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1 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Αντί επιλόγου… στην εποχή του κορωνοϊού
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι

Ολοκληρώνοντας δύο θητείες ως Πρόεδρος του
ΣΕΣ, υπό πρωτόγνωρες συνθήκες, εύχομαι κα-
ταρχάς όλοι να είμαστε υγιείς και να προσπαθούμε
να ατενίζουμε το μέλλον του τόπου αλλά και των
επιστημονικών, εργασιακών και κοινωνικών δρα-

στηριοτήτων μας με αισιοδοξία. Δυστυχώς, οι ιδιαίτερες συνθήκες των
προηγούμενων μηνών δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση των προβλε-
πόμενων αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου του
ΣΕΣ και ως εκ τούτου, το τρέχον ΔΣ συνεχίζει να διοικεί προσωρινά το
Σύλλογο. Εκτιμούμε ότι στις αρχές Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθούν
οι αναγκαίες διαδικασίες και το νέο ΔΣ θα αναλάβει το ρόλο του. Στα καθ’
ημάς:

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στις επιπτώσεις της τρέχουσας πανδημίας
του ιού COVID1,9 στις διάφορες πτυχές του αντικείμενου των μεταφορών
και των συγκοινωνιακών συστημάτων. Εδώ και δύο μήνες, οι περιορισμοί
στην τοπική και παγκόσμια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα,
έχουν οδηγήσει αναπόφευκτα σε μείωση της ζήτησης για μετακινήσεις.
Ανάλογα, και οι μεταφορικές υπηρεσίες έχουν περιοριστεί, τόσο λόγω
της μειωμένης ζήτησης όσο και λόγω υγειονομικών απαιτήσεων. Βγαίνοντας
σιγά σιγά από αυτό το πρώτο κύμα της πανδημίας, το περιβάλλον των με-
ταφορών φαίνεται αβέβαιο, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς ότι η
επιστροφή στην οικονομική και κοινωνική «κανονικότητα» είναι αβέβαιη,
τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως συνθήκη καθαυτή. Ειδικότερα σε ό,τι
αφορά στην προσφορά μεταφορικού έργου, τα συγκοινωνιακά συστήματα
θα λειτουργούν υπό συνθήκες μειωμένης χωρητικότητας και περιορισμένης
απόδοσης, ενώ θα προκρίνονται μορφές ατομικής μετακίνησης και θα
αποθαρρύνεται (άμεσα ή έμμεσα) η χρήση μαζικών μέσων. Δυστυχώς, η
συγκυρία επιβάλλει υγειονομικούς περιορισμούς, οι οποίοι κάθε άλλο
παρά ενθαρρύνουν ή και επιτρέπουν την αποδοτική χρήση συστημάτων
μαζικών μεταφορών. Παρόλα αυτά, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η όποια
προτροπή για ατομική μετακίνηση (ειδικά η χρήση ΙΧ) είναι προσωρινή
και έκτακτη, οι δε επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην οδική ασφάλεια
πρέπει να καταγραφούν και να αντιμετωπιστούν προληπτικά. Παράλληλα,
δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι στον αστικό χώρο τα μέσα και οι τρόποι
ήπιας κυκλοφορίας είναι επί της ουσίας ατομικά μέσα μετακίνησης. Ίσως
τελικά είναι αυτή η ευκαιρία για να προωθήσουμε (ή και να επιβάλλουμε)
τη χρήση ήπιων μέσων στις πόλεις μας. 

Τα παραπάνω είναι μερικές μόνο από τις σκέψεις μου για τη λειτουργία
των συγκοινωνιακών συστημάτων στην «εποχή του κορωνοϊού». Περισ-
σότερα θα διαβάσετε στο παρόν ΕΔ, όπου εκλεκτοί συνάδελφοι διατυπώνουν
τις απόψεις τους, μέσω άρθρων που εστιάζουν σε διάφορες πτυχές αυτού
που ζούμε την περίοδο τούτη. Κλείνοντας αυτό το κείμενο (και μαζί έναν
κύκλο στο «τιμόνι» του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων), θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη που δείξατε στο
Σύλλογο και στο πρόσωπό μου, κατά τις τελευταίες δύο θητείες. Εύχομαι
δε (και είμαι πεπεισμένος) ότι και το επόμενο ΔΣ θα σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων και θα προσφέρει πολύ περισσότερα, προς όφελος των
μελών του ΣΕΣ και της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, κατά την
επόμενη θητεία.

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

Επιπτωσεις στην Επιβατικη Κινηση
και το Δικτυο Αερομεταφορων 
την Περιοδο της Πανδημιας 

της Νοσου Covid-19 
Μαρία Σαρτζετάκη*, Αρίστη Καραγκούνη**, Δημήτριος Δημητρίου***

Εισαγωγή
Οι τελευταίοι μήνες που σηματοδοτήθηκαν από το ξέσπασμα της
κρίσης λόγω της COVID-19 όχι μόνο έπληξαν σημαντικά τα άτομα
που μολύνθηκαν και τις οικογένειές τους, αλλά επέφεραν επίσης
βαρύ οικονομικό πλήγμα στις επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση
στις επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών. Ιδιαίτερα όσον
αφορά τις αερομεταφορές η έξαρση της νόσου COVID-19 έχει
σημαντικό αντίκτυπο στη συνδεσιμότητα παγκοσμίως και κυρίως
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα για την ανάσχεση της έξαρσης
είχαν ως αποτέλεσμα δραστική μείωση της δραστηριότητας στον
τομέα των αερομεταφορών, ιδίως στις επιβατικές μεταφορές. Οι
εμπορευματικές ροές επηρεάστηκαν λιγότερο, εν μέρει χάρη
στις συλλογικές προσπάθειες της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα
εμπορεύματα συνεχίζουν να μεταφέρονται, παρά το γεγονός ότι
σημειώθηκε μείωση λόγω της φθίνουσας οικονομικής δραστη-
ριότητας και της διακοπής των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Μεγάλες αλλαγές επιβλήθηκαν στα μη αναγκαία ταξίδια
(Com.2020, 1) και λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για τις μετα-

φορές, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά
με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων (Com.2020, 2,3), εφαρμογή
των «πράσινων λωρίδων» διέλευσης των συνόρων για τις μετα-
φορές εμπορευμάτων (Com.2020, 4) καθώς και μέτρα διευκό-
λυνσης των εμπορευματικών αερομεταφορών (Com. 2020, 5,6). 

Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία
των προσώπων και είναι ακόμη πιθανό να επηρεαστούν οι εμπο-
ρευματικές ροές, τα παραπάνω μέτρα και συστάσεις σχετικά με
τη ροή των εμπορευμάτων, την ελεύθερη κυκλοφορία των ερ-
γαζομένων σε κρίσιμης σημασίας επαγγέλματα, τη διέλευση και
τον επαναπατρισμό των επιβατών και των πληρωμάτων θα συνε-
χίσουν να εφαρμόζονται με συντονισμένο τρόπο από όλα τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν
το δίκτυο εθνικών σημείων επαφής για τις μεταφορές στο πλαίσιο
της αντιμετώπισης της COVID-19 όπως συντονίζεται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή (Com.2020, 7). 

Όλες οι ροές αερομεταφορών καθώς και η συνδεσιμότητα μεταξύ
της Ευρώπης και άλλων περιοχών στον κόσμο μειώθηκαν μεν
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αλλά με διαφορετική δυναμική. Η κίνηση από/προς την Ασία και
τον Ειρηνικό κατά την περίοδο Μαρτίου – Μαρτίου 2020, κατέχει
πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης (10%). Χαρακτηριστικό
είναι ότι, ενώ κατά τις πρώτες 10 ημέρες του Μαΐου, η κίνηση
εντός Ευρώπης μειώθηκε περίπου κατά 90% σε σύγκριση με την
ίδια περίοδο του Μαΐου 2019, διατήρησε μεγάλο ποσοστό της
συνολικής κίνησης (από 80% το 2019 σε 70% το 2020) και
συνέχισε να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής κίνησης
σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η κίνηση από/προς την Ασία και τον
Ειρηνικό μειώθηκε κατά 54%, κατέχοντας πλέον το 10% της συ-
νολικής κίνησης (έναντι 3% το 2019). Οι κινήσεις από/προς τη
Μέση Ανατολή και τον Βόρειο Ατλαντικό, οι οποίες το 2019
κατείχαν την 2η και την 3η θέση, έχουν μειωθεί κατά 80% και αν-
τιπροσωπεύουν πλέον το 7% της παγκόσμιας συνολικής κίνησης
(1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020). Την ίδια περίοδο το 2019, όλες οι
εμπορευματικές πτήσεις αντιπροσώπευαν περίπου το 2% των
συνολικών πτήσεων (αφίξεων και αναχωρήσεων), ενώ το 2020
αντιπροσωπεύουν το 14% (1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020). Το
ποσοστό των προγραμματισμένων πτήσεων μειώθηκε από 86%
σε 33%. Είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
κρίσης, οι εμπορευματικές πτήσεις παρέμειναν στα επίπεδα του
2019, με μια διακύμανση γύρω από την περίοδο του Πάσχα
(τόσο το 2019 όσο και το 2020), ενώ η προγραμματισμένες και
χαμηλού κόστους πτήσεις μειώθηκαν κατά 92% και 98% αντίστοιχα
(Εurocontol 2020, a). 

Συγκρίνοντας τις επιπτώσεις του SARS-COVID-II (ή νόσος COVID-
19) μέχρι σήμερα με τις επιπτώσεις που επέφερε ο SARS-2003,

ο αντίκτυπος του SARS-COVID-II έχει ήδη ξεπεράσει τον αντίκτυπο
τους SARS το 2003 που είχε προκαλέσει μείωση των RPKs το
έτος 2003 κατά 8% και είχε προκαλέσει τη μείωση κατά 6 USD
δισεκατομμύρια των εσόδων για τις Αεροπορικές εταιρείες Ασίας
/ Ειρηνικού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΙΑΤΑ, το πλάνο
για πλήρη αποκατάσταση του αντίκτυπου της επιδημίας SARs το
2003, το οποίο διήρκεσε 6 μήνες, δε φαίνεται να μπορεί εύκολα
να συμβεί στην περίπτωση της πανδημίας COVID-19. 

Επιπτώσεις της COVID-19 στο δίκτυο
αερομεταφορών στον Ευρωπαϊκό 
Ουρανό 
Η έξαρση της νόσου COVID-19 έχει επηρεάσει συντριπτικά τις αε-
ρομεταφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά οι επιπτώσεις διαφέρουν
μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών και περιοχών. Συνολικά
στον Ευρωπαϊκό Ουρανό, η ημερήσια διακύμανση της κίνησης
σε σχέση με την αντίστοιχη μέρα το 2019, πήρε τιμές από -23.8%
στις 15 Μαρτίου 2020, και έφτασε έως -87.7% στις 29 Μαρτίου,
τον Απρίλιο από -90.6 στις 5 Απριλίου έως και -92.8% στις 12
Απριλίου και τον Μάιο από -90.6% στις 3 Μαΐου έως -89.2% στις
17 Μαΐου. 

Διάγραμμα  1. 
Ημερήσια Διακύ-
μανση της συνολι-
κής κίνησης στην
Ευρώπη σε σχέση
με την αντίστοιχη
μέρα το 2019
(Πηγή: Εurocontol,
2020, a)

Διάγραμμα 2.
Απεικόνιση 
εναέριου χώρου
Γερμανίας μία 
τυπική ημέρα
Απριλίου 2020 
(21 Απριλίου 2020)
έναντι 
19 Απριλίου 2019 
(Πηγή: Eurocontrol,
2020, b)

Όσον αφορά τις διαφορετικές επιπτώσεις μεταξύ κρατών μελών,
περιφερειών και περιοχών, αναλυτικά στο Διάγραμμα 2 παρου-
σιάζεται η ημερήσια διακύμανση στις κύριες αγορές της Ευρώπης
από τις 15 Μαρτίου έως 17 Μαΐου 2020. 

