
T ε ύ χ ο ς  2 0 6   -  Ι ο ύ ν ι ο ς  -  Ι ο ύ λ ι ο ς  -  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  2 0 1 8

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Οι Μελλοντικες 
Τεχνολογιες 
στον Τομεα των
Μεταφορων της ΕΕ:
μια προοπτικη με
χρονικο οριζοντα
το 2020-2050

Συνεισφορα
Των Μεταφορων
Στην Οικονομικη
Αναπτυξη

ΕΝ
ΤΥ

Π
Ο

 Κ
ΛΕ

ΙΣ
ΤΟ

 Α
ΡΙ

Θ
. Α

ΔΕ
ΙΑ

Σ 
16

0
1/

0
1 

Κ
ΕΜ

Π
Α

ΕΠ
ΙΣ

ΤΡ
Ο

Φ
ΕΣ

: Π
ΑΝ

Ο
ΡΜ

Ο
Υ 

6
1 

- 1
15

 2
4

 Α
Θ

Η
Ν

Α



Marathon Data Systems
Eκπαιδευτικά Σεμινάρια στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ArcGIS

AΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στα γραφεία μας

Marathon Data Systems
www.marathondata.gr - www.esri.com

e-mail: marathon@otenet.gr - Tηλ.: 210 6198866 - 68

Δηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα www.marathondata.gr



1 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή

επαγγελματική χρονιά με υγεία, δύναμη, επαγ-

γελματικές και προσωπικές επιτυχίες. Σε μια πε-

ρίοδο όπου η αβεβαιότητα στη χώρα δείχνει να

περιορίζεται, παρά τις όποιες τοπικές και διεθνείς

οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις, και μια σχετική «κανονικότητα»

επανέρχεται στο κοινωνικό και οικονομικό «γίγνεσθαι» του τόπου, όλοι προ-

σμένουμε στη βελτίωση και αύξηση της δραστηριοποίησης των μελών του

Σ.Ε.Σ. σε αντικείμενα Συγκοινωνιολόγου. Ειδικά δε πολλοί νεότεροι συνάδελ-

φοι – μέλη του Σ.Ε.Σ., οι οποίοι κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν (εκ της συγ-

κυρίας) περιορισμένη συμμετοχή σε έργα συγκοινωνιολόγου, ελπίζουμε ότι

πλέον θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο αντικείμενο που έχουν επεν-

δύσει επιστημονικά και επαγγελματικά.

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, άρχισε σταδιακά η προκήρυξη έργων εκπό-

νησης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από δήμους της

χώρας. Τα πορίσματα των εν λόγω έργων θα αποτελέσουν «οδικούς χάρτες»

για την κινητικότητα και τις μετακινήσεις στις αστικές περιοχές της χώρας,

καθώς σε αυτά θα βασιστεί η περαιτέρω υλοποίηση έργων και δράσεων αστι-

κής κινητικότητας. Ο ΣΕΣ είναι αναφανδόν υπέρ της εκπόνησης ΣΒΑΚ, τονίζει

όμως ότι τα εν λόγω σχέδια είναι κατά κύριο λόγο προϊόν της επιστημονικής

γνώσης, εμπειρίας και δραστηριότητας συγκοινωνιολόγων, και ως εκ τούτου

οι συγκοινωνιολόγοι πρέπει να έχουν τον πρώτο και κύριο λόγο στη διαμόρ-

φωση ενός ΣΒΑΚ. Για το λόγο αυτό, ο ΣΕΣ εξέδωσε δελτίο τύπου τον Αύγουστο

του 2018, στο οποίο διατύπωσε με σαφήνεια τις θέσεις του ΣΕΣ επί της εκπό-

νησης ΣΒΑΚ. Σε άλλη κατεύθυνση, ο ΣΕΣ συνδιοργανώνει με το Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας το 7ο συνέδριο οδικής ασφάλειας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί

στη Λάρισα την 11η και 12η Οκτωβρίου 2018. Στο εν λόγω συνέδριο θα συ-

ζητηθούν τα τεκταινόμενα, οι επιστημονικές εξελίξεις και υφιστάμενες καλές

πρακτικές στην οδική ασφάλεια στη χώρα και διεθνώς. 

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, ο Σ.Ε.Σ. προτίθεται να διοργανώσει και να

πραγματοποιήσει δράσεις, οι οποίες θα εστιάσουν στο μέλλον των αστικών

και υπεραστικών μετακινήσεων και της οδικής ασφάλειας, μέσω ενός «οδοι-

πορικού», το οποίο και θα αποτελέσει το πλαίσιο των δράσεων αυτών. Το οδοι-

πορικό θα αποτελέσει και το «πρόγραμμα» δράσεων του ΣΕΣ για την επόμενη

χρονική περίοδο, θα κληθεί δε το σύνολο των ενδιαφερόμενων συναδέλφων

να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις του. Επιπλέον, ο ΣΕΣ εκκινεί σε συνερ-

γασία με το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ τη διοργάνωση του επόμενου (9ου) διεθνούς συνε-

δρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (ICTR 2019), το οποίο θα

πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το φθινόπωρο του επόμενου έτους.

Το παρόν τεύχος, λόγω και της θερινής περιόδου, είναι αφιερωμένο στις με-

ταφορές και τον τουρισμό. Περιλαμβάνεται αντίστοιχη θεματολογία, η οποία

αφορά στον τουρισμό, στο μέλλον των μεταφορών αλλά και στη συμβολή του

τουρισμού στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Με αυτά, εύχομαι για μια

ακόμη φορά καλή σεζόν σε όλους.

Δρ. Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου
Πρόεδρος Σ.Ε.Σ.
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2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του International
Transport Forum (ITF), η παγκόσμια ζήτηση επιβατών θα υπερ-
διπλασιαστεί μεταξύ 2015 και 2050 από 50.000 σε 120.000 δι-
σεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα. Η αύξηση αυτή ανταποκρίνεται
σε όλες τις περιφέρειες και για όλα τα μέσα μεταφοράς, αλλά δεν
είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη. Το μεγαλύτερο μέρος της αύ-
ξησης σημειώνεται στην Ασία, η οποία θα αντιπροσωπεύει περί-
που το ένα τρίτο της συνολικής ζήτησης για μεταφορά επιβατών
το 2050. Αντίθετα, οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που παρατη-
ρούνται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ αναδεικνύουν το γεγονός ότι
η ζήτηση για μεταφορές στις χώρες αυτές θα αντιπροσωπεύει
μόλις το 25% το 2050 σε σχέση με το 45% που αντιπροσώπευε
το 2015. Ομοίως, όλα τα μέσα μεταφοράς δεν αναπτύσσονται με
τον ίδιο ρυθμό. Οι μέσοι ρυθμοί ανάπτυξης κυμαίνονται από λι-
γότερο από 2% ετησίως για τον σιδηροδρόμου έως 5% για τη διε-
θνή αεροπορική μεταφορά επιβατών (ICAO, 2016a).

Όσον αφορά τη μεγάλη αυτή αύξηση που προβλέπεται για τον
τομέα των αεροπορικών μεταφορών, πιο συγκεκριμένα σύμ-

φωνα με την πρόσφατη έκδοση «Προοπτικές μεταφορών» του
Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών (ITF, 2017) ο αριθμός των αερο-
πορικών επιβατών θα συνεχίσει να αυξάνεται με γρήγορο
ρυθμό, καθώς οι πόλεις σε όλον τον κόσμο καθίστανται πιο προ-
σιτοί αεροπορικοί προορισμοί. Κατά τα επόμενα 15 έτη η επιβα-
τική αεροπορική κίνηση ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 3 6%
ετησίως, με τα ενδοασιατικά δρομολόγια να αυξάνονται με τον
ταχύτερο ρυθμό, σχεδόν κατά 10%. Οι εκπομπές CO2 από τις διε-
θνείς αερομεταφορές δύνανται να σημειώσουν αύξηση 56% με-
ταξύ του 2015 και του 2030, ακόμα και με πολύ καλύτερη
απόδοση καυσίμων. Οι συμφωνίες παροχής αεροπορικών υπη-
ρεσιών και η αύξηση των πτήσεων χαμηλού κόστους μεταξύ πε-
ριφερειών θα επιτρέψουν την επέκταση του δικτύου και τη
μείωση των τιμών, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του κλάδου.
Οι μεγάλες περιφερειακές διαφορές όσον αφορά τις δυνατότη-
τες αεροπορικής πρόσβασης παραμένουν, όμως οι επενδύσεις
σε περιφερειακά αεροδρόμια και καλύτερες επίγειες συνδέσεις
μεταξύ αεροδρομίων και πόλεων μπορούν να επιφέρουν λύσεις
σε αυτό το πρόβλημα. 

Συνεισφορα tων Μεταφορων 
στην Οικονομικη Αναπτυξη

Μαρία Σαρτζετάκη*
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Παρά τις πολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και την τεχνο-
λογική πρόοδο, η ζήτηση για μεταφορές εξακολουθεί πρωτίστως
να συνδέεται άμεσα με το οικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με
την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank, 2016), η περίοδος μετά το
2015 χαρακτηρίζεται από τρεις κύριες μακροοικονομικές τάσεις,
οι οποίες έχουν μείζονα επίδραση στην οικονομία και τον τομέα
των μεταφορών. Η οικονομική ανάπτυξη παραμένει χαμηλότερη
από την αναμενόμενη και υπόκειται σε συνεχείς κινδύνους και
αβεβαιότητες. Το διεθνές εμπόριο αυξάνεται τώρα με τον ίδιο
ρυθμό με το ΑΕΠ ενώ πριν από την οικονομική κρίση το 2008 το
εμπόριο αυξανόταν δύο φορές πιο γρήγορα από το ΑΕΠ (World
Bank, 2016). Οι τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης βυθιστεί σε
σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Οι πτωτικές τάσεις του εμ-
πορίου έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα τον τομέα της ναυτιλίας, η
οποία πάσχει από πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, εν μέρει
λόγω της χρήσης μεγαλύτερων πλοίων, γεγονός το οποίο προκα-
λεί επιπτώσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς

πολλές χώρες έχουν επενδύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε λιμε-
νικές εγκαταστάσεις, ενώ οι συνδέσεις με την ενδοχώρα πάσχουν
όλο και περισσότερο από συμφόρηση (UNCTAD, 2015).
Η οικονομική δραστηριότητα και το εμπόριο είναι οι κύριοι κινη-
τήριοι μοχλοί της ζήτησης στις μεταφορές. Χαρακτηριστικό απο-
τέλεσμα των παραπάνω μακροοικονομικών τάσεων από τη μία
πλευρά οι χαμηλές τιμές πετρελαίου έχουν διατηρήσει την αύ-
ξηση της κινητικότητας των επιβατών, ενώ από την άλλη ο τομέας
των εμπορευματικών μεταφορών έχει υποστεί πλήγμα από τις αλ-
λαγές στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. 
Στην Ευρωπαική Ένωση (ΕΕ-28) μεταξύ 2006 -2017, οι χερσαίες
μεταφορές επιβατών αναπτύχθηκαν με ρυθμό 4,0 % βραδύτερο
από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές. Θα
πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο δείκτης της σχέσης των χερσαίων
μεταφορών επιβατών με το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές αναφέρεται
μόνο στις χερσαίες μεταφορές με αυτοκίνητο, υπεραστικό λεω-
φορείο, λεωφορείο και τρόλεϊ, ή τρένο, και ότι μεγάλο ποσοστό
της διεθνούς διακίνησης ταξιδιωτών γίνεται με θαλάσσιες και αε-
ροπορικές υπηρεσίες επιβατών. Σε ορισμένες χώρες οι εθνικές
(εσωτερικές) υπηρεσίες θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφο-
ρών επιβατών είναι επίσης αξιοσημείωτες. Σε μια μικρή πλειονό-
τητα των κρατών μελών της ΕΕ, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ σε
σταθερές τιμές ήταν υψηλότερος από το ποσοστό μεταβολής των
μεταφορών επιβατών μεταξύ 2006 και 2017, με αποτέλεσμα μια
πτώση στην αναλογία μεταξύ των μεταφορών επιβατών και του
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Αντιθέτως, η αντίστροφη κατάσταση πα-
ρατηρείται σε 11 κράτη μέλη, και κυρίως στην Ελλάδα και την
Κύπρο και, σε μικρότερο βαθμό, στη Βουλγαρία και την Εσθονία,
γεγονός που αντικατοπτρίζει σημαντική αύξηση των μεταφορών
επιβατών συνδεόμενη με ασθενή οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα
στην περίπτωση της Ελλάδας ο δείκτης συσχέτισης μεταφορών
με ΑΕΠ παρουσιάσε άυξηση περίπου 40% μεταξύ 2006-2007.

Σχήμα 1: Πρόβλεψη διακύμανσης ζήτησης μεταφορών έως το
2050 (ITF, 2017)

Σχήμα 2: Δείκτης Συσχέτισης Μεταφορών με ΑΕΠ (2007vs2016), Eurostat (2018)
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Η σχετική πρόσφατη αυτή ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών
στην Ελλάδα συνδέεται σε κάποιο βαθμό με τις μεγάλες επενδύ-
σεις σε υποδομές μεταφορών κατά την πρώτη δεκαετία της νέας
χιλιετίας. Μεταξύ του 2000 και του 2010 σημειώθηκαν επενδύ-
σεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία των επενδύσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν μεταξύ του 2000 και του 2010 να διατίθεται σε
υποδομές χερσαίων μεταφορών, ιδίως σε δρόμους για τη βελ-
τίωση του εθνικού οδικού δικτύου. 

Οι κύριες οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές αλλά και οι κύριες
αλλαγές πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο από το 2015 και έπειτα,
σε συνδυασμό με άλλες διεθνείς εξελίξεις όπως η θέσπιση των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, διαμορφώ-
νουν το μέλλον της ανάπτυξης βιώσιμων υποδομών μεταφορών
για τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασι-
μότητα στις πόλεις και υπογραμμίζεται η σημασία των πολιτικών
για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς που παρέχουν
ίση πρόσβαση σε όλους (ΙΤF, 2017). Είναι ευρέως αναγνωρισμένο
ότι τα έργα υποδομής μεταφορών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην οικονομική ανάπτυξη και αποτελούν βασικό παράγοντα κοι-
νωνικοοικονομικής ευημερίας για τις περιοχές εμβέλειας των
έργων αυτών. Οι ανθεκτικές και επαρκείς υποδομές αποτελούν θε-
μελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία των συστημάτων μεταφο-
ρών (Dimitriou et al., 2017; Dimitriou, 2018). 

Τα τελευταία δύο χρόνια μια σειρά σημαντικών διεθνών εξελίξεων
έχουν βάλει τη βάση για τον καθορισμό της εξέλιξης της κινητικό-
τητας αλλά και της ανάπτυξης βιώσιμων υποδομών μεταφορών τις

επόμενες δεκαετίες. Με γνώμονα τις αρχές της ισότητας και των
κοινών αλλά διακριτών ευθυνών και αντίστοιχων δυνατοτήτων, στο
πλαίσιο διαφορετικών εθνικών συνθηκών, την ανάγκη για μια απο-
τελεσματική και προοδευτική αντιμετώπιση της επείγουσας απει-
λής της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες και
τις ειδικές συνθήκες των συμβαλλομένων αναπτυσσόμενων
χωρών, ιδίως δε εκείνων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμε-
νείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τις ιδιαίτερες
ανάγκες και την ειδική κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων
χωρών σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη μεταφορά τεχνολο-
γίας, τον Δεκέμβριο 2015 η ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών προ-
χώρησε στην υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού για την
κλιματική αλλαγή. Η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα που τέ-
θηκε σε ισχύ το 2016 υποδεικνύοντας την εφαρμογή ενός ευρέου
φάσματος πολιτικών και μέτρων, προκειμένου να διατηρηθούν οι
οφειλόμενες στις μεταφορές εκπομπές CO2 σε χαμηλά επίπεδα,
υπογραμίζει την άσκηση πολιτικών όπως αποφυγή της περιττής
μεταφορικής ζήτησης, στροφή προς βιώσιμες επιλογές μεταφορών
και βελτίωση της απόδοσης. Υποδεικνύει επίσης την υιοθέτηση μη-
χανισμών που βασίζονται στην αγορά, όπως το αντισταθμιστικό σύ-
στημα για τις διεθνείς αερομεταφορές που θέσπισε ο Διεθνής
Οργανισμςό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO, 2016b). 

Μια πολύ σημαντική πρόσφατη εξέλιξη προς την κατεύθυνση της
κοινωνικής συνιστώσας της οικονομικής ανάπτυξης είναι η υιοθέ-
τηση της ατζέντας για την αειφόρο Ανάπτυξη από τη Γενική Συνέ-
λευση των Ηνωμένων Εθνών το 2016, η οποία τονίζει και
αναδεικνύει τον ρόλο των μεταφορών και τη συνεισφορά τους στην

Αναλύοντας τη συνεισφορά του κλάδου των μεταφορών στην
Εθνική συνολική προστιθέμενη αξία, η συμβολή του τομέα των με-
ταφορών στην ελληνική οικονομία παρουσιάζεται υψηλότερη από
τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Μεταξύ του 2010 και του 2015,

η συμβολή του τομέα των μεταφορών στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 7,1%
σε 7,5%, ενώ σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, όπως η Γερμανία, η Γαλ-
λία, το Βέλγιο, παρουσίασε πτωτική πορεία (OECD, 2016).  

