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EDITORIAL
Σ’ αυτό το πρώτο κείµενο για το ‘14, που ακόµη και σαν αριθµός µοιάζει
αρκετά ευοίωνο σε σχέση µε το ‘13, ας ελπίσουµε ότι οι λίστες µε τις
προσδοκίες, τις υποσχέσεις και τις προβλέψεις θα επιβεβαιωθούν.
Ζούµε σε µια εποχή αλλαγής των συνθηκών και ενώ δεν µπορούµε µε
σιγουριά να πούµε ότι τα πράγµατα θα βελτιωθούν αν αλλάξουν, µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι για να βελτιωθούν, πρέπει να αλλάξουν.
Άλλωστε η αλλαγή είναι η διαδικασία µε την οποία ούτως ή άλλως το
µέλλον εισβάλλει στις ζωές µας, είναι κυριολεκτικά η µόνη σταθερά.
Όλα αλλάζουν, προσαρµόζονται, µεταµορφώνονται, συγχωνεύονται,
αναπτύσσονται, πεθαίνουν. Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη προκειµένου
να υπάρξει εξέλιξη. Η αλλαγή είναι συνεχής.
Σε αυτό το τεύχος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, σε συνέχεια της δηµοσίευσης του πρώτου µέρους των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στο προηγούµενο τεύχος,
φιλοξενείται το δεύτερο µέρος των εργασιών. Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην ελληνική αγορά αυτοκίνητων, οι παράγοντες αποδοχής καινοτόµων συστηµάτων από τους πολίτες, η αξιολόγηση
χρηµατοδοτικών µεθόδων στις υποδοµές µεταφορών, η περιβαλλοντική διαχείριση των σύγχρονων οδικών υποδοµών, ο ρόλος των λιµένων υπό τη σκιά της οικονοµικής κρίσης και η συλλογή δεδοµένων µε
τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών ήταν µερικά από τα θέµατα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στο συνέδριο και δηµοσιεύονται εδώ.
Παράλληλα, το εξάµηνο που διανύουµε, η Ελλάδα έχει αναλάβει την
Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τοµέα των µεταφορών, δύο µέλη του ΣΕΣ, οι κ.κ. Χρήστος ∆ιονέλης και Γιώργος Πατρής, έχουν αναλάβει την προεδρία των σχετικών Οµάδων Εργασίας. Οι
συνάδερφοι είναι επιφορτισµένοι µε το έργο του συντονισµού και της
προώθησης των θεµάτων προτεραιότητας στις µεταφορές που εξετάζονται κατά την Ελληνική Προεδρία τα οποία και δηµοσιεύονται στο
παρόν τεύχος.
Τέλος να θυµίσω την επερχόµενη Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου το Μάρτιο και να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους, µέλη του ΣΕΣ, νεότερους και παλαιότερους, να προσέλθουν
µαζικά για να εκλέξουµε όλοι µαζί τους συναδέλφους που επιθυµούν
να προσφέρουν στο Σύλλογό µας.
Κατερίνα Χρυσοστόµου
Ειδικός Γραµµατέας ΣΕΣ

1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Ζητηση Για Νεα Ι.Χ. Και
Οι Επιπτωσεις Της Οικονοµικης
Υφεσης Στην Ελληνικη Αγορα
Αυτοκινητων (2000-2012)
Μαρίνα Τριάµπελα*

1. Εισαγωγή
Ο κλάδος της αγοράς αυτοκινήτων στην Ελλάδα έχει πληγεί σε
µεγάλο βαθµό κατά τα δύο τελευταία έτη εξαιτίας της σοβαρής
οικονοµικής ύφεσης, της αύξησης του ποσοστού της ανεργίας
στις οικονοµικά ενεργές οµάδες του πληθυσµού, της µείωσης
του διαθέσιµου εισοδήµατος του καταναλωτή, της ανατίµησης
της βενζίνης και της υπερφορολόγησης του αυτοκινήτου από το
κράτος. Κρίνεται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη της αποτίµησης,
σε πρώτη φάση, των επιπτώσεων της ύφεσης στις πωλήσεις
νέων Ι.Χ. προκειµένου να καταστεί δυνατή η µετέπειτα υιοθέτηση και εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών πωλήσεων και
τιµολόγησης που θα συµβάλλουν στην ανάκαµψη της εγχώριας
αγοράς αυτοκινήτων.
2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Στην εργασία αυτή, έγινε µία προσπάθεια εκτίµησης, αφενός, των
βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση για επιβατικά
αυτοκίνητα (πωλήσεις Ι.Χ.) τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και
ανά κατηγορία (µικρά, µεσαία, µεγάλα, σπορ, 4x4) για το διάστηµα από τον Σεπτέµβριο του 2000 µέχρι και τον ∆εκέµβριο του
2012 και αφετέρου, διερεύνησης και ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων της οικονοµικής ύφεσης στις πωλήσεις νέων Ι.Χ..
Σκοπός µας ήταν να καταγράψουµε τις διαφοροποιήσεις ως προς
τους καθοριστικούς παράγοντες των πωλήσεων Ι.Χ., ως προς τις
τάσεις & τις καταναλωτικές συµπεριφορές που επικρατούν σε
περιόδους οικονοµικής σταθερότητας και σε περιόδους ύφεσης,
καθώς και να προσδιορίσουµε σε τι βαθµό οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν θετικά ή αρνητικά στις πωλήσεις, αλλά και την
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µεταβολή της επιρροής τους διαχρονικά. Η εργασία αυτή προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση της εξέλιξης των πωλήσεων
για τις διαφορετικές κατηγορίες Ι.Χ αποτυπώνοντας τον αντίκτυπο της ύφεσης στην κάθε κατηγορία ξεχωριστά αλλά και στο
σύνολο των πωλήσεων νέων επιβατικών αυτοκινήτων.

2. Επεξεργασία
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, αναλύθηκαν στατιστικά στοιχεία
πωλήσεων και τιµών επιβατικών αυτοκινήτων, όπως αυτά καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά από τον Σεπτέµβριο του 2000
έως και τον ∆εκέµβριο του 2012. Τα επιβατικά αυτοκίνητα εξετάσθηκαν όχι µόνο σε συνολικό επίπεδο αλλά και ανά κατηγορία ανάλογα µε τον κυβισµό τους, λαµβάνοντας υπόψη τον
διαχωρισµό της αγοράς αυτοκινήτων σε segments: µικρά (small
→ segment A & segment B), µεσαία (medium→ segment C),
µεγάλα (large→ segment D), σπορ (Sports → Sport Cabrio,
Sport Coupe & Sport Roadster) και 4x4 (4Χ4 ATV & 4X4 SUV).
Για κάθε κατηγορία επελέγησαν αντιπροσωπευτικά µοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων και η τιµή πώλησης της κατηγορίας προέκυψε ως ο µέσος όρος των τιµών των αντιπροσωπευτικών της
µοντέλων.
Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, εξετάσθηκε και η εξέλιξη ορισµένων σηµαντικών κοινωνικών και οικονοµικών δεικτών όπως ο
πληθυσµός της Αθήνας και της Ελλάδας, ο αριθµός των νόµιµων µεταναστών της χώρας, ο δείκτης ανεργίας, η τιµή της βενζίνης καθώς και το Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.).
Επίσης, λήφθηκαν υπόψη σηµαντικές αλλαγές στην φορολογία
του αυτοκινήτου που συντελέστηκαν κατά τα έτη αυτά, καθώς
και µέτρα που εφαρµόστηκαν µε σκοπό την ενίσχυση της αγο-

ράς αυτοκινήτων. Συγκεκριµένα, η κατάργηση του τεκµηρίου του
Ι.Χ. (01/2004 - 03/2010), οι ελαστικότεροι όροι χορήγησης καταναλωτικών δανείων από τις τράπεζες (01/2003-12/2008), η
σηµαντική µείωση των τελών ταξινόµησης (05/2009 –
08/2009), το µέτρο της απόσυρσης του 2010, καθώς και το νέο
µέτρο της απόσυρσης του 2011 που συνοδεύτηκε από ευνοϊκότερες φορολογικές ρυθµίσεις και αλλαγές ως προς τον τρόπο
υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας εισήχθησαν ως ανεξάρτητες ποιοτικές µεταβλητές τόσο στο συνολικό µοντέλο όσο και
στο µοντέλο της κρίσης, για το διάστηµα πριν ή κατά τη διάρκειά
της ανάλογα µε την περίοδο ισχύος του κάθε µέτρου.
Όσον αφορά στην επιρροή της οικονοµικής κρίσης στις πωλήσεις νέων Ι.Χ., αυτή εκφράζεται µέσα από την εισαγωγή ποιοτικών µεταβλητών (dummies) της µορφής «πριν και µετά» για
ηµεροµηνίες σταθµούς της ελληνικής οικονοµικής κρίσης που
ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Συγκεκριµένα,
στο συνολικό µοντέλο λάβαµε υπόψη τα οικονοµικά µέτρα που
ψηφίστηκαν τον Μάρτιο του 2010, καθώς και τις µετέπειτα φορολογικές ρυθµίσεις που τέθηκαν σε ισχύ από τον Ιούλιο του
2010, ενώ στο µοντέλο που αναφέρεται στην περίοδο της κρίσης, την ψήφιση των δύο µνηµονίων (Μνηµόνιο 1 → Μάϊος
2010, Μνηµόνιο 2 → Φεβρουάριος 2012).
Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να εξηγηθεί
η µεταβλητότητα ή κύµανση των πωλήσεων για κάθε διακριτή κατηγορία Ι.Χ βάσει των µεταβολών των προαναφερθέντων εξωγενών παραγόντων είναι η µέθοδος της πολλαπλής γραµµικής
παλινδρόµησης (multiple linear regression method). Για κάθε
κατηγορία Ι.Χ. εξετάσαµε δύο διαφορετικά µοντέλα: το συνολικό
ή ενοποιηµένο µοντέλο το οποίο περιελάµβανε το σύνολο του
δείγµατός µας από τον Σεπτέµβριο του 2000 µέχρι και τον ∆ε3 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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κέµβριο του 2012, και το µοντέλο της κρίσης. Το τελευταίο αποτελείται από δύο υποµοντέλα: το πρώτο αναφέρεται στην περίοδο πριν την κρίση από τον Σεπτέµβριο του 2000 µέχρι και
τον ∆εκέµβριο του 2009, ενώ το δεύτερο στην περίοδο κατά τη
διάρκεια της κρίσης από τον Ιανουάριο του 2010 µέχρι και τον
∆εκέµβριο του 2012.

3. Συµπεράσµατα
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Ένα πρώτο συµπέρασµα είναι ότι οι πωλήσεις νέων Ι.Χ.
πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης παρουσιάζουν διαφορετική πορεία και συµπεριφορά. Συγκεκριµένα, οι πωλήσεις από
τον Ιανουάριο του 2010 και ιδιαίτερα µετά τον Μάρτιο του ίδιου
έτους εµφανίζονται ιδιαίτερα µειωµένες και φτάνουν σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα συγκρινόµενες µε τις πωλήσεις ολόκληρης της περιόδου 2000 - 2009. Τόσο η µέση τιµή όσο και η
τυπική απόκλιση των πωλήσεων για κάθε κατηγορία Ι.Χ. καταγράφονται σηµαντικά µειωµένες στην περίοδο κατά τη διάρκεια
της κρίσης.
Η καθοδική πορεία των πωλήσεων είναι µεν γεγονός για όλες
τις κατηγορίες Ι.Χ., αλλά παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάλογα
µε την εξεταζόµενη κατηγορία. Συγκεκριµένα, η κατηγορία
εκείνη που επλήγει περισσότερο από την κρίση από πλευράς
πωλήσεων είναι εκείνη των µεγάλων Ι.Χ. που σηµείωσε µία µείωση της τάξεως του 79,41% στις πωλήσεις της µε τις κατηγορίες των σπορ και 4Χ4 να ακολουθούν µε πτώση στις πωλήσεις
τους κατά 76,65% & 72,62% αντίστοιχα. Οι πωλήσεις των µεσαίων Ι.Χ. µειώθηκαν κατά 64,73%, ενώ οι συνολικές πωλήσεις κατά 60,52%. Οι παραπάνω µειώσεις αναφέρονται σε
µέσες τιµές πωλήσεων κάθε κατηγορίας για το διάστηµα της
κρίσης (01/2010 – 12/2012) συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες
µέσες τιµές τους για την περίοδο πριν την κρίση (09/2000 12/2009). Η µοναδική κατηγορία που κατάφερε να «επιβιώσει» στην κρίση είναι αυτή των µικρών Ι.Χ., που γνώρισε την µικρότερη πτώση στις πωλήσεις της (46,92%). Μία ακόµη
διαπίστωση σχετικά µε την συµπεριφορά των µικρών Ι.Χ. είναι
ότι αποτελούν την µοναδική κατηγορία Ι.Χ. στην οποία η αύξηση
της τιµής της βενζίνης φαίνεται να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στις πωλήσεις της κατά το διάστηµα πριν την ύφεση. Τα
µικρού κυβισµού Ι.Χ. αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση, καθώς
µέχρι στιγµής η κρίση φαίνεται να οδήγησε σε µία αλλαγή των
προτιµήσεων του καταναλωτή και σε µία «στροφή» σε µικρότερα, λιγότερο δαπανηρά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον
οχήµατα, γεγονός, ωστόσο, που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Οι µεταβλητές που φαίνεται να επηρεάζουν καθοριστικά τις πωλήσεις νέων Ι.Χ. είναι το εισόδηµα (Α.Ε.Π.), ο δείκτης ανεργίας
(%), η τιµή της βενζίνης και σε κάποιες περιπτώσεις, η τιµή της
εξεταζόµενης κατηγορίας, καθώς και οι τιµές ορισµένων εκ των
λοιπών «ανταγωνιστικών» κατηγοριών Ι.Χ.. Αξίζει να αναφέρουµε ότι ιδιαίτερα στην περίοδο κατά τη διάρκεια της κρίσης, το
εισόδηµα και η τιµή της βενζίνης αποτελούν µε διαφορά τους
βασικούς περιοριστικούς παράγοντες των πωλήσεων Ι.Χ. ανεξαρτήτως κατηγορίας.
Εξετάζοντας, τώρα, τις αλλαγές στην φορολογία, η κατάργηση
του τεκµηρίου του Ι.Χ., η µείωση των τελών ταξινόµησης, καθώς
4 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