Όσον αφορά τον Μάρτιο η μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση

της συνολικής κίνησης σε σχέση με την αντίστοιχη μέρα το 2019,
στις 29 Μαρτίου στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης παρου-
σιάστηκε στη Γαλλία με ημερήσια διακύμανση συνολικής κίνησης
ίση με -92.6%, καθώς στη Γερμανία ήταν ίση με -87.2%, ενώ η
κίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε διακύμανση ίση με 
- 86.8%, και στην Ολλανδία -85.2%

3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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4 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Όσον αφορά τη διακύμανση της κίνησης για τις μεγαλύτερες
ομάδες αερομεταφορέων, οι μειώσεις για μία τυπική ημέρα Σαβ-
βατοκύριακου, την Κυριακή 19 Απριλίου ήταν: ΕasyJet -99,7,
Ryanair Group -98,5%, Air-France-KLM -95,3%, IAG Airlines και

Lufthansa Group -94,1%. Επίσης, η Air Nostrum, η Pegasus, η
TUI Jet και η Brussels Airlines δεν είχαν καθόλου δραστηριότητες,
ενώ η easyJet, η Austrian Airlines, η TAP / Air Portugal και η
Ryanair παρουσίασαν δραστηριότητα μειωμένη κατά 99%, με

Διάγραμμα  3. 
Ημερήσια Διακύ-
μανση κίνησης στις
κυριότερες αγορές
της Ευρώπης σε
σχέση με την 
αντίστοιχη μέρα 
το 2019
(Πηγή: Eurocontrol,
2020, a)

Διάγραμμα  4. 
Ημερήσια Διακύ-
μανση κίνησης στις 
κυριότερες αγορές
της Ευρώπης σε
σχέση με την 
αντίστοιχη μέρα 
το 2019 
(Πηγή: Eurocontrol,
2020, a)

Τον Απρίλιο, η μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση της συνολικής
κίνησης σε σχέση με την αντίστοιχη μέρα το 2019, στις 12
Απριλίου (καθολικό Πάσχα, 2020) στις μεγαλύτερες αγορές της
Ευρώπης παρουσιάστηκε στη Γαλλία με ημερήσια διακύμανση
συνολικής κίνησης ίση με -96.2%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο
παρουσίασε διακύμανση ίση με -94.0%, η Γερμανία -92.6% και η
Ολλανδία με -91.0%. 

Για τον Μάιο, ημερήσια διακύμανση της συνολικής κίνησης σε
σχέση με την αντίστοιχη μέρα το 2019, στις μεγαλύτερες αγορές
της Ευρώπης παρουσιάστηκε στη Γαλλία όπου την 17η Μαΐου
παρουσίασε ημερήσια διακύμανση συνολικής κίνησης ίση με -
93.7%, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε διακύμανση
ίση με -91.7%, η Γερμανία - 86.2% και η Ολλανδία -85.4%. 

Όσον αφορά τις διαφορετικές επιπτώσεις μεταξύ περιοχών της
Μεσογείου, αναλυτικά στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η ημερήσια
διακύμανση στις κύριες αγορές της Μεσογείου που στηρίζονται
στον κλάδο του τουρισμού από τις 15 Μαρτίου έως 17 Μαΐου
2020. 

Όσον αφορά τον Μάρτιο η μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση
της συνολικής κίνησης σε σχέση με την αντίστοιχη μέρα το 2019,
στις 29 Μαρτίου στις μεγαλύτερες αγορές της Μεσογείου πα-
ρουσιάστηκε στην Ιταλία με ημερήσια διακύμανση συνολικής
κίνησης ίση με -93.3%, καθώς η Ισπανία παρουσίασε διακύμανση
ίση με -92.6%, η Πορτογαλία ίση με -92.0%, η Κύπρος ίση με 
-91.4%, και η Ελλάδα με -88.8%. Τον Απρίλιο, η μεγαλύτερη

ημερήσια διακύμανση της συνολικής κίνησης σε σχέση με την
αντίστοιχη μέρα το 2019, στις 12 Απριλίου (καθολικό Πάσχα,
2020) στις μεγαλύτερες αγορές της Μεσογείου παρουσιάστηκε
στην Πορτογαλία με ημερήσια διακύμανση συνολικής κίνησης
ίση με -98.1%, καθώς η Ιταλία παρουσίασε διακύμανση ίση με -
97.3%, η Ισπανία με -96.1%, η Κύπρος με -93.8% και η Ελλάδα
με -92.4%. Για τον Μάιο, η ημερήσια διακύμανση της συνολικής
κίνησης σε σχέση με την αντίστοιχη μέρα το 2019, στις μεγαλύτερες
αγορές της Μεσογείου παρουσιάστηκε στην Κύπρο όπου την 3η
Μαΐου παρουσίασε ημερήσια διακύμανση συνολικής κίνησης
ίση με -96.2%, καθώς η Πορτογαλία παρουσίασε διακύμανση
ίση με -96.1%, η Ισπανία με -95.8%, η Ιταλία με -94.8% και η
Ελλάδα με -93.7%.
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5 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Στο Διάγραμμα 6, παρουσιάζεται η διακύμανση της συνολικής
κίνησης στην Ελλάδα από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 17 Μαΐου
2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημέρα το 2019 καθώς και o
εβδομαδιαίος κινούμενος μέσος όρος. Τον Φεβρουάριο 2020
παρουσιάζεται μικρή θετική διακύμανση της κίνησης σε σχέση
με το 2019, με τη μεγαλύτερη θετική διακύμανση στις 24 Φε-
βρουαρίου 2020 (+9.8%). Αντίθετα, από τα μέσα έως τα τέλη

Μαρτίου 2020, παρατηρείται συνεχώς μεγαλύτερη αρνητική δια-
κύμανση της κίνησης, η οποία φτάνει το -87.3% στις 29 Μαρτίου.
Τον Απρίλιο και τον Μάιο η διακύμανση της ημερήσιας συνολικής
κίνησης κυμαίνεται μεταξύ -80.0% και -95.0% με τις μεγαλύτερες
τιμές της να σημειώνονται στις 19 Απριλίου (-94.7%) και 9 Μαΐου
(-93.7%) αντίστοιχα.

Διάγραμμα  5. 
Απεικόνιση 
εναέριου χώρου 
της Ελλάδας 
μία τυπική ημέρα
Απριλίου 2020 
(16 Απριλίου 2020)
έναντι 18 Απριλίου
2019 
(Πηγή: Eurocontrol,
2020, b)

ελάχιστες πτήσεις. Η Iberia παρουσίασε δραστηριότητα -96%, η
Air France -96%, η British Airways -92%, η Lufthansa -92% και
η KLM -92%. Τέλος, η Wideroe ήταν η αεροπορική εταιρεία με
τη μεγαλύτερη δραστηριότητα, με 111 κινήσεις, ακολουθούμενη
από Lufthansa (91), Quatar Airways (84), SAS (79), Turkish
Airlines (69), DHL Express (69), British Airways (67) και KLM
(56).

Αντίστοιχα για μία τυπική μέρα του Μαΐου, την Τρίτη 12 Μαΐου
είχαν ως εξής: ΕasyJet -98,9%, Ryanair Group -98,1%, IAG
Airlines -96,0%, Lufthansa Group -93,5% και, Air-France-KLM -
93,1%. Την ίδια ημέρα, η Pegasus, η Brussels Airlines και η Air
Nostrum δεν είχαν καθόλου δραστηριότητες, ενώ οι Austrian,
TAP, TUI jet και Vueling παρουσίασαν δραστηριότητα -99%, η
Ryanair -98%, η Iberia -96%, η Air France -95%, η British Airways,
η Lufthansa και η Turkish Airlines -94% και η KLM -88%. Τέλος,
η DHL Express ήταν η αεροπορική εταιρεία με τη μεγαλύτερη
δραστηριότητα, με 248 κινήσεις, ακολουθούμενη από τους
Wideroe (187), Bristow SAS (100), Lufthansa (95) KLM και
Quatar Airways (91), TNT International (88), Bristow Norway
(84) και FEDEX (78).

Όσον αφορά τη διακύμανση της κίνησης ανά αεροδρόμιο, την
Κυριακή 19 Απριλίου, σχεδόν όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευ-
ρώπης διαχειρίστηκαν 90% λιγότερες πτήσεις σε σύγκριση με το
2019, με χαρακτηριστικά παραδείγματα: Παρίσι (Orly) -100%,
Λονδίνο (Gatwick) -99%, Βιέννη -96%, Μόναχο -95%, Μαδρίτη -
95%, Παρίσι (CDG) -93%, Αθήνα -93%, Δουβλίνο -92%, Κων-
σταντινούπολη -92%, Άμστερνταμ -90%, Λονδίνο (Heathrow) -
86%, Μιλάνο Μαλπένσα -85% και Φρανκφούρτη -83%. Επίσης,
την ίδια ημέρα, όσον αφορά τις κινήσεις αεροσκαφών, η Φρανκ-

φούρτη ήταν το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο με 216 κινήσεις,
ακολουθούμενη από το Λονδίνο (Heathrow) με 190, Άμστερνταμ
(147), Όσλο Γκαρντεμέν (118), Λειψία (106) και Κωνσταντινούπολη
(104).

Την Τρίτη 12 Μαΐου, σχεδόν όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της
Ευρώπης διαχειρίστηκαν περίπου 80% λιγότερες πτήσεις σε σύγ-
κριση με πέρυσι, με χαρακτηριστικά παραδείγματα: Παρίσι (Orly)
και Λονδίνο (Gatwick) -99%, Μόναχο -95%, Βιέννη -93%, Δουβλίνο
-90%, Μαδρίτη -90%, Κωνσταντινούπολη -89%, Άμστερνταμ 
-87%, Λονδίνο (Heathrow) -86%, Παρίσι (CDG) -85%, Μιλάνο
Μαλπένσα -84%, Αθήνα -84%, Φρανκφούρτη -84% και Όσλο -
77%. Επίσης, την ίδια ημέρα, η Φρανκφούρτη ήταν το πιο πολυ-
σύχναστο αεροδρόμιο με 238 κινήσεις, ακολουθούμενη από το
Παρίσι - CDG (205), το Άμστερνταμ και το Όσλο Γκαρντεμέν (193),
το Λονδίνο - Heathrow (192), τη Λειψία (185), το αεροδρόμιο
της Κολωνίας - Βόννη (158) και την Κωνσταντινούπολη (121).

Επιπτώσεις της COVID-19 στις 
αερομεταφορές στην Ελλάδα 
Οι Αερομεταφορές αποτελούν βασικό μοχλό οικονομικής δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα, διαθέτοντας την 8η μεγαλύτερη αερο-
πορική αγορά στην Ευρώπη (βάσει του IATA Connectivity Index2).
Μεταξύ 2013 και 2018, οι αεροπορικές συνδέσεις αυξήθηκαν
κατά 106%. Το έτος 2020 μπορεί να είναι το πρώτο έτος όχι μόνο
ανάσχεσης της μεγάλης ανάπτυξης που έχει την τελευταία 5ετία
ο κλάδος των αερομεταφορών στην Ελλάδα, αλλά να αποδειχτεί
και ένα έτος μεγάλων απωλειών για τη βιομηχανία των αερομε-
ταφορών και συνεπώς στη συνεισφορά της στην οικονομία της
χώρας.
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6 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Στο Διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η διακύμανση της συνολικής κί-
νησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 20 Φεβρουαρίου
έως τις 17 Μαΐου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημέρα το
2019. Τον Φεβρουάριο 2020 παρουσιάζεται μικρή θετική διακύ-
μανση της κίνησης σε σχέση με το 2019, με τη μεγαλύτερη δια-
κύμανση στις 24 Φεβρουαρίου 2020 (+5.2%). Αντίθετα, από τα
μέσα έως τα τέλη Μαρτίου 2020, παρατηρείται συνεχώς μεγαλύ-

τερη αρνητική διακύμανση της κίνησης, οποία φτάνει το -81.0%
στις 31 Μαρτίου. Τον Απρίλιο και τον Μάιο η διακύμανση της ημε-
ρήσιας συνολικής κίνησης κυμαίνεται μεταξύ -79.0% και -93.0%
με τις μεγαλύτερες τιμές της να σημειώνονται στις 19 Απριλίου 
(-92.9%) και 17 Μαΐου (-88.8%) αντίστοιχα. Άρα, ο μεγαλύτερος
αερολιμένας της χώρας παρουσιάζει παρόμοια εικόνα με αυτή
της επικράτειας (Διάγραμμα 6). 

