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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
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1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

“Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα”

Κοιτάζοντας την ύλη του τεύχους αυτού του Ενηµερωτικού ∆ελτίου του

ΣΕΣ, αλλά και τις γενικότερες δράσεις του ΣΕΣ, µου ήρθε στο νου ο τίτλος

της εκποµπής “Ελλάδα δεν είναι µόνο η Αθήνα” που προβαλλόταν στην

ΕΡΤ προ δύο δεκαετιών (οι νεώτεροι συνάδελφοι µπορούν να ανατρέ-

ξουν στο youtube για µια γεύση). Και ο λόγος δεν είναι µόνο ότι το τεύ-

χος αυτό είναι (για µια ακόµα φορά) αφιερωµένο στη Θεσσαλονίκη, µια

πόλη στην οποία πραγµατοποιούνται πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις

και δράσεις σχετικές µε τα αντικείµενα ενασχόλησής µας. Με σηµαντικό

αριθµό ενεργών µελών στην πόλη, η εκπροσώπηση του ΣΕΣ σε δράσεις

και εκδηλώσεις στην πόλη είναι πάντα ουσιαστική.

Και οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα βοηθούν ώστε ο Σύλλογος να

καλύπτει, όσο γίνεται, τις εξελίξεις σε όλη την Ελλάδα. Παραδείγµατος

χάριν, ο Σύλλογος διοργάνωσε πρόσφατα µια συνεδρία στο πλαίσιο του

συνεδρίου ITS 2014 - Smart Cities που διοργανώθηκε από το Πανεπι-

στήµιο Πατρών στην Πάτρα.

Τους τελευταίους µήνες, ξεκίνησε δυναµικά η λειτουργία των επιτρο-

πών του ΣΕΣ µε τη νέα σύνθεσή τους, µε µέλη από όλη την Ελλάδα.

Όπως όλοι γνωρίζουµε, ο Σύλλογος δεν είναι µόνο το ∆Σ ή τα µέλη των

επιτροπών. Όλα τα µέλη µπορούν (και πρέπει) να φέρνουν θέµατα εν-

διαφέροντός τους υπόψιν του ∆Σ, ώστε να επιλαµβάνεται και να τα ανα-

κατευθύνει πιθανά προς την κατάλληλη επιτροπή ή συνάδελφο. Υπάρχει

πολύ µεγάλο γεωγραφικό εύρος, αλλά και εύρος αντικειµένων, που κα-

λύπτει το πεδίο του Έλληνα Συγκοινωνιολόγου, που προφανώς δεν είναι

δυνατό να καλύπτονται από λίγα άτοµα. Τα µέλη του ΣΕΣ προσκαλούνται

να αποστέλλουν νέα από τις περιοχές, στις οποίες δραστηριοποιούνται,

ή να αποστέλλουν άρθρα ενδιαφέροντος του Συγκοινωνιολόγου για δη-

µοσίευση στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Καθώς αυτό είναι το τελευταίο τεύχος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου που θα

εκδοθεί το 2014, αναπόφευκτα στρέφουµε το µάτι προς ένα νέο έτος

2015, το οποίο θα φέρει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Για τον ΣΕΣ θα

είναι µια πολύ δραστήρια χρονιά, καθώς θα πραγµατοποιηθούν τα δυο

µεγάλα του συνέδρια, το 6ο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας τον Μάρτιο και

το 7ο Συνέδριο Έρευνας στις Μεταφορές τον Νοέµβριο, ενώ προγραµ-

µατίζονται και άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις σε όλη την Ελλάδα.

Κώστας Αντωνίου
Πρόεδρος ΣΕΣ

περιεχόµενα
σελ.2 Προετοιµαζόµενοι για την ανάπλαση της

Πανεπιστηµίου σελ.4 Επισκόπηση των

εφαρµογών ευφυούς κινητικότητας της

Θεσ/νίκης σελ.10 Ανάπτυξη συστήµατος για

ασφαλή µεταφορά µαθητών σελ.18 Η

ένταξη/χρήση του ποδηλάτου στις Ευρωπαϊκές &

Ελληνικές πόλεις σελ.24 Σχέδιο βιώσιµης

κινητικότητας του Πειραιά σελ.32
Απολογισµός εσπερίδας ΣΕΣ: Προώθηση

βιώσιµης κινητικότητας σε αστικές περιοχές

σελ.35 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο οδικής

ασφάλειας σελ.36 Νέα του ∆Σ σελ.38 Νέα

από τη Β. Ελλάδα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
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Αναπληρωµατικό Μέλος: Μιχάλης Μπάρτζης
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Προετοιµαζοµενοι Για Την
Αναπλαση Της Πανεπιστηµιου

(και αλλες κυκλοφοριακες επεµβασεις)
Κωνσταντίνος Αντωνίου*

2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Πολύ συζήτηση γίνεται γύρω από το θέµα της ανάπλασης της
Πανεπιστηµίου, αγγίζοντας θέµατα κυκλοφοριακά, κοινω-
νικά, οικονοµικά και άλλα. Αναµφίβολα πρόκειται για µια ση-

µαντική επέµβαση στο κέντρο της Αθήνας, µιας Ευρωπαϊκής
µεγαλούπολης που δεν έχει τολµήσει να αλλάξει την εικόνα της
και τη λειτουργία της, παρά το γεγονός ότι πλέον έχει ένα πλήρες
δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), προφανώς πιο πυκνό
στο κέντρο της, και λιγότερο πλήρες όσο κανείς αποµακρύνεται από
αυτό. Η συγκεκριµένη τοποθέτηση στοχεύει στο να χρησιµοποιήσει
τη µεγάλη αυτή επέµβαση στο κέντρο της πόλης για να αναδείξει
έναν πιθανό τρόπο να τις αντιµετωπίσουµε πιο αποτελεσµατικά.

Μια από τις πρώτες ερωτήσεις που ανακύπτουν είναι “πού θα πάνε
τα αυτοκίνητα που καθηµερινά χρησιµοποιούν την Πανεπιστηµίου”,
ακολουθούµενη από την απαίτηση να δείξουν οι µελετητές πού
υπάρχει η απαιτούµενη κυκλοφοριακή ικανότητα να παραλάβει τα
οχήµατα αυτά. Αυτή φαίνεται να είναι µια λογική ερώτηση (και
έχουν πραγµατοποιηθεί οι κατάλληλες µελέτες, υπό την ικανή επί-
βλεψη της Αττικό Μετρό και τη χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος
Ωνάση), αλλά παράλληλα αποτελεί και µια µυωπική θεώρηση,
καθώς υπονοεί ότι θεωρείται δεδοµένη και σταθερή η ζήτηση

(αριθµός µετακινουµένων, διαδροµή, ώρα και µέσο µετακίνησης,
πληρότητα οχηµάτων).

Ένα από τα πρώτα θέµατα που διδάσκονται σε µαθήµατα µεταφο-
ρών είναι ότι η κυκλοφοριακή κατάσταση προκύπτει ως το αποτέ-
λεσµα της αλληλεπίδρασης της ζήτησης για µετακίνηση και της
διαθέσιµης προσφοράς (οι αρχές της µικροοικονοµικής θεωρίας
είναι χρήσιµες και εδώ). Το σηµείο ισορροπίας που προκύπτει αλ-
λάζει κάθε φορά που αλλάζει η ζήτηση, η προσφορά, ή και τα δύο.
Παράδειγµα αποτελεί µια βροχερή ηµέρα, κατά την οποία µειώνε-
ται πιθανά η κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού, λόγω πιο προσε-
κτικής οδήγησης (µείωση της προσφοράς). Από πλευράς ζήτησης,
πιθανά κάποιοι επιλέγουν το ΙΧ έναντι των ΜΜΜ ή του ποδηλάτου
(αύξηση της ζήτησης), ενώ πιθανά κάποιοι άλλοι επιλέγουν να
ακυρώσουν την (ελαστική) µετακίνησή τους τη συγκεκριµένη
ηµέρα και ώρα (µείωση της ζήτησης).

Η συνισταµένη των µεταβολών αυτών οδηγεί σε ένα νέο προσωρινό
σηµείο ισορροπίας. Αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται από όλους
µας, χωρίς ίσως να το καταλάβουµε, και οδηγεί σε µια διαδικασία εκ-
µάθησης. Κάποιες από τις επιλογές (π.χ. αλλαγή µέσου, διαδροµής,
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3 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ώρας µετακίνησης) µπορεί να οδηγήσουν σε αποδεκτές εµπειρίες,
µε αποτέλεσµα να τις επαναλάβουµε, ενώ άλλες µπορεί να οδηγή-
σουν σε ταλαιπωρία, ωθώντας µας να µην τις επιλέξουµε την επό-
µενη φορά. Πρόκειται όµως για σχετικά µικρές, επαναλαµβανόµενες
τροποποιήσεις των παραµέτρων του κυκλοφοριακού περιβάλλοντος,
στο οποίο καλούµαστε να µετακινηθούµε.

Στην περίπτωση σηµαντικών επεµβάσεων, όπως η ανάπλαση της
Πανεπιστηµίου, όµως, η διαδικασία εκµάθησης/προσαρµογής είναι
διαφορετική. Μια σηµαντική αλλαγή του συστήµατος θα οδηγήσει
σε µια σηµαντικά διαφοροποιηµένη κατάσταση του δικτύου σε
µικρό χρονικό διάστηµα (και ένα πιθανό αρχικό “σοκ"). Συνοδευτι-
κές επεµβάσεις και βελτιώσεις του δικτύου της ευρύτερης περιο-
χής θα αµβλύνουν τις επιπτώσεις, προσφέροντας διέξοδο στα
οχήµατα, αλλά παράλληλα θα επηρεάσουν τη λειτουργία της ευ-
ρύτερης περιοχής. Είναι πολύ πιθανό τις πρώτες ηµέρες να δηµι-
ουργηθούν σηµαντικές καθυστερήσεις. Αυτό, εκτός από
αναµενόµενο, είναι και χρήσιµο, καθώς θα αποτελέσει το κίνητρο
που θα χρειαστούν οι µετακινούµενοι για να αναθεωρήσουν και
ανασχεδιάσουν την καθηµερινή τους µετακίνηση.

Είναι πολύ πιθανό ότι οι αλλαγές του συστήµατος µεταφορών της
Αττικής έχουν δηµιουργήσει για πολλούς καλύτερες εναλλακτικές
µετακίνησης από το ΙΧ για το κέντρο της Αθήνας, αλλά η αδράνεια
δεν τους έχει επιτρέψει να τις εξερευνήσουν. Μετά από µια σύντοµη
περίοδο προσαρµογής του συστήµατος, θα προκύψει µια νέα κα-
τάσταση ισορροπίας που δεν αποκλείεται να είναι ακόµα και κα-
λύτερη από την προηγούµενη για την πλειοψηφία των
µετακινουµένων. Μην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι η πληρότητα των ΙΧ
στην Αθήνα (όπως και στις περισσότερες µεγαλουπόλεις) κυµαί-
νεται πιθανότατα µεταξύ 1.1 και 1.3, και µια αύξηση της µέσης πλη-
ρότητας π.χ. στο εύρος τιµών 1.6-1.8 µπορεί να είναι υπεραρκετή

για να εξαλείψει τα κυκλοφοριακά προβλήµατα της πόλης!
Αν και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Αθήνα δεν έχει πλούσιο πα-
ρελθόν σηµαντικών επεµβάσεων, η πεζοδρόµηση της Ερµού και
οι επεµβάσεις πέριξ της πλατείας Συντάγµατος (κατά την κατασκευή
του µετρό) αποτελούν ευοίωνες ενδείξεις. Η πεζοδρόµηση της
Ερµού αντιµετωπίστηκε αρχικά µε πολύ σηµαντική αντίδραση από
τους επιχειρηµατίες της περιοχής, αλλά και άλλες οµάδες πολι-
τών, ενώ τελικά όλοι αποδέχονται την αποτελεσµατικότητά της. Αν-
τίστοιχα, η λειτουργία των “προσωρινών” επεµβάσεων γύρω από
την Πλατεία Συντάγµατος λειτούργησαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και
τελικά υιοθετήθηκαν ως µόνιµες.

Ασφαλώς, υπάρχουν πολλοί παράµετροι που µπορούν να συµβάλ-
λουν στην οµαλότερη υλοποίηση του εγχειρήµατος. Η ουσιαστική
ενηµέρωση των µετακινουµένων για τις παραµέτρους της επέµβα-
σης, καθώς και για τις εναλλακτικές που υπάρχουν είναι απαραί-
τητη. Η επιλογή της περιόδου υλοποίησης του έργου είναι επίσης
σηµαντική. Παραδείγµατος χάριν, το αρχικό “σοκ” της µείωσης της
κυκλοφορίας του δικτύου λόγω της αφαίρεσης της κυκλοφοριακής
ικανότητας της Πανεπιστηµίου θα µπορούσε ίσως να γίνει σταδιακά
(αφαίρεση µερικών λωρίδων). Αντίστοιχα, η επιλογή της κατάλλη-
λης χρονικής στιγµής θα µπορούσε να βοηθήσει (π.χ. επιλέγοντας
την καλοκαιρινή περίοδο µειωµένης κυκλοφορίας).

Aναδηµοσίευση από το metaforespress.gr

*Κωνσταντίνος Αντωνίου
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
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4 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι «Έξυπνες Πόλεις» του µέλλοντος είναι βέβαιο πως θα στηρί-
ζονται στις υποδοµές ευφυούς κινητικότητας, οικονοµίας και περι-
βάλλοντος, στην έξυπνη διακυβέρνηση αλλά και στους ενεργούς
πολίτες. Η πόλη της Θεσσαλονίκης κάνοντας πράξη το όραµά της να
µετεξελιχθεί σε µια έξυπνη πόλη έχει ξεκινήσει να κάνει µεγάλα
βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή στον τοµέα της αστικής κινητι-
κότητας. Η χρήση καινοτόµων εφαρµογών ευφυών συστηµάτων µε-
ταφορών (ITS) για την εκτίµηση των συνθηκών κυκλοφορίας, η
δυναµική διαχείριση της κυκλοφορίας για τη µείωση της κατανά-
λωσης καυσίµου και των εκποµπών ρύπων και η πληροφόρηση
των χρηστών για την κυκλοφορία σε πραγµατικό χρόνο µέσα από
πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας είναι µερικές µόνο από τις δρά-
σεις που έχουν υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια
προς την κατεύθυνση αυτή. Με αφορµή την αναγνώριση της πόλης
της Θεσσαλονίκης ως µια από τις «Έξυπνες Πόλεις» της Ευρώπης
στον τοµέα της ευφυούς κινητικότητας, στην παρούσα εργασία, γί-
νεται µια ανασκόπηση των σχετικών υποδοµών της πόλης και προσ-
διορίζονται τα επόµενα βήµατα για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης
ως πρότυπο «Έξυπνης Πόλης» σε όλους τους τοµείς.

Λέξεις κλειδιά: Έξυπνες Πόλεις, Ευφυής Κινητικότητα, Τεχνολογίες
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ευφυή συστήµατα µεταφο-
ρών (ITS), Βιώσιµη αστική κινητικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν
βασικό εργαλείο το οποίο οι πόλεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν
για να αντιµετωπίσουν µε ευφυή και ολοκληρωµένο τρόπο προ-
βλήµατά τους που σχετίζονται µε την ενέργεια, τις µεταφορές, τα
κτίρια και τους δηµόσιους χώρους. Οι ΤΠΕ µπορούν να συνδέσουν
και να ενισχύσουν τα δίκτυα των ανθρώπων, των υποδοµών, της
ενέργειας, των επιχειρήσεων, των πόρων και των χώρων, και να
παρέχουν εργαλεία ευφυούς οργάνωσης και διοίκησης προς όφε-
λος των πολιτών.
Γενικά, οι ΤΠΕ µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στις «Έξυπνες Πό-
λεις»:
• να κάνουν τα δεδοµένα, τις πληροφορίες, τους ανθρώπους και

τους οργανισµούς ευφυείς
• να επανασχεδιάσουν τις σχέσεις µεταξύ του κράτους, του ιδιωτι-

κού τοµέα, των κοινοτήτων και των πολιτών
• να εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν συνέργιες και διαλειτουργικότητα

εντός και µεταξύ των διαφόρων τοµέων πολιτικής και συστηµά-
των (π.χ. µεταφορών, ενέργειας, εκπαίδευσης, την υγείας και της
περίθαλψης, κοινής ωφέλειας, κ.λπ.)

• να τονώσουν την καινοτοµία µέσω ανοιχτών δεδοµένων, ζωντα-
νών εργαστήριων και κόµβων τεχνολογίας.

Από την ΕΕ (European Parliament, 2014), ως «Έξυπνη Πόλη» ορί-
ζεται µια πόλη που επιδιώκει να αντιµετωπίσει δηµόσια ζητήµατα,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»:
Επισκοπηση Των Εφαρµογων

Ευφυους Κινητικοτητας Της Πολης
Κατερίνα Χρυσοστόµου, Παναγιώτης Ιορδανόπουλος, Γεωργία Αϋφαντοπούλου,

Ευάγγελος Μητσάκης, Μαρία Μορφουλάκη*
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µέσω λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ, στη βάση συνεργασιών όλων
των ενδιαφερόµενων µερών και των δηµοτικών αρχών».
Η ευφυΐα των πόλεων µπορεί να βασίζεται στην έξυπνη διακυβέρ-
νηση, στους έξυπνους πολίτες της πόλης, στον έξυπνο τρόπο ζωής
που τους εξασφαλίζεται και αυτοί υιοθετούν, στις υποδοµές έξυπνης
κινητικότητας, έξυπνης οικονοµίας και έξυπνου περιβάλλοντος.
Εντοπίζοντας ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω έξι χαρακτηρι-
στικά η ΕΕ έχει προχωρήσει σε µια πρώτη χαρτογράφηση των έξυ-
πνων πόλεων στην Ευρώπη των 28 (European Parliament, 2014).
Έξυπνες πόλεις µε αυτά τα χαρακτηριστικά αν και υπάρχουν στις πε-
ρισσότερες από τις χώρες δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες. Η
καταγραφή έδειξε πως εφαρµοσµένες, έξυπνες πρωτοβουλίες ανα-
φέρονται για όλα τα έξι χαρακτηριστικά, αλλά πιο συχνά επικεν-
τρώνονται στο έξυπνο περιβάλλον και την έξυπνη κινητικότητα. Οι
χώρες µε το µεγαλύτερο αριθµό έξυπνων πόλεων είναι το Ηνωµένο
Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιταλία, αλλά τα υψηλότερα ποσοστά στα
χαρακτηριστικά τους συναντώνται στην Ιταλία, την Αυστρία, τη ∆ανία,
τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Εσθονία και τη Σλοβενία.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι µια από τις πόλεις που αναγνωρί-
στηκε το 2014 πανευρωπαϊκά ως µια «Έξυπνη Πόλη» µε βάση τις
υποδοµές της στην ευφυή κινητικότητα (εικόνα 1).

Ο όρος ευφυής κινητικότητα αναφέρεται στην υποστήριξη ολοκλη-
ρωµένων συστηµάτων µεταφορών και logistics από ΤΠΕ. Ευφυή,
βιώσιµα, ασφαλή και διασυνδεδεµένα συστήµατα µεταφοράς πε-
ριλαµβάνουν τόσο τα µέσα µαζικής µεταφοράς, όσο και οχήµατα,
ποδήλατα και πεζούς (Giannopoulos et al, 2012). Η ευφυής κινη-
τικότητα δίνει προτεραιότητα σε καθαρές και συχνά µη µηχανοκί-
νητες επιλογές, στην πληροφόρηση των πολιτών σε πραγµατικό
χρόνο προκειµένου να εξοικονοµήσουν χρόνο και να βελτιώσουν
την απόδοση των µετακινήσεών τους, στην εξοικονόµηση κόστους
και τη µείωση των εκποµπών CO2 (Morfoulaki et al, 2011), καθώς
και στη συνεργασία των διαχειριστών των συστηµάτων µεταφορών
για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών τους σύµφωνα µε
την αξιολόγηση που λαµβάνουν από τους χρήστες. Στα πλαίσια της
ευφυούς κινητικότητας οι χρήστες των συστηµάτων µεταφορών γί-
νονται και αυτοί µέτοχοι και παρέχουν τα δικά τους δεδοµένα σε
πραγµατικό χρόνο για να συµβάλλουν στη διαχείριση του συστή-
µατος και στο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό.
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται οι εφαρµογές «ευφυούς»
κινητικότητας που έχουν υλοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης

και οδήγησαν στην επιλογή της πόλης ως µια από τις «Έξυπνες Πό-
λεις» της Ευρώπης στον τοµέα αυτό.

Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα και βρί-
σκεται στη διοικητική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ∆ήµος
Θεσσαλονίκης έχει πληθυσµό 322.240 κατοίκους, όµως η ευρύτερη
Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει πληθυσµό περίπου 1,1
εκατοµµύρια κατοίκους, αποτελείται από 11 ∆ήµους (Θεσσαλονίκης,
Καλαµαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά,
Κορδελιού-Ευόσµου, Αµπελοκήπων-Μενεµένης, ∆έλτα, Ωραιοκά-
στρου, Θέρµης και Θερµαϊκού), εκτείνεται σε έκταση 1,455.62 στρεµ-
µάτων και είναι η πέµπτη µεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικηµένη πόλη
στα Βαλκάνια.
Η Θεσσαλονίκη έχει περισσότερα από 3.000 χρόνια συνεχούς ιστορίας
και οφείλει τη σηµασία της µέσα στα χρόνια στη στρατηγική της θέση,
καθώς έχει χτιστεί κατά µήκος της αρχαίας Εγνατίας Οδού και γύρω από
ένα λιµάνι που χρησιµεύει ως πύλη προς τη Βαλκανική χερσόνησο και
τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη ενδοχώρα. Σήµερα η πόλη εξακολουθεί να
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, ως σταυροδρόµι των κύριων δικτύων µεταφορών και
ενέργειας. Είναι το δεύτερο µεγαλύτερο οικονοµικό, βιοµηχανικό, εµ-
πορικό και πολιτιστικό κέντρο στην Ελλάδα και ένας σηµαντικός συγ-
κοινωνιακός κόµβος τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το προφίλ της πόλης, αναφορικά µε δείκτες που σχετίζονται µε τις µε-
τακινήσεις έχει συνοπτικά ως έξης:
• 665 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο
• 777.544 κυκλοφορούντα οχήµατα (συµπεριλαµβανοµένων ΙΧ, βα-

ρέων οχηµάτων και δίκυκλων)
• 1.300.000 ηµερήσιες µετακινήσεις (51% πραγµατοποιούνται µε

ιδιωτικά µέσα - 39% µε δηµόσια µέσα)
• 1 βασικός φορέας δηµοσίων αστικών συγκοινωνιών (ΟΑΣΘ)
• 1 δηµόσια διοικητική αρχή για το στρατηγικό σχεδιασµό, τον προ-

γραµµατισµό, την εποπτεία και τον έλεγχο των αστικών συγκοινω-
νιών (ΣΑΣΘ)

• 35 φορείς δηµοσίων υπεραστικών συγκοινωνιών (ΚΤΕΛ)
• 1.950 ταξί
• 6.433 χιλιόµετρα οδικού δικτύου
• 9 χιλιόµετρα δικτύου αποκλειστικής χρήσης από µέσα δηµοσίων συγ-

κοινωνιών
• 12 χιλιόµετρα ποδηλατοδρόµων
• 197.000 θέσεις στάθµευσης
• 3 συστήµατα ελέγχου κυκλοφορίας (ευρύτερο πολεοδοµικό συγ-

κρότηµα, κεντρική περιοχή, περιφερειακή οδός)
Στο σύστηµα κινητικότητας και µεταφορών στην πόλη της Θεσσαλονί-
κης εµπλέκονται φορείς που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό και τη λήψη
αποφάσεων, την εκτέλεση του µεταφορικού έργου, τον έλεγχο της κυ-
κλοφορίας, µε θέµατα καινοτοµίας και έρευνας καθώς και µε την πα-
ροχή υπηρεσιών. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι οι εξής:
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
• ∆ήµος Θεσσαλονίκης
• Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)
• Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών – ΕΚΕΤΑ

(ΙΜΕΤ)
• Εγνατία Οδός Α.Ε.
• Πάροχοι υπηρεσιών (ΟΑΣΘ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εταιρίες ΤΑΞΙ, εταιρίες logis-

tics κ.λπ.)