και οι ελαστικότεροι όροι χορήγησης καταναλωτικών δανείων
υπεισέρχονται ως ιδιαίτερα σηµαντικές παράµετροι µε θετικό
αντίκτυπο στις πωλήσεις πριν την κρίση. Επιπλέον, διαπιστώνουµε ότι όταν οι πωλήσεις εξετάζονται για το σύνολο της αναφερόµενης περιόδου (ενοποιηµένο µοντέλο), κύρια είναι η
επιρροή των οικονοµικών και φορολογικών µέτρων που ψηφίστηκαν τον Ιούλιο του 2010. Αξίζει να αναφέρουµε ότι στα µοντέλα µας κατά τη διάρκεια της κρίσης, ως πλέον στατιστικά
σηµαντικές µεταβλητές κρίνονται η ψήφιση του πρώτου µνηµονίου (κύρια αρνητική επιρροή) και το µέτρο της απόσυρσης
του 2011 (θετική επίδραση). Η απόσυρση µάλιστα είχε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις των µικρών Ι.Χ. και συνετέλεσε, όπως αποδεικνύεται, στην διατήρηση των πωλήσεών
τους σε ικανοποιητικά επίπεδα λαµβανοµένης υπόψη της κρίσης. Μικρότερες παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του προκείµενου µέτρου στις κατηγορίες των µεσαίων, µεγάλων και 4Χ4 Ι.Χ..
Συνολικά, εάν επρόκειτο να επιλέξουµε ανάµεσα στο καταλληλότερο από τα δύο µοντέλα για να εφαρµοστεί σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης, το µοντέλο πριν και κατά τη διάρκεια της
κρίσης καταδεικνύει πληρέστερα τις διαφοροποιήσεις των καθοριστικών παραγόντων των πωλήσεων Ι.Χ. ανάµεσα στις δύο
αυτές περιόδους σε σχέση µε το ενοποιηµένο. Οι διαφοροποιήσεις αυτές λαµβάνουν χώρα τόσο σε επίπεδο πολιτικών και
φορολογικών αλλαγών (ψήφιση µνηµονίων, απόσυρση) στις
οποίες αναφερθήκαµε προηγουµένως, όσο σε επίπεδο κοινωνικο-οικονοµικών δεικτών (τιµή βενζίνης, εισόδηµα).
Χαρακτηριστικά, παρατηρούµε ότι, στην περίοδο κατά τη διάρκεια της κρίσης, η επιρροή της τιµής της βενζίνης και του Α.Ε.Π.
(προσέγγιση εισοδήµατος) εµφανίζεται πολύ µεγαλύτερη κατά
απόλυτη τιµή συγκριτικά µε αυτήν πριν την κρίση (πολύ υψηλότερες τιµές ελαστικοτήτων). Ακόµη, διαπιστώνουµε ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις, πριν την κρίση, η τιµή της κάθε κατηγορίας Ι.Χ., αλλά και οι τιµές των λοιπών «ανταγωνιστικών»
της κατηγοριών επηρεάζουν τις πωλήσεις της εξεταζόµενης κατηγορίας, γεγονός το οποίο δεν επαληθεύεται συνολικά στο
µοντέλο κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Τέλος, κύρια είναι η επίδραση των παραγόντων της περιοδικότητας και της εποχικότητας στις πωλήσεις µε πλέον καθοριστικό
µήνα για τις πωλήσεις τον Ιανουάριο, µήνα µε τις παραδοσιακά
υψηλότερες πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων, όπως καταγράφεται άλλωστε και από τις ταξινοµήσεις νέων Ι.Χ..
Συνολικά, συµπεραίνουµε ότι το µοντέλο της κρίσης οδηγεί σε
µία καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης στις πωλήσεις Ι.Χ. τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και ανά
κατηγορία. Όσον αφορά στην αξιοπιστία του ως µοντέλου, για
την περίοδο κατά τη διάρκεια της κρίσης, περιλαµβάνει µηνιαίες παρατηρήσεις τριών ετών (2010, 2011, 2012) που ισοδυναµούν µε 36 παρατηρήσεις, έναν µη αµελητέο αριθµό.
Εποµένως, δεν µπορεί να θεωρηθεί αναξιόπιστο, ωστόσο ο εµπλουτισµός του µε στατιστικά στοιχεία του τρέχοντος έτους
(2013) και των επόµενων ετών για τα οποία η κρίση θα αποτελεί την πραγµατικότητα στην χώρα µας θα ενίσχυε ακόµη περισσότερο την αξιοπιστία του.
*Μαρίνα Τριάµπελα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
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Παραγοντεσ Αποδοχησ
Συστηµατων Μοιραζοµενων
Αυτοκινητων Απο Τους Ελληνεσ
Μετακινουµενουσ
∆ηµήτριος Ευθυµίου*, Έφη ∆ερεµπούκα**, Κωνσταντίνος Αντωνίου***

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει τους παράγοντες που θα καθορίσουν την αποδοχή ενός πιθανού, µελλοντικού συστήµατος µοιραζόµενων αυτοκινήτων στην Αθήνα. Για
τη διερεύνηση των αντιλήψεων και τη συλλογή των στοιχείων
για την πραγµατοποιήση επιτόπιας εέρευνας, σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο δεδηλωµένων προτιµήσεων.

Αποτελέσµατα
∆ιερευνητική ανάλυση
Στο πρώτο στάδιο της επεξεργασίας των δεδοµένων, πραγµατοποιήθηκε εκτενής διερευνητική ανάλυση. Στην πλειοψηφία
τους -περισσότεροι απο 120 απο τους 194 συµµετέχοντες (πο6 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

σοστό περί το 62%)- δηλώνουν ότι δεν είναι ενήµεροι σχετικά µε
τη νέα υπηρεσία. Το υπόλοιπο 38%, είναι σχεδόν ισοµερώς κατανεµηµένο σε εκείνους που είναι ενήµεροι αλλά δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη υπηρεσία και σε
εκείνους που ειναι ενήµεροι και ταυτόχρονα τους ενδιαφέρει.
Το χαρακτηριστικό αυτό ανήκει στα πλαίσια κάποιων διερευνητικών ερωτήσεων οι οποίες καθιστούν δυνατή τη διάκριση υποοµάδων του δείγµατος και την ανάλυση και ερµηνεία της
εκδηλωµένης συµπεριφοράς των απογραφέντων βάσει, αυτής
της διαφοροποίησης.
Ανάλογη διαµόρφωση των δύο υποοµάδων (ενήµεροι ως προς
τη νέα υπηρεσία και µη) έχει εξετασθεί από τους Shaheen and
Martin (2007) µε τα ίδια µάλιστα ποσοστά του δείγµατος να ανήκουν στις δύο οµάδες. Βέβαια στη συγκεκριµένη έρευνα είχε
τεθεί ο στόχος να συµµετάσχουν στη συνέντευξη ισοµερώς οι
δύο οµάδες (50-50%), και το ποσοσό 38% των ενήµερων το
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οποίο συγκεντρώθηκε δεν αντικατοπτρίζει τη σύνθεση του πληθυσµού. Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται στη µελέτη, στα 10
άτοµα που πλησίαζαν οι απογραφείς για συνέντευξη µόλις το ένα
ήταν ενήµερο και µπορούσε λοιπόν να συµµετάσχει στο δείγµα
της συγκεκριµένης υποοµάδας (Shaheen and Martin, 2007).
Όσων αφορά την αντίληψη των ερωτηθέντων ως προς την επίδραση συγκεκριµένων παραγόντων σχετιζόµενων µε το σύστηµα Μοιραζόµενων Αυτοκινήτων, περισσότερο σηµαντικοί
θεωρούνται οι παράγοντες που σχετίζονται µε την ανεξαρτησία
του χρήστη (Τρόπος κράτησης, επιστροφή σε διαφορετική στάση
κ.λπ.) και την εγγύτητα της στάσης σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας και εργασίας. Ωστόσο, σε αντίθεση µε την εργασία των Efthymiou et al. (2013) όπου µόνο ένα ποσοστό 40% είχε δηλώσει
πως η χρήση ηλεκτρικών οχηµάτων θα επιδρούσε θετικά στην
επιλογή χρήσης του συστήµατος, στην παρούσα έρευνα το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο (περίπου 80%).
Σχετικά µε τη διαχρονική πρόθεση των µετακινούµενων να χρησιµοποιήσουν ένα σύστηµα µοιραζόµενων αυτοκινήτων όπως
εκτιµάται από τους ίδιους, οι ερωτώµενοι είναι αρχικά πολύ διστακτικοί απέναντι στη νέα υπηρεσία και οι ίδιοι εκτιµούν πιο πιθανή τη χρήση της µελλοντικά. Συγκεκριµένα εκείνοι που
θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία
τον πρώτο χρόνο (18%) αποτελούν µειοψηφία έναντι των υπολοίπων που πιθανώς θα εγγραφούν στο µέλλον (41%). Στο βραχυπρόθεσµο µέλλον -στα πρώτα χρόνια λειτουργίας- αυξάνει η
δεκτικότητα των χρηστών στην υπηρεσία, στο 30%. Η ίδια τάση
πιο έντονη εµφανίζεται στην προσχώηση στην υπηρεσία -τελικάστο µακροπρόθεσµο µέλλον. Το ποσοστό των διστακτικών από
55% την πρώτη χρονιά λειτουργίας, µειώνεται στο 20 % στο µακροπρόθεσµο µέλλον.

Ανάλυση µε Χρήση Μοντέλων
∆ιακριτών Επιλογών
Για την επίτευξη του σκοπού αυτής της έρευνας, χρησιµοποιήθηκαν µοντέλα διακριτών επιλογών (discrete choice models),
και πιο συγκεκριµένα το «ordered logit model». Η εξαρτηµένη
µεταβλητή του µοντέλου είναι η πιθανότητα ο ερωτηθείς να συµµετάσχει σε κάποιο µελλοντικό σύστηµα Μοιραζόµενων Αυτοκινήτων σε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, και ανεξάρτητες
µεταβλητές είναι δηµογραφικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά και

άλλα χαρακτηριστικά των µετακινούµενων. Τα δεδοµένα τα
οποία χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από την προαναφερθείσα
συλλογή ερωτηµατολoγίων, καθώς επίσης και από τα ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια της εργασίας Efthymiou et al. (2013).
Καθώς τα δεδοµένα που συλλέγονται µε ηλεκτρονικά µέσα είναι
επιρρεπή σε αρκετά σφάλµατα, και οι απαντήσεις που δίνονται
είναι πιθανό να διαφέρουν από την περίπτωση έγγραφης συµπλήρωσης σε χαρτί, η διαφοροποίηση των δύο οµάδων δεδοµένων λήφθηκε υπόψιν κατά την εκτίµηση του µοντέλου. Η
µεθοδολογία η οποία εφαρµόστηκε είναι αντίστοιχη µε της κοινής χρήσης δεδοµένων συλλεχθέντων από ερωτηµατολόγια δεδηλωµένης και αποδεδειγµένης προτίµησης, και λειτουργεί ως
εξής: Στη µία οµάδα απαντήσεων εφαρµόζεται µία κλίµακα, η
οποία, εάν είναι στατιστικώς σηµαντική, αποτυπώνει τις αποκλίσεις/σφάλµατα (capture the biases) της δεύτερης κατηγορίας
(στην περίπτωσή µας τα ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια). Για την
εκτίµηση των παραµέτρων του µοντέλου χρησιµοποιήθηκε το
λογισµικό BIOGEME (2003, 2008), πίνακας 1.
Τα αποτελέσµατα δείχνουν πως η πιθανότητα κάποιος νέος 1835 ετών να κάνει χρήση του συστήµατος εξαρτάται από δηµογραφικά χαρακτηριστικά και τις συνήθειες µετακίνησής του. Όσο
περισσότερο περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένος δηλώνει ο
ερωτώµενος ότι είναι, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να γίνει
µέλος του συστήµατος µεσοπρόθεσµα. Οι νέοι µε εισόδηµα