Στο Διάγραμμα 8, παρουσιάζεται η διακύμανση της συνολικής κί-
νησης στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης από τις 20 Φεβρουαρίου
έως τις 17 Μαΐου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημέρα το
2019. Τον Φεβρουάριο 2020 και μέχρι τα μέσα Μαρτίου παρου-
σιάζονται αυξομειώσεις στη διακύμανση της κίνησης σε σχέση με
το 2019, εμφανώς μεγαλύτερη σε σχέση με τη συνολική εικόνα
της επικράτειας, με τη μεγαλύτερη διακύμανση στις 21 Φεβρουα-
ρίου 2020 (-17.8%). Στη συνέχεια, από τα μέσα έως τα τέλη Μαρ-
τίου 2020, παρατηρείται συνεχώς μεγαλύτερη διακύμανση της

κίνησης, η οποία φτάνει το -90.0% στις 31 Μαρτίου. Τον Απρίλιο
και τον Μάιο η διακύμανση της ημερήσιας συνολικής κίνησης κυ-
μαίνεται μεταξύ -83.0% και -97.0% με τις μεγαλύτερες τιμές της
να σημειώνονται στις 12 Απριλίου (-96.8%) και 3 Μαΐου (-95.4%)
αντίστοιχα. Συνεπώς, ο αερολιμένας Θεσσαλονίκης παρουσιάζει
παρόμοια εικόνα με το σύνολο της επικράτειας, σχετικά με τη δια-
κύμανση της κίνησης, αλλά ελαφρώς αυξημένη διακύμανση σε
σχέση με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Διάγραμμα  6. 
Διακύμανση 
συνολικής κίνησης
στην Ελλάδα 2020
σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη 
μέρα το 2019 
(Πηγή: Eurocontrol,
2020, a)

Διάγραμμα  7. 
Διακύμανση
συνολικής κίνησης
στον Αερολιμένα
Αθηνών 
20 Φεβρουαρίου
έως 17 Μαΐου 2020
σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη 
μέρα το 2019
(Πηγή: Eurocontrol,
2020, a)
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7 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Στο Διάγραμμα 9 παρουσιάζεται η διακύμανση της συνολικής κί-
νησης στον Αερολιμένα Ηρακλείου από τις 20 Φεβρουαρίου έως
τις 17 Μαΐου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημέρα το 2019.
Τον Φεβρουάριο και έως τα μέσα Μαρτίου 2020 παρουσιάζονται
σημαντικές αυξομειώσεις στη διακύμανση της κίνησης σε σχέση
με το 2019, οι οποίες κυμαίνονται από -26.7% στις 24 Φεβρουα-
ρίου έως +36.3% στις 15 Μαρτίου. Στη συνέχεια, από τα μέσα έως
τα τέλη Μαρτίου 2020, παρατηρείται συνεχώς μεγαλύτερη δια-

κύμανση της κίνησης, οποία φτάνει το -79.6% στις 30 Μαρτίου.
Τον Απρίλιο και τον Μάιο η διακύμανση της ημερήσιας συνολικής
κίνησης κυμαίνεται μεταξύ -81.0% και -97.0% με τις μεγαλύτερες
τιμές της να σημειώνονται στις 29 Απριλίου (-95.0%) και 17
Μαΐου (-97.2%) αντίστοιχα. 

Συνεπώς, ο αερολιμένας Ηρακλείου παρουσιάζει πιο έντονες δια-
κυμάνσεις στην κίνηση σε σχέση με το σύνολο της επικράτειας. 

Προκλήσεις και Προοπτικές 
H COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο χωρίς να αναγνω-
ρίζει σύνορα. Έχει επηρεάσει όλες τις βιομηχανίες, όλους τους
τομείς και όλες τις πτυχές της ζωής μας με καταστροφικές οικο-
νομικές και χρηματοοικονομικές συνέπειες προκαλώντας μεγά-
λες αβεβαιότητες και κινδύνους. Όσον αφορά τις αερομεταφορές,
το 2020 κινδυνεύει να είναι το πρώτο έτος όχι μόνο ανάσχεσης
της μεγάλης ανάπτυξης που έχει την τελευταία 15ετία ο κλάδος
των αερομεταφορών, αλλά να αποδειχτεί και ένα έτος μεγάλων
απωλειών για τη βιομηχανία των αερομεταφορών.

O κλάδος των αερομεταφορών έχει μακροχρόνια εμπειρία στον
τομέα της διαχείρισης κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια και
την προστασία και έχει συνηθίσει να λειτουργεί σε ένα άκρως
ελεγχόμενο περιβάλλον. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επι-
βατών ότι οι αερομεταφορές είναι ασφαλής τρόπος μετακίνησης

θα είναι καθοριστική για την έξοδο από την κρίση αυτή. Για τον
σκοπό αυτό, είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι φορείς των αε-
ρομεταφορών και της υγείας να λαμβάνουν και να κοινοποιούν
ευρέως τα ισχύοντα μέτρα, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα είναι σε
μεγάλο βαθμό ορατά και συντονισμένα, και κοινοποιούνται στους
επιβάτες ανά πάσα στιγμή.

Η υγεία όλων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στις με-
ταφορές και των επιβατών, εξακολουθεί να είναι η βασική προ-
τεραιότητα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε ευπαθείς
πληθυσμούς, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενες
ιατρικές παθήσεις, ενώ παράλληλα θα προστατεύεται η ιδιωτικό-
τητά τους. Σύμφωνα με τις προσταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η χαλάρωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από εκστρατείες ενη-
μέρωσης που θα επικαιροποιούνται συνεχώς, ώστε να εξασφαλί-
ζεται ότι τα άτομα που ταξιδεύουν μπορούν να σχεδιάζουν και να
ενεργούν με βάση την πλήρη επίγνωση της κατάστασης και ότι,

Διάγραμμα  8. 
Διακύμανση 
συνολικής κίνησης
στον Αερολιμένα
Θεσσαλονίκης 
20 Φεβρουαρίου
έως 17 Μαΐου 2020 
σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη 
μέρα το 2019 
(Πηγή: Eurocontrol,
2020, a)

Διάγραμμα  9. 
Διακύμανση 
συνολικής κίνησης
στον Αερολιμένα
Ηρακλείου 
20 Φεβρουαρίου
έως 17 Μαΐου 2020
σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη 
μέρα το 2019 
(Πηγή: Eurocontrol,
2020, a)
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ως εκ τούτου, φέρουν ατομική ευθύνη να τηρούν τις συστάσεις
για την υγεία όταν ταξιδεύουν. Η σταδιακή αποκατάσταση των
υπηρεσιών μεταφορών και της συνδεσιμότητας θα εξαρτηθεί
πλήρως από την προσέγγιση που θα υιοθετηθεί σε σχέση με τους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς, από τις επιδημιολογικές εκτιμήσεις,
καθώς και από τις συμβουλές ειδικών ιατρών όσον αφορά τις
απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία της ατομικής και της
δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραμμές της
ΕΕ για την αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφορών και τη συν-
δεσιμότητα θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο ενός κοινού ευρωπαϊ-
κού χάρτη πορείας.

Μεγάλη πρόκληση είναι η βιώσιμη επανάκαμψη του τομέα αε-
ρομεταφορών σε αυτόν τον κοινό ευρωπαϊκό χάρτη πορείας και
κατ’ επέκταση στην Ελλάδα, και η δυνατότητα εστίασης στην απο-
κατάσταση των υπηρεσιών μεταφορών και της συνδεσιμότητάς
της, έτσι ώστε να υπάρξει προοπτική να μπορέσει ο τομέας των
αερομεταφορών να ανακτήσει την προ κρίσης ισχύ του, να παρα-
μείνει ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο και να συνεχίσει να
αποτελεί θεμελιώδες λίθο της οικονομικής ανάπτυξης. 
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Μετακινουμαστε στην Πολη
ερευνα του πολυτεχνειου κρητης για 

την επιπτωση του κορωνοϊου στην κινητικοτητα
των κατοικων χανιων και ρεθυμνου

Σήμερα, τη δύσκολη περίοδο του COVID-19, το ζήτημα της συμ-
μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς (όπως τα λεωφορεία),
συνεπιβατισμό (carpooling, carsharing, κλπ) τίθεται σε νέα
βάση κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις επείγουσες ανάγκες (ερ-
γασία, διατροφή, υγεία, κλπ). Στα πλαίσια αυτά υλοποιήθηκε
διαδικτυακή έρευνα, το χρονικό διάστημα 24-31 Μαρτίου 2020,
στους Δήμους Ρεθύμνου και Χανίων, δύο πόλεις του νησιού με

ακαδημαϊκή κοινότητα (Πανεπιστήμιο Κρήτης – Πολυτεχνείο
Κρήτης), σπουδαίο πολιτισμό και ισχυρή εποχικότητα. Αποσκο-
πούσε στη μελέτη των μέσων μετακίνησης που επιλέγουν οι
πολίτες και τις τάσεις αναφορικά με τη συμ-μεταφορά (συνεπι-
βατισμός, λεωφορεία, ταξί) ως εναλλακτικούς τρόπους μετα-
κίνησης. 
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Διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων
Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 CIVITAS DESTINA-
TIONS. Καταγράφτηκαν, με όσο πιο ακριβή τρόπο γίνεται, οι σημαν-
τικές αλλαγές στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων στους
Δήμους Ρεθύμνης ή Χανίων, το τελευταίο διάστημα πριν την εφαρ-
μογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών (με ισχύ από 23
Μαρτίου 2020), και συγκεκριμένα την εβδομάδα 16-22 Μαρτίου.

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 308 πολίτες με ικανοποιητική αν-
τιπροσωπευτικότητα στην αναλογία φύλου και ηλικιών, επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας, και τη σύνθεση του πληθυσμού κάθε
δήμου. Οι ερευνητές θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους όσους
συμμετείχαν στην έρευνα. Τα αποτελέσματά της θα φανούν χρή-
σιμα στον μελλοντικό σχεδιασμό στρατηγικών για τη βιώσιμη κι-
νητικότητα. 

Ακολουθούν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας. Η επιστημο-
νική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεχίζει την περαιτέρω
ανάλυση και μοντελοποίηση των αποτελεσμάτων, που θα ανα-
κοινωθούν διεθνώς.

#μένουμεσπίτι, #stayhome, #staysafe

1. Επίδραση στον όγκο των καθημερι-
νών μετακινήσεων 
Tα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνουν τον βαθμό μεί-
ωσης των μετακινήσεων κατά την 3η εβδομάδα του Μάρτη, όπως
τον εκτίμησαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, σε σύγκριση με τον
όγκο των μετακινήσεών τους κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φε-
βρουάριο, πριν δηλαδή την εμφάνιση του κορωνοϊού στη χώρα
μας. 

*Ιανουάριος- Φεβρουάριος vs 1η εβδομάδα αναστολής λειτουργίας καταστημάτων και χώρων ψυχαγωγίας
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Βλέπουμε ότι παρουσιάζεται σημαντικά μειωμένη η καθημερινή
μετακίνηση των κατοίκων και στους δύο δήμους, ενώ οι κάτοικοι
του Ρεθύμνου δήλωσαν μεγαλύτερο βαθμό μείωσης των μετακι-
νήσεών τους.

• 20.5% των συμμετεχόντων από τον Δήμο Ρεθύμνου δήλωσε ότι

μείωσε στο 100% τις μετακινήσεις του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για τον Δήμο Χανίων είναι 23.9%

• το 90.2% ελάττωσε τις καθημερινές μετακινήσεις του κατά του-
λάχιστον 50% (88.0% για το Ρέθυμνο και 90.3% για τα Χανιά)

• το 72.7% του πληθυσμού έχει μειώσει τις μετακινήσεις του κατά
τουλάχιστον 75% (75.0% για το Ρέθυμνο και 69.7% για τα Χανιά).

2.  Μεταβολή στη χρήση μέσων
μεταφορών
Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει τη σημαντική επίπτωση στη
χρήση των μεταφορικών μέσων και κυρίως σε μέσα συμ-μεταφο-

ράς  λόγω των μέτρων αναστολής λειτουργίας καταστημάτων και
χώρων πολιτισμού ή ψυχαγωγίας που ξεκίνησε την 16η Μαρτίου. 

Συγκεκριμένα συγκρίνει το ποσοστό των πολιτών που απέφυγαν
να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα παρακάτω μέσα μεταφοράς.  