Εικόνα 1: Οι «Έξυπνες Πόλεις» της Ευρώπης όπως αυτές επι-
λέχθηκαν µε βάση τις υποδοµές τους στον τοµέα της ευφυούς
κινητικότητας (Πηγή: European Parliament, 2014)

mobility
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Εικόνα 2: ∆ιατοµεακές λύσεις ΤΠΕ για βελτιστοποιηµένη διαχεί-
ριση ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών στη Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μέχρι σήµερα, ένας µεγάλος αριθµός παρεµβάσεων ευφυούς κι-
νητικότητας έχει υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη ως µέρος της επέν-
δυσης για τη µετεξέλιξή της σε µια «Έξυπνη Πόλη». Τα έργα και οι
δράσεις αυτές στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στην εφαρµογή νέων
τεχνολογιών ευφυών συστηµάτων µεταφορών (Intelligent Trans-
port Systems – ΙTS) και έχουν επενδυθεί πάνω από 20 εκατοµµύ-
ρια € από κρατικές και κοινοτικές πηγές στην προσπάθεια αυτή.
Το πλαίσιο ανάπτυξης των δράσεων αυτών καθορίστηκε από την
Ευρωπαϊκή (Οδηγία 2010/40/ΕΕ) αλλά και την τοπική πολιτική
(Μπιζάκης, 2013), λαµβάνοντας πάντα υπόψη και τους πολίτες. Η
γενική αρχιτεκτονική του σχεδιασµού Ευφυούς Αστικής Κινητικό-
τητας στη Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα.

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας
Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν υπό την ευθύνη της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας τρία συστήµατα για τον έλεγχο, την παρα-
κολούθηση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην πόλη. Το πρώτο
από αυτά, βασισµένο στο σύστηµα TASS, είναι υπεύθυνο για τον
έλεγχο της φωτεινής σηµατοδότησης στο ευρύτερο Πολεοδοµικό
Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης και εξυπηρετεί καθηµερινά τις ανάγκες
ελέγχου της κυκλοφορίας 94.000 οχηµάτων περίπου στην πρωινή
ώρα αιχµής, µέσω 200 περίπου σηµατοδοτούµενων κόµβων, 800
επαγωγικών βρόγχων και αντίστοιχων υποδοµών επικοινωνίας µε
το κέντρο ελέγχου αντίστοιχα.
Πρόσφατα, το σύστηµα ελέγχου κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή
της πόλης αναβαθµίστηκε, και πλέον βασίζεται στο σύστηµα UTOPIA,
ελέγχοντας προσαρµοστικά την κυκλοφορία 30.000 οχηµάτων πε-
ρίπου κατά την πρωινή ώρα αιχµής, τα οποία προσεγγίζουν, διέρ-
χονται ή έχουν ως προορισµό το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο
έλεγχος της κυκλοφορίας πραγµατοποιείται µέσω των φωτεινών
σηµατοδοτών, ενώ το νέο αυτό σύστηµα περιλαµβάνει και νέες συ-
σκευές εντοπισµού και µέτρησης της κυκλοφορίας µέσω καµερών
και ραντάρ, ελέγχοντας συνολικά την κυκλοφορία σε 68 λωρίδες
του κέντρου.
Το τρίτο σύστηµα ελέγχου κυκλοφορίας που λειτουργεί στη Θεσ-
σαλονίκη εστιάζει αποκλειστικά στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό

και βασίζεται στο σύστηµα Networks, µε σκοπό να παρακολουθεί
και να διαχειρίζεται την κυκλοφορία 3.700 περίπου οχηµάτων ανά
κατεύθυνση κατά την πρωινή ώρα αιχµής µέσω καµερών παρακο-
λούθησης και καταγραφής της κυκλοφορίας καθώς και µέσω ενη-
µερώσεων που παρέχονται στους οδηγούς από πινακίδες
µεταβλητών µηνυµάτων. Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι
περιοχές λειτουργίας των τριών αυτών συστηµάτων.

Συστήµατα Πληροφόρησης
Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 2012 το Κέντρο Αστικής Κινητι-
κότητας Θεσσαλονίκης, το οποίο αναπτύχθηκε µε τη συνεργασία της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, του
Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και του Ινστιτού-
του Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων Μεταφορών, ενώ υπήρξε συ-
νεργασία και µε εξειδικευµένους φορείς, όπως το Ινστιτούτο
Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών και το νορβηγικό Ινστιτούτο Οικονοµικών των
Μεταφορών TOI. Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης,
γνωστό πλέον στην πόλη και ως Mobithess (www.mobithess.gr),
είναι διαθέσιµο διαδικτυακά και αποτελεί µια ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα ενηµέρωσης των µετακινούµενων σχετικά µε όλα τα θέµατα
που σχετίζονται µε την κινητικότητα και τις καθηµερινές ανάγκες των
πολιτών για τις µετακινήσεις τους στην πόλη.
Οι υπηρεσίες σχεδιασµού και πληροφόρησης που παρέχονται πε-
ριλαµβάνουν:
• Σχεδιασµό µετακίνησης µε ΙΧ
• Βέλτιστη δροµολόγηση µε κριτήριο το χρόνο, την απόσταση ή την

κατανάλωση καυσίµου
• Περιβαλλοντικά φιλική δροµολόγηση
• Σχεδιασµό µετακίνησης µε δηµόσιες συγκοινωνίες
• Συνδυασµένη µετακίνηση
• Τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο και βρα-

χυπρόθεσµη πρόβλεψη
• Τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες στην πόλη
• Συνεπιβατισµός (car pooling)
• Πληροφορίες δροµολογίων δηµοσίων συγκοινωνιών
• Σηµεία ενδιαφέροντος
• Εκπαιδευτικό εργαλείο για τη βιώσιµη αστική κινητικότητα
Για την υλοποίηση των υπηρεσιών που αφορούν στην εκτίµηση της
κυκλοφοριακής κατάστασης και στον υπολογισµό σε πραγµατικό
χρόνο χρόνων διαδροµής σε βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης
εγκαταστάθηκε ένα εκτενές δίκτυο ανιχνευτών συσκευών Blue-
tooth, παρέχοντας µεγάλη κάλυψη και υψηλή ακρίβεια.
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν µέσα από την ηλεκτρονική
σελίδα του συστήµατος στο www.mobithess.gr

Εικόνα 3: Περιοχές
λειτουργίας των συ-
στηµάτων διαχείρι-
σης κυκλοφορίας
που λειτουργούν στη
Θεσσαλονίκη
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Ο ∆ήµος Καλαµαριάς επίσης λειτουργεί ένα Κέντρο Ενηµέρωσης
Μετακινούµενων, παρέχοντας αντίστοιχες υπηρεσίες τόσο µέσω
διαδικτύου (στο www.kemdkalamarias.gr), όσο και από ενηµε-
ρωτικό περίπτερο που υπάρχει εγκατεστηµένο επί της οδού Αιγαίου.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται εστιάζουν στις ανάγκες των κατοίκων
του ∆ήµου Καλαµαριάς και περιλαµβάνουν:
• Σχεδιασµό µετακινήσεων
• Πληροφορίες για δηµόσιες συγκοινωνίες
• Σηµεία ενδιαφέροντος
• Ηλεκτρονικά εισιτήρια
• Πληροφορίες για µετακινήσεις εκτός Θεσσαλονίκης

Το Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων Μεταφορών επε-
κτείνοντας τους τρόπους παροχής των παραπάνω υπηρεσιών πλη-
ροφόρησης των µετακινούµενων, δηµιούργησε και εφαρµογές για
έξυπνες συσκευές, οι οποίες είναι ελεύθερα διαθέσιµες µέσα από
τα ηλεκτρονικά καταστήµατα Play Store και App Store (www.easy-
trip.eu). Οι εφαρµογές του EasyTrip επεκτείνουν τις παρεχόµενες
υπηρεσίες, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τη θέση του χρήστη όσο και
τις προσωπικές του προτιµήσεις.

Τέλος, ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)
παρέχει τόσο µέσω του διαδικτύου όσο και µέσω έξυπνων συ-
σκευών ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενηµέρωσης των µετακινούµε-
νων µε τις δηµόσιες συγκοινωνίες, οι οποίες περιλαµβάνουν:
• Πληροφορίες γραµµής
• Πληροφορίες στάσης
• Βέλτιστη διαδροµή µε λεωφορείο
• ∆ιάρκεια δροµολογίου
• Θέσεις λεωφορείων σε πραγµατικό χρόνο
• Χάρτες γραµµών
Ο ΟΑΣΘ παρέχει επίσης στους µετακινούµενους πληροφορίες σχε-
τικά µε τον εκτιµώµενο χρόνο άφιξης των επόµενων λεωφορείων
σε έξυπνες στάσεις, καθώς και πληροφορίες µέσω τηλεφωνικού
κέντρου.

Συνεργατικά συστήµατα ευφυών µεταφορών

Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ήδη στην πρώτη γραµµή της ανά-
πτυξης συνεργατικών συστηµάτων κινητικότητας σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι µια από τις λίγες πόλεις µε ώριµες
επιχειρησιακές εφαρµογές συνεργατικών συστηµάτων για τη µε-
ταφορά επιβατών και εµπορευµάτων (Έργα Compass4D και Cogis-
tics). Επιλεγµένα τµήµατα του αστικού οδικού δικτύου (στο κέντρο
της πόλης και στην περιφερειακή οδό) είναι πλέον εξοπλισµένα
µε εξοπλισµό συνεργατικών συστηµάτων παρά την οδό (εικόνα 7),
ο οποίος παρέχει υπηρεσίες απευθείας σε οδηγούς (µε εξοπλι-
σµένα οχήµατα), σχετικά µε όρια ταχύτητας ταχύτητας, οδικά συµ-
βάντα και συµβουλές ενεργειακά αποδοτικής οδήγησης.
Μια µεγάλη βάση χρηστών που αποτελείται από εµπορικούς στό-
λους (στόλους ταξί και οχηµάτων logistics) υπάρχει ήδη και είναι
εξοικειωµένη µε τις συνεργατικές αυτές υπηρεσίες. Επιπλέον, επι-
χειρησιακά εργαλεία για διασφάλιση των επικοινωνιών και της δια-
λειτουργικότητας µεταξύ των υφιστάµενων και µελλοντικών
επεκτάσεων έχουν υλοποιηθεί, επιτρέποντας την εύκολη ενοποί-
ηση µε τα υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης της κινητικότητας.
Τέλος, έχουν αναπτυχθεί και εργαλεία παρακολούθησης και αξιο-
λόγησης σε πραγµατικό χρόνο και έχουν ενταχθεί στο κλειστό κύ-
κλωµα παρακολούθησης της περιφερειακής οδού και συνδέονται
µε το Κέντρο Ελέγχου και ∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εικόνα 4: Οι υπηρεσίες (α) πληροφόρησης για την κίνηση στους
δρόµους και (β) σχεδιασµού µετακίνησης του Κέντρου Αστικής
Κινητικότητας Θεσσαλονίκης

Εικόνα 6: Υπηρεσίες σχεδιασµού ταξιδίου και πληροφόρησης
µέσω της εφαρµογής για έξυπνες συσκευές EasyTrip

Εικόνα 7: Οι έξυπνες στάσεις του συστήµατος πληροφόρησης
µετακινουµένων του ΟΑΣΘ

Εικόνα 5: Η κεντρική σελίδα της διαδικτυακής πλατφόρµας του
Κέντρου Ενηµέρωσης Μετακινούµενων του ∆ήµου Καλαµαριάς
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Εικόνα 8: Εξοπλισµός συνεργατικών συστηµάτων εγκατεστηµέ-
νος παρά την οδό στη Θεσσαλονίκη

Ανοιχτά δεδοµένα µεταφορών
Οι πολιτικές ανοιχτών δεδοµένων προωθούνται σε µεγάλο βαθµό σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, µε στόχο να αξιοποιηθούν
οι δυνατότητες που προσφέρονται από την παροχή των δεδοµένων σε
αρχές, χρήστες και προγραµµατιστές. Οι αρχές της πόλης, προωθούν
τη διαφάνεια των δεδοµένων και διάφορες δράσεις έχουν πραγµατο-
ποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να αναπτυχθεί µια για την
ανοιχτή ‘αποθήκη’ δεδοµένων.
Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών και
σηµείων συνάντησης για τους παρόχους περιεχοµένου και τους χρή-
στες, την υποστήριξη της αξιοποίησης νέων δεδοµένων, που σχετί-
ζονται µε την κινητικότητα και µπορούν να οδηγήσουν σε νέες
καινοτόµες υπηρεσίες, αλλά και στον εµπλουτισµό του περιεχοµένου
των ανοικτών δεδοµένων κινητικότητας της Θεσσαλονίκης.
Στα πλαίσια αυτά έχει δηµιουργηθεί ο Κόµβος του ΙΜΕΤ που αποτελεί
ένα πρωτοπόρο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων και
παροχής υπηρεσιών που αφορούν στις µεταφορές και στοχεύει στη δη-
µιουργία κρίσιµης µάζας πληροφορίας που αφορά στη λειτουργία των
βασικών κλάδων των µεταφορών αλλά και στη διάθεση εξειδικευµέ-
νων εργαλείων για χρήση από φορείς και λοιπούς ενδιαφερόµενους.

Ηλεκτροκίνηση
Μια από τις πιο πολυσυζητηµένες ιδέες σε σχέση µε την κινητικότητα,
που προωθείται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο,
είναι αυτή της ηλεκτροκίνησης. Η ώρα για την αποδοχή της ως βα-
σική αυτοκίνηση του µέλλοντος έχει φτάσει και για την Ελλάδα και η
Θεσσαλονίκη ξεκινά την προετοιµασία της προκειµένου να αντιµε-
τωπίσει σύντοµα τη «µεγάλη πρόκληση» που έρχεται. Οι εταιρείες
έχουν ήδη φέρει τα πρώτα οχήµατα στη χώρα, και οι φορείς της πόλης
ξεκινούν την προετοιµασία τους για να καλωσορίσουν τα ηλεκτρικά
οχήµατα στον αστικό στόλο µε τις κατάλληλες υποδοµές φόρτισης
και ενσωµατώνοντας σχετικές προηγµένες λύσεις στα υπάρχοντα συ-
στήµατα διαχείρισης κυκλοφορίας και διανοµής ηλεκτρισµού.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι ρυθµοί µε τους οποίους οι νέες τεχνολογίες διεισδύουν στην κα-
θηµερινότητα καταδεικνύουν σε µεγάλο βαθµό τη σηµασία που
αυτές θα έχουν σε όλους τους τοµείς της κινητικότητας και των µε-
τακινήσεων στο µέλλον (Μητσάκης, 2013): από τις καθηµερινές
µετακινήσεις ως τις εξατοµικευµένες υπηρεσίες πληροφόρησης
και τα συστήµατα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει κατανοήσει πως η βιώσιµη κινητι-
κότητα, η οποία τόσο πολύ συζητείται, θα βασιστεί σε µεγάλο βαθµό
στις δυνατότητες που θα παρέχουν οι τεχνολογίες, και το ίδιο κα-
λούνται να κάνουν και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα στην Ελλάδα. Η
κατανόηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα νέα υπολογι-

στικά συστήµατα καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο αυτά µπορούν να
αξιοποιηθούν για να βελτιώσουν τις µετακινήσεις είναι βέβαιο πως
αποτελούν σηµαντικά θέµατα και πως οι πόλεις που θα ακολουθή-
σουν τις εξελίξεις αυτές θα αποκοµίσουν µεγάλα οφέλη.
Το όραµα των τοπικών αρχών για την πόλη είναι να µετατραπεί η
Θεσσαλονίκη σε µια βιώσιµη πόλη για τους πολίτες της, µε τη
χρήση νέων, αποτελεσµατικών και φιλικών προς το χρήστη τεχνο-
λογιών και υπηρεσιών στους τοµείς όχι µόνο των µεταφορών αλλά
και της ενέργειας, της διακυβέρνησης, κ.ά. Την ίδια στιγµή, η Θεσ-
σαλονίκη έχει τη φιλοδοξία να καταστεί ένας διεθνώς αναγνωρι-
σµένος κόµβος καινοτοµίας, όπου, η αξιοποίηση της επιστηµονικής
γνώσης για την ανάπτυξη και την παραγωγή καινοτόµων τεχνολο-
γιών, προϊόντων και υπηρεσιών, µε σηµαντικό αντίκτυπο στην αει-
φόρο οικονοµική ανάπτυξη, θα είναι προτεραιότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Θεσσαλονίκη έχει µεγάλες δυνατότητες και τη
δυναµική για να γίνει ένα πρότυπο «Έξυπνης Πόλης» σε όλους τους
τοµείς, βασιζόµενη στα ισχυρά της θεµέλια και αξιοποιώντας το φι-
λικό στην καινοτοµία περιβάλλον της, εφαρµόζοντας εξελίξεις τις
αιχµής της έρευνας και τις νέες τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσ-
σονται και δοκιµάζονται στις τεχνολογικές θερµοκοιτίδες της.
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Αναπτυξη Συστηµατος Για Ασφαλη
Μεταφορα Μαθητων

Μαρία Μορφουλάκη, Κορνηλία Κοτούλα*, Βασίλης Μιζάρας, ∆ηµήτρης Κωτσόπουλος**

Το θέµα της σχολικής µεταφοράς µαθητών είναι ιδιαίτερα ση-
µαντικό, κυρίως από τη σκοπιά του επιπέδου της παρεχόµε-
νης ασφάλειας των µεταφερόµενων µαθητών σε όλα τα στάδια

της µετακίνησής τους. Η παρούσα εργασία περιγράφει ένα σύστηµα
που αναπτύχθηκε µε σκοπό να εξασφαλίσει ασφαλή µεταφορά σε
µαθητές που µετακινούνται µε σχολικά λεωφορεία από και προς τη
σχολική τους µονάδα µέσω:
• παρακολούθησης της οδικής συµπεριφοράς του οδηγού (ταχύ-

τητα κίνησης, επιθετική οδήγηση)
• καταγραφής της επιβίβασης/αποβίβασης µαθητών
• πληροφόρησης γονέων σε θέµατα σχετικά µε τη µεταφορά των

µαθητών από και προς το σχολείο
• διασύνδεσης σχολικού οχήµατος µε κέντρο ασφάλειας για άµεση

και αποτελεσµατική ανταπόκριση σε οποιαδήποτε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης

Το σύστηµα αυτό, αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου “Ολοκλη-
ρωµένο σύστηµα για την ασφαλή µεταφορά µαθητών - i-student
trip” το οποίο χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 και ανήκει στη ∆ράση Εθνικής Εµβέ-
λειας «Συνεργασία 2011».
Για την υλοποίηση των παραπάνω αναπτύχθηκαν τα εξής υποσυ-
στήµατα:

Υποσύστηµα παρακολούθησης αποβίβασης/επιβίβασης µαθητών,
όπου πραγµατοποιείται έλεγχος µέσω καρτών RFID της εισόδου και
εξόδου των µαθητών.
Υποσύστηµα παρακολούθησης στόλου που περιλαµβάνει την το-
ποθέτηση συγκεκριµένων συσκευών στο σχολικό λεωφορείο αλλά
και στο Κέντρο Ελέγχου που δηµιουργήθηκε.
Υποσύστηµα Αναφορών που αποθηκεύει κι εκτυπώνει τις αναφο-
ρές που αποστέλλονται από το όχηµα στο Κέντρο Ελέγχου.
Υποσύστηµα Ασφάλειας, που ενηµερώνεται για έκτακτα συµβάντα
και εκτελεί προαποφασισµένες ακολουθίες ενεργειών σύµφωνα
µε συγκεκριµένα σενάρια.
Στην εργασία περιγράφονται ξεχωριστά οι λειτουργίες του κάθε
υποσυστήµατος καθώς επίσης και οι διεπαφές που αναπτύχθηκαν
προκειµένου το σύστηµα να ολοκληρωθεί.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το θέµα της σχολικής µεταφοράς µαθητών είναι ιδιαίτερα σηµαν-
τικό, τόσο από την άποψη του επιπέδου της παρεχόµενης ασφά-
λειας των µεταφερόµενων µαθητών σε όλα τα στάδια της
µετακίνησής τους (µετακίνηση από το σπίτι στη στάση, παραµονή
στη στάση, επιβίβαση στο σχολικό λεωφορείο, µετακίνηση µε το
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σχολικό, αποβίβαση από το λεωφορείο, και αντίστροφα), όσο και
από οικονοµική άποψη.
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, στην Ευρώπη περίπου 20.000 λε-
ωφορεία εµπλέκονται σε ατυχήµατα ετησίως, τα οποία αριθµούν
περίπου 35.000 τραυµατίες και 250 νεκρούς.
Στη Σουηδία, σύµφωνα µε στοιχεία των αστυνοµικών αρχών, κατά
την περίοδο 1994-2001 έχουν αναφερθεί 256 ατυχήµατα µε 361
τραυµατίες µαθητές. (Safeway2School project).
Στην Ιταλία, σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης φίλων Αστυνοµίας
δρόµου (Association of Friends of Road Police), 9.924 µαθητές
τραυµατίστηκαν το 2005 σε αυτοκινητιστικά ατυχήµατα. Το 17.3%
των ατυχηµάτων αυτών προκλήθηκε στην προσπάθειά τους να
διασχίσουν το δρόµο. Στην Αυστρία το 2007, προκλήθηκαν 423
ατυχήµατα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης σχολικών δροµολογίων,
όπου 455 µαθητές ηλικίας 6-15 ετών τραυµατίστηκαν κι ένας
έχασε τη ζωή του.
Στην Ελλάδα, τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία αριθµούν 1.450 νε-
κρούς από το 1990, σε ατυχήµατα όπου υπήρχε εµπλοκή σχολικού
λεωφορείου. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία ετησίως 27 παιδιά χά-
νουν τη ζωή τους σε σχολικά ατυχήµατα, εκ των οποίων τα επτά
είναι επιβάτες σε σχολικό λεωφορείο και τα είκοσι πεζοί. Από τα εί-
κοσι παιδιά που εκτελούν πεζή µετακίνηση, τα δεκατέσσερα τραυ-
µατίζονται θανάσιµα από σχολικά λεωφορεία και τα υπόλοιπα έξι
από άλλα οχήµατα. Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία σχολικών ατυ-
χηµάτων το 50% αυτών συµβαίνει µπροστά ή πίσω από σχολικό λε-
ωφορείο. (Safeway2School project).
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την άµεση ανάγκη αύξησης των
παραµέτρων ασφάλειας των µεταφερόµενων µαθητών όλων των
βαθµίδων (Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο και Λύκειο) σε όλα τα
στάδια της µετακίνησής τους, µέσα από καινοτόµα συστήµατα και
τεχνολογίες.

2. ΑΝΑΣΚΟΠΟΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
Αν και το θέµα της παρεχόµενης ασφάλειας στους µεταφερόµενους
µαθητές είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, εντούτοις ο αριθµός των σχολι-
κών λεωφορείων που είναι εξοπλισµένα µε νέα συστήµατα και τε-
χνολογίες που να ενισχύουν και πρακτικά την ασφάλεια είναι
αρκετά περιορισµένος, κυρίως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στη Σουηδία, σύµφωνα µε τους Anna Anund et al (2008), έπειτα
από πιλοτικές δοκιµές, εφαρµόστηκε σε δύο σχολικά λεωφορεία
ένα σύστηµα υποστήριξης οδηγού το οποίο µέσω προηγµένου συ-
στήµατος GPS µπορούσε να ανιχνεύει την παρουσία συγκεκριµέ-
νων προκαθορισµένων µαθητών σε σχολικές στάσεις, όπου
πραγµατοποιούταν επιβίβαση και αποβίβαση και για τους οποίους
ο οδηγός γνώριζε συγκεκριµένες πληροφορίες. Τα δύο λεωφορεία
ήταν εξοπλισµένα µε συσκευές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης
µεταξύ οχηµάτων, στάσεων και µαθητών, συστήµατα ανίχνευσης
τοποθέτησης ζωνών ασφαλείας και κάµερες επιτήρησης εντός και
εκτός του οχήµατος. Η αξιολόγηση του συστήµατος οδήγησε στη
διεξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, καθώς κατά τη διάρκεια
εφαρµογής του παρατηρήθηκε µείωση της ταχύτητας των οχηµά-
των που διέρχονταν από τις σχολικές στάσεις. Επιπλέον οι οδηγοί
θεώρησαν ιδιαίτερα χρήσιµη την εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµα-
τος, ενώ οι µαθητές συµφώνησαν πως ένιωθαν πλέον περισσότερο
ασφαλείς.
Το έργο Safeway2School, το 2009 προχώρησε στην ανάπτυξη ενός
συστήµατος που περιελάµβανε µεταξύ άλλων, µονάδα εντός του
σχολικού οχήµατος που επικοινωνούσε απευθείας µε τις σχολικές
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στάσεις και τους µαθητές, “Έξυπνες” στάσεις που µπορούσαν να ανι-
χνεύσουν την παρουσία µαθητών στην περιοχή και να ενεργοποι-
ήσουν φωτεινούς σηµατοδότες έτσι ώστε οι υπόλοιποι χρήστες
οδού να µειώνουν την ταχύτητά τους και να είναι περισσότερο προ-
σεκτικοί, συσκευές RFID για κάθε µαθητή οι οποίες ανιχνευόταν
από τη µονάδα εντός του οχήµατος και από τις “έξυπνες” στάσεις. Πι-
λοτικές εφαρµογές του συστήµατος εφαρµόστηκαν σε πέντε Ευ-
ρωπαϊκές χώρες: Γερµανία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία και Αυστρία.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πιλοτικών δοκιµών το σύστηµα
έγινε αποδεκτό από όλους τους χρήστες καθώς οι οδηγοί µείωσαν
την ταχύτητά τους τόσο όταν κοντά στις σχολικές στάσεις εγκατα-
στάθηκαν πινακίδες σηµατοδότησης καθώς επίσης και κατά τη
διάρκεια που οι “έξυπνες” στάσεις παρέµεναν ενεργοποιηµένες.
Γονείς και µαθητές δήλωσαν πως το αίσθηµα ασφάλειας που βίω-
σαν κατά τις πιλοτικές δοκιµές αυξήθηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό.
Παρόµοιο σύστηµα ανίχνευσης και προειδοποίησης για την πα-
ρουσία µαθητών στις στάσεις, αναπτύχθηκε και στο Τέξας των ΗΠΑ,
(Development of an Active Warning Device for School Bus Load-
ing and Unloading Points in Areas of Limited Visibility Project 0-
4749), µε την ενεργοποίηση του συστήµατος προειδοποιητικών
σηµατοδοτών. Στο συγκεκριµένο σύστηµα επιλέχτηκε η µέθοδος
ενεργοποίησης σε πραγµατικό χρόνο µε τη χρήση ραδιοσυχνοτή-
των ευρέως φάσµατος. Σύµφωνα µε τα πρώτα αποτελέσµατα, σε
τρία από τα τέσσερα σηµεία τοποθέτησης του συστήµατος παρατη-
ρήθηκε µείωση της ταχύτητας των διερχοµένων οχηµάτων κατά 5
χλµ/ώρα. Κατά τη διάρκεια παρουσίας σχολικού λεωφορείου στην
περιοχή µελέτης η µέση ταχύτητα των διερχοµένων οχηµάτων µει-
ώθηκε κατά 14 χλµ/ώρα ενώ σε ένα από τα τέσσερα σηµεία η µεί-
ωση της µέσης ταχύτητας των διερχοµένων οχηµάτων που
καταγράφηκε ήταν της τάξεων των 25 χλµ/ώρα.
Το 2012, η εταιρεία κατασκευής σχολικών λεωφορείων Bluebird
Body Company εξόπλισε τον στόλο της µε συστήµατα ανίχνευσης
και αποφυγής σύγκρουσης µεταξύ οχηµάτων (Safestop-HD stop
arm camera). Το σηµείο όπου τοποθετήθηκαν ήταν κάτω από τη
φωτεινή ένδειξη που δηλώνει ακινητοποίηση του οχήµατος. Σύµ-
φωνα µε το σύστηµα αυτό η κάµερα ενεργοποιείται και ξεκινά την
καταγραφή ταυτόχρονα µε την ενεργοποίηση της φωτεινής ένδει-
ξης. Η κάµερα καταγράφει πληροφορίες για το όχηµα κατά τη διάρ-
κεια παράνοµης προσπέρασης και τα δεδοµένα αυτά αποθηκεύονται
σε µια ενσωµατωµένη συσκευή εγγραφής έτσι ώστε να µπορούν να
ανακτηθούν άµεσα. Ταυτόχρονα, η τοπική κοινωνία θέσπισε αντί-
στοιχους νόµους σύµφωνα µε τους οποίους οι οδηγοί που προ-
σπερνούν σχολικά λεωφορεία που είναι ακινητοποιηµένα για
λόγους επιβίβασης και αποβίβασης µαθητών να επιδέχονται χρη-
µατικές ποινές. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι οδηγοί των διερχόµε-
νων οχηµάτων να συµµορφώνονται µε τους αντίστοιχους
κανονισµούς και να µην προσπερνούν τα ακινητοποιηµένα σχολικά
λεωφορεία, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια των µαθητών.
Επιπλέον, στα σχολικά οχήµατα της εταιρείας Bluebird Body Com-
pany υπάρχει το σύστηµα CARΕ που στηρίζεται σε τεχνολογία
Doppler radar και το οποίο ανιχνεύει την παρουσία µαθητή ή και
γενικότερα πεζού στην περιοχή γύρω από το σχολικό “επικίνδυνη
ζώνη” και ειδοποιεί τον οδηγό εκπέµποντας ακουστικό µήνυµα, ενώ
ταυτόχρονα χτυπάει συναγερµός εκτός του λεωφορείου που προ-
ειδοποιεί τους παρευρισκοµένους για την παρουσία σχολικού οχή-
µατος στην περιοχή όπου βρίσκονται.
Τέλος, η εταιρεία First Student (µεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπη-
ρεσιών σχολικής µεταφοράς στη Βόρειο Αµερική) υπέγραψε πρό-

σφατα τριετές συµβόλαιο για την παροχή υπηρεσιών σχολικής µε-
ταφοράς στο Κάρλτον του Μίσσιγκαν, σύµφωνα µε το οποίο θα προ-
σφέρει στους γονείς των µεταφερόµενων µαθητών τεχνολογία
αιχµής µέσω του συστήµατος MyFIRSTPass. Σύµφωνα µε το σύ-
στηµα αυτό δίνεται σε κάθε µαθητή µία κάρτα ταυτοποίησης η οποία
σαρώνεται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση του µαθητή από το
σχολικό λεωφορείο. Η ακριβής µέρα, ώρα και τοποθεσία καταγρά-
φεται και µεταδίδεται σε µια ασφαλή βάση δεδοµένων. Οι γονείς
µπορούν να πληροφορηθούν άµεσα µέσω µηνύµατος που τους
αποστέλλεται αυτοµάτως αν το έχουν ζητήσει.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το ολοκληρωµένο σύστηµα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου
i-student trip έχει απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ασφαλούς µετα-
φοράς µαθητών από και προς τη σχολική τους µονάδα µε:
• παρακολούθηση της οδικής συµπεριφοράς του οδηγού (ταχύτητα

κίνησης, επιθετική οδήγηση)
• ανίχνευση επιβίβασης/αποβίβασης µαθητών
• πληροφόρηση γονέων σε θέµατα σχετικά µε τη µεταφορά των µα-

θητών από και προς τη σχολική µονάδα
• διασύνδεση οχήµατος µε Κέντρο Ελέγχου για άµεση και αποτε-

λεσµατική ανταπόκριση σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης

• µείωση του συνολικού κόστους µετακίνησης.
Αυτό επιτυγχάνεται µε τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη τεσσάρων
υπο-συστηµάτων τα οποία επικοινωνούν µεταξύ τους µέσα από την
ανάπτυξη των αντίστοιχων διεπαφών. Η λειτουργική αρχιτεκτονική
του συστήµατος, η διασύνδεση των παραπάνω υποσυστηµάτων
αλλά και η ροή των πληροφοριών παρουσιάζονται στην εικόνα που
ακολουθεί (Εικόνα 1).

Τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται το παρόν σύστηµα είναι
τα εξής:
• Black Box Οχήµατος
Η συσκευή αυτή καταγράφει όλα τα γεγονότα που αφορούν στο

Εικόνα 1: ∆ιάγραµµα ροής πληροφορίας και διασύνδεση υποσυ-
στηµάτων

NEW191:Layout 1 16/12/14  15:33  Page 14



NEW191:Layout 1 16/12/14  15:33  Page 15



14 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

όχηµα και την κίνησή του στο οδικό δίκτυο και τα αποστέλλει στον
server της διαχείρισης στόλου.
• Εφαρµογή Παρουσιολογίου
Καταγράφει την απουσία του µαθητή µέσω καρτών RFID/NFC και
αποστέλλει την πληροφορία στο server του παρουσιολογίου.
• Fleet Man Server και Παρουσιολόγιο Server
Στους servers αυτούς υπάρχει το διαχειριστικό κοµµάτι των εφαρ-
µογών καθώς και οι υπηρεσίες διαδικτύου που επικοινωνούν µε το
Κέντρο Ελέγχου ή Ασφάλειας.
• Κέντρο Ελέγχου/ Ασφάλειας
Η οντότητα αυτή µπορεί να είναι µία ή ξεχωριστή ανάλογα µε τις δυ-
νατότητες της σχολικής µονάδας και είναι υπεύθυνη για την ενη-
µέρωση των κηδεµόνων, των οδηγών και των Αρχών Ασφαλείας.
Τα παραπάνω στοιχεία δηµιουργούν τέσσερα επιµέρους υποσυ-
στήµατα. Το υποσύστηµα παρακολούθησης αποβίβασης/επιβίβα-
σης µαθητών το οποίο γίνεται µέσω του ειδικά διαµορφωµένου
ηλεκτρονικού παρουσιολογίου που διαχειρίζεται η συνοδός, το υπο-
σύστηµα παρακολούθησης στόλου που αφορά στην καταγραφή της
πορείας και των χαρακτηριστικών κίνησης του οχήµατος, το υπο-
σύστηµα αναφορών το οποίο καταγράφει τα ιστορικά στοιχεία της
κίνησης του οχήµατος και των µαθητών και βγάζει συγκεκριµένες
αναφορές και το υποσύστηµα ασφαλείας που αφορά στην ενηµέ-
ρωση για θέµατα ασφάλειας και έκτακτων συµβάντων.
Το κέντρο ελέγχου και η κεντρική µονάδα διαχείρισης λαµβάνει
πληροφορίες από το black box του οχήµατος και το παρουσιολό-
γιο, ενώ αποστέλλει µηνύµατα προς τους γονείς, τον οδηγό και σε
περίπτωση έκτακτου συµβάντος τις αντίστοιχες αρχές. Το παρου-
σιολόγιο τροφοδοτείται µε τα δεδοµένα των δροµολογίων και των
αντίστοιχων µαθητών που παραλαµβάνονται σε κάθε διαδροµή
µέσω ειδικής εφαρµογής η οποία υπολογίζει στην αρχή κάθε σχο-
λικής χρονιάς τα δροµολόγια και αντιστοιχεί τους µαθητές σε αυτά.
Καθηµερινά, το παρουσιολόγιο ανανεώνει τη λίστα των µαθητών
του ανάλογα µε τις ενηµερωµένες απουσίες/παρουσίες που λαµ-
βάνει από το σχολείο. Σε έκτακτα περιστατικά ή όταν η οδηγική συµ-
περιφορά δεν είναι σύµφωνη µε τα όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί,
συγκεκριµένο µήνυµα φτάνει στο κέντρο και ακολουθεί η απαιτού-
µενη ανάδραση.
Όλα τα παραπάνω και αναλυτικά οι λειτουργικότητες κάθε υποσυ-
στήµατος παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν.

3.1 Υποσύστηµα παρακολούθησης αποβίβασης/επιβί-
βασης µαθητών
Μέσω ενός διαδικτυακού εποπτικού και διαχειριστικού υποσυστή-
µατος (Proof of Delivery) που στηρίζει την εφαρµογή του παρου-
σιολογίου, το Κέντρο Ελέγχου του σχολείου, µπορεί να έχει άµεση
και έγκυρη ενηµέρωση για την πορεία όλων των παραλαβών/πα-
ραδόσεων των µαθητών.
Οι εξειδικευµένες αναφορές και αναζητήσεις αποτυπώνουν άµεσα
την κατάσταση των παραλαβών/παραδόσεων, προσφέροντας χρή-
σιµες πληροφορίες τόσο στη σχολική µονάδα όσο και στον κηδε-
µόνα. Τα πλεονεκτήµατα του υποσυστήµατος είναι:
• Έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση
• Αυτοµατοποίηση διαδικασιών παράδοσης/παραλαβής µαθητών
• Κεντρική παρακολούθηση διαδικασιών
• Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των κηδεµόνων/µαθητών
• Βελτιστοποίηση της οργάνωσης µεταφοράς
Οι βασικές λειτουργικότητες του υπoσυστήµατος είναι τα παρακάτω:
• Καταγραφή

Μέσω ενός προγράµµατος περιήγησης όπως ο Microsoft Internet
Explorer (έκδοση 6.0 ή νεότερη έκδοση) ή Mozilla Firefox (7 ή νε-
ότερη έκδοση) γίνεται η σύνδεση µε την εφαρµογή, πληκτρολο-
γώντας µια διεύθυνση στο πρόγραµµα περιήγησης. Με βάση τα
δικαιώµατα των χρηστών εµφανίζονται και οι ανάλογες πληροφο-
ρίες για την παρακολούθηση των παραλαβών/παραδόσεων των
µαθητών από το Κέντρο Ελέγχου.
• Παροχή Πληροφοριών
Παρέχει πληροφορίες όπως τη λίστα οχηµάτων και την ηµεροµηνία
δροµολογίων και ο χρήστης µπορεί να διαλέξει τι θα εµφανίζεται
στη βασική σελίδα (Εικόνα 2).

• Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη λίστα µαθητών
Παρέχει τις πληροφορίες για το ID του µαθητή (µοναδικός αριθµός
που αντιστοιχεί σε κάθε µαθητή), τη διεύθυνση παράδοσης/παρα-
λαβής, την τελευταία κατάσταση (παράδοση σε εξέλιξη) που έχει
αποθηκευτεί στον server. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εγγρα-
φής της ηµεροµηνίας και ώρας παράδοσης του µαθητή (Εικόνα 3).

• Παροχή πληροφοριών για τον µαθητή
Όσον αφορά στις πληροφορίες σχετικά µε τον µαθητή, αυτές αφο-
ρούν στη διεύθυνση κατοικίας, το ID του και την κατάσταση (status)
των παραδόσεων/παραλαβών (Εικόνα 4)

3.2 Υποσύστηµα παρακολούθησης στόλου
Η παρακολούθηση στόλου οχηµάτων είναι µια σηµαντική διαδικα-
σία, ιδιαίτερα όταν αφορά στη µετακίνηση µαθητών µε σχολικά λε-
ωφορεία. Μέσω του υποσυστήµατος ΕΡΜΗΣ η εποπτεία κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των διαδροµών γίνεται εύκολη (δροµολόγια,
συντήρηση οχηµάτων κ.λπ). Οι βασικές λειτουργικότητες του υπο-
συστήµατος παρουσιάζονται παρακάτω:

Εικόνα 2: Αποτύπωση πληροφοριών δροµολογίου

Εικόνα 3: Αποτύπωση στάσεων δροµολογίου

Εικόνα 4: Αποτύπωση στοιχείων µαθητή

NEW191:Layout 1 16/12/14  15:33  Page 16



15 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

• Χαρτογραφική αποτύπωση διαδροµών
Η Χαρτογραφική αποτύπωση διαδροµών παρέχει πληροφορίες που
αφορούν το οδικό δίκτυο από το οποίο περνάει κάθε όχηµα και τα
χαρακτηριστικά κίνησης του οχήµατος στο δίκτυο αυτό. Τα οχήµατα
είναι εξοπλισµένα µε µια συσκευή (black box) και το στίγµα τους
εµφανίζεται επάνω στο χάρτη για την άµεση οπτική απεικόνιση του
σχολικού στόλου (Εικόνα 5).

• Οδόµετρο
Αυτοµατοποιεί την παραλαβή των ενδείξεων του οδόµετρου του
οχήµατος ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
• Ταχύτητα
∆ίνει αναφορά για τιµές ταχυτήτων πάνω από προκαθορισµένα όρια.
• Ιστορικό δεδοµένων δροµολογίων
Μέσω της λειτουργίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής
και αποθήκευσης ιστορικών δεδοµένων που αφορούν σε δροµο-
λόγιο συγκεκριµένου οχήµατος του στόλου (Εικόνα 6)

3.3. Υποσύστηµα Αναφορών
Μέσω του υποσυστήµατος αυτού παράγονται αναφορές σχετικά µε
το δροµολόγιο, το δελτίο κίνησης, το ιστορικό στιγµάτων των οχη-
µάτων (συν/νες χ,ψ) και τον αριθµό χιλιοµέτρων που εκτέλεσαν. Οι
βασικές λειτουργικότητες του υποσυστήµατος αναφορών είναι οι
εξής:
• Αναφορά ∆ροµολογίων

Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την Αναφορά ∆ροµολογίων όπου εµ-
φανίζεται ένας πίνακας µε τα στοιχεία του επιλεγµένου οχήµατος.
Στο επάνω µέρος αναγράφεται η πινακίδα του οχήµατος καθώς και
η περίοδος και το χρονικό πλαίσιο που έχει επιλέξει ο χρήστης για
να λάβει την πληροφόρηση. Στον πίνακα καταγράφονται πληροφο-
ρίες σχετικές µε την κατάσταση του οχήµατος, όπως για παράδειγµα
αν αυτό κινείται ή είναι σταθµευµένο καθώς επίσης και πληροφο-
ρίες που αφορούν στην ώρα έναρξης και λήξης του δροµολογίου,
στάθµευσης του οχήµατος, αριθµός χιλιόµετρων που διανύθηκαν
και τοποθεσία (Εικόνα 7).

• ∆ελτίο Κίνησης
Επιλέγοντας ο χρήστης το ∆ελτίο Κίνησης εµφανίζεται ένας πίνακας
µε τα στοιχεία του επιλεγµένου οχήµατος. Ο πίνακας περιέχει όλες
εκείνες τις πληροφορίες που είναι σχετικές µε την κίνηση/δροµο-
λόγιο που έχει εκτελέσει το επιλεγµένο όχηµα (Εικόνα 8).

Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να δει αναλυτικά για κάθε µέρα της
αναγραφόµενης περιόδου στο δελτίο, την ώρα έναρξης κίνησης του
οχήµατος, την ώρα λήξης, την τοποθεσία που στάθµευσε το όχηµα
µετά την µετακίνηση, κ.λπ.
• Ιστορικό Στιγµάτων
Επιλέγοντας ο χρήστης το Ιστορικό Στιγµάτων εµφανίζονται πάνω
στον χάρτη για το επιλεγµένο όχηµα τα διάφορα σηµεία (στίγµατα)
από τα οποία πέρασε την προκαθορισµένη χρονική περίοδο. Σε ένα
δεύτερο παράθυρο ο χρήστης µπορεί να δει αναλυτικά τη λίστα µε
τις συντεταγµένες όλων των στιγµάτων που εµφανίζονται στο χάρτη
(Εικόνα 9).

Εικόνα 7: Αποτύπωση αναφοράς δροµολογίου

Εικόνα 5: Αποτύπωση οχηµάτων εν κινήσει επάνω στο οδικό
δίκτυο

Εικόνα 6: Αποτύπωση των διαδροµών που ακολούθησε το όχηµα
σε δεδοµένη χρονική περίοδο

Εικόνα 8: Αποτύπωση δελτίου κίνησης

NEW191:Layout 1 16/12/14  15:34  Page 17
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Πάνω στον χάρτη µε το κάθε όχηµα ανάλογα µε την κατάστασή του
εµφανίζεται ως πράσινη κουκίδα - όχηµα εν κινήσει σε πραγµατικό
χρόνο, κόκκινη κουκίδα - όχηµα σε στάση σε πραγµατικό χρόνο,
πορτοκαλί κουκίδα-αναπαραγωγή ιστορικής διαδροµής που ακο-
λούθησε το όχηµα. Επιλέγοντας ο χρήστης οποιοδήποτε από τα στίγ-
µατα βλέπει τον αριθµό της πινακίδας του οχήµατος, τη διεύθυνση
του σηµείου, την ηµεροµηνία και την ώρα καταγραφής του στίγµα-
τος και τέλος την ταχύτητα µε την οποία κινήθηκε το όχηµα.

3.4 Υποσύστηµα Ασφαλείας
Το υποσύστηµα Ασφάλειας υποστηρίζει δυο διαφορετικές λειτουρ-
γικότητες ανάλογα µε τον βαθµό επικινδυνότητας των περιστατι-
κών. Τα περιστατικά διακρίνονται:
• Πίεση του κουµπιού πανικού λόγω έκτακτου συµβάντος
• Υπέρβαση του Ορίου Ταχύτητας
• Απότοµη Επιτάχυνση/Επιβράδυνση
• Υψηλές στροφές ανά δευτερόλεπτο (RPM)
• Σύγκρουση οχήµατος
• Μη δικαιολογηµένη Απουσία Μαθητή
Η πρώτη λειτουργικότητα ορίζεται ως «Ειδοποίηση» και αναφέρε-
ται στην ειδοποίηση για οποιαδήποτε παρεκτροπή από το προκα-
θορισµένο δροµολόγιο, υπέρβαση κάποιων ορίων σε σχέση µε την
οδική συµπεριφορά του οδηγού ή µη δικαιολογηµένη απουσία µα-
θητή. Τα γεγονότα αυτά µπορούν να χειριστούν στο επίπεδο ενός
κέντρου έλεγχου που θα βρίσκεται στη σχολική µονάδα και θα ενη-
µερώνει τον οδηγό για παραβίαση των θεσπισµένων ορίων ή τον
κηδεµόνα για την αδικαιολόγητη απουσία του µαθητή.
Η δεύτερη λειτουργικότητα ορίζεται ως «Ασφάλεια» και αναφέρε-
ται στα έκτακτα συµβάντα που διαδραµατίζονται σε πραγµατικό
χρόνο και στις προαποφασισµένες ακολουθίες ενεργειών σύµφωνα
µε τα σενάρια που αναλύθηκαν και προκαθορίστηκαν. Τα γεγονότα
που χρήζουν τέτοιας αντιµετώπισης είναι το κουµπί πανικού και η
ανίχνευση σύγκρουσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενηµέρωση
πρέπει να είναι άµεση και προς πολλές κατευθύνσεις καθώς θα
πρέπει να ενηµερωθεί η Αστυνοµία/Πυροσβεστική (οµηρία, ατύ-
χηµα) αλλά ταυτόχρονα και οι κηδεµόνες των µαθητών που βρί-
σκονται στο συγκεκριµένο όχηµα. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν τα κατάλληλα µέσα στο Κέντρο Ελέγχου της σχολικής
µονάδας η διαδικασία αυτή µπορεί να παραχωρηθεί σε ειδικές εξω-
τερικές εταιρείες που ασχολούνται µε θέµατα ασφάλειας και ενη-
µέρωσης, ώστε µέσω αυτών να ενηµερώνονται οι αντίστοιχες Αρχές
αλλά και το Κέντρο Ελέγχου της σχολικής µονάδας.