Πίνακας 1: Εκτιµώµενοι συντελεστές των µεταβλητών του µοντέλου
* Μη σηµαντικό σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%
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15000 έως 25000 ευρώ δηλώνουν πιο µεγάλη πιθανότητα να
εγγραφούν στο σύστηµα από εκείνους µε χαµηλότερο ή υψηλότερο εισόδηµα. Αυτό το εύρηµα επιβεβαιώνει πως το σύστηµα µοιραζόµενων αυτοκινήτων θα αποτελέσει µία ιδανική λύση για
πολίτες µέσου -προς χαµηλού- εισοδήµατος, οι οποίοι συνήθως
είναι νέοι χωρίς οικογένεια που ξεκινούν την επαγγελµατική σταδιοδροµία τους. Επίσης, οι εργαζόµενοι και άνεργοι, έναντι των
φοιτητών δηλώνουν περισσότερο πιθανό να γίνουν µέλη. Αυτό
έρχεται σε αντίθεση µε το αναµενόµενο αποτέλεσµα, ωστόσο
είναι σύµφωνο µε την έρευνα των Burchard and Millard-Ball
(2006), οι οποίοι βρήκαν πως στη Βόρεια Αµερική οι νέοι µεταξύ
25-35 ετών, και εποµένως κυρίως µη-φοιτητές, αποτελούν την
ηλικιακή οµάδα µε τη µεγαλύτερη αποδοχή του συστήµατος.
Επιπλέον, οι ερωτώµενοι που χρησιµοποιούν Ταξί για τις µετακινήσεις τους προς κοινωνική δραστηριότητα θα επέλεγαν µε
µεγαλύτερη άνεση να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα. Το Ταξί είναι
ένα µέσο µετακίνησης µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην Ελλάδα
(χαµηλό κόστος, µεγάλος αριθµός οχηµάτων κ.α.), µε συνέπεια
το αποτέλεσµα αυτό να µην προκαλεί έκπληξη, καθώς λόγω του
πιθανά χαµηλότερου κόστους και της ευελιξίας του, το σύστηµα
µοιραζόµενων αυτοκινήτων θα µπορούσε να το ανταγωνιστεί.
Όσο µεγαλύτερη η δεδηλωµένη ικανοποίηση του ερωτώµενου
για τις µεταφορικές συνήθειές του, τόσο µικρότερη η πιθανότητα
να εγγραφεί στο σύστηµα στο µέλλον. Ωστόσο, αυτή η µεταβλητή
δεν είναι στατιστικώς σηµαντική (χαµηλό t-test), είτε λόγω του
σχετικά µικρού µεγέθους του δείγµατος, είτε εξαιτίας της πολυπλοκότητας που εµπεριέχει µία ερώτηση του τύπου αυτού. Σε
µελλοντική έρευνα προτείνεται να γίνει προσπάθεια, µε χρήση
πολύπλοκων µοντέλων διακριτών επιλογών µε χρήση «λανθανουσών µεταβλητών» (latent variables), να διερευνηθούν οι
παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των µετακινούµενων ώστε να εξεταστεί αν η µεταβλητή αυτή µπορεί να γίνει
σηµαντική.
Το θετικό πρόσηµο της στατιστικώς σηµαντικής µεταβλητής που
σχετίζεται µε τη µέτρηση της διαφοροποίησης, στην τάση µεταξύ
των δύο οµάδων απαντήσεων
, υποδηλώνει την τάση των
ερωτώµενων της ηλεκτρονικής έρευνας να ανταποκρίνονται περισσότερο θετικά στην εξεταζόµενη ερώτηση. Το φαινόµενο αυτό
συµβαίνει πιθανά λόγω της πρόθεσής τους να «ικανοποιήσουν»
τον ερευνητή µε τις απαντήσεις τους, θεωρώντας ότι όντας θετικοί,
συµβάλλουν περισσότερο στην έρευνα (Efthymioy et al., 2013).

Συµπεράσµατα
Η παρούσα εργασία ξεκινά µε µία ιστορική αναφορά στο σύστηµα
Μοιραζόµενων Αυτοκινήτων σε Ευρώπη και Αµερική, µε ιδιαίτερη
έµφαση στα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος. Έπειτα αναλύεται η διαδικασία συλλογής
δεδοµένων µε τη χρήση ερωτηµατολογίων στην Αθήνα. Μέσω της
έρευνας αυτής επιδιώχθηκε να εξαχθούν κάποια πρώτα συµπεράσµατα σχετικά µε την οικειότητα των Ελλήνων µε το σύστηµα,
και την πιθανότητα µελλοντικής χρήσης του. Τα αποτελέσµατα δείχνουν πως οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους δεν είναι ενήµεροι
για την ύπαρξη του Συστήµατος Μοιραζόµενων αυτοκινήτων.
Τα δεδοµένα της έρευνας εµπλουτίστηκαν µε δεδοµένα που
8 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

συλλέχθησαν από ηλεκτρονική έρευνα, και χρησιµοποιήθηκαν
για την εφαρµογή µοντέλου πρόβλεψης της αποδοχής ενός τέτοιου συστήµατος στην Αθήνα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν πως η
πιθανότητα κάποιος νέος 18-35 ετών να κάνει χρήση του συστήµατος, µε βάση πάντα τη δήλωσή του, αυξάνεται όσο περισσότερο περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένος είναι. Οι νέοι µε
εισόδηµα 15000 έως 25000 ευρώ δηλώνουν πιο µεγάλη πιθανότητα να εγγραφούν από τους υπόλοιπους, καθώς επίσης και
οι εργαζόµενοι και άνεργοι, έναντι των φοιτητών. Όσο περισσότερο ικανοποιηµένος είναι κάποιος ως προς τις µεταφορικές του
συνήθειές, τόσο µικρότερη η πιθανότητα να εγγραφεί στο σύστηµα στο µέλλον. Με σκοπό τη µέτρηση του βάρους των απαντήσεων της ηλεκτρονικής έρευνας, ώστε να αποτυπωθούν τα
σφάλµατα που αυτή συνήθως επιφέρει, χρησιµοποιήθηκε στο
µοντέλο µία µεταβλητή κλίµακας. Τα αποτελέσµατα δείχνουν
πως οι συµµετέχοντες στην ηλεκτρονική έρευνα είναι λιγότερο
συντηρητικοί στις απαντήσεις τους, κάτι που υποδηλώνει την
αδυναµία στήριξης αντίστοιχων ερευνών αποκλειστικά σε ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια.
Σε µελλοντική έρευνα οι συγγραφείς σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν εξελιγµένα µοντέλα διακριτών επιλογών µε «λανθάνουσες µεταβλητές» (latent variables), µε στόχο η µεταβλητή
της ικανοποίησης ως προς τις µετακινήσεις να γίνει σηµαντική.
Επιπλέον, περαιτέρω έρευνα πρέπει να γίνει ώστε να στοιχειοθετηθεί η συµβολή αυτών των βιώσιµων µέσων µετακίνησης
στον καλύτερο αστικό σχεδιασµό.
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MSc, DIC, Υπ. ∆ιδ. ΕΜΠ
** Έφη ∆ερεµπούκα
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
***Κωνσταντίνος Αντωνίου
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΣΕΣ
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
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Προταση Μεθοδολογιασ
Σχεδιασµου Παρεµβασησ Αλλαγησ
Συµπεριφορασ Μετακινουµενων
Φωτεινή Μίκικη*, Παναγιώτης Παπαϊωάννου**

1. Το αντικείµενο της εργασίας
Η επίλυση των σηµερινών προβληµάτων κινητικότητας απαιτεί µία αλλαγή στην συµπεριφορά των µετακινουµένων (WHO,
2002). Κατά συνέπεια, η επένδυση στην αλλαγή της νοοτροπίας
και της συµπεριφοράς των πολιτών απέναντι στη µετακίνηση
είναι επιβεβληµένη. Οι παρεµβάσεις αλλαγής συµπεριφοράς
είναι µία νέα πρακτική στον χώρο των µεταφορών που υπόκειται
στους περιορισµούς και άλλων επιστηµονικών πεδίων σχετικά
µε ελλιπή πληροφόρηση για τη σύλληψη, το σχεδιασµό και την
εκτέλεση τέτοιων προγραµµάτων (Michie et al, 2009). Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να καλύψει σε ένα βαθµό το υπάρχον κενό
παρέχοντας µία λεπτοµερή µεθοδολογία σχεδιασµού υλοποίησης παρεµβάσεων για την αλλαγή στη συµπεριφορά µετακινουµένων.

2. Υπόβαθρο
Παρεµβάσεις είναι οι οργανωµένες προσπάθειες φορέων προς
οµάδες πολιτών µε συγκεκριµένα µέσα και διαδικασίες που αποσκοπούν σε επί µέρους στόχους, όπως η αλλαγή στάσης, µε
απώτερο στόχο την αλλαγή συµπεριφοράς (Pawson et al.,
2004). Οι συνήθεις µεγάλης κλίµακας εκστρατείες πληροφόρησης δεν αποδείχθηκαν επαρκείς για πραγµατικές αλλαγές στη
συµπεριφορά. Επιτυχείς µέθοδοι αποδεικνύονται τελευταία η

στοχοθέτηση, η αυτοπαρακολούθηση και η ανατροφοδότηση
(Bartram, 2009). Στον τοµέα της κινητικότητας εφαρµόζονται
στοχευόµενα προγράµµατα αλλαγής συµπεριφοράς µε παροχή
πληροφοριών και εξατοµικευµένη συµβουλευτική, καµπάνιες
µάρκετινγκ, δράσεις προώθησης µε παραίνεση συµµετοχής και
παροχές-δέλεαρ, οικονοµικά και άλλα κίνητρα, (Ogilvie et al.,
2004, Rose & Marfurt, 2006). Αναγνωρισµένες θεωρίες αλλαγής συµπεριφοράς, όπως η Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφορας - ΘΣΣ (Αzjen, 1998), προσφέρουν κατάλληλο υπόβαθρο για
αποτελεσµατική σχεδίαση και αξιολόγηση παρεµβάσεων (Michie et al., 2008, Steg & Vlek, 2009). Ενισχύοντας την αποδοχή,
δηµόσια διείσδυση και επιτυχία τους (Bamberg & Schmidt,
2001), η ΘΣΣ ενδείκνυται και ως υπόβαθρο δράσεων κοινωνικού µάρκετινγκ (Geller, 1989, Πολυζωΐδης, 2010). Αποτελεσµατικές παρεµβάσεις (NICE, 2007), απαιτούν σαφήνεια και
προσαρµογή σε οµάδα-στόχο, πλαίσιο και τοπικά χαρακτηριστικά (Green & Glasgow, 2006).

3. Μεθοδολογία της έρευνας
Η µεθοδολογία περιλαµβάνει συνδυασµό µεθόδων έρευνας
(Clifton and Handy, 2001) και τα εξής στάδια:
α. Έρευνα µετακινουµένων µεγάλης κλίµακας -ΕΜΚ
β. ∆ιαµόρφωση Τυπολογίας Μετακινουµένων
γ. Σχεδιασµός σχήµατος παρέµβασης
9 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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δ. Εφαρµογή της παρέµβασης
ε. Αξιολόγηση
Η ΕΜΚ ήταν η αφετηρία διαµόρφωσης τυπολογίας µετακινουµένων µέσω της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες για Κατηγορικά ∆εδοµένα. Οι τύποι µετακινουµένων που διακρίθηκαν ήταν
α) οι «κινητικά δραστήριοι» (727 άτοµα, 23,2% ) µε το 55% της
οµάδας µεταξύ 18-44 ετών και αναλογία των φύλων σχεδόν 5050%, β) οι «µη κινητικά δραστήριοι» µετακινούµενοι (1806
άτοµα, 57,7%) που ήταν η πλειονότητα, σε ποσοστό 57,6% γυναίκες και περισσότεροι από το 70% µεταξύ 35-54 ετών και γ) οι
«περιβαλλοντικά ευαίσθητοι» (599 άτοµα, 19,1%) µε σχεδόν
το 60% µεταξύ 35-54 ετών και µε 57% της οµάδας να είναι γυναίκες. Ο τύπος «µη κινητικά δραστήριοι µετακινούµενοι» καθόρισε την κεντρική θεµατική και αποτέλεσε τη δεξαµενή για το
δείγµα συµµετεχόντων της παρέµβασης.

4. Σχεδιασµός σχήµατος παρέµβασης
Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει τη σύλληψη της δοµής, του περιεχοµένου και της διαδικασίας της παρέµβασης, τον τρόπο επιλογής των υποκειµένων του δείγµατος και τη διαµόρφωση του
εργαλείου µέτρησης της αποτελεσµατικότητάς της.
∆ιαµόρφωση Περιεχοµένου Παρέµβασης
Υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε ειδικούς, παραγωγή βίντεο και
φακέλου παρέµβασης ενώ διαµορφώθηκαν εργαλεία παρέµβασης, στοχοθέτηση και ανταµοιβές.
∆είγµα συµµετεχόντων
Από τον Τύπο 2 (1.806 άτοµα) βάσει 5 κριτήριων εξήχθησαν 226
άτοµα ως δεξαµενή των οµάδων για την πειραµατική διαδικασία Pre test - Post test Control Group design (Kalof et al.,
2008). Mε a priori Power Analysis το ελάχιστο απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος ήταν 12 άτοµα/οµάδα. Τελικά η Οµάδα Παρέµβασης (ΟΠ) είχε 18 και η Οµάδα Ελέγχου (ΟΕ) 19 άτοµα.
Εργαλείο µέτρησης
Θεωρητικό υπόβαθρο αποτέλεσε η ΘΣΣ και περιείχε ερωτήσεις
Likert 7-βάθµιας κλίµακας διαφωνίας-συµφωνίας.
∆οµή εκδήλωσης παρέµβασης
Η παρέµβαση υλοποιήθηκε σε κλειστή εκδήλωση µε διάρκεια
1 ώρα & 50΄ µε διάλειµµα.

