµεροµηνία, Περιγραφή, Θέση (Κλάδος, χ.θ.) Αριθµός
εµπλεκοµένων οχηµάτων συνολικά και ανά κατηγορία.
Επειδή τα αποτελέσµατα των ατυχηµάτων µε δίκυκλα έχουν στα-
τιστικά δυσµενέστερα αποτελέσµατα από τα υπόλοιπα ατυχή-
µατα και επίσης παρά τη χαµηλή κυκλοφορία των δικύκλων
αποτελούν µεγάλο µέρος των τραυµατισµών και θανατηφόρων
ατυχηµάτων η δεύτερη εφαρµογή ασχολείται αποκλειστικά µε
τα δίκυκλα.
Και στις δύο εφαρµογές µπορεί να δει κανείς ύστερα από επε-
ξεργασία τις περιοχές που υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση ατυ-
χηµάτων. Τις συγκεντρώσεις µπορεί να τις δει επιλέγοντας τη
σοβαρότητα του ατυχήµατος από τα αποτελέσµατά του. Η επε-
ξεργασία είναι δυναµική ανάλογα µε την κλίµακα του χάρτη.

Η τρίτη εφαρµογή της κατηγορίας Οδική Ασφάλεια αντλεί και εµ-
φανίζει τα συµβάντα των τελευταίων τριάντα ηµερών κατηγο-
ριοποιηµένα. Οι συγκεντρώσεις των συµβάντων, που αν και δεν
είναι ατυχήµατα, ενδιαφέρει άµεσα γιατί δευτερογενώς τα συµ-
βάντα αυτά µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα ή να εµποδί-
ζουν την οµαλή ροή των οχηµάτων.

2. Εξοπλισµός - Σήµανση
Στις εφαρµογές αυτές απεικονίζεται η βασική υποδοµή της Αττι-
κής Οδού. Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν τους µετρητές κυκλο-
φορίας (VDS), τους πυροσβεστικούς κρουνούς, τις Σήραγγες, τα
Variable Message Signs (VMS), τους Σταθµούς ∆ιοδίων, τις Κά-
µερες ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας, τα Τεχνικά Κτήρια, τους τηλε-
φωνικούς Θαλάµους καθώς και την κατακόρυφη σήµανση
κατηγοριοποιηµένη σε τρεις κατηγορίες, πληροφοριακές, ρυθ-
µιστικές και κινδύνου. Κάθε οντότητα συνοδεύεται από τις περι-
γραφικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες στους χρήστες του
συστήµατος. Για παράδειγµα, οι πινακίδες σήµανσης, που ενη-
µερώνονται κάθε φορά που αντικαθίστανται, συνοδεύονται από
τον κωδικό ΚΟΚ, τη χιλιοµετρική θέση και τη φωτογραφία τους,
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µερώνονται κάθε φορά που αντικαθίστανται, συνοδεύονται από
τον κωδικό ΚΟΚ, τη χιλιοµετρική θέση και τη φωτογραφία τους,

οι σήραγγες έχουν συνδεθεί µε αρχείο που δείχνει τον εξοπλι-
σµό της σήραγγας και στους σταθµούς διοδίων φαίνεται ο αριθ-
µός των λωρίδων και ο τύπος κάθε λωρίδας (µε υπάλληλο,
µεικτή ή λωρίδα ETC)

3. Ευρετήρια σχεδίων “Ως κατασκευάσθει”
Η εφαρµογή αυτή βοηθά στην αναζήτηση των "Ως Κατασκευά-
σθει" σχεδίων της Αττικής Οδού που είναι περίπου 17.000. Τα
σχέδια αυτά µπορεί κανείς να τα αναζητήσει χωρικά χρησιµο-
ποιώντας την ενιαία χιλιοµέτρηση, τους σταθµούς διοδίων, τα
ονόµατα των κόµβων και τα τεχνικά κτήρια. Τα σχέδια ενηµερώ-
νονται όταν χρειάζεται και αντίστοιχα ενηµερώνεται και το ευρε-
τήριο. Για τα σχέδια µπορεί να γίνει µία προεπισκόπηση ή να το
“κατεβάσει” κανείς και να το επεξεργαστεί στον υπολογιστή του.

4. Φωτογραφική τεκµηρίωση
Για πάρα πολλές χρήσεις υπάρχει ανάγκη να ανατρέξει κανείς σε
φωτογραφίες κάποιου τµήµατος του έργου. Για το λόγο αυτό

έχουν “σαρωθεί” και τα 216,6 χιλιόµετρα µε αυτοκίνητο που είχε
4 κάµερες (αριστερά, κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά και δεξιά)
και εξοπλισµό εντοπισµού GPS µε αδρανειακό σύστηµα. Τις φω-
τογραφίες αυτές, εκτός από το σύστηµα Route Mapper της εται-
ρείας ΙΒΙ που έκανε και την καταγραφή έχει προσπέλαση να τις
δει και από το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών της ΑΟ. Τα ση-
µεία λήψης απέχουν λιγότερο από 4 µέτρα µεταξύ τους.

5. Βλάβες - Συντήρηση
Στις Αττικές ∆ιαδροµές έχει αναπτυχθεί ένα σύστηµα αναγγελιών
και παρακολούθησης των πάσης φύσεως βλαβών ή ζηµιών που
γίνονται στην υποδοµή. Οι βλάβες αυτές µπορεί να είναι από
graffiti σε κάποιο τοίχο, πρόβληµα σε κάποιο router (Ηλεκτρο-
µηχανολογικά) µέχρι καταστροφή στηθαίων ασφαλείς συνεπεία
κάποιου τροχαίου. Για κάθε βλάβη εκτός από τις πληροφορίες
που τη συνοδεύουν υπάρχει και περιγραφή της θέσης του. Το
ΓΣΠ που είναι συνεχώς συνδεδεµένο µε τη βάση των βλαβών
δείχνει µόνο τα εκκρεµή προβλήµατα µε συµβολισµό ανάλογο
µε την κατηγορία τους και την σπουδαιότητά τους. Επίσης γίνε-
ται διαχωρισµός των προβληµάτων που έχουν προκύψει τις τε-
λευταίες 48 ώρες από τα υπόλοιπα εκκρεµή προβλήµατα.
Στην εφαρµογή των βλαβών υπάρχει δυνατότητα να δει από τα
ιστορικά στοιχεία αν υπάρχουν συγκεντρώσεις κάποιων προ-
βληµάτων σε συγκεκριµένα τµήµατα του δικτύου.
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6. Εµπορική πολιτική - στατιστικά συνδροµητών
- στατιστικά κυκλοφοριακών φόρτων
Κάθε µήνα αναλύονται τα δεδοµένα των συνδροµητικών προ-
γραµµάτων της Αττικής Οδού καθώς και τα δεδοµένα των κυ-
κλοφοριακών φόρτων που προκύπτουν από τους µετρητές κυ-
κλοφορίας και τους σταθµούς διοδίων. Το επίπεδο ανάλυσης
είναι ο (Καποδιστριακός) ∆ήµος. Από την ανάλυση αυτή παρά-
γονται µια σειρά από θεµατικούς χάρτες που εντάσσονται στο σύ-
στηµα αναφορών της εταιρείας. Οι χάρτες αυτοί αποθηκεύονται
για µελλοντική αναζήτηση.

Τα διαχρονικά δεδοµένα των συνδροµητικών προγραµµάτων
µπορεί να τα δει κανείς και από το ΓΣΠ µε τη µορφή διαγραµµά-
των για κάθε ∆ήµο.

Μελλοντικά σχέδια
Το ΓΣΠ της Αττικής Οδού διαρκώς εξελίσσεται και εµπλουτίζεται
σε περιεχόµενο και λειτουργικότητα. Οι προσθήκες προέρχονται
από υποδείξεις των συνεργατών των Αττικών ∆ιαδροµών που το
χρησιµοποιούν, το εµπλουτίζουν σε περιεχόµενο και το τηρούν
ενήµερο και αξιόπιστο.
Στα άµεσα σχέδια είναι η επέκτασή του σε κινητές συσκευές
(ταµπλέτες και κινητά τηλέφωνα). Η επέκταση των εφαρµογών
στις συσκευές αυτές είναι ώριµη λόγω της µείωσης του κόστους
των συσκευών αυτών και της ανάπτυξης λογισµικών επικοινω-
νίας. Ήδη έχουµε πειραµατιστεί µε πολύ θετικά αποτελέσµατα
σε εφαρµογές περιοδικής επιθεώρησης των τεχνικών έργων.

Με τη χρήση των συσκευών αυτών στο πεδίο γίνεται άµεσα η
ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων των επιθεωρήσεων και εµ-
πλουτίζεται µε φωτογραφίες και άλλο υλικό που είναι απαραί-
τητο για την τεκµηρίωσή τους αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Παραποµπές για περισσότερες πληροφορίες:
GIS in Federal Highway Administration
http://www.gis.fhwa.dot.gov/
GIS for Transportation
http://www.gis-t.org/ European Transport Conferences
http://www.etcproceedings.org/
ESRI Transportation Industry

http://www.esri.com/industries/transport/index.html

*Θάνος ∆ογάνης
Αγρονόµος & Τοπογράφος

∆ρ. Μηχανικός ΕΜΠ - Συγκοινωνιολόγος
Terra Ε.Π.Ε.
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Ο Γaµος Tου Αερολιµeνα
«Μακεδονiα» Tης Θεσσαλονiκης

Mε το Mετρo
ΓΓιιάάννννηηςς  ΤΤόόσσκκααςς**

Μετρώ χρόνια και µήνες 
για ένα Mετρό!
Είναι κοινός τόπος ότι ένα µαζικό σύστηµα µεταφορών αποτε-
λεί αναπτυξιακό έργο µε τεράστια κοινωνικοοικονοµική σηµα-
σία για κάθε αστική µητρόπολη! Αλλάζει ριζικά την
καθηµερινότητα και τα πρότυπα µετακίνησης µιας µεγάλης πε-
ριοχής η οποία «επενδύει» σε άνετη, γρήγορη, αξιόπιστη, οι-
κονοµική και περιβαλλοντικά επωφελέστερη «κουλτούρα»
µετακίνησης.
Το Mετρό της Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετεί σχεδόν 250.000
καθηµερινές µετακινήσεις πολιτών και επισκεπτών σχεδόν
από την πρώτη περίοδο της λειτουργίας του, την οποία τοπο-
θετούµε, δυστυχώς, σε όχι λιγότερα από (5) χρόνια από σή-
µερα..(όταν, µάλιστα, η σύµβαση πρόβλεπε παράδοσή του σε
11 µήνες από σήµερα..). Ξέχωρα από αυτά, πάνω στο Mετρό
θα «δέσουν» βιώσιµες µετακινήσεις µε µια νέα λεωφορειακή
αστική συγκοινωνία (συµπληρωµατική, διαλειτουργική και
«καθαρή» για το περιβάλλον), ένα θαλάσσιο µέσο (ελπίδα δυο
γενιών Θεσσαλονικέων/και µη), ένας νέος σιδηρόδροµος
(συνδυαζόµενος -πρέπει- µε τραµ), δίκτυα ποδηλατοδρόµων,
πεζόδροµων µε χώρους πρασίνου..

