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∆ελτίο Τύπου  
για τα νέα µέτρα για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση  

των παρεχοµένων υπηρεσιών από τα ταξί 
 
Με αφορµή την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
(ΥΜΕ) σχετική µε τα νέα µέτρα για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών από τα ταξί, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), µε 
διαρκή παρουσία 30 και πλέον ετών στο Συγκοινωνιακό Γίγνεσθαι της χώρας, επισηµαίνει 
τα ακόλουθα: 
 
1. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η χρήση λεωφορειολωρίδων (Λ-Λ) από τα ταξί, 

“...όπως στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες...”, αποσκοπεί στην αναβάθµιση της 
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών από τα ταξί. Επί αυτού επισηµαίνουµε: 

- Το µέτρο αποτελεί ανατροπή του ΚΟΚ (άρθρο 52, §4) όπου αναφέρεται 
ξεκάθαρα ότι στις Λ-Λ «κυκλοφορούν µόνο µέσα δηµόσιας µαζικής µεταφοράς 
προσώπων». Το ταξί σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί τέτοιο µέσο. 

- Το µέτρο υποβαθµίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών των ΜΜΜ 
(λεωφορείων), αφού η είσοδος των ταξί στις Λ-Λ οδηγεί ουσιαστικά στην 
υπολειτουργία ή την κατάργησή τους, καθιστά το λεωφορείο λιγότερο ελκυστικό 
µέσο και στρέφει τον πολίτη στο Ι.Χ. µε τα γνωστά δυσµενή αποτελέσµατα.  

- Το µέτρο αποτελεί ένα ακόµα δείγµα της απουσίας εφαρµογής 
ολοκληρωµένης συγκοινωνιακής πολιτικής στη χώρα µας, καθώς για άλλη 
µια φορά τα θέµατα των µετακινήσεων αντιµετωπίζονται µε την παρωχηµένη 
λογική της διευκόλυνσης περισσότερων οχηµάτων χαµηλής χωρητικότητας - 
όπως τα ταξί - σε βάρος της ροής οχηµάτων υψηλής χωρητικότητας - όπως τα 
λεωφορεία. Αυτή η πρακτική, που οδήγησε την Αθήνα σε υψηλά επίπεδα 
µειωµένης κινητικότητας, θα επιδεινώσει το πρόβληµα της κυκλοφοριακής 
συµφόρησης, της βραδυπορίας, των καθυστερήσεων και της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης. 

Επισηµαίνεται ότι σε µία Λ-Λ που λειτουργεί κατά τον προβλεπόµενο τρόπο, 
µεταφέρονται έως 5.000 άτοµα/λωρίδα/ώρα αιχµής (µέση πληρότητα 80 
επιβάτες/λεωφ.), όταν τα Ι.Χ. και τα ταξί µεταφέρουν έως 750 
άτοµα/λωρίδα/ώρα αιχµής (µέση πληρότητα 1,2 επιβ./όχηµα), δηλαδή στις 
λεωφορειολωρίδες εξυπηρετούνται περίπου 6,5 φορές περισσότεροι 
επιβάτες.  

- Η σύγκριση µε τις λοιπές Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι µάλλον ατυχής. 
Καταρχήν γιατί το καθεστώς λειτουργίας των ταξί διαφέρει π.χ. στην Αττική 
αντιστοιχούν 40 ταξί ανά 10,000 κατοίκους ενώ στο Παρίσι 15 ταξί ανά 10,000 
κατοίκους. Με βάση αποτελέσµατα ερευνών του ΟΑΣΑ, στο οδικό δίκτυο της 
Αττικής, στα όρια του δακτυλίου, η αναλογία ταξί/επιβατικά Ι.Χ. είναι 1/3,5 και 
δείχνει τον σηµαντικά µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που θα προστεθεί στις Λ-Λ µε 
την εφαρµογή του εν λόγω µέτρου. Επίσης, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα,  η αναλογία αριθµού ταξί ανά χλµ. δικτύου λεωφορειολωρίδων στην 
Αθήνα είναι εξαιρετικά µεγαλύτερη σε σύγκριση µε Ευρωπαϊκές µητροπόλεις.  

