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1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Για 6η συνεχή φορά ο ΣΕΣ σε συνεργασία µε το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ διοργάνωσε το

Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές το οποίο πραγµατοποιήθηκε µε

µεγάλη επιτυχία στις 17-18 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια

του συνεδρίου, σε θεµατικές συνεδρίες προβλήθηκαν τα σύγχρονα ερευ-

νητικά αποτελέσµατα και οι εξελίξεις της έρευνας σχετικά µε τις µεταφορές

στην Ελλάδα. Στο παρόν τεύχος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, µετά από πρό-

σκληση του ΣΕΣ προς τους όλους τους συγγραφείς των εργασιών, είναι χαρά

µας να φιλοξενούµε ένα µέρος των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο συ-

νέδριο µε τη µορφή άρθρων µε έµφαση στα συµπεράσµατα. Μάλιστα, λόγω

της µεγάλης ανταπόκρισης των συναδέρφων και του µεγάλου αριθµού ερ-

γασιών που συγκεντρώθηκαν, οι εργασίες θα δηµοσιευθούν σε δύο µέρη:

στο παρόν τεύχος δηµοσιεύεται το πρώτο µέρος ενώ το δεύτερο θα συµπε-

ριληφθεί στο αµέσως επόµενο τεύχος.

Ακόµη, σε αυτό το τεύχος µπορείτε να διαβάσετε την αισιόδοξη µατιά του

προέδρου της επιστηµονικής επιτροπής του συνεδρίου αναφορικά µε τις

προοπτικές της έρευνας στον τοµέα των µεταφορών όπως την παρουσίασε

στην προσκεκληµένη οµιλία του. Επίσης, άλλα θέµατα αναφέρονται στα

προβλήµατα γραφειοκρατίας και αγκυλώσεων που πλήττουν την υλοποί-

ηση της έρευνας στη χώρα µας, στο σχολιασµό του νέου νόµου για τις δη-

µόσιες υπεραστικές επιβατικές οδικές µεταφορές, καθώς και στα

αποτελέσµατα του διεθνούς συνεδρίου ‘Με ποδήλατο!’ που πραγµατοποι-

ήθηκε στις 27 Νοεµβρίου στην Πάτρα.

Και δεδοµένης της γιορτινής περιόδου που ξεκινά ας ευχηθούµε να βρούµε

όλοι µας τη γαλήνη, τη διαύγεια και την ισορροπία για να κάνουµε τον απο-

λογισµό µας, να αξιολογήσουµε το βάθος, το εύρος, το µέγεθος όσων πε-

τύχαµε και ζήσαµε το 2013, να καµαρώσουµε τα παράσηµά µας, να

χαϊδέψουµε τις πληγές µας και να ανασυγκροτηθούµε για την καινούρια

χρονιά.

Ας είναι το 2014 η χρονιά που θα επαναπροσδιορίσουµε τα σηµαντικά και τα

αληθινά, θα καθορίσουµε τις διαδροµές µας, θα επιλέξουµε τους συνοδοι-

πόρους µας και θα πατήσουµε γκάζι γνωρίζοντας ότι βρισκόµαστε σε καλό

δρόµο..

Πολλές ευχές για προσωπικές και επαγγελµατικές επιτυχίες, υγεία και τύχη!

Κατερίνα Χρυσοστόµου
Ειδικός Γραµµατέας ΣΕΣ
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2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η Ερευνα Στις Μεταφορες.
Υπαρχουν Αισιοδοξες Προοπτικες;

Αντώνης Σταθόπουλος*

Πώς θα φτάσουµε εκεί; Ποιές είναι οι προβλέψεις για τις ανάγ-
κες της …πραγµατικής κινητικότητας, των µέσων που θα την
προάγουν και θα τη διευκολύνουν, τις µεταφορές;
Σίγουρα, σηµαντικό ρόλο θα παίξουν οι εφαρµογές σε Συστή-
µατα Ευφυών Μεταφορών, το Ίντερνετ των Πραγµάτων (Internet
of Things), οι Νέα Βιοµηχανική Επανάσταση (Industry 4.0) και
η Καινοτοµία, τα λίγα ή πολλά επιτυχηµένα σχέδια που θα βρουν
τον δρόµο της αγοράς και θα προέλθουν από τις χιλιάδες, εκα-
τοµµύρια νέες ιδέες που θα γεννηθούν ανά τον κόσµο.
Ο κλάδος των Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transportation
Systems) στρέφεται σήµερα σε µια µεγάλη ποικιλία συστηµά-

των και εφαρµογών: την παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε
επίπεδο πόλης, τις πληροφορίες για ταξιδιώτες σε πραγµατικό
χρόνο, την ευνόηση της κίνησης των µέσων µαζικής µεταφοράς,
την κεντρική διαχείριση στόλων οχηµάτων, την έξυπνη φόρτιση
ηλεκτρικών οχηµάτων κλπ. Αυτό που προσδίδει ‘ευφυΐα’ σε αυτά
τα συστήµατα είναι η χρήση των ενσωµατωµένων πληροφοριών
για τη σύνδεση των οχηµάτων µεταξύ τους αλλά και µε τις υπο-
δοµές. Τα συστήµατα µεταφοράς θεωρούνται επίσης ευφυή όταν
χρησιµοποιούνται για την επίτευξη ‘ευφυών’ στόχων πολιτικής
στο αστικό περιβάλλον, όπως η αυξηµένη κινητικότητα, οι χα-
µηλότερες εκποµπές ρύπων, η µειωµένη κατανάλωση καυσί-

Ας αφήσουµε για λίγο το ζοφερό σήµερα, το σήµερα των αρνητικών
προσήµων, και ας πάρουµε µια γεύση από την καθηµερινή ζωή του 2050…

σε κάτι λιγότερο από σαράντα χρόνια από τώρα:
Ζωή: Μακρύτερη, πιο εύκολη και ιδιαίτερα εξατοµικευµένη…

Ελεύθερος χρόνος: Όλος ο κόσµος στα πόδια σου…
Εργασία: Χωρίς περιορισµούς και σύνορα, σε µεγάλο βαθµό από το σπίτι…

Π ρ ο σ κ ε κ λ η µ έ ν η Ο µ ι λ ί α τ ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς τ ο υ
6 ο υ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ γ ι α τ η ν Έ ρ ε υ ν α σ τ ι ς Μ ε τ α φ ο ρ έ ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α
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3 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

µων, η βελτίωση της ασφάλειας και η ανταγωνιστικότητα.
Η ζήτηση για Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών εκτιµάται ότι θα αυ-
ξηθεί τόσο στις αναπτυγµένες όσο και τις αναπτυσσόµενες οι-
κονοµίες. Οι ανεπτυγµένες οικονοµίες θα τις χρησιµοποιήσουν
ως έναν αποδοτικό τρόπο για τη µεγιστοποίηση των υφιστάµε-
νων υποδοµών τους και τη βελτίωση των υπηρεσιών των πό-
λεων. Αυτή τη στιγµή υπολογίζεται ότι οι παγκόσµιες επενδύσεις
σε συναφή συστήµατα θα ξεπεράσουν έως το 2017 τα 13 δισε-
κατοµµύρια δολάρια. Ένα σηµαντικό µέρος αυτών των επενδύ-
σεων θα διατεθεί σε ευφυή συστήµατα διαχείρισης της
κυκλοφορίας, καθώς αυτός είναι ο τοµέας µε το ευρύτερο
φάσµα των υποσχόµενων εφαρµογών. Είναι, επίσης, ο τοµέας
που αναπτύσσεται σε όλες τις χώρες και αναµένεται ότι το εν-
διαφέρον θα αυξηθεί ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες, κυρίως
κατά το τελευταίο µέρος αυτής της χρονικής περιόδου.

Ποιες είναι οι προβλέψεις για
το µέλλον;
Ο παρακάτω κατάλογος δίνει µία σύντοµη εικόνα του µέλλον-
τος. Αναµένεται ότι στο προσεχές µέλλον θα υπάρξει:
• Σταδιακή υλοποίηση των περισσότερων µακροπρόθεσµων τά-

σεων στον τοµέα των Ευφυών Συστηµάτων (the long view)
• Οι χώρες θα επιλέγουν όλο και περισσότερο εφαρµογές Ευ-

φυών Συστηµάτων ως τον πλέον αποδοτικό τρόπο για τη βελ-
τιστοποίηση των επενδύσεων σε υποδοµές

• Τα συστήµατα ασφαλείας οχήµατος-προς-όχηµα θα συγκεν-
τρώσουν το ενδιαφέρον πολλών χωρών και αυτοκινητοβιο-
µηχανιών, αλλά η εµπορική τους ανάπτυξη θα παραµείνει
χρονικά µακριά

• Η ανάπτυξη των πόλεων θα συµβαδίσει µε την ενσωµάτωση
εφαρµογών Ευφυών Συστηµάτων στα σχέδια και στα συστή-
µατα µεταφορών, γεγονός που θα οδηγήσει σε φιλόδοξα και
ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης των µεταφορών

• Οι εταιρείες θα προωθήσουν καθολικές και εκτεταµένες λύ-
σεις µεταφοράς, αλλά η υιοθέτησή τους θα είναι αργή και στα-
διακή

• Νέα καινοτόµα έξυπνα συστήµατα θα αρχίσουν να εµφανίζον-
ται, αλλά µε βραδύτερη υιοθέτηση από τις καθιερωµένες
(mainstream) εφαρµογές

• Θα συνεχιστεί και θα ενταθεί η ανάπτυξη εφαρµογών (apps)
από τρίτους για φορητές συσκευές

• Καινοτόµα, νέα σχέδια δηµιουργίας εσόδων
• Φιλόδοξες εφαρµογές, όπως τα οχήµατα χωρίς οδηγό, θα πα-

ραµείνουν πολύ µακρινοί στόχοι κυρίως λόγω πολιτικών και
προσωπικών αντιρρήσεων και όχι λόγω έλλειψης τεχνογνω-
σίας

• Θα υπάρξουν νέες προκλήσεις της αγοράς
• Οι πόλεις θα αντιµετωπίσουν ζητήµατα συµβατικών (legacy)

υποδοµών αλλά και θέµατα συµβατότητας
• Θα εκτοξευθούν οι ανάγκες ανάλυσης και διαχείρισης µεγά-

λου όγκου δεδοµένων
• Θα απαιτηθούν ισχυρές πολιτικές ηγεσίες για τη φιλόδοξη δι-

οίκηση της νέας εποχής των εφαρµογών που έρχονται.

Ποια θα είναι η µελλοντική συνει-
σφορά της ακαδηµαϊκής έρευνας;
Η ακαδηµαϊκή έρευνα εντοπίζεται κυρίως στην ανάπτυξη των
εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων που απαιτούν σε βάθος
γνώση των διαθέσιµων εργαλείων και βαθιά γνώση του κλάδου.
Από τη µία πλευρά, οι περισσότεροι επαγγελµατίες δεν µπορούν
να αναλύσουν µε επάρκεια τα προβλήµατα ή να επινοήσουν και-
νοτόµες λύσεις, επειδή δεν γνωρίζουν τις διαθέσιµες τεχνολο-
γίες. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι ερευνητές δεν
γνωρίζουν επαρκώς τις λεπτοµέρειες των πραγµατικών προ-
βληµάτων της βιοµηχανίας.
Ατυχώς οι τρόποι αλληλεπίδρασης µεταξύ πανεπιστηµίων και
ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν έχουν βιοµηχανικό προσανατολι-
σµό. Η ακαδηµαϊκή έρευνα µεταδίδεται στη βιοµηχανία κυρίως
µέσω αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που εισέρχον-
ται στο εργατικό δυναµικό και εφαρµόζουν αυτά που έχουν µάθει
στα πανεπιστήµια. Οι περισσότεροι, πάντως, επιτυχηµένοι εργο-
δότες αναγνωρίζουν την αξία αυτού του ανύσµατος µεταφοράς
γνώσης και προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν την εµπειρία των
νέων προσλήψεων, παρέχοντας στους νεοπροσλαµβανόµενους
ευκαιρίες συµβολής σε αλλαγές στις πρακτικές της εταιρείας.
Άλλοι τρόποι αλληλεπίδρασης είναι επίσης σηµαντικοί. Η σύν-
δεση βιοµηχανίας µε πανεπιστηµιακά ερευνητικά κέντρα προσ-
δίδουν οικονοµικό ενδιαφέρον στην έρευνα και την
αποτελεσµατική διασύνδεσή της µε τους ερευνητές. Η βιοµη-
χανική χορηγία της έρευνας, η δέσµευση από µία ή έναν µικρό
αριθµό εταιρειών να υποστηρίξει ένα συγκεκριµένο έργο, είναι
επίσης µια αποτελεσµατική µέθοδος δηµιουργίας έρευνας µε
βιοµηχανικά οφέλη. Σε αυτή την περίπτωση οι εταιρείες αυτές
θα είναι πιθανόν οι πρώτες που θα χρησιµοποιήσουν τα αποτε-
λέσµατα της έρευνας των έργων που έχουν βοηθήσει να ανα-
πτύξουν ή έχουν χρηµατοδοτήσει (καθ’ ολοκληρίαν ή εν µέρει).
Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες πανεπιστηµιακών είναι µια άλλη
µέθοδος µετάδοσης των αποτελεσµάτων της έρευνας. Παρά το
γεγονός ότι η σχέση µεταξύ συµβούλων και µεταφοράς τεχνο-
λογίας δεν είναι καλά τεκµηριωµένη, οι γνώσεις των πανεπι-
στηµιακών παρέχουν έναν προφανή µηχανισµό για τη
δηµιουργία νέων πρακτικών στον τοµέα της βιοµηχανίας. Αλλά
και το αντίστροφο, παρέχει δηλαδή στους πανεπιστηµιακούς µία
αναγκαία έκθεση στα προβλήµατα της βιοµηχανίας, η οποία πα-
ρέχει εξαιρετικά οφέλη στη µετατόπιση της έρευνας από τα εν-
διαφέροντα µεν αλλά θεωρητικά αντικείµενα σε χρήσιµες και
πρακτικές εφαρµογές. Για παράδειγµα, νεοσύστατες (start-up)
εταιρείες (κυρίως εταιρείες λογισµικού) σε κρίσιµους τοµείς τε-
χνολογικής αιχµής ιδρύθηκαν από καθηγητές και ερευνητές µε
βάση την ακαδηµαϊκή τους έρευνα.
Οι παρουσιάσεις σε συνέδρια µε µεγάλη συµµετοχή της βιοµη-
χανίας είναι επίσης ένα σηµαντικό όχηµα για την κοινοποίηση
των ακαδηµαϊκών αποτελεσµάτων της έρευνας προς τη βιοµη-
χανία.
Όλοι αυτοί οι µηχανισµοί µεταφοράς γνώσης δείχνουν ότι οι στε-
νότεροι δεσµοί µεταξύ των επιχειρήσεων και των πανεπιστηµίων
είναι αναγκαία ώστε η βιοµηχανία να αποκοµίσει το µέγιστο όφε-
λος από την ακαδηµαϊκή έρευνα.
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4 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Τέλος, η δηµιουργία των νέων εταιρειών (spin off) µε βάση τα
αποτελέσµατα της έρευνας αποτελεί διεθνώς έναν σηµαντικό
µηχανισµό για την υλοποίηση των αποτελεσµάτων της ακαδη-
µαϊκής έρευνας αυξάνοντας συνεχώς τον ρόλο που διαδραµα-
τίζουν στη βιοµηχανική παραγωγή.
Βέβαια, ας µην το ξεχνάµε, η πιο σηµαντική πηγή της χρηµατο-
δότησης της έρευνα στις (πραγµατικά!) προηγµένες χώρες προ-
έρχεται από το κράτος. Οι κυριότερες περιοχές εστίασης της
χρηµατοδότησης είναι:
• τα ευφυή συστήµατα µεταφορών
• οι προηγµένες τεχνολογίες λειτουργίας και διαχείρισης των

µεταφορών
• οι προηγµένες υποδοµές µεταφορών
• οι προηγµένες µέθοδοι προσοµοίωσης συστηµάτων µεταφο-

ρών
∆εν πρέπει να ξεχνάµε επίσης ότι η συµµετοχή της βιοµηχανίας
δηµιουργεί αρκετά συχνά εντάσεις µεταξύ των ακαδηµαϊκών
ερευνητών και στελεχών της βιοµηχανίας που ενδεχοµένως
έχουν συγκρουόµενους στόχους σε ορισµένα έργα συνεργα-
σίας. Η βιοµηχανία θέλει έγκαιρες λύσεις σε πρακτικά προ-
βλήµατα, ενώ οι επιστήµονες θέλουν να διεξάγουν, κατά
προτίµηση νέα ή πρωτοποριακή έρευνα µε δηµοσιεύσιµα απο-
τελέσµατα.

Περιοχές για µελλοντική έρευνα:
Η ακαδηµαϊκή έρευνα θα µπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώ-
σεις στην περιοχή των δεσµών µεταξύ της µεταποίησης και των
µεταφορών, ιδίως δε καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να µει-
ώσουν τα αποθέµατα, το κόστος και το χρόνο µεταφοράς µέσω
της ολοκληρωµένης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
τους. Μια άλλη εξίσου γόνιµη περιοχή για έρευνα είναι η ανά-
πτυξη και η χρήση των διαδικασιών βελτιστοποίησης για τον µα-
κροπρόθεσµο συντονισµό της αλυσίδας εφοδιασµού. Για
παράδειγµα, ένα σχέδιο παραγωγής που θα επιτύγχανε χαµηλό
κόστος κατασκευής θα µπορούσε να έχει αυξηµένο κόστος µε-
ταφοράς. Επειδή αυτά τα έξοδα καθώς και η µέτρησή τους επι-
βαρύνουν (ενδεχοµένως) διαφορετικά τµήµατα, οι βιοµηχανίες
δεν τα λαµβάνουν υπόψη µε ακρίβεια στον προγραµµατισµό
τους. Όσο υπήρχαν τα περιθώρια χρόνου ή / και αποθεµάτων,
ώστε να αποσυνδέονται αυτές οι διαδικασίες, δεν υπήρχε σο-
βαρό πρόβληµα, αλλά είναι βέβαιο ότι µε τις όλο και περισσό-
τερο υιοθετούµενες από τη παραγωγή µεθόδους just-in-time

θα καταστεί σύντοµα ένα σηµαντικό πρόβληµα για όλο και πε-
ρισσότερες βιοµηχανίες.
Μια ακόµη κρίσιµη περιοχή έρευνας αφορά την πρόβλεψη της
ζήτησης στις µεταφορές, κυρίως σε τοµείς υψηλού ρίσκου από
άποψη επενδύσεων όπως είναι οι αεροµεταφορές και η ακτο-
πλοΐα, όπου οι αβεβαιότητες και οι µεταβολές στη ζήτηση απο-
τελούν κρίσιµους παράγοντες στη διαδικασία αποφάσεων. Η
πανεπιστηµιακή έρευνα θα διαδραµατίσει επίσης µεγαλύτερο
ρόλο και σε άλλους τοµείς, όπως η εκπόνηση ολοκληρωµένων
σχεδίων σχεδιασµού και λειτουργίας, η ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας των πληροφοριών για την υποστήριξη των αποφάσεων πα-
ραγγελιών , η ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών για
την υποστήριξη του συντονισµού και του προγραµµατισµού της
διακίνησης των εµπορευµάτων και η έρευνα των τάσεων και της
καταναλωτικής συµπεριφοράς. Για παράδειγµα, η διαθεσιµό-
τητα πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο που καταγράφουν π.χ.
τα επίπεδα των αποθεµάτων κάθε στιγµή στα σηµεία διάθεσης
(χονδρικής ή λιανικής) καθώς και τρέχουσες πληροφορίες για
την κατάσταση των δικτύων και της κυκλοφορίας, µπορούν να
υποστηρίξουν µοντέλα διαδοχικής λήψης αποφάσεων υπό συν-
θήκες αβεβαιότητας και να αποτελέσουν τη βάση για τα εργα-
λεία των εφοδιαστικών αλυσίδων του µέλλοντος. Είναι
σηµαντικό να τονιστεί ότι η έρευνα σε αυτούς τους τοµείς θα
είναι "έρευνα µηχανικής" (δηλαδή έρευνα που επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα λύσουν προβλήµατα της
βιοµηχανίας για τα οποία δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιµοι κα-
νόνες ή αρχές υπολογισµού). Τέλος η ασφάλεια των µεταφο-
ρών θα αποτελέσει ένα κρίσιµο ζήτηµα που θα θέσει σηµαντικά
ερωτήµατα στους µελλοντικούς ερευνητές: για παράδειγµα,
πώς θα µπορέσει να βελτιωθεί η ασφάλεια των συστηµάτων,
ενώ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ή τουλάχιστον να διατηρούν
την αποτελεσµατικότητά τους.