Σχήμα 3: Συνολική Προστιθέμενη αξία μεταφορών ως ποσοστό του ΑΕΠ (2010vs2015) 
OECD (2018) Value added and its components by activity - ISIC Rev. 4", OECD National Accounts Statistics 

(database), https://doi.org/10.1787/data-00817-e
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οικονομική ανάπτυξη. Η ατζέντα του 2030 αποτελείται από 17 Στό-
χους Αειφόρου Ανάπτυξης (Ssustainable Development Goals-
SDGs), οι οποίοι υποστηρίζονται από 169 επιμέρους στόχους
(targets) και ενθαρρύνουν ενέργειες ώστε να οδηγηθεί η παγκό-
σμια κοινότητα προς μια βιώσιμη κατεύθυνση. 

Η Ατζέντα του 2030, ως ένας από τους σημαντικότερους οδικούς
χάρτες που καθοδηγεί δράσεις πολιτικής για την αειφόρο ανά-
πτυξη τα επόμενα 15 χρόνια, ενεργοποιεί τις προσπάθειες για την
καταπολέμηση της φτώχειας, όλων των μορφών της ανισότητας
και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ότι κανείς δεν μένει πίσω από αυτές τις εξελίξεις. Οι
μεταφορές δεν αντιπροσωπεύονται από ένα μόνο αυτόνομο στόχο
SDG στην ατζέντα του 2030, αλλά ενσωματώνονται άμεσα ή έμ-
μεσα σε πολλούς επιμέρους στόχους SDG, ιδίως εκείνους που
αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, την ενέργεια, τις υποδομές, τις
πόλεις, την κλιματική αλλαγή. Πολύ σημαντικό μέρος της ατζέν-
τας αυτής αποτελεί το γεγονός ότι οι μεταφορές και οι υποδομές
μεταφορών είναι απαραίτητες για την επίτευξη των περισσότερων,
αν όχι όλων, των στόχων SDGs. Η Ατζέντα του 2030 αναδεικνύει
ότι η ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων μεταφορών, μαζί με την κα-
θολική πρόσβαση σε προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρο-
νες ενεργειακές υπηρεσίες, ποιότητα και ανθεκτικές υποδομές
μεταφορών και άλλες πολιτικές που αυξάνουν τις παραγωγικές
ικανότητες είναι αυτές που θα δημιουργήσουν τα ισχυρά οικονο-
μικά θεμέλια για όλες τις χώρες.

Οι μεταφορές συμβάλλουν άμεσα σε πέντε επιμέρους στόχους:
στη μείωση του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και τραυματι-
σμών από τροχαία ατυχήματα εως το 2030 (στόχος 3.6), στον δι-
πλασιασμό του παγκόσμιου ποσοστού βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας έως το 2030 (στόχος 7.3) στη δη-
μιουργία ποιοτικών, αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών υπο-
δομών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και
διασυνοριακών υποδομών, για τη στήριξη της οικονομικής ανά-
πτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας, εστιάζοντας στην προσιτή
και ισότιμη πρόσβαση σε αυτές για όλους (στόχος 9.1). Τέλος
στόχο αποτελεί, έως το 2030, η παροχή ασφαλών, προσιτών, προ-
σβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς για όλους, βελ-
τίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης
των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις
ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως
είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιω-
μένοι (στόχος 11.2). 

Οι μεταφορές συμβάλλουν επίσης έμμεσα σε επτά στόχους SDG
που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγικότητα (στόχος 2.3), την
ατμοσφαιρική ρύπανση (στόχος 3.9), την πρόσβαση σε ασφαλές
πόσιμο νερό (στόχος 6.1), τις βιώσιμες πόλεις (στόχος 11.6), τη
μείωση της απώλειας τροφίμων (στόχος 12.3), τη βελτίωση και
άμβλυνση του φαινομένου της κλιματικής (Στόχοι 13.1 και 13.2).
Αναλύοντας όλους τους παραπάνω στόχους αναδεικνύεται ότι οι
στόχοι των βιώσιμων μεταφορών δεν στοχεύουν αποκλειστικά στην
ανάπτυξη αυτών αλλά είναι απαραίτητοι για την επίτευξη όλων των
στόχων SDGs της ατζέντας 2030. 

Εστιάζοντας στο στοχο 9.1 που σχετίζεται με την ανάπτυξη βιώσι-
μων υποδομών και ανθεκτικών υποδομών μεταφορών μεγάλη
πρόκληση αποτελεί πως οι ευέλικτες διαδικασίες σχεδιασμού και
επένδυσεων σε έργα υποδομών μεταφορών που θεμελιώνονται
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ενισχύουν τη δυνατότητα προσαρμο-
γής στις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τον τρόπο χρηματοδότη-
σης, τις μεταβολές της ζήτησης και τις εξωτερικές οικονομικές
συνθήκες. Μεγάλη πρόκληση επίσης για τους υπεύθυνους λήψης
απόφασης αποτελεί η διευρεύνηση του σημείου ισοροπίας μεταξύ
της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου μεταφορών με τις κοινω-
νικοοικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στην περιοχή εμβέ-
λειας, την αξιολόγηση της σχέσης της ανάπτυξης ενός έργου
υποδομής μεταφορών με τη διαχρονική εξέλιξη των κοινωνικό-οι-
κονομικών παραγόντων καθώς και τη διάχυση των οικονομικών
αυτών επιπτώσεων στην Εθνική οικονομία (sectorial analysis) και
τις επιπτώσεις στις συνιστώσες της βέλτιστης κοινωνικής ανάπτυ-
ξης (human development).

Αναφορές
[1]. Dimitriou D., Sartzetaki M., (2018). Assessing air connectivity

socioeconomic footprint, International Journal of Transporta-
tion Science and Technology, in press, https://doi.org/10.1016/-
j.ijtst.2018.07.001

[2]. Dimitriou D., Sartzetaki M., (2018). Social Dimension of Air
Transport Sustainable Development, International Journal of
Industrial and Business Engineering, 12(4), pp. 568-571. 

[3]. Dimitriou D., Mourmouris J., Sartzetaki M., (2017). Quantifica-
tion of the air transport industry socio-economic impact on re-
gions heavily depended on tourism, Transportation Research
Procedia, 25(2017), pp.5242-5254

[4]. Dimitriou D., (2017i). Book chapter: Air Transport Economic
Footprint in Remote Tourist Destinations, Book: Mobilities,
Tourism and Travel Behavior, InTech, ISBN 978-953-51-5608-
6, Language: English.

[5]. OECD (2016), OECD Economic Outlook, Volume 2016 Issue 1,
OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/ 10.1787/eco_outlook-
v2016-1-en.

[6]. ICAO (2016a), 2015: Air Transport Yearly Monitor (Preliminary),
www.icao.int/sustainability/Documents/Yearly %20Monitor/-
yearly_monitor_2015.pdf. 

[7]. ICAO (2016b), May 2016: Air Transport Monthly Monitor,
www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly%20 Moni-
tor_Latest/MonthlyMonitor_latest.pdf

[8]. ITF (2017), ITF Transport Outlook 2017, OECD Publishing,
Paris,https://doi.org/10.1787/9789282108000-en.

[9]. UNCTAD (2015), Review of Maritime Transport 2015, United
Nations Conference on Trade and Development, http://unc-
tad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf. 

[10]. UNPD, 2015 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2015-
_technical_notes.pdf

[11]. World Bank (2016), Global Economic Prospects, June 2016,
World Bank, Washington, DC, http:// pubdocs.worldbank.org/-
pubdocs/publicdoc/2016/5/842861463605615468/Global-
Economic-ProspectsJune-2016-Divergences-and-risks.pdf

*Μαρία Σαρτζετάκη
Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ 



6 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
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Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών:
Παρούσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα

Τα Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Cooper-
ative Intelligent Transportation Systems - C-ITS) απο-
τελούν εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδο-
μένων με χρήση ασύρματων τεχνολογιών μεταξύ των
οχημάτων (Vehicle-to-Vehicle - V2V), της οδικής υποδο-
μής (Vehicle-to-Infrastructure - V2I) και των χρηστών
του οδικού δικτύου (Vehicle-to-Everything - V2X). Απο-
τελούν μια πολλά υποσχόμενη δέσμη τεχνολογιών, που
μέσω της παροχής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο,
στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της λει-
τουργίας των μεταφορικών συστημάτων, την καλύτερη
προσβασιμότητα, την αύξηση των επιπέδων ασφάλειας,
τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των επιπτώ-
σεων στο περιβάλλον.

H Eλλάδα δραστηριοποιείται από το 2015 στον τομέα των
Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών μέσω
της εκπόνησης και προσφοράς βασικής και εφαρμοσμέ-
νης έρευνας, καθώς και υψηλού επιπέδου τεχνικών υπη-
ρεσιών από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και
Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α. - Ι.ΜΕΤ.). Ο συγκε-
κριμένος ερευνητικός φορέας εξειδικεύεται στην ανά-
πτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένων Συνεργατικών
Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, με έμφαση στην ανά-
πτυξη εφαρμογών για την ανάλυση, μοντελοποίηση και
βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφο-
ριακής ροής και των υποδομών των δικτύων μεταφορών
στις οδικές μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, το Ι.ΜΕΤ. έχει
ολοκληρώσει επιτυχημένα και συνεχίζει και σήμερα την

ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών, μεθόδων και εργα-
λείων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων έρευνας και εφαρ-
μογής, με στόχο την προώθηση της εφαρμογής των
Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών σε ευ-
ρεία κλίμακα στη χώρα.

Το έργο C-MobILE (Accelerat-
ing C-ITS Mobility Innovation
and depLoyment in Europe -
c-mobile-project.eu), χρημα-
τοδoτούμενο από το πρό-
γραμμα «Horizon 2020»,
στοχεύει στην ανάπτυξη και

εφαρμογή Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών σε μεγάλη κλίμακα σε οκτώ ευρωπαϊκές πόλεις:
Βαρκελώνη, Βίγο, Θεσσαλονίκη, Κοπεγχάγη, Μπιλμπάο,
Μπορντό, Νιούκαστλ και Νόρντ-Μπράμπαντ. Για την πι-
λοτική εφαρμογή της Θεσσαλονίκης (Δεκέμβριος 2018-
Νοέμβριος 2020) θα αναπτυχθούν συνδυαστικές
εφαρμογές συνεργατικής κινητικότητας οι οποίες θα δο-
κιμαστούν για πολλαπλά σενάρια στο οδικό δίκτυο της
πόλης. Ενδεικτικές εφαρμογές αποτελούν η παροχή πλη-
ροφόρησης στους οδηγούς με στόχο τη βελτιστοποίηση
της ταχύτητας των οχημάτων τους για την εκμετάλλευση
του «πράσινου κύματος» και την αποφυγή άσκοπων επι-
ταχύνσεων/ επιβραδύνσεων, καθώς και η ενημέρωση
για την ύπαρξη έκτακτων συμβάντων στο οδικό δίκτυο.
Στην πιλοτική εφαρμογή της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν
το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. - Ι.ΜΕΤ. σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και τις εταιρείες Swarco Hellas,
Traffic Technique και Taxiway.
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Βασική ωστόσο
προϋπόθεση για
την ευρεία ανά-
πτυξη των συνερ-
γατικών ευφυών
συστημάτων με-
ταφορών αποτε-

λεί η δυνατότητα υλοποίησης εναρμονισμένων και
συγχρονισμένων εφαρμογών σε όλους τους άξονες του
οδικού δικτύου για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα δε-
δομένα. Η διάθεση (συλλογή και ανταλλαγή) των δεδο-
μένων με πρότυπο τρόπο συμβάλλει προς αυτή την
κατεύθυνση. Δεδομένα σχετικά με τα Συνεργατικά Ευφυή
Συστήματα Μεταφορών θα διατίθενται και μέσω του Εθνι-
κού Σημείου Πρόσβασης σε δεδομένα Ευφυών Συστημά-
των Μεταφορών (National Access Point) που υλοποιείται
με τη συνεργασία του Υπουργείο Μεταφορών, του
Ε.Κ.Ε.Τ.Α.-Ι.ΜΕΤ, της Εγνατία Οδός ΑΕ και άλλων ακαδη-
μαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, στο πλαίσιο του έργου
CROCODILE 2 (χρηματοδοτούμενο από το μηχανισμό
«Συνδέοντας την Ευρώπη» - Connecting Europe Facility
- CEF 2014-2020). Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης στοχεύει
στην παροχή σχετικών δεδομένων μέσω μιας πλατφόρ-
μας καλύπτοντας το σύνολο της χώρας, ενώ θα διαθέτει
και διεπαφές με αντίστοιχα Εθνικά Σημεία Πρόσβασης
(και δεδομένα) άλλων χωρών μελών της ΕΕ.

Η επιτυχής ανάπτυξη
και ενσωμάτωση των
συνεργατικών ευφυών
συστημάτων μεταφο-

ρών στα σύγχρονα οδικά δίκτυα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την ενημέρωση και την εξοικείωση των δημοσίων και
ιδιωτικών φορέων με αυτές τις καινοτόμες τεχνολογίες. Για το
λόγο αυτό η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελ-
ματιών του χώρου κρίνεται αναγκαία. Πληροφορίες σχετικά με
μια πληθώρα θεμάτων που σχετίζονται με την κατανόηση, την
ανάπτυξη και την εφαρμογή των Συνεργατικών Ευφυών Συ-
στημάτων Μεταφορών παρέχονται στο πλαίσιο του έργου CAP-
ITAL (Collaborative cApacity Programme on ITS Training
-educAtion and Liaison - capital-project.its-elearning.eu),
το οποίο χρηματοδοτείται από το προγράμμα «Horizon
2020». Το έργο αναπτύσσει μια ανοιχτή πλατφόρμα που
προσφέρει εκπαιδευτικές ενότητες, εστιάζoντας στην κα-

τανόηση των αναγκών κατάρτισης των δημοσίων και ιδιω-
τικών φορέων. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρ-
μας για επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
στα Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών μέσω της
δημιουργίας συνεργιών με υπάρχουσες περιφερειακές,
ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες. Η Ελλάδα συμ-
μετέχει στο έργο με εταίρους το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. - Ι.ΜΕΤ και τον
Ελληνικό Οργανισμό Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών -
ITS Hellas. 

Επίσης, εύκολα προ-
σβάσιμες και κατα-
νοητές πληροφορίες
σχετικά με το γενικό-

τερο πλαίσιο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών πα-
ρέχονται μέσω του πανευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για
τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, που υλοποιείται από το
έργο ITS Observatory (www.its-observatory.eu)(συγ-
χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «HORIZON
2020»). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί ένα ολο-
κληρωμένο on-line εργαλείο το οποίο ενσωματώνει μια
βάση δεδομένων έργων ITS, ένα μηχανισμό καταγραφής
πληροφοριών σχετικά με τα ITS και ένα φιλικό προς το
χρήστη εργαλείο αναζήτησης θεμάτων ITS. Έλληνες
εταίροι του έργου είναι το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. - Ι.ΜΕΤ. και το ΕΠΙ-
ΣΕΥ-ΕΜΠ.

Οι μελλοντικές προ-
οπτικές ανάπτυξης
και εφαρμογής σε
ευρεία κλίμακα των

Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών σε εθνικό
επίπεδο είναι αλληλένδετες με την ευρωπαϊκή πλατ-
φόρμα C-Roads (C-Roads Platform - www.c-roads.eu),
η οποία χρηματοδοτείται από το μηχανισμό «Συνδέοντας
την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF 2014-
2020) και αποτελεί το βασικό πρόγραμμα για εφαρμογές
Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στην Ευ-
ρώπη για τα επόμενα χρόνια. H πλατφόρμα C-Roads στο-
χεύει, μέσω της συνεργασίας δημοσίων φορέων και
διαχειριστών του οδικού δικτύου, στην εναρμονισμένη
ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρμογών συνεργατικών
ευφυών συστημάτων μεταφορών στους ευρωπαϊκούς
αυτοκινητόδρομους.
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1. Εισαγωγή
Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κύριο μέλημα
της ΕΕ και ως εκ τούτου η ανάγκη οικοδόμησης αειφόρων, πράσι-
νων και έξυπνων συστημάτων μεταφορών κρίνεται επιτακτική.
Σύμφωνα με τη Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι το 2015, η εύρεση
καινοτόμων τεχνολογιών μεταφορών και η υποστήριξη της καινο-
τομίας αποτελούν προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας (United
Nations, 2015). Πάνω σε αυτόν τον άξονα κινείται η στρατηγική
της Ευρωπαϊκής πολιτικής για το 2020. Κύριο μέλημα αποτελεί η
συλλογή, ανάλυση και μετάδοση πληροφοριών που θα υποστη-
ρίξουν ενέργειες ενίσχυσης της καινοτομίας, η οποία θα λειτουρ-
γήσει επιπρόσθετα ως συγκριτικό πλεονέκτημα της ΕΕ έναντι των
ανταγωνιστών της στη διεθνή σκηνή.