Μετρό µε επεκτάσεις 
(όχι απλές «προεκτάσεις»!)
Η έναρξη υλοποίησης του έργου της επέκτασης του Μετρό
Θεσσαλονίκης προς την Καλαµαριά αποτελεί αναµφίβολα µια
σωστή επιλογή. Τρεις από τις τέσσερις µετακινήσεις προς και
από την ευρύτερη περιοχή σήµερα γίνονται µόνο µε ΙΧ όχηµα
(µε ό,τι συνεπάγεται)! Κατά συνέπεια, η συµβολή του Μετρό
στην οικονοµία και τη µείωση της χρήσης του ΙΧ θα είναι ση-
µαντική: η Καλαµαριά και η Νέα Κρήνη σε 10 χρόνια θα έχουν
πραγµατικό πληθυσµό άνω των 200.000 κατοίκων. Αν, µάλι-
στα, υπολογίσουµε επιχειρήσεις, εµπόριο και άλλες λειτουρ-
γικές ανάγκες, οι αριθµοί «βγαίνουν»! Το έργο έπρεπε ήδη να
έχει ξεκινήσει να υλοποιείται χθες!

Απόλυτα αναγκαίες είναι, επίσης, οι επεκτάσεις προς τη Σταυ-
ρούπολη, την Ευκαρπία, τα µεγάλα νοσοκοµεία της περιφε-
ρειακής οδού αλλά και δυτικότερα: από το Νέο Σιδηροδροµικό
Σταθµό προς τους Αµπελοκήπους, τη Μενεµένη και το σταθµό
του ΚΤΕΛ, το Κορδελιό και τον Εύοσµο, ως την περιφερειακή
οδό.
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Ωστόσο, δεν πρέπει να είναι κανείς σοφός συγκοινωνιολόγος
για να διαγνώσει ποια επέκταση έπρεπε πρώτη να σκεφτούµε:
τη σύνδεση του κέντρου της πόλης µε τις πυκνοδοµηµένες συ-
νοικίες Κάτω και Άνω Τούµπα και Χαριλάου. Είναι η σπουδαι-
ότερη!  (και συνδέεται και µε τα επόµενα).

Μετρό και Αεροδρόµιο της 
Θεσσαλονίκης: ένας γάµος 
του 21ου αιώνα
Η σύνδεση ενός αναπτυσσόµενου (sic) αερολιµένα µιας ανα-
πτυσσόµενης (sic) µητρόπολης µε σύστηµα σε σταθερή τροχιά
κρίνεται ως καίριας σηµασίας. Στη Θεσσαλονίκη ακόµη «το ψά-
χνουµε». 
Προτάθηκε «παραλιακή» χάραξη από τις εγκαταστάσεις της Μί-
κρας µε υπέργειο δαπανηρό σύστηµα monorail (βλ. πράσινο στο
σχέδιο, πηγή χάρτη: Αττικό Μετρό ΑΕ). Ωστόσο, η σύνδεση του
Αερολιµένα «Μακεδονία» µε το Μετρό πρέπει να είναι άµεση,
άνετη, οικονοµική και αποτελεσµατική για τον χρήστη. Γιαυτό,
αναπτύσσουµε τη λογική σκέψη η σύνδεση να είναι συνέχεια
της κύριας γραµµής του Μετρό από το «Πανεπιστήµιο» προς
την Τούµπα και Χαριλάου (βλ. δηλ. την κεντρική πράσινη δια-
κεκοµµένη στο σχέδιο) και όχι από την παραλιακή ζώνη Καλα-
µαριάς (που µπορεί κάλλιστα να αναπλαστεί και να
εξυπηρετηθεί µε ένα κοµψό, ήπιο και οικολογικό µέσο, π.χ. πα-
ραδοσιακό τραµάκι κατά µήκος όλης της παραλίας µέχρι το Μέ-
γαρο Μουσικής και κεντρικότερα..).
Αντίθετα, η κύρια γραµµή (κορµός) του Μετρό από την Τούµπα,
τη Χαριλάου και τη Νέα Ελβετία (σχήµα) θα κινείται προς τα νο-
τιοανατολικά και -µε διέλευση στο επίπεδο του εδάφους- πα-
ράλληλα µε την εθνική οδική αρτηρία προς τη Χαλκιδική
(ενδεχοµένως σε κεντρική νησίδα της, βλ. µπλε διακεκοµµένη

στο σχέδιο) µέχρι την περιοχή της Θέρµης (όπου θα υπάρξει
κύριος οµώνυµος σταθµός και σταθµός µετεπιβίβασης). Τέλος,
θα συγκλίνει προς τον αερολιµένα «Μακεδονία». ∆εν χρει-
άζεται µεγάλα έργα ούτε µεγάλο κόστος.
Η λύση είναι συµβατή µε τις προθέσεις της «Αττικό Μετρό ΑΕ»
για την κατάργηση µικρού τµήµατος της γραµµής κορµού (και
των σταθµών «Βούλγαρη» και «Παπαναστασίου», βλ. σχήµα
µε διαγρ. κόκκινο). Η σύνδεση Ν. Σ. Σταθµός - Νέα Ελβετία
(µέσω Τούµπας και Χαριλάου) – αερολιµένας Θεσσαλονίκης
θα µετατραπεί σε κύρια γραµµή κορµού του Μετρό.
Υπάρχουν ασυγκρίτως σηµαντικά πλεονεκτήµατα της χάραξης
που προτείνουµε (έναντι όποιας «παραλιακής» χάραξης):
Η ενισχυµένη πρόταση διαθέτει στρατηγικό χαρακτήρα (δια-
σφαλίζει τη δυνατότητα για επέκταση προς Χαλκιδική µε προ-
αστιακό µέσο-πράγµα που θα καταστήσει ραγδαία τη µείωση
χρήσης του ΙΧ), αµεσότητα προσπέλασης και προϋποθέσεις
διαλειτουργικότητας και χώρων στάθµευσης, συγκοινωνιακή
και χωροταξική υπεροχή (κεντροβαρικότητα, ποικιλία και πλή-
θος χρήσεων γης, εµπόριο και κατοικία στη ζώνη), θα έχει
απείρως µεγαλύτερη «επιρροή» και διασφαλισµένη επιβατική
κίνηση), γειτνιάζει µε αναπτυσσόµενες ζώνες (και µε το ∆ήµο
Θέρµης), είναι άνετη (µια µόνον γραµµή), αποτελεσµατική
(φέρνει τον επιβάτη σε 15 λεπτά στο κέντρο της πόλης χωρίς
µετεπιβίβαση) και διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα της επέν-
δυσης (επιχειρήσεις και δήµοι της ζώνης: Θέρµη, Πυλαία-Χορ-
τιάτης, Πανόραµα θα συµβάλουν και οικονοµικά στην
υλοποίησή). της
Λοιπόν, αφού… λεφτά υπάρχουν, τί άλλο χρειαζόµαστε για να
γίνει ένας σωστός γάµος του Μετρό και του αεροδροµίου Θεσ-
σαλονίκης;

*Γιάννης Τόσκας 
Πολιτικός Μηχανικός

MS Συγκοινωνιολόγος/ΜS Αστ. Σχεδιασµού

1. Εισαγωγή
Τα περισσότερα αστικά δηµόσια συστήµατα µεταφοράς, ιδιαίτερα
τα συστήµατα Μετρό, είναι αισθητικά αδιάφορα. Τα υπόγεια µέσα
µεταφοράς προτιµώνται συνήθως έναντι των επιφανειακών,
λόγω της αποτελεσµατικότητάς τους, της αξιοπιστίας τους και
της περιφερειακής κάλυψης που προσφέρουν. Η αύξηση της εµ-
πορικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται µε την υπόγεια µεταφορά,
αντιµετωπίζεται από τους χρήστες ως το απαραίτητο «κόστος»
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Από την πλευρά των συγκοινω-
νιακών Οργανισµών, το θέµα της αισθητικής εξαντλείται κυρίως
στην εσωτερική σχεδίαση των οχηµάτων και στη σχεδίαση του
επιφανειακού τµήµατος των σταθµών.
Από την άλλη µεριά, η τέχνη σε δηµόσια θέα, η τέχνη δηλαδή
που είναι άµεσα προσβάσιµη και ελεύθερα διαθέσιµη στο κοινό,
αποτελεί έναν πολλά υποσχόµενο τοµέα δηµιουργίας. Σκοπό
έχει να προσελκύσει ένα κοινό το οποίο κάτω από άλλες συν-
θήκες ίσως να µην ενδιαφερόταν για την τέχνη, ενώ ταυτόχρονα
είναι στενά δεµένη µε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται (Bi-
rchfield et al., 2006). Οι σταθµοί του Μετρό «αιχµαλωτίζουν»
µοναδικά το κοινό, καθώς γεµίζουν µε χρήστες οι οποίοι παρα-
µένουν «αδρανείς» µέχρι την άφιξη των συρµών (Cocuzza,
2010). Προς αυτήν την κατεύθυνση ορισµένοι Οργανισµοί Μετρό
επενδύουν σε i) εσωτερικό σχεδιασµό των σταθµών και ii) το-
ποθέτηση έργων τέχνης στις αποβάθρες, σε µια προσπάθεια να
προσελκύσουν επιπλέον επιβάτες και να αυξήσουν την ποιότητα
των υπηρεσιών τους και κατ’επέκταση την ικανοποίηση των χρη-
στών. Έτσι, εκθέµατα πολιτιστικού ενδιαφέροντος τοποθετούνται
σε µεγάλες επιφάνειες, διάσπαρτα από την είσοδο του σταθµού
έως τις αποβάθρες. Η ακριβής θέση τους εξαρτάται από αρχιτε-
κτονικά κριτήρια και ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας.
Τα έργα τέχνης που βρίσκονται σε δηµόσια θέα συµβάλλουν
στην ανάδειξη του χαρακτήρα του αστικού περιβάλλοντος και
της πολιτιστικής ταυτότητας. Αυξάνουν την ικανοποίηση των χρη-

στών και µπορεί να έχουν θετική επίδραση στην αντίληψη του
χρόνου αναµονής. Αποτελούν µέρος της καθηµερινότητας της
πόλης, συµβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθµιση της αισθη-
τικής των σταθµών και στην εξοικείωση του κοινού µε δηµιουρ-
γίες σύγχρονης τέχνης. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι
µειώνονται τα φαινόµενα βανδαλισµών στους εν λόγω σταθ-
µούς, δεδοµένου ότι η ύπαρξη έργων τέχνης και ο καλός σχεδι-
σµός τους καθιστούν ευρέως σεβαστούς (Cocuzza, 2010).
Ορισµένοι από τους λόγους που δικαιολουγούν τέτοιου είδους
επενδύσεις είναι:
•  Παροχή ενός πιο ελκυστικού περιβάλλοντος για τους χρήστες.
•  ∆ηµιουργία ευκαιριών για καλλιτέχνες και άλλους συναφείς

επαγγελµατίες.
•  Προσέλκυση επιπλέον επιβατών και επισκεπτών.
•  Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας των συστηµάτων Μετρό.
Ωστόσο, η έρευνα σχετικά µε την πραγµατική επίδρασή τους στο
συνολικό διατιθέµενο κόστος ταξιδιού είναι περιορισµένη.