Ποσοστό πολιτών που απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν κάποιο μέσο μεταφοράς
(σύγκριση συνηθειών διμήνου Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020 με τη βδομάδα 16-22/3)

13 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

*Ιανουάριος- Φεβρουάριος vs 1η εβδομάδα αναστολής λειτουργίας καταστημάτων και χώρων ψυχαγωγίας
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• Οι πολίτες που απέφυγαν να μετακινηθούν με το αυτοκίνητό
τους αυξήθηκαν κατά 10.7%, ενώ οι πολίτες που απέφυγαν να
μετακινηθούν με αυτοκίνητο αλλά ως συνεπιβάτες αυξήθηκαν
κατά 39.3%

• Αντίστοιχα, σημαντική ήταν η επίπτωση στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς (λεωφορείο), το οποίο απέφυγαν 28.9% περισσότεροι
πολίτες από αυτούς που δεν το χρησιμοποίησαν κατά το προ-
ηγούμενο δίμηνο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος)

3. Επίδραση στον χρόνο μετακίνησης
Όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της μειωμένης κίνησης, παρα-
τηρήθηκε σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τη
μετάβαση στην εργασία τους των πολιτών που συμμετείχαν στην
έρευνα τόσο στον Δήμο Χανίων όσο και στον Δήμο Ρεθύμνου. Το
70% των συμμετεχόντων από τα Χανιά και το 77.4% από το Ρέ-
θυμνο χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για τη μετάβασή τους στην
εργασία κατά την εβδομάδα 16-22 Μαρτίου. Το ποσοστό αυτό
ήταν 59.7% και 70.3 αντίστοιχα για το διάστημα Ιανουαρίου-Φε-
βρουαρίου.
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Θα ξεχάσουμε εύκολα το τι συνέβη και θα επιστρέψουμε 
κάποια στιγμή στις παλιές καλές συνήθειες, ή αρχίσαμε 

να συνηθίζουμε και να βολευόμαστε με κάποια μέτρα, που έτσι κι
αλλιώςτη λογική τους τη δοκιμάζαμε και πριν από τον κορωνοϊό; 

Αυτές τις τεχνολογίες, που μας απέδειξαν ότι είναι εφικτό να ζούμε σε απόσταση, 
θα τις πετάξουμε μετά στα σκουπίδια; 

Κράτησε ποτέ μια τέτοια στάση η ανθρωπότητα απέναντι σε ό,τι εφηύρε;

Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Ωστόσο παρατηρώντας
τις συνέπειες του κορεσμού στους δρόμους, στις πόλεις και στον
πλανήτη, των σχεδόν 8 πια δις, είμαστε βέβαιοι/ες ότι οι μεταξύ
μας αποστάσεις όλο και θα μειώνονταν. 

Όμως θα το ξανασκεφτούμε αν αυτή η υποχρεωτική απομάκρυνση
αποδειχθεί ότι είναι και πολύ πιο οικονομική; Λιγότερα αυτοκίνητα,
μικρότερες καθυστερήσεις, μεγαλύτερα επομένως πεζοδρόμια,
ποδήλατο πραγματικά ασφαλές και αποκλειστικά για αναψυχή,
πολύ πιο στοχευμένες μετακινήσεις με δημόσια συγκοινωνία,
λιγότερα λεωφορεία και συρμοί, μηδενισμός των ελλειμμάτων,
απαλλαγή από την ανάγκη τόσων χιλιάδων τετραγωνικών χώρων
γραφείων, συνεδρίων, πανεπιστημίων, αιθουσών αναψυχής και
εστίασης, ξενοδοχείων κ.λπ.; Μήπως ο ανθρώπινος πληθυσμός,
ακινητοποιημένος στο σπίτι και εργαζόμενος διαδικτυακά, προκύψει

ότι ρυπαίνει λιγότερο, καταστρέφει λιγότερο το περιβάλλον, είναι
πιο καθαρός, υγιής, πιο προφυλαγμένος απέναντι στον πιθανά
επόμενο ιό και τελικά δώσει έτσι απάντηση στην κλιματική αλλαγή;
Αυτό το απορρυθμισμένο περιβάλλον που προκαλεί πρωτόγνωρους
τυφώνες, πλημμύρες, καύσωνες, πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές, υπάρχουν μελέτες που να αποκλείουν ότι θα μπορούσε
να εκκολάπτει στο εξής και νέους ιούς, τον ένα μετά τον άλλο; 

Εδώ και πολλά χρόνια ρίχνονταν κάποιες λοξές ματιές προς την κα-
τεύθυνση του όλα να γίνουν φτηνότερα: π.χ. προς την τηλεργασία –
teleworking (εξαιρετικά οικονομική λύση για τον εργοδότη, ο οποίος
απαλλάσσεται έτσι από την υποχρέωση εγκατάστασης γραφείων
στα ακριβά κέντρα και κερδίζει από τη συντόμευση των μετακινήσεων
του προσωπικού του), προς την εργασία των τεσσάρων ημερών και
των περισσοτέρων ωρών την ημέρα, προς την κατάργηση των προ-

COVID-19. Μαθημα Πολιτικης
Θάνος Βλαστός*
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17 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

σωπικών γραφείων των εργαζομένων, με μείωση των χώρων
εργασίας και αύξηση της πληρότητάς τους, αξιοποιώντας το γεγονός
ότι πάντα υπάρχουν απόντες (μοιάζει με το overbooking στα αερο-
πλάνα) και προς τόσες άλλες εφαρμογές. Τι άλλο είναι η υποκατάσταση
του κινηματογράφου από τη θέαση on line συνδρομητικών ταινιών;
Η εξέλιξη του τουρισμού, άλλοτε κατεξοχήν δραστηριότητας εξε-
ρεύνησης, σε εγκλεισμό σε ξενοδοχεία all inclusive, σε ποιον ιό να
οφείλεται;

Σήμερα εφαρμόζονται λύσεις, όπως οι παραπάνω, πιο φτηνές, κα-
θαρές, υγιεινές και ασφαλείς (τα πάντα ελέγχονται αποτελεσματι-
κότερα). Είναι απόδειξη ότι αρχίζουν να γίνονται δεύτερες σκέψεις
για έναν διαφορετικό κόσμο που, ενώ μέχρι σήμερα επιθυμούσε
να είναι μαζί, αύριο θα ήταν αυτός της απομάκρυνσης του ενός από
τον άλλο. Τι νόημα όμως τότε θα έχουν οι ουρανοξύστες (τουλάχιστον
150μ. ύψους - είναι 25 οι πόλεις στον πλανήτη με πάνω από 50
ουρανοξύστες η κάθε μια), τι νόημα οι μεγαπόλεις (έχει σήμερα ο
πλανήτης περίπου 50, πληθυσμού μεγαλύτερου των 10 εκ., ενώ 3
από αυτές ξεπερνούν σε πληθυσμό τα 30 εκ.; Μόνο η Κίνα έχει 8
πόλεις μεγαλύτερες των 15 εκ., αντιστοιχούν σε περισσότερες από
5 Αθήνες η κάθε μια (πάνω από 40 Αθήνες σε συσκευασία των 8).
Σχεδόν μόλις φτιάχτηκαν έχουν κιόλας απαρχαιωθεί; Γιατί να οικο-
δομούνται πυκνές συγκεντρώσεις εκατομμυρίων, όταν λίγα θα
υπάρχουν στην πόλη που θα σε ενδιαφέρει να κατοικείς κοντά
τους; Τι νόημα θα έχει να βγαίνεις έξω όταν ‘όλα’ θα στα φέρνει
μέσα το διαδίκτυο; Το ποσοστό αγορών μέσω διαδικτύου αυξάνει
δραματικά (δυναμιτίζοντας τα ιστορικά εμπορικά κέντρα). Έχουμε
επίσης συνειδητοποιήσει τι πραγματικά σημαίνει για τη σχέση δά-
σκαλου με μαθητή η ‘εξ αποστάσεως εκπαίδευση’, που ενθουσιωδώς
προωθούμε; 

Μετά τις δεκαετίες των υψηλών πυκνοτήτων θα περάσουμε για τα
καλά στο άλλο άκρο, στις πόλεις της διάχυσης, στο μοντέλο των
αραιοδομημένων προαστίων (αποτελούν την πραγματική πολεοδομία
της ‘κοινωνικής αποστασιοποίησης’),  που σχεδόν σε κάθε αστική
περιφέρεια έχουν ήδη αναπτυχθεί; Με τους ρυθμούς των σημερινών
επεκτάσεων των πόλεων, σε δέκα χρόνια, το 2030, τα 2/3 του
συνόλου των αστικών επιφανειών στον πλανήτη θα είναι προάστια,
χτισμένα πάνω σε αγροτική γη. Θα έχουν ιστορία κατοίκησης το
πολύ 30 ετών. Σε αυτούς τους άμορφους και χωρίς ιστορία αραι-

οκατοικημένους τόπους θα ζουν μερικά δισεκατομμύρια, με αστική
συνείδηση σχεδόν μηδενική. Η κριτική που ασκείται σήμερα σε
αυτά τα πολεοδομικά μορφώματα καταγγέλλει την εξάρτησή τους
από το αυτοκίνητο και την ευθύνη τους για τη μεγάλη αύξηση τόσο
του μήκους των μετακινήσεων προς τα κέντρα, όσο και της κατανά-
λωσης ενέργειας και της ρύπανσης. Αν αύριο οι κάτοικοί τους είναι
απομονωμένοι στα σπίτια τους προφανώς αυτές οι κατηγορίες δεν
θα ευσταθούν. Είναι όμως βέβαιο ότι, έτσι κι αλλιώς, θα θυσιάζονται
για αυτές τεράστιες εκτάσεις πρώην αγροτικής γης που, στην εποχή
του υπερπληθυσμού, είναι πολύτιμες. Εκτός και αν συναινέσουμε
και στα μεταλλαγμένα.

Στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ, εδώ και
25 χρόνια, σχεδιάζουμε πολιτικές για μια βιώσιμη, ανθρώπινη,
κοινωνικά συνεκτική πόλη. Είναι η εικόνα που προωθεί η σημερινή
ευρωπαϊκή πολεοδομία. Βασικό ζητούμενο είναι η ενθάρρυνση
του, σήμερα εγκλωβισμένου στο διαμέρισμα κάτοικου, ώστε να
βγαίνει στον δρόμο και να βιώνει την πόλη και τους ανθρώπους
της. Για την αποφυγή της μόλυνσης, μας πήγε πολύ πίσω, κοινωνικά
και πολιτικά, η ταύτιση του διπλανού με τον θάνατο. Όλοι απειλή
όλων. Αποδεχόμαστε και ευχόμαστε την επιτυχία αυταρχικών μέτρων
αν και εφαρμόζονται από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δεν τους
ταιριάζουν, γιατί δεν επιβάλλονται σε ‘εξεγερμένους’ για κάποιο
ζήτημα, αλλά σε επιπόλαιους και ασυνείδητους. Πόσο υποτιμητικά,
αν και δικαιολογημένα, είναι όλα αυτά για την αξιοπρέπεια του
πολίτη; Κάποιοι το έβλεπαν να έρχεται, ότι απέναντι στην αδυναμία
της ανθρώπινης κοινωνίας να πάρει ουσιαστικά μέτρα απέναντι
στην κλιματική κρίση, θα αναλάμβαναν δράση η ‘περιβαλλοντική
αστυνομία’ και ο ‘περιβαλλοντικός στρατός’. Η COVID-19 έδωσε
την ευκαιρία για την πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα άσκηση ετοιμό-
τητας. Το πολιτικό δίλημμα είναι προφανές. Απέναντι στα μεγάλα
προβλήματα της ανθρωπότητας, δημοκρατίες με ξύλινα πόδια δεν
μπορούν. Αναγκάζονται να δανείζονται λογικές, ξένες στην ταυτότητά
τους. Τουλάχιστον, από την τραγωδία που ζούμε, ας πάρουμε το
μάθημα, ως κοινωνία και ως άτομα, του πού οδηγούμαστε όταν
υπάρχει έλλειμμα ωριμότητας και δημοκρατίας.