Προτάσεις:
Η ροή γνώσης µεταξύ ακαδηµαϊκής έρευνας και βιοµηχανίας
θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά. Κατά τη γνώµη πολλών ειδι-
κών, θα πρέπει να ληφθούν άµεσα τα ακόλουθα µέτρα για την
προώθηση αυτού του στόχου:
1. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα πρέπει να αναπτύξει καλύτερα προ-

γράµµατα σπουδών στον τοµέα των µεταφορών για την προ-
σέλκυση καλών σπουδαστών και διδασκόντων, αλλά και το
ενδιαφέρον της βιοµηχανίας. Αυτό θα απαιτήσει αλλαγές στα
κίνητρα και τα συστήµατα ανταµοιβής ώστε να ενθαρρυνθούν
νέοι ερευνητές να εργαστούν στον τοµέα αυτόν.

2. Η βιοµηχανία πρέπει να θεσπίσει το θεσµό των εκπαιδευτι-
κών αδειών στους απασχολούµενους σε αυτήν, αλλά επίσης
και τα πανεπιστήµια θα πρέπει να προωθήσουν τον θεσµό της
µερικής διδασκαλίας (part time) από στελέχη της βιοµηχα-
νίας καθώς και την ανάπτυξη προγραµµάτων που θα προ-
ωθήσουν την αλληλοεπίδραση µεταξύ πανεπιστηµίων και
βιοµηχανίας.

*Αντώνης Σταθόπουλος
Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας του ΣΕΣ
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6 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ektimhση Των Επιπτωσεων Μειωσησ
Της Παραβατικοτητας Στη Σταθµευση

Με Χρηση Προσοµοιωσησ
Μάρκος Κλαδευτήρας*, Κώστας Αντωνίου**

1. Εισαγωγή
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εκτιµήσει την επί-
πτωση που έχει ένας συγκεκριµένος τύπος παράνοµης στάθ-
µευσης σε κυκλοφοριακό, περιβαλλοντικό και οικονοµικό
επίπεδο. Ο τύπος παράνοµης στάθµευσης που µελετάται στο
πλαίσιο αυτής της εργασίας είναι αυτό που αναφέρεται από τον
Ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (2007) ως «στάση και
στάθµευση παράπλευρα άλλου σταθµευµένου οχήµατος» (δι-
πλοπαρκάρισµα). Στόχο της εργασίας αποτελεί η ποσοτικοποί-
ηση των επιπτώσεων αυτών, αλλά και των οφελών που θα
προκύψουν αν το φαινόµενο περιορισθεί (π.χ µέσω αύξησης της
αστυνόµευσης) ή, ακόµα καλύτερα, εξαλειφθεί.

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Οι τροχαίες παραβάσεις που σχετίζονται µε τη στάθµευση είναι
ίσως οι συχνότερες τροχαίες παραβάσεις σε εµφάνιση (Petiot,
2004). Τι όµως ωθεί τους ανθρώπους στην παρανοµία; Σύµ-

φωνα µε τους Fishman and Miguel (2007) οι νόρµες και η
κουλτούρα αποτελούν τον ένα παράγοντα και η αστυνόµευση
τον άλλο. Για την επίλυση του προβλήµατος αρκετές λύσεις
έχουν προταθεί τόσο µε βάση οικονοµικές θεωρίες (Jolls,
2004) ή µε πρακτικές λύσεις όπως η τοποθέτηση κώνων σε κα-
τάλληλες θέσεις (Orr et al., 2005). Παράλληλα, διάφορα µον-
τέλα έχουν αναπτυχθεί για να εκτιµήσουν την επίπτωση που
έχουν διάφορες τροχαίες παραβάσεις σχετικά µε τη στάθµευση
ή το φαινόµενο της αναζήτησης µίας διαθέσιµης θέσης στάθ-
µευσης (cruising for parking) σε κυκλοφοριακό, περιβαλλον-
τικό και οικονοµικό επίπεδο (Arnott and Inci, 2006; Han et al.,
2005; Lu and Viegas, 2007; Silas and Holguin-Vegas, 2009;
Yannis et al., 2006).
Η παρούσα εργασία συµπληρώνει την υφιστάµενη έρευνα που
έχει πραγµατοποιηθεί σε θέµατα στάθµευσης καθώς (α) προτυ-
ποποιεί και εφαρµόζει σε µικροσκοπικό επίπεδο ένα συγκεκρι-
µένο τύπο παράνοµης στάσης και στάθµευσης και (β) εκτιµά τα
κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη που θα
είχε ο περιορισµός ή η εξάλειψή του.
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3. Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Η µοντελοποίηση του συγκεκριµένου τύπου παράνοµης στάθ-
µευσης πραγµατοποιήθηκε µε βάση τη συµπεριφορά που πα-
ρουσιάζουν οι οδηγοί οι οποίοι καλούνται να παρακάµψουν το
παράνοµα σταθµευµένο όχηµα (µαύρο). Η συµπεριφορά των
οδηγών που ακολουθούν ποικίλει µε βάση τα χαρακτηριστικά
της οδού και τις διαθέσιµες επιλογές και, σε ορισµένες περι-
πτώσεις, για την προτυποποίησή της εισάγεται µια ιδεατή, βοη-
θητική λωρίδα. Τα σχήµατα 1(α) και 1(β) παρουσιάζουν το
φαινόµενο έτσι όπως εµφανίζεται σε οδικά τµήµατα µίας λωρί-
δας ανά κατεύθυνση (το 1(α) αναφέρεται σε οδικά τµήµατα µίας
κατεύθυνσης ενώ το 1(β) σε οδικά τµήµατα δύο κατευθύνσεων).
Το σχήµα 1(γ) δείχνει πως η χρήση της βοηθητικής λωρίδας
συµβάλει στην προτυποποίηση του προβλήµατος, ενώ το σχήµα
1(δ) παρουσιάζει πως στην περίπτωση των δύο λωρίδων ανά
κατεύθυνση δεν απαιτείται η χρήση της βοηθητικής λωρίδας.

4. Μελέτη Περίπτωσης
Για την εκτίµηση των επιπτώσεων σε ένα πραγµατικό οδικό δί-
κτυο µελετήθηκε ένα τµήµα της ευρύτερης περιοχής του Κο-
λωνακίου (Χάρτης 1) συνολικής έκτασης 0,22 τετραγωνικών
χιλιοµέτρων. Στην ευρύτερη περιοχή του Κολωνακίου εφαρµό-
ζεται σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης. Όλες οι νόµιµες θέ-
σεις στάθµευσης της περιοχής χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
(α) µονίµων κατοίκων, (β) επισκεπτών και (γ) ειδικής χρήσης
(περιπτώσεις χώρων µπροστά από τραπεζικά υποκαταστήµατα,
πρεσβείες κλπ).

Συλλογή δεδοµένων
Για την υλοποίηση της µελέτης αυτής κρίθηκε απαραίτητη η
συλλογή δεδοµένων που σχετίζεται µε τους κυκλοφοριακούς
φόρτους και τη ζήτηση στο δίκτυο, τα χαρακτηριστικά του φαι-
νοµένου της παράνοµης στάσης και στάθµευσης παράπλευρα
άλλου σταθµευµένου οχήµατος, καθώς και στοιχεία σχετικά µε
το δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (στάσεις και δροµολόγια).
Καθώς στην περιοχή κυκλοφοριακά δεδοµένα δεν είναι διαθέ-
σιµα κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή µετρήσεων στην περιοχή.
Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν κατά την πρωινή αιχµή
(08:00-09:00) τεσσάρων διαδοχικών εργάσιµων ηµερών. Κυ-
κλοφοριακοί φόρτοι, στρέφουσες και κατηγορίες οχηµάτων µε-
τρήθηκαν σε επτά χαρακτηριστικούς κόµβους της περιοχής. Οι
κόµβοι επιλέχθησαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δίνουν µία αν-
τιπροσωπευτική εικόνα για το σύνολο του δικτύου (τα σηµεία
εµφανίζονται στο Χάρτη 1 µε πράσινα τετράγωνα). Επίσης, τα χα-
ρακτηριστικά της παράνοµης στάσης ή στάθµευσης παρά-
πλευρα άλλου σταθµευµένου οχήµατος συλλέχθησαν στο
πεδίο. Στο χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης 1) τα οδικά τµήµατα
όπου το φαινόµενο εµφανίζεται συστηµατικά σηµειώνονται µε
κόκκινο χρώµα.

Συνοπτικά Αποτελέσµατα
Μία µεγάλη σειρά σεναρίων πραγµατοποιήθηκε ώστε να εκτι-
µηθούν πλήρως τα οφέλη που µπορούν να κερδηθούν από µία
πιθανή µείωση ή πλήρη εξάλειψη του φαινοµένου. Οι παράµε-
τροι που τροποποιούνταν σε κάθε σενάριο ήταν ο κυκλοφορια-
κός φόρτος της περιοχής και η πρόθεση παράνοµης στάσης ή
στάθµευσης παράπλευρα άλλου οχήµατος (δοκιµάστηκε η πα-
ρατηρούµενη από το πεδίο, µειωµένη κατά 50% και µηδενική).
Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

7 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Σχήµα 1: Προτυποποίηση της παράνοµης στάσης και στάθµευ-
σης παράπλευρα άλλου οχήµατος

Χάρτης 1: Η περιοχή µελέτης όπου εµφανίζονται τα σηµεία µε-
τρήσεων (πράσινα τετράγωνα) και τα οδικά τµήµατα όπου η πα-
ράνοµη στάση ή στάθµευση παράπλευρα άλλου οχήµατος
εµφανίζεται συστηµατικά (κόκκινες γραµµές).
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8 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

5. Γενίκευση
Με βάση τα αποτελέσµατα της καθυστέρησης και του χρόνου σε στάση που καταγράφησαν για την περιοχή του Κολωνακίου,
πραγµατοποιήθηκε µία γενίκευση των αποτελεσµάτων σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά το ∆ήµο Αθηναίων (Πίνακας 2),
ενώ το δεύτερο αφορά την ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας (Πίνακας 3). Για την πραγµατοποίηση της γενίκευσης
χρησιµοποιήθηκαν διαθέσιµα κυκλοφοριακά στοιχεία από το ∆ήµο Αθηναίων (2008), το ΥΠΕΧΩ∆Ε (2009) και το ΣΕΣ (2008) καθώς
και στοιχεία από τη βιβλιογραφία σχετικά µε την αξία του χρόνου στην Ελλάδα (Antoniou et al., 2007) και τις εκποµπές καυσαερίων
των οχηµάτων (Frey et al., 2003).

Πίνακας 1: Αποτελέσµατα µελέτης περίπτωσης
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9 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα για το ∆ήµο Αθηναίων

Πίνακας 3: Αποτελέσµατα για την Περιφέρεια Αθηνών
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10 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

6. Συµπεράσµατα
Τα αποτελέσµατα από την µελέτη περίπτωσης έδειξαν ότι πε-
ριορισµός του φαινοµένου µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την
αύξηση της µέσης ταχύτητας από 10% έως 15%, ενώ η καθυ-
στέρηση και ο χρόνος σε στάση µπορούν να µειωθούν κατά 15%
και 20% αντίστοιχα. Η εξάλειψη του φαινοµένου θα επέφερε
ακόµα σηµαντικότερα κυκλοφοριακά οφέλη στο οδικό δίκτυο
του Κολωνακίου, καθώς η ταχύτητα θα σηµείωνε αύξηση που
φτάνει µέχρι και το 44%, η καθυστέρηση θα µειωνόταν µέχρι και
33%, ενώ ο χρόνος σε στάση έως και 47%.

Για την ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων ο περιορισµός του
φαινοµένου µπορεί να αποφέρει µείωση της καθυστέρησης που
φτάνει τις 1.708 ώρες και µείωση του χρόνου σε στάση που φτά-
νει τις 1.535 ώρες µόνο κατά τη διάρκεια µίας τυπικής πρωινής
αιχµής. Σχεδόν διπλάσια είναι τα οφέλη αν το φαινόµενο εξαλει-
φθεί πλήρως. Σηµαντικά είναι και τα οικονοµικά οφέλη, καθώς
περιορίζοντας το φαινόµενο εξοικονοµούνται από 2,2 έως και
12,0 χιλιάδες ευρώ (αναλόγως του κριτηρίου γενίκευσης), ενώ
εξαλείφοντάς το εξοικονοµούνται από 4,3 έως και 23,3 χιλιάδες
ευρώ. Περιορισµός του φαινοµένου όµως θα µείωνε σηµαντικά
και τις εκποµπές αέριων ρύπων όπως διοξειδίου του άνθρακα
(µέχρι και 15,2 τόνοι/ώρα αιχµής/ηµέρα), µονοξειδίου το άν-
θρακα (έως και 5,1 χιλιόγραµµα/ώρα αιχµής/ηµέρα) και υδρο-
γονανθράκων (έως και 2,8 χιλιόγραµµα/ώρα αιχµής/ηµέρα).

Σηµαντικά είναι τα οφέλη και για την Περιφέρεια της Αθήνας. Η
καθυστέρηση και ο χρόνος σε στάση µπορούν να περιοριστούν
από 3.600 έως και 19.215 και από 3.237 έως και 17.274 ώρες
ανά αιχµή ανά ηµέρα αντίστοιχα. Σχεδόν διπλάσια είναι τα οφέλη
αν το φαινόµενο εξαλειφθεί. Το οικονοµικό όφελος από τον πε-
ριορισµό αυτού του τύπου παράνοµης στάθµευσης για όλη την
αστική περιοχή της Αθήνας εκτιµήθηκε κατ’ ελάχιστον στα 25,2
χιλιάδες ευρώ για την πρωινή αιχµή µίας καθηµερινής ηµέρας.
Αν ωστόσο δεν υπάρχει όχηµα που σταθµεύει παράπλευρα
άλλου οχήµατος στο οδικό δίκτυο, τα οικονοµικά αυτά οφέλη
εκτιµήθηκαν (ανάλογα µε το κριτήριο γενίκευσης) από 48,9 έως
και 260,9 χιλιάδες ευρώ. Εξίσου σηµαντικά είναι και τα περι-
βαλλοντικά οφέλη καθώς τόσο οι εκποµπές διοξειδίου του άν-
θρακα όσο και οι εκποµπές µονοξειδίου του άνθρακα και
υδρογονονθράκων θα µειώνονταν σηµαντικά.
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∆ιερεyνηση Oρων Συνεργειας
∆ηµοσιας Συγκοινωνιας

Και Ποδηλατου
Ανθή Τσακιροπούλου*, Μαρία Μιρτσοπούλου**, Χρίστος Ταξιλτάρης***

Εισαγωγή
Η παρούσα µελέτη έχει ως αντικείµενο τη διερεύνηση της υφι-
στάµενης και της προδιαγραφόµενης κατάστασης του συστήµα-
τος αστικών µεταφορών στη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα σε σχέση
µε το ποδήλατο, τις ∆ηµόσιες Αστικές Συγκοινωνίες (∆.Α.Σ.) και
τη συνέργειά τους, ως συνιστώσες της βιώσιµης κινητικότητας.
Στόχοι της µελέτης είναι η διατύπωση καταρχήν προτάσεων για
την προώθηση της συνδυασµένης χρήσης των συνιστωσών
αυτών καθώς και η αξιολόγηση της εφικτότητάς τους µε χρήση
λογισµικού προσοµοίωσης της κυκλοφορίας.

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε συνίσταται σε αποτύπωση
και εντοπισµό αδυναµιών του υφιστάµενου συστήµατος αστικών
µεταφορών, προσδιορισµό και τεκµηρίωση προτάσεων, ορισµό,
ψηφιακή επεξεργασία του δικτύου αναφοράς και δηµιουργία
ακριβούς συγκοινωνιακού υποδείγµατος.

Προτάσεις για τη Θεσσαλονίκη
Για την αναβάθµιση της ποιότητας του συνόλου των µετακινήσεων
προτείνεται ένα σχέδιο ανάπτυξης που στοχεύει στον περιορισµό
της χρήσης οχηµάτων Ι.Χ. και περιλαµβάνει τη διαµόρφωση
ζωνών ήπιας κυκλοφορίας και την εγκατάσταση νέων ποδηλατο-
λωρίδων και ποδηλατοδρόµων (Σχήµα 1).
Για την εξασφάλιση συµπληρωµατικότητας των γραµµών των λε-
ωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. και του ποδηλάτου προτείνονται η δια-
πλάτυνση των λεωφορειολωρίδων, όπου υπάρχουν ήδη, και η
δηµιουργία νέων µε διαµορφώσεις που εντάσσουν το ποδήλατο
µε τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας και άνεσης. Πιο συγ-
κεκριµένα, προτείνονται: α) στις οδούς Τσιµισκή, Μητροπόλεως,
Βασ. Όλγας, Γ. Παπανδρέου και Αγγελάκη η κατασκευή λεωφο-
ρειοποδηλατοδρόµου πλάτους 4,5 µέτρων και εγκατάσταση στη-
θαίου (πλάτους 70 εκ.) για το διαχωρισµό από την κυκλοφορία
των αυτοκινήτων και β) στις οδούς Εγνατία, Αλ. Παπαναστασίου
και Λεωφόρο Στρατού η εγκατάσταση υπερυψωµένου (κατά 15
εκ.) ποδηλατοδρόµου ως προς το κατάστρωµα της οδού και στις
δύο κατευθύνσεις µεταξύ πεζοδροµίου και λεωφορειολωρίδας.
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13 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Για τη συµπληρωµατικότητα του ποδηλάτου µε την κατασκευα-
ζόµενη γραµµή του µετρό κρίνεται απαραίτητη η επέκταση των
ποδηλατικών υποδοµών και σε άλλες βασικές οδούς της πόλης,
που λειτουργούν τροφοδοτικά για τους σταθµούς µετρό, η εφαρ-
µογή µέτρων ήπιας κυκλοφορίας και η ανάπλαση παρακείµε-
νων οδών για απόδοση δηµόσιου χώρου σε ήπιους τρόπους
µετακίνησης.
Συµπληρωµατικά, προτείνονται παρεµβάσεις, ώστε να παρέχε-
ται η δυνατότητα φόρτωσης ποδηλάτου σε οχήµατα των ∆.Α.Σ.
Όσον αφορά σε εγκαταστάσεις στάθµευσης, προτείνεται η χω-

ροθέτησή τους σε σταθµούς και στάσεις για την εξασφάλιση συν-
δυασµένων µετακινήσεων. Επιπλέον, προτείνεται η λειτουργία
συστήµατος ενοικίασης ποδηλάτων σε σταθµούς και στάσεις και
η παροχή κινήτρων για την προώθηση της χρήσης τους συµ-
πληρωµατικά µε τη χρήση των δηµόσιων συγκοινωνιών, µέσω
καθιέρωσης ενιαίων χαµηλών κοµίστρων. Τέλος, για την ενη-
µέρωση και την παρακίνηση των πολιτών, προτείνεται η πραγ-
µατοποίηση εκστρατειών για την ποδηλασία και τη συνδυασµένη
χρήση της µε δηµόσιες συγκοινωνίες.