Σχήµα 1: ∆οµή Σχήµατος Παρέµβασης

∆ιαδικασία Υλοποίησης
Περιελάµβανε επικοινωνία πριν και µετά την εκδήλωση παρέµβασης, οργάνωση δύο συναντήσεων µε την ΟΠ και ταυτόχρονη επικοινωνία µε την ΟΕ.

Σχήµα 2: Πορεία υλοποίησης παρέµβασης

Αξιολόγηση Παρέµβασης
∆ιανεµήθηκε ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης εκδήλωσης από τους
συµµετέχοντες ενώ η αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας υλοποιήθηκε µε εκ νέου µέτρηση σε 2η συνάντηση µε την ΟΠ έπειτα
από διάστηµα 1,5 µήνα και παράλληλη 2η µέτρηση µε την ΟΕ.

5.Παρουσίαση βασικών
συµπερασµάτων
• Λεπτοµερής παρουσίαση µεθοδολογίας σε απάντηση των διαπιστωµένων βιβλιογραφικών κενών
• Συνδυασµός ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων έρευνας
• Συγκερασµός προσεγγίσεων διαφορετικών επιστηµονικών
πεδίων και θεωριών
• Πολύπλοκο εγχείρηµα λόγω διεπιστηµονικότητας και απαιτήσεων σε πόρους ανθρώπινους & µη
• Απαιτείται περαιτέρω έρευνα επί των χαρακτηριστικών των
υποκειµένων του δείγµατος και της επίδρασης στο σχεδιασµό
και την αποτελεσµατικότητα παρεµβάσεων.

6. Ευχαριστίες
Οι συγγραφείς επιθυµούν να ευχαριστήσουν το Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών (EKETA/IMET) για
τη διάθεση των δεδοµένων, τη φιλοξενία της εκδήλωσης παρέµβασης και την ολική θερµή υποστήριξη κατά τη διάρκεια
αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστίες απευθύνονται, επίσης,
προς τη διοίκηση του ΟΑΣΘ για τη χορηγία των εισιτηρίων και,
ιδιαίτερα, προς τους συµµετέχοντες στην παρέµβαση.

*Φωτεινή Μίκικη
Υποψήφια ∆ιδάκτορας Πολυτεχνικής Σχολής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
**Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Καθηγητής ΤΟΜΕΣΥ∆ΕΑΝ
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
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Προταση Αναπλασης Αστικου
Οδικου Περιβαλλοντος Στην
Πολη Του Βολου: Οδος Βενιζελου
Αθανάσιος Γαλάνης, ∆ηµήτριος Καραµπερόπουλος, Νικόλαος Ηλιού*

1. Αντικείµενο και Περιοχή Μελέτης
Στην παρούσα εργασία παρατίθεται µια πρόταση πιλοτικής οδικής ανάπλασης της οδού Ε. Βενιζέλου (κύρια αρτηρία της πόλη
του Βόλου), σε οδικό τµήµα µήκους 280µ, µεταξύ των οδών ∆ηµητριάδος και Γαλλίας. Στόχος της ερευνητικής πρότασης είναι
να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών δηµιουργώντας µια
πόλη για όλους, ανταγωνιστική τόσο για τους πολίτες όσο και
τους επισκέπτες της, ώστε να µπορούµε να πούµε ότι:

«ΝΑΙ η πόλη ανήκει σε όλους µας - Είναι ο Βόλος που
θέλουµε»

2. Συλλογή ∆εδοµένων
Το πρώτο βήµα της συλλογής δεδοµένων ήταν η τοπογραφική
αποτύπωση από µια διµελή ερευνητική οµάδα της οδικής υποδοµής κίνησης των πεζών και των χαρακτηριστικών του αστικού
οδικού περιβάλλοντος του υπό µελέτη οδικού τµήµατος. Τα
µέλη της οµάδας επισκέφτηκαν την οδό τις πρωινές ώρες της
Κυριακής (εκτός ώρας αιχµής) υπό καλές καιρικές συνθήκες.
Με τη χρήση µετροταινίας και ειδικού µετρητικού οργάνου απόστασης µε τη χρήση λέιζερ, αποτυπώθηκαν σε σκαρίφηµα οι διαστάσεις των πεζοδροµίων και των διαβάσεων. Επιπλέον,
αποτυπώθηκε η θέση και οι διαστάσεις του οδικού εξοπλισµού
(δέντρα, σήµατα, φωτισµός, περίπτερα, κάδοι και στάσεις λεωφορείων). Παράλληλα µε την εκπόνηση της τοπογραφικής αποτύπωσης, ένα από τα µέλη της οµάδας συνέλεγε ψηφιακές
φωτογραφίες του οδικού χώρου σε επιλεγµένα σηµεία µε κατάλληλη πύκνωση κατά µήκος της οδού. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η δυνατότητα πλήρους οπτικής και χωρικής
αναπαράστασης του οδικού περιβάλλοντος σε κάτοψη σχεδίου

µε τη χρήση λογισµικού CAD. Κάθε φωτογραφία που συλλέχθηκε έχει ξεχωριστή αρίθµηση (Φ1…n), και τοποθετήθηκε στο
σχέδιο µε βάση τη θέση λήψης της σύµφωνα µε το σήµα «<»,
ενώ επιπρόσθετα παρατίθενται σε επισυναπτόµενο φωτογραφικό παράρτηµα της έρευνας.

3. Ερευνητική Πρόταση
Μετά την τοπογραφική αποτύπωση στο τµήµα της οδού µελέτης
προκύπτει πως ο χώρος που προσφέρεται στη µηχανοκίνητη κυκλοφορία για κίνηση ή στάθµευση είναι δυσανάλογος και καταχρηστικός για τους υπόλοιπους οδικούς χρήστες. Το πλάτος του
οδοστρώµατος για την κίνηση και στάθµευση µηχανοκίνητων
οχηµάτων είναι 8,60µ, ενώ το πλάτος του πεζοδροµίου 2,10µ
και για τις δυο πλευρές εκατέρωθεν της οδού. Η παρουσία δυο
περιπτέρων που χωροθετούνται οριακά στο πλάτος του πεζοδροµίου το καθιστά απροσπέλαστο µε αποτέλεσµα οι διερχόµενοι πεζοί να κατέρχονται στο οδόστρωµα. µε συνέπεια τη µείωση
της οδικής τους ασφάλειας. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, η
ερευνητική πρόταση συνοψίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές:
• ∆ιατήρηση των δυο λωρίδων κυκλοφορίας, αλλά µε µειωµένο
πλάτος.
• Αύξηση του πλάτους πεζοδροµίου εκατέρωθεν της οδού.
• Αφαίρεση των εύκαµπτων πλαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια).
• Οριοθέτηση των χώρων στάθµευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα ή ποδήλατα.
• Φύτευση δέντρων και εστιών πρασίνου.
• Τοποθέτηση καθισµάτων και χηµικής τουαλέτας.
Προτείνεται η αύξηση του πλάτους του δεξιού πεζοδροµίου στον
άξονα κίνησης της οδού κατά 0,60µ, ώστε να ορίζεται πλέον σε
11 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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2,70µ. Η διαπλάτυνση αυτή δηµιουργεί µια µεταβατική ζώνη
µεταξύ των πεζών και της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας πλάτους
0,65µ, όπου προβλέπεται να τοποθετηθεί αστικός εξοπλισµός
(σήµανση, φωτισµός, δέντρα και λουλούδια). Το αριστερό πεζοδρόµιο αυξάνεται επίσης κατά 2µ µε το πλάτος του να ορίζεται πλέον σε 4,10µ. Οι πεζοί θα διαθέτουν πλέον άµεση
πρόσβαση στο οδόστρωµα για τη διάσχιση της οδού µόνο στις
διαβάσεις επί των διασταυρώσεων και όχι στο ενδιάµεσο του
οδικού τµήµατος.
Σε επιλεγµένα σηµεία κάθε οδικού τµήµατος, το πλάτος του πεζοδροµίου µειώνεται στην ελάχιστη επιτρεπόµενη διάσταση
2,05µ. Στα σηµεία αυτά δηµιουργούνται προσωρινές θέσεις
στάθµευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα µε επιφάνεια καλυµµένη από κυβόλιθους. Οι διαστάσεις κάθε θέσης στάθµευσης ΙΧ
είναι 5µ (µήκος) επί 2µ (πλάτος). Επιπλέον, δηµιουργούνται
θέσεις στάθµευσης για ποδήλατα επί του πεζοδροµίου µέσω της
τοποθέτησης αντίστοιχων ποδηλατοστασίων. Οι κάδοι απορριµµάτων τοποθετούνται σε ειδικές εσοχές του πεζοδροµίου πλάτους 1µ, ώστε να µην εισέρχονται καθόλου στο περιτύπωµα των
λωρίδων κυκλοφορίας οχηµάτων.
Η υφιστάµενη κατάσταση της οδού µελέτης σε επιλεγµένο οδικό
τµήµα (28ης Οκτωβρίου – Τ. Οικονοµάκη) και η φωτορεαλιστική
απεικόνιση της πρότασης για την ανάπλαση της οδού στο ίδιο
οδικό τµήµα παρατίθεται στο Σχήµα 1.

θήσει το βίντεο µέχρι τις 10 Μαρτίου 2013, εκδηλώνοντας 26
θετικές αντιδράσεις (like) και µηδέν αρνητικές. Τα σηµαντικότερα σχόλια των πολιτών σχετίζονται µε τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων, την
εξυπηρέτηση των ΙΧ για κίνηση και στάθµευση, τις αντιδράσεις
των παρόδιων ιδιοκτητών και της θεώρησης ότι: «Αυτά είναι για
ευρωπαϊκές πόλεις, τέτοια οµορφιά ∆Ε ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!».
Επιπρόσθετα, η παρουσίαση της έρευνας, οι φωτογραφίες και
τα σχέδια της οδού παρατίθενται ελεύθερα στους πολίτες στην
ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης “Facebook”. Επίσης, η παρούσα έρευνα προωθήθηκε µέσω της Ένωσης Καταναλωτών
Βόλου στην ιστοσελίδα της οποίας διατίθεται τόσο σε συνοπτική
παρουσίαση, όσο και σε αναλυτική µορφή µέσω εγγράφου
(.pdf) µε τίτλο: «Βόλος – Η πόλη που θέλουµε».

4. Συµπεράσµατα

Σχήµα 1: Υφιστάµενη οδός (πάνω) και προτεινόµενη κατάσταση
(κάτω)

Η παρούσα εργασία κατέδειξε το πρόβληµα της ύπαρξης µειωµένης ελκυστικότητας του αστικού οδικού περιβάλλοντος για
την κίνηση των πεζών σε µια κύρια αστική οδό τυπικής ελληνικής πόλης µεσαίου µεγέθους. Η ερευνητική πρόταση στοχεύει
στη δηµιουργία ενός πιο «πράσινου» ή βιώσιµου αστικού οδικού περιβάλλοντος. Οι πολίτες θα κινούνται πλέον µε άνεση και
ασφάλεια σε καλαίσθητα πεζοδρόµια, έχοντας µια αφορµή να
είναι πιο χαµογελαστοί σε µια πόλη που ασφυκτιά και µια κοινωνία στα όρια της έκρηξης, λόγω της οικονοµικής και αισθητικής βίας. ∆εν είναι πλέον αποδεκτή η εικόνα ενός πολίτη σε
αναπηρικό αµαξίδιο ή µιας µητέρας µε παιδικό καρότσι που κινείται επί του οδοστρώµατος. Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα
– προτάσεις της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι τα εξής:
• Η αναµενόµενη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου των
πεζών θα τονώσει την εµπορική δραστηριότητα της οδού, αντισταθµίζοντας τις πρόσκαιρες αντιδράσεις.
• Τα δίκυκλα και τα ποδήλατα δε θα σταθµεύουν επί του πεζοδροµίου, αλλά στον οδικό χώρο που τους έχει οριστεί.
• Οι θέσεις στάθµευσης των οχηµάτων είναι πολύτιµες και θα
πρέπει να είναι σύντοµης διάρκειας 15-30 λεπτών.
• Απαραίτητη κρίνεται η κατάλληλη αστυνόµευση από τη δηµοτική αστυνοµία.
• Οι δυο λωρίδες κυκλοφορίας της οδού κατάλληλα διαγραµµισµένες θα επιτρέπουν την παράλληλη κίνηση αστικού λεωφορείου και ΙΧ οχήµατος.
• Αποµακρύνονται οι εύκαµπτοι πλαστικοί οριοδείκτες, αποθαρρύνεται η παράνοµη στάση και µειώνεται η ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων, µε σαφή οφέλη στη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας και τη µείωση της ηχορύπανσης.
Η δηµιουργία µιας βιώσιµης πόλης απαιτεί βιώσιµες µετακινήσεις µε σεβασµό στο περιβάλλον, προσαρµογή στις οικονοµικές δυνατότητες και απαιτήσεις των πολιτών. Απαραίτητη είναι
πλέον η µεταστροφή της κοινωνίας από πολιτικές συντηρητισµού, άρνησης και µειοψηφίας σε αντίστοιχες ανταγωνισµού,
οράµατος και πλειοψηφίας.