2.  Έργα τέχνης και αρχαιολογικά
ευρήµατα σε σταθµούς Μετρό ανά
τον κόσµο
Μερικά δίκτυα Μετρό στον κόσµο αποτελούν αληθινές γκαλερί
τέχνης, προάγοντας έτσι τον πολιτισµό και προσφέροντας στους
χρήστες τους µια ξεχωριστή εµπειρία µε δύο διαφορετικούς τρό-
πους. Πρώτον, µέσω των ασυνήθιστων και σπάνιων υλικών κα-
τασκευής τους (π.χ. οι θεαµατικοί σταθµοί Μετρό σε Μόσχα, Αγία
Πετρούπολη και Τασκένδη) (Εικ.1) και δεύτερον µε τις αξιόλο-
γες συλλογές έργων τέχνης που εκθέτουν σε δηµόσια θέα (π.χ.
οι σταθµοί Μετρό σε Στοκχόλµη, Μόντρεαλ και Βρυξέλλες)
(Εικ.2). Συνεπώς, οι επισκέπετες αποκοµίζουν την εντύπωση ότι
το σύστηµα Μετρό κάθε πόλης έχει το δικό του χαρακτήρα και

Σχ: Μετρό Θεσσαλονίκης και επεκτάσεις, από ιστοχώρο «Αττικό Μετρό ΑΕ» (2011)
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προσωπικότητα («καλλιτεχνική», «διδακτική», «οικολογική»,
«αριστοκρατική κλπ»), που είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την
εικόνα της κάθε πόλης. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένα εν-
δεικτικά παραδείγµατα.
Το µητροπολιτικό σιδηροδροµικό σύστηµα της Μόσχας χρονο-
λογείται από το 1935 και είναι από τα παλαιότερα του είδους του.
Οι 158 σταθµοί που το απαρτίζουν είναι µοναδικοί όχι µόνο λόγω
των κατασκευαστικών τεχνικών που έχουν εφαρµοσθεί, αλλά
και επειδή είναι εξαιρετικά παραδείγµατα «βασιλικής αρχιτε-
κτονικής», τα επονοµαζόµενα και «Παλάτια για το λαό». Το σύ-
στηµα Μετρό της Αγία Πετρούπολης τέθηκε σε λειτουργία το
1955 και ορισµένοι από τους περίτεχνα διακοσµηµένους, εκ-
θαµβωτικούς σταθµούς του αποτελούν από µόνοι τους τουρι-
στικά αξιοθέατα.
Η Τασκένδη είναι η µόνη πόλη στην κεντρική Ασία, η οποία δια-
θέτη υπόγειο σύστηµα σιδηροδρόµων. Η κατασκευή του Μετρό
ξεκίνησε το 1973 και το 1977 τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη
γραµµή. Στο σχεδιασµό των σταθµών έλαβαν µέρος κορυφαίοι
αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες από το Ουζµπεκιστάν. Κάθε σταθ-
µός αποτελεί και ένα πρωτότυπο έργο τέχνης που είναι αφιε-

ρωµένο σε ένα συγκεκριµένο θέµα, όπως σκηνές από τα έργα
ενός µεγάλου Ουζµπέκου ποιητή που κοσµούν το σταθµό
«Navoi» ή η ιστορία της εξερεύνησης του διαστήµατος, που
απεικονίζεται πάνω σε στρογγυλές πλάκες που µοιάζουν µε φι-
νιστρίνια των διαστηµοπλοίων στο σταθµό «Kosmonavtlar».
Στη Στοκχόλµη της δεκαετίας του 1950 δύο καλλιτέχνες, οι Vera
Nilsson και Siri Derkert, υποκίνησαν την εκστρατεία µεταφοράς
της τέχνης στο Μετρό. Σήµερα το Μετρό της Στοκχόλµης είναι
γνωστό ως η µεγαλύτερη γκαλερί τέχνης στον κόσµο (συνολικά
110χλµ). Πάνω από το 90% των 100 σταθµών που το αποτελούν

φιλοξενούν έργα τέχνης που δηµιουργήθηκαν από 150 και
πλέον καλλιτέχνες. Στο σύστηµα Μετρό του Μόντρεαλ, πάνω
από 50 σταθµοί διακοσµούνται από έργα τέχνης γνωστών καλ-
λιτεχνών του Κεµπέκ. Στις Βρυξέλλες, οι σταθµοί του Μετρό απο-
τελούν ζωντανό µουσείο. Αµέτρητα έργα τέχνης κοσµούν τις
αποβάθρες, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και άλλες περιοχές των
σταθµών. Τα έργα τέχνης περιλαµβάνουν έργα ζωγραφικής, γλυ-
πτά, φωτογραφίες και βιτρό, στα δε υλικά κατασκευής συµπερι-
λαµβάνονται το ύφασµα, ο χαλκός, το ξύλο, το γυαλί, ο χάλυβας
κ.ά.
Επιπροσθέτως, η αρχαιολογική σκαπάνη κατά τη διάρκεια της
κατασκευής των υπόγειων σιδηροδροµικών συστηµάτων έφερε
σε ορισµένες περιπτώσεις στο φως σηµαντικά ιστορικά µνηµεία
και αρχιτεκτονικά ευρήµατα (Αθήνα, Νάπολη, Πόλη του Μεξικό
κλπ) (Εικ.3). Σε πόλεις µε έντονη ιστορική κληρονοµιά, τα νέα
συστήµατα Μετρό κατασκευάζονται "µέσα" στα αρχαία ερείπια.
Η επί τόπου ανάδειξη των αρχαιοτήτων µετατρέπει τους σταθ-
µούς του Μετρό σε χώρους µουσείων. Έτσι, επιτυγχάνεται µια
διαπολιτισµική χρονική µετάβαση.
Η τελευταία τέτοια περίπτωση αφορά στο Μετρό της Νάπολης,

όπου αναδείχθηκαν καταπληκτικά αρχαία ευρήµατα.  Ένα µέρος
αυτών έχει τοποθετηθεί σε σταθµούς του Μετρό. Πρόσφατες
ανασκαφές (2010) για µια νέα γραµµή Μετρό στην Πόλη του
Μεξικό αποκάλυψε σκελετούς 500 ετών, από περίπου 50 παι-
διά και 10 ενήλικες των Αζδέκων, καθώς και πολυάριθµα αντι-
κείµενα που χρονολογούνται περί το 2000 π.Χ. (Reuters, 2010).
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που σε ένα έργο Μετρό στην Πόλη
του Μεξικό αποκαλύφθηκαν σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα,
καθώς σκελετικά υπολείµµατα του Πλειστοκαίνου µαµούθ
έχουν βρεθεί ήδη σε πολλά εργοτάξια του Μετρό. 

Ο σταθµός Pino Suarez είναι χτισµένος γύρω από µια κυκλική
πυραµίδα των Αζδέκων (Εικ.3) που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρ-
κεια της κατασκευής του.
Η τέχνη και η ιστορία βρίσκονται γύρω µας τόσο σε ιστορικούς
χώρους όσο και στις σύγχρονες πόλεις, αλλά πολύ συχνά είναι
προσιτές µόνο σε µια µικρή ελίτ. Ωστόσο, ο πολιτισµός δεν ανή-
κει αποκλειστικά σε µουσεία, παλάτια, πολιτιστικά κέντρα, µε-
γάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές συλλογές. Στόχος
των παραπάνω έργων ήταν ακριβώς να φέρουν στην καθηµε-
ρινή ζωή του επιβατικού κοινού τη σύγχρονη τέχνη (ζωγραφική,
γλυπτική κλπ) και τη δική του ιστορική κληρονοµιά. Έτσι, χιλιά-
δες επιβάτες σε καθηµερινή βάση κατά τη µετακίνησή τους, έρ-
χονται σε επαφή µε εκθέµατα πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

3. Το Μετρό της Αθήνας
Το Μετρό της Αθήνας χρονολογείται από το 2000 και είναι πραγ-
µατικά η «ραχοκοκαλιά» του συστήµατος των µέσων µαζικής
µεταφοράς της Αθήνας. Αποτελείται από δύο γραµµές µήκους
51,1χλµ. (συµπεριλαµβανοµένης της 20,7 χιλιοµέτρων γραµ-
µής του προαστιακού από τον σταθµό ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
προς Αεροδρόµιο) και 29 σύγχρονους Σταθµούς, και εξυπηρετεί
περίπου 700.000 επιβάτες ηµερισίως. Επιπλέον, η γραµµή 1
του ΗΣΑΠ εξυπηρετεί περισσότερους από 415.000 επιβάτες ανά
ηµέρα. Το δίκτυο του Μετρό είναι συνδεδεµένο µε µια επιφανει-
ακή σιδηροδροµική γραµµή, δύο γραµµές τραµ και τον προ-
αστιακό σιδηρόδροµο. Εκτός από το υψηλό επίπεδο άνεσης, την
ταχύτητα κίνησης και την αξιοπιστία του, το Μετρό της Αθήνας
προσφέρει µια εντυπωσιακή συλλογή αρχαιολογικών εκθεµά-
των σε όλους τους κεντρικούς σταθµούς, καθώς και έργα σύγ-
χρονης τέχνης διακεκριµένων καλλιτεχνών, στο σύνολο των 29
σταθµών του [AMETRO, 2011].
Το 2004, η Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. πραγµατο-
ποίησε τρίµηνη έρευνα, προκειµένου να προσδιορίσει την
άποψη των επιβατών για τις εγκαταστάσεις, τη χρήση και την
αξιοπιστία του. Η έρευνα αποτελείτο από οκτώ ερωτήσεις που
απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες διαφόρων ηλικιών και εκ-
παιδευτικών βαθµίδων. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν και επε-
ξεργάσθηκαν 300 ερωτηµατολόγια [4]. Στο διάγραµµα 1
συνοψίζονται τα αποτελέσµατα.

Η «εικόνα» του συστήµατος Μετρό ανταποκρίνεται πλήρως στις
αισθητικές προσδοκίες των επιβατών. Επιπλέον, οι εν εξελίξει
εκθέσεις τέχνης, συναυλίες, δηµοπρασίες και κοινωνικές εκ-
δηλώσεις που λαµβάνουν χώρα, φαίνεται να επηρεάζουν ση-
µαντικά τη γνώµη των επιβατών για τις καλές τέχνες, τον
πολιτισµό και την κουλτούρα. Όλες αυτές οι υπηρεσίες απο-
δείχθηκε ότι επηρεάζουν θετικά το συνολικό διατιθέµενο κό-
στος ταξιδιού (και ίσως την επιλογή του µέσου και του σταθµού),
µε παράλληλη µείωση του αντιληπτού χρόνου αναµονής (και
κατά συνέπεια τη βελτίωση της ελκυστικότητας) και ενδεχοµένη
αύξηση της ζήτησης µετακινήσεων.