Εξέταση εφικτότητας µε χρήση
υποδείγµατος προσοµοίωσης
της κυκλοφορίας
Η αξιολόγηση της εφικτότητας δύο εκ των παραπάνω προτά-
σεων γίνεται ενδεικτικά µε µικροσκοπικό υπόδειγµα (VISSIM),
που εξετάζει συµπεριφορές ως και ξεχωριστών µονάδων του συ-
στήµατος (αυτοκίνητο, χρήστης), αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις
που προκαλούνται µε προσέγγιση δευτερολέπτου. Ως εξεταζό-
µενοι άξονες ορίζονται η οδός Τσιµισκή στο τµήµα µεταξύ των
οδών Αγγελάκη και Ι. ∆ραγούµη και η Εγνατία οδός µεταξύ των
οδών Αγγελάκη και Αντιγονιδών. Αξιολογούνται τα εξής τρία σε-
νάρια: Σενάριο αναφοράς - Υφιστάµενη κατάσταση, Σενάριο 1 -

απουσία υποδοµών, Σενάριο 2 - Προτεινόµενη κατάσταση
(Σχήµα 2).
Με κριτήρια την κυκλοφοριακή συµφόρηση, τις σχηµατιζόµενες
ουρές αναµονής, τους χρόνους καθυστέρησης, την κατανάλωση
ενέργειας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, εκτιµάται το
επίπεδο εξυπηρέτησης και παρατηρούνται κρίσιµα σηµεία στις
συµβολές των σηµαντικότερων αρτηριών και στις δύο εξεταζό-
µενες οδούς.
Πιο αναλυτικά, στην οδό Τσιµισκή οι ευνοϊκότερες τιµές ως προς
τον κυκλοφορικό φόρτο (οχήµατα/ώρα), την πυκνότητα δικτύου,
τη µέση αναπτυχθείσα ταχύτητα, τις στάσεις ανά όχηµα, τη συ-
νολική διανυθείσα απόσταση και το µέγιστο µήκος ουρών ανα-
µονής για το σύνολο των οχηµάτων παρατηρούνται στο Σενάριο
2 (µε την ένταξη λεωφορειοποδηλατοδρόµου). Αντίθετα, όσον

Σχήµα 1: Υφιστάµενη κατάσταση ποδηλατικών υποδοµών και προτάσεις πύκνωσης - επέκτασης
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14 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

αφορά στους συνολικούς χρόνους καθυστέρησης και µετακίνη-
σης, ως πλέον πρόσφορο παρουσιάζεται το Σενάριο 1, ενώ οι µι-
κρότερες τιµές ουρών αναµονής εµφανίζονται στο Σενάριο
Αναφοράς. Υψηλοί χρόνοι καθυστέρησης και µετακίνησης που
εµφανίζονται στο Σενάριο 2 µπορούν να λειτουργήσουν ως ανα-
σταλτικός παράγοντας επιλογής Ι.Χ. για τη µετακίνηση στρέφον-
τας τους µετακινούµενους στις βιώσιµες µορφές µετακίνησης.
Οι εκποµπές αερίων ρύπων των εξεταζόµενων κόµβων είναι αι-
σθητά χαµηλότερες στο Σενάριο 2, σε σχέση µε τα υπόλοιπα σε-
νάρια, όπως αναµενόταν.
Στην Εγνατία οδό ως προτιµότερο σενάριο για το σύνολο των
οχηµάτων µε κριτήρια την πυκνότητα οχηµάτων, τη µέση ανα-
πτυχθείσα ταχύτητα, τις στάσεις ανά όχηµα, τη συνολική καθυ-
στέρηση, το συνολικό χρόνο µετακίνησης και τις µικρότερες σε
µήκος ουρές αναµονής προκύπτει το Σενάριο 2. Η µικρότερη
διανυθείσα απόσταση εµφανίζεται στο Σενάριο Αναφοράς. Το πιο
φιλικό στο περιβάλλον είναι το Σενάριο 2 µε τους λιγότερους
εκπεµπόµενους ρύπους και τη χαµηλότερη κατανάλωση καυ-
σίµου.
Ειδικότερα για τα αστικά λεωφορεία εξετάζονται η ταχύτητα, οι
καθυστερήσεις και ο συνολικός χρόνος µετακίνησης ως ενδει-
κτικές παράµετροι του επιπέδου εξυπηρέτησης στους δύο βα-
σικούς άξονες. Παρατηρείται σταδιακή βελτίωση των τιµών των
παραµέτρων κατά τη µετάβαση από το Σενάριο 1 στο Σενάριο
Αναφοράς και µε την ένταξη του ποδηλάτου στο Σενάριο 2 τόσο
στην Τσιµισκή όσο και στην Εγνατία. Όπως αναµενόταν, µε την
ένταξη µέτρων προτεραιότητας υπέρ των ήπιων µορφών µετα-
κίνησης βελτιώνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης των λεωφορει-
ακών γραµµών.

Συµπεράσµατα
Ως γενικό συµπέρασµα της µελέτης, προκύπτει η αναγκαιότητα
σχεδιασµού και εφαρµογής µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής
για τη βιώσιµη κινητικότητα της πόλης, όπου οι δηµόσιες συγ-
κοινωνίες, η ποδηλασία και η συνδυασµένη χρήση τους εντάσ-
σονται µε ουσιαστικό τρόπο στον συγκοινωνιακό σχεδιασµό και
όχι προσχηµατικά και αποσπασµατικά. Η ορθολογική διαχείριση
της υπάρχουσας υποδοµής, συνδυασµένη µε επενδύσεις βρα-
χυπρόθεσµου χαρακτήρα και περιορισµένων επενδύσεων σε
µέτρα προτεραιότητας υπέρ της συνέργειας των δηµόσιων συγ-
κοινωνιών και των ποδηλάτων, µπορούν να περιορίσουν τη
χρήση του αυτοκινήτου αποτελώντας λύση για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στην πόλη.
Το σύνολο των καταρχήν προτάσεων που διατυπώνονται εδώ
απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση, τόλµη και επιµονή για αλλαγή
κατεύθυνσης και ουσιαστική ανατροπή νοοτροπίας στον σχεδια-
σµό και χρήση των υποδοµών. Οι όροι συνέργειας δηµόσιων
συγκοινωνιών και ποδηλάτου που παρουσιάσθηκαν, εστιάζονται
σε ρυθµίσεις διατάξεων στους άξονες, όπου λειτουργούν σή-
µερα λεωφορειολωρίδες ή αναµένεται να κατασκευαστούν
χωρίς κατ’ ανάγκη µεγάλες αλλαγές στο κυκλοφοριακό καθε-
στώς και κινούνται στη λογική του ορθολογικού ενιαίου πολεο-
δοµικού και συγκοινωνιακού σχεδιασµού στη Θεσσαλονίκη.
Βέβαια, η διατύπωση πολεοδοµικών στόχων υπερβαίνει την πα-
ρούσα ανακοίνωση. Οι προτάσεις όµως που διατυπώνονται µπο-
ρούν να αξιοποιηθούν στην πορεία αναθεώρησης του ισχύοντος
Ρυθµιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης (Ν1561/1985).
Η ανακοίνωση αναδεικνύει, τέλος, τη σηµασία της αξιολόγησης
της εφικτότητας συγκεκριµένων παρεµβάσεων µε υποδείγµατα

Σχήµα 2:
Εξεταζόµενα
σενάρια
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προσοµοίωσης. Κρίνοντας ωστόσο τα αποτελέσµατά τους κατα-
λήγουµε µε βεβαιότητα στο συµπέρασµα ότι εκτός των ποσοτι-
κοποιήσιµων παραγόντων (παράµετροι χάραξης οδού και ιδίως
της διατοµής καθώς και παράµετροι κυκλοφοριακής ροής) πρέ-
πει να συνυπολογίζονται και παράγοντες ποιοτικού κυρίως χα-
ρακτήρα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη:
καλαισθησία και λειτουργικότητα των υποδοµών, άνεση και
ασφάλεια της µετακίνησης µε ήπια µέσα.
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Ανaπτυξη Neας Mεθοδολογiας
Yπολογισµοy Eπιπeδου

Eξυπηρeτησης Πεζων
Προσαρµοσµενης Στο Ελληνικο

Αστικο Περιβαλλον
Παρασκευή Χριστοπούλου *

1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία αποτελεί σύνοψη της διδακτορικής δια-
τριβής που εκπονήθηκε στον ΤΟ.ΜΕ.Σ.Υ.∆.Ε.ΑΝ. του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. υπό την επίβλεψη της Καθη-
γήτριας κας Μάγδας Πιτσιάβα – Λατινοπούλου.
Καθώς τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη µε-
λέτη συστηµάτων µεταφορών που βελτιώνουν την ποιότητα της
πεζής µετακίνησης και οι ευάλωτοι χρήστες των οδών αποτε-
λούν το κεντρικό αντικείµενο της αστικής κινητικότητας, ο υπο-
λογισµός του επιπέδου εξυπηρέτησης (Ε.Ε.) των πεζών έχει
µεγάλη σηµασία ώστε να βελτιωθούν οι υφιστάµενες υποδοµές
και να καθοδηγηθούν οι νέες επενδύσεις. Το Ε.Ε. των πεζών µε-
τακινήσεων καθορίζει τις συνθήκες µίας υποδοµής και καθορί-
ζεται από παραµέτρους που επηρεάζουν την κινητικότητα, την

ασφάλεια και την άνεση των πεζών.
Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, πραγµατοποιήθηκε
εκτενής ανασκόπηση σε διαθέσιµες µεθοδολογίες υπολογισµού
Ε.Ε. πεζών και µέσω της εξέτασης των συνθηκών ανάπτυξής
τους, επιλέχθηκαν οι κατάλληλες παράµετροι ως βάση για την
ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου υπολογισµού Ε.Ε. πεζών. Καθώς
τελικός στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν η ενσωµάτωση
της αντίληψης των ελλήνων πεζών στον υπολογισµό του Ε.Ε.,
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τις άλλες µεθοδολογίες. Η εφαρµογή του βαθµονοµηµένου µον-
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ότι αντικατοπτρίζει τις πραγµατικές συνθήκες πεζής µετακίνη-
σης στο περιβάλλον µίας ελληνικής πόλης.

2. ∆ιαµόρφωση νέας µεθοδολογίας
υπολογισµού Ε.Ε. πεζών
H βιβλιογραφική ανασκόπηση µεθοδολογιών υπολογισµού Ε.Ε.
πεζών, περιελάµβανε την παρουσίαση και αποτίµηση έντεκα
(11) µεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν σε διεθνές επίπεδο για
τον υπολογισµό του Ε.Ε. πεζών κατά µήκος του άξονα κίνησής
τους, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη διαβάσεις και διασταυρώ-
σεις. Όλες οι διαθέσιµες µεθοδολογίες υπολογισµού Ε.Ε. πεζών
εξετάστηκαν ως προς τις παραµέτρους που λαµβάνουν υπόψη
για τον προσδιορισµό του Ε.Ε. των πεζών και ως προς τη διαδι-
κασία υπολογισµού τους. Παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφο-
ροποιήσεις ως προς τις προσεγγίσεις και τα εργαλεία που
χρησιµοποιήθηκαν από
τις διάφορες µεθοδο-
λογίες (π.χ. αριθµητικά
µοντέλα, πινακοποίηση
των παραµέτρων µε ει-
σαγωγή βαρών κτλ),
αλλά και αρκετά κοινά
στοιχεία, κυρίως ως
προς τις παραµέτρους
καθορισµού του Ε.Ε.
Από τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση και την
προσεκτική µελέτη
όλων των διαθέσιµων
µεθοδολογιών προσ-
διορισµού Ε.Ε. πεζών
αποµονώθηκαν τα ση-
µαντικότερα στοιχεία κάθε µεθοδολογίας
που θεωρήθηκε ότι θα µπορούσαν να χρη-
σιµοποιηθούν για την ανάπτυξη του νέου
µοντέλου, προστέθηκαν στοιχεία που αντι-
κατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά των πεζών
µετακινήσεων και την κλίµακα ανάπτυξης
µίας ελληνικής πόλης και ενσωµατώθη-
καν οι οδηγίες σχεδιασµού των υποδοµών
για πεζή µετακίνηση και των προδιαγρα-
φών για άτοµα µε αναπηρία.
Το επόµενο βήµα ήταν η συγκέντρωση, από
όλες τις διαθέσιµες µεθοδολογίες που εξε-
τάστηκαν και από την εµπειρία των συνθη-
κών πεζής µετακίνησης στις ελληνικές
πόλεις, όλων των παραµέτρων που ενδε-
χοµένως να επηρεάζουν την πεζή µετακί-
νηση. Με την ολοκλήρωση αυτής της
διαδικασίας δηµιουργήθηκε το νέο µοντέλο, χρησιµοποιώντας
ως βασικές κατηγορίες παραµέτρων τις παραµέτρους µηχανο-
κίνητης κυκλοφορίας, κίνησης πεζών και γεωµετρίας / περι-
βάλλοντος / πεζοδροµίου (στις οποίες ενσωµατώθηκαν οι
αρχές του Εγχειριδίου του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε «Σχεδιάζοντας για

όλους»). Στη συνέχεια καθορίστηκαν έξι (6) παράµετροι σε
κάθε βασική κατηγορία και εφαρµόστηκαν ποσοστά επιρροής
και συντελεστές βαρύτητας, που σε συνδυασµό µε τη βαθµολό-
γηση κάθε παραµέτρου, οδηγούν στον υπολογισµό της συνολι-
κής βαθµολογίας του πεζοδροµίου που στη συνέχεια
αντιστοιχείται σε Ε.Ε. πεζών µε τη χρήση του πίνακα που συνο-
δεύει το µοντέλο.
Προκειµένου να εξεταστεί το νέο προτεινόµενο µοντέλο στο πε-
ριβάλλον µίας τυπικής ελληνικής πόλης πραγµατοποιήθηκε µία
πιλοτική εφαρµογή του µαζί µε πέντε (5) κατάλληλες µεθοδο-
λογίες κατά µήκος ενός τµήµατος πεζοδροµίου της Λεωφόρου
Νίκης στη Θεσσαλονίκη. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα από την
εφαρµογή όλων των µεθοδολογιών είναι προφανές ότι το Ε.Ε.
πεζών διαφοροποιείται, µε το νέο µοντέλο να δίνει τα δυσµενέ-
στερα αποτελέσµατα, καθώς λαµβάνει υπόψη έναν σηµαντικό
αριθµό ποιοτικών παραµέτρων. Κατά συνέπεια, το Ε.Ε που προ-
έκυψε από το νέο µοντέλο ανταποκρίνεται περισσότερο στις αν-

τικειµενικές συνθήκες
κίνησης στο εν λόγω
πεζοδρόµιο, σε σχέση
µε την πλειοψηφία
των υπολοίπων µεθο-
δολογιών.
Μετά την ανάπτυξη και
την εφαρµογή του
µοντέλου, σχεδιά-
στηκε µία εκτεταµένη
έρευνα ερωτηµατολο-
γίου, µε σκοπό: α) την
καταγραφή των παρα-
µέτρων που θεωρούν
σηµαντικές οι Έλλη-
νες πεζοί κατά τη µε-
τακίνησή τους, β) τη

σύγκριση των βαρών και των ποσοστών
επιρροής που χρησιµοποιήθηκαν στο µον-
τέλο µε αυτά που επέλεξαν οι Έλληνες
πεζοί και γ) τη βαθµονόµηση του µοντέλου
λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα από
την εφαρµογή της έρευνας ερωτηµατολο-
γίου και τις πραγµατικές συνθήκες κίνησης
των πεζών.
Η έρευνα διεξήχθη στα τέλη του 2011 µε τη
χρήση ενός πρωτότυπου ερωτηµατολογίου.
Προκειµένου να δοθούν µε σαφήνεια τα
αποτελέσµατα της έρευνας ερωτηµατολο-
γίου, τα 288 ερωτηµατολόγια που συγκεν-
τρώθηκαν, διακρίθηκαν σε τρεις βασικές
οµάδες: στους ειδικούς στον τοµέα των µε-
ταφορών, στους κατοίκους της πόλης της
Θεσσαλονίκης και στους πεζούς στο πεδίο.

Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων των ερωτη-
µατολογίων πραγµατοποιήθηκε ανάλυσή τους ανά κατηγορία µε
τη χρήση ενός συνδυασµού στατιστικών συναρτήσεων, χωρίς να
βασίζεται σε προηγούµενες έρευνες, µε χρήση της συνάρτησης
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187:Layout 1 19/12/13  11:44  Page 19



18 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

MODE και µε την άθροιση των δεικτών που προέκυψαν από την
εφαρµογή της µεθόδου στατιστικού ελέγχου διαφοράς δύο ανα-
λογιών (proportional differences test, p1 - p2).
Τα αποτελέσµατα της έρευνας ερωτηµατολογίου, έδωσαν ση-
µαντικά στοιχεία για τις µετακινήσεις και τις προτιµήσεις των
πεζών της πόλης της Θεσσαλονίκης. Από τη στατιστική επεξερ-
γασία των αποτελεσµάτων προέκυψαν τα ποσοστά επιρροής και
τα βάρη των παραµέτρων, που είναι απαραίτητα για την τελική
βαθµονόµηση του µοντέλου. Ειδικότερα, µέσω της στάθµισης
των επιλογών των ερωτηθέντων µε το µέγεθος των δειγµάτων
τους, προέκυψαν οι νέοι συντελεστές που ενσωµατώθηκαν τε-
λικά στο µοντέλο.
Προκειµένου να εξεταστεί το βαθµονοµηµένο µοντέλο στο πε-
ριβάλλον µίας τυπικής ελληνικής πόλης ως προς την απεικό-
νιση των πραγµατικών συνθηκών µετακίνησης των πεζών,
ακολούθησε µία συγκριτική εφαρµογή του νέου βαθµονοµηµέ-
νου µοντέλου στο ίδιο πεζοδρόµιο όπου εφαρµόστηκε το θεω-
ρητικό µοντέλο (αριστερό πεζοδρόµιο κατά την κατεύθυνση
κυκλοφορίας της Λεωφόρου Νίκης), της οποίας η αξιοπιστία των
συµπερασµάτων ενισχύθηκε περαιτέρω µε µία δεύτερη εφαρ-
µογή κατά µήκος ενός τµήµατος πεζοδροµίου της Οδού Τσιµι-
σκή. Πρόκειται για τα ίδια τµήµατα πεζοδροµίων όπου
εφαρµόστηκε η έρευνα ερωτηµατολογίου στο πεδίο. Βάσει λοι-
πόν των εφαρµογών του βαθµονοµηµένου µοντέλου σε δύο τυ-
πικά πεζοδρόµια της πόλης της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε
ότι περιγράφει µε ικανοποιητική ακρίβεια τις συνθήκες πεζής
µετακίνησης σε αυτά. Συνεπώς αντιµετωπίστηκε η έλλειψη της
διεθνούς βιβλιογραφίας για µία µεθοδολογία που να οδηγεί σε
ρεαλιστικά αποτελέσµατα Ε.Ε. πεζών στην Ελλάδα συνδυάζον-
τας ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της µετακίνησής τους.
ότι αντικατοπτρίζει τις πραγµατικές συνθήκες πεζής µετακίνη-
σης στο περιβάλλον µίας ελληνικής πόλης.

3. Συµπεράσµατα
Με την ολοκλήρωσή της διδακτορικής διατριβής, η οποία πα-
ρουσιάζεται συνοπτικά στην παρούσα εργασία, εισήχθηκε µία

νέα µεθοδολογία υπολογισµού Ε.Ε. πεζών πλήρως προσαρµο-
σµένη στα ελληνικά δεδοµένα, χρησιµοποιώντας στοιχεία της
ελληνικής νοµοθεσίας και ενσωµατώνοντας τις αντιλήψεις των
Ελλήνων πεζών.
Ειδικότερα, το µοντέλο που δηµιουργήθηκε, χρησιµοποιεί τις
παραµέτρους που επηρεάζουν περισσότερο την πεζή µετακί-
νηση στα πεζοδρόµια των ελληνικών πόλεων (π.χ. η απόσταση
από τη µηχανοκίνητη κυκλοφορία συνήθως ταυτίζεται µε το ρεί-
θρο, το ελεύθερο ύψος συχνά δεν είναι αρκετό καθώς εντοπί-
ζεται πλήθος παράνοµων κατασκευών) και για την αξιολόγησή
τους χρησιµοποιεί όρια και στοιχεία σχεδιασµού µε βάση την ελ-
ληνική νοµοθεσία και συγκεκριµένα το εγχειρίδιο του πρώην
ΥΠΕΧΩ∆Ε «Σχεδιάζοντας για όλους» και τον Ελληνικό Κτιριοδο-
µικό Κανονισµό (ελάχιστα πλάτη, φυτεύσεις, προδιαγραφές
ραµπών, ελάχιστα ύψη). Επίσης, ενσωµατώθηκαν σχεδιαστικά
στοιχεία για ΑµεΑ, όπως ορίζονται και πάλι από την ελληνική νο-
µοθεσία, καθώς στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίστηκε έλλειψη
προς αυτή την κατεύθυνση.
Όσον αφορά τον τρόπο ενσωµάτωσης στοιχείων φόρτων, δεν
επιλέχθηκε η εισαγωγή των φόρτων πεζών σύµφωνα µε το
HCM, που συνήθως υπερεκτιµά το Ε.Ε., αλλά ως αντίληψη από
τους πεζούς. Η εισαγωγή µόνο ποσοτικών παραµέτρων φόρτου
στο περιβάλλον µίας ελληνικής πόλης, καθιστά ευµενέστερα
τα αποτελέσµατα από την πραγµατική κατάσταση, καθώς υπάρ-
χουν σηµαντικές ελλείψεις σε στοιχεία περιβάλλοντος και γε-
ωµετρίας πεζοδροµίου. Πράγµατι από την πιλοτική εφαρµογή
του προτεινόµενου µοντέλου αποδείχθηκε ότι αυτό περιγράφει
µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις συνθήκες µετακίνησης σε µία τυ-
πική ελληνική πόλη από τις διαθέσιµες µεθοδολογίες. Επιπρό-
σθετα, το νέο µοντέλο δεν περιορίζεται µόνο σε ποιοτικές
παραµέτρους, αλλά απαιτεί ποσοτικά δεδοµένα πεδίου που µπο-
ρούν να µετρηθούν (π.χ. πλάτος πεζοδροµίου, ελεύθερο ύψος)
µειώνοντας έτσι σηµαντικά την επιρροή της υποκειµενικής κρί-
σης του ερευνητή.
Συµπερασµατικά, η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθή-
θηκε στην παρούσα έρευνα αποτελεί µία πρότυπη µεθοδολο-
γία υπολογισµού Ε.Ε. πεζών και επιτρέπει την επέκταση της
έρευνας στο µέλλον µε πιθανή ενσωµάτωση τυχόν διαφορετι-
κών παραµέτρων αλλά και τυχόν µεταβολών στις πρότυπες ελ-
ληνικές προδιαγραφές. Εφαρµόζεται σε τµήµατα πεζοδροµίων,
αλλά καθώς το αποτέλεσµά της είναι αριθµητικό, µπορεί να επε-
κταθεί και να εφαρµοστεί και σε επίπεδο υποδοµής, διαδρόµου
ή περιοχής µε τη στάθµιση των επιµέρους τµηµάτων µε τα µήκη
τους. Επιπλέον το γεγονός ότι ο τελικός καθορισµός των βαρών
και ποσοστών επιρροής του µοντέλου πραγµατοποιήθηκε από
τους ίδιους τους πεζούς, δίνει τη δυνατότητα τόσο της χωρικής
όσο και της διαχρονικής προσαρµογής του, κατόπιν διεξαγωγής
κατάλληλων ερευνών ερωτηµατολογίου.
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1.Εισαγωγή
Η διερεύνηση της συσχέτισης των βασικών κυκλοφοριακών
µεγεθών (φόρτου, ταχύτητας και πυκνότητας) αποτελεί διαχρο-
νικά αντικείµενο µελέτης σηµαντικών ερευνητικών προσπα-
θειών. Η γνώση των θεµελιωδών σχέσεων µεταξύ των τριών
αυτών µεγεθών είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς αυτές εξυπη-
ρετούν διαφορετικούς σκοπούς στις διάφορες συγκοινωνιακές
εφαρµογές. Ιδιαίτερα η σχέση ταχύτητας-φόρτου χρησιµοποιεί-
ται σε περιπτώσεις σχεδιασµού κυρίως όσο αφορά στον υπολο-
γισµό της κυκλοφοριακή ικανότητας και του επίπεδου
εξυπηρέτησης τµήµατος οδού ή δικτύου, όπου στόχος είναι να
βρεθεί το σηµείο παροχής του βέλτιστου επίπεδου εξυπηρέτη-
σης (ταχύτητα) σε συνάρτηση µε τη ζήτηση (φόρτος) (Φραντζε-
σκάκης κ.α., 2009).
Στη διεθνή βιβλιογραφία, η πλειοψηφία των σχετικών ερευνών