 
Τα παραπάνω πρακτικά σηµαίνουν ότι στην Αθήνα λόγω του περιορισµένου 
µήκους των Λ-Λ και του πολύ µεγάλου αριθµού των ταξί, η χρήση των Λ-



Λ από αυτά θα έχει ως αποτέλεσµα την µετατροπή τους σε συµβατικές 
λωρίδες κυκλοφορίας και την ουσιαστική ακύρωση της ειδικής 
λειτουργίας τους. 

 
 Λονδίνο Παρίσι Βερολίνο Βαρκελών

η 
Αθήνα 

Μήκος Λ-Λ  
(χλµ.) 

512 477 74 66 51 

Αριθµός 
ταξί (.000) 

23,3 15,9 7 10,4 14 
 

 
- Πρόσθετα η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της πόλης µε παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών µετακίνησης στον τουρισµό, έγκειται στην βελτίωση της 
λειτουργίας των ΜΜΜ, καθώς ο µέσος τουρίστας - Ευρωπαίος ή µη - διαθέτει 
αναπτυγµένη κουλτούρα µαζικής και όχι ατοµικής µετακίνησης εντός των αστικών 
κέντρων.  

 
2. Σύµφωνα µε το ΥΜΕ, η χρήση των Λ-Λ από τα ταξί χαρακτηρίζεται ως πιλοτική, θα 

αφορά µόνο σε έµφορτα ταξί (µε επιβάτη, αλλά χωρίς δικαίωµα να αποβιβασης και 
επιβίβασης), ώρες εκτός αιχµής (10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00), εργάσιµες ηµέρες 
(∆ευτέρα έως Παρασκευή) και θα περιοριστεί σε ορισµένες Λ-Λ εκτός δακτυλίου, 
“..προκειµένου να µετρηθεί πιλοτικά η αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας..”.  

- Η πιλοτική εφαρµογή του µέτρου ενδέχεται να αποτελέσει τον «∆ούρειο Ίππο» 
επέκτασης του σε όλη την πρωτεύουσα, όπως αντίστοιχα έγινε στη Θεσσαλονίκη, 
όπου από το Φεβρουάριο του 2007, όταν και επιτράπηκε η χρήση των Λ-Λ από 
ταξί «προσωρινά» και για «ειδικούς λόγους», οι περισσότερες λεωφορειολωρίδες 
έχουν ουσιαστικά πάψει να λειτουργούν. 

- Η ανακοίνωση του Υπουργείου “..να µετρηθεί πιλοτικά η αποσυµφόρηση της 
κυκλοφορίας..”, προφανώς αναφέρεται στην αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας 
των Ι.Χ. και των ταξί, αφού οι Λ-Λ δεν είναι κορεσµένες από λεωφορεία. 
Εντύπωση προκαλεί η έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στην αναγκαία αποτίµηση 
των αρνητικών επιπτώσεων του µέτρου στην κυκλοφορία των ΜΜΜ. Αν 
και οι συγκεκριµένες επιπτώσεις είναι αναµενόµενες, αγνοήθηκαν στη 
ανακοίνωση της συγκεκριµένης εξαγγελίας. 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν οι αρνητικότατες επιπτώσεις 
από την εφαρµογή του αντίστοιχου µέτρου στη Θεσσαλονίκη, όπου η χρήση των 
Λ-Λ από τα ταξί είχε ως βασική συνέπεια τη µείωση της µέσης ταχύτητας κίνησης 
των λεωφορείων και κατ’ επέκταση την επιµήκυνση των χρόνων διαδροµής, µε 
βασικά χαρακτηριστικά: τους µεγάλους χρόνους λειτουργίας των κινητήρων εν 
κενώ (στο ρελαντί), τα συχνά ή/και απότοµα φρεναρίσµατα, τις συχνές 
ακινητοποιήσεις και επανεκκινήσεις. Συγκεκριµένα:  

- Η µέση ωριαία ταχύτητα των λεωφορείων σε ώρα αιχµής µειώθηκε από τα 
12,4 km/h στα 6,1 km/h (ποσοστό µείωσης πάνω από 50%).  