4.  Έργα τέχνης στους σταθµούς
Μετρό της Αθήνας
Όσον αφορά στο Μετρό της Αθήνας, φηµισµένοι Ελλήνες καλλι-
τέχνες, δηµιούργησαν έργα τέχνης για τους περισσότερους σταθ-
µούς του δικτύου. Εκτός από τη µεταφορική εξυπηρέτηση, το
Μετρό της Αθήνας συµβάλλει σηµαντικά στην εκλαΐκευση του
πολιτισµού. Επίσης, οι σταθµοί του Μετρό στην Αθήνα στεγάζουν
πολλές άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως θεµατικές εκ-
θέσεις, µουσικές και θεατρικές παραστάσεις, ιδιαίτερα στους
σταθµούς που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.
Φυσικά, οι σταθµοί του Μετρό δεν προσφέρουν το απόλυτα ελεγ-
χόµενο περιβάλλον µιας γκαλερί ή ενός µουσείου. Παρόλα
αυτά, αποτελούν σηµαντικούς εκθεσιακούς χώρους, καθώς
είναι δηµόσιοι και προσελκύουν µεγάλο όγκο επιβατών, εκ-
προσωπώντας ένα µεγάλο µέρος της εικόνας της καθηµερινής

Εικόνα 1: Σταθµοί Μετρό σε Μόσχα, Αγία Πετρούπολη και Τασκένδη - «Παλάτια για το λαό»

Εικόνα 2: Public Art σε σταθµούς Μετρό της Στοκχόλµης, του Μόντρεαλ και των Βρυξελλών

Εικόνα 3: Αρχαιολογικά ευρήµατα σε σταθµούς Μετρό στην Αθήνα, στη Νάπολη και στην πόλη του Μεξικό

∆ιάγραµµα 1: Αποτελέσµατα έρευνας [4][UITP, 2009]
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ζωής στη συνείδηση του χρήστη. Οι εγκαταστάσεις του Μετρό κα-
θιστούν την τέχνη ένα στοιχείο της καθηµερινής ζωής και φέρ-
νουν τον πολιτισµό απευθείας στους χρήστες, µέσω της
δηµόσιας έκθεσης µνηµείων της ιστορικής κληρονοµιάς. Εξάλ-
λου, ένα σύστηµα µητροπολιτικού σιδηρόδροµου αποτελεί
µέρος της ταυτότητας, της αρχιτεκτονικής και του αστικού περι-
βάλλοντος µιας πόλης.

5. Αρχαιολογικά ευρήµατα στους
σταθµούς Μετρό της Αθήνας
Ένα από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Μετρό της Αθήνας
µοναδικό είναι το γεγονός ότι η κατασκευή του ήταν στην πραγ-
µατικότητα ο λόγος για την εκτέλεση µεγάλων αρχαιολογικών
ανασκαφών. Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της κατασκευής του
Μετρό πραγµατοποιήθηκε η µεγαλύτερη αρχαιολογική ανα-
σκαφή στην περιοχή της Αθήνας, που εκτείνεται σε µια έκταση
79.000µ2 και αποκάλυψε περισσότερα από 50.000 αρχαία αν-
τικείµενα [AMETRO, 2011].
Οι πιο σηµαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές έγιναν κατά την
πρώτη φάση της κατασκευής του έργου σε τέσσερις σταθµούς
του Μετρό που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης της

Αθήνας: Σύνταγµα, Κεραµεικός, Μοναστηράκι και Ακρόπολη. Συ-
νολικά, πραγµατοποιήθηκαν πάνω από είκοσι αρχαιολογικές
ανασκαφές σε σταθµούς και φρέατα εξαερισµού. Το βάθος των
αρχαιολογικών "επιπέδων" κυµαίνεται από 0,5µ έως 7,0µ.
Ωστόσο, ορισµένες "υδραυλικές" κατασκευές, όπως πηγάδια,
αγωγοί, δεξαµενές και υδραγωγεία αποκαλύφθηκαν σε µεγα-
λύτερα βάθη, από 15µ. έως 45µ. Οι αρχαιότητες που αποκαλύ-
φθηκαν καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν πλήρως µε χρήση
σύγχρονων τεχνικών, υπό την επιστηµονική καθοδήγηση των
εµπλεκόµενων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού.

Εκτός από τους τέσσερις σταθµούς που βρίσκονται στο ιστορικό
κέντρο της Αθήνας, σηµαντικά ευρήµατα αποκαλύφθηκαν και
σε άλλες θέσεις, όπως οι σταθµοί Ευαγγελισµός και Πανεπι-
στήµιο. Η διάνοιξη των σηράγγων έγινε υπό συνεχή αρχαιολο-
γική παρακολούθηση και ήρθαν στο φως αρκετά αρχαία
πηγάδια που έκρυβαν σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα στο
εσωτερικό τους, καθώς και ένα τµήµα του Αδριάνειου υδραγω-
γείου. Εκτός από τη συλλογή και διατήρηση των εκατοντάδων
χιλιάδων αρχαιολογικών αντικειµένων σε ειδικούς χώρους απο-
θήκευσης του Υπουργείου Πολιτισµού, η αποκόλληση, συντή-
ρηση και εκ νέου τοποθέτηση βαρέων κτηριακών και άλλων

Εικόνα 4:  Έργα τέχνης σε σταθµούς του Μετρό της Αθήνας

Εικόνα 5: Αρχαιολογικές εκσκαφές και ευρήµατα σε σταθµούς του Μετρό της Αθήνας

κατάλοιπων που κρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισµού άξια 
έκθεσης, εκτός από τους έξι εκθεσιακούς χώρους που διαµορ-
φώθηκαν σε ισάριθµους σταθµούς, αποτελούν ένα σηµαντικό 
και πρωτότυπο έργο [AMETRO, 2011].
Επιπλέον, αρχαιολογικά ευρήµατα επίσης αποσπάσθηκαν και
τοποθετήθηκαν εκ νέου στο Φρέαρ Πετµεζά, στην πλατεία Συν-
τάγµατος και στο σταθµό του Ευαγγελισµού. Στο Φρέαρ Αµαλίας
διασώθηκε ένα σηµαντικό ρωµαϊκό λουτρό. Στο Μοναστηράκι
διασώθηκε και ενσωµατώθηκε στο σταθµό ένας αρχαιολογικός
χώρος µε την εγκιβωτισµένη κοίτη του Ηριδανού ποταµού.
Τέλος, σηµαντικά αρχαιολογικά εκθέµατα µεταφέρθηκαν από
το χώρο της ανασκαφής στο Σύνταγµα στην Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου, όπου δηµιουργήθηκε υπαίθρια έκθεση αρχαιοτήτων
έκτασης 2.000µ2 και ένα µικρό µουσείο [AMETRO, 2011].

6. Συµπεράσµατα
Οι υπόγειες µετακινήσεις δίνουν στους επιβάτες την ευκαιρία να
διαβάσουν, να ξεκουραστούν, να ψωνίσουν ή ακόµα και να εµ-
πλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ικανοποιήσουν τις αισθητικές
τους ανάγκες. Οι τελευταίες εξαρτώνται από τις συνθήκες και τις
ευκαιρίες που δίνουν οι εκάστοτε σταθµοί οι οποίοι ακολουθούν
τους κανόνες κυκλοφορίας, υγιεινής και ασφάλειας και συµ-
βάλλουν στη διαµόρφωση µιας κοινής συµπεριφοράς. Επιπρο-
σθέτως, ένα τόσο σηµαντικό µέρος συγκέντρωσης προσφέρει
πολύ σηµαντικές ευκαιρίες “marketing”. Με τον όρο “marke-
ting” δεν αναφερόµαστε µόνο στη διαφήµιση αλλά και στις πλη-
ροφορίες που παρέχονται από την ίδια την περιοχή σχετικά µε
τον πολιτισµό, την τέχνη και την ιστορία. 
Όταν το Μετρό της Αθήνας τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του
2000, αυτό που προκάλεσε έκπληξη τόσο στους πρώτους επι-
βάτες όσο και στους δηµοσιογράφους από όλον τον κόσµο ήταν το
γεγονός ότι οι σταθµοί µοιάζουν µε υπόγειες γκαλερί και ταυτό-
χρονα µε µουσείο, όπου ο επισκέπτης µπορεί να δει διάφορα εκ-
θέµατα που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής,
ένα µοντέλο που δείχνει τη στρωµατογραφία του εδάφους, καθώς
επίσης και πολυάριθµα έργα τέχνης. Στην περίπτωση της Αθήνας,
το υπέδαφος αποκάλυψε ένα παρελθόν που έχει υπάρξει φιλο-
σοφικό, επιστηµονικό και αισθητικό σύµβολο καθώς επίσης και
παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά. Το Μετρό λειτουργεί ανάµεσα
στα χαλάσµατα του παρελθόντος της πόλης. Τα αρχαία αντικεί-
µενα και τα έργα τέχνης εκτίθενται σε κοινή θέα προσκαλώντας
κάθε βιαστικό επιβάτη, Έλληνα ή ξένο, να τα εξετάσει και να τα
θαυµάσει. Έτσι, η αξία ενός τέτοιου µεγέθους εγχειρήµατος δη-
µόσιας συγκοινωνίας, συµβαδίζει µε τη σπουδαιότητα των λει-
ψάνων του πολιτισµού µας. Και στους 29 σταθµούς που
λειτουργούν, η «πόλη κάτω από την πόλη» και η σύγχρονη ελ-
ληνική κουλτούρα συνυπάρχουν αρµονικά. Γι’ αυτόν το λόγο, το
Μετρό της Αθήνας είναι κάτι παραπάνω από ένα µέσο µαζικής µε-
ταφοράς. Είναι ένας σύντροφος στον πολιτισµό.
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Σηµειωσεις Και Παρατηρησεις Στα
Τελευταια Στοιχεια της Οδικης

Ασφαλειας
Παντελής Κοπελιάς*

Πρόσφατα, η Ελληνική Αστυνοµία ανακοίνωσε τα προσω-
ρινά στοιχεία ατυχηµάτων του 2011 (www.astynomia.gr).
Είναι στους περισσότερους συναδέλφους γνωστό το πρό-

βληµα της καταγραφής των στοιχείων για αυτό και τα τελικά νού-
µερα οριστικοποιούνται από ΕΛ.ΣΤΑΤ αρκετό καιρό µετά το
«κλείσιµο» του έτους. Παρόλα αυτά αξίζει να παρατηρήσουµε τα
εξής:
Επί συνόλου 1011 θανατηφόρων ατυχηµάτων και 1091 νεκρών
σε αυτά,
•  20% αφορά σε παράσυρση πεζού  (204 νεκροί πεζοί)
•  36% έχει εµπλεκόµενο δίκυκλο 
•  32% έγινε σε κατοικηµένη περιοχή
•  42% έγινε στο λοιπό οδικό δίκτυο εκτός κατοικηµένης και αυ-