*Θάνος Βλαστός
Καθηγητής ΕΜΠ                                                                                                                                             
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Οι πρώτοι μήνες του 2020 επιφύλασσαν μία δυσάρεστη κατάσταση
για τις κοινωνίες περιοχής της Κίνας και, εν συνεχεία, 

για ολόκληρη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά και άλλες χώρες

Μία κατάσταση που δοκιμάζει τα όρια του συστήματος υγείας πολλών χωρών 
και επηρεάζει ευθέως την οργάνωση της καθημερινής ζωής εκατοντάδων εκατομμυρίων,

αν όχι δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της υφηλίου 
με διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Η έννοια “everyday life” είναι άμεσα συνυφασμένη με τη
μετάβαση από σπίτι προς εργασία και αντιστρόφως (“commuting”)
και όλο το πλέγμα των επιβατικών / εμπορευματικών μεταφορών,
αποδεδειγμένα καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης
και απασχόλησης.
Ως ήταν εύλογο, ήδη εντός Φεβρουαρίου και προ κλιμάκωσης
των επιπτώσεων του κορωνoϊού 2019-nCoV / COVID-19, καταρτί-
σθηκαν και ανακοινώθηκαν βασικές οδηγίες για τις υπεραστικές

επιβατικές μεταφορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ανάλογες γενικές οδηγίες εξειδικεύθηκαν ανά μέσο (mode),
π.χ. από IRU (International Road Transport Union) για οδικές
μεταφορές, IATA (International Air Transport Association) για
αεροπορικές μεταφορές κλπ.

Ιδιαίτερες ήταν εντός Μαρτίου και οι επιπτώσεις της εξάπλωσης
του ιού και του επίσημου χαρακτηρισμού της κατάστασης ως

Μεταφορeς και Οργaνωση
Ζωhς με την Εμπειρiα 

του Κορωνoϊοy
Δημήτρης Φ. Κατσώχης*
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πανδημίας, στις αστικές συγκοινωνίες των βασικών κέντρων
σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών.
Ήδη στην Αθήνα εκτιμάται ότι η ζήτηση από το επιβατικό κοινό
έχει μειωθεί κατά 80-90% σε σχέση με τις κανονικές συνθήκες.
Όλα τα ΜΜΜ της Αττικής έχουν προσαρμόσει τη λειτουργία τους
ως προς συχνότητα δρομολογίων, κάλυψη δικτύου κλπ.

Σχετικές γενικές οδηγίες προς φορείς εκτέλεσης αστικού μετα-
φορικού έργου έχει εκδώσει η UITP (Union Internationale des
Transports Publics, International Association of Public Transport),
ενώ και σε χώρες όπως η Αγγλία όπου αρχικά η κατάσταση είχε
προσεγγισθεί με πιο μεσοπρόθεσμη θεώρηση, τελικά σύντομα
τέθηκαν σε εφαρμογή όλα τα άμεσα μέτρα στα δίκτυα ΜΜΜ.

Βασικά ζητούμενα
Σε κάθε περίπτωση, στις μεταφορές, στα πρώτα ζητούμενα υπό
τέτοιες έκτακτες συνθήκες περιλαμβάνεται η διατήρηση επαρκούς
εφοδιασμού πληθυσμών με τρόφιμα, φάρμακα και ιατρικό εξο-
πλισμό, με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, τόσο για τους εμπλε-
κόμενους εργαζομένους στη διαδικασία μεταφοράς, όσο και για
τους πολίτες καταναλωτές.
Αυτό χρειάζεται να διασφαλιστεί με σεβασμό των σχετικών κυ-
βερνητικών οδηγιών. Πολιτεία και συντελεστές εφοδιαστικής αλυ-
σίδας καλούνται να βρουν βέλτιστες διαδικασίες και ισορροπία.
Αυτό μάλιστα πρέπει να επιτευχθεί υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης
για τη βιομηχανία, ιδίως μέσων με χαμηλή οικονομική αποδοτι-
κότητα εκτέλεσης μεταφορικού έργου, όπως κατεξοχήν είναι ο
σιδηρόδρομος (υπεραστικός και αστικός).
Προφανώς, η βιομηχανία θα πράξει ό,τι είναι εφικτό, ώστε να αν-
τεπεξέλθει, εν μέσω ταχέως εξελισσόμενων κανονισμών και πε-
ριορισμών. Πιθανώς αυτό θα συντελεστεί από πιεστικά έως
βίαια, συχνά με μη δομημένο τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση, η βιομηχανία διατηρεί σύνθετο ρόλο με
απαιτήσεις κοινωνικής υπευθυνότητας να εξακολουθήσει να λει-
τουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εν μέσω έκτακτων συν-
θηκών.
Η συγκυρία της τρέχουσας πανδημίας, θα έλεγε κάποιος πως
οφείλει να ιδωθεί ως «ευκαιρία» (opportunity) εξέλιξης σκέψης
και διαδικασιών, ώστε να διαμορφωθεί ένα καλύτερο «αύριο».
Οι μεταφορές αποτελούν κρίσιμο πυλώνα σε διεργασίες που
συντελούνται έντονα και ταχύρρυθμα.
Η πίεση επιτείνεται από την καθολική επίδραση της παρούσας
κατάστασης σε συνοριακές διελεύσεις χερσαίων και μη μεταφορών.
Οι εταιρείες παροχής μεταφορικού έργου και λοιποί παίκτες της
εφοδιαστικής (διαμεταφορείς, 3PL, αποθήκες / logistics κλπ)
παρακολουθούν τις εξελίξεις, αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές
συμβουλές, σχέδια αντιμετώπισης κρίσης και διασφάλισης συ-
νέχειας στη λειτουργία (business continuity).
Εύλογα, η αντιμετώπιση επιδιώκεται να ξεκινά από βραχυπρόθεσμα
μέτρα και δράσεις υψηλής απόδοσης και, ει δυνατόν, χαμηλού ή
«λογικού» κόστους, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια
στην ασφαλή λειτουργία των δικτύων μεταφορών.
Αυτό το ζητούμενο εξειδικεύεται σε ιδιαίτερους και «ευαίσθητους»
επιμέρους τομείς, όπως π.χ. η οδική ασφάλεια. Πολυσυζητημένες
ήδη οι βασικές παράμετροι, η επίδραση της απότομης μείωσης

της κυκλοφορίας (όπως σήμερα) στις μέσες ταχύτητες σε εθνικό
/ επαρχιακό δίκτυο και αστικούς αυτοκινητοδρόμους, κλπ.

Ευρύτερες επιδράσεις (implications)
Οι επιδράσεις μίας πανδημίας παγκόσμιας κλίμακας, ούσες ποι-
κιλόμορφες, είναι μάλλον δύσκολο να «περιχαρακωθούν».
Πόσω μάλλον, όταν π.χ. η Ολλανδία, αν και πλήττεται ιδιαίτερα
σε όρους κρουσμάτων και θυμάτων, εξακολουθεί εν πολλοίς να
λειτουργεί σε κάποιο βαθμό κανονικά, ενώ π.χ. η Νιγηρία ή το
Αφγανιστάν αναγκάζονται να διακόψουν κατ’ ουσία πολλές ζωτικές
λειτουργίες, προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν και περιο-
ρίσουν κατά το δυνατό την εξάπλωση του ιού.
Με την πρώτη να έχει ως πολύτιμο εφόδιο τη μακρόχρονη πείρα
από τον έλεγχο διασυνοριακών ροών ή κινήσεων και πλέγματος
γνωριμιών σε επίπεδο ατόμου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τυπικές
ασθένειες της Υποσαχάριας Αφρικής (Ebola, Lassa fever κλπ).
Με τέτοια ετερογένεια ανά τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, ήδη
καταγράφονται τάσεις στις προτιμήσεις βιομηχανίας, επαγγελματιών
και νοικοκυριών, ως προς μία ευρύτατη παλέτα παραμέτρων.
Έρευνα, παραγωγή, βιομηχανία, ειδικός και μη τύπος, καταβάλλουν
εργώδεις προσπάθειες να αφουγκρασθούν αποτελεσματικά προς
τα πού βαίνουν τα πράγματα.
Μοντέλα εργασίας που μέχρι πρότινος εξετάζονταν πιλοτικά ή
αναπτύσσονταν με τον χαρακτήρα εναλλακτικής ή συμπληρω-
ματικής ή μεσοπρόθεσμης μελλοντικά μορφής (teleworking),
πλέον ακολουθούνται στην πράξη με αυξανόμενη δυναμική και
μη ορατό «ταβάνι».
Στο πλαίσιο αυτό, στον χώρο των μεταφορών, επιστημονική κοι-
νότητα και επαγγελματίες αλληλοεπιδρούν με την Πολιτεία επί
διαφόρων θεμάτων.

Ως προς την ασφάλεια, επίκεντρο σε αυτήν τη συγκυρία αποτελούν
οι μεταφορές αγαθών:
•  Προφανώς, εταιρείες που εκτελούν μεταφορές χρειάζεται να

(και ήδη) εφαρμόζουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής
και ασφάλειας για οδηγούς και υπαλλήλους φόρτωσης / εκ-
φόρτωσης αγαθών, ιδίως σε περιοχές υπό «καραντίνα», δια-
σφαλίζοντας παράλληλα συμμόρφωση με κανόνες υγιεινής
κατά τη μεταφορά.

•  Ανακύπτουν, κατά συνέπεια, αυξημένες απαιτήσεις «ιχνηλα-
σιμότητας» (traceability) κατά την τήρηση μητρώου μετακι-
νήσεων οδηγών και υπαλλήλων.
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•  Κυβερνήσεις και αρμόδιες αρχές οφείλουν να επικοινωνούν
ξεκάθαρα συναφείς διαδικασίες επιτήρησης / αστυνόμευσης
για οχήματα, οδηγούς, επιβάτες και εμπορεύματα, ιδίως σε
περιοχές υπό «καραντίνα».

•  Κυβερνήσεις και αρμόδιες αρχές χρειάζεται επίσης να επιτελούν
τον συντονιστικό τους ρόλο και να δημοσιεύουν μέτρα περιορισμού
των επιπτώσεων από τους περιορισμούς που εφαρμόζονται
στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις συναφείς μετακινήσεις.

Ως προς την οικονομία, κεντρική θέση κατέχει ο θεσμικός και
ρυθμιστικός ρόλος της Πολιτείας:
•  Να χαλαρώνει, κατά το δυνατόν και με τη δέουσα προσοχή,

τους κανονισμούς ωρών οδήγησης και ανάπαυσης μεταφορέων
ώστε να διασφαλίζεται επαρκής μεταφορά των πλέον κρίσιμων
αγαθών, διευκολύνοντας παράλληλα την ταχύτερη δυνατή
απομάκρυνση οδηγών και επιστροφή από πληγείσες περιοχές
ή ζώνες καραντίνας.

•  Να προσαρμόζει κατά το δυνατόν και με τη δέουσα προσοχή το
ωράριο παραδόσεων ώστε να αξιοποιούνται δυνητικά ασφα-
λέστερες ώρες, π.χ. μεταμεσονύκτια.

•  Να εξετάζει τη διευκόλυνση όρων δανεισμού κλπ για οικονο-
μικούς φορείς της αγοράς, ιδίως για αγορά οχημάτων, καθώς
και προθεσμίες απόδοσης ΦΠΑ ή παγίων φόρων.

•  Να εξετάζει την ελάφρυνση διοδίων κλπ συναφών χρεώσεων
για επαγγελματικά οχήματα, σε συνάρτηση με το ευρύτερο πε-
ριβάλλον (ευκολία ή μη στη μετακίνηση).

•  Να θεσπίσει προγράμματα υποστήριξης προσωρινά ανέργων
υπαλλήλων του χώρου.

Γενικότερα, να εξετάζει σε εύλογα όρια και εντός περιθωρίων
δημοσιονομικού πλαισίου, τη στήριξη πληττόμενων επιχειρήσεων
προς αποφυγή χρεωκοπίας.
Τα ανωτέρω παρατίθενται ενδεικτικά, ως προς εμπορευματικές
μεταφορές και εφοδιαστική. Ωστόσο, τα θέματα που άπτονται του
κλάδου των μεταφορών είναι πολύ ευρύτερα.
Η συγκυρία της τρέχουσας πανδημίας, θα έλεγε κάποιος πως
οφείλει να ιδωθεί ως «ευκαιρία» (opportunity) εξέλιξης σκέψης
και διαδικασιών, ώστε να διαμορφωθεί ένα καλύτερο «αύριο».
Οι μεταφορές αποτελούν κρίσιμο πυλώνα σε διεργασίες που
συντελούνται έντονα και ταχύρρυθμα.