Ένα παράδειγµα λειτουργίας του συστήµατος είναι η ενεργοποίηση
του κουµπιού πανικού από τον οδηγό του οχήµατος. Οι ενέργειες
που ακολουθούνται (αυτόµατες ή χειροκίνητες) είναι επιγραµµα-
τικά οι εξής:
1. Κατάληψη οχήµατος
2. Χειροκίνητη ενεργοποίηση κουµπιού πανικού από τον οδηγό
3. Αυτόµατη Αποστολή σήµατος στο Fleet Man Server
4. Αυτόµατη Αποστολή µηνύµατος στο Κέντρο Ελέγχου/Ασφάλειας
5. Αυτόµατη ενηµέρωση Αρχών – Κηδεµόνα.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η µεταφορά µαθητών αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό τµήµα του µε-
ταφορικού συστήµατος κάθε χώρας. Παρότι οι αυτοκινητοβιοµηχα-
νίες στα επιβατικά οχήµατα έχουν αναπτύξει ποικίλα συστήµατα
ασφαλείας µε τα οποία προστατεύουν τον οδηγό και τους συνεπι-
βάτες από πιθανό ατύχηµα και συγχρόνως βοηθούν στη διατήρηση
της ασφαλούς πορείας µέσα στο δίκτυο, δεν υπάρχει η ίδια εξέλιξη
και στα οχήµατα που προορίζονται για δηµόσιες ή ιδιωτικές µαζι-
κές µεταφορές.
Πολλές προδιαγραφές και άλλοι τόσοι νόµοι έχουν κατά καιρούς
ψηφιστεί και εφαρµοστεί στην Ελλάδα για να καθορίσουν τα κριτή-
ρια των µαθητών που δικαιούνται να µεταφέρονται στο σχολείο τους
µε δηµόσια σχολική µεταφορά (Απόφαση 149092/Γ2, 2014, Από-
φαση Αριθµός 24001, 2013) τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει
να υπάρχουν στα οχήµατα µεταφοράς µαθητών (Απόφαση
17910/1225, 2014), τη συγκεκριµένη οδηγική συµπεριφορά
στους οδηγούς µαθητών (όρια ταχύτητας κ.α.), την ύπαρξη ή όχι συ-
νοδών και σε ποιες περιπτώσεις αυτή απαιτείται καθώς και άλλα
σχετικά θέµατα. Επίσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
είχε αναθέσει το 2010 τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Σχολικών Μεταφορών στο Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ι-
κτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης (ΕΚEΤΑ), το οποίο συγκέντρωσε όλα τα
δροµολόγια που εκτελούνταν τότε µε δηµόσιες συµβάσεις και επι-
σήµανε την ανάγκη εξοπλισµού των οχηµάτων µε σχετικό εξοπλι-
σµό ώστε να αποτυπώνονται και να παρακολουθούνται αυτόµατα τα
δροµολόγια αυτά. (Μορφουλάκη κ.α., 2013 & Μορφουλάκη κ.α.,
2011).
Παρόλα αυτά καµιά απαίτηση για την ύπαρξη τεχνολογικών λύσεων
µε τις οποίες θα µπορούν όλα τα παραπάνω να ελέγχονται και να
πιστοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δεν έχουν
συµπεριληφθεί ποτέ στις προδιαγραφές ή στους νόµους αυτούς. Σε
µια εποχή που η ύπαρξη GPS ή οι εφαρµογές εντοπισµού του οχή-
µατος και καταγραφής των χαρακτηριστικών της κίνησής του θεω-

Εικόνα 9: Αναφορά Ιστορικό Στιγµάτων
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ρείται δεδοµένη, για τα οχήµατα που µεταφέρουν τα παιδιά προς και
από τη σχολική µονάδα τους, δεν µπορεί να παρακολουθεί και να
γνωρίζει κανείς ούτε σε ποιο σηµείο του δικτύου βρίσκονται, ούτε
πόσα και ποια παιδιά είναι µέσα σε κάθε όχηµα τη δεδοµένη χρο-
νική στιγµή αλλά ούτε και το επίπεδο ασφάλειας µε το οποίο ταξι-
δεύουν.
Η ανάπτυξη λοιπόν των εφαρµογών ασφαλούς µεταφοράς µαθη-
τών έρχεται να απαντήσει στις παραπάνω ελλείψεις και να δώσει
το έναυσµα για δηµιουργία συγκεκριµένων προδιαγραφών που
αφορούν στην παρακολούθηση του ευρύτερου συστήµατος σχολι-
κής µετακίνησης. Η επιβολή εγκατάστασης συγκεκριµένου τεχνο-
λογικού εξοπλισµού στα οχήµατα που εκτελούν µεταφορικό έργο
στα σχολεία, η ανάπτυξη περεταίρω δεικτών ασφαλούς οδηγικής
συµπεριφοράς και ο συστηµατικός έλεγχος τήρησης αυτών, η σύν-
δεση των σχολικών λεωφορείων µε το πανευρωπαϊκό σύστηµα e-
call που αναπτύχθηκε και λειτουργεί και στη χώρα µας αλλά και η
επέκταση της παρακολούθησης του µαθητή σε όλα τα στάδια της
µετακίνησής του προς και από το σχολείο -δηλαδή και κατά την ανα-
µονή και τη προσέγγιση των µαθητών στη στάση- είναι άµεσα βή-
µατα τα οποία πρέπει να οριστικοποιηθούν και προδιαγραφούν έτσι
ώστε να θεωρηθούν προαπαιτούµενα για κάθε φορέα ή σχολική
µονάδα που έχει υπό την ευθύνη της τη διεξαγωγή και παρακο-
λούθηση της σχολικής µεταφοράς.
Τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν και µπορούν αν χρησιµοποιηθούν
προς την κατεύθυνση αυτή. Μέσα από συνέργιες επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας οχηµάτων και πλη-
ροφόρησης µε Φορείς που ερευνούν το θέµα της ασφάλειας των
µεταφορών και έχουν συγκεκριµένη εµπειρία και άποψη για δεί-
κτες ασφαλούς δροµολόγησης και παρακολούθησης µεταφορικών
συστηµάτων αλλά και µε παρόχους του µεταφορικού έργου µπορεί
να καταγραφούν οι ανάγκες, να βρεθούν οι ελλείψεις και να σχε-
διαστούν τα τεχνολογικά συστήµατος που απαντούν στο κάθε πρό-
βληµα. Αυτό είναι και το βασικό συµπέρασµα από την ένωση των
Φορέων για τη ∆ηµιουργία του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ασφα-
λούς Μεταφοράς Μαθητών (i-student trip) το οποίο παρουσιάζει η
παρούσα εργασία.

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
- A. Anund, T. Dukic, B. Börsbo, T. Falkmer (2010) Piloting smart

safe school bus: exploration of security gains from implementa-
tion of a driver support system, additional technical equipment
and intelligent bus stops, Eur. Transp. Res. Rev. 2:157–163 DOI
10.1007/s12544-010-0035-0

- J. Carson, A. Holick, E. Park, M. Wooldridge, R. Zimmer, Develop-
ment of an Active Warning Device for School Project Summary
Report 0-4749-S, Project 0-4749:

- SAFEWAY2SCHOOL, Collaborative project 233967, Deliverable
D1.4_WP1, Accident analysis report

- Απόφαση Αριθµός 149092/Γ2, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύ-
χος ∆εύτερο, Αρ. Φύλλου 2545, Σεπτέµβριος 2014 «Μεταφορά Μα-
θητών».

- Απόφαση Αριθµός 17910/1225, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύ-
χος ∆εύτερο, Αρ. Φύλλου 2129 , Αύγουστος 2014, «Προδιαγραφές
ζωνών ασφαλείας, καθισµάτων και αγκυρώσεων ζωνών − καθι-
σµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις µεταφοράς µαθητών».

- Απόφαση Αριθµός 24001, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος
∆εύτερο, Αρ. Φύλλου 1449, Ιούνιος 2013, «Μεταφορά µαθητών δη-
µόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.».

- Μ. Μορφουλάκη, Γ. Αϋφαντοπούλου, Κ. Χρυσοστόµου, Κ. Κοτούλα
(2013) «Η Μεταφορά Μαθητών Στην Ελλάδα: Ο Ορθολογικός Υπο-
λογισµός Του Κόστους Μπορεί Να Επιφέρει Μεγάλη Οικονοµία ∆η-
µόσιων Πόρων» 6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές
ICTR2013., Θεσσαλονίκη

- Μ. Μορφουλάκη, Γ. Αϋφαντοπούλου, Κ. Χρυσοστόµου, Π. Ιορδα-
νόπουλος, Μ. Βασιλαντωνάκης (2011) "∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ". ∆ιεθνές
Συνέδριο Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών ITS 2011, Πάτρα, Οκτώ-
βριος 2011.
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Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
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**Βασίλης Μιζάρας, ∆ηµήτρης Κωτσόπουλος
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Η Ενταξη/Χρηση Του Ποδηλατου
Στις Ευρωπαϊκες Και Ελληνικες

Πολεις
Ανδριανή (Άννα) Γόγολα*

Η Ενταξη/Χρηση Του Ποδηλατου
Στις Ευρωπαϊκες Και Ελληνικες

Πολεις

Στο πλαίσιο του 3ου διεθνούς συνεδρίου µε τίτλο «Σχεδιασµός
για το ποδήλατο στην Ευρώπη και η συµβολή του προγράµ-
µατος CycleCities1», που πραγµατοποιήθηκε στον Πειραιά,

την Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2014, παρουσιάστηκε η εισήγηση µε
τίτλο «Εισάγοντας το ποδήλατο σε µια πόλη προσανατολισµένη στο
αυτοκίνητο».
Στόχοι της εισήγησης ήταν η ανάδειξη των «βηµάτων» που ακο-
λουθήθηκαν τα τελευταία 5 - 10 χρόνια για την εισαγωγή του πο-
δηλάτου στο µεταφορικό σύστηµα ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν
κοινά χαρακτηριστικά µε τις ελληνικές, η ανάδειξη της συσχέτισης
ενεργειών και αποτελεσµάτων και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερα-
σµάτων για το τι θα πρέπει να γίνει και στη χώρα µας.
Στα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ευρωβαρόµετρο το Μάρτιο του
2011, στην αναλυτική έκθεση για το µέλλον των µεταφορών 2 η κα-
τανοµή των καθηµερινών µετακινήσεων ανά κύριο µέσο µεταφο-
ράς στην Ελλάδα είναι σε κάθε περίπτωση - πλην του ποδηλάτου –

κατά τι καλύτερη από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.Στο πλαίσιο του 3ου διεθνούς συνεδρίου µε τίτλο «Σχεδιασµός
για το ποδήλατο στην Ευρώπη και η συµβολή του προγράµ-
µατος CycleCities1», που πραγµατοποιήθηκε στον Πειραιά,

την Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2014, παρουσιάστηκε η εισήγηση µε
τίτλο «Εισάγοντας το ποδήλατο σε µια πόλη προσανατολισµένη στο
αυτοκίνητο».
Στόχοι της εισήγησης ήταν η ανάδειξη των «βηµάτων» που ακο-
λουθήθηκαν τα τελευταία 5 - 10 χρόνια για την εισαγωγή του πο-
δηλάτου στο µεταφορικό σύστηµα ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν
κοινά χαρακτηριστικά µε τις ελληνικές, η ανάδειξη της συσχέτισης
ενεργειών και αποτελεσµάτων και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερα-
σµάτων για το τι θα πρέπει να γίνει και στη χώρα µας.
Στα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ευρωβαρόµετρο το Μάρτιο του
2011, στην αναλυτική έκθεση για το µέλλον των µεταφορών 2 η κα-
τανοµή των καθηµερινών µετακινήσεων ανά κύριο µέσο µεταφο-
ράς στην Ελλάδα είναι σε κάθε περίπτωση - πλην του ποδηλάτου –

κατά τι καλύτερη από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.

Πίνακας 1: Κατανοµή καθηµερινών µετακινήσεων ανά µέσο
στην ΕΕ27 και την Ελλάδα (Ευρωβαρόµετρο, Μάρτιος 2011)

1 http://www.cyclecities.eu/
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf

Μέσο καθηµερινής µετακίνησης ΕΕ27 Ελλάδα

αυτοκίνητο 53% 46%

µηχανοκίνητο δίκυκλο 2% 7%

δηµόσια συγκοινωνία 22% 25%

περπάτηµα 13% 17%

ποδήλατο 7% 3%

άλλο 1% 2%

µη καθηµερινή µετακίνηση 2% 1%

µηχανοκίνητοι τρόποι ατοµικής µετακίνησης 55% 53%

µη µηχανοκίνητοι τρόποι ατοµικής µετακίνησης 20% 19%
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∆ιάγραµµα 2: Κατανοµή καθηµερινών µετακινήσεων ανά µέσο σε επιλεγµένες ευρωπαϊκές χώρες (Ευρωβαρόµετρο, Μάρτιος 2011)

Η αποτύπωση της χρήσης του ποδηλάτου ως κύριο µέσο µεταφοράς για καθηµερινές µετακινήσεις στα κράτη-µέλη της ΕΕ, επιτρέπει την
πλήρη κατανόηση του χάσµατος που διαχωρίζει την Ολλανδία από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, την υστέρηση του ευρωπαϊκού
µέσου όρου έναντι της ∆ανίας και τον εντοπισµό µιας σηµαντικής σε αριθµό οµάδας χωρών που εµφανίζουν ίδιας τάξης µεγέθους επιδό-
σεις µε την Ελλάδα (2%-5%).

Αν αναζητήσει κανείς στα στοιχεία του Ευρωβαρόµετρου, τις επιδόσεις χωρών που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της επι-
καιρότητας λόγω οικονοµικής κρίσης, σε σχέση µε τη χρήση του ποδηλάτου, επιβεβαιώνεται ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας, δεν υστερούν
δραµατικά.

Η αποτύπωση της χρήσης του ποδηλάτου ως κύριο µέσο µεταφοράς για καθηµερινές µετακινήσεις στα κράτη-µέλη της ΕΕ, επιτρέπει την
πλήρη κατανόηση του χάσµατος που διαχωρίζει την Ολλανδία από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, την υστέρηση του ευρωπαϊκού
µέσου όρου έναντι της ∆ανίας και τον εντοπισµό µιας σηµαντικής σε αριθµό οµάδας χωρών που εµφανίζουν ίδιας τάξης µεγέθους επιδό-
σεις µε την Ελλάδα (2%-5%).

Αν αναζητήσει κανείς στα στοιχεία του Ευρωβαρόµετρου, τις επιδόσεις χωρών που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της επι-
καιρότητας λόγω οικονοµικής κρίσης, σε σχέση µε τη χρήση του ποδηλάτου, επιβεβαιώνεται ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας, δεν υστερούν
δραµατικά.

∆ιάγραµµα 1: Το ποδήλατο ως κύριο µέσο µετακίνησης για καθηµερινές δραστηριότητες (Ευρωβαρόµετρο, Μάρτιος 2011)
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Αν αναζητήσει κανείς τα βήµατα µε τα οποία επιτεύχθηκαν οι ανω-
τέρω επιδόσεις ως προς τη χρήση του ποδηλάτου, θα διαπιστώσει
τα ακόλουθα:
• Στην Ιρλανδία, όπου το ποδήλατο ως µέσο καθηµερινής µετακί-

νησης από 7% το 1986 κατέληξε στο 2% το 2006 (-71%), το 2009
ανακοινώθηκε εθνικό πλαίσιο για τις µεταφορές για το διάστηµα
2009-20208 , το οποίο περιείχε κατευθύνσεις για την αύξηση
χρήσης του ποδηλάτου. Πρόσθετα, την ίδια χρονιά ανακοινώθηκε
το πρώτο εθνικό πλαίσιο πολιτικής για το ποδήλατο για το διά-
στηµα 2009-20209, το οποίο αποτελεί ενιαία, πλήρη βάση για τη
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών για το πο-
δήλατο µεταξύ διαφόρων τοµέων και επιπέδων διακυβέρνησης
και στο οποίο οι γενικές κατευθύνσεις για την αύξηση χρήσης του
ποδηλάτου, εξειδικεύονταν σε 4 θεµατικές ενότητες, 6 πεδία πα-
ρέµβασης και 19 στόχους.

• Στη Σεβίλλη, όπου το ποδήλατο ως µέσο καθηµερινής µετακίνη-
σης έως το 2006 αντιστοιχούσε σε ποσοστό χαµηλότερο του 1%
(6.000 ηµερήσιες µετακινήσεις), το 2007 έφτασε στο 2% και το
2010 στο 7% (70.000 ηµερήσιες µετακινήσεις)10, πραγµατοποι-
ήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες ανά βαθµίδα δηµόσιας διοίκησης:

Αν αναζητήσει κανείς τα βήµατα µε τα οποία επιτεύχθηκαν οι ανω-
τέρω επιδόσεις ως προς τη χρήση του ποδηλάτου, θα διαπιστώσει
τα ακόλουθα:
• Στην Ιρλανδία, όπου το ποδήλατο ως µέσο καθηµερινής µετακί-

νησης από 7% το 1986 κατέληξε στο 2% το 2006 (-71%), το 2009
ανακοινώθηκε εθνικό πλαίσιο για τις µεταφορές για το διάστηµα
2009-20208 , το οποίο περιείχε κατευθύνσεις για την αύξηση
χρήσης του ποδηλάτου. Πρόσθετα, την ίδια χρονιά ανακοινώθηκε
το πρώτο εθνικό πλαίσιο πολιτικής για το ποδήλατο για το διά-
στηµα 2009-20209, το οποίο αποτελεί ενιαία, πλήρη βάση για τη
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών για το πο-
δήλατο µεταξύ διαφόρων τοµέων και επιπέδων διακυβέρνησης
και στο οποίο οι γενικές κατευθύνσεις για την αύξηση χρήσης του
ποδηλάτου, εξειδικεύονταν σε 4 θεµατικές ενότητες, 6 πεδία πα-
ρέµβασης και 19 στόχους.

• Στη Σεβίλλη, όπου το ποδήλατο ως µέσο καθηµερινής µετακίνη-
σης έως το 2006 αντιστοιχούσε σε ποσοστό χαµηλότερο του 1%
(6.000 ηµερήσιες µετακινήσεις), το 2007 έφτασε στο 2% και το
2010 στο 7% (70.000 ηµερήσιες µετακινήσεις)10, πραγµατοποι-
ήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες ανά βαθµίδα δηµόσιας διοίκησης:

3 The EPOMM Modal Split Tool, http://www.epomm.eu/tems/index.phtml
4 Τα στοιχεία στη βάση δεδοµένων EPOMM έχουν δοθεί από τον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
5 Τα στοιχεία στη βάση δεδοµένων EPOMM έχουν δοθεί από το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
6 Τα στοιχεία στη βάση δεδοµένων EPOMM προέρχονται από κυκλοφοριακή µελέτη της πόλης της Βέροιας
7 ∆εν αναφέρεται η πηγή προέλευσης των στοιχείων στη βάση δεδοµένων EPOMM
8 ΤSmarterTravel, A Sustainable Transport Future, http://smartertravel.ie/content/smartertravel-policy-document-0
9 National Cycle Policy Framework, http://smartertravel.ie/content/national-cycle-policy
10 Cycling Plan of Andalusia 2014 – 2020, CPA

Παρότι – µε εξαίρεση την Καρδίτσα, όπου τα στοιχεία επιβεβαιώνονται κατά τάξη µεγέθους από δηµοσιευµένες έρευνες και µελέτες της
Μονάδας Βιώσιµης Κινητικότητας του ΕΜΠ και του ∆ήµου - εκφράζονται επιφυλάξεις για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στη
χρήση του ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις τα οποία διαφέρουν σηµαντικά από τον εθνικό µέσο όρο (3%), η βάση δεδοµένων EPOMM3

επιτρέπει συγκρίσεις µεταξύ πόλεων των ανωτέρω χωρών µε κοινά χαρακτηριστικά (διοικητικός ρόλος, πληθυσµός, µορφολογία, ύπαρξη
ιστορικού κέντρου, πολεοδοµικά χαρακτηριστικά, κ.λπ.), από τις οποίες φαίνεται ότι οι επιδόσεις χρήσης ποδηλάτου στις ελληνικές πό-
λεις είναι αντίστοιχες άλλων ευρωπαϊκών.

Παρότι – µε εξαίρεση την Καρδίτσα, όπου τα στοιχεία επιβεβαιώνονται κατά τάξη µεγέθους από δηµοσιευµένες έρευνες και µελέτες της
Μονάδας Βιώσιµης Κινητικότητας του ΕΜΠ και του ∆ήµου - εκφράζονται επιφυλάξεις για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στη
χρήση του ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις τα οποία διαφέρουν σηµαντικά από τον εθνικό µέσο όρο (3%), η βάση δεδοµένων EPOMM3

επιτρέπει συγκρίσεις µεταξύ πόλεων των ανωτέρω χωρών µε κοινά χαρακτηριστικά (διοικητικός ρόλος, πληθυσµός, µορφολογία, ύπαρξη
ιστορικού κέντρου, πολεοδοµικά χαρακτηριστικά, κ.λπ.), από τις οποίες φαίνεται ότι οι επιδόσεις χρήσης ποδηλάτου στις ελληνικές πό-
λεις είναι αντίστοιχες άλλων ευρωπαϊκών.

∆ιάγραµµα 3: Κατανοµή καθηµερινών µετακινήσεων ανά µέσο σε επιλεγµένες ευρωπαϊκές πόλεις

Πίνακας 2: ∆οµή Ιρλανδικού Πλαισίου Πολιτικής για το ποδήλατο
2009-2020
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Χάρτης 1: Εξέλιξη δηµιουργίας δικτύου ποδηλάτου στη Σεβίλλη
το διάστηµα 2004 - 2010

• Σε µητροπολιτικό επίπεδο:
• Εκπόνηση Σχεδίου Μεταφορών Μητροπολιτικής Περιοχής Σε-

βίλλης, το οποίο περιελάµβανε πρόταση για τη δηµιουργία
δικτύου ποδηλάτου σε ολόκληρη τη µητροπολιτική περιοχή.

• Μελέτη ∆ικτύου ποδηλατικών διαδροµών Μητροπολιτικής
Περιοχής Σεβίλλης.

• Παροχή συνδυασµένων υπηρεσιών λεωφορείων και ποδη-
λάτου (2006), που αφορούσαν τη δωρεάν µετακίνηση των
συνδροµητών του συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων.

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδιασµού προώθησης του πο-
δηλάτου στο Πανεπιστήµιο της Σεβίλλης.

• Σε επίπεδο δήµου:
• Εκπόνηση Σχεδίου προώθησης µετακινήσεων µε ποδήλατο

για το διάστηµα 2007 – 2010.
• Λειτουργία συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων.
• Θέσπιση κανονισµού για τις µετακινήσεις πεζών και ποδηλά-

των (2007).
• Σε επίπεδο παρεµβάσεων στο αστικό περιβάλλον:

• κατασκευάστηκε (σε διάστηµα 36 µηνών) υποδοµή ποδηλά-
του µήκους άνω των 100 χλµ. Ο απαιτούµενος χώρος εξα-
σφαλίστηκε µε κατάργηση λωρίδων κυκλοφορίας και
στάθµευσης οχηµάτων,

• τέθηκε σε λειτουργία σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων [SE-
Vici] δυναµικότητας 2.500 ποδηλάτων και 250 σταθµών δια-
νοµής.

Παρότι ο βαθµός χρήσης του ποδηλάτου για καθηµερινές µετακι-
νήσεις στη Σεβίλλη δεν εµφανίζει πλέον τον ίδιο ρυθµό αύξησης
όπως την πρώτη περίοδο, οι σχεδιασµοί για επέκταση των υποδο-
µών ποδηλάτου συνεχίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στο πρό-
σφατα ανακοινωθέν Σχέδιο Ποδήλατου Ανδαλουσίας 2014 – 2020.
• Στο Μπολζάνο τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαν-

τική αύξηση (66%) του µεριδίου του ποδηλάτου στην κατανοµή
των καθηµερινών µετακινήσεων, η οποία οφείλεται τόσο στην
προσέλκυση οδηγών και επιβατών ΙΧ αυτοκινήτων, όσο και στην
προσέλκυση πεζών – γεγονός που συνδέεται µε τη λειτουργία συ-
στήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Το ανωτέρω αποτέλεσµα επιτεύχθηκαν µετά την εκπόνηση Γενικού
Προγραµµατικού Σχεδίου για το ποδήλατο (2001), το οποίο περιε-
λάµβανε:

• πρόταση δηµιουργίας εκτεταµένου δικτύου ποδηλάτου σε ολό-
κληρη την πόλη, αποτελούµενο κυρίως από αµφίδροµες δια-
δροµές αποκλειστικής χρήσης,

• λεπτοµερή εκστρατεία προώθησης χρήσης του ποδηλάτου ως
βιώσιµο µέσο µετακίνησης του µέλλοντος.

Το Γενικό Προγραµµατικό Σχέδιο για το ποδήλατο έχει υλοποιηθεί
σε ποσοστά:

• 60% όσον αφορά την κατασκευή των υποδοµών κίνησης ποδη-
λάτου,

• 40% όσον αφορά την κατασκευή υποδοµών στάθµευσης ποδη-
λάτου, και

• 100% όσον αφορά τις προτεινόµενες δράσεις ενηµέρωσης/ευαι-
σθητοποίησης του κοινού. Η αλλαγή των τρόπων καθηµερινής
µετακίνησης – ιδίως σε ό,τι αφορά στην «απόσπαση» χρηστών
από το ΙΧ αυτοκίνητο – αποδίδεται κυρίως σε αυτές τις δράσεις,
και επιβεβαιώνει ότι η αλλαγή νοοτροπίας ως προς τον τρόπο κα-
θηµερινής µετακίνησης είναι επιτεύξιµη µε το σωστό µίγµα σχε-
διασµένων ενεργειών.

Ο ∆ήµος Μπολζάνο διαθέτει ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης, η οποία είναι οργανωµένη σε 5 γραφεία, ένα από τα
οποία είναι το Γραφείο Κινητικότητας, το οποίο:

• σχεδιάζει και εφαρµόζει µέτρα για τη διαχείριση της κυκλοφο-
ρίας όλων των µέσων µεταφοράς,

• σχεδιάζει τις λεωφορειακές γραµµές και τα δροµολόγια,
• είναι υπεύθυνο για τη ∆ηµοτική Αστυνοµία,
• είναι υπεύθυνο για το marketing θεµάτων αρµοδιότητάς του,
• διαθέτει προσωπικό αποκλειστικά για τα θέµατα ποδηλάτου.

• Σε µητροπολιτικό επίπεδο:
• Εκπόνηση Σχεδίου Μεταφορών Μητροπολιτικής Περιοχής Σε-

βίλλης, το οποίο περιελάµβανε πρόταση για τη δηµιουργία
δικτύου ποδηλάτου σε ολόκληρη τη µητροπολιτική περιοχή.

• Μελέτη ∆ικτύου ποδηλατικών διαδροµών Μητροπολιτικής
Περιοχής Σεβίλλης.

• Παροχή συνδυασµένων υπηρεσιών λεωφορείων και ποδη-
λάτου (2006), που αφορούσαν τη δωρεάν µετακίνηση των
συνδροµητών του συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων.

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου σχεδιασµού προώθησης του πο-
δηλάτου στο Πανεπιστήµιο της Σεβίλλης.

• Σε επίπεδο δήµου:
• Εκπόνηση Σχεδίου προώθησης µετακινήσεων µε ποδήλατο

για το διάστηµα 2007 – 2010.
• Λειτουργία συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων.
• Θέσπιση κανονισµού για τις µετακινήσεις πεζών και ποδηλά-

των (2007).
• Σε επίπεδο παρεµβάσεων στο αστικό περιβάλλον:

• κατασκευάστηκε (σε διάστηµα 36 µηνών) υποδοµή ποδηλά-
του µήκους άνω των 100 χλµ. Ο απαιτούµενος χώρος εξα-
σφαλίστηκε µε κατάργηση λωρίδων κυκλοφορίας και
στάθµευσης οχηµάτων,

• τέθηκε σε λειτουργία σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων [SE-
Vici] δυναµικότητας 2.500 ποδηλάτων και 250 σταθµών δια-
νοµής.