τοκινητοδρόµων
•  41% των νεκρών είναι ως 35 ετών 

Παρά την αξιοσηµείωτη µείωση των θανατηφόρων ατυχηµάτων
τα τελευταία έτη (βλ. πίνακα σελ 25) που οφείλεται σε σειρά πα-
ραγόντων όπως η κατά περιόδους αυξηµένη αστυνόµευση, η
παθητική ασφάλεια των νέων οχηµάτων, τα νέα οδικά δίκτυα, η
σηµαντική µείωση της κυκλοφορίας τα 2 τελευταία χρόνια, κλπ,  

α) η χώρα µας δεν έχει καλύψει όσο έδαφος θα απαιτούνταν
ώστε να µην βρίσκεται στις 2-3 τελευταίες θέσεις της Ευρώ-
πης των 27 ως προς τους δείκτες Οδικής Ασφάλειας 

β) δεν έχουν εξαλειφθεί ή αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά οι

γενεσιουργές αιτίες των ατυχηµάτων κυρίως µε ευθύνη της
πολιτείας αλλά και των πολιτών

γ) έχει ληφθεί περιορισµένη µέριµνα για τους ευάλωτους χρή-
στες οδού (πεζοί, δικυκλιστές, νέοι οδηγοί, κλπ) που συνεχί-
ζουν να είναι τα κύρια θύµατα των ατυχηµάτων 

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, µε τα θετικά και τα αρνητικά
των τελευταίων ετών και τη χώρα µας στη δίνη της οικονοµικής
και κοινωνικής κρίσης, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων επικαιροποίησε τις θέσεις του για την Οδική Ασφάλεια και
προτείνει δράσεις προτεραιότητας που συνοπτικά είναι οι εξής:

1. ∆ηµιουργία και λειτουργία µίας κεντρικής ∆ηµόσιας Αρχής

µε συνολική ευθύνη για όλες τις δράσεις οδικής ασφάλειας

στην Ελλάδα και τακτική λογοδοσία 

2. Εντατικοποίηση της αστυνόµευσης µε έµφαση στις περισσό-

τερο επικίνδυνες παραβάσεις συµπεριφοράς και χρήση νέων

τεχνολογιών χωρίς την παρεµβολή ανθρώπου (πχ κάµερες)

3. Συστηµατική παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων

και συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και δηµοσιοποίηση των

κατάλληλων στοιχείων 

Πρόσφατα, η Ελληνική Αστυνοµία ανακοίνωσε τα προσω-
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γενεσιουργές αιτίες των ατυχηµάτων κυρίως µε ευθύνη της
πολιτείας αλλά και των πολιτών

γ) έχει ληφθεί περιορισµένη µέριµνα για τους ευάλωτους χρή-
στες οδού (πεζοί, δικυκλιστές, νέοι οδηγοί, κλπ) που συνεχί-
ζουν να είναι τα κύρια θύµατα των ατυχηµάτων 

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, µε τα θετικά και τα αρνητικά
των τελευταίων ετών και τη χώρα µας στη δίνη της οικονοµικής
και κοινωνικής κρίσης, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων επικαιροποίησε τις θέσεις του για την Οδική Ασφάλεια και
προτείνει δράσεις προτεραιότητας που συνοπτικά είναι οι εξής:

1. ∆ηµιουργία και λειτουργία µίας κεντρικής ∆ηµόσιας Αρχής

µε συνολική ευθύνη για όλες τις δράσεις οδικής ασφάλειας

στην Ελλάδα και τακτική λογοδοσία 

2. Εντατικοποίηση της αστυνόµευσης µε έµφαση στις περισσό-

τερο επικίνδυνες παραβάσεις συµπεριφοράς και χρήση νέων

τεχνολογιών χωρίς την παρεµβολή ανθρώπου (πχ κάµερες)

3. Συστηµατική παρακολούθηση της εφαρµογής των δράσεων

και συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και δηµοσιοποίηση των

κατάλληλων στοιχείων 

4. Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού συστή-

µατος διαχείρισης της οδικής υποδοµής (έλεγχοs οδι-

κής ασφάλειας, προληπτική και έκτακτη συντήρηση,

επεµβάσεις στις επικίνδυνες θέσεις, διαχείριση συµ-

βάντων και ατυχηµάτων, κλπ)

5. Ριζικός επανασχεδιασµός της οδικής υποδοµής και κυ-

κλοφορίας στις πόλεις µε βασικό άξονα τη βιώσιµη

αστική κινητικότητα και την προστασία των ευάλωτων

χρηστών οδού

6. Προώθηση της ασφαλούς οδηγικής συµπεριφοράς µε

συστράτευση δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων µε ένα

κοινό και δυνατό επικοινωνιακό µήνυµα, σοβαρούς προ-

ϋπολογισµούς και µεγάλη συχνότητα προβολής σε

βάθος χρόνου.

Αναλυτικά οι θέσεις για την Οδική Ασφάλεια του ΣΕΣ βρί-
σκονται στην ιστοσελίδα www.ses.gr.

*∆ρ. Παντελής Κοπελιάς
Γραµµατέας της Επιστηµονικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

και Οδηγικής Συµπεριφοράς ΣΕΣ

4. Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού συστή-

µατος διαχείρισης της οδικής υποδοµής (έλεγχοs οδι-

κής ασφάλειας, προληπτική και έκτακτη συντήρηση,

επεµβάσεις στις επικίνδυνες θέσεις, διαχείριση συµ-

βάντων και ατυχηµάτων, κλπ)

5. Ριζικός επανασχεδιασµός της οδικής υποδοµής και κυ-

κλοφορίας στις πόλεις µε βασικό άξονα τη βιώσιµη

αστική κινητικότητα και την προστασία των ευάλωτων

χρηστών οδού

6. Προώθηση της ασφαλούς οδηγικής συµπεριφοράς µε

συστράτευση δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων µε ένα

κοινό και δυνατό επικοινωνιακό µήνυµα, σοβαρούς προ-

ϋπολογισµούς και µεγάλη συχνότητα προβολής σε

βάθος χρόνου.

Αναλυτικά οι θέσεις για την Οδική Ασφάλεια του ΣΕΣ βρί-
σκονται στην ιστοσελίδα www.ses.gr.

*∆ρ. Παντελής Κοπελιάς
Γραµµατέας της Επιστηµονικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

και Οδηγικής Συµπεριφοράς ΣΕΣ
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Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων EPOMM PLUS και
ELTIS PLUS και υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων πραγµα-
τοποιήθηκε στο πνευµατικό κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων, αί-

θουσα «Αντώνης Τρίτσης», ηµερίδα µε τίτλο «Εθνικές και
Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το συντονισµό και τη διάδοση της
βιώσιµης κινητικότητας στην Ελλάδα».
Την ηµερίδα χαιρέτισαν οι κ.κ. Αριστείδης Μπουρδάρας, Γενικός
Γραµµατέας Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠΥ-
ΜΕ∆Ι), Βασίλης Χαλκιάς, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινω-
νιολόγων (ΣΕΣ) και Γιώργος Καµίνης ως ∆ήµαρχος Αθηναίων και
εκπρόσωπος της Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), ο
οποίος κήρυξε και την έναρξη των εργασιών.
Στην πρώτη συνεδρία της ηµερίδας µε θέµα «Βιώσιµη Κινητικότητα,
Ευρωπαϊκή Πλατφόρµα Κινητικότητας και Αθήνα» ο κ. Παναγιώτης
Παπαϊωάννου, καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ,
πρόεδρος του ΣΑΣΘ και επιστηµονικός υπεύθυνος του προγράµµα-
τος EPOMM PLUS, παρουσίασε τις βασικές αρχές της ∆ιαχείρισης Κι-
νητικότητας. Ο κ. Karl-Heinz Posch της Αυστριακής FGM-AMOR και
συντονιστής της πλατφόρµας EPOMM και του έργου EPOMM PLUS,
περιέγραψε τους στόχους και τις δραστηριότητες του EPOMM ως ευ-
ρωπαϊκής πλατφόρµας διάδοσης της γνώσης και των καλών πρα-
κτικών στην Ευρώπη σε ζητήµατα διαχείρισης κινητικότητας και τους
ειδικότερους στόχους του έργου EPOMM PLUS για την ενδυνάµωση
του ρόλου της πλατφόρµας αυτής. Ο κ. Βασίλης Βαβάκος, Συγκοι-
νωνιολόγος, ειδικός σύµβουλος δηµάρχου Αθηναίων, παρουσίασε
το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και βιώσιµης κινητικότητας του
∆ήµου Αθηναίων. Η πρώτη συνεδρία συνεχίσθηκε µε την παρου-
σίαση του κ. Ιωάννη Πολίτη, ∆ρ. Συγκοινωνιολόγου του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, σχετικά µε τους στόχους και τις δράσεις
υλοποίησης του προγράµµατος EPOMM PLUS στην Ελλάδα και ειδι-
κότερα για την υλοποίηση ενός Εθνικού ∆ικτύου ∆ιαχείρισης Κινη-
τικότητας στην οποία θα είναι µέλη όλοι οι ∆ηµόσιοι Φορείς που
ασχολούνται µε θέµατα βιώσιµης κινητικότητας, οι οργανισµοί Το-
πικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και Ερευ-
νητικά Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό. Η πρώτη
συνεδρία έκλεισε µε εισήγηση που έκανε και ο κ. Στράτος Παπαδη-

µητρίου, καθηγητής Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπι-
στηµίου Πειραιώς, σχετικά µε τη σηµασία και τη διαµόρφωση των
Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ. 
Κατά τη δεύτερη συνεδρία µε θέµα «Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και
ΣΒΑΚ» ο κ. ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος ΟΑΣΑ, ανέπτυξε τις δράσεις του οργανισµού προς µια φιλι-
κότερη και βιωσιµότερη εξυπηρέτηση του παρεχόµενου
συγκοινωνιακού έργου στην ευρύτερη µητροπολιτική περιοχής ευ-
θύνης του. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στα δύο µεγάλα έργα που
προωθεί ο ΟΑΣΑ, την τηλεµατική διαχείριση του στόλου του και την
ανάπτυξη αυτόµατου συστήµατος ηλεκτρονικής πληρωµής κοµί-
στρου. Πέρα από τον κ. ∆ηµητρίου οµιλητές της δεύτερης συνεδρίας
ήταν και οι κ.κ. Νάσος Κόκκινος, πρόεδρος του δικτύου
Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ., Στράτος Παπαδηµητρίου, ∆έσποινα Αντύπα, εκπρό-
σωπος του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), και Κώ-
στας Πετράκης, Συγκοινωνιολόγος και συνεργάτης ΣΑΣΘ. Ο κ.
Κόκκινος παρουσίασε τις δράσεις του δικτύου ΕΠΙΒΑΤΗΣ, ενώ η κ.
Αντύπα τα αποτελέσµατα από το ερευνητικό πρόγραµµα ENERQi (In-
telligent Energy Europe) σχετικά µε τη µέτρηση της ικανοποίησης
των επιβατών και την αξιολόγηση της παρεχόµενης ποιότητας στις
∆.Σ. Ο κ. Πετράκης αναφέρθηκε στο έργο διακρατικής συνεργασίας
ATTAC του Προγράµµατος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) και
ειδικότερα στη διαµόρφωση ενός Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητι-
κότητας για τη Θεσσαλονίκη µε επικέντρωση στις ∆ηµόσιες Συγκοι-
νωνίες.
Στην τρίτη συνεδρία µε θέµα το ποδήλατο ο κ. Θάνος Βλαστός, κα-
θηγητής Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, αναφέρθηκε στο
ρυθµιστικό σχέδιο της Αθήνας και το µητροπολιτικό δίκτυο ποδη-
λάτου που εµπεριέχει και εξέφρασε την απορία του γιατί δεν έχει
εφαρµοστεί έως τώρα έστω και σε τµήµατα. Πέρα από τον κ. Βλα-
στό µίλησαν και ο κ. Βασίλης Βαβάκος που παρουσίασε µια πρό-
ταση του ∆ήµου Αθηναίων για Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων
στην Αθήνα και εκπρόσωπος της κίνησης ΠΟ∆ΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ, σχετικά
µε τα ζητήµατα της µετακίνησης µε ποδήλατο στην Αθήνα.
Κατά την τέταρτη συνεδρία µε θέµα «Πεζοί και δηµόσιος χώρος»
παρουσιάστηκαν οι προτάσεις και ιδέες των κ. Θωµά ∆οξιάδη και κ.