Επιπλέον, η ερευνητική πρόταση παρατίθεται σε ένα βίντεο
διάρκειας 4:51 λεπτών µε τίτλο: «Βόλος – Η πόλη που θέλουµε
– Η οδός Ιωλκού». Το βίντεο διατίθεται ελεύθερα στον ιστότοπο
“YouTube”. Αναφέρεται πως 1355 πολίτες έχουν παρακολου-

*Αθανάσιος Γαλάνης, ∆ηµήτριος Καραµπερόπουλος,
Νικόλαος Ηλιού
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

12 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Περιβαλλοντικη ∆ιαχειριση
Συγχρονων Οδικων Υποδοµων
Kαι Ανθρακικο Αποτυπωµα
∆ηµήτριος Μανδαλώζης, Ελένη Τυρογιάννη, Ναταλία Κάλφα, Άννα Πολίτου*

Κ

ατά τη διάρκεια κυρίως των δύο τελευταίων δεκαετιών,
οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη και τη µείωση των εκποµπών των αερίων
του θερµοκηπίου αποτελούν ολοένα και περισσότερο βασικές
εκφράσεις της σύγχρονης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Έχει
γίνει αντιληπτό και ευρύτερα αποδεκτό ότι ο τρόπος παραγωγής της ενέργειας, των υπηρεσιών και των αγαθών έχει πλέον
ουσιαστικό αντίκτυπο στο µέλλον του πλανήτη και οι προσπάθειες για τη µείωση των επιπτώσεων αυτών αυξάνονται και διευρύνονται συνεχώς. Από µεµονωµένες προσπάθειες λίγων
ευαισθητοποιηµένων πολιτών και επιστηµόνων στο παρελθόν,
πλέον η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του πλανήτη αποτελούν συλλογική προσπάθεια εταιρειών, κρατών και ηπείρων,
µέσα από θεσµοθετηµένες οδηγίες και πρακτικές.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»,

η εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού - ενός
σύγχρονου αστικού αυτοκινητόδροµου - έχει αντιληφθεί τη
σπουδαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και, από το
στάδιο της κατασκευής του έργου, έχει ενσωµατώσει την περιβαλλοντική προστασία στη στρατηγική της. Στη φάση της λειτουργίας, οι δράσεις για το περιβάλλον συνέχισαν να αποτελούν
πρωταρχικό µέληµα και τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία προχώρησε στον υπολογισµό και την προσπάθεια µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος. Η προσπάθεια αυτή βασίστηκε στη
µέθοδο Bilan Carbone ® που δηµιουργήθηκε από την ADEME
(Γαλλική Επιτροπή για το Περιβάλλον και τη ∆ιαχείριση της
Ενέργειας), η οποία και ακολουθεί µεθοδολογικούς κανόνες
που είναι συµβατοί µε το Greenhouse Gas Protocol.
Η µέθοδος βασίζεται σε υπολογισµούς που πραγµατοποιούνται
σε περιβάλλον Excel. Το αρχείο αποτελείται από διαφορετικά
13 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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φύλλα, όπου υπολογίζονται οι εκποµπές ανά επιµέρους κατηγορία δραστηριότητας της εταιρείας, ενώ στο τέλος παρουσιάζεται το συνολικό αποτύπωµα που προκύπτει. Παράλληλα,
γίνεται σύγκριση εκποµπών µε προηγούµενα έτη και εκτιµάται η
δυνατότητα ενεργειών µείωσης, ώστε να µπορεί η κάθε εταιρεία/οργανισµός να θέτει στόχους για τη µείωση του αποτυπώµατός της στα επόµενα έτη.
Για τις Αττικές ∆ιαδροµές, οι βασικοί τοµείς δραστηριότητας που
διερευνήθηκαν και αναλύθηκαν στη µέθοδο Bilan Carbone®
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

τις δραστηριότητες της εταιρείας, οι δράσεις που υιοθετήθηκαν
και εφαρµόστηκαν τα επόµενα έτη επικεντρώθηκαν στον τοµέα
της ενέργειας και των µετακινήσεων.
Στον τοµέα της ενέργειας, ο φωτισµός της υποδοµής αποτελεί
τη βασική κατανάλωση ενέργειας, µιας και παρέχεται πυκνός
οδοφωτισµός για περίπου 70 χλµ. ανοιχτού αυτοκινητοδρόµου,
ενώ 12,5 χλµ. σηράγγων φωτίζονται επί 24ωρού βάσεως. Έτσι,
θεωρήθηκε σκόπιµο να διερευνηθούν και να ενσωµατωθούν
νέα συστήµατα για καλύτερο και πιο αποτελεσµατικό φωτισµό.

Πίνακας 1: Βασικοί Τοµείς ∆ραστηριότητας για την εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές»

Η επιλογή των δραστηριοτήτων αυτών έγινε δεδοµένου ότι σε
αυτές τις κατηγορίες, η εταιρεία µπορεί να κάνει τροποποιήσεις
και αλλαγές, ώστε να µπορέσει να επιφέρει µειώσεις στο ανθρακικό της αποτύπωµα. ∆εν συνιστάται να γίνεται προσπάθεια
καταγραφής κάποιας δραστηριότητας στην οποία η εταιρεία δεν
µπορεί να παρέµβει µε κανένα τρόπο ώστε να συµβάλλει στη
µείωση του αποτυπώµατός της.
Ο υπολογισµός του ανθρακικού αποτυπώµατος ξεκίνησε από το
2009. Από τα αποτελέσµατα του υπολογισµού ανθρακικού αποτυπώµατος της εταιρείας για το έτος αυτό, η κατανάλωση ενέργειας είναι ο τοµέας που ευθύνεται σχεδόν για το 60% του
συνολικού ανθρακικού αποτυπώµατος. Αµέσως µετά ακολουθεί ο τοµέας των αποσβέσεων που ευθύνεται για το 25%, και
µετά ο τοµέας των µετακινήσεων, µε συµβολή κατά 11% στο συνολικό ανθρακικό αποτύπωµα. Συνεπώς, για να επιτευχθεί ουσιαστική µείωση στο ανθρακικό αποτύπωµα που προκύπτει από
14 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Συγκεκριµένα, το Νοέµβριο του 2010 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση σύγχρονων φωτόµετρων ανάντη των εισόδων των σηράγγων, τα οποία µετρούν τη λαµπρότητα του περιγράµµατος της
εισόδου που προσβάλει το βλέµµα του οδηγού και συντελούν
στην κατάλληλη αυξοµείωση του φωτισµού εντός των σηράγγων.
Επίσης, στον ανοιχτό αυτοκινητόδροµο εγκαταστάθηκαν φωτόµετρα που µετρούν τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος, µε ρύθµιση αφής – σβέσης σε συγκεκριµένες τιµές. Κατά τη διάρκεια
του ∆εκεµβρίου 2010, συγκρίνοντας µε τις προηγούµενες καταναλώσεις, διαπιστώθηκε µέση εξοικονόµηση της τάξεως του 20%
που είχε ως αποτέλεσµα µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος
από την κατανάλωση ενέργειας και µόνο κατά 13% σε σχέση αυτό
που προέκυπτε από την κατανάλωση ενέργειας του 2009.
Ο δεύτερος τοµέας στον οποίο η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε
ώστε να µειώσει το συνολικό της ανθρακικό αποτύπωµα είναι οι
µετακινήσεις στα πλαίσια τήρησης των επαγγελµατικών καθη-
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κόντων του προσωπικού. Πιο συγκεκριµένα, η διαχείριση της
κυκλοφορίας είναι δραστηριότητα που απαιτεί τη µεγαλύτερη
κάλυψη χιλιοµέτρων, άρα και µεγαλύτερη κατανάλωση καυσίµων και µεγαλύτερο ανθρακικό αποτύπωµα. Για να µπορέσει η
εταιρεία να µειώσει την κατανάλωση καυσίµων του στόλου της,
έγινε εκτεταµένη εκπαίδευση σε οικολογική οδήγηση, ενώ ακολουθήθηκε διαρκής αξιολόγηση του πλάνου περιπολιών µε
ανακατανοµή θέσης των τοµέων ευθύνης των οχηµάτων περιπολίας στη διάρκεια της ηµέρας. Η βελτιστοποίηση έγινε µε κριτήρια τη συχνότητα εµφάνισης συµβάντων, τον τύπο συµβάντων,
το χρόνο επέµβασης και το «κόστος» (καταναλώσεις, εκποµπές κλπ).
Παράλληλα µε τις παραπάνω ενέργειες, ανανεώθηκε ο στόλος
της εταιρείας µε οχήµατα EURO V (µείωση κατανάλωσης καυσίµων). Όλες αυτές οι παραπάνω αλλαγές οδήγησαν σε µείωση
του αποτυπώµατος κατά 11% το 2012 σε σχέση µε το 2009.
Άλλη µια δράση που πραγµατοποιήθηκε, αλλά της οποίας τα
αποτελέσµατα δεν µπορούν ακόµη να αξιολογηθούν πλήρως
και θα φανούν στον υπολογισµό του ανθρακικού αποτυπώµατος της εταιρείας για το 2013 είναι η αντικατάσταση των συµβατικών καυστήρων θέρµανσης µε αντλίες θερµότητας.
Η αντικατάσταση επέφερε σηµαντική µείωση στην κατανάλωση

πετρελαίου θέρµανσης, µε µικρή αύξηση στην κατανάλωση
ρεύµατος.
Η µέριµνα για το περιβάλλον αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα
για τις Αττικές ∆ιαδροµές, και οι προσπάθειές της έχουν αναγνωριστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Όσον αφορά στις προσπάθειες για τη µέτρηση και µείωση του ανθρακικού της
αποτυπώµατος, οι Αττικές ∆ιαδροµές διακρίθηκαν το 2011 στα
πλαίσια της διοργάνωσης «Βραβεία myclimate: Green LeaderΥπολογισµός & Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώµατος». Ο διαγωνισµός εκπροσωπείται στην Ελλάδα από το Κέντρο Αειφορίας
(CSE) και η διάκριση της εταιρίας επιβράβευσε τις ενέργειες για
τη µέτρηση και µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2010. Πρόσφατα, οι Αττικές ∆ιαδροµές πήραν µέρος και στο διαγωνισµό Environmental
Awards 2013, στις κατηγορίες µέτρησης και µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος και τα αποτελέσµατα αναµένονται να
ανακοινωθούν το ∆εκέµβριο του 2013.

*∆ηµήτριος Μανδαλώζης, Ελένη Τυρογιάννη,
Ναταλία Κάλφα, Άννα Πολίτου
Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.
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Πολυκριτηρια Συγκριτικη
Αξιολογηση Χρηµατοδοτικων
Μεθοδων Value Capture
Στις Υποδοµες Μεταφορων
Αναστασία Ρουκούνη*, Μάρω Γιαννοπούλου**, Αθανάσιος Βαβάτσικος***

Εισαγωγή
Ο όρος Crossrail project αναφέρεται σε ένα σύγχρονο έργο
αστικού σιδηροδρόµου, υπό κατασκευή στο Ην. Βασίλειο. ∆ιασχίζοντας απόσταση 118 km και µε 37 σταθµούς, θα ενώνει το
προάστιο του Maidenhead και τον αερολιµένα του Heathrow
στα δυτικά του Λονδίνου, µε την περιοχή του Shenfield και του
Abbey Wood στο ανατολικό Λονδίνο (Σχήµα 1). Το νέο σιδηροδροµικό δίκτυο, αναµένεται να αυξήσει τη µεταφορική ικανότητα των σιδηροδρόµων του Λονδίνου κατά περίπου 10%,
µειώνοντας σηµαντικά τη συµφόρηση στο Μετρό, το Ελαφρύ
Μετρό των Docklands (DLR) και το Εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο της Αγγλίας. Σε πολλές περιοχές το Crossrail θα συµβάλλει στην υποστήριξη και την επιτάχυνση της ανάπτυξης ενώ ήδη
έχει αντίκτυπο στις επενδυτικές αποφάσεις [1].
16 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Το αναµενόµενο συνολικό κόστος του έργου είναι £14.8 δις, τα
£4.1 δις εκ των οποίων θα καλυφθούν από το ∆ήµο του Λονδίνου
(Greater London Authority – GLA) µέσω του Business Rate
Supplement (BRS), µίας φορολογικής χρηµατοδοτικής µεθόδου που στηρίζεται στη δέσµευση αξίας γης (Land Value Capture Finance). Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η αξιολόγηση του
υφιστάµενου κι ενός εναλλακτικού σεναρίου µε τη χρήση Πολυκριτήριων Μοντέλων Απόφασης (Multi-Attribute Decision
Models) βάσει µιας σειράς κατάλληλα επιλεγµένων ποσοτικών
και ποιοτικών κριτηρίων και υποκριτηρίων. Ιδιαίτερη βαρύτητα
δίνεται στην ανάπτυξη ενός µοντέλου απόφασης το οποίο συνδυάζει την Αναλυτική Ιεραρχική ∆ιαδικασία (Analytic Hierarchy
Process - AHP) και τις Μεθόδους του Ιδεατού Σηµείου (Ideal
Point Methods – IPM). Πιο συγκεκριµένα, η AHP χρησιµοποιεί-
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ται για το σχηµατισµό των βαρών κάθε κριτηρίου ενώ οι IPMs
παρέχουν τους κανόνες απόφασης που επιτρέπουν τη δηµιουργία µιας ποικιλίας από νόρµες για το συνδυασµό του συστήµατος
προτιµήσεων των φορέων λήψης αποφάσεων [2, 3].