Στόχος της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι να παρουσιάσει τα
«σενάρια μεταφορών» («transport concepts») και τις κύριες
μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών με οριζόμενο
χρονικό ορίζοντα το 2020-2050, όπως προέκυψαν μέσα από μια

εκτενή βιβλιογραφική αναζήτηση ολοκληρωμένων έργων και
αναφορών. Η αναφερόμενη έρευνα έγινε στα πλαίσια του ευρω-
παϊκού έργου INTEND (INtentify future Transport rEsearch
NeeDs) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon
2020. Κύριος στόχος του INTEND είναι η λεπτομερής καταγραφή
και μελέτη των ερευνητικών αναγκών και προτεραιοτήτων στον
τομέα των μεταφορών. Τελική επιδίωξη του έργου, το οποίο ολο-
κληρώνεται πριν το τέλος του 2018, αποτελεί η διατύπωση στόχων
για το νέο πρόγραμμα μεταφορών, που θα ανοίξει τον δρόμο για
έναν καινοτόμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών.

2. «Σενάρια Μεταφορών»
(«Transport/Mobility Concepts»)

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου INTEND, πραγματοποιήθηκε
εκτενής βιβλιογραφική αναζήτηση για την εύρεση ενός διακριτού
ορισμού για τον όρο «σενάρια μεταφορών» («transport con-
cepts») που να αναφέρεται σε επιβατικές, αλλά και εμπορευμα-
τικές μεταφορές. 

οι Μελλοντικες Τεχνολογιες 
στον Τομεα των Μεταφορων της ΕΕ: 

Μια Προοπτικη με Χρονικο 
Οριζοντα το 2020-2050

Αλκιβιάδης Τρομάρας*, Άγγελος Αγγελακάκης**, Ελένη Μαυροπούλου***, Μαρία Μποϊλέ****

οι Μελλοντικες Τεχνολογιες 
στον Τομεα των Μεταφορων της ΕΕ: 

Μια Προοπτικη με Χρονικο 
Οριζοντα το 2020-2050

Αλκιβιάδης Τρομάρας*, Άγγελος Αγγελακάκης**, Ελένη Μαυροπούλου***, Μαρία Μποϊλέ****
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Με τον όρο «Σενάρια Μεταφορών» νοείται η ιδέα ή το σενάριο που
περιγράφει τον τρόπο και το μέσο μεταφοράς επιβατών ή εμπο-
ρευμάτων μεταξύ δύο καθορισμένων θέσεων. Για τη δημιουργία
του παραπάνω ορισμού αλλά και την καταγραφή μελλοντικών σε-
ναρίων μεταφοράς, έγινε εις βάθος μελέτη τόσο των ευρωπαϊκών
έργων MOBILITY4EU, FUTRE, RACE2050, OPTIMISM, METRIC και

IKNOW EU (τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω του FP7 και του HORIZON 2020) όσο και ιστοσελίδων
και τεχνικών εκθέσεων σχετικών με το μέλλον των μεταφορών.

Ο πίνακας 1 συνοψίζει τα κύρια βήματα που ακολουθήθηκαν για
την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης. 

Μετά από μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, επιλέχθηκαν τα πιο πιθανά σενάρια μεταφορών. Ο πίνακας 2 περιγράφει
συνοπτικά αυτά τα σενάρια.

Τα παραπάνω σενάρια μεταφορών κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο
πίνακες αναφορικά με τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε επιβατι-
κές ή εμπορευματικές μεταφορές (πίνακες 3 και 4). Τα σενάρια
που βρίσκουν εφαρμογή και στα δύο είδη μεταφορών, συμπερι-
λήφθησαν και στις δύο κατηγορίες. Για παράδειγμα, η συνεργατική

κινητικότητα αναφέρεται κυρίως στο πεδίο της μεταφοράς επιβα-
τών. Παρόλα αυτά η συνεργατική κινητικότητα εφαρμόζεται και
στις εμπορευματικές μεταφορές, με μερικές από τις πηγές της βι-
βλιογραφίας να έχουν ασχοληθεί με ιδέες, όπως η χρήση MaaS,
FaaS και LaaS στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πίνακας 1: Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα μελέτη

Πίνακας 2: Πιθανά σενάρια μεταφορών όπως αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία

1 Κινητικότητα ως Υπηρεσία (MaaS) ορίζεται η ενσωμάτωση διαφόρων μορ-
φών υπηρεσιών μεταφορών σε μια ενιαία υπηρεσία κινητικότητας, προ-
σβάσιμης κατόπιν αιτήματος

2 Μεταφορά εμπορευμάτων ως Υπηρεσία (FaaS) ορίζεται ως ένα επιχειρη-
ματικό μοντέλο στο οποίο οι έννοιες «κατ’απαίτηση» και «κοινή χρήση»
διαμορφώνουν διαφορετικές διαδικασίες για την προμήθεια αγαθών
στους πελάτες, η πρόσβαση του οποίου γίνεται μέσω ενός ενιαίου λογα-

ριασμού και μιας πλατφόρμας κρατήσεων. (Future Transport 2056
(2018)

3 Εφοδιαστική αλυσίδα ως Υπηρεσία (LaaS) επιτρέπει στα άτομα να επιλέ-
γουν το δικό τους πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής και να λαμβάνουν τις
παραδόσεις όπως επιθυμούν, αντί να παραδίδονται από τον πάροχο υπη-
ρεσιών logistics του ηλεκτρονικού εμπόρου λιανικής πώλησης. (MOBIL-
ITY4EU, 2016b; Keseru et al, 2016)
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Πίνακας 3: Μελλοντικά σενάρια μεταφορών - μεταφορά επιβατών

Πίνακας 4: Μελλοντικά σενάρια μεταφορών-μεταφορά εμπορευμάτων

Τα μελλοντικά σενάρια μεταφορών όπως καταγράφηκαν και ανα-
λύθηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, βρίσκουν εφαρ-
μογή σε ένα ή περισσότερα μέσα μεταφοράς (οδική, εναέρια,
σιδηροδρομική και θαλάσσια). 

Στους παραπάνω πίνακες κάθε σενάριο μεταφοράς αντιστοιχίζεται
στους τρόπους μεταφοράς που βρίσκει εφαρμογή, ενώ οριοθε-
τείται ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσής του.

3. Αναγνώριση βασικών μελλοντικών
τάσεων και περαιτέρω ανάλυση
Η αυτοματοποίηση έχει αναγνωριστεί ως το βασικό μελλοντικό
σενάριο μεταφορών, το οποίο αναμένεται να φέρει επανάσταση
στον τομέα τόσο των επιβατικών, όσο και των εμπορευματικών
μεταφορών. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες εργάζονται επί του
παρόντος στην κατασκευή αυτόνομων οχημάτων, ενώ τα πρώτα



επίπεδα αυτοματισμού έχουν ήδη εισαχθεί σε συμβατικά οχή-
ματα. Τα πλήρως αυτόματα οχήματα αναμένεται να διατεθούν
στην αγορά το 2025-2035 (ERTRAC, 2017). 

Η Συνεργατική Κινητικότητα αποτελεί ένα από τα σενάρια μετα-
φοράς που συνεχώς κερδίζει δημοτικότητα. Σύμφωνα με τους
Schiller at al (2017), η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 50% της παγ-
κόσμιας αγοράς συνεργατικής κινητικότητας, την ώρα που ο συ-
νολικός αριθμός χρηστών κοινής χρήσης οχημάτων θα ανέλθει
στα 15 εκατομμύρια μέχρι το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη την αυ-
ξανόμενη διάδοση της Συνεργατικής Κινητικότητας, το επόμενο
βήμα είναι η ενσωμάτωση όλων των πιθανών συνεργατικών με-
τακινήσεων στο σενάριο της Κινητικότητας ως Υπηρεσία (Maas).
Το ίδιο σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί και σε σχέση με τη μετα-
φορά εμπορευμάτων ως Υπηρεσία (FaaS) και την Εφοδιαστική
Αλυσίδα ως Υπηρεσία (LaaS).

Η ηλεκτροκίνηση είναι ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα σενά-
ρια μεταφοράς, με πιθανή εφαρμογή σε όλους τους τρόπους με-
ταφοράς. Ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών θεωρείται βασικός
παράγοντας μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, ενώ θα συνεχίσει να διεισδύει πε-
ραιτέρω σε κάθε αγορά με διαφορετικό ωστόσο ρυθμό.

Οι Αδιάλειπτες Αλυσίδες Μεταφοράς αναγνωρίστηκαν ως ένα
άλλο βασικό σενάριο του μέλλοντος για τις μεταφορές, τόσο για
τις επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές. Ο Ευρωπαϊκός Ορ-

γανισμός Οικονομικής Συνεργασίας (European Commission,
2011) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(OECD / ITF, 2012) υπογράμμισαν τη σημασία της απρόσκοπτης
κινητικότητας από πόρτα σε πόρτα, τόσο των επιβατών, όσο και
των εμπορευμάτων, αναγνωρίζοντας την αδιάλειπτη μεταφορά
ως ένα κρίσιμο και φιλόδοξο στρατηγικό όραμα για το μέλλον
των μεταφορών.

Τα "ιπτάμενα αυτοκίνητα" ή τα "αεροσκάφη επιβατών" («passen-
ger drones») αποτελούν σενάρια τα οποία λαμβάνουν ιδιαίτερης
προσοχής, λόγω της ταχείας τεχνολογικής προόδου σε τεχνολο-
γίες μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV). Μερικά τυ-
πικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής μοντέλα: CityAirbus,
Vahana, PopUp, Ehang 184, Volocopter 2Χ, Lilium και Uber Ele-
vate (UKi Media & Events, 2018, Lineberger, 2018). 

Στις επόμενες δεκαετίες, τα αεροσκάφη παράδοσης («Delivery
Drones») αναμένεται επίσης να αποτελέσουν αναπόσπαστο
τμήμα της αλυσίδας εφοδιασμού, καλύπτοντας τις ανάγκες σε
αστικές και αγροτικές περιοχές που είναι δύσκολο να προσεγγι-
στούν, προσφέροντας έτσι ταχύτερους χρόνους παράδοσης για
τους καταναλωτές, λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση και μεί-
ωση των εκπομπών αέριων ρύπων. Πολλές εταιρείες, όπως η
Amazon, η Google, η Alibaba, η UPS, η DHL και η Wal-Mart έχουν
ήδη αρχίσει να πειραματίζονται με τέτοια συστήματα (Zickuhr et
al. 2016, Gulden T.R., 2017).
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Η έξυπνη χρήση της διάρκειας ταξιδιού συγκαταλέγεται στα βα-
σικά μελλοντικά σενάρια καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την αυτόνομη οδήγηση. Η διάρκεια ταξιδιού θεωρείται χρήσιμος
χρόνος για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την εργασία
έως τις αγορές στο διαδίκτυο ή από άλλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας
εντός οχημάτων. Μέσα από αυτό το σενάριο θα προκύψουν ση-
μαντικές ευκαιρίες εσόδων για επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται σε διάφορους τομείς, όπως οι εταιρίες πώλησης προϊόντων
ή υπηρεσιών κ.ά. (Manyika κ.ά., 2013, Arbib et al., 2017, Corwin
et al., 2015).

Ένα ακόμη μελλοντικό σενάριο μεταφορών που σχετίζεται με τη
μεταφορά επιβατών είναι ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας, ο
οποίος επιτρέπει στους επιβάτες μεσαίων αποστάσεων να ταξι-
δεύουν σιδηροδρομικώς, προσφέροντας μια φθηνότερη, οικολο-
γικότερη και πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση από τις αεροπορικές
και οδικές μεταφορές. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ανα-
πτύξει εκτεταμένα σιδηροδρομικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, ενώ
υπάρχουν και ορισμένες διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέ-
σεις υψηλών ταχυτήτων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(2011) αναμένεται ένα πλήρες ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο
υψηλών ταχυτήτων έως το 2050 και τριπλασιασμός του υφιστάμε-
νου σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας έως το 2030. 

Οι υψηλής ταχύτητας επίγειες και υπόγειες μεταφορές πρόκειται
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές επιβατικές
μεταφορές. Παραδείγματα όπως το Hyperloop4 έχουν προταθεί
ως ταχύτερη και πιο οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση στις
αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές υψηλής ταχύτητας,
με αποστάσεις μέχρι 1.500 χλμ (Musk, 2013 UKi Media & Events,
2018). Παρά τις βασικές ανησυχίες σχετικά με την τεχνολογική
και οικονομική βιωσιμότητα του Hyperloop, οι πειραματισμοί και
οι δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη με το Virgin Hyperloop One, το
οποίο στοχεύει στο να παράσχει στο Ντουμπάι το πρώτο σύστημα
Hyperloop μέχρι το 2021 και το TransPod που επικεντρώνεται
στην οικοδόμηση ενός Ηyperloop Toronto-Montreal (UKi Media
& Events, 2018).

Οι έξυπνοι Σταθμοί Διαλογής Εμπορευμάτων ή Κέντρα Διανομής
εμπορευμάτων αποτελούν μελλοντικά σενάρια μεταφορών που
η υλοποίησή τους θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα των πόλεων. Οι
πόλεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργή-
σουν κέντρα διαλογής και διανομής εμπορευμάτων στοχεύοντας
στη χρήση πιο οικολογικών και αποδοτικών τρόπων μεταφοράς
κατά τη διανομή των εμπορευμάτων (Keseru et al., 2016). Τα
μελλοντικά Κέντρα Διανομής Εμπορευμάτων θα συγκεντρώνουν
τις ροές εμπορευμάτων για ολόκληρες πόλεις ή περιφέρειες,
ενώ οι διαφορετικοί προμηθευτές θα πρέπει να συνεργάζονται
και να μεταφέρουν τα προϊόντα τους μέσω ενιαίων φορτωτών σε
μια προσπάθεια να καταστήσουν τις μεταφορές φθηνότερες και
αποδοτικότερες και να μειώσουν τον αριθμό των παραδόσεων
(Siemens, 2011). Προς αυτήν την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο

θα διαδραματίσουν τα συστήματα πληροφορικής και η αυτομα-
τοποίηση.

4. Συμπεράσματα
Τα μελλοντικά σενάρια μεταφορών αποτελούν μια προοπτική για
το 2020-2050 όπως αυτή απεικονίζεται μέσα από μια ευρεία βι-
βλιογραφική ανασκόπηση ολοκληρωμένων έργων και αναφο-
ρών για το μέλλον των μεταφορών. Κατόπιν ελλείψεων που
παρατηρήθηκαν στη βιβλιογραφία αναφορικά με τον όρο «σενά-
ρια μεταφορών», έγινε προσπάθεια απόδοσης του όρου και κα-
ταγραφής των πιο συχνά αναφερόμενων μελλοντικών σεναρίων
μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ένας κατάλογος
των βασικών μελλοντικών σεναρίων, που έχουν αναφερθεί πιο
συχνά σε όλη τη βιβλιογραφία και που έχουν τις περισσότερες δυ-
νατότητες εφαρμογής. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σενάρια που έχουν αποκλειστική
εφαρμογή μόνο στις επιβατικές ή μόνο στις εμπορευματικές με-
ταφορές, ενώ άλλα σενάρια έχουν εφαρμογή και στα δύο είδη με-
ταφορών. Μελλοντικά σενάρια μεταφορών όπως η Aυτοματο-
οποίηση, η Συνεργατική Κινητικότητα, οι Αδιάλειπτες Αλυσίδες
Μεταφοράς, η Ηλεκτροκίνηση, οι Υψηλής Ταχύτητας Επίγειες και
Υπόγειες Μεταφορές αποτελούν βασικές τάσεις και για τα δύο
είδη μεταφορών. Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στο περιεχό-
μενό τους και στον τρόπο που θα εφαρμοστούν ανά είδος μετα-
φοράς.

Στη συγκεκριμένη μελέτη έχουν προταθεί πολλά καινοτόμα σε-
νάρια μεταφοράς σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες.
Για τα περισσότερα από αυτά αναπτύσσονται τεχνολογίες ώστε να
μπορέσουν μελλοντικά να υλοποιηθούν στις μεταφορές. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, η ΕΕ θα πρέπει να εντοπίσει ερευνητικές
τάσεις προκειμένου να προετοιμαστεί για την περαιτέρω ανά-
πτυξη των μελλοντικών σεναρίων μεταφορών και την ενδεχόμενη
προσαρμογή τους. Η τελευταία δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνο-
λογική ετοιμότητα, αλλά και από τις κοινωνικοοικονομικές τάσεις,
σε συνδυασμό με τα εκάστοτε πολιτικά κίνητρα. 
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Διάγραμμα 1: Κατανομή των αφίξεων ανά μέσο μεταφοράς για
την Ελλάδα για το διάστημα 2009-2015. 
Πηγή: ίδια επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Τουρισμοσ και Αερομεταφορεσ:
h Περιπτωση της Kρητησ

Παρασκευή Σταύρου*, Δρ. Ιωάννα Παγώνη**, Δρ. Παρασκευή Ψαράκη-Καλουπτσίδη***

Εισαγωγή
Η Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό, με
πάνω από 15 εκατομμύρια αφίξεις το χρόνο τα τελευταία χρόνια
ενώ τα δύο τελευταία χρόνια η τουριστική κίνηση κυμαίνεται στις
25 εκατομμύρια αφίξεις ετησίως. Η τουριστική βιομηχανία έχει
συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας,
συμβάλλοντας συνολικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ κατά 27,3%,
ενώ συμβάλλει στο 35% της συνολικής απασχόλησης σύμφωνα
με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το αεροπορικό μέσο αποτελεί το κύριο μέσο άφιξης των τουρι-
στών στην Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα 1. Πιο
συγκεκριμένα, το 2009 το 71% των ξένων επιβατών ήρθαν αερο-
πορικώς ενώ το 21% ήρθαν οδικώς. Με εξαίρεση το 2012 που ο
αριθμός των αφίξεων αεροπορικώς μειώθηκε, όλες τις υπόλοι-
πες χρονιές παρατηρείται αύξηση αυτού του αριθμού ειδικά τα τε-

λευταία χρόνια που ο αριθμός αφίξεων αεροπορικώς έχει ξεπε-
ράσει τα 13 εκατομμύρια από το 2015.
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Εικόνα 1: Χώρες σύνδεσης των αεροδρομίων Ηρακλείου (α) και
Χανίων (β) με απευθείας πτήσεις.