- Ο συνολικός µέσος χρόνος διαδροµής (από αφετηρία προς το τέρµα) σε ώρες 
αιχµής των γραµµών που εισέρχονται σε Λ-Λ αυξήθηκε κατά 16%.  

- Οι εκκινήσεις από στάση σε ώρες αιχµής αυξήθηκαν κατά µέσο όρο από 92 
ανά χιλιόµετρο Λ-Λ σε 169 (αύξηση της τάξης του 83%). 

Ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί οι αέριοι ρύποι και ο θόρυβος από τα λεωφορεία. 

Προτείνεται η παραπάνω αποτίµηση και οι δυσµενείς συνέπειες που έχουν 
παρατηρηθεί από τη λειτουργία των Λεωφορειολωρίδων της Θεσ/κης, να 
αποτελέσουν τη µοναδική «πιλοτική» εφαρµογή που θα δικαιολογήσουν την 
ανάκληση του προτεινόµενου µέτρου τόσο για την Αθήνα όσο και για την 
Θεσσαλονίκη. 

- Όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης του µέτρου, εκφράζονται επιφυλάξεις κατά 
πόσο θα επιτηρούνται ή όχι µε κάµερες/αστυνόµευση οι Λ-Λ, τις ώρες 
όπου δεν θα επιτρέπεται η είσοδος των ταξί σε αυτές, δεδοµένου ότι τα 
τελευταία χρόνια, οι οδηγοί ταξί αλλά και Ι.Χ. της Αθήνας, υποβοηθούµενοι και 



από την έλλειψη αστυνόµευσης, δείχνουν ελάχιστο σεβασµό στις Λ-Λ, 
πραγµατοποιώντας συστηµατικά ελιγµούς εισόδου/εξόδου για παράκαµψη των 
καµερών επιτήρησης. Επισηµαίνεται πρόσθετα, ότι δεν διασφαλίζεται µε κανένα 
τρόπο η αποτροπή της καταπάτησης των όρων χρήσης των Λ-Λ από τα ταξί εν 
ήδη «εθιµικού δικαίου».  

- Επιπλέον στην ανακοίνωση του ΥΜΕ, δεν διευκρινίζονται τα κριτήρια 
επιλογής των Λ-Λ, πέραν της αναφοράς ότι πρόκειται για τις εκτός 
δακτυλίου, ενώ στο σύνολο της η εξαγγελία του µέτρου δεν 
τεκµηριώνεται επιστηµονικά  

 
Υπενθυµίζεται η εξαιρετική επιτυχία της λειτουργίας των Λ-Λ κατά τη διάρκεια 
των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας. 
 
Υπενθυµίζονται οι δηλώσεις του ΥΜΕ στις αρχές του 2005, για την περαιτέρω 
επέκταση του δικτύου των Λ-Λ, τη συστηµατικότερη αστυνόµευσή τους και η 
ρητή δέσµευσή του ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί η χρήση τους από τα ταξί.  
 