Προσβασιµότητα και Αξία Γης:
Η Έννοια του Value Capture Finance
Η ανάπτυξη των µεταφορών µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη οικονοµικής ευηµερίας και επιπλέον
να αποτελέσει κίνητρο για ανάπτυξη των χρήσεων και της αξίας
γης. Το γεγονός αυτό αποτελεί κίνητρο για επενδύσεις στις συγκοινωνιακές υποδοµές µιας περιοχής, τόσο από δηµόσιους όσο
και από ιδιωτικούς φορείς [4, 5, 6, 7]. Υπάρχει υψηλό επίπεδο
αλληλεπίδρασης µεταξύ των συγκοινωνιακών συστηµάτων και
real estate, που αντικατοπτρίζεται στη µορφή των χρήσεων γης.
Αυτή η αλληλεπίδραση περιγράφεται από την έννοια της προσβασιµότητας [8, 9].
Το κόστος κεφαλαίου των επενδύσεων στις αστικές µεταφορές
µπορεί να ανακτηθεί δεσµεύοντας (µερικώς ή ολικώς) την αύξηση στην αξία γης που προκύπτει από την εκάστοτε επένδυση.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω ενός φορολογικού µηχανισµού
γνωστού ως Χρηµατοδότηση µέσω ∆έσµευσης της Αξίας Γης
(Value Capture Finance). O όρος Value Capture Finance (VCF –
γνωστός και ως Land Value Capture) αναφέρεται σε µία οικογένεια δηµόσιων µηχανισµών χρηµατοδότησης, που αντλούν
κεφάλαια σε αναλογία µε την αύξηση της αξίας γης που συνδέεται µε νέες ή βελτιωµένες δηµόσιες υποδοµές. Οι τεχνικές ∆έσµευσης της Αξίας Γης χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως εργαλείο για τη χρηµατοδότηση δηµόσιων συστηµάτων µεταφοράς υψηλού κόστους όπως ο αστικός σιδηρόδροµος
[10, 11, 12].

Εξεταζόµενα Χρηµατοδοτικά Σενάρια
Το ισχύον Business Rate Supplement σενάριο
– Plan A

Σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο για τα Business Rate Supplements
(2007), «Οι εθνικοί µη – εγχώριοι φόροι (National non-domestic rates) ή Business Rates είναι φόροι που επιβάλλονται
στην κατοχή οποιασδήποτε ιδιοκτησίας δε θεωρείται κατοικία,
ως µέρος του ευρύτερου πλαισίου της φορολογίας των επιχειρήσεων στο Ην. Βασίλειο. Το ποσό που χρεώνεται είναι συνάρτηση της εκτιµούµενης φορολογητέας αξίας του ακινήτου, και
ενός πολλαπλασιαστή.» [13].
Το BRS εφαρµόζεται σε όλα τα ακίνητα που έχουν χρήση διαφορετική της κατοικίας και φορολογητέα αξία µεγαλύτερη από
£55,000 στο σύνολο των 32 ∆ιαµερισµάτων του Λονδίνου,
καθώς και στην περιοχή του City, η οποία ως επιχειρηµατικό
κέντρο έχει διαφορετικό καθεστώς (συνολικά 46,468 ιδιοκτησίες). Η εφαρµογή του ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010 και εκτιµάται ότι θα διαρκέσει έως το 2038. Είναι ένας φόρος εντελώς
επίπεδος, που σηµαίνει ότι το ποσοστό φορολόγησης είναι ακριβώς το ίδιο για κάθε ∆ιαµέρισµα (2%) ανεξάρτητα από την απόστασή του από τη γραµµή [14]. Επιπλέον, η µακροπρόθεσµη
επίδραση της οικονοµικής κρίσης και της συνακόλουθης ύφεσης δεν έχουν ληφθεί διεξοδικά υπόψη στην εκτίµηση του ρυθµού ανάπτυξης [15].

Το εναλλακτικό σενάριο – Plan B
Το εναλλακτικό χρηµατοδοτικό σενάριο συνδυάζει δύο διαφορετικούς φόρους: µία τροποποιηµένη εκδοχή του υφιστάµενου
BRS και ένα τέλος χαρτοσήµου ακίνητης περιουσίας (Stamp
Duty Land Tax), που επιβάλλεται στην πώληση κατοικιών,
καθώς και αυτές επωφελούνται από την αυξηµένη προσβασιµότητα. Η εφαρµογή του εναλλακτικού σεναρίου θεωρείται ότι
ξεκινά το τρέχον έτος (2013) και θα διαρκέσει µέχρι το 2040.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο φόρος υπεραξίας θα πρέπει να είναι
µια δίκαιη εισφορά, ορίστηκαν διαφοροποιήσεις στο φορολογικό συντελεστή ανάλογα µε τη θέση των ∆ιαµερισµάτων, τα
οποία χωρίστηκαν σε τρεις ζώνες βάσει της εγγύτητάς τους προς
τους σταθµούς του Crossrail (Σχήµα 1).

Σχήµα 1: Οι τρεις Ζώνες στις οποίες χωρίζονται τα ∆ιαµερίσµατα του Λονδίνου, σύµφωνα µε το Plan B
17 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Κριτήρια Αξιολόγησης και Ιεραρχία
Αποφάσεων
Το πλαίσιο αξιολόγησης δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας τέσσερα κύρια κριτήρια: αποδοτικότητα (efficiency), ισότητα
(equity), βιωσιµότητα (sustainability) και σκοπιµότητα (feasibility) και αρκετά υποκριτήρια, µε σκοπό να προσδιοριστεί η
αποτελεσµατικότητα των δύο διαφορετικών στρατηγικών ∆έσµευσης Αξίας Γης, του Plan A και του Plan B. H αποδοτικότητα
αναφέρεται στη λειτουργική και οικονοµική αποδοτικότητα και
η αξιολόγησή της στηρίζεται στην αρχή του οφέλους (benefit
principle). Η ισότητα ως κριτήριο αξιολόγησης συνδυάζει την
ισότητα ως προς τα προνόµια και ως προς την ικανότητα των χρη-

στών να πληρώνουν. Η βιωσιµότητα αναφέρεται στην αξιολόγηση των δύο σεναρίων ως προς την επάρκειά τους, τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχουν, τη σταθερότητα καθώς
και την ελαστικότητά τους ως πηγές χρηµατοδότησης. Τέλος, η
σκοπιµότητα αναφέρεται τόσο στην πολιτική όσο και στη διοικητική/διαχειριστική σκοπιµότητα του κάθε σεναρίου. Η υφιστάµενη στρατηγική δέσµευσης αξίας (Plan A) και η
προτεινόµενη εναλλακτική στρατηγική (Plan B) αξιολογούνται
σχηµατίζοντας µια 5-επίπεδη ιεραρχική δοµή στόχων και επιµέρους στόχων (Σχήµα 2). Στο πρώτο επίπεδο καθορίζεται ο στόχος της ανάλυσης ενώ το πέµπτο επίπεδο αποτελείται από τις
εξεταζόµενες εναλλακτικές λύσεις. Τα ενδιάµεσα επίπεδα σχηµατίζονται από τα κριτήρια της αξιολόγησης.

Σχήµα 2:
Ιεραρχικό
µοντέλο
απόφασης

Αποτελέσµατα – Συζήτηση
Προφίλ εξεταζόµενων κριτηρίων
Κανένα από τα δύο σενάρια δεν επικρατεί στο σύνολο των κριτηρίων. Το Plan A φαίνεται να έχει καλύτερη επίδοση σε 4 κριτήρια απόφασης, ενώ στα υπόλοιπα 11 εκτοπίζεται από το Plan

B. Το Plan A παρουσιάζει υψηλότερη επίδοση στα κριτήρια της
Σκοπιµότητας, ενώ το Plan B υπερέχει σε αυτά της Βιωσιµότητας και της Αποδοτικότητας. Όσον αφορά την Ισότητα, κανένα
από τα εξεταζόµενα σενάρια δεν παρουσιάζει ισχυρό προβάδισµα (Σχήµα 3).

Σχήµα 3: Επίδοση
των εναλλακτικών
σεναρίων στα
κριτήρια της
ανάλυσης
18 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Συµµετοχή κριτηρίων 1ου επιπέδου στη
διαµόρφωση του αποτελέσµατος
Η εφαρµογή διαφορετικών µετρικών απόστασης επιτρέπει στην
ανάλυση να ελέγχει τα επίπεδα εξισορρόπησης µεταξύ των κριτηρίων. Στη συγκεκριµένη ανάλυση, η χειρότερη επίδοση των

Plan A και Plan B εµφανίζεται για τα κριτήρια της Βιωσιµότητας
και της Σκοπιµότητας, αντίστοιχα. Ως αποτέλεσµα, όσο µεγαλύτερη η τιµή της παραµέτρου p, τόσο εντονότερη η επίδραση του
κριτηρίου µε τη χειρότερη επίδοση, στη διαµόρφωση της απόστασης από την ιδεατή λύση (Σχήµα 4).

Σχήµα 4: Συνεισφορά των κριτηρίων 1ου επιπέδου στη διαµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος για κάθε µετρική απόστασης

Κατατάξεις σεναρίων στις διάφορες µετρικές
απόστασης
Για τη διερεύνηση της επίδρασης της χαµηλής επίδοσης του
Plan B στα κριτήρια απόφασης της Σκοπιµότητας, εξετάζεται µια
σειρά µετρικών αποστάσεων. Η αντιστροφή της κατάταξης παρατηρείται ήδη από την εφαρµογή της Ευκλείδειας απόστασης

(p=2) και διατηρείται έως τη Chebyshev (p=16). Το Plan B δεν
µπορεί να αντισταθµίσει την ασθενή του επίδοση στα κριτήρια
Σκοπιµότητας, όταν προσεγγίσεις χαµηλής ή µηδενικής αντιστάθµισης χρησιµοποιούνται ως διαδικασίες σύνθεσης των ανά
κριτήριο προτιµήσεων (Σχήµα 5).
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Σχήµα 5: Η κατάταξη των εναλλακτικών σεναρίων και η αντίστοιχη επίδοσή τους για ένα σύνολο µετρικών αποστάσεων

Συµπεράσµατα - Προοπτικές
• Η εργασία αξιολογεί και συγκρίνει δύο χρηµατοδοτικές στρατηγικές που στηρίζονται στη δέσµευση αξίας γης για την κάλυψη τµήµατος του κόστους κατασκευής του αστικού
σιδηροδρόµου Crossrail στο Λονδίνο.
• Οι στρατηγικές αξιολογούνται χρησιµοποιώντας 15 ποσοτικά
και ποιοτικά κριτήρια απόφασης.
• Οι ανά κριτήριο προτιµήσεις συνδυάζονται ούτως ώστε να προκύψει ένας σύνθετος δείκτης που να παρέχει το µέτρο της κυριαρχίας µεταξύ τους.
• Το προτεινόµενο εναλλακτικό χρηµατοδοτικό σενάριο (Plan
B), το οποίο εισάγει διαφοροποιήσεις στη φορολόγηση µε
βάση την απόσταση, παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα
και θεωρείται πιο ελκυστική λύση όταν το σταθµισµένο άθροισµα είναι ο χρησιµοποιούµενος κανόνας απόφασης.
• Όσο το επίπεδο εξισορρόπησης µεταξύ των κριτηρίων απόφασης µειώνεται, η υφιστάµενη στρατηγική χρηµατοδότησης
(Plan A) φαίνεται να είναι προτιµότερη, έναντι του Plan B, το
οποίο δεν καταφέρνει να αντισταθµίσει τις αδυναµίες του.
• Προοπτικές: Η πραγµατοποίηση ανάλυσης ευαισθησίας για
τη διερεύνηση της σταθερότητας της τελικής επιλογής, καθώς
και η προσαρµογή κι άλλων κριτηρίων απόφασης.
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Επαναπροσδιοριζοντασ Τον Ρολο
Των Λιµενων Ωσ Περιφερειακεσ
Εξαγωγικεσ Πυλεσ Υπο Την Σκια Τησ
Οικονοµικησ Κρισησ: Η Περιπτωση
Των Λιµενων Τησ Μεσογειου
Γλυκερία Μυρόβαλη, Ελίζα Γαγάτση*

Α

πό αρχαιοτάτων χρόνων, τα λιµάνια της Μεσογείου διετέλεσαν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του τοπικού και περιφερειακού εµπορίου. Η Μεσόγειος, ως σταυροδρόµι
Ευρώπης - Ασίας - Αφρικής, αποτέλεσε σηµείο επαφής πολιτισµών
και διακίνησης προϊόντων. Με την πάροδο των χρόνων όµως, και
υπό την επιρροή της παγκοσµιοποίησης και της εκρηκτικής ανάπτυξης των εµπορευµατοκιβωτίων, τα Μεσογειακά Λιµάνια άρχισαν σταδιακά να αλλάζουν τον προσανατολισµό τους και από
πύλες τοπικού εµπορίου άρχισαν να επικεντρώνονται στην παγκόσµια πλέον αλυσίδα εφοδιασµού. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή
η αλλαγή δεν συµβάδιζε µε έναν ορθολογικό σχεδιασµό ανάπτυξης που να βασίζεται στις πραγµατικές δυνάµεις και αδυναµίες των
λιµένων παραµελώντας συχνά, ακόµη και τον κατά µία έννοια αρχικό ρόλο της ίδρυσής τους, αυτό της εξυπηρέτησης εξαγωγικών/εισαγωγικών αναγκών της τοπικής παραγωγής.