Παρότι ο βαθµός χρήσης του ποδηλάτου για καθηµερινές µετακι-
νήσεις στη Σεβίλλη δεν εµφανίζει πλέον τον ίδιο ρυθµό αύξησης
όπως την πρώτη περίοδο, οι σχεδιασµοί για επέκταση των υποδο-
µών ποδηλάτου συνεχίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στο πρό-
σφατα ανακοινωθέν Σχέδιο Ποδήλατου Ανδαλουσίας 2014 – 2020.
• Στο Μπολζάνο τα τελευταία οκτώ χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαν-

τική αύξηση (66%) του µεριδίου του ποδηλάτου στην κατανοµή
των καθηµερινών µετακινήσεων, η οποία οφείλεται τόσο στην
προσέλκυση οδηγών και επιβατών ΙΧ αυτοκινήτων, όσο και στην
προσέλκυση πεζών – γεγονός που συνδέεται µε τη λειτουργία συ-
στήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Το ανωτέρω αποτέλεσµα επιτεύχθηκαν µετά την εκπόνηση Γενικού
Προγραµµατικού Σχεδίου για το ποδήλατο (2001), το οποίο περιε-
λάµβανε:

• πρόταση δηµιουργίας εκτεταµένου δικτύου ποδηλάτου σε ολό-
κληρη την πόλη, αποτελούµενο κυρίως από αµφίδροµες δια-
δροµές αποκλειστικής χρήσης,

• λεπτοµερή εκστρατεία προώθησης χρήσης του ποδηλάτου ως
βιώσιµο µέσο µετακίνησης του µέλλοντος.

Το Γενικό Προγραµµατικό Σχέδιο για το ποδήλατο έχει υλοποιηθεί
σε ποσοστά:

• 60% όσον αφορά την κατασκευή των υποδοµών κίνησης ποδη-
λάτου,

• 40% όσον αφορά την κατασκευή υποδοµών στάθµευσης ποδη-
λάτου, και

• 100% όσον αφορά τις προτεινόµενες δράσεις ενηµέρωσης/ευαι-
σθητοποίησης του κοινού. Η αλλαγή των τρόπων καθηµερινής
µετακίνησης – ιδίως σε ό,τι αφορά στην «απόσπαση» χρηστών
από το ΙΧ αυτοκίνητο – αποδίδεται κυρίως σε αυτές τις δράσεις,
και επιβεβαιώνει ότι η αλλαγή νοοτροπίας ως προς τον τρόπο κα-
θηµερινής µετακίνησης είναι επιτεύξιµη µε το σωστό µίγµα σχε-
διασµένων ενεργειών.

Ο ∆ήµος Μπολζάνο διαθέτει ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης, η οποία είναι οργανωµένη σε 5 γραφεία, ένα από τα
οποία είναι το Γραφείο Κινητικότητας, το οποίο:

• σχεδιάζει και εφαρµόζει µέτρα για τη διαχείριση της κυκλοφο-
ρίας όλων των µέσων µεταφοράς,

• σχεδιάζει τις λεωφορειακές γραµµές και τα δροµολόγια,
• είναι υπεύθυνο για τη ∆ηµοτική Αστυνοµία,
• είναι υπεύθυνο για το marketing θεµάτων αρµοδιότητάς του,
• διαθέτει προσωπικό αποκλειστικά για τα θέµατα ποδηλάτου.

11 EU Project Cycling Heroes Advancing sustainable Mobility Practice [CHAMP], GAP Analysis Bolzano, http://www.champ-cycling.eu
12 Transport Learning, Walking and Cycling - Counselling Municipalities, http://transportlearning.net/docs/file/tm/gr/TL_06_Walking_Cy-

cling.zip
13 The EPOMM Modal Split Tool, http://www.epomm.eu/tems/index.phtml

Πίνακας 3: Κατανοµή µετακινήσεων ανά µέσο στην πόλη
του Μπολζάνο την περίοδο 2001 - 2009

Κατανοµή µετακινήσεων Έτος Μεταβολή
ανά µέσο

200111 200512 200913 '01-'05 '05-'09 '01-’09

περπάτηµα 35% 32% 30% 10% -7% -16%

ποδήλατο 18% 23% 29% 30% 28% 66%

δηµόσια συγκοινωνία 7% 7% 8% -11% 15% 3%

αυτοκίνητο 33% 33% 27% 0% -17% -18%

µηχανοκίνητο δίκυκλο 6% 6% 7% -5% 12% 6%

άλλο 1% 0% - - - -

σύνολο 100% 100% 100%
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προκύπτει ότι
η ένταξη του ποδηλάτου στις ευρωπαϊκές
πόλεις/χώρες την περίοδο της οικονοµι-
κής κρίσης δεν εγκαταλείφθηκε ως προ-
σπάθεια και µάλιστα πραγµατοποιείται
µεθοδικά, µέσα από µακρά σειρά βηµά-
των, που περιλαµβάνουν:
• Πολιτική δέσµευση από όλες τις βαθµί-

δες δηµόσιας διοίκησης.
• ∆ηµιουργία κατάλληλων δοµών στη δη-

µόσια διοίκηση για την υποστήριξη του
ποδηλάτου.

• Σύγχρονα εργαλεία σχεδιασµού, εφαρ-
µογής και διαχείρισης.

• Συνέπεια στην εφαρµογή των σχεδια-
σµών.

• Αξιολόγηση των διαδικασιών και
των αποτελεσµάτων.

• Συµµετοχικό σχεδιασµό σε όλα τα
στάδια.

Το ανωτέρω άρθρο δηµοσιεύθηκε
στην ηλεκτρονική έκδοση
του περιοδικού Mbike,
στις 21 Νοεµβρίου 2014,

*Ανδριανή (Άννα) Γόγολα
Πολιτικός Μηχανικός MSc

Συγκοινωνιολόγος

http://www.mbike.gr/article.asp?c
atid=7548&subid=2&pubid=14139

Η βαση δεδοµενων EPOMM
επιτρεπει συγκρισεις µε-

ταξυ πολεων των ανωτερω
χωρων µε κοινα χαρακτηρι-
στικα (διοικητικος ρολος,
πληθυσµος, µορφολογια,

υπαρξη ιστορικου κεντρου,
πολεοδοµικα χαρακτηρι-

στικα, κ.λπ.), απο τις οποιες
φαινεται οτι οι επιδοσεις

χρησης ποδηλατου στις ελ-
ληνικες πολεις ειναι αντι-
στοιχες αλλων ευρωπαϊκων.
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Ο Πειραιας Αλλαζει: Παραλληλα Με Τα
Εργα Για Το Τραµ Και Το Μετρο

Προωθουνται Περπατηµα Και Ποδηλατο
παρουσιαση του σχεδιου βιωσιµης κινητικοτητας

Γεωργία Χριστοδουλοπούλου*, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος**, Μαρία Σίτη***, Βασίλης Ελευθερίου****

Εισαγωγή
Ο Πειραιάς, όπως και πλήθος άλλων ελληνικών πόλεων, παρου-
σιάζει σηµαντική υποβάθµιση εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης αυ-
τοκινήτων εντός του αστικού κέντρου µε καθηµερινά προβλήµατα,
όπως τα ατυχήµατα, η ρύπανση, ο θόρυβος, η κατάληψη των δηµο-
σίων χώρων… Ωστόσο αποτελεί τη βασική πύλη της Αθήνας από τη
θάλασσα και υποδέχεται καθηµερινά χιλιάδες επιβάτες καθώς φι-
λοξενεί ένα από τα µεγαλύτερα εµπορικά και επιβατικά λιµάνια της
Μεσογείου.
Σήµερα του δίνεται η δυνατότητα να κάνει µία στροφή στον τοµέα
των µεταφορών και να προωθήσει λύσεις βιώσιµης κινητικότητας
που θα αναµορφώσουν την εικόνα της πόλης και θα αναδείξουν τα
συγκριτικά του πλεονεκτήµατα (λιµάνι, παραλιακό µέτωπο). Το ευ-
ρωπαϊκό έργο CycleCities (Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG IVC),
του οποίου συντονιστής είναι ο ∆ήµος Πειραιά, συνεισφέρει ση-
µαντικά στο σχέδιο ανακατανοµής των µετακινήσεων αφού στόχος
του είναι η προώθηση του ποδηλάτου µέσω της συνεργασίας και
ανταλλαγής εµπειριών των επτά πόλεων της Ευρώπης που συµµε-
τέχουν επίσης στο πρόγραµµα.
Τα βασικά πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της πόλης του Πειραιά είναι
η υψηλή πυκνότητα κατοικίας, οι πολύ στενοί δρόµοι και τα δυσα-
νάλογα µε το πλάτος των δρόµων µεγάλα ύψη των κτηρίων. Οι πα-
λιές πολυκατοικίες δεν διαθέτουν υπόγειους χώρους στάθµευσης,

µε αποτέλεσµα τα σταθµευµένα αυτοκίνητα να καλύπτουν µεγάλο
ποσοστό του οδοστρώµατος και να αφήνεται µικρός διάδροµος κί-
νησης για τον πεζό και τον κάθε λογής ευάλωτο χρήστη. Τα πεζο-
δρόµια είναι υπερβολικά στενά και γεµάτα εµπόδια, δεν υπάρχει
καµία πρόβλεψη για την κίνηση του ποδηλάτη ενώ το πράσινο σχε-
δόν απουσιάζει από την εικόνα της πόλης. Επιπλέον η δηµόσια συγ-
κοινωνία δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη σηµερινή δυναµική
των µετακινήσεων και δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά στο Ι.Χ.
Η συζήτηση λοιπόν για τη µεγαλύτερη πόλη - λιµάνι της Ελλάδας
έχει αρχίσει και ήδη µελέτες εξετάζουν την µεταµόρφωση του Πει-
ραιά σε µία πόλη βιώσιµη µε καθαρές και σύγχρονες επιλογές µε-
τακινήσεων.

Αξιολόγηση προηγούµενων
πολεοδοµικών και κυκλοφοριακών
µελετών του ∆ήµου Πειραιά
Στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων προς αξιοποίηση για τον µελ-
λοντικό σχεδιασµό της βιώσιµης κινητικότητας στον Πειραιά εξε-
τάστηκαν πλήθος προηγούµενων µελετών και σχεδίων όπως η
Κυκλοφοριακή Μελέτη του 2002 (Κ. Ηλιόπουλος και συνεργάτες),
η µελέτη της Αττικό Μετρό για την υπογειοποίηση της Γραµµής 1
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(τµ. Φάληρο - Πειραιά) και την επέκταση της γραµµής 3, το ΣΟΑΠ
(Σχέδιο Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων), η Μελέτη για
την αξιοποίησης του ανενεργού τµήµατος του σιδηροδροµικού δι-
κτύου (2013), καθώς και άλλες ειδικές τοπογραφικές και αρχιτε-
κτονικές µελέτες.
Η Κυκλοφοριακή Μελέτη του 2002 (Κ. Ηλιόπουλος και συνεργά-
τες) πρότεινε για τη βελτιστοποίηση της ροής, την αύξηση της κυ-
κλοφοριακής ικανότητας και την αύξηση του χρόνου πρασίνου στις
προσβάσεις των κόµβων συνοπτικά:
• µονοδρόµηση των οδών Γρ. Λαµπράκη (µε φορά εξόδου) και Ηρ.

Πολυτεχνείου (µε φορά εισόδου) µεταξύ των οδών Βενιζέλου και
2ας Μεραρχίας,

• µονοδρόµηση των Βασ. Γεωργίου (µε φορά προς το λιµάνι),
• αντιστροφή της φοράς µονοδρόµησης των οδών:

• Καραολή και ∆ηµητρίου µε φορά προς Λαµπράκη,
• Ελ.Βενιζέλου µε φορά προς Εθνικής Αντιστάσεως,
• Ευαγγελιστρίας προς Λαµπράκη,
• Μπουµπουλίνας µεταξύ Ηρώων Πολυτεχνείου και Ακτής Μι-

αούλη (προς λιµάνι).
Η µελέτη της Αττικό Μετρό για το ∆ήµο Πειραιά δροµολόγησε έργα
εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης της δηµόσιας συγκοι-
νωνίας της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά µε:
• Υπογειοποίηση της Γραµµής 1 στο τµήµα Φάληρο – Πειραιάς (µή-

κους 1,32 χλµ από οδό Ρετσίνα έως Λαµπράκη),
• Επέκταση της γραµµής 3 προς Πειραιά (µε 3 νέες στάσεις εντός

του Πειραιά - Μανιάτικα, Πειραιάς, ∆ηµοτικό Θέατρο),
• Επέκταση του ΤΡΑΜ προς Πειραιά σε 3 φάσεις µε επιπλέον έργα

για τη στήριξη της επέκτασης στους δρόµους διέλευσης του τραµ
και επικαιροποίηση της µελέτης του συστήµατος ελεγχόµενης
στάθµευσης και διερεύνηση χωροθέτησης στάθµευσης για µετε-
πιβίβαση στα µέσα σταθερής τροχιάς.

Η πρόταση ΣΟΑΠ που κατέθεσε ο ∆ήµος Πειραιά αφορούσε την ανα-

βάθµιση επιµέρους περιοχών (4) εντός των διοικητικών ορίων του
για άµεσες πολεοδοµικές παρεµβάσεις, µε αναπτυξιακή ώθηση
στους τοµείς της Ναυτιλίας και του Τουρισµού για την οικονοµική
ανασυγκρότηση της παραγωγικής δοµής της πόλης.
Η Μελέτη για την αξιοποίηση του ανενεργού τµήµατος του σιδη-
ροδροµικού δικτύου (2013) πρότεινε ενοποίηση περιοχών ∆. Πει-
ραιά µε µετατροπή σε ποδηλατόδροµο και πεζόδροµο της γραµµής.
Τέλος, εξετάστηκαν οι:
• Ανάπλαση και αναβάθµιση του παραλιακού µετώπου στο ∆ήµο

Πειραιά (2012), όπου προτείνεται ανάπλαση των δρόµων γύρω
από τον επιβατικό λιµένα του Πειραιά (Ακτή Μιαούλη, Ακτή Πο-
σειδώνος, Ακτή Καλλιµασιώτη και Ακτή Κονδύλη) και των κάθε-
των σε αυτούς δρόµους.

• Ανάπλαση και αναβάθµιση επιλεγµένων περιοχών δικτύου κυ-
κλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό ∆ήµου Πειραιά (2012), όπου
προτείνεται αισθητική αναβάθµισή, µε φύτευση και τοποθέτηση
υπαίθριας επίπλωσης σε πλήθος δρόµων και παιδικών χαρών
του ∆ήµου.

Πολεοδοµικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου
Πειραιά. Ο ρόλος των υπερτοπικών
δραστηριοτήτων και οι πόλοι έλξης
Ο Πειραιάς - πυρήνας εµπορικής και βιοµηχανικής δραστηριότη-
τας-αναπτύχθηκε σχετικά ακανόνιστα, αν και σε µεγάλο µέρος της
επιφάνειάς του παρουσιάζει ένα ιπποδάµειο πολεοδοµικό σύστηµα
που έχει επιτρέψει τη δηµιουργία αξόνων επαρκών γεωµετρικών
χαρακτηριστικών.
Παρουσιάζει έντονες χαράξεις οδικών υποδοµών (ανισόπεδος κόµ-
βος Κηφισού- Παραλιακής, 7ης Μεραρχίας, Γούναρη κ.λπ.) που σε
συνδυασµό µε τις σιδηροδροµικές γραµµές και τα αµαξοστάσιά τους
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αποτελούν παράγοντες αποκοπής της επιφάνειάς του, αφού διχο-
τοµούν την πόλη.
Εντοπίζονται παράλληλοι δρόµοι µε κατά κανόνα ικανοποιητικά µε-
γέθη και σχετικά µεγάλα πεζοδρόµια, πολύ υψηλές πυκνότητες κα-
τοικίας και δραστηριοτήτων, άναρχη και παράνοµη στάθµευση
αυτοκινήτων.
Αναφορικά µε τις χρήσεις γης, εντοπίζεται µια ποικιλία λειτουργιών
που, εκτός της κατοικίας, διακρίνονται σε χονδρικό και λιανικό εµ-
πόριο, σε κέντρα αναψυχής και ψυχαγωγίας, σε χώρους άθλησης,
σε δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και σε αρκετές ακόµη λει-
τουργίες.
∆υνατά στοιχεία-πόλοι στην επιφάνεια του Πειραιά είναι: α) η
έκταση γύρω από το λιµάνι του ΟΛΠ, β) η Φρεαττύδα, γ) ο µεγά-
λος συγκοινωνιακός κόµβος του ΗΣΑΠ και του Προαστιακού τρέ-
νου, δ) το θαλάσσιο µέτωπο και η παραλιακή διαδροµή, ε) το
ΣΕΦ και η περιοχή ανάπλασης γύρω από αυτό, στ) η οδός Πει-
ραιώς και η ιστορική χάραξή της (µακρά τείχη), ζ) το δηµοτικό
θέατρο και η πλατεία µπροστά του και η) η παλιά αγορά.
Περιλαµβάνει περιοχές µε έντονο ανάγλυφο, αλλά και ζώνες σχεδόν
επίπεδες, ενώ χαρακτηριστικά του αποτελούν το λιµάνι, η ποικιλία
της ακτογραµµής και του τοπίου του, οι αρχαιολογικοί του χώροι, η
γειτνίασή του µε τον Φαληρικό Όρµο και η γεωγραφική του θέση στο
κέντρο ιστορικών τόπων που απέχουν ελάχιστα από αυτόν, όπως τα
νησιά του Αργοσαρωνικού, το Σούνιο, η αρχαία Κόρινθος κ.λπ.
Ήδη από τη δεκαετία του '60 παρατηρείται ταχεία και ανεξέλεγκτη
δόµηση, αλλοίωση του κοινωνικού ιστού και συγκέντρωση πληθυ-
σµού κυρίως χαµηλού, αλλά και µέσου ή ανώτερου εισοδηµατικού
επιπέδου. Στο κέντρο εγκαθίστανται υπερτοπικές επιχειρήσεις και
υπηρεσίες, ενώ αναπτύσσονται πλήθος επιχειρήσεων τοπικού εµ-
πορίου που κάνουν τον Πειραιά ένα εύρωστο εµπορικό και επιχει-
ρηµατικό κέντρο µε αυτάρκεια σε όλους τους τοµείς.
Η σύνδεση του Πειραιά µε την Αθήνα γίνεται µε πληθώρα µέσων,
λεωφορείων, τρόλεϊ, αλλά και µε τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο, το
τραµ, τον προαστιακό σιδηρόδροµο και στο µέλλον µε τις γραµµές
της Αττικό Μετρό. Παράλληλα ο ∆ήµος διαθέτει µια σειρά από οδι-
κούς άξονες υπερτοπικής σηµασίας, από τους οποίους καθηµερινά
διέρχονται χιλιάδες οχήµατα και που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό
τη λειτουργία και τη δυναµική του.
Παρατηρείται διάχυση των λειτουργιών του κατά µήκος των οδικών
αυτών αξόνων, επέκταση του οικιστικού ιστού για µόνιµη κατοικία
άρα και αστικοποίηση του συνόλου της επιφάνειάς του, καθώς και
χωροθέτηση επιχειρήσεων εντός και εκτός του παραδοσιακού κέν-
τρου του Πειραιά άλλοτε γραµµικά και άλλοτε σηµειακά.
Μεταβάλλεται λοιπόν ολοένα και περισσότερο ο χαρακτήρας του
παραδοσιακού κέντρου της πόλης, των παραδοσιακών γειτονιών
και κεντρικές λειτουργίες εντοπίζονται στο αναπτυσσόµενο θαλάσ-
σιο µέτωπο δίνοντάς του ένα µητροπολιτικό χαρακτήρα. Εγκαθί-
στανται παραγωγικές δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα και
εξαφανίζονται παλιές δραστηριότητες της πόλης όπως εργοστάσια,
και µεταποιητικές βιοτεχνίες ή λειτουργίες που σχετίζονταν µε τις
παραδοσιακές εργασίες ενός λιµένα. Υπάρχει µία σηµαντική συγ-
κέντρωση δευτερογενών δραστηριοτήτων που βρίσκεται στην πε-
ριοχή δυτικά της οδού Μεθώνης.
Πέραν των παραπάνω, εγκαταστάσεις µεµονωµένου υπερτοπικού
χαρακτήρα που φιλοξενούνται είναι το Τζάνειο, το Ναυτικό Νοσο-
κοµείο Πειραιά, η Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, το Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας και το γήπεδο Καραϊσκάκη, το νέο συγκοινωνιακό κέντρο και
κόµβος µετεπιβίβασης που έχει αναπτυχθεί για τον ΗΣΑΠ και τον

Προαστιακό σε συνδυασµό µε το λιµάνι.
Οι σηµαντικότεροι πόλοι έλξης που εντοπίζονται στον ∆ήµο Πειραιά
και εξυπηρετούν βασικούς τοµείς όπως το εµπόριο, τις µετακινή-
σεις, τον τουρισµό και τις διοικητικές και κοινωνικές λειτουργίες
είναι:
• Το θαλάσσιο µέτωπο, ο παραλιακός δρόµος και οι µαρίνες
• Το κέντρο της πόλης και οι εµπορικοί δρόµοι του
• Τα σχολεία (δηµόσια και ιδιωτικά)
• Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα, κολυµβητήριο κ.λπ.
• Τα µεγάλα πάρκα και οι ανοιχτοί χώροι σε όλη την επιφάνεια του

∆ήµου
• Οι στάσεις της δηµόσιας συγκοινωνίας, και
• Οι πεζόδροµοι.

Τα Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά,
η γεωµετρία του αρτηριακού δικτύου
και οι συνθήκες στάθµευσης στο ∆ήµο
Το οδικό δίκτυο εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο των δήµων του νο-
τιοανατολικού λεκανοπέδιου, όπου η ύπαρξη του επιβατικού λι-
µένα και του θαλάσσιου µετώπου συνολικά, το καθιστούν τερµατικό
δίκτυο ή δίκτυο εξυπηρέτησης της µετεπιβίβασης στα οχηµαταγωγά
πλοία. Αυτό έχει µεταβληθεί σηµαντικά λόγω των κατασκευαστι-
κών έργων που ολοκληρώθηκαν τα προηγούµενα χρόνια ή έχουν
ξεκινήσει λόγω των έργων του ΤΡΑΜ και του Μετρό. Χαρακτηρι-
στικά, η Λεωφόρος Κηφισού µε την απόληξή της στην παραλιακή
λεωφόρο έχει ολοκληρωθεί µε την κατασκευή ενός ανισόπεδου
κόµβου ενώ νέες πλατείες (Ιπποδαµείας) και ράµπες (Λαµπράκη
προς Σκυλίτση) δηµιουργούνται.
Το κύριο δίκτυο της περιοχής περιλαµβάνει πρωτεύουσες οδούς
(π.χ. Θηβών, Πειραιώς, Αγίου ∆ιονύσιου, Κόνωνος), δευτερεύου-
σες (π.χ. Οµ. Σκυλίτση, Γούναρη, Αντιστάσεως, Ακτή Καλλιµασιώτη,
Ακτή Μιαούλη) αρτηρίες και συλλεκτήριες οδούς.
Γενικά το δίκτυο δεν παρουσιάζει παντού κατάλληλα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά για την κάθε κατηγορία του και επιπλέον επιβαρύ-
νεται σηµαντικά από την παρόδια στάθµευση και στάση (ιδιαίτερα
την στάθµευση σε δυο σειρές). Επιπλέον προβλήµατα εντοπίζον-
ται ισόπεδες διασταυρώσεις του σιδηροδροµικού δικτύου µε το
οδικό δίκτυο (Ρετσίνα - Αλών, Αιγάλεω, Αιτωλικού).
Το ζήτηµα της στάθµευσης, αν και τα δύο τελευταία χρόνια έχει πα-
ρουσιάσει πρόοδο (νέος δηµοτικός υπόγειος χώρος στάθµευσης
στην 34ου Συντάγµατος, και υπόγειος σταθµός κάτω από την Ακτή
Τζελέπη στο λιµάνι), παραµένει δυσεπίλυτο και µε την απουσία
αστυνόµευσης η υποβάθµιση είναι συνεχής.
Λόγω σχετικής στενότητας το µεγαλύτερο ποσοστό των δρόµων του
Πειραιά έχει δυο ζώνες συνεχούς στάθµευσης εκατέρωθεν της
οδού και έναν ελεύθερο διάδροµο κίνησης οχηµάτων πλάτους 2,8
– 3,5 µ. Στο κέντρο η παράνοµη στάθµευση φτάνει σε ανάλογα
µεγέθη µε αυτά της νόµιµης και πλήθος δικύκλων σταθµεύουν επί
των πεζοδροµίων.
Ο µεγάλος αριθµός των επισκεπτών της πόλης, η αύξηση του δεί-
κτη ιδιοκτησίας ΙΧ στην περιοχή και η εξάρτηση των µετακινήσεων
από το αυτοκίνητο αυξάνουν κατακόρυφα τη ζήτηση στάθµευσης
κυρίως κατά τις ώρες αιχµής. Παράλληλα τα περισσότερα κτίρια
δεν διαθέτουν χώρους στάθµευσης λόγω παλαιότητας, και στην πε-
ρίπτωση που διαθέτουν πολλοί είναι εκείνοι που προτιµούν να αφή-
σουν για ευκολία τα αυτοκίνητά τους στο δρόµο.
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Η στάθµευση στις γωνίες των οικοδοµικών τετραγώνων δυσκολεύει
τις στρέφουσες κινήσεις, ιδίως των µεγαλύτερων οχηµάτων, που
λόγω του λιµένα ο αριθµός τους είναι σχετικά υψηλός.
Επιπλέον αρκετά πεζοδρόµια είναι πολύ στενά, οι δενδροστοιχίες
βρίσκονται κατά κανόνα στο µέσον του πλάτους τους και έτσι για τον
πεζό είναι αδύνατο να περπατήσει σε αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές
το περπάτηµα γίνεται επί του οδοστρώµατος µε δεδοµένο τον κίν-
δυνο ατυχήµατος.