Η ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών, και άρα ο αριθμός των τουρι-
στικών αφίξεων, στην Ελλάδα επηρεάζεται κάθε περίοδο από διά-
φορους παράγοντες, όπως οι οικονομικές εξελίξεις στις χώρες
προέλευσης, το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ελ-
λάδα, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουρισμού,
κτλ. (ΣΕΤΕ, 2016). Η ανάλυση της τουριστικής αεροπορικής κί-
νησης έχει μελετηθεί από πλήθος ερευνητών σε διάφορες
χώρες. Οι μεταβλητές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση
των τουριστικών αεροπορικών αφίξεων είναι, το εισόδημα, εκ-
φρασμένο σε διάφορες μορφές (Dritsakis, 2003; Proence and
Soukiazis, 2005; Munoz and Martin, 2006; Habibi et al., 2009;
Ibrahim, 2011; Surugio and Leitao, 2011; Zhang, 2015) ο αριθ-
μός κλινών (Proence and Soukiazis, 2005), η επίδραση της προ-
ηγούμενης επίσκεψης ή η διάδοση της φήμης «από στόμα σε
στόμα» (Munoz and Martin, 2006), το κόστος ζωής (Munoz and
Martin, 2006; Habibi et al., 2009; Ibrahim, 2011), ο πληθυσμός
των χωρών προέλευσης (Surugio and Leitao, 2011), οι εταιρείες
χαμηλού κόστους (Zhang, 2015).
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναλύσει και να ποσοτι-
κοποιήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνή τουριστική
κίνηση στους αερολιμένες των Χανίων και Ηρακλείου της Κρήτης
και να γίνει μια σύγκριση μεταξύ των δύο αεροδρομίων. Για το
σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν και εκτιμήθηκαν οικονομετρικά πρό-
τυπα γραμμικής παλινδρόμησης σε συνάρτηση με στατιστικά ση-
μαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές. Για την εκτίμηση των
προτύπων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία διεθνών αφίξεων στα δύο
αεροδρόμια για τα έτη 2009, 2015 και 2016. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά και ο πληθυσμός της
χώρας προέλευσης είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που
μπορούν να εξηγήσουν την αεροπορική τουριστική ζήτηση των
δύο αεροδρομίων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρό-
βλεψη της μελλοντικής κίνησης στα εν λόγω αεροδρόμια.

2. Μελέτες Περίπτωσης: Αεροδρόμια
Χανίων και Ηρακλείου Κρήτης
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο νησί της Κρήτης, το οποίο
αποτελεί το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί της Ελλάδας,
και το πρώτο νησί σε αριθμό αεροπορικών αφίξεων από το εξω-
τερικό. Το 2017 πάνω από 4,8 εκατομμύρια επισκέφτηκαν το νησί
αεροπορικώς συνεισφέροντας στο 15,5% της συνολικής επιβατι-
κής κίνησης. 

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2, η διαφορά στις αφίξεις είναι
αρκετά μεγάλη, με τριπλάσιους επιβάτες να έχουν επισκεφτεί το
Ηράκλειο. Όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη των αφίξεων πα-
ρατηρήθηκε αύξηση της επιβατικής κίνησης, αν και στο Ηρά-
κλειο υπήρχαν χρονιές που ο αριθμός των αφίξεων μειώθηκε
όπως το 2012 και το 2015. Χαρακτηριστικό σημείο το έτος 2013,
η χρονιά που και τα δύο αεροδρόμια είχαν το μεγαλύτερο ποσο-
στό αύξησης αφίξεων με 18,4% και 17% στα Χανιά και Ηράκλειο
αντίστοιχα.  

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται οι χώρες προέλευσης των ξένων
τουριστών στο Ηράκλειο και στα Χανιά που φθάνουν αεροπορικώς
με απευθείας πτήσεις, αποτελούμενες κυρίως από ευρωπαϊκές
χώρες. Όπως φαίνεται και στην εικόνα στο Ηράκλειο πραγματο-
ποιούνται πτήσεις από περισσότερες χώρες σε σχέση με τα Χανιά,
όπως χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

α)

β)

Διάγραμμα 2: Η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης στο Ηράκλειο
και τα Χανιά για το διάστημα 2009-2016. 
Πηγή: επεξεργασία στοιχείων Υ.Π.Α.
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Την περίοδο 2009-2016 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου προσήλ-
θαν επιβάτες από πάνω από 65 χώρες. Όπως φαίνεται και από το
Διάγραμμα 3, πάνω από το 50% των αφίξεων προέρχεται από τη
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Συγκε-
κριμένα η Γερμανία πραγματοποίησε τις περισσότερες αφίξεις με
ποσοστό 20,5% που αντιστοιχεί σε πάνω από 3,8 εκατομμύρια
επιβάτες. Ακολουθεί το Ην. Βασίλειο με 15,8% των αφίξεων, δη-
λαδή 2,9 εκατομμύρια επιβάτες. Η Γαλλία βρίσκεται στη τρίτη
θέση με 11,6% των συνολικών αφίξεων ενώ η Ρωσία ακολουθεί
με 11,5%. Η Ολλανδία συμβάλει με 5,9% και πάνω από 1 εκατομ-
μύριο επιβάτες. Οι χώρες που ακολουθούν έχουν αφίξεις λιγό-
τερο από ένα εκατομμύριο και συνολικά συμβάλουν στο 33,7%.
Το Ισραήλ έχει το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές με 4,6% και πε-
ρίπου 850 χιλιάδες επιβάτες. Περίπου στα ίδια επίπεδα κυμαίνε-
ται η κίνηση από την Ελβετία, την Πολωνία και την Ιταλία με
περίπου 4% των συνολικών αφίξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
σκανδιναβικές χώρες είναι πολύ χαμηλά στη κατάταξη συγκεν-
τρώνοντας συνολικά μόνο το 3% των συνολικών αφίξεων.

Στο αεροδρόμιο των Χανίων για την ίδια περίοδο προήλθαν επι-
βάτες από πάνω από 40 χώρες. Το 58% των συνολικών αφίξεων
προέκυψε από τις σκανδιναβικές χώρες. Την πρώτη θέση κατα-
λαμβάνει η Νορβηγία με ποσοστό 19% και 1,2 εκατομμύρια επι-
βάτες, ακολουθεί η Σουηδία με ένα εκατομμύριο επιβάτες και
16% των συνολικών αφίξεων και στην τρίτη θέση βρίσκεται η
Δανία με ποσοστό 14% και 900 χιλιάδες συνολικές αφίξεις. Η Φιν-
λανδία βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 550 χιλιάδες αφίξεις και
9% του συνόλου. Εκτός από τις σκανδιναβικές χώρες, τα Χανιά
βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του Ην. Βασιλείου καθώς
τα επισκέφτηκαν πάνω από 600 χιλιάδες επιβάτες. Οι υπόλοιπες
χώρες προέλευσης πραγματοποίησαν ένα πολύ μικρό ποσοστό
του συνόλου των αφίξεων. Η Γερμανία και η Πολωνία συνέβαλαν
στο 6% των αφίξεων η καθεμία, ενώ το ποσοστό για τις υπόλοιπες
χώρες είναι κάτω από 5%.

3. Αεροπορικές αφίξεις και 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Η τουριστική κίνηση είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τη
διεθνή βιβλιογραφία, ενώ ένα σημαντικό μέρος των άρθρων με-
λετούν την επίδραση του εισοδήματος στην τουριστική κίνηση
μιας χώρας. Ο Dritsakis (2003) θέλησε να διερευνήσει τη μακρο-
χρόνια αλλαγή στην αεροπορική ζήτηση από τη Γερμανία και τη
Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1960 έως 2000.
Η εκτίμηση του λογαριθμικού μοντέλου με τη μέθοδο των ελάχι-
στων τετραγώνων έδειξε ότι το εισόδημα είχε θετική επίδραση
στη ζήτηση για διεθνή ταξίδια. Η Munoz (2007) προσπάθησε να
εξηγήσει την τουριστική κίνηση της Ισπανίας, έναν από τους δη-
μοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η εργασία επικεντρώ-
θηκε στις αφίξεις από Γερμανία για το διάστημα 1991-2003 και
τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι το εισόδημα παίζει τον σημαντι-
κότερο ρόλο στη ζήτηση. Ο Ibrahim (2011) εξέτασε την επίδραση
του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) για
την περίπτωση της Αιγύπτου για τα έτη 1990-2008 από τις οκτώ
κυριότερες χώρες προέλευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ση-
μαντική συμβολή του Α.Ε.Π. ανά κεφαλή στον αριθμό τουριστικών
αφίξεων. 

Τη μεγάλη επιρροή του Α.Ε.Π. ανά κεφαλή έδειξαν και οι Surugiu
and Leitao (2011), οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη ροή τουριστών
από 23 Ευρωπαϊκές χώρες προς τη Ρουμανία για το διάστημα
1997-2008. Οι Vanegas and Croes (2000) εξέτασαν την τουρι-
στική κίνηση στην Αρούμπα από τις Η.Π.Α. για την περίοδο 1975-
1996. Η μόνη μεταβλητή που προέκυψε στατιστικά σημαντική
ήταν το εισόδημα. Και στην περίπτωση της Lim (2004), η οποία
μελέτησε τη ροή τουριστών στην Αυστραλία από τη Νότια Κορέα,
μόνο το εισόδημα προέκυψε στατιστικά σημαντικό. 

Διάγραμμα 3: Κύριες χώρες προέλευσης στα αεροδρόμια του Ηρακλείου και Χανίων για το διάστημα 2009-2016. 
Πηγή: επεξεργασία στοιχείων Υ.Π.Α.
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Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται ο αριθμός αφίξεων από τις κύριες
χώρες προέλευσης για το Ηράκλειο και τα Χανιά και το ΑΕΠ των
χωρών αυτών για το διάστημα 2009-2016. Στην περίπτωση του
Ηρακλείου οι χώρες με το υψηλότερο ΑΕΠ/κεφαλή είναι το Λου-
ξεμβούργο, οι σκανδιναβικές χώρες και η Φινλανδία με την Ελ-
βετία, με το Λουξεμβούργο να ξεπερνά τις 100 χιλιάδες δολάρια,
ακολουθεί η Νορβηγία με 88 χιλιάδες δολάρια ενώ λίγο πιο κάτω
βρίσκεται η Ελβετία με 75 χιλιάδες δολάρια. Αυτές οι χώρες απο-
τελούν όμως ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών αφίξεων
της τάξης του 7%. Από την άλλη οι χώρες που έχουν τον μεγαλύ-
τερο αριθμό αφίξεων είναι η Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία
και η Ρωσία. Στην περίπτωση των Χανίων, οι τρεις πρώτες χώρες
σε αφίξεις είναι χώρες με πολύ υψηλό ΑΕΠ/κεφαλή. Συγκεκρι-
μένα η Νορβηγία κατέχει την πρώτη θέση με 1,2 εκατομμύρια
αφίξεις και με 89 χιλιάδες δολάρια, ενώ ακολουθεί η Σουηδία με
ένα εκατομμύριο αφίξεις και ΑΕΠ πάνω από 70 χιλιάδες δολάρια
κατά κεφαλήν. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι τουρίστες που
φτάνουν στα δύο αεροδρόμια έχουν αρκετά διαφορετική αγορα-
στική δύναμη. Για το 2016, ο σταθμισμένος μέσος όρος του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ για τις χώρες προέλευσης διαμορφώθηκε ως εξής:
• Αεροδρόμιο Ηρακλείου: 38,6 χιλιάδες δολάρια κατά κεφαλήν.
• Αεροδρόμιο Χανίων: 51,8 χιλιάδες δολάρια κατά κεφαλήν.

4. Πρότυπα γραμμικής 
παλινδρόμησης για τις αεροπορικές
τουριστικές αφίξεις
Η εκτίμηση των παραγόντων που επίδρασαν στη διαμόρφωση της
αεροπορικής ζήτησης στο Ηράκλειο και στα Χανιά για τα έτη
2009, 2015 και 2016 πραγματοποιήθηκε μέσω του μοντέλου
γραμμικής παλινδρόμησης διαστρωματικών στοιχείων με τη μέ-
θοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Η γενική μορφή του προτύπου
είναι η εξής:

yi = α + β1 * xi1 + … + βp * xip + εi (i = 1, 2, …, n)

Όπου:

yi : εξαρτημένη μεταβλητή 
xi1 , …, xip : οι ανεξάρτητες μεταβλητές
εi : το τυχαίο σφάλμα 
α, β: οι παράμετροι προς εκτίμηση

Αν και αρχικά αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα παλινδρόμησης
για τα δυο αεροδρόμια, οι μεταβλητές που προέκυψαν να είναι
στατιστικά σημαντικές (και άρα επιλέχθηκαν) ήταν:

•  Το εισόδημα (εκφρασμένο ως κατά κεφαλήν ΑΕΠ) των χωρών
προέλευσης και

•  Ο πληθυσμός των χωρών προέλευσης 

Ως εξαρτημένη μεταβλητή επιλέχθηκε ο αριθμός επιβατών που
φτάνουν σε κάθε αεροδρόμιο από χώρες του εξωτερικού για τα
έτη 2009, 2015 και 2016. 

Διάγραμμα 4: Η επιβατική κίνηση και το ΑΕΠ/κεφαλή των κύριων χωρών προέλευσης του Ηρακλείου και Χανίων. 
Πηγή: επεξεργασία στοιχείων Υ.Π.Α., World Bank
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Όπως βλέπουμε και στους πίνακες από τα αποτελέσματα του προ-
σαρμοσμένου συντελεστή προσδιορισμού (R2 adjusted) τα μον-
τέλα και για τα δυο αεροδρόμια προσαρμόζονται καλά στα δε-
δομένα, ενώ από τον έλεγχο t-stat οι ανεξάρτητες μεταβλητές
προέκυψαν στατιστικά σημαντικές. Για όλα τα έτη οι συντελεστές
των μεταβλητών και για τα δυο αεροδρόμια προέκυψαν θετικοί,
επιβεβαιώνοντας τη λογική εξήγηση ότι αύξηση του εισοδήματος
ή του πληθυσμού μιας χώρας οδηγεί σε αύξηση της τουριστικής
κίνησης από αυτή.

Στο μοντέλο του Ηρακλείου και οι δυο μεταβλητές προέκυψαν
στατιστικά σημαντικές, ενώ για τα Χανιά μόνο η ανεξάρτητη μετα-
βλητή του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. προέκυψε στατιστικά σημαντική. 

4. Συμπεράσματα 
Πέραν από τις χώρες με υψηλό επίπεδο εισοδήματος που επισκέ-
πτονται κάθε χρόνο την Κρήτη, όπως Γερμανία, Ην. Βασίλειο και
Γαλλία έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια αύξηση της προσέ-
λευσης επιβατών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως η
Ουκρανία και η Πολωνία, αλλά και των Βαλκανίων όπως η Σερβία
και η Ρουμανία οι οποίες κατατάσσονται στις χώρες με τα χαμη-
λότερα εισοδήματα στην Ευρώπη. Το ότι άνθρωποι από διαφορε-

τικούς πολιτισμούς και διαφορετικά οικονομικά επίπεδα επισκέ-
πτονται το νησί, δείχνει ότι η Κρήτη είναι ένας προορισμός για όλα
τα γούστα και όλες τις «τσέπες». 

Αυτό που παρατηρήθηκε στο Ηράκλειο είναι ότι τα ποσοστά των
αφίξεων είναι μοιρασμένα και παρουσία έχουν σχεδόν όλες οι
εθνικότητες. Από τη μια η Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία και
η Ολλανδία, χώρες άκρως αναπτυγμένες με πολύ υψηλή ποι-
ότητα ζωής, από την άλλη η Πολωνία και η Ουκρανία, χώρες με
χαμηλότερο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15 χιλιάδες δολάρια. 

Οι τουρίστες που προτιμάνε τα Χανιά ως τελικό προορισμό για τις
διακοπές τους είναι υψηλού εισοδήματος. Πάνω από το 50% των
συνολικών αφίξεων πραγματοποιείται από τις σκανδιναβικές
χώρες και το Ην. Βασίλειο.

Ο υπολογισμός του σταθμισμένου μέσου όρου του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ των χώρων προέλευσης για τα δύο αεροδρόμια (38,6 χιλιά-
δες δολάρια για το Ηράκλειο και 51,8 χιλιάδες δολάρια για τα
Χανιά) δείχνει ότι οι τουρίστες που φτάνουν στα δύο αεροδρόμια
έχουν αρκετά διαφορετική αγοραστική δύναμη, με τους επισκέ-
πτες των Χανίων να έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, ενι-
σχύοντας ίσως περισσότερο την τοπική αγορά.