Υπενθυµίζεται ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι στις λεωφορειολωρίδες που 
αστυνοµεύονται η µέση εµπορική ταχύτητα των Λεωφορείων πλησιάζει τα 25 
χλµ/ώρα, ενώ όπου παραβιάζονται η ταχύτητα µειώνεται κατά 50%. Οι αυξήσεις 
των ταχυτήτων των λεωφορείων οδηγούν σε αυξήσεις δροµολογίων και κατ’ 
επέκταση µεταφερόµενων επιβατών. Πέραν αυτών των στοιχείων, που 
δείχνουν τη βελτίωση της κυκλοφορίας των αστικών λεωφορείων, λόγω 
ύπαρξης, ορθής λειτουργίας και επιτήρησης των Λ-Λ, δεν υπάρχει καµία 
µελέτη ή έρευνα που να ανατρέπει τα προαναφερόµενα και να αιτιολογεί 
την κοινή τους χρήση από λεωφορεία και ταξί. 
 
Επισηµαίνεται ότι σε µια περίοδο κατά την οποία το Μετρό έχει διακόψει τη 
λειτουργία της Γραµµής 3, από τον Σταθµό «Εθνική Άµυνα» έως το Αεροδρόµιο, 
ενώ και ο ΗΣΑΠ εκτελεί έργα µε αποτέλεσµα τη µείωση της µεταφορικής του 
ικανότητας, δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνεται η κυκλοφορία των ΜΜΜ σε 
λεωφορειολωρίδες εκτός δακτυλίου όπως αυτές της Λ. Κηφισίας και της Λ. 
Μεσογείων. 

 
3. Όσον αφορά το δεύτερο µέτρο που ανακοινώθηκε για την αύξηση του κοµίστρου των 

ταξί, βασίζεται σε διαπιστωµένα θετική αφετηρία αλλά έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε 
τη χρήση των Λ-Λ από τα ταξί. Η αύξηση του κοµίστρου ενδεχοµένως να καταστήσει 
το ταξί οικονοµικά ασύµφορο για ορισµένους σηµερινούς χρήστες του, αλλά δεν 
πρόκειται να τους κατευθύνει - ως έπρεπε - στα ΜΜΜ, καθώς “σαµποτάρει” τη χρήση 
τους. Εκτιµάται ότι οι σηµερινοί χρήστες ταξί που θα το εγκαταλείψουν λόγω 
κόστους, θα στραφούν στο Ι.Χ. για τις µετακινήσεις τους, επιβαρύνοντας περαιτέρω 
το οδικό δίκτυο.  

 
Συµπεράσµατα: 
 
1. Η εφαρµογή της νοµοθεσίας (συγκεκριµένα της απαγόρευσης εισόδου των ταξί 

στις Λ-Λ, σύµφωνα µε το άρθρο 52, §4 του ΚΟΚ) είναι υποχρεωτική για όλους 
τους πολίτες και δεν µπορεί να στηρίζεται στη διακριτική ευχέρεια µερικών. 

 
2. Αποδεικνύεται ότι µια επαγγελµατική συντεχνία είναι πιο ισχυρή από το 

Νόµο και την Επιστήµη, καθώς σοβαρά θέµατα συγκοινωνιακής πολιτικής 
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε µερίδα επαγγελµατιών και αποφασίζονται 
µε ευκολία µέτρα που αφορούν όλους τους πολίτες. 

 
3. Το καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο για την προώθηση της λειτουργίας και την 

αναβάθµιση των υπηρεσιών των ΜΜΜ, παραδόξως προωθεί συµφέροντα 
αυτοκινητιστών, ενώ ταυτόχρονα «τορπιλίζει» τα ΜΜΜ, αυθαίρετα χωρίς 
κανένα επιστηµονικό υπόβαθρο. 

 



4. Το Υπουργείο δεν έκρινε σκόπιµο να προβεί σε διαβούλευση ή τουλάχιστον να έχει 
συµβουλευτεί τους αρµόδιους επιστηµονικούς ή και καταναλωτικούς φορείς, προτού 
ανακοινώσει ένα τέτοιο µέτρο. 