Τα επερχόµενα έργα υποδοµών σε
ΤΡΑΜ, ΗΣΑΠ και ΜΕΤΡΟ. Η σηµασία
τους για τη βιώσιµη κινητικότητα.
Είναι γεγονός ότι µε τις νέες επεκτάσεις των µέσων σταθερής τρο-
χιάς θα αλλάξει ο κυκλοφοριακός χάρτης του Πειραιά, καθώς οι πε-
ριοχές που θα εξυπηρετούν οι νέοι σταθµοί αυξάνονται, βελτιώνεται
η ακτίνα κάλυψης των µέσων άρα υποστηρίζεται η προσπάθεια µε-
ταβολής της κυκλοφοριακής εικόνας του Πειραιά και η προώθηση
της βιώσιµης κινητικότητας αποκτά υπόσταση.
Αναφορικά µε το µετρό, η Γραµµή 3 του µετρό της Αθήνας, που σή-
µερα ξεκινά από την Αγία Μαρίνα και καταλήγει στο αεροδρόµιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος», αναµένεται να επεκταθεί προς το κέντρο
του Πειραιά έως το 2017 (6 νέοι σταθµοί: Αγία Βαρβάρα, Κορυ-
δαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς, ∆ηµοτικό Θέατρο).
Σύµφωνα µε την Αττικό Μετρό, η επέκταση της γραµµής 3 εκτιµάται
ότι θα εξυπηρετεί σε καθηµερινή βάση 130.000 επιβάτες. Όπως
έχει πάντως παρατηρηθεί διεθνώς τα έργα βιώσιµης κινητικότητας
πρέπει να συνοδεύονται από τη µείωση του χώρου που διατίθεται
στο αυτοκίνητο ώστε να παρατηρηθεί και αντίστοιχη µείωση της κυ-
κλοφορίας του.
Αυτό θα µπορούσε να µειώσει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων,
αλλά διεθνώς έχει παρατηρηθεί ότι αν δεν υπάρχει παράλληλη µεί-

ωση του χώρου που διατίθεται στην κυκλοφορία το δίκτυο τελικά
δεν θα αποσυµφορηθεί ικανοποιητικά.
Σχετικά µε το τραµ, η χάραξή του έχει προσαρµοστεί στις εγκεκριµέ-
νες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ενώ χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό
τµηµάτων µε αποκλειστικό διάδροµο και τµηµάτων συνύπαρξης µαζί
µε την υπόλοιπη κυκλοφορία. Το τραµ θα κινείται σε µονή τροχιά για
οµαλότερη κυκλοφοριακή ένταξη στο οδικό δίκτυο της περιοχής και
αναµένεται να υλοποιηθεί σε 4 φάσεις:
Α΄ ΦΑΣΗ: ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ – ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ
Β΄ ΦΑΣΗ: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ – ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ & ΦΡΕΑΤΤΥ∆Α
Γ΄ ΦΑΣΗ: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ &

ΚΑΜΙΝΙΑ
∆΄ ΦΑΣΗ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ
Το συνολικό µήκος της διαδροµής που θα εξυπηρετεί τον Πειραιά
θα είναι περίπου 50 χιλιόµετρα (25 χλµ το νέο δίκτυο και 25 χλµ το
υπάρχον) και η επιβατική κίνηση θα ανέρχεται καθηµερινά σε πε-
ρίπου 200.000 επιβάτες (65.000 σήµερα και 135.000 νέοι επιβά-
τες), ενώ ο συνολικός στόλος της εταιρείας προβλέπεται να
αποτελείται από 100 οχήµατα τραµ.
Παράλληλα, ο ΗΣΑΠ προβλέπεται να υπογειοποιήσει το δίκτυό του
από την έξοδο του σταθµού «Πειραιάς» (ύψος οδού Ρετσίνα), έως
και λίγο πριν από την είσοδο του σταθµού «Φάληρο» (ύψος οδού
Μπιζανίου). Επιπλέον, στην περιοχή µεταξύ της Γέφυρας Γρηγορίου
Λαµπράκη και της συµβολή της οδού Πειραιώς και Οµηρίδου Σκυ-
λίτση, θα κατασκευαστεί ένας νέος υπόγειος σταθµός µε την ονο-
µασία «Καµίνια», από τον οποίο θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες του
ΗΣΑΠ. Σε κοντινή απόσταση θα κατασκευαστεί η στάση τραµ «Αν-
δρούτσου» στην οποία οι επιβάτες του ηλεκτρικού σιδηρόδροµου
θα έχουν δυνατότητα µετεπιβίβασης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ενίσχυση της δηµόσιας συγκοινω-
νίας, βασικού πυλώνα της βιώσιµης κινητικότητας, θα καθορίσει και
θα αναµορφώσει σηµαντικά την πόλη του Πειραιά, αν αυτό συνδυα-
στεί και µε άλλες προσαρµογές στη λειτουργία της και πρωτίστως
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µε ενίσχυση του περπατήµατος και της χρήσης ποδηλάτου. Στη δη-
µόσια συγκοινωνία δεν υπάγονται µόνο τα οχήµατα και οι διαδροµές
τους αλλά και όλοι εκείνοι οι δρόµοι που χρησιµοποιούνται από
τους επιβάτες για την προσπέλαση των στάσεων, οι οποίοι θα πρέ-
πει να γίνουν κατάλληλοι για περπάτηµα και ποδήλατο. Τότε µόνο
θα µπορέσει να έχει ενταχθεί πραγµατικά η δηµόσια συγκοινωνία
στον Πειραιά.
Η δηµόσια συγκοινωνία και κυρίως οι νέες διαδροµές του ΤΡΑΜ και
του µετρό µπορούν να αποτελέσουν τον κορµό ενός ολοκληρωµένου
δικτύου συνδυασµένων µετακινήσεων, οργανωµένου κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να περιορίζεται η χρήση του αυτοκινήτου στις πραγµατικά
αναγκαίες µετακινήσεις. Αυτό το σύστηµα συνδυασµένων µετακινή-
σεων θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και θα περιλαµβάνει το
περπάτηµα, το ποδήλατο, το ταξί, κάθε δίκτυο δηµόσιας συγκοινωνίας,
τα µικρά και µεγάλα λεωφορεία, το τραµ, το µετρό και συστήµατα που
αναπτύσσονται σε Ευρώπη και Αµερική, όπως το car sharing και το car
pooling.

Μελλοντικές δράσεις:
Το προτεινόµενο σχέδιο για τη Βιώσιµη
Κινητικότητα στον Πειραιά
Ο Πειραιάς είναι µια πόλη ζωντανή και ταυτόχρονα τείνει να παρα-
λύσει από την υπερφόρτωση του οδικού του δικτύου. Το µελλον-
τικό ζητούµενο για αυτόν είναι να αποκτήσει ένα πιο ήπιο και

φιλόξενο αστικό περιβάλλον αλλά συγχρόνως να γίνει πιο δρα-
στήριος και πιο δυναµικός.
Πρόκειται για ένα στοίχηµα αποκατάστασης της τάξης και του πολιτι-
σµού απέναντι στο οποίο κάθε ∆ήµος πρέπει να δοκιµαστεί. Το ζή-
τηµα είναι η αποκατάσταση της νοµιµότητας που µετριέται µε δείκτες
ποιότητας περιβάλλοντος και ζωής, όπως οι συγκεντρώσεις ρύπων,
τα επίπεδα θορύβου, ο αριθµός των ατυχηµάτων, το µέσο πλάτος των
πεζοδροµίων.
Για να δοθούν οι δρόµοι του Πειραιά σε εκείνα τα µέσα που θα εξα-
σφαλίσουν, τόσο την αποτελεσµατική λειτουργία του, όσο και ένα
ζωντανό περιβάλλον για άνετες και ευχάριστες µετακινήσεις, θα
πρέπει πολλά να αλλάξουν στο επίπεδο της µορφής τους. Παρα-
κάτω παρουσιάζονται οι τοµείς επέµβασης:

Πεζοδρόµηση του κέντρου
Η δηµιουργία ενός ενιαίου πεζοδροµηµένου κεντρικού χώρου εµ-
πορικών, διοικητικών και άλλων δραστηριοτήτων που θα αποτελεί
και τη βάση προς πορείες σε πόλους που βρίσκονται περιφερειακά
από αυτό, όπως οι αρχαίες πύλες, το Πανεπιστήµιο κ.λπ. θα είναι
το κλειδί για την προώθηση του περπατήµατος. Κεντρικές οδοί µε
µικτές χρήσεις θα πρέπει να δώσουν χώρο στον πεζό, στο πρότυπο
των ευρωπαϊκών ιστορικών κέντρων αλλά και του παραδείγµατος
της Αθήνας. Θα διαµορφώσουν ένα περιβάλλον ασφαλές και άνετο
για τις µετακινήσεις των χρηστών, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν
την αναψυχή και το εµπόριο. Ενδεικτικά προτείνονται προς πεζο-
δρόµηση οι (βλ. Εικόνα 1):
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• Αγ. Σπυρίδωνος
• Φίλωνος, από Φιλελλήνων έως Πύλης
• Νοταρά, από Φιλελλήνων έως Ευαγγελιστρίας
• Κολοκοτρώνη, από Φιλελλήνων έως ∆ιστόµου
• Πλάτωνος
• Ζωσιµάδων, από Τσαµαδού έως Ευαγγελιστρίας
• Ευριπίδου, από Τσαµαδού έως Ελ. Βενιζέλου
• Καραΐσκου, από Φιλελλήνων έως Ελ. Βενιζέλου

Στάθµευση σε υπόγειους χώρους
Οι υπόγειες λύσεις χώρων στάθµευσης είναι απαραίτητες και εφι-
κτές ενώ κρίσιµο ζήτηµα παραµένει η χωροθέτησή τους. Τα υπό-
γεια γκαράζ θα πρέπει να απευθύνονται κυρίως στους κατοίκους
διότι η ιδιοκτησία αυτοκινήτου είναι υψηλή. Για το χώρο του δρό-
µου υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες.

Προώθηση της επιφανειακής δηµόσιας συγκοινωνίας.
Επέκταση του δικτύου τραµ
Η προώθηση της δηµόσιας συγκοινωνίας επιτυγχάνεται µε λύσεις
που την καθιστούν πιο ελκυστική και αναβαθµίζουν την ποιότητα του
προσφερόµενου έργου. Πρώτο κριτήριο ποιότητας είναι η δηµόσια
συγκοινωνία να κινείται σε αποκλειστικούς διαδρόµους και δεύτερο
να είναι η χάραξή της επιφανειακή. Έτσι ενισχύεται η µεταφορική ικα-
νότητα της δηµόσιας συγκοινωνίας, ενώ δεν παύει η επαφή του επι-
βάτη µε την πόλη. Παράλληλα η εισαγωγή του τραµ στους δρόµους
της πόλης (βλ. εικόνα 2) συνήθως συνοδεύεται από ανάπλαση του
οδικού χώρου των αξόνων από τους οποίους διέρχεται.

Νέες γραµµές δηµοτικής συγκοινωνίας
Για την ενίσχυση της κάλυψης της δηµόσιας συγκοινωνίας προτεί-
νονται 4 νέες γραµµές δηµοτικών λεωφορείων (βλ. εικόνα 3) που θα
ακολουθούν χαρακτηριστικές και αναγνώσιµες πορείες. Απελευθέ-
ρωση, διαπλάτυνση, φύτευση και θωράκιση των πεζοδροµίων.
∆εδοµένης της σηµερινής κατάστασης, απαιτούνται έργα πρωτίστως απε-
λευθέρωσης και διαπλάτυνσης των υπαρχόντων πεζοδροµίων ώστε να
εξασφαλίζεται η ανεµπόδιστη και άνετη µετακίνηση των πεζών.
Επιπλέον, είναι σηµαντικό τα δάπεδα των πεζοδροµίων να ανακα-
τασκευαστούν και να αποκτήσουν επίπεδες και οµαλές επιφάνειες
για τη διευκόλυνση χρήσης τους από ΑΜΕΑ, άτοµα περιορισµένης
κινητικότητας κ.α.

∆ηµιουργία και θωράκιση των περιοχών ήπιας κυκλο-
φορίας
Η διαµπερής κυκλοφορία στις γειτονιές του Πειραιά είναι εµφανής
στο σύνολο του δήµου και οι παρεµβάσεις θα έχουν στόχο την απο-
µάκρυνσή της και την επικράτηση συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας για
καθαρότερο αέρα, ησυχία και απόδοση των δηµοσίων χώρων και του
δρόµου σε όλους τους χρήστες του. Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας επι-
πλέον προτείνεται να αναπτύσσονται σε ακτίνα 200µ. από στάσεις
µέσων σταθερής τροχιάς (βλ. εικόνα 4), στους δρόµους του εµπορι-
κού κέντρου, στην περιοχή γύρω από το λόφο του Προφήτη Ηλία,
100µ. σε περιοχές περιµετρικά των σχολικών εγκαταστάσεων, γύρω
από το ΠΑ.ΠΕΙ. και τα δύο νοσοκοµεία (Τζάνειο και Μεταξά).
Κρίσιµο στοιχείο είναι η αποθάρρυνση των οδηγών µε τη µέθοδο
των συγκλινουσών και αποκλινουσών ροών καθώς και µε θέσπιση
ως ανώτερου ορίου ταχύτητας τα 30 χλµ/ώρα.

∆ηµιουργία Πράσινων ∆ιαδροµών
Για την ενίσχυση του πρασίνου αλλά και για την διαµόρφωση ενός
φιλικού περιβάλλοντος για τον κάτοικο και τον επισκέπτη του
∆ήµου προτείνονται 5 βασικές πράσινες διαδροµές:
1. Κυκλική διαδροµή στην Πειραϊκή χερσόνησο (Πλ. Τερψιθέας,

Ακτή Μιαούλη, Χατζηκυριάκειο, Παραλιακή)
2. Από το Νέο Φάληρο έως το Λιµάνι του Πειραιά (βλ. εικόνα 5)
3. Στην περιοχή του Αγ. ∆ηµητρίου (σταθµός Λεύκας, πάρκο ∆ηλά-

βερη, Μεθώνης, αρχ. χώρος Ηετειώνειας Ακτής).
4. Στα Μανιάτικα (Μεθώνης, Υπαπαντής, ∆ηµητρακοπούλου, Αι-

ωλικού, Πάρκο ∆ηλαβέρη)
5. Στα Καµίνια (Λεύκα, Πειραιώς, Νέο Φάληρο - ένωση µε την πρά-

σινη διαδροµή 3)

∆ιαχείριση Κυκλοφορίας
Παράλληλα µε τα παραπάνω θα απαιτηθούν νέες κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις (βλ. εικόνα 6) στη κεντρική περιοχή του Πειραιά.

Κατασκευή λωρίδων για ποδήλατο
Η δηµιουργία υποδοµής για το ποδήλατο, αν και δύσκολο εγχείρηµα
στο δίκτυο του Πειραιά, µπορεί να γίνει µε κατάλληλες διαµορφώ-
σεις στο κύριο οδικό δίκτυο ώστε να συνδεθεί µελλοντικά µε το µη-
τροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου της Αθήνας. Το ποδήλατο στις
περιοχές ήπιας κυκλοφορίας θα συνυπάρχει µε το αυτοκίνητο και
τους πεζούς, ενώ στοίχηµα θα αποτελέσει η ενσωµάτωσή του στην
κυριαρχούσα οδηγική συµπεριφορά. Το προτεινόµενο συµπληρω-
µατικό δίκτυο ποδηλατοδρόµων (πέραν του µητροπολιτικού) θα συν-
δέει το κέντρο µε τις γειτονιές του Πειραιά (βλ. εικόνα 7).

Εικόνα 1:
Το προτεινό-
µενο δίκτυο
πεζοδρόµων

Εικόνα 2:
Προτεινόµενη
γραµµή Τραµ –
δίκτυο κορµού
(Πειραϊκή
Χερσόνησος -
Λεύκα)
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Εικόνα 3:
Προτάσεις για
τη ∆ηµοτική
Συγκοινωνία -
4 διαδροµές

Εικόνα 4:
Οι προτεινόµε-
νες περιοχές
ήπιας κυκλο-
φορίας στο
κέντρο του
∆ήµου (ζώνες
200µ γύρω
από τους
σταθµούς)

Εικόνα 5:
Η προτεινό-
µενη πράσινη
διαδροµή 2
(Νέο Φάληρο –
ΗΣΑΠ Πει-
ραιάς)

Εικόνα 6:
Προτάσεις για
τη διαχείριση
της κυκλοφο-
ρίας

Εικόνα 7:
Προτεινόµενο
∆ίκτυο για το
ποδήλατο

*Γεωργία Χριστοδουλοπούλου
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

**Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος

***Μαρία Σίτη
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός - MSc Πολεοδόµος

****Βασίλης Ελευθερίου
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός - MSc Πολεοδόµος
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AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εσπεριδα ΣΕΣ: «Προωθηση Βιωσιµης
Κινητικοτητας Σε Αστικες Περιοχες»

Αµφιθέατρο ΤΕΕ - 16 Σεπτεµβρίου 2014

Γιώργος Γιαννής*, Γιάννης Τυρινόπουλος**, Αγγελική Κοψαχείλη***, Βασίλης Βαβάκος****

Συνεδρία Α: ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Συντονιστές: Γιάννης Τυρινόπουλος, Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ και
Βασίλης Βαβάκος, Συγκοινωνιολόγος
Η πρώτη ενότητα της εσπερίδας ήταν αφιερωµένη σε τοποθετήσεις προ-
σκεκληµένων οµιλητών κυρίως από θεσµικούς φορείς και συγκοινω-
νιολόγους που έχουν ασχοληθεί ενεργά µε το αντικείµενο της Βιώσιµης
Αστικής Κινητικότητας (ΒΑΚ).

Τον πρώτο χαιρετισµό απηύθυνε ο κ. Α. Κουλίδης εκπρόσωπος του
ΥΠΕΚΑ. Ο κ. Κουλίδης αναφέρθηκε στη δηµιουργία του δικτύου 16 ελ-
ληνικών πόλεων, οι οποίες θα υλοποιήσουν δράσεις για την προώθηση
της βιώσιµης κινητικότητας. Για το σκοπό αυτό κάθε πόλη θα χρηµατο-
δοτηθεί µε 10.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο κ. Κουλίδης µίλησε για τον
ποδηλατόδροµο Αττικής, ένα φιλόδοξο έργο υποδοµής, το οποίο θα
χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ µε 2,7 εκατ. ευρώ και αναµένεται να ολο-
κληρωθεί στο τέλος του 2015. Ένα τµήµα του ποδηλατόδροµου έχει
ήδη δηµοπρατηθεί. Τέλος, έκανε αναφορά στην ανάπλαση της Πανεπι-
στηµίου.

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο κ. Χρίστος Καραµάνος Αντιπεριφερει-
άρχης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. Ο κ. Καραµάνος αναφέρ-
θηκε στις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας σχετικών µε το
αντικείµενο της εσπερίδας, οι οποίες είναι: ανασχεδιασµός δικτύου,
πληροφόρηση επιβατών, διαχείριση οδικής κυκλοφορίας, ελεγχόµενη
στάθµευση και η δωρεάν µεταφορά µαθητών.

Ο κ. Κώστας Πετράκης, µέλος του ΣΕΣ, µίλησε για τα Σχέδια Βιώσιµης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Παρουσίασε τον ορισµό τους, τα κύρια
χαρακτηριστικά, το περιεχόµενο και τη συµβολή τους στην προώθηση
της βιώσιµης κινητικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης των αστικών
περιοχών. Ειδική αναφορά έκανε στην προσβασιµότητα των µεταφορι-
κών υποδοµών από όλες τις κατηγορίες του πληθυσµού.

Η κα Μόνικα Θέµου, συγκοινωνιολόγος του ΥΠΕΚΑ, αναφέρθηκε στο
ρόλο του ΥΠΕΚΑ στις δράσεις των πόλεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Εβδοµάδας Κινητικότητας (ΕΕΚ), καθώς και στα οφέλη που µπορούν να
αποκοµίσουν οι πόλεις από την ανάπτυξη και εφαρµογή ολοκληρωµέ-
νων ΣΒΑΚ.

Τις Συγκοινωνίες Αθηνών εκπροσώπησε ο κ. Ιάσονας Αγγελόπουλος,
επίσης µέλος του ΣΕΣ. Ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στις προτεραι-
ότητες του οργανισµού, τις προβλεπόµενες δράσεις και ειδικότερα τις
συνέργειες µε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η δηµιουργία
Κέντρου Κινητικότητας, η προβολή της πόλης της Αθήνας σε συνεργα-
σία µε τον ∆ήµο Αθήνας και η ανάπτυξη ΣΒΑΚ. Επίσης, τόνισε ότι θα

υπάρξει νέο τµήµα στο οργανόγραµµα του οργανισµού για την αστική
κινητικότητα.

Την πρώτη ενότητα έκλεισε ο κ. Πέτρος Κρητικός εκπροσωπώντας την
Εκστρατεία Ecomobility. Ο κ. Κρητικός µίλησε για το σκοπό, τις βασικές
δράσεις της Εκστρατείας, καθώς και για τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθηθούν για όσα σχολεία ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν.

Τέλος, ο κ. Γιάννης Τυρινόπουλος έκανε µια σύνοψη των κύριων ση-
µείων των οµιλιών που προηγήθηκαν. Επίσης, ο κ. Τυρινόπουλος έκανε
µια σύντοµη παρουσίαση του στόχου της ΕΕΚ, του ιστορικού της, των βα-
σικών δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της διορ-
γάνωσής της, αλλά και της ελληνικής συµµετοχής.

Συνεδρία Β: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συντονιστές: Γιώργος Γιαννής, πρ. Πρόεδρος ΣΕΣ και Αγγελική Κοψα-
χείλη, Συγκοινωνιολόγος
Η τελευταία ενότητα της εσπερίδας ήταν αφιερωµένη σε σύντοµες πα-
ρεµβάσεις και τοποθετήσεις από τους συµµετέχοντες.
Αρχικά έλαβε το λόγο ο κ. Βασίλης Βαβάκος επισηµαίνοντας ότι η ΒΑΚ
αποτελεί υπόθεση όλων, όχι µόνο των αρχών αλλά και των πολιτών. Η
αµοιβαία αυτή δέσµευση απαιτεί καταρχήν σωστή ενηµέρωση από την
πλευρά των αρχών αλλά και συνεχή επικοινωνία µεταξύ αρχών και πο-
λιτών. Ο κ. Βαβάκος τόνισε ότι η ΒΑΚ προϋποθέτει σαφές όραµα και στό-
χους που να ενσωµατώνονται σε µια συνολική στρατηγική, η οποία θα
καταλήγει σε µέτρα και δράσεις. Σε συνέχεια αυτού υποστήριξε ότι όλα
τα µέσα µετακίνησης έχουν θέση στον σχεδιασµό της ΒΑΚ, συµπερι-
λαµβανοµένου και του Ι.Χ. µε µέτρα εκλογίκευσης ή/και τιµολόγησης
της χρήσης του, όπως για παράδειγµα η ελεγχόµενη στάθµευση. Κλεί-
νοντας την τοποθέτησή του ανέφερε ότι η ΒΑΚ είναι θέµα επιλογής και
συµπεριφοράς των µετακινούµενων πολιτών καθώς και ότι η ΒΑΚ «χτί-
ζεται» σε δίκτυα πολιτών.

Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο κ. Πάνος Παπαδάκος θίγοντας την «πτω-
τική» πορεία του συγκοινωνιακού σχεδιασµού την τελευταία 10-ετία.
Παρότι το τέλος των Ολυµπιακών Αγώνων µας άφησε µια κληρονοµιά
σε σύγχρονες και αναβαθµισµένες υποδοµές αλλά και πλούσια εµπει-
ρία σε θέµατα ανάπτυξης και διαχείρισης συγκοινωνιακών συστηµάτων,
αυτές έµειναν σχεδόν αναξιοποίητες. Η «ορµή» της προηγούµενης 10-
ετίας συνεχώς φθίνει, επηρεασµένη σαφώς από την κρίση η οποία µεί-
ωσε τα συγκοινωνιακά προβλήµατα µειώνοντας κατ’ επέκταση την
αίσθηση του επείγοντος και την κοινωνική και πολιτική πίεση που
υπήρχε στην Ολυµπιακή αλλά και µετά-Ολυµπιακή περίοδο. Η κρίση
εντούτοις δεν είναι η µοναδική αιτία της φθίνουσας αυτής πορείας κατά
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τον κ. Παπαδάκο. Υπάρχει φυσικά έλλειψη πόρων αλλά και έλλειψη
άλλων εργαλείων (θεσµικό πλαίσιο, οργάνωση και διαδικασίες) καθώς
και προσώπων (υπηρεσίες µε γνώση). Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Παπα-
δάκος τόνισε τον διαχρονικό ρόλο του ΣΕΣ ο οποίος συµπυκνώνεται στο
να πιέζει συνεχώς προς την σωστή κατεύθυνση σχεδιασµού, ανάπτυξης
και διαχείρισης των συγκοινωνιακών συστηµάτων.

Εν συνεχεία, ο κ. Θάνος Βλαστός από το ΕΜΠ ανέφερε ότι υπάρχουν
πολλά και χρήσιµα παραδείγµατα ευρωπαϊκών πόλεων που σχεδιάζουν
και εφαρµόζουν µέτρα ΒΑΚ, σε αντίθεση µε την Αθήνα. Στην τοποθέτησή
του ο κ. Βλαστός έδωσε έµφαση στην προώθηση των ήπιων µορφών
µετακίνησης (πεζή και µε ποδήλατο), έκανε εκτενή αναφορά στην πε-
ριορισµένη ανάπτυξη και προώθηση αυτών των µορφών µετακίνησης,
τονίζοντας ταυτόχρονα ότι είµαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό. Κλείνοντας
σηµείωσε πως βασικός άξονας της ΒΑΚ είναι οι δηµόσιες συγκοινωνίες
και σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του ΟΑΣΑ µπορεί να είναι καθοριστικός.

Η κα Άννα Αναστασάκη από την Αττικό Μετρό αναρωτήθηκε γιατί ο ΣΕΣ
ενώ έχει πραγµατοποιήσει εδώ και καιρό καταγραφή απόψεων, θέσεων
και προτάσεων δεν έχει πάει ένα βήµα πιο πέρα προτείνοντας πλέον
συγκεκριµένες λύσεις. Στη συνέχεια σχολίασε ότι ο ΟΑΣΑ παρουσίασε
ένα ενδιαφέρον και ολοκληρωµένο πλάνο δράσεων προς την κατεύ-
θυνση της ΒΑΚ, εντούτοις κάποιες από αυτές εµπίπτουν µάλλον στην
δικαιοδοσία της Περιφέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο ανέδειξε την ανα-
γκαιότητα συνεργασίας και κατανοµής αρµοδιοτήτων ως προς την υλο-
ποίηση µέτρων και δράσεων ΒΑΚ.

Ο πρόεδρος του ΣΕΣ, κ. Κώστας Αντωνίου σχολίασε ότι η ΒΑΚ δεν εξαρ-
τάται µόνο από το παρεχόµενο επίπεδο του συγκοινωνιακού συστήµα-
τος αλλά και από τον βαθµό ανταπόκρισης/ευαισθητοποίησης και κατ’
επέκταση αναθεώρησης συµπεριφοράς των µετακινούµενων, φέρον-
τας ως αντιπαραδείγµατα σηµερινές συµπεριφορές όπως η παράνοµη
στάθµευση και η λαθρεπιβίβαση.

Ο κ. Κώστας Παπανδρέου στη συνέχεια έθιξε το θέµα έλλειψης τεχνο-
γνωσίας και εκπαίδευσης σε θέµατα ΒΑΚ των δήµων αναδεικνύοντας
ως πιθανή λύση τη διαµόρφωση δικτύου ανταλλαγής απόψεων, δεδο-
µένων αλλά και καλών πρακτικών ΒΑΚ.

Στην ίδια κατεύθυνση η κα Μόνικα Θέµου, από το ΥΠΕΚΑ συµφώνησε
µε την έλλειψη τεχνογνωσίας στους δήµους σε θέµατα ΒΑΚ και τόνισε
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να ακούει την άποψη των Συγκοινω-
νιολόγων όσον αφορά τον χωρικό σχεδιασµό σε συνδυασµό µε τη δια-
χείριση συγκοινωνιακών συστηµάτων.

Η κα Αγγελική Κοψαχείλη από την Αττικό Μετρό ανέφερε ότι απαιτείται
σαφώς ο καταµερισµός αρµοδιοτήτων όσον αφορά µέτρα και δράσεις
ΒΑΚ αλλά ταυτόχρονα απαιτείται και µια ιεράρχηση των αναγνωρισµέ-
νων µέτρων και δράσεων. Όσον αφορά για παράδειγµα την Αθήνα, η κα
Κοψαχείλη αναγνώρισε ότι προφανώς και χρειάζονται άµεσα µέτρα προ-
ώθησης ήπιων µορφών µετακίνησης αλλά δεν παύει να υφίσταται η
ανάγκη για ολοκλήρωση αναγκαίων υποδοµών ΜΜΜ καθώς αυτά απο-
τελούν και τον κορµό του συγκοινωνιακού συστήµατος µιας µεγαλού-
πολης (περαιτέρω επέκταση του Μετρό).

Εν συνεχεία το λόγο πήραν σπουδαστές του ΕΜΠ απευθύνοντας ερω-
τήσεις, κυρίως προς τον εκπρόσωπο του ΟΑΣΑ, σχετικά µε τα νυχτερινά
δροµολόγια αλλά και τη «συγκοινωνιακή» συνεργασία µεταξύ όµορων
δήµων.

Ο κ. Ιάσονας Αγγελόπουλος, εκπρόσωπος του ΟΑΣΑ προς απάντηση των
ερωτήσεων που του τέθηκαν ανέφερε ότι ο ΟΑΣΑ προωθεί καθηµερινά
την καλύτερη συνεργασία των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών µε τους δήµους

και ότι όσον αφορά τις ανάγκες για νυχτερινή εξυπηρέτηση επιβατών
αυτές εξυπηρετούνται έµµεσα (κυρίως λόγω έλλειψης οδηγών) µέσα
από την ευρύτερη αναδιοργάνωση των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών. Στη
συνέχεια συνοψίζοντας κάποια καίρια σηµεία της οµιλίας του, στη διάρ-
κεια της 1ης Ενότητας, ανέφερε ότι στόχοι των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών
είναι αφενός µία πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση µε πλήρη αναδιορ-
γάνωση των παρεχόµενων υπηρεσιών όλων των ΜΜΜ, αφετέρου ξε-
κάθαρη και ενοποιηµένη επικοινωνιακή πολιτική, µε έµφαση στον
επιβάτη και στην παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών. Τέλος, σηµείωσε
πως τα δηµόσια µέσα συνεργάζονται πλέον καλύτερα µε το ποδήλατο
στοχεύοντας και µε αυτόν τον τρόπο στην καλύτερη προώθηση της ΒΑΚ.

Στην τελευταία τοποθέτηση της Ενότητας, ο κ. Κώστας Πετράκης µίλησε
συγκεκριµένα για τα Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Αναλυτικότερα είπε ότι έχουν ήδη ετοιµασθεί ΣΒΑΚ στη Θεσσαλονίκη
και στη ∆υτική Αθήνα και τόνισε ότι οι Συγκοινωνιολόγοι πρέπει να έχουν
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση και εκπόνηση των ΣΒΑΚ γενικά. Σύµ-
φωνα µε τον κ. Πετράκη αυτό που απουσιάζει από την ελληνική πραγ-
µατικότητα είναι µια συνολική πολιτική διαχείρισης ΣΒΑΚ ιδιαίτερα δε
όσον αφορά ένα λειτουργικό θεσµικό πλαίσιο για την εκπόνηση µελε-
τών αλλά και για την υλοποίηση έργων, µέτρων και δράσεων. Κλείνον-
τας τόνισε ξανά το ρόλο των Συγκοινωνιολόγων στην επιτυχή έκβαση
ενός ΣΒΑΚ λέγοντας πως η κοινωνία υποδηλώνει προτεραιότητες και
στόχους αλλά οι συγκοινωνιολόγοι αναδεικνύουν τις παραµέτρους επι-
τυχίας.

Συνοψίζοντας ο κ. Γιώργος Γιαννής από το ΕΜΠ είπε ότι χρειάζεται επι-
µονή στη συνεργασία όλων των αρµόδιων σε θέµατα ΒΑΚ φορέων, ει-
δικά όταν υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες. Σε αυτό το
πλαίσιο έµφαση έδωσε στον ρόλο της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια,
∆ήµοι) και στις συνεργασίες µεταξύ τους, στον ρόλο των ∆ηµόσιων Συγ-
κοινωνιών καθώς και στη δηµιουργία οµάδων ΒΑΚ, στους ∆ήµους και
στις Περιφέρειες, µε σκοπό την προετοιµασία ΣΒΑΚ για όλες τις µικρές
και µεγάλες αστικές περιοχές της χώρας. Παρατήρησε ότι οι υπάρχου-
σες θέσεις του ΣΕΣ για την ΒΑΚ είναι διαχρονικές και προσπαθούν στην
κατεύθυνση του σωστού µίγµατος µέτρων και δράσεων. Εντούτοις τό-
νισε ότι πρέπει να γίνονται συνεχώς πιο συγκεκριµένες. Τέλος ανέφερε
ότι ο ΣΕΣ, αφουγκραζόµενος τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κοι-
νωνίας, οφείλει και µπορεί να προωθήσει πιο αποφασιστικά τις σωστές
κατευθύνσεις όσον αφορά την ΒΑΚ.

Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Γιάννης Τυρινόπουλος, Γενικός Γραµµατέας
του ∆Σ του ΣΕΣ, τοποθετούµενος στο θέµα του ρόλου του ΣΕΣ στην προ-
ώθηση της ΒΑΚ, ενηµερώνοντας τους παρευρισκόµενους ότι στις επι-
τροπές του ΣΕΣ, για το διάστηµα 2014-2016, περιλαµβάνονται η
Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία µεταξύ άλλων θα ασχοληθεί και µε την
προώθηση θέσεων και θεµάτων ΒΑΚ, καθώς και η Επιτροπή Εκπαίδευ-
σης και Επιµόρφωσης, η οποία µεταξύ άλλων στοχεύει και στη διερεύ-
νηση νέων τεχνικών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού
(συγκοινωνιολόγων) σε δηµόσιους οργανισµούς. Επίσης ενηµέρωσε
για τις επόµενες εκδηλώσεις του ΣΕΣ.

*Γιώργος Γιαννής
πρ. Πρόεδρος ΣΕΣ, ΕΜΠ

**Γιάννης Τυρινόπουλος
Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ, ΤΕΙ Αθήνας

***Αγγελική Κοψαχείλη
Συγκοινωνιολόγος - Αττικό Μετρό ΑΕ

****Βασίλης Βαβάκος
Συγκοινωνιολόγος
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Με µεγάλη επιτυχία στέφθηκε η Ηµερίδα «Οδική Ασφάλεια Υπο-
δοµών» που διοργάνωσε την Πέµπτη 20-11-2014 η MAKE ROADS
SAFE HELLAS στην Αθήνα. Η προσέλευση πάνω από 100 στελεχών
δηµόσιων υπηρεσιών, ιδιωτικών οργανισµών, µελετητών και εµ-
πειρογνωµόνων που ασχολούνται µε την οδική ασφάλεια, φανε-
ρώνει την ανησυχία της κοινωνίας για τη σύγχρονη µάστιγα των
τροχαίων ατυχηµάτων.
Ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, κ. Μιχάλης Παπα-
δόπουλος, παρέστη και απεύθυνε χαιρετισµό στην Ηµερίδα. Κατά την
οµιλία του, ο κ. Υφυπουργός αφού χαιρέτησε τις πρωτοβουλίες της
MAKE ROADS SAFE HELLAS, οι οποίες µπορούν να συνεισφέρουν µε τις
καλές πρακτικές και τα εργαλεία από τη διεθνή επιστηµονική κοινό-
τητα, στην εθνική προσπάθεια για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας,
τόνισε τη σηµασία που δίνει το Υπουργείο στην ανάπτυξη των υποδο-
µών που εξασφαλίζουν την ασφάλεια προς τους χρήστες και δηµι-
ουργούν ένα συγχωρητικό περιβάλλον, όπως επιβάλλει η σύγχρονη
Ολιστική Προσέγγιση για την Οδική Ασφάλεια. Επίσης, ο κ. Υφυπουρ-
γός αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου στον Τοµέα της Οδικής
Ασφάλειας και ιδιαίτερα στην πρόθεση του Υπουργείου οι έλεγχοι να
επεκταθούν σε όλα τα νέα έργα της υποδοµής και όχι µόνο σε αυτά
που εντάσσονται στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα.
Ο συντονιστής του έργου ∆ρ. Ε. Μπέλλος και ο κ. Σ. Ευσταθιάδης,
Συγκοινωνιολόγος ανέφεραν “το έργο SENSOR και η MAKE ROADS
SAFE HELLAS µετά από επιθεωρήσεις µε ειδικά εξοπλισµένο και πι-
στοποιηµένο όχηµα, προσέφεραν µια εµπεριστατωµένη µελέτη για
την κατάταξη των οδών από πλευράς οδικής ασφάλειας για 3.600
χλµ. του βασικού Οδικού ∆ικτύου και την κατηγοριοποίησή του µε
βάση το Σύστηµα των Αστεριών. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα
που αξιολογείται η ασφάλεια των υποδοµών στη βάση των διεθνών
πρωτοκόλλων iRAP. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το 54% του µή-
κους των οδών που επιθεωρήθηκαν προσφέρει την ελάχιστη ασφά-
λεια στους οδηγούς οχηµάτων (1 ή 2 αστέρια µε µέγιστο τα πέντε)

και το 45% κατατάσσεσαι στην κατηγορία των 3 αστεριών. Το µεγα-
λύτερο µέρος των κλειστών αυτοκινητόδροµων αξιολογήθηκε µε 3,
4 ή 5 αστέρια. Οι στοχευµένες παρεµβάσεις που προτείνουµε µπο-
ρούν, αν υλοποιηθούν στο σύνολό τους, να αποσοβήσουν περισ-
σότερους από 26.000 θανάτους και σοβαρούς τραυµατισµούς σε
βάθος 20ετίας”. Ο κ. S. Lawson, εκτελεστικός ∆ιευθυντής της Eu-
roRAP παρουσίασε την υλοποίηση της συγκεκριµένης µεθοδολο-
γίας σε 80 χώρες παγκοσµίως και την υιοθέτησή της από
Κυβερνήσεις και ∆ιεθνείς Οργανισµούς, όπως η Ολλανδία, Μεγ.
Βρετανία, Αυστραλία, Ηνωµένα Έθνη, Παγκόσµια Τράπεζα, Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.α. Τόνισε ότι σε πολλές χώρες της Ευ-
ρώπης πραγµατοποιούνται περιοδικές επιθεωρήσεις και
αξιολογήσεις οδών µε χρήση της µεθοδολογίας αυτής, εφαρµό-
ζοντας την Κοινοτική Οδηγία 2008/96.
Στη ηµερίδα συνεισέφεραν σηµαντικοί οµιλητές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Ο κ. David Ward, Executive Secretary of the Com-
mission of Global Road Safety δήλωσε “η ολοκλήρωση της αξιο-
λόγησης της βασικής οδικής υποδοµής στην Ελλάδα είναι µια
τεράστια πρόοδος για την οδική ασφάλεια. Αυτού του τύπου οι ενέρ-
γειες υποστηρίζουν ουσιαστικά το Στρατηγικό Σχέδιο για τη ∆εκαε-
τία ∆ράσης για την Οδική Ασφάλεια των Ηνωµένων Εθνών”.
Εκπρόσωποι από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων και την
Εγνατία Οδό ΑΕ παρουσίασαν το πλαίσιο της εφαρµογής της Ευρω-
παϊκής Οδηγίας 96/2008 και τις µεγάλης έκτασης µελέτες που
υλοποιούνται για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Το ΕΜΠ και ο Σύλ-
λογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων παρουσίασαν τις ουσιαστικές
προτάσεις τους για τη συνολική αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Τέλος ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η συνεισφορά των εκπροσώπων
των αυτοκινητοδρόµων της χώρας µας που αναφέρθηκαν στη µε-
γάλη καθηµερινή προσπάθεια που καταβάλλουν για την προστα-
σία των οδηγών.

Απολογισµός Ηµερίδας
«Οδική Ασφάλεια Υποδοµών»
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Επιστηµονική Επιτροπή
Γιώργος Γιαννής, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αντωνίου
Γιάννης Γκόλιας
Νικόλαος Ηλιού
Γιώργος Κανελλαΐδης
Αλέξανδρος Κοκκάλης
Παντελής Κοπελιάς
Γιώργος Μίντσης
Άγγελος Μπεκιάρης
Ευτυχία Ναθαναήλ
Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Μάγδα Πιτσιάβα Λατινοπούλου
Αµαλία Πολυδωροπούλου
Βασίλης Ψαριανός

6ο Πανελληνιο Συνεδριο
Οδικης Ασφαλειας

2η Ανακοίνωση

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο µε την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφά-
λειας του ΤΕΕ διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής
Ασφάλειας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 12-13 Μαρτίου
του 2015.
Το συνέδριο αυτό αποτελεί συνέχεια των προηγούµενων Πανελ-
ληνίων Συνεδρίων Οδικής Ασφάλειας, τα οποία πραγµατοποιήθη-
καν στη Θεσσαλονίκη το 1994, στο Βόλο το 1998 και το 2012, στην
Πάτρα το 2005 και στην Αθήνα το 2009, πρόκειται δε για την κορυ-
φαία από τις δράσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
στο αντικείµενο της ασφάλειας των οδικών µεταφορών.

Κύριοι στόχοι του συνεδρίου είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση
του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα αλλά και των προ-
σπαθειών και καινοτοµιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για τη
βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, οχηµάτων και πεζών στο ελλη-
νικό οδικό δίκτυο. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέ-
σµατα από την ανάλυση των στοιχείων οδικών ατυχηµάτων, καθώς
και µεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνολογίες, σχετικές µε την οδική
ασφάλεια, οι οποίες έχουν εφαρµοστεί ή πρόκειται / προτείνεται να
εφαρµοστούν στην Ελλάδα. Θα παρουσιαστεί η πρόοδος εφαρµο-
γής του «Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας» και µέσα από τις
εργασίες του Συνεδρίου εκτιµάται ότι θα εξαχθούν χρήσιµα συµπε-
ράσµατα για τις εγχώριες αδυναµίες και δυσκολίες σε θεσµικό επί-
πεδο αλλά και σε επίπεδο συµπεριφοράς οδηγών και υποδοµών, οι
οποίες αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάσχεσης στη βελτίωση
των οδικών συνθηκών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη
χώρα. Επίσης, θα παρουσιαστούν διεθνείς εµπειρίες και καινοτό-
µες πρακτικές και θα συζητηθεί η εφαρµοσιµότητα και τα πιθανά
αποτελέσµατά τους στις εγχώριες συνθήκες.

Κύριες θεµατικές περιοχές του Συνεδρίου είναι οι εξής:
Α. Πολιτική Οδικής Ασφάλειας και Θεσµικό Πλαίσιο
Β. Οδικό περιβάλλον

(Σχεδιασµός, προδιαγραφές, εξοπλισµός οδού, επικίνδυνες θέ-
σεις, έλεγχος οδικής ασφάλειας, διαχείριση ταχυτήτων, οδική
ασφάλεια στα αστικά δίκτυα, σήραγγες, έξυπνη υποδοµή, κ.λπ.)

Γ. Χρήστης Οδού
(Συµπεριφορά οδηγού, νέοι οδηγοί, ηλικιωµένοι οδηγοί, πεζοί,
δικυκλιστές, παιδιά, αλκοόλ, ταχύτητα, ζώνες ασφαλείας και
κράνη, κ.λπ.)

∆. Οχήµατα
(Προδιαγραφές, εµπορευµατικές µεταφορές, λεωφορεία, δίκυ-
κλα, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων, επικίνδυνα φορτία, νέες τε-
χνολογίες, κ.λπ.)

Ε. Ανάλυση Ατυχηµάτων
ΣΤ.Αντιµετώπιση Ατυχηµάτων και Νέες Τεχνολογίες

(∆ιαχείριση συµβάντων, άµεση επέµβαση, µονάδες τραύµατος, κ.λπ.)

Το συνέδριο αφορά ερευνητές, επιστήµονες, επαγγελµατίες και φο-
ρείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείµενα τα οποία είναι
συναφή µε την οδική ασφάλεια και συµπεριφορά, στην Ελλάδα και
σε διεθνές επίπεδο.

Πιο συγκεκριµένα το Συνέδριο απευθύνεται σε:
• Αρµόδια Υπουργεία (ΥΠΟΜΕ∆Ι, Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Υγείας, Υπ.

Παιδείας & Θρησκευµάτων, Υπ. ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του
Πολίτη)

• Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα
• Βιοµηχανίες οχηµάτων και οδικής υποδοµής
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
• Ασφαλιστικές Εταιρείες
• Λέσχες Αυτοκινήτου και Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
• Εκπαιδευτές Οδηγών
• Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Κύριες ηµεροµηνίες:
• Ιούλιος 2014: Ανακοίνωση συνεδρίου

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών
• 7 Νοεµβρίου 2014: Λήξη υποβολής εργασιών για το συνέδριο
• 15 ∆εκεµβρίου 2014: Λήξη αξιολόγησης εργασιών

Ενηµέρωση συγγραφέων για αποδοχή ερ-
γασιών

• 30 Ιανουαρίου 2015: Υποβολή τελικής έκδοσης εργασιών
Οριστικοποίηση προγράµµατος συνεδρίου

• Μάρτιος 2015: ∆ιεξαγωγή συνεδρίου
Οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
roadsafety2015@gmail.com, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα,
χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα που βρίσκεται στον ιστότοπο του συ-
νεδρίου: http://www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015/?page_id=68.
Στην υποβολή θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, οι
συγγραφείς, η ιδιότητά τους, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και η θε-
µατική ενότητα στην οποία θεωρούν ότι ανήκει η εργασία τους.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε το Συνέδριο µπορείτε να
επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΣΕΣ http://www.ses.gr, να επι-
κοινωνείτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο info@ses.gr ή να
απευθύνεστε στη Γραµµατεία του ΣΕΣ (τηλ.: 210.36.40.604, fax:
210.36.09.220, ώρες 10.00-14.00, ∆ευτέρα - Παρασκευή).

Οργανωτική Επιτροπή
Παντελής Κοπελιάς, Πρόεδρος
Σοφία Βαρδάκη
∆έσποινα ∆ρυµαλίτου
Παναγιώτης Ιορδανόπουλος
Μαρία Μαυροειδή
Ελένη Μισοκεφάλου
Παναγιώτης Παπαντωνίου
Αναστασία Πνευµατικού
Νικόλαος Ποριώτης
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Ηµεριδα Οδικης Ασφαλειας Στο ΕΜΠ
Στο πλαίσιο του έργου ROSEE του Προγράµµατος ∆ιακρατικής Συνερ-
γασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE), διοργανώθηκε από τον
Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του ΕΜΠ, Ηµερίδα
Οδικής Ασφάλειας που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, την Πέµπτη, 2
Οκτωβρίου 2014. Στην ηµερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του
έργου ROSEE καθώς και οι συνεισφορές των µελών της Εθνικής Συµ-
βουλευτικής Οµάδας που λειτούργησε στο πλαίσιο του έργου. Η Ηµε-
ρίδα αυτή αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας
ανάµεσα στους εµπλεκόµενους µε την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα,

πάνω σε θέµατα προτεραιότητας οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης, µε έµφαση σε
θέµατα πολιτικής, ασφάλειας της οδικής υποδοµής και συµπεριφοράς
των χρηστών της οδού. Στην Ηµερίδα συµµετείχαν περισσότεροι από 80
ειδικοί στην οδική ασφάλεια µεταξύ των οποίων εκπρόσωποι αρµόδιων
Υπουργείων, υπεύθυνοι λειτουργίας οδών, επιστηµονικών φορέων και
ΜΚΟ. Όλες οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο του
έργου: http://www.rosee-project.eu/gr/stakeholder-workshop-greece

Νeα του ∆Σ
Γιάννης Τυρινόπουλος*

* Γιάννης Τυρινόπουλος
Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ

Εκδηλώσεις του ΣΕΣ
Στις 16 Σεπτεµβρίου 2014 ο ΣΕΣ διοργάνωσε εσπερίδα στο αµφι-
θέατρο του ΤΕΕ, στα πλαίσια της Ευρωπαικής Εβδοµάδας Κινητι-
κότητας. Η εσπερίδα είχε θέµα την «Προώθηση βιώσιµης
κινητικότητας σε αστικές περιοχές» και έγιναν οµιλίες από τους
φορείς: ΥΠΕΚΑ, Περιφέρεια Αττικής, ΟΑΣΑ και Ecomobility, καθώς
και από συναδέλφους-µέλη του ΣΕΣ εξειδικευµένους στο αντι-
κείµενο της εσπερίδας.