και µελετών είναι προσανατολισµένη στην ανάπτυξη µοντέλων
συσχέτισης των παραπάνω µεγεθών σε περιοχές συνεχούς
ροής, όπως είναι οι ελεύθερες λεωφόροι και τα τµήµατα περια-
στικών κύριων αρτηριών, ενώ οι αντίστοιχες έρευνες που είναι
εστιασµένες σε αστικό επίπεδο είναι λιγότερες και βασίζονται
είτε σε εµπειρικά δεδοµένα είτε σε εκτιµήσεις µοντέλων κατα-
νοµής φόρτου. Στις πιο πρόσφατες µελέτες ξεχωρίζουν η µελέτη
για την επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών δεδοµένων στην
Καλιφόρνια των Η.Π.Α., όπου το µοντέλο βασίστηκε στις καµπύ-
λες BPR και Akcelik και την εκθετική συνάρτηση (Dowling As-
sociates Inc, 2005).
Άλλες σηµαντικές µελέτες είναι αυτή των Nielsen και Jogersen
(2007) µε εφαρµογή της BPR καµπύλης σε συνθήκες µη κυ-
κλοφοριακής συµφόρησης (Nielsen and Jogersen, 2007) και η
µελέτη του Ogut (2004), ο οποίος ανέπτυξε ένα εναλλακτικό
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µοντέλο παλινδρόµησης σε συνθήκες συµφόρησης (L.O.C., Line of Organic Correlation) (Ogut, 2004), ενώ σε αστικό επίπεδο µε-
λέτες και εφαρµογές συναντάµε στη Σιγκαπούρη (Olszewski et al, 1995), στην Ινδία (Sharma et al, 2012), στην Αίγυπτο (El-Shou-
rbagy, 2001) και στη Γαλλία (Cohen and Zhang, 2002).
Στόχος λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή µίας ενιαίας µεθοδολογίας για την αποτύπωση της σχέσης
του φόρτου και της ταχύτητας κυκλοφορίας σε ιεραρχηµένο αστικό οδικό δίκτυο. Η προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση πε-
ριλαµβάνει τρία επιµέρους βήµατα: α) ιεράρχηση - χαρτογραφική απεικόνιση του οδικού δικτύου, β) συλλογή δεδοµένων κυκλο-
φοριακών φόρτων και ταχυτήτων οχηµάτων και γ) επεξεργασία δεδοµένων µε τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού. Η εφαρµογή
της παραπάνω µεθοδολογίας για τη Θεσσαλονίκη οδηγεί στην παραγωγή µίας σειράς καµπυλών φόρτου-ταχύτητας που περιγρά-
φουν ικανοποιητικά τη σχέση των δύο µεγεθών σε πραγµατικές συνθήκες στο αστικό οδικό δίκτυο. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις
των οδικών τµηµάτων που δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη στατιστικά σηµαντικών σχέσεων µεταξύ των µεγεθών γίνεται διερεύνηση
των ειδικών συνθηκών που επιδρούν στην κυκλοφοριακή ροή, ενώ τέλος γίνεται προγραµµατισµός των µελλοντικών ενεργειών
για την αντιµετώπιση των δυσκολιών και τη βελτιστοποίηση της µεθοδολογικής προσέγγισης. Η µεθοδολογία αναπτύχθηκε από το
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράµµα-
τος: «Ανάπτυξη συστήµατος κυκλοφοριακών, περιβαλλοντικών και ενεργειακών δεδοµένων από το οδικό δίκτυο του πολεοδοµι-
κού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης», όπου µέρος της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου είναι η διαµόρφωση καµπυλών
φόρτου-ταχύτητας ως βάση για την εκτίµηση εκποµπών ρύπων και ενεργειακής κατανάλωσης. Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία µε
την ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε. (εταιρεία τεχνοβλαστός του Εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσ-
σαλονίκης) και την εταιρεία ταξί «Άλφα-Λευκός Πύργος».

2. Εφαρµογή της µεθόδου στο ιεραρχηµένο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης
Προκειµένου να εφαρµοστεί η προτεινόµενη µεθοδολογία, επιλέχθηκαν σε πρώτη φάση δεκαοκτώ χαρακτηριστικές οδοί του δήµου
Θεσσαλονίκης για τις οποίες υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες καµπύλες συσχέτισης φόρτου – ταχύτητας. Τα αποτελέσµατα που προ-
έκυψαν για κάθε οδό ξεχωριστά οδήγησαν στο διαχωρισµό τους σε τρείς κατηγορίες (ικανοποιητικά, µετρίως ικανοποιητικά και
καθόλου ικανοποιητικά), µε βάση τη δυνατότητα περιγραφής της συγκεκριµένης συσχέτισης µε µία βαθµονοµηµένη µαθηµατική
σχέση. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στις δύο πρώτες κατηγορίες.

Πίνακας 1: Ικανοποιητικά & Μετρίως Ικανοποιητικά Αποτελέσµατα Πρώτης Φάσης Μετρήσεων

Συνοψίζοντας λοιπόν τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης µετρήσεων, σηµειώνεται ότι µόνο σε µικρό ποσοστό των οδών αυτών (5
από τις 18) παρατηρήθηκαν µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η ανάλυση των ειδικών κυκλοφοριακών συνθηκών κατά µήκος των
οδικών τµηµάτων κατέδειξε ότι τα κυριότερα προβλήµατα που οδήγησαν σε µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα αφορούν τµήµατα
οδών όπου παρατηρούνται απρόβλεπτες λειτουργικές καθυστερήσεις λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών, όπως: α) παράνοµες στά-
σεις και σταθµεύσεις σε µη προβλεπόµενες θέσεις µε αποτέλεσµα τη µείωση της χωρητικότητας και κατά συνέπεια την επίδραση
στις µέσες ωριαίες τιµές των κυκλοφοριακών µεγεθών και β) τοπικές συµφορήσεις κατά τις ώρες αιχµής (όπως η επέκταση ουρών
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κυκλοφορίας), οι οποίες επηρεάζουν τη σωστή καταγραφή από
τους µετρητές κυκλοφορίας. Επίσης προβλήµατα παρατηρήθη-
καν στη συσχέτιση φόρτου ταχύτητας σε οδικά τµήµατα µε πολύ
χαµηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, όπου η ταχύτητα καθορί-
ζεται κυρίως από τη ρύθµιση της σηµατοδότησης.
Αναφορικά µε τη µορφή των καµπυλών που δηµιουργήθηκαν
διαπιστώθηκε ότι στις αστικές αρτηρίες (κύριες και δευτε-
ρεύουσες) η καµπύλη που εκφράζει βέλτιστα τη συσχέτιση φόρ-
του-ταχύτητας είναι εκθετική µορφής (S), ενώ στη συλλεκτήρια
οδό είναι καµπύλη τετραγωνικής συνάρτησης. Στην περίπτωση
των µέτρια ικανοποιητικών καµπύλων εξετάστηκε επιπλέον και
η περίπτωση της γραµµικής συσχέτισης. Γενικά παρατηρείται, η
διαφοροποίηση των παραγόµενων καµπύλων από τις θεωρητι-
κές καµπύλες συσχέτισης των βασικών κυκλοφοριακών µεγε-
θών. Ακόµη πρέπει να τονιστεί ότι στη συγκεκριµένη εφαρµογή
τα δεδοµένα του πρώτου κύκλου µετρήσεων αναφέρονται σε τυ-
πική καθηµερινή κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (Μάιος-Ιού-
νιος 2012). Κατά την περίοδο αυτή το σύνολο των µετρήσεων
κατέδειξε ότι τα υπό εξέταση τµήµατα εξυπηρέτησαν ένα σχε-
τικά περιορισµένο εύρος µέσου ωριαίου κυκλοφοριακού φόρ-
του που σε κάθε περίπτωση ήταν κατά πολύ χαµηλότερος από
την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού. Έτσι, το δείγµα πρωτο-
γενών δεδοµένων δεν παρέχει στοιχεία για την περιοχή κορε-
σµένης ροής και συµφόρησης. Ο εµπλουτισµός του δείγµατος
µετά τους νέους εποχιακούς κύκλους µετρήσεων αναµένεται να
επηρεάσει τη µορφή των παραγόµενων καµπυλών.

3. Συµπεράσµατα και προοπτικές
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται σχέσεις συσχέτισης του
κυκλοφοριακού φόρτου και της ταχύτητας για κάθε κατηγορία
του λειτουργικά ιεραρχηµένου αστικού οδικού δικτύου στην
πόλη της Θεσσαλονίκης. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε και
προτείνεται µια µεθοδολογική προσέγγιση που παρουσιάζει µία
σειρά πλεονεκτηµάτων, αφού η προτεινόµενη µεθοδολογία πα-
ρέχει µία ολοκληρωµένη και οργανωµένη εικόνα του οδικού δι-
κτύου της πόλης καθώς παράγει αποτελέσµατα βάσει της
λειτουργικής ιεράρχησης του δικτύου ενώ η επιλογή των αντι-
προσωπευτικών τµηµάτων λαµβάνει υπ’ όψη και τα γεωµετρικά
τους χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η ανάπτυξη των σχέσεων βασί-
ζεται σε πρωτογενή δεδοµένα που µετρήθηκαν στο πεδίο σε
πραγµατικό χρόνο αντικατοπτρίζοντας την πραγµατική σχέση
των κυκλοφοριακών µεγεθών και εµπεριέχοντας όλες τις πιθα-
νές παραµέτρους αλληλεπίδρασης. Η συνολική προσέγγιση
είναι δυναµική και ευέλικτη τόσο µε την έννοια της δυνατότητας
προσαρµογής στο σύνολο του οδικού δικτύου ή σε συγκεκριµέ-
νες κατηγορίες οδών όσο και της προοπτικής εξέλιξης µε το στα-
διακό εµπλουτισµό του δείγµατος κατά τις µελλοντικές φάσεις
µετρήσεων.
Εκτός από τον στόχο βελτιστοποίησης των καµπυλών συσχέτι-
σης φόρτου-ταχύτητας στις επιλεγµένες κατηγορίες οδών και
την επέκταση της εφαρµογής σε αναπτυγµένες και αναπτυσσό-
µενες περιοχές του Π.Σ.Θ., η ολοκλήρωση των µετρήσεων αντι-

προσωπευτικών τµηµάτων του ιεραρχηµένου οδικού δικτύου
και η ένταξη στις µετρήσεις αυτές των ∆ήµων Καλαµαριάς, Πυ-
λαίας-Χορτιάτη και Ευόσµου-Κορδελιού θα οδηγήσει µελλον-
τικά στη δηµιουργία µίας εκτεταµένης βάσης κυκλοφοριακών
δεδοµένων σε σύνδεση µε τη γεωγραφική βάση δεδοµένων που
έχει αναπτυχθεί. Επίσης, η επανάληψη των µετρήσεων για κάθε
εποχή του έτους µπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συµπε-
ράσµατα σχετικά µε την εποχιακή διακύµανση του κυκλοφορια-
κού φόρτου, της ταχύτητας και της σχέσης µεταξύ τους ενώ θα
εξασφαλίσει τη χρονική συνέχεια της βάσης δεδοµένων καθώς
και την εξαγωγή ιστορικών στοιχείων για την αστική οδική κυ-
κλοφορία. Παράλληλα, προβλέπεται και η εκτέλεση προσχε-
διασµένων διαδροµών µε επιβατικά οχήµατα και ταξί σε
περιόδους αιχµής και µη αιχµής µε σκοπό την αυτοψία και τον
υπολογισµό της µέσης ταχύτητας ώστε να διασταυρωθούν τα
αποτελέσµατα µε τις αντίστοιχες µετρήσεις των µετρητών κυ-
κλοφορίας και να εντοπισθούν και να αφαιρεθούν πιθανά σφάλ-
µατα µέτρησης.
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Χρέωση στάθµευσης σε εµπορικά
κέντρα: Η περίπτωση του
Mediterranean Cosmos
Στο άρθρο που παρουσιάστηκε στο 6ο συνέδριο για την Έρευνα
στις Μεταφορές στις 17-18 Οκτωβρίου 2013, διερευνούνται οι
παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό αποδοχής διαφόρων πο-
λιτικών χρέωσης της στάθµευσης σε εµπορικά κέντρα. Η ανά-
λυση αφορά στις παραµέτρους που σχετίζονται τόσο µε τα
κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών όσο και
µε τα χαρακτηριστικά µετακίνησης. Η περιοχή εφαρµογής είναι
το εµπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos που χωροθετείται
στην περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε αντίθεση µε
τα εµπορικά κέντρα της Αθήνας, παρουσιάζει περιορισµένα επί-

πεδα εξυπηρέτησης από τα ∆ηµόσια Μέσα Μεταφοράς. Συνο-
λικά συµπληρώθηκαν 197 ερωτηµατολόγια από επισκέπτες του
εµπορικού κέντρου που χρησιµοποιούν το Ι.Χ. όχηµά τους. Η
ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια ενός µοντέλου λο-
γιστικής παλινδρόµησης τακτικής κλίµακας.
Το εµπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos λειτουργεί από το
2005 στην ανατολική Θεσσαλονίκη και είναι το µεγαλύτερο στη
Βόρεια Ελλάδα. Στα περίπου 250 στρέµµατα του οικοπέδου,
αναπτύσσονται δυο επίπεδα µε περισσότερα από 46 στρέµµατα
δοµηµένης επιφάνειας. Η πρόσβαση στο εµπορικό κέντρο, µπο-
ρεί να γίνει τόσο µε ιδιωτικά, όσο και µε δηµόσια µέσα µεταφο-
ράς (Ι.Χ. αυτοκίνητο, ΤΑΧΙ, ∆ηµόσιες Αστικές Συγκοινωνίες κτλ).
Στην περίπτωση των οχηµάτων Ι.Χ., η πρόσβαση στο εµπορικό
κέντρο πραγµατοποιείται από το παρακείµενο οδικό δίκτυο,
µέσω τριών βασικών εισόδων/εξόδων. Για τη στάθµευση των
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οχηµάτων, το Mediterranean Cosmos διαθέτει περίπου 3000
θέσεις στάθµευσης, κάνοντας την πρόσβαση µε το αυτοκίνητο
Ι.Χ., ιδιαιτέρως ελκυστική. Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση Ι.Χ.
αυτοκινήτου οδηγεί σε κορεσµό των χώρων στάθµευσης και στη
δηµιουργία ουρών οχηµάτων µε σκοπό την εύρεση µιας κενής
θέσης στάθµευσης τις ώρες και κυρίως τις ηµέρες αιχµής. Έτσι,
η διοίκηση του εµπορικού κέντρου, αποφάσισε την εφαρµογή
τέλους στάθµευσης στους χρήστες των χώρων στάθµευσης.
Ο σκοπός του συγκεκριµένου άρθρου είναι να εντοπίσει τις πα-
ραµέτρους εκείνες που µπορεί να επηρεάζουν την αποδοχή ή
µη µιας πολιτικής τιµολόγησης της στάθµευσης σε εµπορικό
κέντρο. Όπως είναι αντιληπτό, η αποδοχή µπορεί να µεταβάλ-
λεται ανάλογα µε τα επίπεδα και το είδος της χρέωσης. Ορι-
σµένα από τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα που καλείται να
απαντήσει η συγκεκριµένη εργασία είναι τα εξής:
• Σε ποιο βαθµό τα ατοµικά χαρακτηριστικά του µετακινουµέ-

νου (φύλο, ηλικία, εισόδηµα κτλ) επηρεάζουν την αποδοχή ή
µη µιας εφαρµοζόµενης πολιτικής χρέωσης της στάθµευσης;

• Ποια χαρακτηριστικά µετακίνησης (σκοπός, συχνότητα, µέσο
µεταφοράς κτλ) και σε ποιο βαθµό επηρεάζουν την αποδοχή
ή µη µιας πολιτικής χρέωσης της στάθµευσης;

Η έρευνα διεξήχθη σε διάστηµα τεσσάρων (4) ηµερών και σε
ώρες µεσηµεριανές και απογευµατινές. Στο πρώτο µέρος του
ερωτηµατολογίου συλλέγονταν πληροφορίες σχετικά µε τα χα-

ρακτηριστικά των µετακινήσεων των επιβατών. Στο δεύτερο και
τελευταίο µέρος ζητήθηκε από τους επιβάτες να απαντήσουν
σε κάποιες ερωτήσεις, που αφορούν στο κοινωνικο-οικονοµικό
προφίλ τους. Οι περισσότερες από αυτές οι ερωτήσεις, κωδικο-
ποιήθηκαν ως µεταβλητές στο µαθηµατικό υπόδειγµα που κα-
τασκευάστηκε.

Μοντέλο Λογιστικής Παλινδρόµησης
Για τις ανάγκες του άρθρου, ως εξαρτηµένη µεταβλητή, κωδι-
κοποιήθηκε η απάντηση στην ερώτηση:
«Σε περίπτωση που εφαρµοστεί η πολιτική της χρέωσης στάθ-
µευσης από ποιο ποσό και µετά θα αφήνατε το Ι.Χ. και θα επιλέ-
γατε άλλο µέσο µετακίνησης»
Με βάση τις απαντήσεις των ερωτώµενων, θεωρήθηκαν 3 επί-
πεδα πολιτικής χρέωσης:
• Το χαµηλό επίπεδο χρέωσης (για χρέωση έως 1 ευρώ)
• Το µεσαίο επίπεδο χρέωσης (για χρέωση πάνω από 1 ευρώ

έως και 2.5 ευρώ)
• Το υψηλό επίπεδο χρέωσης (για χρέωση πάνω από 2.5 ευρώ)
Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει τις εκτιµήσεις των παραµέ-
τρων του υποδείγµατος της Λογιστικής Παλινδρόµησης που ανα-
πτύχθηκε.