Μανώλη Βότση, Αρχιτεκτόνων, για τη βελτίωση της πεζή µε-
τακίνησης εντός του αστικού ιστού της Αθήνας και την ανα-
βάθµιση των δηµόσιων χώρων της. Ενδιαφέρον είχε και η
οµιλία του κ. Βλαστού που παρουσίασε τα αποτελέσµατα
ερευνητικού έργου του ΟΟΣΑ που επιµελήθηκε, σχετικά µε
τον καθορισµό αντικειµενικών δεικτών αξιολόγησης της ποι-
ότητας περπατήµατος στις αστικές περιοχές. Κατά την πέµπτη
και τελευταία συνεδρία µε θέµα Οδικές ατοµικές µετακινή-
σεις ενδιαφέρον παρουσίασε η οµιλία του κ. Ιωάννη Μεθε-
νίτη, εκπροσώπου της Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ (Nissan), για το
µνηµόνιο συναντίληψης για την ηλεκτροκίνηση που υπεγρά-
φει µεταξύ της εταιρίας που εκπροσωπούσε και του ∆ήµου
Αθηναίων.
Η Ηµερίδα έκλεισε µε συζητήσεις πάνω στα θέµατα που ανα-
φέρθηκαν και µε την απαίτηση όλων να εφαρµοστούν στην
πράξη.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ηµερίδας υπήρξε έντονο
ενδιαφέρον και συµµετοχή των παρισταµένων, οι οποίοι και
εξέφρασαν έµπρακτα το µεγάλο τους ενδιαφέρον για τα επι-
µέρους αντικείµενα των παρουσιάσεων αλλά και για τους συ-
νολικούς στόχους της εκδήλωσης. Αρκετοί µάλιστα από
αυτούς δήλωσαν ότι τέτοιες εκδηλώσεις θα έπρεπε να γίνον-
ται συχνότερα µε τη συµµετοχή των διαφόρων φορέων σε όλα
τα επίπεδα της διοίκησης ώστε να γίνονται πράξη πολλές από
τις προτάσεις που παρουσιάζονται.
Σηµειώνεται τέλος ότι µεταξύ των συµµετεχόντων ήταν εκ-
πρόσωποι και στελέχη διαφόρων φορέων και µη κυβερνητι-
κών οργανώσεων όπως εκπρόσωποι από τον ΟΑΣΑ, την
ΑΤΤΙΚΟ Μετρό, την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας,
το ∆ήµο Αθηναίων, το ΕΜΠ, την Ένωση Πεζών, τους ΠΟ∆ΗΛΑ-
ΤισσΕΣ, τον ΕΠΙΒΑΤΗ, κ.α.

Ηµεριδα Του ∆ηµου Αθηναιων, Του EPOMM PLUS 
Και Του ELTIS PLUS Με Τιτλο:

«Εθνικες και Ευρωπαϊκες Πρωτοβουλιες Για Το 
Συντονισµο Και Τη ∆ιαδοση 

Της Βιωσιµης Κινητικοτητας Στην Ελλαδα»

Δ Ε Λ Τ Ι  Ο   Τ Υ Π Ο Υ      

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

"Ξαφνικά στη µέση του δρόµου ο ανυποψίαστος οδηγός

συναντά µπροστά του εµπόδιο. Αλίµονο αν ο συγκεκρι-

µένος τρόπος προειδοποίησης ότι η λωρίδα είναι κλει-

στή είναι αυτός."

Η φωτογραφία είναι από την Οδό Εθν. Μακαρίου στο ύψος

του κόµβου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο.

Τη φωτογραφία έστειλε ο συνάδελφος

κ. Βασίλης Χαλκιάς

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».
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

Πιο κοντά από κάθε άλλη φορά φαίνεται πως είναι η υλο-
ποίηση του πλέον συζητηµένου έργου της Θεσσαλονί-
κης, της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας.  Σε ειδική

εκδήλωση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης έγινε η παρουσίαση της µε-
λέτης για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία, σε συνδυασµό µε τα
εγκαίνια της έκθεσης των αρχιτεκτονικών προτάσεων για τις στά-
σεις, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σµού που πραγµατοποιήθηκε για το σχεδιασµό των κτιριακών
εγκαταστάσεων της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας στις προ-
βλήτες των στάσεων. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιά-
στηκαν αναλυτικά οι προτάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της µελέτης για την Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης καθώς
και όλες οι συµµετοχές, τα βραβεία και οι διακρίσεις του αρχιτε-
κτονικού διαγωνισµού ιδεών για τις στάσεις.
Η µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας «έδειξε» µία βασική
γραµµή που θα ενώνει το κέντρο της Θεσσαλονίκης µε τους δή-
µους Καλαµαριάς και Θερµαϊκού, καλύπτοντας µια απόσταση
οκτώ ναυτικών µιλίων και διαθέτοντας τέσσερις στάσεις: 

1) στην πλατεία Ελευθερίας, 

2) στο Μέγαρο Μουσικής, 

3) στη µαρίνα Καλαµαριάς και

4) στην Περαία.

Όπως υπολογίστηκε για δροµολόγια τα οποία θα έχουν συχνό-
τητα 15 έως 20 λεπτά, ο χρόνος διαδροµής για την απόσταση
Περαία – πλατεία Ελευθερίας εκτιµήθηκε σε 40 λεπτά µε τις εν-
διάµεσες στάσεις και σε 20 λεπτά για τα εξπρές δροµολόγια από
το λιµάνι της Θεσσαλονίκης µέχρι την Περαία. Η ηµερήσια επι-
βατική κίνηση προβλέπεται στους 15.000 επιβάτες και στους
5.400.000 επιβάτες ετησίως και όσο για την τιµή του εισιτηρίου,
αυτή υπολογίζεται από 2 έως 2,5 ευρώ.
Σύµφωνα µε τη µελέτη, ο απαιτούµενος αριθµός σκαφών για την
ορθή λειτουργία του συστήµατος είναι επτά πλοία, έξι σε λει-
τουργία κι ένα εφεδρικό. Ο τύπος των σκαφών είναι ταχύπλοα
καταµαράν, µε χωρητικότητα 200 – 250 επιβατών και το κόστος

για την απόκτηση των σκαφών υπολογίστηκε σε 7 εκατ. ευρώ.
Στον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για το σχεδιασµό των
κτιριακών εγκαταστάσεων της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας
στις προβλήτες των στάσεων µετείχαν 52 µελετητικές οµάδες. Η
αρχιτεκτονική µελέτη που βραβεύτηκε προβλέπει τη δηµιουργία

κυλινδρικών δακτυλίων κατασκευασµένων µε τέτοιο τρόπο ώστε 

Kατερίνα Χρυσοστόµου*

Θαλασσια Αστικη 
Συγκοινωνια το 2013 

στη Θεσσαλονικη

Νeα του ∆Σ  
Ε∆ 179

Κωνσταντίνος Αντωνίου*

Νέα µέλη του ΣΕΣ αποτελούν οι συνάδελφοι: 

•  Ιωάννης Φωκυλίδης εγγράφεται µε αριθµό µητρώου

667

•  Γεώργιος Κιούσης εγγράφεται µε αριθµό µητρώου

668

•  Χριστίνα Μηλιώτη εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 

669 

•  Αικατερίνη Ρέντζου εγγράφεται µε αριθµό µητρώου

670

• Νικόλαος Γαβανάς εγγράφεται µε αριθµό µητρώου

671

• Αναστάσιος Κουτούλας εγγράφεται µε αριθµό 

µητρώου 666

Ο ∆ΑΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: 

Στο προηγούµενο τεύχος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου

του ΣΕΣ, Τεύχος 178, δεν αναφέρθηκε εκ παραδρο-

µής  η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του άρθρου του κ.

Στράτου Παπαδηµητρίου µε τίτλο ‘’Γκαζώνω και δεν

πληρώνω’’ στην εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ η οποία είναι

29.11.2011.