- Αερολιμένας Ηρακλείου

- Αερολιμένας Χανίων

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάπτυξη προτύπων για τα δυο αεροδρόμια.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για τη σημερινή Παγκόσμια Κοινότητα και την Παγκοσμιοποίηση
της Οικονομίας του 21ου αιώνα, ο ρόλος των αερομεταφορών
υπήρξε καταλυτικής σημασίας. Τίποτα από τα δύο προηγούμενα
δεν θα ήταν εφικτό και αποτελεσματικό αν δεν είχε προηγηθεί
μια 10ετία νωρίτερα η Παγκοσμιοποίηση των Αερομεταφορών.
Το θεσμικό πλαίσιο των διεθνών αερομεταφορών όπως υιοθετή-
θηκε πριν 74 χρόνια αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξης των αεροπο-
ρικών εταιριών σε παγκόσμια κλίμακα. Στις επτά αυτές δεκαετίες,
ο κόσμος των αερομεταφορών γνώρισε μια έκρηξη της τεχνολο-
γίας, δραστική μείωση των ατυχημάτων και ταυτόχρονη αύξηση
του επιπέδου ασφάλειας των πτήσεων, καινοτομία και πρωτοπο-

ρία στην εμπορική πολιτική και προώθηση πωλήσεων με περι-
βαλλοντική ευαισθησία, που είχαν σαν αποτέλεσμα την κατακό-
ρυφη αύξηση της επιβατικής κίνησης με χαμηλότερο κόστος,
άνοιγμα νέων αγορών, πρόσβαση στις αεροπορικές υπηρεσίες
από περισσότερα κοινωνικά στρώματα του παγκόσμιου πληθυ-
σμού και τη δημιουργία ενός απρόσκοπτου ταξιδιού για τον επι-
βάτη σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Παγκοσμιοποίηση, Διεθνείς Αερομεταφορές, Θεσμικό Πλαίσιο,
Καινοτομία, Μαζικοποίηση Αεροπορικής Μεταφοράς.

"Οι αδελφοί Wright δημιούργησαν τη μοναδική, μεγαλύτερη 
πολιτισμική δύναμη μετά την επινόηση της γραφής. Το αεροπλάνο και 

οι αερομεταφορές έγιναν το πρώτο παγκόσμιο "Διαδίκτυο", 
συνδέοντας ανθρώπους, γλώσσες, ιδέες και αξίες". Bill Gates

Αερομεταφορeς: Θεσμικo
Πλαiσιο και Αεροπορικeς Εταιρiες

Τάκης Αδαμίδης*
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ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
Από το παρακάτω σχήμα φαίνεται ότι το 81,1% των διαθέσιμων χιλιομετρικών θέσεων σε αεροσκάφη που εκτελούν προγραμματι-
σμένες πτήσεις, συγκεντρώνεται στις τρεις ηπείρους με τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως (Σχήμα 1), πράγμα που
απεικονίζεται και στην πυκνότητα των πτήσεων προς/από αυτές (Εικόνα 1). 

Τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά και Χρηματοοικονομικά στοιχεία για Προγραμματισμένες Πτήσεις για το 2017, απεικονίζονται στον πα-
ρακάτω πίνακα. 

Εικόνα 1: Παγκόσμια Δίκτυα Αερομεταφορών

Πίνακας 1

Σχήμα 1

Πηγή: ICAO, May 2018: Air Transport Monthly Monitor



ΙΔΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
•  Κατηγορία: Μια Κατηγορία από μόνες τους.
•  Επένδυση: Κινητή επένδυση με τη μεγαλύτερη ταχύτητα μετά

τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
•  Κεφαλαιακές ανάγκες: Πολύ μεγάλες σε βάθος χρόνου με με-

γάλα αποθεματικά. Περιορισμένη ξένη συμμετοχή στο εταιρικό
κεφάλαιο(25-49%).

•  Επιστροφή κεφαλαίου(ROI): Το πολύ 4% στην καλύτερη των
περιπτώσεων.

•  Επιχειρηματικός κύκλος: Δεκαετία.
• Πτητικά πρότυπα: Τα πλέον αυστηρά μετά την Πυρηνική και Χη-

μική Βιομηχανία.
•  Τεχνολογία: Αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης.
•  Ασφάλεια πτήσεων/Εγκαταστάσεων-Επιβατών: Ο θεμέλιος

λίθος για την επιβίωσή τους.
•  Εμπορική πολιτική: Πρωτοπόρα και Καινοτόμος.
•  Φυσιολογία: Ιδιαίτερος κλάδος η Αεροπορική Ιατρική.
•  Ψυχολογία: Πετοφοβία.
•  Περιβάλλον: Πρόγραμμα Εμπορίας Αερίων του Θερμοκηπίου

(ETS).

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν φανερό
ότι με την πρόοδο της αεροναυτικής τεχνολογίας οι παγκόσμιες
αερομεταφορές έμπαιναν σε μια νέα εποχή. Στις 7 Δεκεμβρίου
1944, 52 μέλη του νεοσύστατου Οργανισμού των Ηνωμένων
Εθνών υπέγραψαν στο Σικάγο την ομώνυμη Συνθήκη η οποία
έθετε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις διεθνείς αερομεταφορές (Ει-
κόνα 2). Η “H Συνθήκη του Σικάγο” ήλθε σε αντικατάσταση της
“Συνθήκης των Παρισιού για την Εναέρια Ναυσιπλοΐα” της 13ης
Οκτωβρίου 1919.

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ
•  Αφορά μόνο τις πολιτικές πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών,

φορτίου και ταχυδρομείου. Οι στρατιωτικές και κρατικές πτήσεις
δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

•  Αποτελεί κείμενο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου.
•  Υιοθετεί τις αρχές της Εθνικότητας του Αεροσκάφους, Εθνικής

Κυριαρχίας, Εθνικού Εναέριου Χώρου και Ελευθερίας των Θα-
λασσών.

•  Πέτυχε τη σύναψη της Συμφωνίας για τη Διεθνή Πολιτική Αε-
ροπορία, τη Συμφωνία Τράνζιτ για τις Διεθνείς Πτήσεις, τη Συμ-

φωνία Διεθνών Αερομεταφορών μεταξύ κρατών και την Ενδιά-
μεση Συμφωνία για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Η αρχική
συμφωνία τέθηκε σε ισχύ το 1947).

•  Καθιέρωσε ένα συγκεκριμένο κείμενο Διακρατικής Συμφωνίας
για τη μεταξύ κρατών Συμφωνία Διεθνών Αερομεταφορών, η
οποία βασίζεται στις αρχές της Αμοιβαιότητας και των Δίκαιων
και Ίσων Ευκαιριών για τα συμβαλλόμενα μέλη. 

•  Προχώρησε στην ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής
Αεροπορίας (ICAO) που αποτελεί την κοινή βάση σε παγκόσμιο
επίπεδο για τεχνικά, επιχειρησιακά θέματα και προδιαγραφές
της Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (Safety/Security). Το έργο
του ICAO εμπεριέχεται στα 19 Παραρτήματα της ιδρυτικής του
συμφωνίας και βασίζεται σε Standards & Recommended Prac-
tices (SARPs).

Παραρτήματα
1. Πιστοποίηση προσωπικού                                                 
2. Κανόνες του Αέρα*                                                          
3. Μετεωρολογική Υπηρεσία                                                
4. Αεροναυτικοί χάρτες                                                          
5. Μονάδες μέτρησης* 
6. Λειτουργία του Αεροσκάφους
7. Εθνικότητα αεροσκάφους και Διακριτικά Στοιχεία Νηολογίου*
8. Αξιοπλοΐα αεροσκάφους*
9. Διευκόλυνση κίνησης α/φών και επιβατών στο έδαφος

10. Τηλεπικοινωνίες Αεροναυτιλίας
11. Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας
12. Έρευνα και Διάσωση
13. Διερεύνηση Αεροπορικών Ατυχημάτων
14. Αεροδρόμια
15. Υπηρεσίες Αεροναυτικών Πληροφοριών
16. Περιβαλλοντική Προστασία
17. Ασφάλεια Επιβατών και Εγκαταστάσεων (Security)
18. Η ασφαλής μεταφορά επικίνδυνου φορτίου με αεροπλάνο

19. Πτητική Ασφάλεια (Safety)

* Μόνο Standards όχι SARPs. Όλα τα υπόλοιπα Παραρτήματα περιέχουν
και τα δύο.

ΑΕΡO ΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Οι αεροπορικές εταιρίες της Πολιτικής Αεροπορίας χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες (Σχήμα 2).
• Προγραμματισμένων πτήσεων (Τακτικές)
• Μη προγραμματισμένων πτήσεων (Έκτακτες)
• Γενικής Αεροπορίας 

Εικόνα 2
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Προγραμματισμένες Πτήσεις (Τακτικές)
•  Παραδοσιακές (Δίκτυα Hub & Spoke), ολοκληρωμένες υπηρε-

σίες, συμμαχίες, α/φη jet 140+ θέσεων)
•  Περιφερειακές (Απευθείας πτήσεις, συνδέουν περιφέρεια με

Hubs, α/φη jet ≥150 θέσεις)
•  Χαμηλού Κόστους (LCC’s) (Point to point πτήσεις, ελάχιστες

υπηρεσίες, ενιαίο εισιτήριο)
•  Πάρα Πολύ Χαμηλού Κόστους (Ultra LCC’s) LCC’s με πάρα πολύ

χαμηλό κόστος και υπηρεσίες)
•  Υβριδικές (LCC’s που υιοθετούν στοιχεία Παραδοσιακών, π.χ.

Codesharing)
•  Κοινοτικές (Συνδέουν μικρές κοινότητες με περιφερειακά αε-

ροδρόμια, α/φη 20-30 θέσεων ελικοφόρα)
•  Αμιγούς Φορτίου (Αποκλειστική μεταφορά εμπορευμάτων)
•  Μικτού Φορτίου (Μεταφορά επιβατών και φορτίου στην καμπίνα

με διαχωριστικό πλέγμα, π.χ. Alaska)

Μη Προγραμματισμένες Πτήσεις (Έκτακτες)
•  Επιβατικές πτήσεις τσάρτερ (οι θέσεις πωλούνται μαζικά και

όχι μεμονωμένα)

•  Εμπορευματικές πτήσεις τσάρτερ (ενοικίαση με κόστος ανά
ώρα πτήσης)

Γενική Αεροπορία
•  Όλες οι πτήσεις πολιτικής αεροπορίας που δεν εμπίπτουν στις

δύο παραπάνω κατηγορίες και προσφέρονται έναντι χρηματι-
κού αντιτίμου ή προς ενοικίαση (gliders, business aviation,
ιδιόκτητα αεροσκάφη, αλεξιπτωτισμός κλπ).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Τρείς είναι οι επιλογές για τη στρατηγική ανάπτυξη μιας αεροπορι-
κής εταιρίας (Σχήμα 3). 
Από αυτές, οι Συνέργειες είναι η πιο πρόσφατη στις επιλογές των
Παραδοσιακών εταιριών οι οποίες, κάτω από την πίεση του καθε-
στώτος Φιλελευθεροποίησης στην αγορά, τις ιδιωτικοποιήσεις των
πάλαι ποτέ κρατικών εταιριών, τις αλλαγές στις προτιμήσεις του επι-
βατικού κοινού, τον ανταγωνισμό από τις Εταιρίες Χαμηλού Κόστους
και τις τιμές του πετρελαίου, επιδιώκουν μέσω Συγχωνεύσεων και
συμμετοχής στο Εταιρικό Κεφάλαιο τρίτων εταιριών να αποκομίσουν
περαιτέρω οφέλη ως προς το Κόστος και τα Έσοδά τους. 

Σχήμα 2

Σχήμα 3
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ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΑ
Μετά την οικονομική κρίση του 2008 και τα χρόνια που ακολού-
θησαν όταν οι εταιρίες έχασαν συσσωρευτικά τα κέρδη των 30
προηγούμενων ετών, η κερδοφορία επέστρεψε με πρόβλεψη για

καθαρά κέρδη $38,4 δις το 2018 (Σχήμα 4). Λόγω της απότομης
αύξησης της τιμής του πετρελαίου κατά 60% τους τελευταίους 12
μήνες με το βαρέλι στα $76, το καθαρό αποτέλεσμα για το 2018
υπολογίζεται στα $33,8 δις.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Οι παρακάτω Παράγοντες θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και
θα δημιουργήσουν αβεβαιότητα στις αεροπορικές εταιρίες στο
μέλλον.
1. Η Παγκόσμια Οικονομία (Διακυμάνσεις, καιρικά φαινόμενα,

επιδημίες, πανδημίες) 
2. Γεωπολιτική αστάθεια ή σταθερότητα 
3. Πετρέλαιο (Τιμές, εναλλακτικές πηγές καυσίμων και ενέρ-

γειας)
4. Επιβατική κίνηση και Ανταγωνισμός
5. Προσδοκίες επιβατικού κοινού (Νέες καταναλωτικές συνή-

θειες) 
6. Εισιτήρια και περιθώρια κέρδους 
7. Βαθμός ενσωμάτωσης σε όλη την αλυσίδα προσφοράς αερο-

πορικών υπηρεσιών
8. Τεχνολογία (Ψηφιοποίηση)

9. Νέα Δίκτυα Διανομής (NDC), πχ. Amazon, Google, Airbnb
10. Αεροσκάφη (αγορές, νέοι τύποι)
11. Χωρητικότητα αεροδρομίων
12. Περιβάλλον (Ακτιβισμός, Διεθνείς Κανονισμοί για Εκπομπή

Καυσαερίων, Ηχορύπανση)  
13. Κυβερνοασφάλεια
14. Εντάσεις μεταξύ Ιδιωτικής Ζωής (Στοιχείων) και Επιτήρησης

(Παρακολούθησης) 
15. Τρομοκρατία

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ο κυριότερος ανταγωνιστής του αεροπλάνου θεωρείται το τρένο.
Σε παλαιότερη μελέτη των γαλλικών σιδηροδρόμων SNCF, για
απόσταση 1000 km και με ταχύτητα τρένου 300 km/hr., η επιλογή
μεταξύ των δύο μέσων ήταν η εξής (Πίνακας 2, Σχήμα 5).

Σχήμα 4

Σχήμα 5

Πίνακας 2 
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Εικόνα 3

Εικόνα 4

Με τη δρομολόγηση των τρένων νέας τεχνολογίας όπως το ιαπω-
νικό Shinkansen Maglev (Magnetic Elevation) που έχουν ανα-
πτύξει ταχύτητα 603 km/hr, οι παραπάνω εκτιμήσεις θα πρέπει
να αναθεωρηθούν.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Δεν υφίστανται συνδυασμένη μεταφορά επιβατών/φορτίου μεταξύ

αεροπλάνου και άλλων μεταφορικών μέσων.
Τόσο το λειτουργικό περιβάλλον όσο και η τεχνολογία των αερο-
σκαφών δεν καθιστά εύκολο και οικονομικά βιώσιμο ένα τέτοιο
συνδυασμό. Εντούτοις, η ελβετική CLIP AIR μελετά μια τέτοια λύση
με το αεροσκάφος να μεταφέρει ξεχωριστές ατράκτους επιβατών
και φορτίου οι οποίες μετεπιβιβάζονται στο τρένο (Εικόνα 3).

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Το μέλλον των αερομεταφορών είναι υβριδικό/ηλεκτρικό ως προς τους κινητήρες και υπερηχητικό για α/φη business aviation (Εικόνα
4). Ήδη η αμερικανική UBER δρομολογεί ηλεκτρικά αεροταξί για το 2023. Για μεγαλύτερα αεροσκάφη, ο χρόνος τοποθετείται στο
διάστημα 2035- 2050.

*Τάκης Αδαμίδης
Οικονομολόγος Αερομεταφορών, Συγκοινωνιολόγος 

Μέλος Επιτροπής Αεροπορικών Μεταφορών ΣΕΣ
Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης



Ανταγωνισμoς και Kaθετη 
Oλοκληρωση στους Λιμeνες 

Στεφανία Κόλλια*

Στο Συμπόσιο του Jean Monnet σχετικά με το μέλλον της Ευρω-
παϊκής Λιμενικής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε στη Χίο 28 -
29 Ιουνίου, η Στεφανία Κόλλια, μέλος του ΣΕΣ, παρουσίασε την
έρευνα «Vertical integration vs. Notified vertical mergers in
container terminals», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δι-
δακτορικής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τον καθη-
γητή Θάνο Πάλλη.