Πίνακας 1: Εκτιµήσεις Παραµέτρων Μοντέλου
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Με βάση τους υπολογισµούς και τα αποτελέσµατα της στατιστι-
κής σηµαντικότητας των διαφόρων επιπέδων των τακτικών µε-
ταβλητών ως προς το επίπεδο αναφοράς, µπορούν να εξαχθούν
τα εξής συµπεράσµατα.
Ως προς τον σκοπό µετακίνησης: Οι µετακινούµενοι που επι-
σκέπτονται το εµπορικό κέντρο για ψυχαγωγία, έχουν 85% λι-
γότερες πιθανότητες να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν το Ι.Χ.
όχηµά τους σε σχέση µε αυτούς που έρχονται στο εµπορικό για
εργασία σε περίπτωση που υιοθετηθεί µια υψηλή χρέωση της
στάθµευσης
Ως προς τη συχνότητα µετακίνησης (επίσκεψης): Οι επισκέπτες
του εµπορικού κέντρου που έρχονται σπάνια σε αυτό (2-3 φορές
το µήνα), έχουν 3,5 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιµο-
ποιήσουν το Ι.Χ. όχηµά τους στην επιβολή µιας υψηλής χρέω-
σης της στάθµευσης σε σχέση µε αυτούς που έρχονται 3-4
φορές την εβδοµάδα και 8 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα σε
σχέση µε αυτούς που έρχονται µια φορά την ηµέρα.
Ως προς την ενέργειά τους σε περίπτωση απαλλαγής από το
τέλος στάθµευσης για αγορές πάνω από τα 30 ευρώ: Οι επι-
σκέπτες που δηλώνουν ότι θα αλλάξουν εµπορικό κέντρο σε
περίπτωση που εφαρµοστεί η τιµολόγηση της στάθµευσης,
έχουν 62% λιγότερες πιθανότητες να χρησιµοποιήσουν το Ι.Χ.
όχηµά τους όταν η τιµολόγηση είναι υψηλή σε σχέση µε αυτούς
που δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να επισκέπτονται το εµπορικό
κέντρο µε το Ι.Χ. όχηµά τους, ανεξαρτήτως της πολιτικής απαλ-
λαγής της τιµολόγησης.
Ως προς τον αριθµό εργαζοµένων: Η προσθήκη ενός επιπλέον
ατόµου ως εργαζόµενου στο νοικοκυριό, µειώνει κατά 44% πε-
ρίπου την πιθανότητα να αφήσει το Ι.Χ. όχηµά του ο µετακινού-
µενος σε περίπτωση εφαρµογής υψηλής πολιτικής χρέωσης της
στάθµευσης.

Τελικά Συµπεράσµατα
Από την ανάλυση, φάνηκε ότι το ζήτηµα της αποδοχής της χρέ-
ωσης, είναι παραµετρικό και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
εξετάζονται στοιχεία που αφορούν τόσο τον µετακινούµενο όσο
και τα χαρακτηριστικά µετακίνησής του. Πιο συγκεκριµένα, από
το σύνολο των εξεταζόµενων µεταβλητών που διερευνήθηκαν,

φάνηκε πως για την περίπτωση του συγκεκριµένου εµπορικού
κέντρου, παράγοντες που έχουν να κάνουν κυρίως µε τα κοινω-
νικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του µετακινούµενου, όπως είναι
το φύλο, η ηλικία, το εισόδηµα, το µέγεθος του νοικοκυριού
αλλά και ο αριθµός των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των αδειών οδή-
γησης σε ένα νοικοκυριό δεν επηρεάζουν την αποδοχή ή µη των
διαφόρων πολιτικών χρέωσης. Η µοναδική παράµετρος των κοι-
νωνικοοικονοµικών µεταβλητών που φάνηκε να έχει µια στατι-
στική ερµηνεία στην εξαρτηµένη µεταβλητή της πολιτικής
χρέωσης, είναι ο αριθµός των εργαζοµένων, γεγονός που µπο-
ρεί να ερµηνευτεί ως τον µοναδικό (κοινωνικοοικονοµικό) πα-
ράγοντα που αν διαφοροποιηθεί µπορεί να µεταβάλλει το βαθµό
αποδοχής του τέλους στάθµευσης.
Η ανάλυση από την άλλη έδειξε ότι ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι
µεταβλητές που αφορούν τα χαρακτηριστικά µετακίνησης, όπως
είναι ο σκοπός και η συχνότητα µετακίνησης (επίσκεψης) στο
εµπορικό. Όπως αναµενόταν η διάρκεια της στάθµευσης δεν
επηρεάζει τις εξεταζόµενες πολιτικές καθώς αυτές αφορούσαν
συγκεκριµένη (flat) τιµή χρέωσης ανεξαρτήτου ώρας.
Σε κάθε περίπτωση, η επιβολή τέλους στάθµευσης σε µια τόσο
µεγάλη υποδοµή έλξης µετακινήσεων θα πρέπει να συνοδεύε-
ται από µια ευρύτερη κυκλοφοριακή µελέτη επιπτώσεων,
καθώς όπως έχει παρατηρηθεί, σε τέτοιες περιπτώσεις πέραν
της στροφής σε άλλα εµπορικά κέντρα, επιβαρύνεται ιδιαίτερα
η περιοχή περιµετρικά του εξεταζόµενου εµπορικού κέντρου. Η
συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς (π.χ. ΣΑΣΘ για τη βελ-
τίωση των παρεχόµενων µεταφορικών υπηρεσιών µε τα ∆ηµό-
σια Μέσα Μεταφοράς, Περιφέρεια για την έκκριση της
κυκλοφοριακής µελέτης επιπτώσεων κ.τ.λ.) θα πρέπει να θεω-
ρείται επιβεβληµένη.

*Ιωάννης Πολίτης
∆ρ Συγκοινωνιολόγος
**Αφροδίτη Σταµέλου

Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος
***Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Καθηγητής
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
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Σε Αναζητηση Της Βιωσιµης Αστικης
Κινητικοτητας:

Η Αποψη Των Πολιτων Της
Θεσσαλονικης Για Τις Βασικες Συνιστωσες

Ενος Σχεδιου Βιωσιµων Αστικων
Μεταφορων

Απόστολος Παπαγιαννάκης*, ∆ήµητρα Τσαµτζή**

Βιώσιµη κινητικότητα: Πόσο εφικτή;
Η βιώσιµη κινητικότητα αν και θεωρείται ένας από τους βασικό-
τερους στόχους του συγκοινωνιακού σχεδιασµού και της πολιτι-
κής των µεταφορών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
αντιµετωπίζει συχνά, σηµαντικά εµπόδια στην εφαρµογή της.
Ένας µη κοινά αποδεκτός ορισµός της ίδιας της έννοιας της βιώ-
σιµης ανάπτυξης καθώς και η πολύπλοκη φύση του τοµέα των
µεταφορών οδηγούν συχνά στην εφαρµογή αντικρουόµενων πο-
λιτικών που επιφέρουν µη επιθυµητά αποτελέσµατα.
Ο Williamson αναγνωρίζει (1994) ότι, η τοπική κουλτούρα, οι
τοπικοί νόµοι και κανονισµοί, οι κανόνες διακυβέρνησης και οι
πόροι που διατίθενται αποτελούν τους καθοριστικούς παράγον-
τες στην ανάπτυξη του συστήµατος αστικών µεταφορών. Σύµ-
φωνα µε τους Numen et al. (2011) η βιωσιµότητα επιτυγχάνεται
ύστερα από ευρύτερες διαρθρωτικές, κοινωνικές και πολιτισµι-
κές αλλαγές και η µετάβαση µπορεί να διαρκέσει µια ή και πε-
ρισσότερες γενιές. Τα βασικότερα εµπόδια κατά τον Banister
(2005) είναι: 1) έλλειψη πόρων, 2) θεσµικοί και πολιτικοί

φραγµοί, 3) κοινωνικά και πολιτισµικά, 4) νοµικά εµπόδια, 5)
ανεπιθύµητα αποτελέσµατα από την ελλιπή ή λανθασµένη
εφαρµογή πολιτικών και 6) φυσικά και γεωγραφικά εµπόδια.
O Banister επίσης (1997) διατυπώνει 5 στάδια συνειδητοποί-
ησης προς τη βιωσιµότητα: 1) η ευρεία αποδοχή του γεγονότος
ότι το φαινόµενο της αύξησης της κυκλοφορίας δεν είναι δια-
χειρίσιµο, 2) η αύξηση της προσφοράς των µεταφορικών υπο-
δοµών οδηγεί στην αύξηση της ζήτησης µετακινήσεων, 3) οι
πολιτικές αύξησης του κόστους χρήσης του αυτοκινήτου δηµι-
ουργούν φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού στην αστική κι-
νητικότητα, 4) οι επιπτώσεις της αυξανόµενης κινητικότητας στο
περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν χωρίς τη σύµ-
πραξη άλλων τοµεακών πολιτικών, 5) οι πολιτικές µείωσης της
χρήσης του αυτοκινήτου και των αναγκών για µετακινήσεις απο-
τελούν τα πλέον αποτελεσµατικά εργαλεία. Σύµφωνα µε τον
Banister (2000) οι αναπτυγµένες κοινωνίες έχουν περάσει από
το 1ο και 2ο στάδιο, κινούνται από το 3ο προς το 4ο και έχουν ήδη
αρχίσει την προσπάθεια αντιµετώπισης των ζητηµάτων που προ-
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κύπτουν από το 5ο δυσκολότερο στάδιο.
Σε ποια µορφή πόλης µπορεί λοιπόν να οδηγήσει το 5 στάδιο συ-
νειδητοποίησης?
Ο Kenworthy (2006) προτείνει ένα ολοκληρωµένο και πλήρη
ορισµό της βιώσιµης πόλης:
• ∆ιαθέτει συµπαγή, µε µεικτές χρήσεις, αστική ανάπτυξη προ-

σανατολισµένη στις δηµόσιες συγκοινωνίες που χρησιµοποιεί
αποδοτικά τη γη µε στόχο την προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

• Τµήµα της οδικής υποδοµής ανακτάται προς όφελος του πεζού
και του ποδηλάτου.

• Η οικονοµική ανταγωνιστικότητα ενισχύεται µέσω της δηµι-
ουργικότητας και της µοναδικότητας του τοπικού περιβάλλον-
τος, του πολιτισµού, της ιστορίας και της κοινωνικής
πραγµατικότητας.

• Ο δηµόσιος χώρος, είναι ευανάγνωστος, διαπερατός, εύρω-
στος, ποικίλος, οπτικά κατάλληλος και εξατοµικευµένος.

• Το όραµα για το µέλλον διαµορφώνεται στο πλαίσιο ενός συ-
στήµατος διακυβέρνησης που βασίζεται στη διαβούλευση και
δεν παράγεται απλά από µια µηχανιστική διαδικασία επιστη-
µονικών προβλέψεων και προσοµοιώσεων του µέλλοντος.

• Η διαδικασία λήψης αποφάσεων επιχειρεί να ενοποιήσει όλες
τις συνιστώσες τους αστικού χώρου και προωθεί τις έννοιες της
δηµόσιου συµφέροντος, της ισότητας και ισονοµίας στη µετα-
κίνηση.

Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας
Ποια είναι η διαδικασία που θα µπορούσε να συµβάλλει στην
υπέρβαση των φραγµών, στην σύνθεση των αντικρουόµενων
επιδιώξεων και την άµβλυνση των επιπέδων πολυπλοκότητας
και αβεβαιότητας στο σχεδιασµό? Την τελευταία δεκαετία, τα
Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες προωθούν τη φιλοσοφία της διαδηµοτικότητας, διεπιστη-
µονικότητας, διατροπικότητας και διαβούλευσης στο πλαίσιο νο-
µοθετικών και κανονιστικών διατάξεων (Τσουκαλά κ.α., 2007).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τα ΣΒΑΚ ως µία ολοκληρωµένη
µέσο-µακροπρόθεσµη προσέγγιση πολεοδοµικού και συγκοι-
νωνιακού σχεδιασµού, που καλύπτει τις επιβατικές καθώς και
τις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές και ενθαρρύνει τις τοπι-
κές αρχές να επεξεργαστούν εναρµονισµένα σχέδια αστικής
ανάπτυξης και κινητικότητας. Η κατεύθυνση είναι η θέσπιση κα-
νονισµών από τις χώρες µέλη, οι οποίοι θα αποτελούν προϋπό-
θεση για την χρηµατοδότηση έργων και υποδοµών σε πόλεις
άνω των 100.000 κατοίκων. Οι λέξεις κλειδιά που προσδιορί-
ζουν τους στόχους των σχεδίων είναι η ενίσχυση της δηµοσίας
συγκοινωνίας, η συνολική µείωση των µετακινήσεων, η αύξηση
χρήσης των µη µηχανοκίνητων µέσων, τα ρυθµιστικά µέτρα ει-
σόδου στις κεντρικές περιοχές, η διαχείριση της ζήτησης, τα κα-
θαρά οχήµατα, η δηµόσια διαβούλευση και το αποτελεσµατικό
σύστηµα αξιολόγησης.

Η υποστήριξη του σχεδίου από την τοπική κοινωνία, η ευαισθη-
τοποίηση και συµµετοχή των κατοίκων αποτελούν βασικό στά-
διο στη διαδικασία ανάπτυξης και ορθής προετοιµασίας ενός

σχεδίου και προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήµατος. Ο
παράγοντας αυτός πολλές φορές παραµερίζεται από τη συµβα-
τική διαδικασία του σχεδιασµού, καθώς οι ειδικοί και η διοίκηση
εστιάζουν στην ανάπτυξη ενός έργου ή µιας υποδοµής, χωρίς να
δίνουν βάση στις απόψεις των κατοίκων, οι οποίοι όµως είναι ου-
σιαστικά οι άµεσοι αποδέκτες.

∆ιερεύνηση αποδοχής ενός ΣΒΑΚ για
τη Θεσσαλονίκη
Στο παραπάνω πλαίσιο, η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει το
βαθµό ωρίµανσης και αποδοχής ενός ΣΒΑΚ για τη Θεσσαλονίκη.
Με µια έρευνα µετακινουµένων στο ιστορικό κέντρο ανιχνεύον-
ται οι απόψεις των πολιτών σχετικά µε τα βασικά προβλήµατα κι-
νητικότητας, καθώς και µε τις βασικές συνιστώσες ενός ΣΒΑΚ. Η
έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, σε
χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων από τις 3/12/2012 έως τις
16/12/2012. Το δείγµα αποτελείται από 255 πεζούς που επιλέ-
χτηκαν τυχαία σε κεντρικά σηµεία, οδικούς άξονες και πεζόδρο-
µους κατά το ωράριο λειτουργίας της αγοράς. Η στατιστική
ακρίβεια εκτίµησης +/-6% περίπου για επίπεδο σηµαντικότητας
α=95%.

«Η έλλειψη σε θέσεις στάθµευσης» και «σε ελεύθερους χώ-
ρους και χώρους πρασίνου» αναδεικνύονται ως τα σηµαντικό-
τερα προβλήµατα στο ιστορικό κέντρο από το 78% των πολιτών.
Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται η «κατάληψη του δηµόσιου
χώρου από αυτοκίνητα», η «περιβαλλοντική ρύπανση και ο θό-
ρυβος» και η «κυκλοφοριακή συµφόρηση». «Τα στενά και µε
αυθαίρετες κατασκευές πεζοδρόµια», «ο κίνδυνος οδικού ατυ-
χήµατος» συνθέτουν µια δεύτερη κατηγορία. Παρατηρούµε µια
µικρότερη ευαισθητοποίηση για την «παραβίαση των «λεωφο-
ρειολωρίδων από ταξί και ΙΧ» και για «το ελλιπές δίκτυο ποδη-
λάτου». Η κοινή γνώµη µοιάζει να έχει συµβιβαστεί µε την
παράνοµη χρήση των λωρίδων από τα ταξί. Παράλληλα, ο βαθ-
µός ευαισθητοποίησης σχετικά µε την αναγκαιότητα και τη ωφε-
λιµότητα ανάπτυξης κατάλληλων υποδοµών για τη χρήση του
ποδηλάτου δεν είναι ικανοποιητικός. Τέλος, η «µειωµένη αξιο-
πιστία και άνεση στη ∆ΑΣ» θεωρείται συγκριτικά χαµηλότερης

187:Layout 1 19/12/13  11:44  Page 29



28 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

προτεραιότητας πρόβληµα. Το 44% το αξιολογεί ως αρκετά και
πολύ σηµαντικό.
Επίσης, οι ερωτώµενοι αξιολόγησαν τη σηµαντικότητα συγκεκρι-
µένων συγκοινωνιακών έργων και παρεµβάσεων, τα οποία είτε
εντάσσονται ήδη ως προτάσεις στις υπάρχουσες µελέτες στρατη-
γικού σχεδιασµού για το ΠΣΘ, είτε προτείνονται ως βασικοί άξονες
δράσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ για το µητροπολιτικό
συγκρότηµα από το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλο-
νίκης.

Το άθροισµα των ποσοστών «αρκετά» και «πολύ σηµαντικό»
µας επιτρέπει να οµαδοποιήσουµε τις προτεινόµενες δράσεις
σε τρεις κατηγορίες σηµαντικότητας. Η πρώτη κατηγορία µε πο-
σοστά αποδοχής που κυµαίνονται από 87% έως 73% περιλαµ-
βάνει τους εξής πέντε στόχους: 1) Ολοκλήρωση και λειτουργία
του Μετρό, 2) Προώθηση και ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Με-
ταφοράς, 3) Αισθητική αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου (χώροι
πρασίνου, αστικός εξοπλισµός, φωτισµός) 4) Καλύτερος συν-
τονισµός και συνεργασία των τοπικών φορέων και 5) Ολοκλη-
ρωµένο σχέδιο στάθµευσης στο κέντρο και χώροι στάθµευσης
περιµετρικά του κέντρου. Η δεύτερη κατηγορία µε ποσοστά που
προσεγγίζουν το 55% περιλαµβάνει τους εξής τρείς στόχους: 1)
Βελτίωση και επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόµων, 2) Θα-
λάσσια περιαστική συγκοινωνία µε τα ανατολικά προάστια και
3) Επέκταση των πεζοδροµήσεων στο ιστορικό κέντρο. Τέλος, η
τρίτη κατηγορία δράσεων που οι πολίτες θεωρούν ως «αρκετά»
και «πολύ σηµαντικές», σε ποσοστά που προσεγγίζουν το 45%,
αποτελείται από τα εξής: 1) Συµµετοχή των κατοίκων στη διαδι-
κασία σχεδιασµού, 2) Κατασκευή Τραµ, 3) ∆ιπλασιασµός των
λεωφορειολωρίδων, αστυνόµευση και απαγόρευση εισόδου
των ταξί και 4) Απαγόρευση εισόδου Ι.Χ. αυτοκινήτων στο ιστο-
ρικό κέντρο.

Σηµειώνεται ότι η περιορισµένη ελληνική εµπειρία σε διαδικα-
σίες συµµετοχικού σχεδιασµού αποτυπώνεται στη µικρότερη ση-
µαντικότητα που αποδίδουν οι ίδιοι οι πολίτες στον παράγοντα
«συµµετοχή» σε σύγκριση µε τον σχετικό θεσµικό παράγοντα

«καλύτερος συντονισµός και συνεργασία των τοπικών φο-
ρέων». Επίσης διαφαίνεται ότι οι ερωτώµενοι έχουν απόλυτη
συνείδηση ότι η εφαρµογή µέτρων απαγόρευσης εισόδου των
Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης αποτελεί το τελευταίο στάδιο µιας συ-
νολικής και ολοκληρωµένης πολιτικής.

Τα σχέδια και οι δράσεις βιώσιµης αστικής κινητικότητας, δεν
απασχολούν στον ίδιο βαθµό όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. ∆ιακρί-
νουµε: α) κράτη που διαθέτουν ένα οργανωµένο πλαίσιο σχε-
διασµού των µεταφορών σε συνδυασµό µε νοµοθετικά
εργαλεία, κανονιστικά πλαίσια και προδιαγραφές υλοποίησης,
β) κράτη που κινούνται προς την κατεύθυνση αποδοχής των σχε-
τικών διαδικασιών βιώσιµου σχεδιασµού και γ) κράτη που δεν
έχουν ακόµα υιοθετήσει σαφή στρατηγική και ολοκληρωµένες
πολιτικές και δράσεις όπως η Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες
που έχουν επιχειρηθεί την τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο υλο-
ποίησης µελετών στρατηγικού χαρακτήρα κυρίως σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ είναι δυνατόν να διευκολύ-
νει τα εξής ζητήµατα: α) την αντιµετώπιση πιθανών εµποδίων
που µπορεί να εµφανιστούν στην πορεία υλοποίησης λόγω αν-
τικρουόµενων τοπικών συµφερόντων, β) τη συνεργασία και το
συντονισµό των εµπλεκόµενων φορέων και την ανάπτυξη κοι-
νών κατευθύνσεων πολιτικής και γ) τη συµµετοχή των πολιτών
στη διαδικασία σχεδιασµού για να δοθεί το αίσθηµα της κοινής
ιδιοκτησίας του σχεδίου.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι πολίτες αν-
τιλαµβάνονται τα βασικά αίτια, τις επιπτώσεις και τις διαβαθµί-
σεις της δυσλειτουργίας του συστήµατος αστικών µεταφορών
της Θεσσαλονίκης. Επίσης, διαφαίνεται ότι η κοινή γνώµη δια-
θέτει τη γνώση και τη δυνατότητα να ιεραρχήσει και να επιλέξει
τις κατάλληλες λύσεις για την αντιµετώπιση των σηµαντικότε-
ρων προβληµάτων κινητικότητας.

Συµπερασµατικά, η δηµόσια διαβούλευση: α) συµβάλλει στην
αυτό-αξιολόγηση και την αποτίµηση των υφιστάµενων προβλη-
µάτων κινητικότητας και αφετέρου στην ενηµέρωση, στην κατα-
γραφή και κατανόηση των απαιτήσεων και προσδοκιών της
τοπικής κοινωνίας, β) συµπράττει στην ιεράρχηση των βραχυ-
πρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων, στη νοµιµοποίηση
του συγκοινωνιακού σχεδιασµού και στη βελτίωση της ποιότη-
τας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητάς του.