Από την άλλη πλευρά, οι λιµένες της Β. Ευρώπης, έχοντας συνειδητοποιήσει από νωρίς τις αλλαγές στο παγκόσµιο ναυτιλιακό
χάρτη και τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς επένδυσαν στη
δηµιουργία ενός ισχυρού καναλιού µεταφοράς αποτελούµενο
τόσο από αποτελεσµατικά λειτουργικούς κόµβους όσο και από
εξαιρετικές συνδέσεις µε την ενδοχώρα [Giovanni Ridolfi, 1999].
Τα πλεονεκτήµατα των Β.Ε. λιµένων ενισχύθηκαν επιπλέον από
την αδυναµία των Μεσογειακών λιµένων να παρέχουν ανταγωνιστικές εναλλακτικές ως αποτέλεσµα σειράς λειτουργικών, διαχειριστικών και θεσµικών περιορισµών, κατορθώνοντας να
προσελκύσουν ακόµα και τις εµπορικές γραµµές του άξονα ΑσίαςΕυρώπης.
Οι ριζικές αλλαγές ωστόσο που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία στη διεθνή σκηνή και η ανάδειξη νέων βιοµηχανικών δυνάµεων όπως η Κίνα, η Ινδία, η Κορέα και η Ταϊβάν άνοιξαν τον
21 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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δρόµο στους λιµένες της Μεσογείου προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η ανατροπή της υφιστάµενης κατάστασης
παρά του ότι φαντάζει δύσκολη1, δεν µπορεί να κριθεί ανέφικτη.
Μπορεί η Μεσόγειος να κερδίσει το στοίχηµα και, µέσα από µια νέα
δυναµική, να µετατραπεί στον κρίσιµο σύνδεσµο του παγκόσµιου
δικτύου µεταφοράς και εφοδιασµού? Το παρόν άρθρο, επιχειρεί
να δώσει την απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα εξετάζοντας τις
βασικές αδυναµίες των Μεσογειακών λιµένων και προτείνοντας
µια σειρά από βελτιωτικά µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να τους
προσδώσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Τα παραπάνω προέκυψαν από έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου
Backgrounds “Improving Production Clusters Accessibility to
Global Market” του προγράµµατος ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας
MED. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του έργου Backgrounds και
µιας σειράς ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν σε βασικούς φορείς του τοπικού εµπορίου και των κύριων παραγωγικών πόλων
7 λιµένων της Μεσογείου2 , οι βασικές αδυναµίες που σήµερα αποτελούν τροχοπέδη στην ανταγωνιστικότητα των Μεσογειακών λιµένων σχετίζονται µε:
• την ευρεία χρήση της οδικής µεταφοράς ακόµα και στις περιπτώσεις που αντίστοιχα ναυτιλιακά δροµολόγια είναι διαθέσιµα
(το πλεονέκτηµα σε κόστος αλλά και η µειωµένη περιβαλλοντική επιβάρυνση που παρουσιάζει η θαλάσσια µεταφορά δεν
µπορεί να ισοσταθµίσει την καθυστέρηση στην παράδοση)
• το καλά ανεπτυγµένο οδικό δίκτυο στις περιοχές επιρροής των
λιµένων και την άµεση σύνδεσή του µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα
Μεταφορών το οποίο κάνει την οδική µεταφορά ακόµα πιο ελκυστική
• την περιορισµένη θαλάσσια συνδεσιµότητα µεταξύ Ανατολικής
και ∆υτικής Μεσογείου

• το γεγονός ότι οι κύριες µεταφορικές αλυσίδες στη σηµερινή
τους µορφή, δεν είναι πάντοτε οι πιο αποτελεσµατικές, ακόµα
και στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση της θαλάσσιας µεταφοράς (µεγάλα θαλάσσια δροµολόγια τα οποία διασχίζουν όλη
τη Μεσόγειο και καταλήγουν στα Β. Ευρωπαϊκά Λιµάνια)
• οι µικρής και µεσαίας κλίµακας εξαγωγείς αδυνατούν να επηρεάσουν τα µεταφορικά κόστη γιατί οι ποσότητες που διακινούνται δεν είναι µεγάλες
• ελλείψεις σε σιδηροδροµικές υπηρεσίες και υποδοµές (κακή
σύνδεση λιµένα – σιδηροδρόµου, χαµηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών)
• σειρά από φαινόµενα οδικής συµφόρησης στις πύλες των λιµένων
• το σκληρό ανταγωνισµό µε τα Βόρεια Ευρωπαϊκά Λιµάνια
• το χαµηλό βαθµό συνεργασίας µεταξύ βασικών ‘παικτών’ της
µεταφορικής αλυσίδας – έλλειψη συνεργασιών µεταξύ παραγωγών – εξαγωγέων, Λιµενικών Αρχών, παρόχων σιδηροδροµικού έργου
• µια σειρά από εκτεταµένα προβλήµατα που σχετίζονται µε διοικητικές διαδικασίες - γραφειοκρατία, καθυστερήσεις κ.α. και
στην περιορισµένη χρήση νέων τεχνολογιών.
Μέσα από την ανάλυση δεδοµένων / στοιχείων που συλλέχθηκαν
(εµπόριο - µεταφορές), την επεξεργασία αποτελεσµάτων συνεντεύξεων µε βασικούς φορείς της µεταφορικής αλυσίδας, την κριτική αξιολόγηση των αδυναµιών των Μεσ. Λιµένων αλλά και την
αξιοποίηση ενός GIS εργαλείου (http://backgrounds.imet.gr/) που
αναπτύχθηκε ειδικά για τους σκοπούς της έρευνας, δοµήθηκαν
προτάσεις για βελτίωση της θέσης των Μεσογειακών Λιµένων. Τα
βελτιωτικά σενάρια που αναπτύχτηκαν και οι περιοχές βελτίωσης
όπου στοχεύει το κάθε σενάριο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1:
Κρίσιµα σηµεία
και προτεινόµενες λύσεις

(Backgrounds
Project, Survey
Results)
1
2

Σύµφωνα µε µια σχετικά πρόσφατη µελέτη της NEA [NEA Report, 2011], µόλις το ένα τέταρτο του παγκόσµιου όγκου εµπορευµάτων εκφορτώνεται
στους λιµένες της Μεσογείου, τάση που, σύµφωνα µε την ίδια πηγή, αναµένεται να συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια
Βαλένθια, Μασσαλία, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κόπερ, Γένοβα και Σικελία
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Συµπερασµατικά λοιπόν και προκειµένου
τα Μεσογειακά Λιµάνια να γίνουν βασικοί
κόµβοι που εξυπηρετούν τόσο τον αρχικό
σκοπό ανάπτυξής τους όσο και τις παγκόσµιες ροές προτείνονται τα παρακάτω
µέτρα:
• Προώθηση της περιοχής της Μεσογείου σαν σύνολο (ολοκληρωµένη
προσέγγιση, µέσα από µια συνολική θεώρηση του κλάδου µεταφορών, της οικονοµίας της παραγωγής και των
εξαγωγών)
• Μετατροπή των µειονεκτηµάτων σε δυνατά σηµεία (αξιοποίηση της σηµερινής µορφής εµπορίου και παγκόσµιων
ροών - Τροφοδοτικές θαλάσσιες υπηρεσίες και ισχυρά χερσαία δίκτυα - κυρίως σιδηροδροµικά)
• Η ανάπτυξη νέων συνεργασιών και
σχηµάτων διακυβέρνησης (πχ B2B
market place) και η δηµιουργία ισχυρής ενιαίας «φωνής» των µικρών και
µεσαίων συντελεστών του τοπικού εµπορίου (παραγωγών, τοπικών συνδέσµων κοκ)

Μπορεi η Μεσoγειος να
κερδiσει το στοiχηµα
και, µeσα απo µια νeα
δυναµικh, να µετατραπεi στον κρiσιµο σyνδεσµο του παγκoσµιου
δικτyου µεταφορaς και
εφοδιασµοy; Το παρoν
aρθρο, επιχειρεi να
δωσει την απaντηση στο
παραπaνω ερωτηµα
εξετaζοντας τις βασικeς
αδυναµiες των
Μεσογειακων λιµενων
και προτεινοντας µια
σειρα απο βελτιωτικα
µετρα τα οποια θα µπορουσαν να τους προσδωσουν ανταγωνιστικα
πλεονεκτηµατα.

• Η επένδυση σε υπηρεσίες εύκολα και
καθολικά προσβάσιµες (πχ δηµοσιευµένες ταρίφες µεταφοράς) και η ένταση του ανταγωνισµού σε επίπεδο
αριστείας παρεχόµενων υπηρεσιών
(π.χ. άριστη συνεργασία λιµένα – σιδηροδροµικού παρόχου)
• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
– εφαρµογών πληροφόρησης ως
ήπια και αποτελεσµατικά µέτρα εκσυγχρονισµού των Μεσογειακών Λιµένων, σε µια εποχή όπου οι επενδύσεις
σε νέες υποδοµές αποτελούν µη-ρεαλιστικό σενάριο
*** Περισσότερες πληροφορίες για τα
αποτελέσµατα του έργου Backgrounds
στο myrovali@certh.gr

*Γλυκερία Μυρόβαλη, Ελίζα Γαγάτση
Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και
∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

23 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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∆ιωρυγα Της Κορινθου: Στρατηγικοι
Στοχοι Και Αναθεωρηση
Τιµολογιακης Πολιτικης
Θεόδωρος Μαυρογεώργης, Κατερίνα Βασιλείου, Νίκος Σαρρής*

Περίληψη
Όπως έχει παρουσιαστεί εκτενώς σε άλλη εργασία, η ανταποδοτικότητα της ∆ιώρυγας της Κορίνθου, παρ΄ όλο που η ίδια αποτελεί
σηµαντικό κόµβο για τις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές, απειλείται από τη ναυπήγηση ολοένα και περισσότερων πλωτών µέσων
µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά µεγαλύτερα από τα µέγιστα επιτρεπόµενα στη ∆ιώρυγα, αλλά και από το µειωµένο επίπεδο ασφάλειας των διελεύσεων σε αυτήν, λόγω της αστάθειας των πρανών
της. Με ποιον όµως τρόπο, η ουσιαστική αναβάθµιση της λειτουργίας της ∆ιώρυγας Κορίνθου (είτε µέσω του έργου συντήρησης
είτε µέσω του έργου διαπλάτυνσης ή/ και εκβάθυνσης της ∆ιώρυγας) µπορεί να ενισχυθεί και να συµπληρωθεί από µια αναθεωρηµένη εµπορική και τιµολογιακή πολιτική; Μια τέτοια
24 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

διερεύνηση προϋποθέτει την επιλογή στρατηγικού στόχου: η ∆ιώρυγα θα εξυπηρετεί κυρίως µετακινήσεις αναψυχής και τουρισµού
ή θα αποτελεί σηµαντική συνιστώσα για την ασφαλή και γρηγορότερη διακίνηση εµπορευµατικών ροών;
Κατόπιν επεξεργασίας δεδοµένων (Ζουγλής, 2011), οι τύποι
πλοίων µε βάση τους οποίους ταξινοµούνται τα διερχόµενα πλοία
από τον Ισθµό της Κορίνθου είναι οι ακόλουθοι:
(1) Φορτηγά (Φ/Γ)
(2) Ειδικού προορισµού (αναψυχής και ειδικού σκοπού)
(3) Επιβατηγά (Ε/Γ)
(4) Βοηθητικά
Η πρώτη κατηγορία, µε τη µεγαλύτερη εµπορική σηµασία, περι-
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λαµβάνει πλοία όπως Φορτηγά ξηρού ή υγρού φορτίου, πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων κλπ. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τα σκάφη αναψυχής και τα σκάφη ειδικού σκοπού
(Πολεµικά, Αλιευτικά, Ερευνητικά κλπ). Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τα πλοία τακτικής µεταφοράς επιβατών που µετακινούνται είτε για τουριστικούς, είτε για άλλους λόγους. Η τέταρτη
κατηγορία περιλαµβάνει πλοία µε περιορισµένη εµπορική σηµασία, τα οποία παρέχουν βοηθητικές υπηρεσίες.
Με βάση αδηµοσίευτα στατιστικά στοιχεία διελεύσεων και εσόδων στη ∆ιώρυγα Κορίνθου από το 2006 έως το 2011 (Α.Ε.∆Ι.Κ.,
2012): Οι δυο βασικότερες κατηγορίες πλοίων, οι οποίες αντιστοιχούν αθροιστικά στο 85% των συνολικών διελεύσεων για το
έτος 2011, είναι τα Πλοία Ειδικού Προορισµού (αναψυχής και ειδικού σκοπού) και τα Φορτηγά. Η κατηγορία των φορτηγών εµφανίζει φθίνουσα τάση στο διάστηµα 2006 – 2011. Το 2011, το
ποσοστό των φορτηγών στο σύνολο των διελεύσεων αντιστοιχούσε στο 24% του συνόλου, µειωµένο σε σχέση µε το 2006 (36%
του συνόλου). Οι διελεύσεις των πλοίων της κατηγορίας Ειδικού
Προορισµού, που περιλαµβάνει κυρίως τα σκάφη αναψυχής, παρουσίαζαν αυξητική τάση µέχρι το 2009.
Τα ιδιωτικά ιστιοπλοϊκά σκάφη αναψυχής είναι ο µοναδικός τύπος
πλοίου που παρουσιάζει θετικό ρυθµό µεταβολής 2% ετησίως. Ως
ποσοστό επί των διελεύσεων του 2011, αντιπροσωπεύει περίπου
τις µισές (47%) διελεύσεις της κατηγορίας των Πλοίων Αναψυχής
και το 27% του συνόλου των διελεύσεων της ∆ιώρυγας. Η εν λόγω
διαπίστωση καθιστά το συγκεκριµένο τύπο πλοίου, τον πρώτο σε
συχνότητα χρήσης της ∆ιώρυγας.
Η σηµαντική µείωση των διελεύσεων Φ/Γ πλοίων επηρέασε αρνητικά τα έσοδα της ∆ιώρυγας, τα οποία, µειώνονται µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 11%, τα τελευταία 2 χρόνια (2010 και
2011).