Στις σιδηροδρομικές μεταφορές για παράδειγμα, και σε μικρότερο
ίσως βαθμό σε αεροπλοΐα και ακτοπλοΐα, ανάλογα και με τη
διάρκεια της πανδημίας, δεν αποκλείεται ζητούμενο να αποτελέσει
η ίδια η επιβίωση.
Πρωταρχικής σημασίας είναι η διαμόρφωση αισθήματος σταθε-
ρότητας για επιβατικό κοινό και ευρύτερη οικονομία – «στοίχημα»
που διατέμνει Πολιτεία, τύπο, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
λίγο πολύ όλους τους βασικούς «παίκτες».
Οι πάροχοι σιδηροδρομικού έργου όπως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ελλάδα
χρειάζεται να διατηρήσουν ετοιμότητα, ώστε να επανακάμψουν
όταν οι συνθήκες πλησιάσουν τις «κανονικές».
Στις αστικές συγκοινωνίες υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Εξ ορισμού
δεν ευρίσκονται όλοι οι χρήστες του δικτύου σε ίδιο κίνδυνο,
ανάλογα με το πώς διασπείρεται ο ιός ή με τη δομή των επιμέρους
δικτύων κλπ. Τα «στοιχήματα» σε αστικό περιβάλλον ποικίλα.
Διαφαίνεται μία «ευκαιρία» πιθανής ενθάρρυνσης χρήσης πο-
δηλάτου, υπό διάφορες μάλιστα συνθήκες; Ή όχι;

Σε ευρύτερα ζητήματα διαμόρφωσης κινητικότητας και “patterns”
στο εγγύς ή απώτερο μέλλον, τα πράγματα είναι ενδεχομένως
πιο περίπλοκα.
•  Ανακόπτεται η καλλιεργούμενη δυναμική της ηλεκτροκίνησης,

ή ίσως πρόκειται για ένα «κανάλι» που έχει πάρει το δρόμο
του και δεν επηρεάζεται από τέτοιες περιστάσεις;

•  Αντίστοιχα για τα αυτόνομα οχήματα - επηρεάζεται, ή ίσως ενι-
σχύεται το προφίλ της αυτονομίας μέχρι και το Επίπεδο 4 της
σχεδόν πλήρους αυτοματοποίησης;

Εν τέλει, πόσο «δημοκρατικό» θα είναι το πλαίσιο κίνησης του
πολίτη του 2035 ή του 2050; 
Εντός ποιων περίπου πλαισίων θα μετακινούνται στη «σύνταξη»
οι σημερινοί εργαζόμενοι, ή ακόμα αργότερα τα παιδιά τους;
Πώς θα επηρεαστεί από τα απότοκα της πανδημίας το θεσμικό
πλαίσιο υπεραστικών / αστικών, αλλά και εμπορευματικών μετα-
φορών; Σε ποιο ακριβώς πλαίσιο θα λειτουργήσουν οι συγκοινω-
νιολόγοι, για ποιο δίκτυο θα σχεδιάζουν και θα βρίσκουν λύσεις;
Κατά πάσα πιθανότητα, θα επανεξετασθούν σε σημαντικό βαθμό
θεμελιώδη ερωτήματα που σχετίζονται με το δυνητικό βαθμό δι-
είσδυσης της αυτόνομης οδήγησης ή της ηλεκτροκίνησης.
Βασικών δηλαδή πυλώνων στους οποίους έρευνα και βιομηχα-
νική παραγωγή έχουν εναποθέσει βάσιμα ελπίδες για απρόσκο-
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πτη λειτουργία και πρόοδο. Αυτό θα αφορά όλες τις βασικές πα-
ραμέτρους, ιδίως την άμεσα αντιληπτή από το κοινό οδική ασφά-
λεια με όλα παρεπόμενα: ασφαλιστικό πλαίσιο / liabilities,
ασφάλεια πεζών και ποδηλατών, ρύθμιση αρτηριών κλπ.

“Way forward”
Είναι πολύ νωρίς για να διασαφηνισθεί τι επιφυλάσσει και πώς
πρόκειται να διαμορφωθεί το μέλλον μόλις καταλαγιάσουν σε
ένα βαθμό τα ζητήματα που άπτονται της τωρινής πανδημίας.
Ωστόσο, έχουν ήδη μετεξελιχθεί σημαντικά ερωτήματα που επη-
ρεάζουν τις μεταφορές.
Πώς αναμένεται, στο βαθμό που μπορεί κάποιος να προσδιορίσει,
να εξελιχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των αστικών κέντρων;
Με ποια κριτήρια θα επιλέγουν τη χωροθέτηση των παραγωγικών
τους μονάδων οι βιομηχανίες, ή των γραφείων τους οι επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών;
Πώς θα διαμορφωθεί το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας; Πώς θα
επιλέγει κατά μέσο όρο να μετακινείται ο εργαζόμενος; Σε ποια
εποχή του έτους θα προτιμά να κάνει διακοπές μία οικογένεια;
Σε τι σχολεία θα προτιμά να στέλνει τα παιδιά της; Πόσες μητέρες
θα εργάζονται;
Σε άμεσο ορίζοντα, οι βασικές λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα θα
συνεχίσουν να συντελούνται λίγο ως πολύ με γνώριμους τρόπους,
με βαθμιαία μεταβολή διαφόρων χαρακτηριστικών. Μεσοπρόθεσμα,
ωστόσο, είναι πιθανό να σημειωθούν σημαντικές έως και «βίαιες»
μεταβολές στη ρουτίνα του μέσου ανθρώπου.

Ήδη η συζήτηση περί σταδιακής αλλαγής μοντέλου ιδιοκτησίας
και χρήσης Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου συνιστά τη σημαντικότερη
«επανάσταση» στην ανθρώπινη μετακίνηση εδώ και 60-70
χρόνια, διάστημα που ήδη υπερβαίνει την ανθρώπινη μνήμη.
Οι περισσότεροι άνθρωποι άνω των 45-50 ετών θα δυσκολευτούν
να ακολουθήσουν τη λογική της αυτόνομης οδήγησης, παραχω-
ρώντας ίσως με την πάροδο της ηλικίας τη μετακίνησή τους σε
άλλους οδηγούς ή/και άλλα μέσα.
Η ενσωμάτωση πρόσθετων ρυθμίσεων ή περιορισμών, μετά από
την εμπειρία της πρώτης ουσιαστικής πανδημίας σε τέτοια κλίμακα
μετά από τους Παγκόσμιους Πολέμους του 20ου αιώνα, θα δια-
μορφώσει ένα ακόμα πιο σύνθετο τοπίο.
Υπάρχει στο πλαίσιο αυτό κάποιο «διακύβευμα»; Πώς οφείλει
να σκέπτεται και να λειτουργεί ο σύγχρονος άνθρωπος; Σε αυτό
το επίπεδο, μάλλον δεν αλλάζουν πολλά. Απλώς καθίσταται πιο
επιτακτική από ποτέ η ανάγκη καλλιέργειας υπεύθυνων παιδιών,
αξιόπιστων πολιτών του αύριο.
Η αγωγή κατά τη μετακίνηση με κάθε μέσο, η υιοθέτηση αρχών
επιλογής οχήματος καθώς και η οδηγική συμπεριφορά, συνιστούν
εγγενές στοιχείο πολιτισμού ανθρώπου και κοινωνιών. Στο πλαίσιο
αυτό έχουν σημαντικότερο ρόλο από ποτέ όλοι οι «παίκτες»:
•  Η Πολιτεία, σε επίπεδο νομοθετικό, ρυθμιστικό, εποπτικό και

εκπαιδευτικό.
•  Οι φορείς εκτέλεσης μεταφορικού έργου σε αστικό και υπεραστικό

περιβάλλον.
•  Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που χρειάζεται

περισσότερο από ποτέ εκπαιδευτικούς με κίνητρο και ζήλο,
προς συμπλήρωση αγωγής από την οικογένεια σε ένα ολοένα

πιο σύνθετο περιβάλλον με ποικίλα ερεθίσματα για τα (πολύ)
μικρά παιδιά.

•  Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, που χρειάζεται ακαδημαϊκούς με
όραμα, δημιουργική φαντασία σε ισορροπία με ρεαλισμό,
καθώς και ανεξάρτητη λειτουργία (ανθρώπους που προάγουν
τον χώρο στη χώρα μας όπως ο Γιώργος Γιαννής ή που μετα-
λαμπαδεύουν τις αξίες του χώρου διεθνώς όπως ο Αλέκος
Σκαμπαρδώνης, ο Κώστας Αντωνίου κλπ).

•  Οι φορείς προαγωγής της γνώσης στον χώρο των μεταφορών
όπως το Ινστιτούτο Μεταφορών (με συναδέλφους όπως η Γωγώ
Αϋφαντοπούλου, η Μαρία Μποϊλέ κλπ).

•  Οι φορείς ανάδειξης της σημασίας της οδικής ασφάλειας και
προαγωγής της ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς», με την αεικίνητη Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά
που συντονίζει συναφείς δράσεις σε αξιοθαύμαστο εύρος.

Τους σημερινούς συγκοινωνιολόγους και λοιπούς επιστήμονες
και επαγγελματίες του χώρου των μεταφορών στη χώρα μας,
έρχεται να συμπληρώσει και, τελικά, διαδεχθεί μία εξαίρετη νέα
γενιά με γνώση, παραστάσεις και υπευθυνότητα. Δικαιούμεθα να
παραμείνουμε αισιόδοξοι!

*Δημήτρης Φ. Κατσώχης
Π/Μ Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ

MSc Transportation Engineering UC Berkeley CA, USA
Μέλος ΔΣ Σ.Ε.Σ. (443)

Μέλος ΔΣ Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
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Ο περιορισμός των μετακινήσεων και η σημαντική ύφεση της
παγκόσμιας οικονομίας θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλους 
τους τομείς των μεταφορών (βιώσιμη αστική κινητικότητα, ΜΜΜ,
αυτοκινητόδρομοι, αερομεταφορές, ναυτιλία, σιδηροδρομικές και

εμπορευματικές μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανίες, οδική ασφάλεια κλπ)

Το μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της πανδημίας και την ικανότητα 
του συστήματος να προσαρμοστεί στο νέο αυτό πλαίσιο.

Το μέγεθος των κοινωνικών και ψυχολογικών επιπτώσεων είναι
επίσης ένας σημαντικός παράγοντας μείωσης των μετακινήσεων.
Για αυτό τον λόγο, η βιωσιμότητα των επί μέρους συστημάτων
μεταφορών κάθε άλλο παρά δεδομένη είναι.
Είναι ευκαιρία, μετά από αυτήν την κρίση, το σύστημα μεταφορών

να είναι πιο αποδοτικό, πιο ασφαλές, λιγότερο ρυπογόνο, πιο αν-
θρωποκεντρικό και να κοστίζει στο κράτος όσο δυνατόν λιγότερο.
Αναμφίβολα, την επόμενη μέρα της υγειονομικής και οικονομικής
κρίσης, το σύστημα μεταφορών θα πρέπει να υπάρχει και να λει-
τουργεί σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ώστε να συνδράμει

h Πανδημια θα Επιφερει 
Σημαντικες Αλλαγες στο 

Συστημα Μεταφορων της Χωρας;
Θανάσης Τσιάνος*
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23 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

στην ανάπτυξη της οικονομίας και του βιοτικού επιπέδου των πο-
λιτών της χώρας μας.

Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει από τώρα να σχεδιάζεται η
επόμενη μέρα, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές παραμέτρους,
οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά. Είναι ευκαιρία, μετά από
αυτήν την κρίση, το σύστημα μεταφορών να είναι πιο αποδοτικό,
πιο ασφαλές, λιγότερο ρυπογόνο, πιο ανθρωποκεντρικό και να
κοστίζει στο κράτος όσο δυνατόν λιγότερο.

Ευχή είναι να δοθούν σημαντικά κονδύλια για τη στήριξη των
ιδιωτικών και δημόσιων μεταφορών.
Ο προσδιορισμός όμως των μέτρων και η κατανομή των χρημα-
τοδοτήσεων θα πρέπει να γίνει με βάση τις αρχές της βιώσιμης
κινητικότητας, της αύξησης του επιπέδου ποιότητας των μετακι-
νήσεων και με γνώμονα το κοινό συμφέρον, χωρίς ιδεοληψίες
και καθυστερήσεις.