*Απόστολος Παπαγιαννάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και

Ανάπτυξης ΑΠΘ
**∆ήµητρα Τσαµτζή

*Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ
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Αφορµή για το άρθρο αυτό αποτέλεσε ειδική έκθεση του Ευ-
ρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ, αριθ. 2/2013) µε τίτλο
«Είναι αποδοτική η εκ µέρους της Επιτροπής εφαρµογή του

έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου για την έρευνα;». Το ΕΕΣ αξιολό-
γησε το βαθµό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) διασφαλίζει την απο-
δοτική εφαρµογή του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου (ΠΠ).
Να σηµειωθεί ότι µπορεί το 7ο ΠΠ να έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο, η
διαχειριστική και οικονοµική ολοκλήρωσή του βρίσκεται στο τελικό
της στάδιο. Με αφορµή λοιπόν τα αποτελέσµατα της έκθεσης αυτής
είναι ενδιαφέρον να γίνει ένας παραλληλισµός ή ακόµα και σύγ-
κριση µε τη διαχείριση ελληνικών ερευνητικών προγραµµάτων.
Μέσω της ανωτέρω έκθεσης (οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απο-
ταθούν στην ιστοσελίδα http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-
13-15_el.htm), το ΕΕΣ κάνει ορισµένες πολύ χρήσιµες παρατη-
ρήσεις και προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών χρηµατοδότησης
εν όψει του επικείµενου προγράµµατος (ως συνέχεια του 7ου ΠΠ)
Horizon 2020. Σύµφωνα µε την έκθεση, “κατά τη διάρκεια του 7ου

ΠΠ, η Επιτροπή επέφερε σειρά αλλαγών οι οποίες είχαν ως αποτέ-
λεσµα την απλούστευση των κανόνων συµµετοχής. Ειδικότερα, η
Επιτροπή προέβη µε ικανοποιητικό τρόπο στον εξορθολογισµό των
απαιτήσεων και τη βελτίωση των εγγράφων καθοδήγησης για τους
δικαιούχους. Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, κατάφερε να εναρ-
µονίσει τις διατάξεις του 7ου ΠΠ µε τις πρακτικές των δικαιούχων, θα
χρειαστούν, ωστόσο, περαιτέρω προσπάθειες στο µέλλον.” Όσον
αφορά στα αρνητικά σηµεία του 7ου ΠΠ, η έκθεση του ΕΕΣ αναφέρει

ότι οι ερευνητές έρχονται αντιµέτωποι µε διαδικαστικές ασυνέπειες,
οι διαδικασίες δεν έχουν ικανοποιητικό βαθµό αποδοτικότητας, ενώ
ορισµένες κατηγορίες ερευνητών υπόκεινται σε υπερβολικά µεγάλο
αριθµό ελέγχων.
Όσοι έχουµε ασχοληθεί µε ερευνητικά προγράµµατα του 7ου ΠΠ
έχουµε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια µείωση του χρόνου έναρ-
ξης των έργων και απλούστευση των διαδικασιών χρηµατοδότη-
σης και ελέγχου. Ίσως δεν είναι τόσο ικανοποιητικές οι διαδικασίες
όσο θα περίµενε η Ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα, ωστόσο οι
βελτιώσεις στις τελευταίες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και
διαχείρισης έργων ήταν µάλλον εµφανείς. Μιλάµε για ένα πρό-
γραµµα συνολικής χρηµατοδότησης περισσοτέρων από 50 δις
ευρώ, εκ των οποίων το 7,6% αναλογεί στις µεταφορές. Σηµει-
ώνεται ότι η χρηµατοδότηση της Ελληνικής συµµετοχής στο 7ο ΠΠ

δεν ξεπέρασε το 1% . (Εικόνα 1, Πηγή: http://ec.europa.eu/re-
search/fp7/index_en.cfm?pg=budget, 2013).
Ποια θα ήταν όµως τα συµπεράσµατα ενός πιθανού ελέγχου από ένα
παρόµοιο όργανο όπως το ΕΕΣ σε ελληνικά ερευνητικά προγράµ-
µατα? Ποιες εµπειρίες έχουν αποκοµίσει οι Έλληνες ερευνητές-συγ-
κοινωνιολόγοι από τη δραστηριοποίησή τους στα εν εξελίξει
προγράµµατα Θαλής, Αρχιµήδης, Ηράκλειτος και Αριστεία. Προχει-
ρότητα, ανεπάρκεια και καθυστερήσεις είναι οι ηπιότερες λέξεις που
µπορεί να βρει κανείς για να χαρακτηρίσει τον τρόπο διαχείρισης
των προτάσεων και των έργων σε αυτά τα προγράµµατα. Αναφέρω
ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα: το πρόγραµµα Αρχιµήδης ΙΙΙ

Ανεπιτρεπτες Γραφειοκρατικες
Αγκυλωσεις Στην Επιλογη Και
Υλοποιηση Ερευνητικων Εργων

Στη Χωρα µας
Γιάννης Τυρινόπουλος*
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απευθύνεται σε ερευνητές των ΤΕΙ της χώρας σε συνεργασία µε Πα-
νεπιστήµια. Η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των προτάσεων
κράτησε 2,5 χρόνια µε απίστευτα γραφειοκρατικά εµπόδια, όπως δι-
πλές αξιολογήσεις, τρεις υποβολές των προτάσεων κ.ά. Αν αναλο-
γιστεί κανείς ότι σε ένα τέτοιο χρονικό διάστηµα αλλάζει η
τεχνολογική καινοτοµία (ή ορθότερα σε πολλές περιπτώσεις απα-
ξιώνεται), οι χρηµατοδοτικές ανάγκες των έργων αλλάζουν, οι ερευ-
νητές που συµµετέχουν στις προτάσεις είτε έχουν χάσει το
ενδιαφέρον τους είτε έχουν αλλάξει θέση εργασίας, τότε εύκολα αν-
τιλαµβάνεται κανείς ότι η καθυστέρηση αυτή είχε ιδιαίτερα δυσµε-
νείς επιπτώσεις στην υλοποίηση της αρχικής ερευνητικής ιδέας.
Και µετά, στη φάση έργου, ξεκινά το πραγµατικό µαρτύριο του ερευ-
νητή!! Η ∆ιαχειριστική Αρχή (αναφέροµαι στην Ειδική Υπηρεσία ∆ια-
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση & ∆ια
Βίου Μάθηση» (ΕΠΕ∆ΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού) βάζει συνεχώς νέες απαιτή-
σεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Εδώ και ενάµισι χρόνο που
ξεκίνησαν τα έργα οι ερευνητές αναλώνονται στη συµπλήρωση πι-
νάκων και συµβάσεων. Η κατάσταση έχει αρχίσει να ξεφεύγει από
κάθε έλεγχο, καθώς οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις της ∆ιαχειρι-
στικής Αρχής συνεχώς αυξάνονται µε συνέπεια οι επιστηµονικοί
υπεύθυνοι των έργων να έχουν εξαγριωθεί. Ορισµένοι απειλούν µε
καταγγελίες, καθώς πέρα από την απίστευτη γραφειοκρατία, σε
πολλά ιδρύµατα δεν έχουν φτάσει καν οι προκαταβολές των έργων.
Τα έργα όµως θα πρέπει κάπως να τρέξουν. Αναφέροµαι σε έργα
που το καθένα έχει ανώτατη χρηµατοδότηση 83.000 ευρώ, χωρίς
να περιλαµβάνεται η κεντρική διοικητική διαχείριση των έργων που
διεξάγεται από τα Ιδρύµατα, και στα οποία συµµετέχουν κατά µέσο
όρο 8-12 ερευνητές κάθε βαθµίδας (συµπεριλαµβανοµένων των
µεταπτυχιακών φοιτητών). Είναι προφανές ότι ερευνητικό έργο δεν
παράγεται, ενώ τα µικρά ποσά που αναλογούν σε κάθε ερευνητή
καταναλώνονται στη συµπλήρωση πινάκων, συµβάσεων, φύλλων
χρονοχρέωσης, ξανά πινάκων κοκ.
Η κατάσταση όµως δεν είναι καλύτερη στα προγράµµατα Θαλής,
Ηράκλειτος και Αριστεία. Πάνω κάτω τα ίδια προβλήµατα και γρα-
φειοκρατικά εµπόδια. Στο πρόγραµµα Αριστεία, για παράδειγµα, η

δραστική περικοπή των αρχικών προϋπολογισµών έγινε χωρίς µε-
ρική έστω µείωση του φυσικού αντικειµένου, η υποβολή των εξα-
µηνιαίων εκθέσεων προόδου απαιτεί τη συνοδευτική υποβολή των
τιµολογίων δαπανών, ενώ οι διαδικασίες επιλογής του ερευνητι-
κού προσωπικού (π.χ. διδακτόρων) είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και
χρονοβόρες.
Το αποτέλεσµα από τα παραπάνω? Οι περισσότεροι ερευνητές να
απευθύνονται σε Ευρωπαϊκούς χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς έρευ-
νας µήπως και καταφέρουν να λάβουν χρηµατοδότηση για να εκπο-
νήσουν την ερευνητική τους ιδέα.Τα κονδύλια που δίδονται από την
ΕΕ για έρευνα και ανάπτυξη είναι ακόµα ικανοποιητικά (ο προϋπο-
λογισµός του προγράµµατος Horizon 2020 θα πλησιάσει τα 80 δις
ευρώ), ωστόσο η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται µε αποτέλεσµα αναπό-
φευκτα η πίττα να µοιράζεται σε περισσότερους. Σηµειώνεται ότι το
ΕΠΕ∆ΒΜ αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνι-
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Και µετά αναρωτιόµα-
στε γιατί το ΕΣΠΑ έχει χαµηλή απορροφητικότητα!
Τα προβλήµατα της έρευνας στη χώρα µας είναι λίγο πολύ γνωστά
σε όλους: ελλιπείς ερευνητικές υποδοµές, περιορισµένα κονδύ-
λια (το συνολικό ύψος των δαπανών για έρευνα αντιπροσωπεύει
µόλις το 0,6% του ελληνικού ΑΕΠ, όταν ο µέσος όρος της ΕΕ-25
ανέρχεται στο 1,9%, Πηγή: Eurostat, 2012) και ελλιπείς χρηµατο-
δοτικοί µηχανισµοί. Ανεπαρκής σύνδεση της έρευνας µε την παρα-
γωγή και σχεδόν ανύπαρκτη βιοµηχανική έρευνα. Βασικό µας
πλεονέκτηµα είναι το εξαιρετικό ερευνητικό δυναµικό. ∆εν θέλω
να συνδέσω τα προβλήµατα της έρευνας στην Ελλάδα µε την οικο-
νοµική κρίση γιατί έτσι θα χαθεί η ουσία. Θα ψάχνουµε για αφορµές
για να καλύψουµε τα χρόνια προβλήµατα. Άλλωστε τα ανωτέρω
ενδεικτικά προβλήµατα υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Με τέ-
τοιες πρακτικές όµως που εφαρµόζει η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχεί-
ρισης του ΕΠΕ∆ΒΜ πώς είναι δυνατόν να περιµένουµε πρόοδο της
ερευνητικής δραστηριότητας και ενίσχυση του ερευνητικού δυ-
ναµικού στη χώρα µας?
Μήπως πρέπει να πάψει κανείς να ασχολείται µε τους υπαλλήλους
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΕ∆ΒΜ και να αποταθεί σε
υψηλότερο επίπεδο? Μήπως πρέπει να γίνουν ορισµένες καταγ-
γελίες στα ΜΜΕ για να τραβήξει κανείς το ενδιαφέρον των αρµο-
δίων και να αλλάξει κάτι?
Συλλογικά όργανα και φορείς, όπως η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
(ΕΕΕ) και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων ∆ιδακτικού και Ερευ-
νητικού Προσωπικού (ΠΟΣ∆ΕΠ), θα πρέπει επιτέλους να διεξάγουν
ένα γόνιµο και ουσιαστικό διάλογο µε την ΓΓΕΤ ή το Εθνικό Συµβού-
λιο Έρευνας και Τεχνολογίας, ως το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο
αυτής, µε σκοπό να αρθούν κάποιες έστω γραφειοκρατικές αγκυ-
λώσεις που ορισµένες φορές έχουν δυσµενέστερες επιπτώσεις
ακόµα και από την έλλειψη κονδυλίων ή ερευνητικών υποδοµών.
Ο ΣΕΣ, µέσω της αρµόδιας Επιτροπής Έρευνας, µπορεί και θα πρέ-
πει να συµµετέχει σε ένα τέτοιο διάλογο και να προτείνει λύσεις.
Πάρα πολλοί συγκοινωνιολόγοι-ερευνητές συµµετέχουν σε ευρω-
παϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράµµατα, ενώ ορισµένοι από
αυτούς κατέχουν θέσεις σε σηµαντικές επιτροπές και συµβούλια. Η
εµπειρία τους µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµη για τη δηµιουρ-
γία ενός πιο αποτελεσµατικού και ευέλικτου µηχανισµού διαχείρι-
σης ερευνητικών προγραµµάτων µε απώτερο σκοπό την προαγωγή
της έρευνας, ειδικότερα στις µεταφορές, στη χώρα µας.

*∆ρ. Γιάννης Τυρινόπουλος
Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Εικόνα 1: Kατανοµή χρηµατοδότησης της ΕΕ στις χώρες-
µέλη από τη συµµετοχή τους στο 7ο ΠΠ (Περίοδος 2007-
2011)
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Ψηφίστηκε στις 01.10.2013 ο νέος νόµος (ΦΕΚ A 216/
11.10.2013) που αφορά στις ρυθµίσεις των δηµόσιων
υπεραστικών επιβατικών οδικών µεταφορών, ο οποίος

ενσωµατώνει τον Κανονισµό ΕΕ 1370/2007. Με το Νόµο αυτό
επέρχονται σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στο σχεδιασµό, στην ορ-
γάνωση, στις διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης και την παροχή
των δηµόσιων υπεραστικών οδικών µεταφορών της χώρας.
Σύµφωνα µε το ισχύον µέχρι σήµερα (και µέχρι το ∆εκέµβριο
του 2019) σύστηµα προβλέπεται η εκ του νόµου ανάθεση των
υπεραστικών επιβατικών µεταφορών κατ΄ αποκλειστικότητα σε
µεταφορικές επιχειρήσεις, τις γνωστές ΚΤΕΛ Α.Ε. ή τα ΚΤΕΛ, και
σε ορισµένες περιπτώσεις (κυρίως άγονες γραµµές νησιωτικών
περιοχών) και σε µεµονωµένους αυτοκινητιστές (λ.χ. ∆ΕΣ ΡΟ∆Α
Ρόδου). Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο προσδιορίζεται κυρίως
από το ν. 2963/2001, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, και
τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή
του. Οι επιχειρήσεις των ΚΤΕΛ ανήκουν µεν σε ιδιώτες, η οργά-
νωσή τους όµως διέπεται από τις ρυθµίσεις που έχουν θεσµο-
θετηθεί απ’ την κείµενη νοµοθεσία και καθεµία εκτελεί
υπεραστικές επιβατικές µεταφορές κατ’ αποκλειστικότητα εντός
των γεωγραφικών ορίων ευθύνης της (κυρίως εξυπηρέτηση
εντός κάθε περιφερειακής ενότητας – νοµού και διανοµαρχια-
κών γραµµών προς άλλους προορισµούς, εκτός νοµού, Αθήνα,

Θεσσαλονίκη κ.λπ.). Η διάρκεια της κατ’ αποκλειστικότητα ανά-
θεσης του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπε-
ραστικών επιβατικών γραµµών στα ΚΤΕΛ έχει οριστεί, ως
προαναφέρθηκε, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2019 (άρθρο 2
παρ. 1 του ν. 2963/2001, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9
άρθρ. 17 Ν.3534/2007).
Σκοπός του προσφάτως ψηφισθέντος νόµου δεν είναι, όµως,
απλώς η προσαρµογή της ελληνικής πραγµατικότητας των υπε-
ραστικών οδικών επιβατικών µεταφορών στις επιταγές του ως
άνω Κανονισµού. Με τις εισαγόµενες µε το νοµοθέτηµα αυτό µε-
ταρρυθµίσεις επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου παροχής
των αντιστοίχων υπηρεσιών προς τους επιβάτες µε ταυτόχρονη
µείωση του κόστους των παρεχοµένων υπηρεσιών, ώστε να
επωφεληθεί διπλά το επιβατικό κοινό, ενώ συγχρόνως «ανοί-
γει» ο δρόµος για την προσφορά του υπεραστικού συγκοινω-
νιακού έργου και από άλλους ιδιώτες παρόχους που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό, πέραν των ΚΤΕΛ Α.Ε. και
των ΚΤΕΛ. Καθιερώνεται, δηλαδή, η αρχή της ελεύθερης επιλο-
γής των φορέων δηµοσίων υπηρεσιών επιβατικών µεταφορών
από τις αρµόδιες αρχές.
Έτσι, βασικό πυρήνα του νόµου αποτελεί η ρύθµιση ότι οι υπε-
ραστικές οδικές µεταφορές των επιβατών, που αποτελούν πα-
ροχή δηµόσιας υπηρεσίας, θα συνεχίσουν να παρέχονται µεν

Νοµος 4199/2013:
«Ανοiγει»η αγορa των υπεραστικων

επιβατικων µεταφορων (;)
Χριστίνα- ∆ιονυσία Σαραντίδου*
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από ιδιωτικούς φορείς, πλην όµως η ανάθεσή τους θα γίνεται µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου και ύστερα από δηµόσιους ανοι-
κτούς διαγωνισµούς. Ταυτόχρονα, δε, η επίβλεψή τους θα διε-
νεργείται από δηµόσιους φορείς, ώστε να παρέχεται δικλείδα
ασφαλείας ως προς τη συνεχή παροχή και λειτουργία των µετα-
φορικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, µε τις νέες ρυθµίσεις επι-
διώκεται η παροχή αποτελεσµατικών, ασφαλών, υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών, ενώ ο προβλεπόµενος έλεγχος του δη-
µοσίου αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της διαρ-
κούς απόδοσης των δηµόσιων υπηρεσιών επιβατικών
µεταφορών. Απευθείας ανάθεση υπεραστικών επιβατικών µε-
ταφορών είτε σε ιδιωτικό είτε σε δηµόσιο φορέα θα επιτρέπεται
µόνο κατ’ εξαίρεση, ως έκτακτο µέτρο σε περιπτώσεις, όπου επι-
διώκεται (α) η διασφάλιση της συνέχισης της προσφοράς υπε-
ραστικών επιβατικών µεταφορών ή (β) περιπτώσεις όπου το
αναγκαίο µεταφορικό έργο είναι περιορισµένο, και πάντα σύµ-
φωνα µε τους ειδικότερους όρους του Κανονισµού ΕΕ
1370/2007.

Ρυθµιστική αρχή επιβατικών
µεταφορών
Σηµαντικό ρόλο καλείται να παίξει σ’ αυτή τη νέα δοµή η νεοϊ-
δρυόµενη Ανεξάρτητη Αρχή, η «Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Με-
ταφορών» (ΡΑΕΜ). Ο νέος νόµος αναθέτει σ’ αυτή ένα µεγάλο
µέρος των αρµοδιοτήτων που έχουν σήµερα οι Περιφέρειες της
χώρας. Έτσι, προβλέπεται ότι θα έχει κεντρικό ρόλο στο σχεδια-
σµό του δικτύου υπεραστικών γραµµών (µε την απλή παροχή
γνώµης εκ µέρους των Περιφερειών) και στον καθορισµό των
απαιτήσεων, των ελαχίστων όρων και των προϋποθέσεων για
τις υπεραστικές γραµµές. Το γεγονός αυτό της µετακύλισης αρ-
µοδιοτήτων έχει πυροδοτήσει σωρεία συζητήσεων σχετικά µε το
κατά πόσον µια τέτοια µετακύλιση είναι σύµφωνη µε τις επιτα-
γές του άρθρου 102 του Συντάγµατος, όπως εµφαίνεται και στην
Έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής Βουλής.
Επίσης, στη ΡΑΕΜ ανατίθεται η διενέργεια των σχετικών διαγω-
νισµών για την επιλογή και την ανάθεση των υπηρεσιών δηµό-
σιων υπεραστικών οδικών µεταφορών στους ιδιωτικούς φορείς
και η βασική επίβλεψη των σχετικών συµβάσεων που θα υπο-
γραφούν στα πλαίσια της ανάθεσης αυτής, ενώ στις αρµοδιότη-
τές της εντάσσεται και η διασφάλιση της τήρησης των όρων του
ως άνω Κανονισµού και του Κανονισµού ΕΕ 181/2011, σχετικά
µε τα δικαιώµατα των επιβατών.