Η εν λόγω έρευνα εξετάζει τα αποτελέσματα στον ανταγωνισμό
από την είσοδο των εταιριών τακτικών γραμμών στους τερματι-
κούς σταθμούς των εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ), που ξεκίνησε
στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αποτελεί το τρίτο κύμα εισό-
δου ιδιωτών στη λειτουργία των τερματικών σταθμών. Από την
εξέταση των συγκεντρώσεων που αφορούν σε λιμένες και έχουν
γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕπ), διαπιστώνεται
ότι μόνο δεκαπέντε (15) αφορούν σε κάθετες συγκεντρώσεις με-
ταξύ τερματικών σταθμών λιμένων και εταιριών τακτικών γραμ-
μών. Περαιτέρω, μόνο οκτώ (8) από αυτές αφορούν σε λιμένα
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό από
τις κάθετες συγκεντρώσεις, η ΕΕπ εξετάζει αν οι εμπλεκόμενες
επιχειρήσεις έχουν την ικανότητα (ability) και το κίνητρο (incen-
tive) να προβούν σε αντιανταγωνιστικές πρακτικές, καθώς και τα
ενδεχόμενα αποτελέσματα (effects) των πρακτικών αυτών. Η

ΕΕπ εκτιμώντας ότι τα μερίδια των εμπλεκόμενων εταιριών, επο-
μένως και η ικανότητά τους να προβούν σε αντιανταγωνιστικές
πράξεις είναι πολύ μικρή, δεν προβαίνει σε ανάλυση της επίδρα-
σης των συγκεντρώσεων στις συνθήκες ανταγωνισμού. Ποιες
όμως είναι οι πραγματικές συνθήκες ανταγωνισμού αν συνυπο-
λογισθούν τα μερίδια των εταιριών από συγκεντρώσεις που δεν
έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΕπ; 

Η έρευνα περιλαμβάνει την εξέταση μιας συγκεκριμένης γεω-
γραφικής περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τους
λιμένες της βόρειας ανατολικής Ευρώπης που καλύπτουν την πε-
ριοχή Hamburg - Le Havre, η οποία θεωρείται σημαντική για τους
εξής λόγους: α) Όλοι οι λιμένες βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επιτρέποντας τη σύγκριση μεταξύ γνωστοποιημένων και
μη γνωστοποιημένων συγκεντρώσεων, β) Η πρώτη είσοδος εται-
ρίας τακτικών γραμμών πραγματοποιήθηκε στο λιμένα Breme-
nhaven το 1998, γ) Πρόκειται για μια γεωγραφική περιοχή που
εξυπηρετεί τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά στην Ευρώπη,
στην οποία ζουν πάνω από 200 δις άνθρωποι. 

Αν και οι συμμετοχές των εταιριών τακτικών γραμμών επί των εται-
ριών διαχείρισης τερματικών σταθμών συνεχώς αυξάνονται μέσω
της απόκτησης μειοψηφικών συμμετοχών, κοινού ή αποκλειστι-
κού ελέγχου, μόνο ένα μέρος από τις πραγματοποιηθείσες συναλ-
λαγές έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται
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για τέσσερις (4) συναλλαγές από τις τουλάχιστον πενήντα (50)
κάθετες συναλλαγές που έχουν λάβει χώρα την εξεταζόμενη χρο-
νική περίοδο από το 1998 έως το 2017 στην εν λόγω γεωγραφική
περιοχή. 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία τα αποτελέσματα στον αντα-
γωνισμό από την κάθετη ολοκλήρωση δύναται να είναι θετικά
(procompetitive effects) ή/και αρνητικά (anticompetitive ef-
fects). Τα θετικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την ελαχιστοποί-
ηση του κόστους συναλλαγών, τις οικονομίες κλίμακας και
φάσματος, τον περιορισμό του φαινομένου της διπλής επιβολής
ποσοστού κέρδους (double marginalization), την καλύτερη ποι-
ότητα προϊόντος/παρεχόμενης υπηρεσίας, τις επενδύσεις, τη βελ-
τίωση της αποτελεσματικότητας μέσω της καινοτομίας. Τα
αρνητικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τα μη συντονισμένα απο-
τελέσματα και τα συντονισμένα αποτελέσματα. Μη συντονισμένα
αποτελέσματα είναι ο αποκλεισμός των ανταγωνιστών (input και
customer foreclosure) και συντονισμένα είναι οι συμπράξεις
(collusion) μεταξύ των εταιριών. Για τον υπολογισμό των αποτε-
λεσμάτων των κάθετων ολοκληρωμένων επιχειρήσεων έχουν
αναπτυχθεί μια σειρά από θεωρητικά μοντέλα, όπως Salinger
(1988), Hart & Tirole (1990), Ordover, Saloner & Salop (1990),
Nocke & Rey (2014). Οι μελέτες με εμπειρικά δεδομένα είναι πε-
ριορισμένες, με πιο σημαντικές των Chipty (2001), Hastings &
Gilbert (2005), Chen (2014), ενώ καμία από αυτές δεν αναφέ-
ρεται στη ναυτιλία. 

Στην παρούσα έρευνα για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων
ανταγωνισμού από την κάθετη ολοκλήρωση, συνδυάζεται η οικο-
νομική θεωρία με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
τόσο ex ante (εξέταση συγκεντρώσεων) όσο και ex post (μετά

από καταγγελίες ή αυτεπάγγελτες έρευνες). Στην κατεύθυνση
αυτή συνδυάζονται ποσοτικά δεδομένα (μερίδια αγοράς σε thro-
ughput και capacity, είσοδος των εταιριών τακτικών γραμμών)
και ποιοτικά δεδομένα (πρακτικές των εταιριών, στρατηγικές, al-
liances), αναγνωρίζοντας ότι ένας σημαντικός περιορισμός είναι
τα μυστικά ή εμπιστευτικά συμβόλαια μεταξύ εταιριών τακτικών
γραμμών και τερματικών σταθμών, καθώς αρκετοί θεωρητικοί πε-
ριλαμβάνουν τα συμβόλαια στην κάθετη ολοκλήρωση, εκτιμών-
τας ότι συμβόλαια και ιδιοκτησίες δύναται να έχουν τα ίδια
αποτελέσματα στον ανταγωνισμό. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα που έχει η κάθετη
ολοκλήρωση στην κατάντη αγορά των φορτωτών (shippers). Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η είσοδος των εταιριών
τακτικών γραμμών στους τερματικούς σταθμούς Ε/Κ δεν οδήγησε
σε μείωση των λιμενικών χρεώσεων (Terminal Handling Char-
ges, THCs) προς τους φορτωτές (shippers). Οι τιμές των λιμενι-
κών χρεώσεων από τις εταιρίες τακτικών γραμμών προς τους
φορτωτές, από τον Οκτώβριο του 20081 έως το 2018, έχουν την
ίδια αυξητική τάση, τόσο για τις εταιρίες που δεν έχουν συμφέ-
ροντα στους τερματικούς σταθμούς όσο και για τις εταιρίες που
έχουν. Επομένως, εκ πρώτης όψεως, προκύπτει ότι έστω και αν
ακόμα υπάρχει αύξηση της αποτελεσματικότητας από την κάθετη
ολοκλήρωση μεταξύ εταιριών τακτικών γραμμών και λιμένων, η
κατάντη αγορά των φορτωτών (shippers) δεν ευνοήθηκε.     

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.porteconomics.eu/mdocs-posts/iii-3-eppsympo-
sium2018-kollia-pallis/?mdocs-cat=

*Στεφανία Κόλλια
Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

1 Έως τον Οκτώβριο του 2008 οι τιμές παράμεναν σταθερές και ίδιες για όλες τις εταιρίες τακτικών γραμμών στο πλαίσιο της λειτουργίας των
conferences. 
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Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν
πολλά παραδείγματα, που απο-
δεικνύουν ότι ο ρόλος των συγ-
κοινωνιολόγων, παρόλη την
οικονομική κρίση και ύφεση,
παραμένει εξαιρετικής και
πρωτεύουσας σημασίας για τη
χώρα. Οι μεταφορές στο σύ-
νολό τους αποτελούν ένα βα-
σικό πυλώνα για την παραγω-
κή ανασυγκρότηση της Ελλά-
δας και αυτό επιβεβαιώνεται
καθημερινά, ακόμα και υπό τις
δυσμενείς κοινωνικό-οικονομι-
κές συνθήκες της τελευταίας
δεκαετίας.

Ο κλάδος των μεταφορών δείχνει
το δρόμο
Η ολοκλήρωση ενός σημαντικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων μή-
κους μεγαλύτερου από 2.100 χιλιόμετρα, η ολοκλήρωση του
μετρό στη Θεσσαλονίκη και οι επεκτάσεις του στην Αθήνα, η ανα-
βάθμιση πολλών περιφερειακών αεροδρομίων, οι θετικές εξε-
λίξεις στον σιδηρόδρομο και στις εμπορευματικές μεταφορές και
η ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας σε περισσότερους
από 160 Δήμους της χώρας, αποτελούν μερικά από τα κυριότερα
αναπτυξιακά έργα σε εξέλιξη. Σε μια εποχή που η οικονομική
δραστηριότητα όλων των κλάδων στους οποίους απασχολούνται
οι Έλληνες μηχανικοί βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, με τα ποσο-
στά ανεργίας και υποαπασχόλησης να αυξάνονται διαρκώς και
με όλο και περισσότερους νέους συναδέλφους να μετανα-
στεύουν, ο κλάδος των μεταφορών δείχνει να αντιστέκεται.

O Ρολος των Συγκοινωνιολογων
Πιο Επικαιρος απο Ποτε 

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
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Παράλληλα, το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
αποδεικνύεται όχι μόνο από την έντονη παρουσία τους στα αντα-
γωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα αλλά και από
την καθοριστικής σημασίας συμμετοχή τους σε συνεχώς περισ-
σότερους φορείς Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Σήμερα, όλα
ανεξαιρέτως τα μεγάλα έργα υποδομής στον τομέα των μεταφο-
ρών στη χώρα κρύβουν κάποια ομάδα Συγκοινωνιολόγων Μη-
χανικών από πίσω τους.

Η Εθνική καταστροφή στο Μάτι 
ανέδειξε την έλλειψη Συγκοινωνιολόγων 
σε θέσεις ευθύνης
Ωστόσο, ένα πρόσφατο τραγικό γεγονός έφερε στην επιφάνεια τη
σημασία του ρόλου που θα έπρεπε να επιτελούν οι συγκοινωνιο-
λόγοι μηχανικοί σε πολλές ακόμα κομβικές θέσεις ευθύνης. Η
Εθνική καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018, η οποία προκλήθηκε
από την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής σόκαρε την Ελληνική κοινω-
νία, φέρνοντας στον προσκήνιο τόσο τις σοβαρές αδυναμίες που
έχουν συντελεστεί και συνεχίζουν να συντελούνται σε επίπεδο
πολεοδομικής ανομίας (και ανοχής της), όσο και την αδυναμία
αποτελεσματικής διαχείρισης μιας κρίσης λόγω και της μη αξιο-
ποίησης των Συγκοινωνιολόγων.

Μια ακόμα διάσταση όμως, η οποία οφείλει να αναδειχθεί μέσα
στις σκοτεινές πλευρές εκείνης της μέρας, είναι η μη αποτελε-
σματική διαχείριση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μαραθώνος.
Τα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας από τη Λεωφόρο Μαραθώ-
νος βόρεια προς το Μάτι και οι κατευθύνσεις, τις οποίες αναγκά-
στηκαν να ακολουθήσουν οι οδηγοί, είχαν ως αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στους στενούς δρό-
μους της περιοχής, εγκλωβίζοντας έτσι τους οδηγούς την ώρα
που η φωτιά κατευθυνόταν με ταχύτητα προς εκείνο το σημείο. Η
εκτροπή αυτή φαίνεται ότι ήταν ένα μεγάλο -από τα πολλά- επι-
χειρησιακό λάθος που έλαβε χώρα το μοιραίο απόγευμα. Όχι
γιατί δεν έπρεπε να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί
της λεωφόρου Μαραθώνος με κατεύθυνση βόρεια προς το Μάτι,
από τη στιγμή που αυτή είχε παραδοθεί στις φλόγες, αλλά γιατί,
αντί να υποχρεώνουν τους οδηγούς να κάνουν αναστροφή και να
απομακρυνθούν από την περιοχή, η οποία καιγόταν, κατηύθυναν
τους διερχόμενους οδηγούς στο «μάτι του κυκλώνα».

Μέσα από τα θλιβερά γεγονότα του Ιουλίου και την παντελή έλ-
λειψη συντονισμού, αναδύθηκε στην επιφάνεια η έλλειψη συγ-
κοινωνιακής στρατηγικής και διαχείρισης που προκύπτει από
την έλλειψη συγκοινωνιολόγων μηχανικών σε κρίσιμες θέσεις
ευθύνης της Πολιτείας. Ο πολύ-επίπεδος προγραμματισμός των
μεταφορών οφείλει να αλληλεπιδρά με τη διαχείριση καταστά-
σεων έκτακτης ανάγκης ώστε να υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση σε
πιθανές καταστροφές και μη αναμενόμενα γεγονότα. 

Επιτακτική λήψη μέτρων με 
την εμπλοκή Συγκοινωνιολόγων
Με βάση τα παραπάνω είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη συγκε-

κριμένων μέτρων και η υλοποίηση συνεργασιών της Πολιτείας
με Συγκοινωνιολόγους. Πιο συγκεκριμένα:
• Η Πολιτεία είναι απαραίτητο να συμπεριλάβει έμπειρους συγ-

κοινωνιολόγους μηχανικούς στη συγκρότηση της Εθνικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών που ανακοινώθηκε ότι
θεσμοθετείται. Οι συγκοινωνιολόγοι θα συνεισφέρουν στις
στρατηγικές συγκοινωνιακές προτάσεις και σχέδια κατά τη
διάρκεια εκτάκτων περιπτώσεων. 

• Η Τροχαία και η Πυροσβεστική οφείλουν να προσλάβουν συγ-
κοινωνιολόγους μηχανικούς στην κεντρική διοίκηση και ανά
περιφέρεια, οι οποίοι θα είναι σε συνεχή επικοινωνία και ενη-
μέρωση με τους αντίστοιχους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτά-
κτων Αναγκών αλλά και με τη διεθνή κοινότητα.

• Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι απαραίτητο να έχουν συγκοι-
νωνιολόγους μηχανικούς τόσο για καθημερινά συγκοινωνιακά
ζητήματα όσο και για τη διάρθρωση σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

• Η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες τόσο
στο αστικό περιβάλλον όσο και στις μετακινήσεις, ενισχύοντας
τις επιλογές βιώσιμης κινητικότητας, αλλά και άλλες παραμέ-
τρους της αστικής λειτουργίας. Ένα σύστημα από αισθητήρες,
που να μπορεί να μετρήσει πολλές παραμέτρους ταυτόχρονα θα
συμβάλει και στη λήψη αποφάσεων σε απλά, σύνθετα, έκτακτα
ή επικίνδυνα ζητήματα που προκύπτουν συνεχώς για μια πιο
αποτελεσματική διαχείριση του συγκοινωνιακού συστήματος σε
πραγματικό χρόνο για τους πολίτες και για τις αρμόδιες αρχές. 

Ο ρόλος των Συγκοινωνιολόγων
Από τη μεριά τους οι Συγκοινωνιολόγοι πρέπει να συνεχίσουν να
μεταφράζουν τις συγκοινωνιακές αρχές στη νέα συγκοινωνιακή
πραγματικότητα, οι Ακαδημαϊκοί και Ερευνητές Συγκοινωνιολό-
γοι οφείλουν να πρωτοπορήσουν, εισάγοντας και προσαρμόζον-
τας τη νέα γνώση στις ελληνικές συνθήκες, οι Συγκοινωνιολόγοι
των Δημόσιων και Ιδιωτικών Αρχών οφείλουν να υποστηρίξουν
έναν σύγχρονο και αναπτυξιακό ρυθμιστικό ρόλο των Φορέων
τους ενώ οι Μελετητές Συγκοινωνιολόγοι οφείλουν να αξιοποι-
ούν όλες τις νέες δυνατότητες και να σχεδιάζουν βιώσιμες και
αποτελεσματικές λύσεις.

Για να φέρουν όλες οι παραπάνω δράσεις βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι απαραίτητο να εφαρμο-
στούν συστηματικά και να είναι οπωσδήποτε ενταγμένες μέσα
στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών σχεδιασμού του χώρου
και της κινητικότητας μέσα και έξω από τις πόλεις. Η Ελλάδα δια-
θέτει άρτιο επιστημονικό προσωπικό Συγκοινωνιολόγων Μηχα-
νικών, ικανό να ολοκληρώσει με επιτυχία κάθε είδους Συγκοι-
νωνιακή Μελέτη. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)
και τα μέλη του, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία
και εμπειρία, παραμένουν στη διάθεση όλων των φορέων να
συνδράμουν τόσο συμβουλευτικά όσο και επιχειρησιακά στις
προκλήσεις της σημερινή εποχής.

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος 

Γενικός Γραμματέας ΣΕΣ
ppapant@central.ntua.gr
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Το τιμόνι της Ενωσης Αυτοκινητοδρόμων Ευρώπης (ASECAP) ανέ-

λαβε από τον Ιούνιο ο συνάδελφος - συγκοινωνιολόγος κ. Βασίλης

Χαλκιάς. Πρόκειται για την πρώτη εκλογή Ελληνα στη θέση του

προέδρου της ASECAP στα 45 χρόνια λειτουργίας της Ενωσης.

Ο Βασίλης Χαλκιάς ανήκει σε εκείνες τις περιπτώσεις των Μηχα-

νικών που, ενώ ξεκίνησε με την ακαδημαϊκή εξειδίκευση του Το-

πογράφου Μηχανικού από το ΕΜΠ, το καινοτόμο πνεύμα του τον

οδήγησε σε νέους, αλλά πάντα συγκοινωνούντες, δρόμους. Πάει

για Μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ, με σκοπό να επιστρέψει στην

Ελλάδα αμέσως μετά τις σπουδές, αλλά αυτό γίνεται αφού περά-

σουν 15 ολόκληρα χρόνια. Έμπειρος πλέον περί τα Συγκοινωνιακά

μπαίνει στην “Αττική Οδό Α.Ε.” το 1996, τότε που το Έργο υπήρχε

μόνο στα χαρτιά και το 1999, κι ενώ ολοκλήρωνε την πορεία του

ως Τεχνικός Διευθυντής στο πρωτοπόρο έργο της δημιουργίας του

αυτοκινητόδρομου, ανέλαβε χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου της

εταιρείας λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»,

εξασφαλίζοντας για τις δύο επόμενες δεκαετίες την άρτια λειτουρ-

γία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, αναδεικνύοντας την

εταιρία διεθνώς και καθιερώνοντας τα στελέχη της στον νέο απαι-

τητικό κλάδο της λειτουργίας οδικών υποδομών, δείχνοντας πα-

ράλληλα τον δρόμο και στις επόμενες παραχωρήσεις. 