*Κωνσταντίνος Αντωνίου
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ

Πληροφορίες : ∆. Τσαµπούλας
Τηλέφωνο: 210 772 1367   Αρ. Πρωτ.: 2550
Fax: 210 772 4181
E-mail: dtsamb@central.ntua.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ µε τίτλο «APC –
Κοινότητα Λιµένων Αδριατικής» - κωδικός προγράµµατος 63185300, που
συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας
Αδριατικής (IPA CBC Adriatic) 2007-2013 και εθνικούς πόρους, και που
έχει αναλάβει ο Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, µε
επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. ∆ηµήτριο Τσαµπούλα, ανακοι-
νώνει ότι εεννδδιιααφφέέρρεεττααιι  νναα  ππρροοσσλλάάββεειι  ππρροοσσωωππιικκόό  µµεε  ααννάάθθεεσσηη  έέρργγοουυ (ορι-
σµένης χρονικής διάρκειας) που πληροί συγκεκριµένα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα ως εξής:
•  1-2 ∆ιπλωµατο ύχους Μηχανικούς, µε πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος ή της αλ-

λοδαπής, µε τουλάχιστον 5ετή εµπειρία στην ανάπτυξη µεθοδολογιών
και εφαρµογή συστηµάτων συνδυασµένων και θαλάσσιων µεταφορών,
ιδιαίτερα στα πλαίσια έργων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

•  1 άτοµο για τεχνική, διοικητική και οικονοµική υποστήριξη στις δράσεις
του έργου µε 3ετή σχετική εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών προ-
γραµµάτων και ιδιαίτερα έργων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ,
καθώς και κατοχή ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασµού Κον-
δυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π.) µε πλήρη σφραγισµένο φάκελο συνοδευό-
µενη από βιογραφικό σηµείωµα. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης των
υποψηφίων, µπορεί να ζητηθούν θεωρηµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
(πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιµίας του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην
∆ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), εάν οι τίτλοι Σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύµατα του
Εξωτερικού), πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία της έντυπης
αίτησης. Επίσης, οι υποψήφιοι µπορεί να κληθούν σε συνέντευξη όπου θα
διερευνηθεί µεταξύ άλλων η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η
διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, και η ανάληψη ευ-
θυνών.
Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να
κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασµού (κτίριο Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών – 2ος όροφος) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είτε
αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικώς προσκοµίζοντας την απόδειξη µε εµ-
πρόθεσµη κατάθεση ως την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 στην παρακάτω
∆ιεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
15780 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Στο Φάκελο θα πρέπει να υπάρχει ηη  έέννδδεειιξξηη  ««ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ  AAPPCC  ––  ΚΚοοιιννόό--
ττηητταα  ΛΛιιµµέέννωωνν  ΑΑδδρριιααττιικκήήςς  ––  ΕΕ//ΥΥ::  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ∆∆..  ΤΤσσααµµπποούύλλααςς»»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύ-
νονται στον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου Καθηγητή ∆. Τσαµπούλα,
Τηλέφωνο 210-7721367 ή στο e-mail: dtsamb@central.ntua.gr

Πληροφορίες: ∆. Τσαµπούλας
Τηλέφωνο : 210 772 1367 Αρ. Πρωτ.: 2551
Fax: 210 772 4181
E-mail: dtsamb@central.ntua.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ µε τίτλο «Adria-
ticMos – Ανάπτυξη Συστήµατος Θαλασσίων ∆ιαδρόµων στην Περιοχή της
Αδριατικής» - κωδικός προγράµµατος 63185200, που συγχρηµατοδοτεί-
ται από το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Αδριατικής (IPA CBC
Adriatic) 2007-2013 και εθνικούς πόρους, και που έχει αναλάβει ο Τοµέας
Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής, µε επιστηµονικό υπεύθυνο
τον Καθηγητή κ. ∆ηµήτριο Τσαµπούλα, ανακοινώνει ότι εεννδδιιααφφέέρρεεττααιι  νναα
ππρροοσσλλάάββεειι  ππρροοσσωωππιικκόό  µµεε  ααννάάθθεεσσηη  έέρργγοουυ (ορισµένης χρονικής διάρκειας)
που πληροί συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ως εξής:
•  1-2 ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, µε πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος ή της αλ-

λοδαπής, µε τουλάχιστον 5ετή εµπειρία στην ανάπτυξη µεθοδολογιών
και εφαρµογή συστηµάτων συνδυασµένων και θαλάσσιων µεταφορών,
ιδιαίτερα στα πλαίσια έργων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

•  1 άτοµο για τεχνική, διοικητική και οικονοµική υποστήριξη στις δράσεις
του έργου µε 3ετή σχετική εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών προ-
γραµµάτων και ιδιαίτερα έργων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ,
καθώς και κατοχή ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασµού Κον-
δυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π.) µε πλήρη σφραγισµένο φάκελο συνοδευό-
µενη από βιογραφικό σηµείωµα. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης των
υποψηφίων, µπορεί να ζητηθούν θεωρηµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
(πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιµίας του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην
∆ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), εάν οι τίτλοι Σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύµατα του
Εξωτερικού), πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία της έντυπης
αίτησης. Επίσης, οι υποψήφιοι µπορεί να κληθούν σε συνέντευξη όπου θα
διερευνηθεί µεταξύ άλλων η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η
διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, και η ανάληψη ευ-
θυνών.
Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να
κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασµού (κτίριο Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών – 2ος όροφος) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είτε
αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικώς προσκοµίζοντας την απόδειξη µε εµ-
πρόθεσµη κατάθεση ως την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 στην παρακάτω
∆ιεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
15780 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Στο Φάκελο θα πρέπει να υπάρχει ηη  έέννδδεειιξξηη  ««ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ  AAddrriiaattiiccMMooss
––  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς  ΘΘααλλαασσσσίίωωνν  ∆∆ιιααδδρρόόµµωωνν  σσττηηνν  ΠΠεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΑΑδδρριιαα--
ττιικκήήςς»»  ––  ΕΕ//ΥΥ::  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ∆∆..  ΤΤσσααµµπποούύλλααςς»»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύ-
νονται στον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου Καθηγητή ∆. Τσαµπούλα,
Τηλέφωνο 210-7721367 ή στο e-mail: dtsamb@central.ntua.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      

ΝΝέέαα  µµέέλληη

Ο Πρόεδρος
Της Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασµού

Ιωάννης Ν. Αβαριτσιώτης
Καθηγητής και Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π.

Ο Πρόεδρος
Της Επιτροπής του Ειδικού Λογαριασµού

Ιωάννης Ν. Αβαριτσιώτης
Καθηγητής και Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π.
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2012». Οι διαγωνισµοί αφορούν στην αναµόρφωση περιοχών
της Θεσσαλονίκης και στον ανασχεδιασµό του θαλάσσιου µε-
τώπου της πόλης, µε δικαιούχους φορείς των κονδυλίων τον Ορ-
γανισµό Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) και τη ∆ιεύθυνση Ειδικών Έργων
Αναβάθµισης Περιοχών (∆ΕΕΑΠ).
Από τις περιοχές που προέβλεπε να αναβαθµιστούν το πρό-
γραµµα «Θεσσαλονίκη 2012» προκρίθηκαν τρεις για τις οποίες
εγκρίθηκε η διάθεση 444.800 ευρώ για τη διενέργεια αρχιτε-
κτονικών διαγωνισµών οι οποίοι αφορούν: 

1. Την ανάπλαση του άξονα Αχειροποιήτου - Αγίας Σοφίας από

την οδό Φιλίππου µέχρι τη λεωφόρο Νίκης, συµπεριλαµβα-
νοµένων των πλατειών Αγίας Σοφίας και Μακεδονοµάχων και
του περιβάλλοντα χώρου των βυζαντινών ναών και του Ιερού
Ναού Γρηγορίου Παλαµά (Μητρόπολη) 

2. Την ανάπλαση - ανάδειξη της «Βαλκανικής Πλατείας» στην

περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Στρεµπενιώτη του ∆ήµου

Νεάπολης – Συκεών

3. Τη διαµόρφωση και αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου του

µνηµειακού συνόλου του Επταπυργίου στην Άνω Πόλη 
Επιπλέον εγκρίθηκε η διάθεση ενός εκατοµµυρίου ευρώ από
τον προϋπολογισµό εξόδων του Πράσινου Ταµείου για τη διε-
νέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισµών ανασχεδιασµού του θα-

λάσσιου µετώπου στις εξής πέντε επιµέρους περιοχές:

4. Αξιός ποταµός - Γαλλικός ποταµός,

5. Γαλλικός ποταµός - Λιµάνι Θεσσαλονίκης,

6. Ποσειδώνιο και Μέγαρο Μουσικής - Μικρό Εµβολο (Καραµ-

πουρνάκι),

7. Μίκρα Καλαµαριάς - Αεροδρόµιο «Μακεδονία»,

8. Αεροδρόµιο «Μακεδονία» - Μεγάλο Εµβολο.

Από τους παραπάνω οι δύο πρώτοι διαγωνισµοί έχουν ήδη προ-
κηρυχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
µατικής Αλλαγής ενώ σύµφωνα µε το Υπουργείο θα
ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι έξι µε διαφοροποίηση στους
χρόνους παράδοσης, ώστε να είναι δυνατή η συµµετοχή των εν-

διαφερόµενων σε περισσότερους από έναν διαγωνισµούς.

Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός: «Ανάπλαση
του άξονα Αχειροποιήτου - Αγίας Σοφίας»
Ο πρώτος σύνθετος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός αφορά στην
«Ανάπλαση του άξονα Αχειροποιήτου - Αγίας Σοφίας» και απο-
σκοπεί στη δηµιουργία ενός νέου σύνθετου πόλου υπερτοπικής
σηµασίας για το αστικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης. 
Η ανάπλαση αφορά τον άξονα από τη συµβολή των οδών Φιλίπ-
που και Αγίας Σοφίας έως την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, περι-
λαµβανοµένων των πλατειών Μακεδονοµάχων και Αγίας Σοφίας
καθώς και των χώρων που περιβάλλουν τους Ναούς, την κατα-
κόµβη και το ιερό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου και το οικο-
δοµικό τετράγωνο της Μητρόπολης και του Μουσείου του
Μακεδονικού Αγώνα (έργο του Ε. Τσίλλερ). Ο ολοκληρωµένος
σχεδιασµός του χώρου απαιτεί την ανάδειξη των σηµαντικών
µνηµείων της περιοχής µε την παράλληλη προώθηση σύγχρο-
νων αρχιτεκτονικών και αστικών παρεµβάσεων και θα αποτελεί
έργο ιδιαίτερης σηµασίας για την ποιότητα της ζωής των πολι-
τών, ενώ θα προβάλλει την πολυδιάστατη πόλη. Στόχος του
έργου είναι η ανάδειξη και η προστασία των µνηµείων και ο µε-
τασχηµατισµός του οδικού άξονα σε άξονα περιπάτου και σύν-
δεσης πόλων πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα συνοδεύεται
από τον περιορισµό του κυκλοφοριακού φόρτου και της ηχορύ-
πανσης. Ο στόχος θα επιτευχθεί µε µετατροπή του άξονα σε πε-
ζόδροµο ή δρόµο ήπιας κυκλοφορίας για τη βέλτιστη
διοχέτευση στο χώρο των αυξηµένων ροών πεζών - λαµβάνον-
τας υπόψη τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του σταθµού του
µετρό "Αγία Σοφία" στην περιοχή παρέµβασης, µετά την ολο-
κλήρωση των έργων του µετρό- και οργάνωση της τοπικής κυ-
κλοφορίας, τροφοδοσίας καταστηµάτων και στάθµευσης
οχηµάτων. 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του διαγωνισµού, οι παρεµβάσεις θα
πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του βιο-
κλιµατικού σχεδιασµού και επίσης προβλέπεται:
• η διαφύλαξη του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου από την

ανεξέλεγκτη κατάληψή του και δηµιουργία θέσεων ανάπαυ-
σης, συγκέντρωσης, αναψυχής και ενηµέρωσης,