Τύποι υπεραστικών γραµµών
Για την οργάνωση των υπεραστικών επιβατικών µεταφορών ο εν
λόγω νόµος προέβη στην ακόλουθη διάκριση των υπεραστικών
γραµµών σε τρεις τύπους:
α) Στις υπεραστικές γραµµές, όπου η χορήγηση αποκλειστικού
δικαιώµατος εκµετάλλευσης στον Ανάδοχο µε ταυτόχρονο κα-
θορισµό του ανωτάτου κοµίστρου εξασφαλίζει την παροχή της
υπηρεσίας στο καθοριζόµενο επίπεδο ελαχίστων απαιτήσεων.
β) Στις υπεραστικές γραµµές, όπου, λόγω των προϋπολογιζο-
µένων εσόδων, η χορήγηση αποκλειστικού δικαιώµατος εκµε-
ταλλεύσεως δεν επαρκεί, ώστε να προσελκύσει ιδιωτικές

επιχειρήσεις («άγονες» γραµµές), και για το λόγο αυτό προ-
βλέπεται η παράλληλη χορήγηση αντισταθµίσµατος (αποζη-
µιώσεως) για τη διασφάλιση του καθορισµένου από τη
Ρυθµιστική Αρχή επιπέδου υπηρεσιών. Και στις περιπτώσεις
αυτές το ανώτατο κόµιστρο καθορίζεται από τη Ρυθµιστική Αρχή.
γ) Όπου κρίνεται ότι υπάρχει εµπορικό ενδιαφέρον και στο µέτρο
που δεν έχει χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης
ή και αποζηµίωση, είναι δυνατόν να καθορίζονται υπεραστικές
γραµµές «ελεύθερης επιλογής», είτε µε πρωτοβουλία των εν-
διαφεροµένων είτε µε πρόταση των Περιφερειών είτε από την
ίδια τη Ρυθµιστική Αρχή, η οποία καθορίζει το ρυθµιστικό πλαί-
σιο λειτουργίας της κάθε γραµµής, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό
επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. Οι γραµ-
µές αυτές δεν περιλαµβάνονται σε εκείνες που θα αποτελέσουν
αντικείµενο των διαγωνισµών.
Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν άδεια να εκτελούν δροµολόγια
θα απευθύνονται στο επιβατικό κοινό µε όρους ελεύθερου αν-
ταγωνισµού. Για τις γραµµές αυτές δεν παρέχεται αποκλειστικό
δικαίωµα εκµετάλλευσης, ούτε βεβαίως οποιοδήποτε αντι-
στάθµισµα. Στην ίδια γραµµή µπορούν να εκτελούν δροµολόγια
περισσότεροι φορείς, µε βάση τους κανόνες που θα θέσει η Ρυθ-
µιστική Αρχή. Οι υπεραστικές γραµµές ελεύθερης επιλογής δεν
επιτρέπεται να ανταγωνίζονται τους Αναδόχους που έχουν επι-
λεγεί µε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τις ως άνω δύο κατη-
γορίες υπεραστικών γραµµών, αλλά εµπλουτίζουν το δίκτυο των
υπεραστικών γραµµών και τις επιλογές του επιβατικού κοινού.

Καθορισµός των δικτύων
υπεραστικών γραµµών
Η οργάνωση των δηµοσίων οδικών υπεραστικών επιβατικών µε-
ταφορών θα εξακολουθήσει να γίνεται σε επίπεδο περιφερει-
ακών ενοτήτων και, κατά συνέπεια, οι διαγωνισµοί για την
ανάθεση δηµοσίων υπεραστικών οδικών µεταφορών επιβατών
θα διενεργούνται για το σύνολο των υπεραστικών γραµµών
εντός των γεωγραφικών ορίων των περιφερειακών ενοτήτων. Η
επιλογή αυτή κρίθηκε σκόπιµη, σύµφωνα και µε την Αιτιολογική
Έκθεση του εν λόγω νόµου, ώστε λόγω του περιορισµένου σχε-
τικά µεγέθους του προκηρυσσόµενου µεταφορικού έργου να
είναι δυνατή η συµµετοχή στους διαγωνισµούς και µικρών ή µε-
σαίων επιχειρήσεων µεταφορών ή κοινοπραξιών περισσότερων
επιχειρήσεων.

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών - Συµβάσεις
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το µεταφορικό έργο ανά γραµµή,
καθώς και το ανώτατο κόµιστρο ανά χιλιόµετρο, αλλά και η προ-
σφερόµενη αποζηµίωση θα καθορίζονται µε τις επιµέρους προ-
κηρύξεις. Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό ότι στους διαγωνισµούς
αυτούς µπορούν να λαµβάνουν µέρος επιχειρήσεις οποιασδή-
ποτε νοµικής µορφής, που έχουν άδεια επαγγέλµατος οδικού
µεταφορέα επιβατών και έδρα στην Ελληνική Επικράτεια, κατά
τα αναλυτικώς οριζόµενα στον Κανονισµό ΕΕ 1071/2009. Οι δια-
γωνιζόµενοι πρέπει να διαθέτουν ή να αποδεικνύουν ότι µπο-
ρούν να διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή στελέχωση και
οργάνωση, επαρκή αριθµό κατάλληλων οχηµάτων και γενικά
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των όρων και προϋποθέσεων που δια των διαγωνιστικών ή
άλλων διαδικασιών θα καθορίζονται απ’ τη Ρυθµιστική Αρχή,
ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στο µεταφορικό έργο που
προκηρύσσεται µε κάθε διαγωνισµό. Για το λόγο αυτό κρίνεται
απαραίτητος ο προσεκτικός και διεξοδικός νοµικός έλεγχος των
ελάχιστων απαιτήσεων και κριτηρίων που θα εµπεριέχονται στις
επιµέρους προκηρύξεις των διαγωνισµών, καθώς η πλήρωση
αυτών θα αποτελεί βασικό κριτήριο ανάδειξης των αναδόχων,
ενώ θα αποτελούν και αντικείµενο των δεσµευτικών συµβάσεων
που θα ακολουθήσουν το στάδιο κατακύρωσης. Ακόµη, ιδιαιτέ-
ρως σηµαντικό κριτήριο θα αποτελεί και το προσφερόµενο κό-
µιστρο, ώστε να επιτευχθεί δια του ανταγωνισµού το χαµηλότερο
δυνατό κόµιστρο για τον επιβάτη.
Οι συµβάσεις που θα συνάπτονται µε τους αναδόχους θα έχουν
χρονική διάρκεια κατ’ ελάχιστον οκτώ έτη και έως δέκα έτη το
µέγιστο, µε δυνατότητα παράτασης του χρόνου κατά 50% σε ορι-
σµένες περιπτώσεις.

Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων
Η λειτουργία του νέου συστήµατος υπεραστικών οδικών µετα-
φορών επιβατών προϋποθέτει την ύπαρξη σταθµών υπεραστι-
κών λεωφορείων (επιβατικών σταθµών). Σήµερα οι υφιστάµενοι
σταθµοί ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και εξυπηρετούν κατ’

αποκλειστικότητα τα ΚΤΕΛ. Ο νέος νόµος προβλέπει την ένταξη
των επιβατικών σταθµών σε ένα δίκτυο δηµοσίων σταθµών υπε-
ραστικών λεωφορείων, όπου θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση µε
τους ίδιους όρους σε όλους τους φορείς που εκτελούν δηµόσιες
υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Προς διασφάλιση της
άνευ διακρίσεων δυνατότητας πρόσβασης σ’ αυτούς κρίσιµη
είναι και η νοµική αξιολόγηση των αντίστοιχων συµβάσεων πρό-
σβασης που θα κληθούν να υπογράψουν οι Ανάδοχοι µε τους
Λειτουργούς των σταθµών αυτών.
Συνοψίζοντας, µε τον εν λόγω νόµο φαίνεται να γίνεται ένα
πρώτο, πολύ σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της απε-
λευθέρωσης των υπεραστικών οδικών επιβατικών µεταφορών,
πλην, όµως, και λόγω των αυξηµένων αρµοδιοτήτων της ΡΑΕΜ,
κυρίως σε ό,τι αφορά στον καθορισµό των κριτηρίων και των
ελαχίστων απαιτήσεων ανά γραµµή, µένει να διαπιστωθεί στην
πράξη πόσο πραγµατικά επιδιώκεται η διευκόλυνση της εισό-
δου στη σχετική αγορά άλλων, µικρών και µεσαίων επιχειρή-
σεων, δραστηριοποιούµενων στον τοµέα αυτό, πέραν των
υφιστάµενων ΚΤΕΛ Α.Ε..

*Χριστίνα- ∆ιονυσία Κ. Σαραντίδου
∆ικηγόρος LLM (Northwestern University, Chicago, USA)
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Γενικά
Την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στην
Πάτρα, διεθνές συνέδριο µε τίτλο Με ποδήλατο! Ευρωπαϊκές
και Ελληνικές επιτυχείς πρακτικές προώθησης του ποδηλά-
του, µε µεγάλη επιτυχία όσον αφορά την προσέλευση συνέδρων
(102 εγγεγραµµένοι), καθώς και τη συµµετοχή τους στο διάλογο
που αναπτύχθηκε µε τους οµιλητές.
Το συνέδριο Με ποδήλατο! πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου CIELO και διοργανώθηκε για λογαριασµό της
ιταλικής Περιφέρειας της Απουλίας, σε συνέχεια αντίστοιχης
εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στο Μπρίντεζι στις 14 Νο-
εµβρίου 2013, µε αντίστοιχο ενδιαφέρον και επιτυχία.

Το έργο CIty and Port Eco Logistics
Το έργο CIty and Port Eco Logistics - το ακρώνυµο του οποίου
είναι CIELO (http://www.cieloproject.eu/) - χρηµατοδοτείται από
το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα -

Ιταλία 2007-2013”. Εταίροι στο πρόγραµµα CIELOείναι: ο ∆ήµος
του Μπάρι (επικεφαλής), ο ∆ήµος του Μπρίντεζι, η Αναπτυξιακή
∆ηµοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. (Α∆ΕΠ Α.Ε.), ο ∆ήµος της
Κέρκυρας και η Περιφέρεια της Απουλίας.
Το έργο CIELO έχει στόχο την αντιµετώπιση προβληµάτων κυ-
κλοφοριακής συµφόρησης και προσβασιµότητας στις πόλεις –
λιµάνια: Μπάρι, Μπρίντεζι, Πάτρα και Κέρκυρα, προτείνοντας ένα
νέο µοντέλο περιβαλλοντικά φιλικών µετακινήσεων. Ειδικό-
τερα, το CIELO αποσκοπεί στη βελτίωση της σύνδεσης των λι-
µένων µε “στρατηγικά” σηµεία των πόλεων, όπως: ιστορικό
κέντρο, σιδηροδροµικός σταθµός, αεροδρόµιο, κ.λπ., κατά
τρόπο ώστε να µειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις της κυκλο-
φορίας στο αστικό περιβάλλον.
Η περιβαλλοντικά φιλική σύνδεση των λιµένων µε τα κέντρα
των πόλεων µπορεί να επιτευχθεί και µε τη χρήση ποδηλάτου,
γι’ αυτό και στο πλαίσιο του CIELO προβλέπονται οι ακόλουθες
τέσσερις πιλοτικές δράσεις:
• Στο Μπάρι: Κατασκευή υποδοµής ποδηλάτου και διαµόρφωση

∆ιεθνες Συνεδριο:
Με Ποδηλατο! Ευρωπαϊκες Και
Ελληνικες Επιτυχεις Πρακτικες

Προωθησης Του Ποδηλατου
Ανδριανή (Άννα) Γόγολα*
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ζώνης ορίου ταχύτητας 30 χλµ/ώρα στο θαλάσσιο µέτωπο, σε συνδυασµό µε
την αναβάθµιση του υπάρχοντος συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων.

• Στο Μπρίντεζι: Ανάπτυξη συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων και ανάλυση
των τρόπων µεταφοράς τουριστικών αποσκευών.

• Στην Κέρκυρα: Ανάπτυξη συστήµατος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων
και λειτουργία συστήµατος park-and-bike.

• Στην Πάτρα: Κατασκευή υποδοµής ποδηλάτου συνοδευόµενη από την ανά-
πτυξη συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων. Συγκεκριµένα πρόκειται για την
κατασκευή 1 χλµ. υποδοµής ποδηλάτου για τη σύνδεση του Νότιου (νέου) Λι-
µένα Πάτρας (από Ελευθ. Βενιζέλου) µε το δηµοτικό χώρο στάθµευσης “Γε-
ώργιος Καλεντζώτης”, καθώς και για τη δηµιουργία ενός mini συστήµατος
διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων που περιλαµβάνει 5 σταθµούς και 30 πο-
δήλατα.

Παρουσίαση εισηγήσεων
Στην πρώτη συνεδρία, που αφορούσε στην παρουσίαση επιτυχών πρακτικών από
την Ευρωπαϊκή εµπειρία, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις.
• Ο κος Raffaele Sforza, υπεύθυνος Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια
Απουλίας και υπεύθυνος του έργου CIELO, παρουσίασε τον Περιφερειακό σχε-
διασµό και τη νοµοθεσία για την προώθηση των µετακινήσεων µε ποδήλατο στην
Περιφέρεια της Απουλίας (Περιφερειακός Νόµος 1-23/01/2013), µέτρα και πα-
ρεµβάσεις για την προώθηση της αστικής ποδηλασίας, της συνδυασµένης χρή-
σης του ποδηλάτου µε το τρένο, το σχεδιασµό για τη σύνδεση των αεροδροµίων
και των λιµανιών της Περιφέρειας µε υποδοµές ποδηλάτου για την εξυπηρέ-
τηση εργαζοµένων και ταξιδιωτών χωρίς βαριές αποσκευές, την ανάπτυξη υπη-
ρεσιών για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισµού, κ.λπ.

• Η κα Malgorzata Ratkowska, υπεύθυνη ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµ-
µάτων του ∆ήµου Γκντανσκ της Πολωνίας, παρουσίασε τα έργα του ∆ήµου για το
έτος 2013 σχετικά µε το ποδήλατο, τα οποία περιλαµβάνουν κατασκευή 10,3
χλµ. ποδηλατοδρόµων, 3,4 χλµ. ποδηλατολωρίδων, 38 χλµ. οδών ήπιας κυ-
κλοφορίας, 30 χλµ. λωρίδων ποδηλάτων αντίθετης ροής σε µονόδροµους. Ανέ-
φερε ότι το ποσοστό των µετακινήσεων µε ποδήλατο σήµερα ανέρχεται σε 3% και
το υπάρχον δίκτυο ποδηλατοδρόµων σε 85 χλµ., καθώς και ότι ο στόχος που έχει
τεθεί για το έτος 2020, ως προς το ποσοστό µετακινήσεων µε ποδήλατο ισούται
µε 15%, για την επίτευξη του οποίου προβλέπεται κατασκευή δικτύου ποδηλα-
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τοδρόµων µήκους 150 χλµ. σε ολόκληρη την πόλη. Πέραν των
έργων υποδοµής, µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους προβλέ-
πεται να προστεθούν 1.500 θέσεις πρόσδεσης ποδηλάτων (ήδη
υπάρχουν 2.400) από τις οποίες οι 500 προβλέπονται απο-
κλειστικά σε σχολεία. Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου Γκντανσκ
για το ποδήλατο το έτος 2013 που προέρχεται µόνο από Ευρω-
παϊκά Προγράµµατα ανέρχεται στο ύψος των 333.000 €.
Όσον αφορά την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των πο-
λιτών, παρουσίασε µία σειρά δράσεων που πραγµατοποιήθη-
καν σε συνεργασία µε την Τροχαία και την εκπαιδευτική
κοινότητα για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου από παιδιά, που
περιελάµβανε θεωρητικά µαθήµατα και εξάσκηση σε πραγµα-
τικές συνθήκες, καθώς και πληθώρα εκδηλώσεων στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Μετακινήσεων σε συνεργασία µε
ΜΚΟ και τα ΜΜΕ. Πρόσθετα, παρουσίασε εκστρατείες προώθη-
σης της χρήσης του ποδηλάτου για τη µετακίνηση µε σκοπό την
εργασία και εκστρατείες ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης
ιδιωτικών εταιρειών στο εγχείρηµα. Τέλος, τόσο στην παρου-
σίαση όσο και στο διάλογο που ακολούθησε, η κα Ratkowska
επεσήµανε την αναγκαιότητα πολιτικής δέσµευσης των υπευ-
θύνων και επιµονής στις προσπάθειες αλλαγής νοοτροπίας των
πολιτών, καθώς και στις δυσκολίες και το πλήθος των αντιδρά-
σεων που αντιµετωπίζουν τα στελέχη του ∆ήµου σε κάθε νέο εγ-
χείρηµα τόσο από φορείς, όσο και από κατοίκους.

• Η κα Ingrid Briesner, υπεύθυνη έργων και σύµβουλος στο Αυ-
στριακό Κέντρο Κινητικότητας FGM AMOR (http://www.fgm.at/)
που βρίσκεται στο Γκρατς της Αυστρίας, παρουσίασε µέτρα, έργα
και πρακτικές προώθησης του ποδηλάτου καθώς και τα αποτε-
λέσµατά τους στην κατανοµή των µετακινήσεων ανά µέσο από τις
πόλεις του Γκρατς και του Μπολζάνο.
Μεταξύ άλλων, σχετικά µε τα εφαρµοζόµενα µέτρα για τη δια-
χείριση της αστικής κινητικότητας και την ανάκτηση χώρου για το
ποδήλατο, αναφέρθηκε σε µέτρα διαχείριση της στάθµευσης,
που περιλαµβάνουν περιορισµό του δυναµικού στάθµευσης,
επέκταση των συστηµάτων ελεγχόµενης στάθµευσης, µετα-
τροπή ζωνών στάθµευσης σε υποδοµές ποδηλάτου, αυστηρή
αστυνόµευση της τήρησης των µέτρων, επένδυση των εσόδων
της ελεγχόµενης στάθµευσης σε έργα ενίσχυσης των αστικών
συγκοινωνιών και προώθησης του ποδηλάτου.
Πρόσθετα, αναφέρθηκε σε µέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας

και κυρίως στον καθορισµό ανώτατου ορίου ταχύτητας κίνησης
ίσου µε 30 χλµ/ώρα σε ολόκληρο το αστικό οδικό δίκτυο, πλην
των βασικών αρτηριών, στον καθορισµό ανώτατου ορίου ταχύ-
τητας κίνησης ίσου µε 30 χλµ/ώρα ακόµη και σε βασικές αρτη-
ρίες µπροστά από σχολεία στα διαστήµατα έναρξης και λήξης
του σχολικού ωραρίου λειτουργίας, στην αυστηρή αστυνόµευση
των ορίων ταχύτητας, στον καθορισµό ανώτατου ορίου ταχύτη-
τας κίνησης ίσου µε 20 χλµ/ώρα σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

• Ο κος Alberto Marescotti, ∆ιευθυντής του Γραφείου Σχεδια-
σµού / Τµήµα Κινητικότητας και Κυκλοφορίας του ∆ήµου Πάν-
τοβα της Ιταλίας, παρουσίασε το σταδιακό µετασχηµατισµό της
πόλης σε ποδηλατικά φιλικό αστικό περιβάλλον, µέσω της ανά-
πτυξης δικτύου ποδηλατοδρόµων, κατασκευής κυκλικών κόµ-
βων, ανακατασκευής διαβάσεων πεζών και ποδηλατών.
Παρουσίασε επίσης στοιχεία που αφορούν στις επιπτώσεις των
ανωτέρω έργων στην οδική ασφάλεια.

Στη δεύτερη συνεδρία, που αφορούσε στην παρουσίαση επιτυ-
χών πρακτικών από την Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκαν οι ακό-
λουθες εισηγήσεις.
• Η κα Ευαγγελία Τσίβου, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Παιδείας και
Πολιτισµού ∆ήµου Καρδίτσας, παρουσίασε 5 σηµεία – κλειδιά
της πολιτικής για το ποδήλατο που έχει εφαρµόσει ο ∆ήµος Καρ-
δίτσας, “η ποδηλατική πρωτεύουσα της Ελλάδας”, όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε στο κλείσιµο της εισήγησής της. Τα σηµεία
αυτά είναι:
1. Η εκπόνηση ενός συνεκτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, το

οποίο περιλαµβάνει: εκπόνηση µελετών (κυκλοφοριακής και
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ειδικής για το ποδήλατο), ιεράρχηση των φάσεων υλοποί-
ησης ανάλογα µε τις διαθέσιµες χρηµατοροές, διαρκή και µα-
κροχρόνια δέσµευση επιλογών σε πολιτικό και τεχνοκρατικό
επίπεδο.

2.Η διατύπωση ολοκληρωµένης πολιτικής που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες όλων των οµάδων χρηστών, ενσωµατώνεται στο
σχεδιασµό όλων των έργων που αφορούν στον αστικό χώρο,
διατρέχει όλες τις πολιτικές ενός δήµου (εκπαίδευση, πολιτι-
σµός, αθλητισµός, κοινωνική ένταξη, τουριστική & οικονοµική
ανάπτυξη, κ.λπ.) και συνδέεται µε την ταυτότητα της πόλης.