Το 2014, ο κος Χαλκιάς αναλαμβάνει την Προεδρία του νεοσύστα-

του Φορέα που συνενώνει όλες τις οδικές υποδομές με διόδια

της χώρας μας, της HELLASTRON (Hellenic Association of Toll

Road Network - Ελληνικές Υποδομές & Οδοί με Διόδια). Το 2016

εκλέγεται στη Μαδρίτη Β΄ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτοκινητοδρόμων (ASECAP), το 2017 στο Παρίσι αναλαμβάνει Α΄

Αντιπρόεδρος και τον Ιούνιο του 2018, στην Ετήσια Συνέλευση στη

Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, ανέλαβε την Προεδρία της ASECAP,

πρώτη φορά για Έλληνα εκπρόσωπο στα 47 χρόνια ύπαρξης του

Ευρωπαϊκού αυτού θεσμικού οργάνου. H ASECAP, με έδρα τις Βρυ-

ξέλλες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Λειτουργίας Αυτοκι-

νητοδρόμων με Διόδια και αποτελεί τον μοναδικό Πανευρωπαϊκό

Οργανισμό Συνεργασίας και Δράσης των Παραχωρησιούχων Οδι-

κών Υποδομών που διαχειρίζεται περίπου 52.000 χιλιόμετρα σε

24 χώρες. Το οδικό δίκτυο που διαχειρίζονται τα μέλη της ASECAP

Ο συγκοινωνιολόγος κ. Βασίλης Χαλκιάς,
ο πρώτος Έλληνας στο τιμόνι της ASECAP
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(190 εταιρείες διαχείρισης και λειτουργίας των Ευρωπαικών

αυτοκινητοδρόμων) αποτελεί σημαντικότατο τμήμα των Πα-

νευρωπαϊκών Οδικών Δικτύων, ενώνοντας πόλεις, αεροδρό-

μια και λιμάνια στις ευρωπαϊκές χώρες και τις περιφέρειες της

ΕΕ, διασφαλίζοντας σύγχρονες, ασφαλέστερες, εξυπνότερες,

και πιο φιλικές προς το περιβάλλον συνθήκες μετακίνησης. 

Η ASECAP υπό την Προεδρία του κ. Χαλκιά, συνεχίζει να συνερ-

γάζεται στενά με τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμ-

βούλιο των Υπουργών, με στόχο τη διαμόρφωση του θεσμικού,

οικονομικού και τεχνολογικού πλαισίου, που είναι απαραίτητο

για τον κοινό στόχο που είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και

ασφαλούς πανευρωπαϊκού δικτύου οδικών αξόνων, όπου η

πλήρης εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων (zero accident) δεν

θα είναι ένα απλό σύνθημα, αλλά στρατηγικός στόχος. Αξίζει να

σημειωθέι ότι από το 2001 έως σήμερα, με ετήσιες στρατηγικές

επενδύσεις που ξεπερνούν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, το πο-

σοστό θνησιμότητας στο ευρωπαϊκό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων

της ASECAP μειώθηκε κατά 64%. 

Σε πρόσφατη Συνέντευξη Τύπου με θέμα την οδική ασφάλεια,

ο κος Χαλκιάς δήλωσε ότι «Για το 2018 η ASECAP, σε συνερ-

γασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέλαβε να μεταφέρει σε

όλη την Ευρώπη το κεντρικό μήνυμα “Στον δρόμο δίνουμε την

προσοχή μας, όχι τη ζωή μας”», ενώ πρόσθεσε ότι «Η Ελ-

λάδα, με την υλοποίηση του νέου, σύγχρονου και ασφαλούς

οδικού δικτύου μήκους 2.133 χιλιομέτρων, βρίσκεται πλέον

στον πυρήνα της Ευρώπης και αποτελεί σημαντικό παράγοντα

στην  Ένωση των Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοδρόμων». 

Η εκλογή του κ. Χαλκιά ως Προέδρου της ASECAP, πέραν της

προσωπικής τιμής και αναγνώρισης για τον ίδιο, τιμά και τη

χώρα μας, τον Σύλλογό μας των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

του οποίου υπήρξε Πρόεδρος τη διετία 2010-12 και φυσικά

την HELLASTRON, καθιστώντας την ελληνική Ένωση παρά-

γοντα στην Ευρώπη, με τους Έλληνες να στελεχώνουν πλή-

θος Τεχνικών Επιτροπών και να ηγούνται, με την υψηλή

επαγγελματική και επιστημονική τους κατάρτιση, των Ευρω-

παίων σε πολλούς τομείς. Παράλληλα αντικατοπτρίζει την

πρωτοποριακή και υψηλού επιπέδου επαγγελματική δουλειά

που έχει γίνει και γίνεται σήμερα στην Ελλάδα στον τομέα της

λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων.  
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Με λύπη ανακοινώνεται στους συναδέλφους συγκοινωνιολόγους
η παύση, μετά από δεκαπενταετή περίπου λειτουργία, του μοναδι-
κού για τα Ελληνικά δεδομένα Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Σχεδιασμός Οργάνωση και Διαχείριση
Συστημάτων Μεταφοράς” από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.
Στο προηγούμενο ΔΠΜΣ συμμετείχαν: τα Τμήματα Πολιτικών (κύριος
επισπεύδων) και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Α.Τ.Μ.) και
επίσης το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ.

Θεώρησα σκόπιμο να παραθέσω τα γεγονότα που οδήγησαν στην
προηγούμενη λυπηρή εξέλιξη ώστε μόνος του ο αναγνώστης να
βγάλει τα συμπεράσματά του για απαράδεκτες καταστάσεις που κυ-
ριαρχούν στα Πανεπιστήμιά μας.

Η Συντονιστική Επιτροπή, με επικεφαλής τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ, κα-
θηγητή κ. Παναγιώτη Παπαϊωάννου υπέβαλλε έγκαιρα, από τις αρχές
Δεκεμβρίου 2017, σχετική εισήγηση για την επανίδρυσή του. Έγινε
παρουσίαση της εισήγησης στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., όχι όμως συζήτηση και λήψη απόφα-
σης, έπειτα από παρεμβάσεις μελών της Γ.Σ. για “την ανάγκη ενημέ-
ρωσης των φοιτητών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα τέλη φοίτησης”. 

Με την έναρξη του νέου έτους 2018 έγιναν προσπάθειες να συζη-
τηθεί το θέμα στη Γ.Σ., πλην όμως συγκεκριμένη ομάδα φοιτητών,
με αλυσίδες και απειλές, δεν επέτρεψε τη σύγκλισή της. 

Σχετικές προσκλήσεις για σύγκλιση της Γ.Σ. έγιναν την Πέμπτη
22/02, Δευτέρα 26/02, Τρίτη 27/2, Πέμπτη 01/03, Τετάρτη 07/03,
Παρασκευή 09/03, Τρίτη 24/04, όπου όλες παρεμποδίστηκαν από
την ομάδα φοιτητών. Η Γ.Σ. του τμήματος Α.Τ.Μ. ενέκρινε την εισή-
γηση της συντονιστικής Επιτροπής με κάποιες μικρές τροποποιήσεις. 

Μια συνέλευση με τηλεδιάσκεψη (μέσω e presence) έγινε την Πα-
ρασκευή 4 Μαΐου, στην οποία συμμετείχαν 27 μέλη από το σύνολο
των 38 της Γ.Σ. Γύρω στα οκτώ μέλη παρεμποδίστηκαν από την
ομάδα των φοιτητών και δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν, ενώ το
πρωί της ίδιας ημέρας η ομάδα φοιτητών εισέβαλε στη Γραμματεία
του Τμήματος εξεδίωξε τους υπαλλήλους και έβαλε αλυσίδες στην
πόρτα. Η Γ.Σ. σε τηλεδιάσκεψη ψήφισε θετικά για την επανίδρυση
δύο ΠΜΣ του Τμήματος, ενώ αναγκάστηκε να διακόψει, όταν άρχισε
η συζήτηση για άλλα δύο. Ομάδα φοιτητών με φωνές, απειλές και
χρήση πυροσβεστήρων προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα τη-
λεδιάσκεψης όπου παρευρίσκονταν μέλη του Τομέα Υδραυλικής και
Τεχνικής Περιβάλλοντος, ενώ επίσης διέκοψε την παροχή ρεύματος. 

Μια νέα σύγκλιση της Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, στην οποία πολλά μέλη
της Γ.Σ. συμμετείχαν από τα σπίτια τους, επιχειρήθηκε την Παρα-
σκευή 8 Ιουνίου 2018. Στη δεύτερη αυτή τηλεδιάσκεψη, με οριακό
αριθμό συμμετεχόντων, η εισήγηση επανίδρυσης του μεταπτυχια-
κού δεν έλαβε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων και δεν εγκρίθηκε.
Βασικός λόγος της βίαιης αντίδρασης της ομάδας των φοιτητών και
της αρνητικής στάσης ομάδας συναδέλφων, για την επανίδρυση του
ΤΠΜ “Σχεδιασμός Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφο-
ράς” ήταν τα τέλη φοίτησης τα οποία προϋπολογιζόταν, κατ’ ανώτατο

όριο, στα 1.800€. Κρίθηκε αναγκαίο να τεθούν τέλη φοίτησης, διότι
οι κρατικές επιχορηγήσεις έχουν περιορισθεί σημαντικά, ενώ επίσης
έχει παύσει να υπάρχει ο πολύτιμος για τα Πολυτεχνεία της χώρας
πόρος από το ΤΣΜΕΔΕ. Δεδομένου μάλιστα ότι για την επανίδρυση
των ΠΜΣ απαιτείτο πενταετής προγραμματισμός, η Συντονιστική Επι-
τροπή υπολόγισε τα 1.800€ ως οροφή, ποσό το οποίο θα μειωνόταν,
εφόσον υπήρχαν εισροές κρατικές, χορηγίες, ή άλλα έσοδα.

Ομοίως δεν εγκρίθηκε και η εισήγηση για το ΠΜΣ “Διαχείριση και
Διοίκηση Τεχνικών Έργων”, επίσης με κύριο επισπεύδοντα τον
Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης έργων (ΤΟΜΕΔΕ). Για το δεύτερο
αυτό ΠΜΣ υπήρχε πρόβλεψη διδασκαλίας στα Αγγλικά και πιστοποί-
ηση από το Project Management Institute (PMI) των Η.Π.Α., γεγονός
το οποίο ανέβασε την οροφή των τελών φοίτησης στα 3.000€.

Σημειωτέον ότι σε κανένα ΠΜΣ δεν προβλεπόταν πρόσθετη αμοιβή
για τους διδάσκοντες (κακώς κατά την άποψή μου), παρά μόνο ιδι-
αίτερα αυξημένες απαιτήσεις εργασίας.

Ας λάβει κανείς υπόψη του επίσης ότι από το νόμο υπάρχει πρόβλεψη
να φοιτούν άποροι φοιτητές άνευ διδάκτρων, σε ποσοστό μέχρι 30%
του συνόλου και ότι επιπρόσθετα, η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ
προέβλεψε να δίδονται δύο υποτροφίες, κατ’ ελάχιστον, στους φοι-
τητές βάσει των επιδόσεών τους. Επίσης σύμφωνα με τον νόμο το
30% των εσόδων από τα τέλη φοίτησης θα πρέπει να αποδίδεται στην
Επιτροπή Ερευνών και από εκεί να μοιράζεται στα μεταπτυχιακά του
Πανεπιστημίου τα οποία λειτουργούν χωρίς δίδακτρα. 

Οι Συντονιστικές Επιτροπές των δύο ΠΜΣ και οι διδάσκοντες, στο σύ-
νολό τους, αισθάνονται βαθιά απογοητευμένοι που οι άκρως αντι-
δημοκρατικές ενέργειες ομάδας φοιτητών, τους οποίους δυστυχώς
ενθάρρυναν και κάποιοι συνάδελφοι, δεν επέτρεψαν επί 6 περίπου
μήνες, την ομαλή συζήτηση και ψηφοφορία. Αποτέλεσμα των προ-
ηγούμενων είναι να παύσει η προσφορά από τον ΤΟΜΕΔΕ, δύο υψη-
λού επιπέδου ΠΜΣ τα οποία έχει ανάγκη η χώρα και να αναγκάζονται
πλέον οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν στο εξωτερικό αντίστοιχα
προγράμματα, με κατά κανόνα πολύ υψηλό κόστος για τους ίδιους
και τις οικογένειές τους. 

Στις προηγούμενες εξελίξεις ας προστεθεί και το γεγονός της απο-
ψίλωσης του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής (Ε.Σ.Τ.), του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.. Το Ε.Σ.Τ. ήταν το δυνα-
μικότερο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο, για πάρα πολλά χρόνια, από
άποψη προσφοράς μαθημάτων και παραγωγής ερευνητικού έργου,
στη χώρα και σε πολύ υψηλό επίπεδο πανευρωπαϊκά, στο επιστη-
μονικό πεδίο των Μεταφορών. Αν δεν συμβεί κάτι άλλο ενδιάμεσα,
πρόκειται σε δύο χρόνια να μείνει με ένα μόνο μέλος ΔΕΠ στη βαθ-
μίδα του Επίκουρου καθηγητή. Θα είναι τραγική εξέλιξη το Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών, του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας,
να πάψει να θεραπεύει ικανοποιητικά το συγκεκριμένο επιστημονικό
αντικείμενο, κάτι που έγινε ήδη σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος
Διευθυντής ΤΟΜΕΔΕ 2016-2018

Παύση λειτουργίας του μεταπτυχιακού:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Α.Π.Θ.
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O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με παρουσία πλέον των
σαράντα ετών στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας, και με
αφορμή τις πρόσφατες διακηρύξεις διαγωνισμών ΣΒΑΚ, εκδίδει το
παρόν δελτίο τύπου εκφράζοντας τις απόψεις, προβληματισμούς και
ανησυχίες των μελών του για την επιτυχή εκπόνηση των ΣΒΑΚ σε δή-
μους της χώρας. 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν στρα-
τηγικά σχέδια συγκοινωνιακού σχεδιασμού, τα οποία προωθούν
«καλές πρακτικές» σχεδιασμού συγκοινωνιακών συστημάτων, η δε
ανάπτυξη και υλοποίησή τους στηρίζεται στις αρχές της ενοποίησης,
της συμμετοχής και της αξιολόγησης. Στόχος των ΣΒΑΚ είναι να εξυ-
πηρετήσουν τις ανάγκες κινητικότητας ατόμων και μεταφοράς αγα-
θών σήμερα και στο μέλλον, με στόχο τη βελτίωση και τη διατήρηση
της ποιότητας ζωής στον αστικό χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, βασικά χαρακτηριστικά των ΣΒΑΚ αποτελούν:
•  Απαίτηση για αξιολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής από-

δοσης του συγκοινωνιακού συστήματος της αστικής περιοχής.
•  Συμμετοχικές διαδικασίες στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης

αποφάσεων σε ό,τι αφορά στη βιώσιμη λειτουργία του συγκοινω-
νιακού συστήματος, με την ουσιαστική εμπλοκή των πολιτών, των
τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης.

•  Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής έργων και
δράσεων που προσβλέπουν σε μία ισόρροπη και ολοκληρωμένη
ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης.

•  Διαδικασίες τακτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ένα ΣΒΑΚ στοχεύει στο να:
•  διασφαλίσει ότι ένα συγκοινωνιακό σύστημα μεταφορών είναι προ-

σιτό σε όλους
•  βελτιώσει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περι-

βάλλοντος
•  βελτιώσει την ασφάλεια των χρηστών του
•  προάγει την αστική συγκοινωνία και τις χαμηλές ταχύτητες στις με-

τακινήσεις 
•  βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτε-

λεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών.

Τα ΣΒΑΚ πρόκειται να αποτελέσουν τον ‘οδικό χάρτη’ μίας αστικής πε-
ριοχής, ο οποίος θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό των έργων, των πα-
ρεμβάσεων και των απαιτούμενων δράσεων στον τομέα των
μεταφορών. Ο σχεδιασμός αυτός θα αφορά συγκεκριμένους χρονι-
κούς ορίζοντες (πενταετία, δεκαετία, δεκαπενταετία) και όντας απο-
τέλεσμα συμμετοχικών διαδικασιών, θα έχει καθοδηγητικό –
δεσμευτικό χαρακτήρα, για τις εκάστοτε τοπικές αυτοδιοικήσεις, προ-
κειμένου να αποφευχθούν αποσπασματικές παρεμβάσεις και ιεράρ-
χηση έργων με βάση μικροπολιτικά συμφέροντα. 