 
5. Το Υπουργείο δεν έκρινε σκόπιµη την εκπόνηση συγκοινωνιακής µελέτης για 

ένα αµιγώς συγκοινωνιακό θέµα, ώστε να αποτιµηθεί η αποδοτικότητα της 
λειτουργίας των Λ-Λ, και να καθορισθεί µε ποσοτικοποιηµένα κριτήρια αν είναι 
χρήσιµη τοπικά (σε ονοµατισµένες Λ-Λ ή ακόµα και σε προτεινόµενες νέες Λ-Λ) ή/και 
χρονικά η είσοδος των ταξί σε αυτές, ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα η κυκλοφοριακή 
ικανότητα των κεντρικών αξόνων της Αθήνας. 

 
5. Η µονοµερής εξέταση των επιπτώσεων της πιλοτικής εφαρµογής του µέτρου δεν 

αποτελεί ούτε υποκαθιστά την εγκυρότητα µιας συγκοινωνιακής µελέτης για 
τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία και την επιβατική κίνηση των ΜΜΜ. 

 
6.  Για άλλη µια φορά αναδεικνύεται η απουσία συγκροτηµένης συγκοινωνιακής 

πολιτικής.  
 
7. Το συγκεκριµένο µέτρο, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το πλαίσιο του υπό εκπόνηση 

«Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής» που εκπονεί ο ΟΑΣΑ , το οποίο προσπαθεί να 
αναδείξει µέτρα και πολιτικές για την ενίσχυση και προώθηση της χρήσης των ΜΜΜ 
όπως είναι η δέσµευση οδικών διαδροµών για τα ΜΜΜ. 

 
8. Το συγκεκριµένο µέτρο έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις πρόσφατες θέσεις του 

Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων “Οδοιπορικό για τις µετακινήσεις 
στην Αθήνα της επόµενης δεκαετίας”, για την ουσιαστική αντιµετώπιση των 
τεράστιων προβληµάτων µετακίνησης που αντιµετωπίζει η πρωτεύουσα, και τα οποία 
αναµένονται να επιδεινωθούν δραµατικά στο άµεσο µέλλον αν δεν ληφθούν µέτρα, 
απαιτείται ολοκληρωµένη Πολιτική για την Αειφορία και τη Βιώσιµη Κινητικότητα, που 
να στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των µετακινήσεων των πολλών µε 
τα ΜΜΜ και όχι στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των λίγων, µε τα Ι.Χ..  

 
Οι βασικοί άξονες - στόχοι µιας τέτοιας Πολιτικής είναι: 

 
 (α)  Περιορισµός / εκλογίκευση της χρήσης του Ι.Χ.. 

 (β) Προνοµιακή αντιµετώπιση των ΜΜΜ και προώθηση της χρήσης τους. 

 (γ)  Απόδοση χώρου στις ήπιες µορφές µετακίνησης.  

 (δ)  Ενίσχυση της διατροπικότητας (συνδυασµένη µετακίνηση). 

 (ε)  Καλύτερη πληροφόρηση και ενηµέρωση των µετακινούµενων πολιτών. 

 (στ) Ενίσχυση της ασφάλειας και άνεσης στις µαζικές αστικές µετακινήσεις. 
 
9. Σε µια εποχή που η προώθηση βιώσιµης αστικής κινητικότητας και η βελτίωση 

του περιβάλλοντος στις πόλεις αποτελούν κρίσιµες ανθρώπινες ανάγκες και επιπλέον 
βασικές πολιτικές επιλογές σύσσωµης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
- Πράσινη Βίβλος, 2008), η πολιτική επιλογή του ΥΜΕ να προωθεί µέτρα 
υπονόµευσης των ΜΜΜ αποτελεί: 
 

• ασυνέπεια σε σχέση µε εξαγγελίες του ίδιου Υπουργείου για «πράσινες 
επιτροπές» και «πράσινες µεταφορές»,  

• παρέκκλιση από την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και κυρίως  
• θυσία των αναγκών των πολλών στα συµφέροντα των λίγων. 

 
Το ∆Σ του Σ.Ε.Σ. 