3.Η συµπληρωµατικότητα της πολιτικής για το ποδήλατο µε
άλλες και συγκεκριµένα µε ένα γενικότερο πλήρες πλαίσιο
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και µε την οικονοµική ανάπτυξη
της πόλης.

4.Η δεκτικότητα στον πειραµατισµό όσον αφορά στην αντιµετώ-
πιση µε ενδιαφέρον καινοτόµων προσεγγίσεων, στην ενθάρ-
ρυνση πρωτοβουλιών πολιτών, στην υποστήριξη του
επιστηµονικού έργου, στην προώθηση της δικτύωσης σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, στην οργανωµένη υποστήριξη
δράσεων δηµοσιότητας.

5.Η άρση των υπερβολικών περιορισµών, ώστε να προωθούνται
πρωτοβουλίες, συνειδητά να αποφεύγονται υπερβολικές απα-
γορεύσεις προς τους χρήστες και να καλλιεργείται η εµπιστο-
σύνη ότι οι χρήστες µπορούν να µοιραστούν µε λογική τον
πεζόδροµο, τον ποδηλατόδροµο και το δρόµο.

• Η κα Λαµπρινή Παρθένη, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταµένη
Τµήµατος Προγραµµατισµού ∆ήµου Καρδίτσας, παρουσίασε το
ολοκληρωµένο σχέδιο προώθησης του ποδηλάτου και της βιώ-
σιµης κινητικότητας στην πόλη, το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία
του ’80 µε την κατασκευή του πρώτου δικτύου πεζοδρόµων, που
χρησιµοποιήθηκε και για την ασφαλή κίνηση του ποδηλάτου,
συνεχίστηκε το 2003, µε αξιοποίηση της χρηµατοδότηση του
πρώην ΥΜΕ και της µελέτης που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο
του ερευνητικού έργου για την προώθηση του ποδηλάτου στις
ελληνικές πόλεις από το ΕΜΠ, οπότε και κατασκευάστηκαν οι
πρώτες ποδηλατικές υποδοµές µήκους 2,7 χλµ. για τη σύνδεση
σηµαντικών πόλων έλξης µετακινήσεων στην αστική περιοχή.
Το 2004 το δίκτυο επεκτάθηκε περιαστικά κατά 3,5 χλµ., ενώ το
2005 κατασκευάστηκε στην κεντρική περιοχή επιπλέον 2,0 χλµ.
δικτύου. Τέλος, περιαστικά υπάρχει ποδηλατική υποδοµή µή-
κους 7,0 χλµ. για τη σύνδεση της πόλης µε όµορη δηµοτική ενό-
τητα.
Οι παρατηρήσεις από τη λειτουργία του πρώτου αστικού δικτύου
περιλαµβάνουν κατ’ αρχήν την παραδοχή ότι η κατασκευή του
δικτύου ποδηλατοδρόµων διαφοροποίησε το προφίλ και τις κυ-
κλοφοριακές συνθήκες της πόλης. Η δενδροφύτευση (όπου
ήταν εφικτή) και η τοποθέτηση φωτισµού αναβάθµισαν την ει-
κόνα του αστικού χώρου. Οι αρχικές αντιδράσεις – κύρια των κα-
ταστηµαταρχών – έχουν σχεδόν εξαφανιστεί αλλά οι υποδοµές
ποδηλάτου που κατασκευάστηκαν ως επεκτάσεις πεζοδροµίων
καταλήφθηκαν από προϊόντα, διαφηµιστικά και τραπεζοκαθί-
σµατα. Τα υλικά επίστρωσης (τσιµεντένιοι κυβόλιθοι) δεν είχαν
την απαραίτητη αντοχή στο χρόνο και πρέπει να αντικατασταθούν
στο σύνολό τους. Τα σιδερένια κολωνάκια στην άκρη των πεζο-
δροµίων δηµιουργούσαν αίσθηµα ανασφάλειας στους ποδηλά-
τες. Οι σχάρες απορροής οµβρίων σταδιακά στράβωσαν, και

σήµερα προεξέχουν και σε ορισµένα σηµεία.
Μαθαίνοντας από τα λάθη του, ο ∆ήµος Καρδίτσας το 2010 σχε-
δίασε την επέκταση του αστικού δικτύου ποδηλατοδρόµων µε
δύο νέες διαδροµές µήκους 1,6 χλµ. και 1,0 χλµ. στις οποίες εν-
σωµάτωσε τις προηγούµενες παρατηρήσεις. Στους νέους πο-
δηλατοδρόµους διαµορφώθηκε ζώνη προστασίας και
διαχωρισµού από το οδόστρωµα ελάχιστου πλάτους 60 εκ. στην
οποία έγινε δενδροφύτευση, τοποθετήθηκε φωτισµός και αστική
επίπλωση. Ως υλικό επίστρωσης επιλέχθηκε ένα χυτό βοτσα-
λωτό ανθεκτικό στην τριβή και τις καιρικές συνθήκες και δια-
µορφώθηκε ενιαία κλίση πεζοδροµίου-ποδηλατοδρόµου.Το
έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτήθηκε µε 1,3 εκατ €.
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• Η κα Γεωργία Γιαννουλάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος
Τµήµατος Προγραµµατισµού του ∆ήµου Καρδίτσας, παρουσίασε
το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων το
οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταµείο µε 226.000 €,
και περιλαµβάνει: 6 σταθµούς διανοµής ποδηλάτων, 60 κοινό-
χρηστα ποδήλατα σε χρήση και 10 εφεδρικά και 102 θέσεις
ασφάλισης. Η εγκατάσταση των σταθµών και η παραλαβή του
έργου ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2013, µε αποτέλεσµα η
Καρδίτσα να γίνει η πρώτη πόλη της Ελλάδας που έθεσε σε λει-
τουργία σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων προς εξυπηρέτηση
των δηµοτών και των επισκεπτών της. Οι θέσεις εγκατάστασης
των σταθµών διανοµής ποδηλάτων βρίσκονται σε κεντρικά ση-
µεία της πόλης (πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Νικ. Πλαστήρα,
πλατεία Γιολδάση, σχολή Κτηνιατρικής, αθλητικό πάρκο και
σταθµός ΟΣΕ).
Τον Μάρτιο του 2013 ξεκίνησε η πρώτη φάση πιλοτικής εφαρ-
µογής του συστήµατος, διάρκειας ενός µήνα, κατά την οποία δια-
τέθηκαν κάρτες χρήσης σε 30 άτοµα, µέλη ποδηλατικών
συλλόγων, υπηρεσιακοί παράγοντες και δηµότες - καθηµερινοί
χρήστες ποδηλάτων, οι οποίοι εξέφρασαν επιθυµία συµµετοχής
στην πιλοτική εφαρµογή. Στόχος αυτής της φάσης ήταν η διά-
θεση των ποδηλάτων σε συγκεκριµένο αριθµό ανθρώπων, µε
τους οποίους ο ∆ήµος µπορούσε εύκολα να έρθει σε επικοινω-
νία, ώστε να παρακολουθεί την εύρυθµη λειτουργία του συστή-
µατος και να αντιµετωπίσει τυχόν προβλήµατα που θα
προέκυπταν, πριν δοθεί το έργο στο ευρύ κοινό.
Στη δεύτερη φάση πιλοτικής εφαρµογής του συστήµατος δόθη-
καν δωρεάν κάρτες χρήσης σε όλους δηµότες της πόλης, µε
στόχο να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουρ-
γίας του συστήµατος.
Μετά από 4 µήνες πιλοτικής εφαρµογής του συστήµατος διαπι-
στώθηκε η µεγάλη ζήτηση και χρήση του. Συγκεκριµένα, τα κοι-
νόχρηστα ποδήλατα χρησιµοποιήθηκαν από 500 χρήστες και
πραγµατοποιήθηκαν 30.000 χρήσεις. Τα ποδήλατα χρησιµο-
ποιούνταν όλες τις ώρες της ηµέρας µε αιχµή στις πρωινές. Το
µεγαλύτερο πρόβληµα κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρµο-
γής ήταν τα έντονα φαινόµενα βανδαλισµών (απόπειρα εµπρη-
σµού σταθµού διανοµής πριν την έναρξη λειτουργίας,
ανεπιτυχείς προσπάθειες κλοπής ποδηλάτων, µικροκαταστρο-
φές και αφαίρεση εξαρτηµάτων από τα ποδήλατα).
Παρ΄ όλα αυτά η εγκατάσταση του συστήµατος είχε ως αποτέ-
λεσµα την αύξηση του ποδηλατικού τουρισµού στην πόλη, κύρια
από σχολεία και ποδηλατικές οµάδες άλλων πόλεων.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε µόνιµους συνδροµητές (µε πάγιο
κόστος χρήσης 20€/έτος) και σε περιστασιακούς χρήστες (µε
κόστος µετά το πρώτο µισάωρο, 1 λεπτό του €/λεπτό της ώρας
– δηλαδή για χρήση 40 λεπτών της ώρας το κόστος ανέρχεται σε
10 λεπτά του €). Οι περιστασιακοί χρήστες χρησιµοποιούν την
υπηρεσία µε χρέωση πιστωτικής κάρτας ή εναλλακτικά µε
χρήση κάρτας – µέλους που προµηθεύονται ξενοδοχεία και κα-
ταστήµατα που βρίσκονται κοντά στους σταθµούς.
Το σύστηµα λειτουργεί µε χρέωση των δηµοτών από το Σεπτέµ-
βρη του 2013 και εµφανίζει χαµηλό αριθµό εγγεγραµµένων
χρηστών, γεγονός που συναρτάται µε την εποχή και τις καιρικές
συνθήκες.

Παρά τα αποθαρρυντικά πρώτα αποτελέσµατα, ο ∆ήµος Καρδί-
τσας υποστηρίζει το ποδήλατο µε σωστή και συνεχή συντήρηση
του δικτύου, αστυνόµευση της λειτουργίας του, εφαρµογή µιας
συνεχούς πρότυπης πολιτικής ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών.

• Ο κος Ιωάννης Πολίτης, ∆ρ Συγκοινωνιολόγος παρουσίασε µια
σειρά από παρεµβάσεις για την προώθηση του ποδηλάτου στο
ΑΠΘ, οι οποίες – µεταξύ άλλων -περιελάµβαναν:

• Μελέτη του χώρου στάθµευσης στο Κτίριο Πρώην Μονάδας
Αποκατάστασης Ασθενών

• Μελέτη διαχείρισης στάθµευσης στο οδικό δίκτυο της Πανεπι-
στηµιούπολης

• Σχεδιασµό δικτύου εναλλακτικών διαδροµών (πεζών και πο-
δηλάτων)

• Ανάπτυξη δικτυακού τόπου διάδρασης σε θέµατα βιώσιµης κι-
νητικότητας

• Λειτουργία Γραφείου Βιώσιµης Κινητικότητας
• ∆ράσεις ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης
• Συνεργασίες µε παρόχους µεταφορικού έργου για τη δροµο-

λόγηση λεωφορείων και τοπικές αρχές
• Εργασίες σήµανσης, δράσεις πληροφόρησης και εφαρµογή

ελέγχων για την τήρηση των µέτρων
• Εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβαση ΑΜΕΑ και λοιπών οµά-

δων ευάλωτων χρηστών
• Έναρξη λειτουργίας του πρώτου συστήµατος κοινόχρηστων

ποδηλάτων στην πόλη, δυναµικότητας 60 ποδηλάτων.
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Στην τρίτη συνεδρία, που αφορούσε στον ποδηλατικό τουρισµό
ως ευκαιρία για εθνική και τοπική ανάπτυξη, πραγµατοποιήθη-
καν οι ακόλουθες εισηγήσεις.
• Ο κος Γεώργιος Φαρφαράς, Ελεγκτής Ποιότητας Ποδηλατικής
Πολιτικής από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, παρου-
σίασε το Ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδροµών EuroVelo,
κάνοντας ειδικές αναφορές σε επιµέρους διαδροµές, µε ιδιαί-
τερη έµφαση σε αυτές που διέρχονται από την Ελλάδα: τη Με-
σογειακή ∆ιαδροµή (EV8), τη ∆ιαδροµή Ανατολικής Ευρώπης
(EV11) και τη ∆ιαδροµή στα ίχνη του Σιδηρούν Παραπετάσµατος
(EV 13) (http://eurovelogreece.blogspot.gr/).
Αναφέρθηκεστη διαδικασία ανάπτυξης µιας ποδηλατικής δια-
δροµής, για την οποία απαιτούνται συγκεκριµένα χαρακτηρι-
στικά οδικού δικτύου (επιφάνεια, κατά µήκος κλίση,
συντήρηση), συγκεκριµένα σήµανση, αναγκαιότητα άρθρωσης
µε τα ΜΜΜ, παροχή υπηρεσιών προς τους ποδηλάτες (διαµο-
νής, τουριστικής πληροφορίας, συντήρησης του ποδηλάτου,
κ.λπ.), διαρκή παρακολούθηση της λειτουργίας της, εµπορία
και προώθηση της διαδροµής ως τουριστικό προϊόν, συντονισµό
των φορέων και χρηµατοδότηση του έργου.
Ειδικά όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, παρουσίασε τη δη-
µιουργία του δικτύου επιχειρήσεων φιλικών προς τους ποδη-
λάτες µε όνοµα CYCLISTS WELCOME HELLAS / ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ ΚΑΛΩΣ
ΗΛΘΑΤΕ, τα υποχρεωτικά και προαιρετικά κριτήρια για τη συµ-
µετοχή των επιχειρήσεων διαµονής και εστίασης στο δίκτυο και
τη σηµασία των ποιοτικών υπηρεσιών κατά µήκος µιας ευρω-
παϊκής ποδηλατικής διαδροµής EuroVelo. Το δίκτυο CYCLISTS
WELCOME HELLAS / ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ, δηµιουργήθηκε
στο πλαίσιο του έργου “∆ιαδροµή Σιδηρούν Παραπέτασµα: Βιώ-
σιµη κινητικότητα κατά µήκος της νέας ποδηλατικής διαδροµής
EuroVelo” του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης για τη διαδροµή EV 13 (http://ict13gr.blogspot.gr).
Τέλος, αναφέρθηκε στα συµπεράσµατα της µελέτης οικονοµι-
κής αποτίµησης του ποδηλατικού τουρισµού το οποίο ανέρχε-
ται σε 54 δις € ετησίως1.
• Ο κος Θεµιστοκλής Νικολετόπουλος, δηµιουργός και υπεύ-
θυνος λειτουργίας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας “cy-
cling4wine” (http://www.cycling4wine.gr/), παρουσίασε τις
ποδηλατικές εκδροµές οινογνωσίας και γευσιγνωσίας που διορ-
γανώνει σε οινοποιεία της Αττικής και της Νεµέας, τις δυνατότη-
τες συνεργασίας µε ποδηλατικές και οινογαστρονοµικές λέσχες
της Ιταλίας και τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες ανάπτυξης ποδη-
λατικού οινοτουρισµού στην Πελοπόννησο. Στο σκέλος της ει-
σήγησης που αφορούσε στο µέλλον των πόλεων ως προς τη
χρήση του ποδηλάτου, επεσήµανε την αναγκαιότητα δηµιουρ-
γίας “πραγµατικών ποδηλατοδρόµων, εκτός πεζοδροµίου”.
Τέλος ως έµπειρος ποδηλάτης ο ίδιος, επεσήµανε τη διαφορά
του χρήστη ποδηλάτου από τον ποδηλάτη και την οικονοµική
κρίση σαν µια σπάνια ευκαιρία να “φτιαχτούν” ποδηλάτες µέσα
από την ήδη διαµορφούµενη ποδηλατική κουλτούρα.

• Η κα Moniquevan Hulst, δηµιουργός και υπεύθυνη λειτουρ-
γίας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας “Let’s Meet in Athens”
(www.meetinathens.eu), παρουσίασε µία νέα, φιλόδοξη επι-
χειρηµατική πρωτοβουλία, η οποία απευθύνεται σε Ολλανδούς
επισκέπτες της χώρας µας, και αφορά στην µε ποδήλατα (ή
πεζή) περιήγησή τους στα αξιοθέατα της Αθήνας και της ευρύ-
τερης Αττικής, προσφέροντας ξενάγηση από ντόπιους οδηγούς
στην Ολλανδική γλώσσα. Η επιχειρηµατική αυτή πρωτοβουλία
έχει ήδη αποκτήσει συνεργασία µε ξενοδοχεία της Αθήνας, το
δίκτυο πόλεων στις οποίες πραγµατοποιούνται ποδηλατικές και
πεζή περιηγητικές εκδροµές Baja Bikes και την Ολλανδική εται-
ρεία Global Cyclist, η οποία προβάλει ποδηλατικές εκδροµές
σε όλον τον κόσµο.
Τα πιο ενδιαφέροντα σηµεία που αναφέρθηκαν στο διάλογο µε-
ταξύ συµµετεχόντων και οµιλητών, στο τέλος κάθε συνεδρίας,
προέρχονται από την ευρωπαϊκή εµπειρία και αφορούν:
• Στο ρόλο του “Cycling Officer” στην οργανωτική δοµή των

∆ήµων. Στις περισσότερε των περιπτώσεων, πρόκειται για
υπάλληλο του ∆ήµου µε αρµοδιότητα την προώθηση της χρή-
σης του ποδηλάτου σε κάθε δραστηριότητα και σχεδιασµό που
αφορά στην κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης.

• Στη θεσµοθέτηση ανώτατου ορίου ταχύτητας για τις αστικές πε-
ριοχές ίσο µε 30 χλµ./ώρα, ως προαπαιτούµενο µέτρο για την
ασφαλή και άνετη συνύπαρξη µηχανοκίνητων οχηµάτων και
ποδηλάτων.

• Στην αρχική ισχυρή αντίθεση επαγγελµατικών και κοινωνικών
οµάδων σε σχεδιασµούς που αφορούν στην ένταξη του ποδη-
λάτου µέσω εφαρµογής αυστηρών περιορισµών στην παρό-
δια στάθµευση και την τιµολόγησή της. Οι αντιδράσεις αυτές
αντιµετωπίστηκαν µε συνεχή διαβούλευση και ενηµέρωση
των πολιτών και των επαγγελµατιών.

• Στην ανάπτυξη συστηµάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων ανε-
ξάρτητα από την ύπαρξη υποδοµών ποδηλάτου.

• Στην αναγκαιότητα συνεχούς και συνεπούς πολιτικής στήριξης
του ποδηλάτου, ολοκληρωµένου σχεδιασµού και δράσεων
ενηµέρωσης των πολιτών.

*Ανδριανή (Άννα) Γόγολα
Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος

1 The European Cycle Route Network, EuroVelo: Challenges and Opportunities for Sustainable Tourism,
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/iron-curtain-trail/files/ep_studyeurovelo_en.pdf
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ
Ποδηλατόδροµος στην περιοχή της Περαίας Θεσσαλονίκης,
µε επαρκή οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, θέσεις στάθ-
µευσης ποδηλάτων και διαχωρισµό µε φύτευση από το πε-

ζοδρόµιο και την οδό.

Τη φωτογραφία έστειλε ο συνάδελφος
κ. Αναστάσιος Κουτούλας,
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός – MSc Συγκοινωνιολόγος

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

* Γιώργος Λυµπερόπουλος
Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ
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Γιώργος Λυµπερόπουλος*

Στις 17-18 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και προσέλευση το «6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μετα-
φορές στην Ελλάδα» στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ, Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε
από τον Σ.Ε.Σ. και το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ. Προσκεκληµένοι οµιλητές ήταν ο Prof. Dusan Teodorovic, University of Belgrade και ο
Prof. Simon Washington, Queensland University of Technology.

Στις 17 Οκτωβρίου, στο «Επίσηµο ∆είπνο του 6ου Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα» τιµήθηκε ο
Καθ. Α. Σκαρµπαδώνης από το University of California, Berkeley, για την συνεισφορά του στην Έρευνα για τις Μεταφορές.

Επίσης, µε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 27 Νοεµβρίου στο αµφιθέατρο του Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα η εσπερίδα «Εκπαίδευση
και Οδική Ασφάλεια», που διοργανώθηκε από τον Σ.Ε.Σ.

Αναρτήθηκαν στο forum του ιστότοπου του Συλλόγου τα εξής επίκαιρα θέµατα:
• Σχέδιο Ανάπτυξης ΣΕΣ για την περίοδο 2014-2020
• Σχέδιο προτάσεων τροποποίησης του Καταστατικού ΣΕΣ.
Η συµµετοχή όλων των µελών του ΣΕΣ στη συζήτηση επί των θεµάτων αυτών είναι επιθυµητή και απαραίτητη.

187:Layout 1 19/12/13  14:33  Page 42



187:Layout 1 19/12/13  11:44  Page 43



187:Layout 1 19/12/13  11:44  Page 44