Ως εκ τούτου, τα ΣΒΑΚ πρέπει να αποτελούν προϊόν επιστημονικών
μελετών, που εκπονούνται από επιστήμονες με εξειδίκευση κατά
κύριο λόγο στο Συγκοινωνιακό σχεδιασμό, με συμμετοχή και επι-
στημόνων με ειδίκευση στον Πολεοδομικό σχεδιασμό. Περαιτέρω,
τα ΣΒΑΚ πρέπει να στοχεύουν σε ορθολογικές προτάσεις και σε εφαρ-
μόσιμα έργα και παρεμβάσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι για την εκπό-
νησή τους απαιτείται ουσιαστική μελετητική εμπειρία συγκοινωνία-

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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κών έργων, ρεαλιστική κοστολόγηση, σαφές πρόγραμμα υλοποί-
ησης, κτλ. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες στη διαμόρφωση
ΣΒΑΚ οφείλουν να γνωρίζουν άριστα τις προδιαγραφές σχεδιασμού
και λειτουργίας των συγκοινωνιακών υποδομών μεταφορών, όπως
και το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής συγκοινωνιακών έργων (φορείς,
διαδικασίες εγκρίσεων, κτλ.).

Επιπρόσθετα, η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ βασίζεται στη διεξοδική ανά-
λυση και αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών μίας
πόλης, καθώς και στην πρόβλεψη των μελλοντικών συνθηκών σε
αυτή. Η αξιολόγηση αφορά σε όλους τους τρόπους και τα μέσα με-
τακίνησης και στηρίζεται σε δεδομένα και στοιχεία όπως γεωμετρικά
στοιχεία οδικού δικτύου, κυκλοφοριακοί φόρτοι, ταχύτητες, στοιχεία
στάθμευσης, ατυχήματα, ροές πεζών, ποδηλάτων, δίκτυο και λει-
τουργικά στοιχεία Μ.Μ.Μ, κτλ., έρευνες προέλευσης – προορισμού,
έρευνες δεδηλωμένης προτίμησης κλπ. Στη συντριπτική πλειοψηφία
των πόλεων - Δήμων τα προαναφερόμενα στοιχεία, τα οποία κατά
βάση εμπεριέχονται σε μία γενική μελέτη μεταφορών, δεν υπάρχουν,
είτε διότι μία τέτοια πλήρης μελέτη δεν έχει ποτέ εκπονηθεί, είτε έχει
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας. Επομένως,
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την εκπόνηση ενός επιτυχημένου
ΣΒΑΚ είναι η συγκέντρωση και η επικαιροποίηση όλων των απαραί-
τητων στοιχείων, μέσω των εξειδικευμένων μετρήσεων, απογραφών
και ερευνών, η αξιολόγηση της κυκλοφοριακής ικανότητας, του επι-
πέδου οδικής ασφάλειας κίνησης πεζών, ποδηλατών και οχημάτων,
ο προσδιορισμός της στάθμης εξυπηρέτησης των Μ.Μ.Μ. Με βάση
τα παραπάνω και τα τυχόν υλοποιούμενα ή σχεδιαζόμενα έργα υπο-
δομών διαμορφώνονται οι τελικές προτάσεις για το σύστημα μετα-
φορών της πόλης σε βάθος χρόνου. Όλα τα παραπάνω απαιτούν
ιδιαίτερη μελετητική εμπειρία, βαθιά γνώση και μακροχρόνια ενα-
σχόληση με το αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου. 

Με δεδομένες τις άμεσες και πιεστικές ανάγκες όλων των Δήμων της
χώρας (σε έργα άμεσης εφαρμογής αλλά και τη δυσκολία στην ανεύ-
ρεση πόρων), είναι δεδομένο ότι τα ΣΒΑΚ, δεν είναι λογικό να περιο-
ρίζονται σε ένα γενικό σχεδιασμό στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά θα
πρέπει να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την κοστολόγηση συγ-
κεκριμένων παρεμβάσεων, που αποτελούν μέτρα άμεσης προτεραι-
ότητας (π.χ. διαμορφώσεις ήπιων διαδρόμων, βελτίωση ασφάλειας
μετακινούμενων με έμφαση σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες,
κτλ.). Συνεπώς, οι υποψήφιοι μελετητές οφείλουν να είναι σε θέση
να μπορούν να παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, έχοντας τη σχετική
εμπειρία και τεχνογνωσία.

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να περιγράφονται στα Τεύχη Τεχνικών Δε-
δομένων των Προκηρύξεων. Εάν ο Φάκελος Έργου παραμένει σε μία
γενική και αδιευκρίνιστη περιγραφή, τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι
το αποτέλεσμα του έργου που ο Δήμος θα παραλάβει θα είναι μία έκ-
θεση ιδεών που δεν θα μπορεί να εφαρμοσθεί και δεν θα επιφέρει
κανένα όφελος στο Δήμο. Επιπροσθέτως, θα έχει χαθεί η ευκαιρία
για τη δημιουργία ενός εργαλείου για τη διεκδίκηση χρηματοδοτή-
σεων. Επισημαίνεται ότι ο ΣΕΣ, έγκαιρα (Μάρτιος 2015) είχε τονίσει
την αναγκαιότητα θέσπισης αναλυτικών προδιαγραφών για την εκ-
πόνηση των ΣΒΑΚ, κάτι που δυστυχώς δεν έχει γίνει έως σήμερα.

Δυστυχώς τα ποσά της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου κατά
κανόνα δεν επαρκούν για την κάλυψη του αντικειμένου που απαιτεί-
ται για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Κινη-
τικότητας. Για αυτό τον λόγο κάθε Δήμος θα πρέπει να συμμετέχει με
δικούς του πόρους με πολλαπλάσιες αμοιβές μελέτης σε σχέση με
τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και λαμβάνοντας υπόψη
την ευρωπαϊκή εμπειρία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγμα
της Κύπρου, όπου οι μελέτες ΣΒΑΚ της Λεμεσού και της Λάρνακας
είχαν προϋπολογισμούς άνω των 500.000 €. Επισημαίνεται ότι το
κόστος εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ είναι πολύ μικρό σε σχέση με τον προ-
ϋπολογισμό των έργων που θα προκύψουν μέσα από αυτό. Είναι λοι-
πόν πολύ σημαντικό οι Δήμοι να επενδύσουν στην υλοποίηση ενός
ολοκληρωμένου, αξιόπιστου και επιστημονικά επαρκούς ΣΒΑΚ. 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται απολύτως σαφές ότι τα ΣΒΑΚ απο-
τελούν εξειδικευμένο αντικείμενο, για την εκπόνηση του οποίου
απαιτείται μελετητική ομάδα έμπειρων Συγκοινωνιολόγων Μηχανι-
κών (συνίσταται και Πολεοδόμων), που διαθέτουν τα αντίστοιχα με-
λετητικά πτυχία. Είναι επίσης απόλυτα προφανές ότι τα ΣΒΑΚ δεν
αποτελούν ερευνητικό αντικείμενο.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι δυνατό να τίθεται ως κριτήριο ει-
δικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η κατοχή πιστοποι-
ητικών ISO σε τομείς άσχετους με το αντικείμενο, εμπειρία σε
ερευνητικά προγράμματα, κατοχή διδακτορικού τίτλου, εκπόνηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, γνώσεις συγχρηματοδοτούμενων,
κ.λπ., τα οποία προφανώς και δεν αποδεικνύουν την εμπειρία και ικα-
νότητα για την εκπόνηση μελέτης ΣΒΑΚ. Επίσης δεν θα πρέπει σε
καμία περίπτωση το κριτήριο επαγγελματικής ικανότητας να απο-
κλείει, τεχνηέντως, συγκοινωνιολόγους μηχανικούς με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία σε θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας και Κυκλοφο-
ριακών Μελετών. 

Ως Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, θεωρούμε ως αποδεκτά
κριτήρια επιστημονικής ικανότητας, ανάλογα με το μέγεθος και τις
απαιτήσεις του κάθε Δήμου, κατ’ ελάχιστον ορισμένα από τα παρα-
κάτω:
•  αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπόνηση ΣΒΑΚ, με πληθυσμιακά κρι-

τήρια κατά περίπτωση
•  αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπόνηση ολοκληρωμένης συγκοι-

νωνιακής μελέτης πόλης ή Δήμου, με πληθυσμιακά κριτήρια κατά
περίπτωση

•  αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη κυκλοφοριακού μοντέλου
(αν η προκήρυξη το απαιτεί)

•  ο συντονιστής της μελέτης θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία 10 έως
20 ετών (ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλης) στην εκπόνηση
ΣΒΑΚ ή κυκλοφοριακών μελετών.  

Τέλος επισημαίνεται ότι η Ελλάδα διαθέτει άρτιο επιστημονικό προ-
σωπικό Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών, ικανό να ολοκληρώσει με
επιτυχία κάθε είδους Συγκοινωνιακή Μελέτη. Ο ΣΕΣ και τα μέλη του
τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία παρα-
μένουν στη διάθεση όλων των φορέων, να συνδράμουν τόσο συμ-
βουλευτικά όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής των ΣΒΑΚ.
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Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 όλα τα φώτα στράφηκαν στους Νικητές
των Supply Chain Awards 2018, σε μία υπέρλαμπρη Τελετή Απονο-
μής η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτήμα Αριάδνη στην Βαρυμ-
πόμπη. Tα βραβεία διοργανώνουν το Supply Chain Institute και η
Boussias Communications, με στόχο την ανάδειξη της αριστείας
και της καινοτομίας στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των
Logistics. 

Στην τελετή απονομής, βραβεύτηκαν τα καλύτερα έργα και οι πρω-
τοβουλίες από εταιρείες και οργανισμούς για την αριστεία τους στον
σημαντικό αυτό κλάδο για την Εθνική Οικονομία. Στον χώρο παρευ-
ρέθηκαν περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγα-
λύτερες εταιρείες και φορείς του κλάδου στη χώρα μας, εκπρόσωποι
Υπουργείων, Συνδέσμων και δημοσιογράφοι. Στην Τελετή Απονομής
απεύθυνε χαιρετισμό ο κ. Ιωάννης Μαρίτσας, Σύμβουλος του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Π. Κουρουμπλή. Τα έργα
αναδείχθηκαν από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται
από εξέχοντες ακαδημαϊκούς και διακεκριμένα στελέχη του κλάδου,
μέσω αδιάβλητης online διαδικασίας. 

Ιδιαίτερη στιγμή κατά τη βραδιά της Τελετής, αποτέλεσαν οι απονο-
μές των Τιμητικών Βραβείων από τον Executive Consultant της Plan-
ning κ. Σταμάτη Ανδριανόπουλο. Τα βραβεία απονεμήθηκαν για τη
συνολική συνεισφορά τους στην εξέλιξη του κλάδου στους: Σύνδε-
σμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ), το βραβείο πα-
ρέλαβε ο κ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Βιομηχανίας, Aνα-
πτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων του ΣΕΒ, ECR Hellas, το βραβείο
παρέλαβε ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Ελληνική Εταιρεία Logistics, το βραβείο παρέλαβε
ο κ. Νικόλαος Ροδόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Lo-
gistics, καλώντας μαζί του όσα από τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου
βρίσκονταν στον χώρο. Επιπλέον, απονεμήθηκε τιμητική διάκριση
στην Ομάδα CargOps για τη λύση που δημιούργησε μέσω IoT για την
παρακολούθηση containers. Τη διάκριση παρέλαβαν οι κ.κ Βασί-
λειος Γεωργόπουλος, Νικόλαος Δουρελιάδης, Παναγιώτης Καζαν-
τζής και Ευάγγελος Ποταμιάνος.
Ο κ. Σταμάτης Ανδριανόπουλος ολοκληρώνοντας την απονομή βρα-
βείων δήλωσε σχετικά ότι «η αγορά διψά για εξαιρετικά επιτεύγ-
ματα, αυτά που αναδεικνύονται και λειτουργούν ως καλά παρα-
δείγματα που θα ακολουθήσουν και άλλοι. Οι εταιρίες που διακρί-

νονται σήμερα αποδεικνύουν ότι όλα μπορούν να γίνουν και οι ικανοί
προχωρούν». 

Η γιορτινή διάθεση κορυφώθηκε στο τέλος της βραδιάς, με την απο-
νομή των 5 Exceptional βραβείων από τον κ. Γεώργιο Δουκίδη, Δι-
ευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την υψηλότατη αυτή διάκριση
απέσπασαν σε διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης οι εταιρείες:
METRO, Παπαστράτος, ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, Coca-Cola 3Ε
Ελλάδος, ΒΙΕΞΑΛ του Ομίλου Viohalco. 

Ο κ. Γεώργιος Δουκίδης, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, επισή-
μανε «Τα βραβεία αναγνωρίζουν τον ρόλο που παίζει το Supply
Chain στην αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης, την επιχειρημα-
τική ανάπτυξη, την αξιοποίηση των αναδυόμενων πρακτικών στις
σύγχρονες και πολύπλοκες τοπικές και διεθνείς εφοδιαστικές αλυ-
σίδες και ως κύριο πυλώνα στον ψηφιακό μετασχηματισμό».

Gold βραβεία απέσπασαν οι εταιρείες: Oktabit, ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ADIDAS, ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, LIDL Hellas, Argosy Trading Company,
SCHENKER, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ – ENTERSOFT, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ, PCDC,
METRO, OnLine Data, Μασούτης – Retail@Link, Παπαστράτος, ΕΛΑΪΣ-
Unilever Hellas, Mantis, ENTERSOFT, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - Tekmon
Geomatics, QUARTER MILE SERVICES - BK TELEMATICS, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ,
METRON LOGISTICS, SYNERGY, Transcombi Express, ACS Ταχυδρομι-
κές Υπηρεσίες και TREDIT – Ινστιτούτο Μεταφορών ΕΚΕΤΑ.

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η κ. Νικολέττα Κρητικού, δημοσιο-
γράφος του Euronews. 

Τα βραβεία διοργανώθηκαν υπό την Τιμητική Υποστήριξη της Ελλη-
νικής Εταιρείας Logistics, ενώ Υποστηρικτής των βραβείων είναι η
ΠΑΕΓΑΕ. 

Χορηγοί Επικοινωνίας οι: Car & Truck, Logistics Management,
metaforespress.gr, TΡΟΧΟΙ&TIR.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των βραβείων http://www.supply-
chainawards.gr/ προκειμένου να δείτε τους νικητές και φωτογραφίες
από την Τελετή Απονομής των Supply Chain Awards 2018.

Τελετή Απονομής
Αθήνα, 6 Iουνίου 2018

Τελετή Απονομής
Αθήνα, 6 Iουνίου 2018



Εκπροσώπηση του ΣΕΣ
1. Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ παρουσιά-

ζοντας έρευνα με τίτλο «Ασφάλεια των Οδικών Μεταφορών στην
Ελλάδα» στο πλαίσιο της 17ης Πανελλήνιας Επιμελητηριακής
Συνδιάσκεψης Μεταφορών που διοργανώθηκε από το Επιμελη-
τήριο Βοιωτίας και τον ΕΕΣΥΜ στη Λιβαδειά στις 2 Ιουνίου 2018.

2. Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην τελετή
απονομής βραβείων “Supply Chain Awards 2018” για την ανά-
δειξη της αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο της Εφοδια-
στικής Αλυσίδας και των Logistics, που διοργανώθηκε από το
Supply Chain Institute και την εταιρία Boussias Communica-
tions στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2018.

Νέα Μέλη
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ εγγράφεται με Α.Μ. 817
ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ εγγράφεται με Α.Μ. 818
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ εγγράφεται με Α.Μ. 819
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 820

Νέα Μέλη
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ εγγράφεται με Α.Μ. 817
ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ εγγράφεται με Α.Μ. 818
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ εγγράφεται με Α.Μ. 819
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 820

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

Workshop με θέμα Αερομεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη 

Αθήνα, 2018 (6-7 Νοεμβρίου)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, 11635, Αθήνα, Ελλάδα

Μια πανευρωπαϊκή συνάντηση εργασίας (workshop) στο θεμα-

τικό αντικείμενο Αερομεταφορές και Ανάπτυξη θα πραγματοποι-

ηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2018, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

(Βασιλέως Κωνσταντίνου, 48, Αθήνα). 

Το workshop διοργανώνεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Θράκης, τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο πλαίσιο της 4ετούς

δράσης COST Action TU1408 Air Transport and Regional Devel-

opment (ATARD) (https://www.atard-online.com/)

Ενδιαφερόμενοι στο αντικείμενο μπορούν να στείλουν περίληψη

μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2018 στο email ddimitri@econ.duth.gr

και cc: msarzte@econ.duth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή απευ-

θυνθείτε στην υπεύθυνη οργανωτικής κα Σαρτζετάκη Μ. στο

msarzte@econ.duth.gr. 

7o  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

‘’Ownership and Privatization of Airports, 
Airlines and Air Traffic Control: Getting it
Right’’
http://www.eac-athens.com/

Αθήνα, 2018 (8-9 Νοεμβρίου) 

Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΑ), 
Ακαδημίας 7-9, Αθήνα, Ελλάδα 

Local Organizers: Dimitriou D., Sartzetaki M. 
(DUTh, Dept. of Economics) 

For more information: msartze@econ.duth.gr 

Νeα του ΔΣ 
Παναγιώτης Παπαντωνίου*



Στρατηγική συνεργασία
Αutodesk & Esri

Partnering to Bring Together BIM & GIS

Διασυνδέστε το GIS και το ΒΙΜ και αξιοποιήστε
την δύναμη των δεδομένων σας

Marathon Data Systems
www.marathondata.gr - www.esri.com - e-mail: marathon@otenet.gr 

Tηλ.: 210 6198866 - Fax: 210 6198825

Για περισσότερες πληροφορίες