Οι Έλληνες συγκοινωνιολόγοι είναι έτοιμοι να συνδράμουν προς
αυτή την κατεύθυνση.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ οφείλουμε όλοι μας να περιο-
ρίσουμε τις μετακινήσεις μας στις άκρως απαραίτητες και να
προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις μετακινήσεις μας με ΜΜΜ
(αν αυτό είναι εφικτό).
Η θετική ανταπόκριση των πολιτών αντικατοπτρίζεται από τους
σημαντικά μειωμένους κυκλοφοριακούς φόρτους που παρατη-
ρούνται στο οδικό δίκτυο και στη χαμηλή επιβατική κίνηση στα
ΜΜΜ.

Η κυκλοφορία στους δρόμους μπορεί να έχει μειωθεί λόγω των
έκτακτων συνθηκών, αλλά η επικινδυνότητα παραμένει αυξημένη.

Η σφοδρότητα των οδικών ατυχημάτων είναι ανάλογη της τα-
χύτητας.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία έχει μειωθεί σημαντικά
ο κυκλοφοριακός φόρτος και αυτό αποτελεί παράγοντα αύξησης
της ταχύτητας με δυσμενείς επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια.

Επίσης, η φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση των οδηγών και
των πεζών οδηγεί σε λάθη και απροσεξίες. Ένας άλλος παράγοντας
αύξησης της επικινδυνότητας στον δρόμο σήμερα αποτελεί η
αυξημένη κίνηση των φορτηγών που τροφοδοτούν τα καταστήματα
σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Προσέχουμε λοιπόν στον δρόμο (οδηγοί και πεζοί) περισσότερο
από κάθε άλλη φορά, ώστε να μην προκαλέσουμε ή να εμπλακούμε
σε οδικό ατύχημα.

Μένουμε σπίτι και όταν χρειαστεί να μετακινηθούμε επιλέγουμε
το ιδιωτικό μας όχημα (αν αυτό είναι εφικτό) οδηγώντας με προσοχή
και πάντα τηρώντας τον ΚΟΚ. Φοράμε ζώνη ή κράνος, δεν μιλάμε
στο κινητό κατά τη διάρκειας της οδήγησης, δεν αναπτύσσουμε
μεγάλες ταχύτητες. Μένουμε όλοι υγιείς χωρίς ατυχήματα, ώστε
να μην επιβαρύνουμε επιπλέον το σύστημα υγείας.

Και καταλήγοντας θα ήθελα να ευχηθώ στο μέλλον οι πολίτες
και η πολιτεία να επιδείξουν την ανάλογη ευαισθησία και αντα-
νακλαστικά στη μείωση των θανάτων, λόγω της περιβαλλοντικής
ρύπανσης και λόγω των οδικών ατυχημάτων.

*Θανάσης Τσιάνος
Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π.

Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
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Δελτίο Τύπου ΣΕΣ σε σχέση με τη σταδιακή άρση 
των περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού από το ΥΠΥΜΕ

Η πανδημία του ιού COVID 19 έχει αναπόφευκτα επηρεάσει δρα-
ματικά τις αστικές και υπεραστικές μεταφορές, τόσο στην Ελλάδα
όσο και διεθνώς, όπως και κάθε άλλη οικονομική και κοινωνική
δραστηριότητα. Οι μαζικές μεταφορές ειδικότερα, εκ των πραγμάτων
παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες η συνάθροιση και ενίοτε ο συ-
νωστισμός πολλών επιβατών σε μικρό, κλειστό χώρο, είναι ανα-
πόφευκτος. Ως εκ τούτου, είναι σαφές από υγειονομική σκοπιά
ότι η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς (ιδιαίτερα αστικών) αν-
τενδείκνυται, ειδικά όταν τα μέσα λειτουργούν κοντά στη μεταφορική
ικανότητά τους. Παρόλα αυτά, δεδομένου του ρόλου και της ιδι-
αίτερης σημασίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην κινητικότητα
των πολιτών, στην κοινωνία και στην οικονομία, είναι αναγκαία η
παροχή τουλάχιστον ανεκτού μεταφορικού έργου στις Ελληνικές
πόλεις. Ιδιαίτερα δε, δεδομένων και των δυσχερών εκτιμήσεων
για την οικονομική κατάσταση των πολιτών στο επόμενο χρονικό
διάστημα, η παροχή αυτών των υπηρεσιών σε πολίτες με οικο-
νομικές δυσχέρειες ή δεσμευμένους επιβάτες κρίνεται κρίσιμη.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακοίνωσης σταδιακής άρσης των
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, ορθά αναφέρθηκε από το

ΥΠΥΜΕ ότι για τον περιορισμό του συνωστισμού στα μέσα μαζικής
μεταφοράς, απαιτείται πρώτα από όλα η αύξηση του μεταφορικού
έργου των μέσων μαζικής μεταφοράς (αύξηση συχνοτήτων), ει-
δικότερα κατά τις ώρες αιχμής. Παρόλα αυτά, όπως σωστά ση-
μειώθηκε, οι περιορισμένοι πόροι σε οχήματα και προσωπικό
(απότοκο της δεκαετούς οικονομικής κρίσης αλλά και άστοχων
επιλογών του παρελθόντος), δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
Σε αυτό, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων οφείλει να
προσθέσει ότι η αύξηση των πόρων αυτών δεν είναι εύκολη,
ούτε είναι δυνατόν να γίνει άμεσα. Για τον λόγο αυτό, το ΥΠΥΜΕ
προτείνει μεταξύ άλλων τη χρήση ΙΧ στα αστικά κέντρα καθώς
και την άρση του δακτυλίου (και ενδεχομένως της ελεγχόμενης
στάθμευσης), ενώ προωθεί και τη διάσπαση της αιχμής των με-
τακινήσεων μέσω των κλιμακωτών ωρών προσέλευσης και απο-
χώρησης εργαζομένων.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων αντιλαμβάνεται την
κρισιμότητα των περιστάσεων και την ανάγκη εύρεσης κατά το
δυνατόν ουδέτερων υγειονομικά λύσεων για την εξυπηρέτηση
των αναγκών μετακίνησης των πολιτών. Παρόλα αυτά, κατά την
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212.qxp_Layout 1  23/05/2020  13:45  Page 26



προώθηση μέτρων τα οποία αντίκεινται στις αρχές της βιώσιμης
κινητικότητας, θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι τα μέτρα αυτά
είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ και ΕΚΤΑΚΤΑ. Ιδιαίτερα δε σε μια συγκυρία όπου,
πριν την πανδημία, η χρήση ΙΧ αυξανόταν ως αποτέλεσμα της οι-
κονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, ενώ οι (φτωχές σε πόρους)
αστικές συγκοινωνίες αδυνατούσαν να προσελκύσουν μετακι-
νούμενους. Δεδομένης επιπλέον της χαμηλής τιμής των καυσίμων
αλλά και του (δικαιολογημένα) υψηλού φόβου μερίδας των συμ-
πολιτών μας για την πιθανότητα μετάδοσης του ιού COVID 19, εγ-
κυμονεί ο κίνδυνος περαιτέρω απαξίωσης των μέσων μαζικής
μεταφοράς σε σημαντικό βάθος χρόνου. Παράλληλα, η εκτεταμένη
χρήση ΙΧ ενδεχομένως να οδηγήσει τόσο σε αύξηση των τροχαίων
ατυχημάτων όσο και της ρύπανσης στα αστικά κέντρα. Η όποια
δε επιδείνωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ποιότητας
του αέρα είναι σαφές ότι θα έχουν και αυτές αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία των πολιτών (οι οποίες επιπτώσεις δυστυχώς ενίοτε
υποβαθμίζονται από την πολιτεία και τους πολίτες).

Αποτελώντας βασικό συνομιλητή της πολιτείας σε θέματα μετα-
φορών και βιώσιμης κινητικότητας, και με συναίσθηση του ρόλου
του ως του κατεξοχήν επιστημονικού φορέα που εκπροσωπεί
τους Έλληνες συγκοινωνιολόγους, ο ΣΕΣ προτείνει τα παρακάτω:
• Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι τα μέτρα προώθησης της χρήσης

ΙΧ στα αστικά κέντρα είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ και ΕΚΤΑΚΤΑ και ότι η Ελ-
ληνική πολιτεία τάσσεται αναφανδόν υπέρ της βιώσιμης κινη-
τικότητας και της λελογισμένης χρήσης ιδιωτικών μέσων (σε
συνθήκες κανονικότητας). Η δε προτροπή για χρήση των
ιδιωτικών μέσων πρέπει να συνοδευτεί από εκτενή και αυστηρή
αστυνόμευση, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας από τους οδηγούς.

• Είναι επιτακτική η εκπόνηση, υλοποίηση και προώθηση ολο-
κληρωμένου σχεδίου ανάκαμψης της λειτουργίας των μέσων
μαζικής μεταφοράς αλλά και της προσέλκυσης επιβατών σε
αυτά, μετά την ευκταία μετάβαση στην προηγούμενη (ή σε
όποια) κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

• Είναι κρίσιμη η αύξηση των πόρων του συστήματος αστικών
συγκοινωνιών, σε συνάρτηση βέβαια με τις δυνατότητές και
αντοχές της Εθνικής Οικονομίας. Παράλληλα, θα πρέπει να
αναζητηθούν και να διατυπωθούν ταχείες και εύκολα υλοποι-
ήσιμες λύσεις για την προστασία των χρηστών μέσων μαζικής

μεταφοράς αλλά και για τον μετριασμό του φόβου πολλών εξ
αυτών.

• Με δεδομένη την αυξημένη πεζή ή με ποδήλατα μετακίνηση
των πολιτών κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της κυ-
κλοφορίας (για ατομική άσκηση και ελλείψει άλλων εναλλα-
κτικών δραστηριοτήτων), αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία το να
προωθηθούν τα ήπια μέσα μετακίνησης (και τα εγγενή πλεο-
νεκτήματά τους για την υγεία και την οικονομία) αντί των μηχα-
νοκίνητων ιδιωτικών μέσων. Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις,
το σύνθημα «Μένουμε ασφαλείς» θα \πρέπει να μεταφράζεται
ως «Περπατάμε περισσότερο αλλά με ασφάλεια».

• Είναι επιτακτική η δραστική απελευθέρωση και διάθεση του
δημόσιου χώρου των πόλεών μας προς όφελος του περπατή-
ματος, του ποδηλάτου και των δραστηριοτήτων άθλησης και
ψυχαγωγίας.

• Tην κρίσιμη αυτή περίοδο, πρέπει να επιδιώκεται η αποσυμφόρηση
των νοσοκομείων από τους τραυματίες οδικών ατυχημάτων.
Έτσι είναι απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της οδικής
ασφάλειας, όμοια με εκείνα άλλων κρατών, όπως κυρίως η γε-
νικευμένη θέσπιση ορίων ταχύτητας 30 Km/h σε ευρείες
κεντρικές περιοχές των πόλεων και η εντατικοποίηση της αστυ-
νόμευσης των επικίνδυνων παραβάσεων, οι οποίες έχει παρα-
τηρηθεί ότι αυξήθηκαν.

• Τέλος, η προώθηση της τηλε-εργασίας και του περιορισμού
των άσκοπων μετακινήσεων (ειδικά με ΙΧ) είναι αναγκαιότερη
από ποτέ.