Επιτροπές ΣΕΣ
Όλες οι Επιτροπές του ΣΕΣ πραγµατοποίησαν τις πρώτες συ-
ναντήσεις τους. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ορίστηκαν
οι πρόεδροι και γραµµατείς των Επιτροπών, καθορίστηκαν τα
αντικείµενα που θα απασχολήσουν τα µέλη κάθε Επιτροπής,
τέθηκαν χρονοδιαγράµµατα παραγωγής θέσεων και συζητή-
θηκαν θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας. Υπενθυµίζεται ότι οι
νέες Επιτροπές του Συλλόγου για την περίοδο 2014-2016 είναι
οι εξής:
Θεµατικές:
Θ1: Κινητικότητας
Θ2: Εµπορευµατικών Μεταφορών και Logistics
Θ3: Ασφάλειας Μεταφορών
Θ4: Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Επιτελικές:
E1: Έρευνας
E2: Πλαισίου Λειτουργίας και Πιστοποίησης
E3: Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης

Εκπροσώπηση του ΣΕΣ
• Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τους Κώστα Αντωνίου και Γιάννη

Τυρινόπουλο σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Rethink
Athens και το ίδρυµα Ωνάση, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Εβδοµάδας Κινητικότητας στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, στις 20
Σεπτεµβρίου 2014.

• Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τους Κώστα Αντωνίου, Γιάννη Τυρι-
νόπουλο και Κατερίνα Χρυσοστόµου σε εκδηλώσεις του
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα
πλαίσια της Εβδοµάδας «Ευφυούς» Κινητικότητας στη Θεσσα-
λονίκη, στις 22-23 Σεπτεµβρίου 2014.

• Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Αντωνίου σε συνέδριο

που διοργάνωσε η ∆ΕΗ για την ηλεκτροκίνηση στο Ζάππειο Μέ-
γαρο, στις 24 Σεπτεµβρίου 2014.

• Ο Γιάννης Τυρινόπουλος µίλησε στον ραδιοφωνικό σταθµό
Αθήνα 9.84 σχετικά µε τη µεταφορά των ΚΤΕΛ στην περιοχή του
Ελαιώνα, στις 4 Σεπτεµβρίου 2014.

• Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Αντωνίου (ως συντονι-
στή του τελικού panel) στο συνέδριο των έργων ROSEE/SEN-
SOR στη Ljubljana στις 25 Σεπτεµβρίου 2014.

• Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Αντωνίου µε παρου-
σίαση στο workshop του έργου ROSEE στο ΕΜΠ στις 2 Οκτω-
βρίου 2014.

• Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Αντωνίου στο 3ο ∆ιεθνές
Συνέδριο: «Σχεδιασµός για το Ποδήλατο στην Ευρώπη» και το
τελικό συνέδριο του έργου CycleCities που έλαβε χώρα στις
11-13 Νοεµβρίου στο Μέγαρο ΕΒΕΠ στον Πειραιά. Ο ΣΕΣ ήταν
υποστηρικτής του Συνεδρίου, διοργανώνοντας ειδική συνεδρία
µε τέσσερις παρουσιάσεις.

• Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τους Κώστα Αντωνίου, Γιάννη Τυρι-
νόπουλο και Κατερίνα Χρυσοστόµου στο συνέδριο ITS 2014 In-
telligent Transport Systems and Smart Cities, που
διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Πάτρας στις 19-21 Νοεµ-
βρίου 2014. Ο ΣΕΣ ήταν υποστηρικτής του Συνεδρίου, διοργα-
νώνοντας ειδική συνεδρία µε τέσσερις παρουσιάσεις.

Νέα Μέλη

• GRAU SALANOVA JOSEP MARIA εγγράφεται µε
Α.Μ. 747

• KAMΠANTAΪ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εγγράφεται µε Α.Μ. 748
• ΚΛΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ εγγράφεται µε Α.Μ. 749
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7ο ∆ιεθνες Συνεδριο Ερευνας στις Μεταφορες
«Απο Την Πρωτογενη Ερευνα Στις Καινοτοµες Εφαρµογες»

Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2015

Το Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών
(IMET) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) διοργα-
νώνουν το «7ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές»
µε κεντρικό θέµα: «Από την πρωτογενή έρευνα στις καινοτόµες
εφαρµογές» το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο αµφιθέατρο του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» στον Χολαργό Ατ-
τικής, (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, ΤΚ 101 91) κατά τις ηµέρες 5
και 6 Νοεµβρίου 2015.
Το Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Interna-
tional Congress on Transport Research - ICTR) αποτελεί πλέον
θεσµό στη σύγχρονη έρευνα στον τοµέα των µεταφορών και απευ-
θύνεται σε όλα τα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, καθώς και
στους φορείς άσκησης διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Απευθύνεται
επίσης στον ιδιωτικό τοµέα όπου σχεδιάζονται, αναπτύσσονται ή/και
υλοποιούνται καινοτόµες εφαρµογές στον τοµέα των µεταφορών.
Κύριοι στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση πρόσφατων ερευ-
νών και ερευνητικών αποτελεσµάτων, η εξέταση των σύγχρονων
εξελίξεων, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής και η ανταλλαγή
απόψεων σε θέµατα έρευνας στον τοµέα των µεταφορών, σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο.
Οι επιστηµονικές εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν σε πλήρη
µορφή (full paper) από τους συγγραφείς µέχρι τα µεσάνυχτα της
9ης Μαρτίου 2015. Οι εργασίες µπορεί να γραφούν είτε στην Ελ-
ληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα µε εκτεταµένη περίληψη στην
άλλη αντίστοιχα γλώσσα. Σε επόµενη ανακοίνωση που θα αναρτη-
θεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου θα δοθούν πληροφορίες για τον
τρόπο συγγραφής, υποβολής και παρουσίασης των εργασιών.
Οι εργασίες που θα υποβληθούν στο συνέδριο θα πρέπει να εντάσ-

σονται σε µία από τις ακόλουθες επιστηµονικές περιοχές:
• Βιώσιµη κινητικότητα
• Εµπορευµατικές µεταφορές και logistics
• Ασφάλεια µεταφορών
• Ενέργεια και περιβάλλον
• Οικονοµική και πολιτική µεταφορών
Το 7ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές αφορά σε όλα τα συ-
στήµατα µεταφοράς (οδικά, σιδηροδροµικά, θαλάσσια και εναέρια)
και τους συνδυασµούς αυτών και στοχεύει σε επιστηµονικές εργα-
σίες υψηλού επιπέδου στις οποίες και θα δοθεί η δυνατότητα δη-
µοσίευσής τους σε επιστηµονικά περιοδικά ύστερα από πρόσθετη
κρίση και κατάλληλη προσαρµογή τους.
Τα περιοδικά µε τα οποία υπάρχει επικοινωνία µέχρι στιγµής για τον
σκοπό αυτό είναι τα:
• International Journal of Transportation
• Shipping and Transport
• SPOUDAI - Journal of Economics and Business
Σηµαντικές Ηµεροµηνίες
09/3/15 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής εργασιών από τους
συγγραφείς
26/6/15 Καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής σχολίων από την
Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου στους συγγραφείς
11/9/15 Καταληκτική ηµεροµηνία τελικής υποβολής εργασιών
από τους συγγραφείς
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το συνέδριο επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ictr.gr ή επικοινωνήστε
µε το info.ictr2015@gmail.com.

Η Ακαδηµία Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνο-

λογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συνδιοργανώνουν το ∆ιεθνές

Συνέδριο µε τίτλο «Global Conference on Global Warming -

2015 (GCGW-15)». Το Συνέδριο αυτό πραγµατοποιείται κάθε

δύο χρόνια σε διαφορετική χώρα και φέτος θα γίνει στην

Αθήνα (στην Ακαδηµία και το ξενοδοχείο Royal Olympic

Hotel της Αθήνας) στις 24-27 Μαΐου 2015. Κύριο θέµα του

Συνεδρίου αποτελεί η υπερθέρµανση του πλανήτη και η κλι-

µατική αλλαγή, ενώ οι µεταφορές αποτελούν σηµαντικό επι-

στηµονικό πεδίο ενδιαφέροντος του Συνεδρίου.

Η προθεσµία υποβολής περιλήψεων εργασιών λήγει στις 31

∆εκεµβρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται

στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, στις 7µµ, ο συνάδελφος ∆ι-

ευθυντής του ΙΜΕΤ και αντεπιστέλλον µέλος της Ακαδηµίας

Αθηνών, κ. Γιώργος Γιαννόπουλος θα δώσει δηµόσια οµιλία

στην Ακαδηµία, µε θέµα: «Οι τελευταίες τεχνολογικές εξε-

λίξεις στο σύστηµα των αστικών µεταφορών και συγκοινω-

νιών: αναµενόµενες επιπτώσεις και ενδεικνυόµενες πολι-

τικές για την Ελλάδα». Η διάλεξη θα γίνει στην αίθουσα τε-

λετών της Ακαδηµίας Αθηνών στο κεντρικό κτίριο της οδού

Πανεπιστηµίου και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310-498457

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

http://www.gcgw.org/gcgw15/
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∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΣΑΣΘ
«Οι ∆ηµοσιεσ Μεταφορεσ Στο Παισιο Μιασ

Ολοκληρωµενησ Πολιτικησ Για Την Αστικη
Κινητικοτητα Στη Θεσσαλονικη»

13 & 14 Νοεµβρίου 2014

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες
της διηµερίδας που διοργάνωσε το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών, Με-
ταφορών και ∆ικτύων µε τίτλο «Οι ∆ηµόσιες Μεταφορές στο πλαίσιο
µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για την αστική κινητικότητα στη Θεσ-
σαλονίκη» µε τη συµµετοχή δεκάδων επιστηµόνων, ειδικών και επι-
κεφαλής φορέων, και εκπροσώπων της τοπικής και κεντρικής
διοίκησης.
Την έναρξη της διηµερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ Γιάννης Πα-
λαιστής και χαιρέτησαν µε την παρουσία τους ο Υφυπουργός Μεταφο-
ρών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης,
Γιώργος Ορφανός, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πα-
τουλίδου, ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, και ο πρό-
εδρος του ΟΑΣΘ, Χρήστος Στεφανίδης.
Κεντρική προσκεκληµένη οµιλήτρια στη διηµερίδα ήταν η εκτελεστική
διευθύντρια του ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων POLIS, Karen Vancluy-
sen, η οποία αναφέρθηκε στην ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων και προ-
τάσεων στις δηµόσιες µεταφορές σε ευρωπαϊκές πόλεις και
περιφέρειες. Η διευθυντήρια του POLIS χαιρέτησε την έναρξη της συ-
νεργασίας του δικτύου µε το ΣΑΣΘ ένα δίκτυο, στο οποίο πόλεις, αρχές
µεταφορών και περιφέρειες της Ευρώπης συνεργάζονται ώστε να ανα-
πτύξουν καινοτόµες λύσεις προώθησης της βιώσιµης αστικής κινητι-
κότητας.
Κεντρικός προσκεκληµένος ήταν και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Με-
ταφορών του ΕΚΕΤΑ, καθηγητής, Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος ξε-
κινώντας την παρουσίασή του από µια ιστορική αναδροµή σε
προσπάθειες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για την επίτευξη του συγ-
κοινωνιακού προβλήµατος, αναφέρθηκε στη συνέχεια στο παρόν,
τους εµπλεκόµενους φορείς και τις σηµερινές προσπάθειες που γί-
νονται στην πόλη καταλήγοντας ότι υπάρχουν δυνατότητες, τεχνικές
λύσεις και προτάσεις αρκεί να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των εµ-
πλεκόµενων µερών και σωστός σχεδιασµός.
Μεταξύ των οµιλητών ήταν οι πανεπιστηµιακοί, Παναγιώτης Παπαϊ-
ωάννου, Χρήστος Πυργίδης, Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Σπύρος Βού-
γιας και Μάγδα Πιτσιάβα – Λατινοπούλου.
Επίσης, οµιλίες έγιναν από τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι Μπίλλια,
τον προϊστάµενο µελετών της «Μετρό Θεσσαλονίκης – Αττικό Μετρό

ΑΕ», Θεοκλή Παναγιωτίδη, τον διευθυντή Υποδοµών Σχεδιασµού Θεσ-
σαλονίκης της «Εγνατία Οδός ΑΕ», Μιχάλη Τσιτώτα και την πολιτικό
µηχανικό της εταιρίας, ∆έσποινα Καραρήγα, τον αντιπεριφερειάρχη
Υποδοµών και ∆ικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Στάθη Αβραµίδη, τον
διευθυντή Κίνησης του ΟΑΣΘ, Γιώργο Σπανό, τον προϊστάµενο του τµή-
µατος Αστικών Συγκοινωνιών του υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, Αθανάσιο Κουτσονίκα και τον εντεταλµένο σύµβουλο για
συγκοινωνιακά θέµατα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Γιώργο ∆ηµαρέλο.
Τέλος το έργο του ΣΑΣΘ, τις προτάσεις και τις µελέτες του φορέα πα-
ρουσίασαν πολλοί από τους επιστηµονικούς συνεργάτες του ΣΑΣΘ.
Η διηµερίδα δοµήθηκε σε τέσσερις θεµατικές ενότητες:
1. Σχεδιασµός και πρόοδος υλοποίησης συγκοινωνιακών έργων.
2. ∆ηµόσιες συγκοινωνίες – Υφιστάµενη εξυπηρέτηση.
3. Θεσµικές εξελίξεις και προοπτικές στις δηµόσιες συγκοινωνίες.
4. Σύγχρονες υποδοµές προς µια βιώσιµη πόλη.
Στη διηµερίδα αναλύθηκαν και συζητήθηκαν κρίσιµα ζητήµατα µετα-
φορών της Θεσσαλονίκης, όπως το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητι-
κότητας (ΣΒΑΚ), το Στρατηγικό Σχέδιο Υποδοµών Μεταφορών, η
ανάπτυξη και οι προοπτικές του µετρό στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυο
τραµ στη Θεσσαλονίκη, η θαλάσσια αστική συγκοινωνία, τα µεγάλα
οδικά έργα στη µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, το σύστηµα
της τηλεµατικής του ΟΑΣΘ, ο χάρτης υποχρεώσεων καταναλωτή, οι
σύγχρονοι σταθµοί µετεπιβίβασης, η πρόταση του ΣΑΣΘ για τη χωρο-
θέτηση των στάσεων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, η
υπάρχουσα κατάσταση στις λεωφορειολωρίδες και η επέκταση του δι-
κτύου, το «έξυπνο εισιτήριο», οι υποδοµές για «ευάλωτους» χρήστες,
τα κοινόχρηστα ποδήλατα κ.ά.
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ανάγκη µετεξέλιξης του ΣΑΣΘ µέσα από
παρουσιάσεις τόσο συνεργατών του ΣΑΣΘ όσο και ειδικών συµβούλων
εξειδικευµένων σε θέµατα δηµοσίων αρχών µεταφορών. Ο Πρόεδρος,
κ. Παλαιστής αναφέρθηκε στην ανάγκη της πόλης για την αντιµετώ-
πιση όλων των θεµάτων δηµοσίων συγκοινωνιών και αστικής κινητι-
κότητας από µία ενιαία αρχή µε ρητές αρµοδιότητες δηµοπράτησης
υπηρεσιών µεταφορών, ελέγχου και εποπτείας των φορέων εκτέλε-
σης συγκοινωνίας σε όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς που θα υπάρ-
χουν στην πόλη στο µέλλον, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Για
το θέµα αυτό και την ανάγκη θεσµικών εξελίξεων τοποθετήθηκαν και

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συµβολh Tης Eρευνας
Στην Οικονοµικη Αναπτυξη

Ολοκληρωση Της Συνοδου Των Ευρωπαϊκων
Οργανισµων Ερευνας Στις Μεταφορες

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 18 Νοεµβρίου 2014 η Ετήσια Σύνο-
δος των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Έρευνας στις Μεταφορές,
των Οργανισµών-µελών της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Ινστιτού-
των Μεταφορών ECTRI1 (European Conference of Transport
Research Institutes), που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο
Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ). Η Σύνοδος έγινε υπό την προεδρία του ∆ιευθυντή του
ΙΜΕΤ και προέδρου του Οργανισµού ECTRI, κ. Γεώργιου Γιαννό-
πουλου και περιελάµβανε 2 «κλειστές συνεδρίες, όπου συζη-
τήθηκαν θέµατα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του
Ευρωπαϊκού αυτού Οργανισµού και 2 «ανοικτές» Συνεδρίες,
όπου µίλησαν διακεκριµένοι προσκεκληµένοι οµιλητές πάνω
σε δύο ενότητες: «Κλιµατική Αλλαγή και Μεταφορές» και «Η
συµβολή της έρευνας στην οικονοµική ανάπτυξη». Κατά τη
διάρκεια των οµιλιών αναφέρθηκαν µεταξύ άλλων νέα στοι-
χεία σχετικά µε τις εξελίξεις στις επιπτώσεις των µεταφορών
στην κλιµατική αλλαγή, αλλά και το πώς η έρευνα και καινο-
τοµία στο χώρο των Μεταφορών µπορεί να συµβάλει στην οι-
κονοµική ανάπτυξη ενός τόπου.

Πιο συγκεκριµένα ο ακαδηµαϊκός και αντιπρόεδρος του Εθνι-
κού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) κ. Χρήστος
Ζερεφός αναφέρθηκε στο αδιαµφισβήτητο φαινόµενο της κλι-
µατικής αλλαγής αλλά και τα κεντρικά γενεσιουργά αίτια του
φαινοµένου του θερµοκηπίου, το οποίο συνδέεται άµεσα µε
αυτή. Ειδικότερα, κάνοντας αναφορά στην Ελλάδα, υπογράµ-
µισε τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, που δηµιουργείται από
την αύξηση της θερµοκρασίας, τη µείωση των βροχοπτώσεων
και την αύξηση της στάθµης της θάλασσας και έδωσε έµφαση
στην ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης της κατάστασης. Αν αυτή
δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα µε µέτρα προσαρµογής στις νέες
συνθήκες, και σύµφωνα µε µελέτη που έκανε η Τράπεζα της
Ελλάδος (ΤτΕ) το συνολικό κόστος για την Ελληνική οικονοµία
αναµένεται να ανέλθει στα περίπου 700 δις ευρώ, ένα ποσό
που εκτιµάται ότι µπορεί να µειωθεί στα 450 δις ευρώ µε τη
λήψη των κατάλληλων µέτρων.

Την επόµενη µέρα στη θεµατική ενότητα: «Η έρευνα και και-
νοτοµία ως κίνητρο για την οικονοµική ανάπτυξη», ο ακαδη-

Εικόνα 1:
Εκπρόσωποι
των Οργανι-
σµών-µελών
της Ευρωπαϊ-
κής ∆ιάσκε-
ψης
Ινστιτούτων
Μεταφορών
ECTRI

1 www.ectri.org

πήραν θέση υπέρ της δηµιουργίας της ενιαίας αρχής µεταφορών οι
περισσότεροι από τους οµιλητές τονίζοντας τη σηµασία και την ουσία
της ύπαρξής της για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Με ιδιαίτερη χαρά, ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ καλωσόρισε στο ακροατήριο
της διηµερίδας µαθητές ιδιωτικών και δηµόσιων σχολίων της πόλης οι
οποίοι έθεσαν τις ανησυχίες τους σε θέµατα σχετικά µε την τιµολο-
γιακή πολιτική του ΟΑΣΘ και τη µεταφορά τους µε τα λεωφορεία του
Οργανισµού.

Το κοινό συµµετείχε θέτοντας στο τέλος των επιµέρους ενοτήτων τις
θέσεις και απόψεις του σχετικά µε τα θιγόµενα θέµατα.
Μετά το τέλος της διηµερίδας ακολούθησε «κλειστή» συζήτηση
στρογγυλής τράπεζας τα αποτελέσµατα της οποίας θα κοινοποιηθούν
στο Υπουργείο Μεταφορών και τους αρµόδιους φορείς της πόλης.
Τα αποτελέσµατα της διηµερίδας θα είναι διαθέσιµα από το Συµβού-
λιο Αστικών Συγκοινωνιών στην ιστοσελίδα του ΣΑΣΘ
http://www.thita.gov.gr/ στο προσεχές διάστηµα.

Εικόνα 2:
Στιγµιότυπο
από την οµιλία
του κ. Χρήστου
Ζερεφού, ακα-
δηµαϊκόύ και
αντιπροέδρου
του Εθνικού
Συµβουλίου
Έρευνας και
Τεχνολογίας
(ΕΣΕΤ)
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µαϊκός κ. Σταµάτιος Κριµιζής κάνοντας αρχικά µία αναφορά στο
µεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ερευνητών µε επιρροή στα επι-
στηµονικά δρώµενα παγκοσµίως (είναι στο 3%) σε σχέση µε
το µικρό –αναλογικά ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο πληθυ-
σµός της Ελλάδας σε παγκόσµια κλίµακα, που ανέρχεται σε
0,15%-0,20% -, τόνισε τη διαφυγή των περισσοτέρων εξ’ αυτών
(85%) σε χώρες του εξωτερικού. Οι χώρες που παρουσιάζουν
τη µεγαλύτερη ανάπτυξη έχουν και το µεγαλύτερο ποσοστό σε
επενδύσεις στην έρευνα (R&D), συνεπώς οι επενδύσεις στην
έρευνα και καινοτοµία αποτελούν και βασικό παράγοντα οι-
κονοµικής ανάπτυξης και εξόδου από την ύφεση. Τέλος, ανα-
φέρθηκε λεπτοµερώς στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας
και Καινοτοµίας (ΕΣΠΕΚ) και τα κέρδη που αναµένονται να προ-
κύψουν για την Ελλάδα µε την ανάκαµψη της οικονοµίας, την
ανάδυση νέας βιοµηχανικής και επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας, την ανανέωση και αναπλήρωση κρίσιµων ανθρωπίνων
πόρων, και τη δηµιουργία µιας ερευνητικής βάσης, που θα κα-
θοδηγήσει το σχεδιασµό µιας νέας οικονοµικής και κοινωνι-
κής πολιτικής.

Ο οµότιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Πάτρας και
υπεύθυνος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συ-
νεργατικών Σχηµατισµών «Corallia» κ. Βασίλειος Μακιός,
υπογράµµισε κατά τη διάρκεια της οµιλίας του ότι το σηµαν-
τικό είναι να αναζητηθεί εκείνη η ιδέα που θα φέρει «προστι-
θέµενη αξία» στη χώρα ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει τον
πολύ σηµαντικό ρόλο της κινητοποίησης της νεολαίας µε
κύριο εργαλείο τη δραστηριοποίηση µέσα από τη δηµιουργία
συνεργατικών σχηµατισµών (Clusters) για να παρουσιάσει
στη συνέχεια την αποστολή και τους στόχους του «Corallia».

Αµέσως µετά, ο ∆ιευθυντής Τεχνολογίας της εταιρείας G4S
Telematix κ. Χρονόπουλος, αφού τόνισε ότι όλες οι χώρες
έχουν αντιληφθεί ότι η επένδυση στην έρευνα µπορεί να αυ-
ξήσει το ΑΕΠ τους, παρουσίασε τις εφαρµογές από τη συνερ-
γασία της G4S µε το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, επισηµαίνοντας τον κρίσιµο
ρόλο του Ινστιτούτου, το οποίο «έδωσε λύσεις και βοήθησε την
εταιρεία στη δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων για τους πε-
λάτες της», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο καθηγητής κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος επεσή-
µανε την τεράστια σηµασία του τοµέα των Μεταφορών για την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και την πανευρωπαϊκή ανα-
γνώρισή του ως µοχλό και βάση για την ευηµερία, συνοχή, και
πρόοδο της ΕΕ αφού αποτελεί και τον βασικό αποδέκτη ερευ-
νητικών κονδυλίων σε όλα τα µέχρι σήµερα προγράµµατα της
ΕΕ καθώς και στα εθνικά προγράµµατα έρευνας όλων των
χωρών-µελών της.

Εικόνα 5: Ο κ. Χρονόπουλος, ∆ιευθυντής Τεχνολογίας της εται-
ρείας G4S Telematix

Εικόνα 6: Στιγµιότυπο από την συνεδρία, µε θέµα «Η συµβολή της
έρευνας στην οικονοµική ανάπτυξη»

Εικόνα 3:
Ο ακαδηµαϊκός
κ.Σταµάτιος
Κριµιζής

Εικόνα 4: Ο οµό-
τιµος καθηγητής
του Πανεπιστη-
µίου της Πάτρας
και υπεύθυνος
της Ελληνικής
Πρωτοβουλίας
Τεχνολογικών
Συνεργατικών
Σχηµατισµών
«Corallia»,
κ. Βασίλειος
Μακιός
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