• η ανάδειξη των εισόδων του µετρό στο επίπεδο του πεζοδρο-
µίου,

να επιτρέπουν στο φως να τους διαπερνά αλλά και να δηµιουρ-
γούν συνθήκες σκίασης για τον ήλιο.
Οι εµπλεκόµενοι στην όλη προσπάθεια θεωρούν τη θαλάσσια
συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη βιώσιµη, ενώ τα σχετικά αισιό-
δοξα σενάρια τοποθετούν τη δροµολόγηση των πρώτων κατα-
µαράν στα µέσα του 2013 καθώς η σύσταση του φορέα
διαδηµοτικής συνεργασίας, που θα αναλάβει τη διαχείριση του
εγχειρήµατος της θαλάσσιας συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης,
θεωρείται θέµα ηµερών. 
Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις, εκτός από τη µελέτη σκοπιµότη-
τας και τον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, έχουν ολοκληρωθεί και τα
τεύχη δηµοπράτησης, για την πρόσκληση ιδιωτών για την ανά-
θεση της θαλάσσιας συγκοινωνίας. Κάποιες εκκρεµότητες πα-
ραµένουν σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση νοµικών ζητηµάτων πριν
τη διεξαγωγή του διαγωνισµού σχετικά µε τη διασφάλιση της
αποκλειστικής εκµετάλλευσης, την πρόβλεψη για µελλοντικές
επεκτάσεις, την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών και τη σύνδεση του µέσου µε τα άλλα µέσα µαζικής
συγκοινωνίας, σε επίπεδο εισιτηρίου και δροµολογίων.
Η πρόσκληση θα γίνει από τον ειδικό φορέα διαχείρισης του
έργου, ο οποίος αναµένεται να συσταθεί άµεσα µε τη σύµπραξη
της µητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης και των πέντε
δήµων που θα συµµετάσχουν στη θαλάσσια αστική συγκοινω-
νία, των δήµων Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς, Θερµαϊκού, ∆έλτα
και Πυλαίας – Χορτιάτη.
Έτσι µέσα στο επόµενο εξάµηνο, αναµένεται να ακολουθηθούν,
ταυτόχρονα, οι δύο παρακάτω διαδικασίες: 

1) Να δηµοσιευθεί η προκήρυξη του διαγωνισµού από το δια-

δηµοτικό φορέα, ώστε οι ιδιώτες να εκδηλώσουν το ενδια-

φέρον τους για τη δροµολόγηση των πλοίων και 

2) Να ολοκληρωθούν οι οριστικές µελέτες, επίσης από το δια-

δηµοτικό φορέα, για την κατασκευή των µικρών προβλητών
και του χώρου των στάσεων.

Παράλληλα, η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης αναµένει από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την έγ-
κρισή του, προκειµένου να οριστούν οι τεχνικές υπηρεσίες υπεύ-
θυνες, να προχωρήσουν στην υλοποίηση της µελέτης για την
κατασκευή των στάσεων της θαλάσσιας συγκοινωνίας.
Οι παραπάνω διαδικασίες ανοίγουν το δρόµο για την υποβολή
αιτήµατος από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο
υπουργείο Ανάπτυξης, προκειµένου να ενταχθεί το έργο στο
ΕΣΠΑ για χρηµατοδότηση. Το δηµόσιο αναµένεται να αναλάβει
την κατασκευή των λιµενικών υποδοµών ενώ ο ιδιώτης τη συµ-
πλήρωσή τους, την προµήθεια των πλοίων, τη συντήρησή τους
και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ώστε το έργο να είναι
βιώσιµο. 
Έτσι, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους ιδιώτες, οι στά-
σεις µπορούν να κατασκευαστούν µέσα σε εννέα µήνες και το
καλοκαίρι του 2013, τα καραβάκια µπορεί να πλέουν στο Θερ-
µαϊκό.

∆ύο (+6) Αρχιτεκτονικοί 
∆ιαγωνισµοί για τη Θεσσαλονίκη 
Η διενέργεια οκτώ αρχιτεκτονικών διαγωνισµών µε χρηµατοδό-
τηση ύψους 1,44 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταµείο,
στο πλαίσιο του προγράµµατος του ΥΠΕΚΑ «Θεσσαλονίκη

Β’ βραβείο (Τσολάκης Α., Wibranek Β.) Γ’ βραβείο (Κύρου Χ., Παρθενίου Γ.) 

Τα βραβεία του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού Ιδεών

Α’ βραβείο (Χρυσός Κ., Τατάρη Μ.)
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• ο πρότυπος σχεδιασµός συστηµάτων σκίασης στις στάσεις
πεζών και αστικού εξοπλισµού,

• η αναβάθµιση του φωτισµού µε εξοικονόµηση ενέργειας και
εγκατάσταση τεχνολογίας πληροφόρησης για τα δρώµενα στην
πόλη.

Στις οµάδες µελέτης θα συµµετέχουν αρχιτέκτονες, µηχανολό-
γοι, γεωπόνοι και συγκοινωνιολόγοι µηχανικοί, ως ηµεροµηνία
λήξης υποβολής των µελετών έχει οριστεί η Παρασκευή 6 Απρι-
λίου 2012 και το πρώτο βραβείο που θα απονεµηθεί ανέρχεται
στα 42.867 ευρώ.

Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός: «Ανάπλαση -
ανάδειξη της «Βαλκανικής Πλατείας»
στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου
Στρεµπενιώτη του ∆ήµου Νεάπολης-
Συκεών Θεσσαλονίκης»
Ο δεύτερος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός αφορά στην ανάπλαση-
ανάδειξη της «Βαλκανικής Πλατείας» στην περιοχή του πρώην
στρατοπέδου Στρεµπενιώτη του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών Θεσ-
σαλονίκης. Πρόκειται για σύνθετο διαγωνισµό ιδεών, για την
αναβάθµιση του χώρου όπου διοργανώνεται κάθε χρόνο η ση-
µαντική πολιτιστική εκδήλωση «Βαλκανική Πλατεία», µε συµ-
µετοχές από όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Η εκδήλωση έχει
δυναµικό, ποικίλο και συνεχώς εξελισσόµενο χαρακτήρα και
καταλαµβάνει κάθε χρόνο µεγαλύτερη έκταση και η περιοχή
αποτελεί υπερτοπικό πόλο συγκέντρωσης δραστηριοτήτων και
εξυπηρετεί τόσο τον πολιτιστικό θεσµό όσο και την αναψυχή των
κατοίκων.

Στο διαγωνισµό που περιλαµβάνει αρχιτεκτονικό, πολεοδοµικό
και κυκλοφοριακό αντικείµενο θα προταθεί η αναδιοργάνωση
των χρήσεων γης και του οδικού δικτύου πρόσβασης, η διαµόρ-
φωση νέων κατασκευών και η αύξηση των ελεύθερων χώρων
και του πρασίνου. Η προθεσµία υποβολής µελετών έχει οριστεί
για την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2012 και το ύψος του πρώτου
βραβείου ανέρχεται σε 27.000 ευρώ.
Σηµειώνεται πως στο πλαίσιο και των δυο διαγωνισµών, για την
εκπόνηση της κυκλοφοριακής µελέτης δικαίωµα συµµετοχής
έχουν µηχανικοί που διαθέτουν µεταπτυχιακό τίτλο στο αντικεί-
µενο αυτό ή έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε κυκλοφοριακές
µελέτες αστικών περιοχών.

Αύξηση της κίνησης στο αερο-
δρόµιο Μακεδονία για το 2011
Αύξηση της τάξης του 1,35% εµφάνισε το 2011 η συνολική δια-
κίνηση ταξιδιωτών στο αεροδρόµιο «Μακεδονία» της Θεσσα-
λονίκης. Ενώ η διακίνηση εσωτερικών επισκεπτών µειώθηκε
κατά 9%, ο εισερχόµενος τουρισµός αυξήθηκε κατά 9,94%. Συ-
νολικά, 1.191.286 επιβάτες προσγειώθηκαν στο αεροδρόµιο
της Θεσσαλονίκης το 2011, έναντι 1.071.495 επιβατών την πε-
ρασµένη χρονιά. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, το
2011 διακινήθηκαν από τον αερολιµένα της Θεσσαλονίκης συ-

νολικά 4.154.791 επιβάτες ενώ ο µήνας µε τις περισσότερες
αφίξεις τουριστών ήταν ο Ιούνιος µε ποσοστό αύξησης 35,36%.
Στην αύξηση του αριθµού των εισερχόµενων επισκεπτών συν-
τέλεσε σηµαντικά η δροµολόγηση νέων τακτικών πτήσεων από
την άνοιξη και µετά από την εταιρία χαµηλού κόστους Ryanair -
καθώς µόνο µέσα στο διάστηµα Απριλίου-∆εκεµβρίου 2011 οι
επιβάτες που µεταφέρθηκαν µέσω των πτήσεων της Ryanair
από και προς το αεροδρόµιο Μακεδονία ανήλθαν σε 200.000-,
η δροµολόγηση πτήσεων από την Aegean προς Ισραήλ και από
την Turkish Airlines που συνέδεσε τη Θεσσαλονίκη µε την Κων-
σταντινούπολη.
Από τους ξένους επισκέπτες τη µεγαλύτερη αύξηση είχε ο αριθ-
µός των Ρώσων τουριστών, που έφτασε στο 37,5% σε σύγκριση
µε το 2010. Ειδικότερα, το 2011 αφίχθησαν στο αεροδρόµιο
«Μακεδονία» 139.150 Ρώσοι τουρίστες, που αντιστοιχούν πε-
ρίπου στο 10,5% των συνολικά 1.264.286 ξένων τουριστών που
διακινήθηκαν µέσω του αερολιµένα Θεσσαλονίκης. Ο εισερχό-
µενος τουρισµός από Ιταλία, το 2011, αυξήθηκε κατά 46% σε
σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, από το Ισραήλ αυξήθηκε κατά
91% και από το Βέλγιο κατά 337%. 
Από την Τουρκία ήρθαν 10.794 επισκέπτες από 2.500 το 2010
και από την Ουκρανία 18.000 από 9.000 τουρίστες τον προ-
ηγούµενο χρόνο (µε τις Αerosvit και Αstra Airlines). 
Τριπλάσιες ήταν οι αφίξεις τουριστών από τη Νορβηγία, που
έφτασαν τις 9.000 από 3.000 το 2010, ενώ οι Σουηδοί που αφίχ-
θησαν στο «Μακεδονία» έφτασαν τις 12.500, από 5.500 τον
προηγούµενο χρόνο.
Στο αµέσως επόµενο διάστηµα η εταιρεία Ryanair προσθέτει στο
δίκτυό της τέσσερις νέες διεθνείς πτήσεις χαµηλού κόστους από
και προς την Πάφο της Κύπρου, την Μπολόνια, τη Βαρκελώνη
(Girona) και τη Βουδαπέστη, καλύπτοντας το κενό της Malev,
συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη µε περισσότερους προορισµούς και
αυξάνοντας την κίνηση του αεροδροµίου Μακεδονία, ενώ έχει
καταθέσει πρόταση στον Οργανισµό Τουριστικής Προβολής και
Μάρκετινγκ προκειµένου να δηµιουργήσει αεροπορική βάση
(hub) στον αερολιµένα «Μακεδονία» προκειµένου να διακινεί
ετησίως 1.000.000 επιβάτες.

*Κατερίνα Χρυσοστόµου
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Συγκοινωνιολόγος MSc

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