Ο Σύλλογος θέλει να τονίσει ότι η περιπέτεια των τελευταίων
μηνών μπορεί να αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για τη ριζική
ανανέωση του συστήματος μεταφορών στη χώρα. Πράγματι, τόσο
η επιτυχής λειτουργία των υγειονομικών δομών και υπηρεσιών
της χώρας κατά την περίοδο αυτή, όσο και κυρίως η υπεύθυνη
συμπεριφορά των πολιτών, δείχνουν ότι η Ελληνική κοινωνία
είναι πλέον ώριμη σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να αγκαλιάσει
και να στηρίξει αλλαγές, στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται
ένα σύγχρονο, βιώσιμο, αποδοτικό και ασφαλές σύστημα μετα-
φορών. Τo “momentum” είναι εδώ και πρέπει να το στηρίξουμε
όλοι. Ο ΣΕΣ και τα μέλη του, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη
τεχνογνωσία και εμπειρία, πρόκειται να συνεισφέρουν τα μέγιστα
προς τον σκοπό αυτό.
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Η πανδημία του ιού COVID 19
έχει αναπόφευκτα επιφέρει
αλλαγές στις αστικές και υπε-
ραστικές μετακινήσεις των
πολιτών. Η νέα - μερική - κα-
νονικότητα θα πρέπει να υπο-
στηρίζεται από βιώσιμες λύ-
σεις, ώστε οι επιπτώσεις στην
κοινωνία, το περιβάλλον και
την οικονομία να είναι όσο το
δυνατόν μικρότερες, αποτε-
λώντας ταυτόχρονα ένα πα-
ράθυρο ευκαιρίας για αλλαγή
παλαιωμένων αντιλήψεων και
εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών. 
Με δεδομένη την αυξημένη πεζή ή/και με ποδήλατα μετακίνηση
των πολιτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας (για ατομική άσκηση
και ελλείψει άλλων εναλλακτικών δραστηριοτήτων), είναι ευκαιρία
να προωθηθούν τα ήπια μέσα μετακίνησης (και τα εγγενή πλεο-
νεκτήματά τους για την υγεία και την οικονομία) αντί των μηχα-
νοκίνητων ιδιωτικών μέσων. Η σημαντική έλλειψη στις ελληνικές
πόλεις πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους, διαθέσιμων ελευθέρων
χώρων και αξόνων ροής φιλικών για τους πεζούς και τα ποδήλατα,
καθιστούν επιτακτική την άμεση δραστική αύξηση του δημόσιου
χώρου για περπάτημα, ποδήλατο, άθληση και ψυχαγωγία. 
Σε αυτό το πλαίσιο ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων,
αποτελώντας βασικό συνομιλητή της πολιτείας σε θέματα μετα-
φορών και βιώσιμης κινητικότητας και με συναίσθηση του ρόλου
του ως του κατεξοχήν επιστημονικού φορέα που εκπροσωπεί
τους Έλληνες συγκοινωνιολόγους, υπογραμμίζει την ανάγκη για
άμεση εφαρμογή δικτύων ροής πεζών και ποδηλάτων στις ελ-
ληνικές πόλεις. 

Συγκεκριμένα ο ΣΕΣ προτείνει την άμεση λήψη των κάτωθι πρω-
τοβουλιών: 
• Να δοθεί άμεσα επαρκής χρηματοδότηση στους Δήμους για

την εκπόνηση μελετών άμεσης εφαρμογής με σκοπό τη δημι-
ουργία «πράσινων» αξόνων και δικτύων πεζών και ποδηλάτων,
όπου οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται και να αθλούνται.
Το εν λόγω «πράσινο» δίκτυο θα συνδέει σημαντικούς πόλους
έλξης μετακινήσεων, πάρκα, πλατείες και εκτός σχεδίου πόλεως
περιπατητικές διαδρομές. Επιπρόσθετα, οι Δήμοι που έχουν
ολοκληρώσει ΣΒΑΚ ενθαρρύνονται να προχωρήσουν στην υλο-
ποίηση των άμεσων μέτρων εφαρμογής που προβλέπονται από
το ΣΒΑΚ, προσαρμόζοντας αν χρειάζεται τα εν λόγω μέτρα, σύμ-
φωνα με τη νέα έκτακτη κατάσταση. 

• Τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στη σύνταξη
κατευθυντήριων οδηγιών και να θεσμοθετήσουν καινοτόμα

μέτρα άμεσης εφαρμογής και
χαμηλού κόστους, τα οποία δεν
προβλέπονται στις εθνικές μας
προδιαγραφές, διασφαλίζοντας
ωστόσο το υψηλό επίπεδο της
οδικής ασφάλειας και κυκλο-
φορίας. Τα μέτρα αυτά θα εφαρ-
μόζονται πιλοτικά από τους Δή-
μους, θα αξιολογούνται κατά
τη φάση εφαρμογής τους και
όσα τεκμηριωμένα θεωρηθούν
επιτυχημένα και αποδεκτά από
την κοινωνία θα μπορούν να
διατηρηθούν και μετά το τέλος

της πανδημίας. Ενδεικτικά ως μέτρα χαμηλού κόστους, άμεσης
εφαρμογής και μεγάλης αποτελεσματικότητας αναφέρονται τα
εξής: 

_ Μείωση του ορίου ταχύτητας στο αστικό οδικό δίκτυο από
50χλμ/ώρα σε 30χλμ/ώρα. 

_ Προσωρινή μετατροπή τμημάτων του τοπικού ή συλλεκτήριου
οδικού δικτύου σε οδούς αποκλειστικής χρήσης πεζών
και ποδηλάτων. 

_ Εποχική ή εκ περιτροπής απαγόρευση της κυκλοφορίας
οχημάτων σε κεντρικές οδούς (ιδιαίτερα σε τουριστικές
περιοχές). 

_ Αποτροπή μηχανοκίνητης διαμπερούς κυκλοφορίας στο
τοπικό οδικό δίκτυο σε περιοχές κατοικίας. 

_ Άμεση δημιουργία διαδρομών ποδηλάτου ή επέκτασης πε-
ζοδρομίων με χρήση υλικών διαχωρισμού (από την μηχα-
νοκίνητη κυκλοφορία) όπως πλαστικά κολωνάκια ή ζαρν-
τινιέρες. 

_ Απελευθέρωση του ελεύθερου χώρου των πεζοδρόμιων
από εμπόδια. 

_ Δημιουργία μικρών πάρκων στον δρόμο (Parklets) με κα-
τάργηση 2–3 θέσεων στάθμευσης στα πρότυπα επιτυχημένων
εφαρμογών σε πόλεις του εξωτερικού. 

• Τα συναρμόδια Υπουργεία να θεσμοθετήσουν για την επίσπευση
των διαδικασιών ανάθεσης, έγκρισης και εφαρμογής των εν
λόγω κυκλοφοριακών μελετών έκτακτου χαρακτήρα. 

• Να δοθεί επαρκής χρηματοδότηση για την υλοποίηση των πα-
ραπάνω μέτρων. 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων με σοβαρή και τεκμη-
ριωμένη συνεισφορά στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της Ελλάδας
για περισσότερα από 40 χρόνια είναι πρόθυμος να συνδράμει με
το επιστημονικό του ανθρώπινο δυναμικό προς αυτή την κατεύθυνση
και είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση και
υποστήριξη.

Επιστολή ΣΕΣ για την ανάπτυξη δικτύων πεζών 
και ποδηλάτων στην περίοδο της πανδημίας
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Mobility Awards 2019: η γιορτή της αυτοκίνησης

Σε διάχυτο κλίμα χαράς και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στο Tin Pan Alley, η Τελετή
Απονομής των Mobility Awards 2019. Την τελετή απονομής πα-
ρακολούθησαν 150 υψηλόβαθμα στελέχη και CEOs των βρα-
βευθέντων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι υπουργείων, decision-
makers της αγοράς και δημοσιογράφοι. 
Στην πρώτη διοργάνωση της Boussias Communications για την
αυτοκίνηση, αναδείχθηκαν οι καινοτόμες πρακτικές, τεχνολογίες
και εφαρμογές επιχειρήσεων του κλάδου (leasing, rental, fleet
management, innovation & convenience, car). Ο Πρόεδρος της
Κριτικής Επιτροπής, Γιώργος Γιαννής, Διευθυντής του Τομέα Με-
ταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, άνοιξε τη
βραδιά, συνεχάρη τους νικητές, τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν
με την ίδια δημιουργικότητα τη δουλειά τους, τονίζοντας πως:
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που από την πρώτη διοργάνωση
τα βραβεία κατάφεραν να συγκεντρώσουν έναν σημαντικό αριθμό
υποψηφιοτήτων και σίγουρα τις σημαντικότερες και πλέον και-
νοτόμες υπηρεσίες και λύσεις της αγοράς». 
Στην τελετή απονομής παραβρέθηκε και η Γενική Γραμματέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, η
οποία στον σύντομο χαιρετισμό της ανέφερε πως η Ελλάδα
κινείται με σταθερό βηματισμό προς την εποχή «καθαρών» οχη-
μάτων, μηδενικών και χαμηλών ρύπων, όπως τα ηλεκτρικά αυ-
τοκίνητα, δηλώνοντας πως θα δοθούν κίνητρα για την αγορά
«καθαρών» και ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και στη χρήση
ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τους στόλους φορέων του δημοσίου. 
Το βραβείο για το συνολικό έργο που έχει επιτελέσει αναφορικά
με τον σχεδιασμό αγωνιστικών αυτοκίνητων απονεμήθηκε στον
Νικόλαο Τομπάζη, ενώ τιμητικές διακρίσεις πήραν ο Σύνδεσμος
Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος,
το Ελληνικό Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”
και το Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Βραβεία και Διακρίσεις
• Στην κατηγορία «Leasing», Gold βραβείο απέσπασε η LeasePlan

Hellas (2 Gold) και η AVIS.
• Στην κατηγορία «Rental», Gold βραβείο απέσπασαν οι AVIS

και Arval Hellas.  
• Στην κατηγορία «Fleet Management», Gold διάκριση απέσπασαν

οι Truck & Cargo Insurance – Samoladas και Arval. 
• Στην τέταρτη ενότητα που αφορά το «Innovation and Conven-

ience», Gold βραβείο έλαβαν οι BMW Hellas, Vodafone Ελλάδας
(2 Gold), Cityzen Parking & Services και Anytime.gr. 

• Στην κατηγορία «Best Value Car», τη διάκριση κέρδισε το
Citroen C3 Corporate. 

H σημαντική βραδιά του κλάδου αυτοκίνησης ολοκληρώθηκε
με τρία κορυφαία βραβεία που απονεμήθηκαν στις επιχειρήσεις
με τα περισσότερα βραβεία στο σύνολο, έτσι: Leasing Company
of the Year αναδείχθηκε η LeasePlan Hellas, Rental Company
of the Year αναδείχθηκε η AVIS, Fleet Team of the Year αναδείχθηκε
η Arval Hellas.

Υποστηρικτές των Mobility Awards 2019 ήταν οι Carglass, au-
tomechanica Frankfurt - Veiculo Electrico Latino-Americano.
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Εκπροσώπηση του ΣΕΣ
• Ο Π. Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στο 3ο

Auto Forum που πραγματοποιήθηκε από την Ethos
Events την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο
«Η αυτοκίνηση σε σταυροδρόμι!» με την υποστήριξη
του ΣΕΣ.

• Ο Π. Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στο 5ο συ-
νέδριο του οργανισμού ITS Hellas με τίτλο «Intelligent
Transport Systems and developments in Greece»
που διοργανώθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών στις 18 Δεκεμβρίου
2019.

• Ο Π. Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στη διη-
μερίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
με τίτλο «Δώσε κίνηση στην πόλη» για το νέο
θεσμικό πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κι-
νητικότητας που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο
του Υπουργείου το διάστημα 16-17 Ιανουαρίου 2020.
Η παρουσίαση στην εναρκτήρια συνεδρία είχε τίτλο
«Εμπειρίες, προβλήματα και προοπτικές από την
εκπόνηση των ΣΒΑΚ».

• Ο Π. Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στη συ-
νάντηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Ανα-
θεώρησης του ΚΟΚ για την κατηγοριοποίηση των
παραβάσεων βάση του άρθρου 28 του ν.4530/18
στις 17 Φεβρουαρίου 2020.

• Ο Θ. Τσιάνος εκπροσώπησε το ΣΕΣ στις συναντήσεις
της Ομάδας Εργασίας για τη Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών
Οδηγιών Μελετών για τον Σχεδιασμό αστικών οδών
και υπαίθριων δημόσιων χώρων υπό την Γενική
Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περι-
βάλλοντος του ΥΠΕΝ.

• Ο Π. Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ σε ρεπορτάζ
σε δελτία ειδήσεων του Open και Star και σε ρα-
διοφωνική εκπομπή του Skai.

Νέα Μέλη
ΗΛΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ εγγράφεται με Α.Μ. 834

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

Νeα του ΔΣ
Παναγιώτης Παπαντωνίου*

Το επιστημονικό περιοδικό “Sustainability” έχει δημο-

σιεύσει ένα special issue με τίτλο The Transition to a

Low-Carbon, Smart Mobility in a Sociotechnical Con-

text.

Guest Editor είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ, 

κα Κεχαγιά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις επιστη-

μονικές τους δημοσιεύσεις στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_i

ssues/transition

Προθεσμία υποβολών έως 31 Ιουλίου 2020

Special issue σε Επιστημονικό Περιοδικό

28 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

212.qxp_Layout 1  23/05/2020  13:45  Page 30



212.qxp_Layout 1  23/05/2020  13:45  Page 31



212.qxp_Layout 1  23/05/2020  13:45  Page 32