µενης απόστασης συγκριτικά µε τα υπόλοιπα πλοία διεθνών
γραµµών, επιβάλλεται υπέρµετρα µεγάλη επιβάρυνση.
Για τη διατύπωση αξιολογικών συµπερασµάτων για το επίπεδο
τιµών στη ∆ιώρυγα της Κορίνθου στην παρούσα εφαρµόστηκε η
µέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης, µε βάση στοιχεία που συλλέχθηκαν από την εµπορική πολιτική στις ∆ιώρυγες Παναµά και
Σουέζ. Χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης που υπολογίζει το κόστος διέλευσης 100 Κόρων Καθαρής Χωρητικότητας, ανοιγµένος σε 1
ναυτικό µίλι που εξοικονοµείται. Οι µοναδιαίες τιµές διέλευσης
της ∆ιώρυγας του Παναµά και του Σουέζ έχουν µετατραπεί σε
€/Κ.Κ.Χ. (ευρώ ανά Κόρο Καθαρής Χωρητικότητας) και εκφράζουν
το µέγιστο και το ελάχιστο του διαστήµατος των τιµών, ανεξαρτήτως του τύπου πλοίου. Ειδικά για τη διώρυγα της Κορίνθου θεωρήθηκαν ενδεικτικές οι µοναδιαίες τιµές χρέωσης µετά το όριο
των 100 ΚΚΧ που χρεώνεται µε σταθερή τιµή. Σε ό,τι αφορά στην
απόσταση που εξοικονοµείται σε όλες τις περιπτώσεις, σε σχέση
µε τις εναλλακτικές διαδροµές, χρησιµοποιήθηκε το διάστηµα
τιµών που εκφράστηκε από τα δυο ακραία του όρια (το µέγιστο και
το ελάχιστο).
Προέκυψε ότι οι ακριβότερες χρεώσεις υπηρεσίας, τηρουµένων
των αναλογιών σε επίπεδο απόστασης (και εποµένως κόστους)
που εξοικονοµείται, είναι αυτή της ∆ιώρυγας Κορίνθου. Η διώρυγα
του Σουέζ εµφανίζεται να προσφέρει το υποδεκαπλάσιο της τιµής
στις διελεύσεις χαµηλότερης χρέωσης (Φ/Γ Ξηρού Χύδην Φορτίου) και λιγότερο από το µισό της τιµής στις ακριβές διελεύσεις.
Η διώρυγα του Παναµά παρουσιάζει µικρότερο εύρος διακύµανσης µεταξύ της µέγιστης και ελάχιστης χρέωσης. Σε σχέση µε τη
διώρυγα του Σουέζ, αυτή του Παναµά είναι λίγο πιο ακριβή στις
διελεύσεις χαµηλής χρέωσης και πολύ πιο φθηνή στις διελεύσεις
υψηλής χρέωσης.

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανής η τάση διαφοροποίησης
του προφίλ της διώρυγας της Κορίνθου σε µια υποδοµή εξυπηρέτησης διελεύσεων µε χαρακτήρα αναψυχής. Η τάση αυτή αποδίδεται λιγότερο στην ίδια την ανάπτυξη του τουρισµού αναψυχής
και περισσότερο στη µείωση των διελεύσεων των πλοίων µεταφοράς φορτίων. Βέβαια, η ζήτηση διαµορφώνεται και σε σχέση µε
το επίπεδο τιµών που προσφέρονται στους πλοιοκτήτες ή στους
διαχειριστές.
Η ∆ιώρυγα της Κορίνθου προσφέρει στα πλοία (3) τρία βασικά
είδη υπηρεσιών, τα οποία τιµολογούνται όπως παρουσιάζεται
στη συνέχεια (Κανονισµός Ναυσιπλοΐας, 2010). Οι υπηρεσίες
διέλευσης στη ∆ιώρυγα της Κορίνθου τιµολογούνται µε βάση
τους Κόρους Καθαρής Χωρητικότητας (ΚΚΧ) του πλοίου, µε εξαίρεση τα σκάφη αναψυχής που τιµολογούνται µε βάση το συνολικό τους µήκος.

Η δοµή της τιµολόγησης αναφέρεται στη διάρθρωση των τιµολογίων που προσφέρονται στους χρήστες της ∆ιώρυγας Κορίνθου και
στην απόκλιση των τιµών µεταξύ τους. Tα κρουαζιερόπλοια χρεώνονται περισσότερο από όλους τους τύπους Φ/Γ, στοιχείο που
δεν συνάδει µε τις πολιτικές τιµολόγησης της ∆ιώρυγας του Σουέζ
που τιµολογεί τις υψηλότερες χρεώσεις στα Φ/Γ Φυσικού Αερίου
(LNG). Τα τέλη διέλευσης αυξάνονται γραµµικά σε σχέση µε τη
χωρητικότητα του πλοίου και εποµένως, τα πλοία µεγάλης χωρητικότητας επιβαρύνονται µε πολύ υψηλά τέλη διέλευσης.
∆οµήθηκαν δύο (2) εναλλακτικά σενάρια Τιµολογιακής και Εµπορικής Πολιτικής για τη ∆ιώρυγα της Κορίνθου, τα οποία θέτουν
ως ρεαλιστικούς στόχους:
Α) τη διατήρηση και όχι την αύξηση των εσόδων από τις διελεύσεις στη ∆ιώρυγα της Κορίνθου µε δεδοµένη την οικονοµική
κρίση στο άµεσο και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον
Β) τον εξορθολογισµό της τιµολογιακής πολιτικής της Α.Ε.∆Ι.Κ.
κατ΄ αναλογία µε τις διεθνείς πρακτικές τιµολόγησης.

Σύµφωνα µε την παρούσα εργασία:
• Η ασκούµενη τιµολογιακή πολιτική ευνοεί τα πλοία ελληνικής
σηµαίας µε προορισµό ελληνικά λιµάνια. Η διάκριση τιµής που
ακολουθείται στηρίζεται σε εθνικά κριτήρια και όχι σε επιχειρηµατικά κριτήρια.
• Στα πλοία, που ωφελούνται περισσότερο από πλευράς διανυό-

Από την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων, προκύπτει ότι
και τα 2 σενάρια διασφαλίζουν το ύψος των εσόδων περίπου στα
σηµερινά επίπεδα, µε µικρή µείωση, σε πρώτη φάση, της τάξης
του 3%.
Εάν ο στρατηγικός στόχος της Α.Ε.∆Ι.Κ. Α.Ε. είναι η τόνωση του τουριστικού χαρακτήρα της ∆ιώρυγας Κορίνθου, τότε, µε κατάλληλη
25 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

188:Layout 1

13/3/14

11:05

Page 28

εφαρµογή των αρχών του Εναλλακτικού
Σεναρίου 1 και µετά την παγκόσµια οικονοµική κρίση, αναµένεται αύξηση των διελεύσεων σκαφών αναψυχής.
Εάν ο στρατηγικός στόχος της Α.Ε.∆Ι.Κ. Α.Ε.
είναι η τόνωση του εµπορευµατικού χαρακτήρα της ∆ιώρυγας Κορίνθου, η οποία διασφαλίζει µακροπρόθεσµα την οικονοµική
και λειτουργική βιωσιµότητα της εταιρείας
στο µέλλον, τότε, µε κατάλληλη εφαρµογή
των αρχών του Εναλλακτικού Σεναρίου 2
και µετά την παγκόσµια οικονοµική κρίση,
αναµένεται αύξηση των εσόδων της εταιρείας. Σε αυτή -µάλιστα- την περίπτωση, η
αναθεώρηση της τιµολογιακής και εµπορικής πολιτικής της ∆ιώρυγας κρίνεται
απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου
ένταξής της στη ∆ια-µεσογειακή Θαλάσσια
Αρτηρία της νοτιοανατολικής Μεσογείου,
κατόπιν της ουσιαστικής αναβάθµισης και
βελτίωσης της λειτουργίας της (είτε µέσω

26 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η ανταποδοτικοτητα
της ∆ιωρυγας της
Κορινθου, απειλειται
απο τη ναυπηγηση
ολοενα και περισσοτερων πλωτων µεσων µε
γεωµετρικα χαρακτηριστικα µεγαλυτερα απο τα
µεγιστα επιτρεποµενα
στη ∆ιωρυγα, αλλα και
απο το µειωµενο
επιπεδο ασφαλειας των
διελευσεων σε αυτην,
λογω της ασταθειας
των πρανων της.

του έργου συντήρησης είτε µέσω του
έργου διαπλάτυνσης και εκβάθυνσής
της), έργο που παρουσιάζεται και διερευνάται αναλυτικά σε άλλη εργασία
µας (Θ. Μαυρογεώργης et al, 2013).
Με λίγα λόγια, η αναθεώρηση της τιµολογιακής πολιτικής της διώρυγας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και
συµπληρωµατικό έργο για την επίτευξη
της µετατροπής της ∆ιώρυγας Κορίνθου σε στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο
της Χώρας µας στο µέλλον.

*Θεόδωρος Μαυρογεώργης
Κατερίνα Βασιλείου
Νίκος Σαρρής
«ECO FINANCE RESEARCH» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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Η ∆ιωρυγα Της Κορινθου Ως
Στρατηγικος Αναπτυξιακος Στοχος
Στο Εγγυς Μελλον: ∆ιερευνηση
Σκοπιµοτητας Συντηρησης ή/και
∆ιαπλατυνσης - Εκβαθυνσης
Θεόδωρος Μαυρογεώργης, Κατερίνα Βασιλείου, Άννα Μαυρογεώργη*

Περίληψη
Η ∆ιώρυγα της Κορίνθου αποτελεί σήµερα τη συντοµότερη και
ασφαλέστερη θαλάσσια οδό για πλοία µε µέγιστο πλάτος 21,9µ,
µέγιστο επιτρεπόµενο βύθισµα 6,5µ. και µε προέλευση/ προορισµό λιµάνια του Ιονίου Πελάγους, της Αδριατικής και της Νότιας Ιταλίας και προορισµό/ προέλευση λιµάνια της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας (Corinth Canal, Connecting Worlds, 2011).
Πλοία 50 και πλέον διαφορετικών εθνικοτήτων περνούν κάθε
χρόνο τη ∆ιώρυγα.
Το συνολικό µήκος της ∆ιώρυγας Κορίνθου ανέρχεται στα 6.343
µέτρα, εκ των οποίων τα 540 µέτρα καταλαµβάνουν οι προλιµένες Ισθµίας και Ποσειδωνίας. Το µεγαλύτερο πλοίο που διασχίζει
τη ∆ιώρυγα έχει πλάτος 21,9µ. και µέγιστο επιτρεπόµενο βύθισµα
6,5µ..

Η δια της ∆ιώρυγας θαλάσσια διέλευση παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στη διεθνή Ναυτιλία και κατ’ επέκταση στο διεθνές Εµπόριο, συγκριτικά µε τον περίπλου της Πελοποννήσου, καθώς από
το διάπλου της προκύπτουν οι εξής ωφέλειες:
• Μείωση της απόστασης έως και 195 ναυτ. µίλια (από/ προς
Πάτρα προς/ από Πειραιά) σε σχέση µε τον περίπλου της Πελοποννήσου
• Εξοικονόµηση χρόνου
• Εξοικονόµηση στην κατανάλωση καυσίµων
• Ασφαλής πλεύση σε προστατευµένα ύδατα (Κορινθιακός και Σαρωνικός Κόλπος) σε σχέση µε τον περίπλου της Πελοποννήσου, ειδικά κατά την περίοδο του χειµώνα.
Εκτός των προαναφερθέντων, η ∆ιώρυγα της Κορίνθου συνιστά τεχνικό άθλο της σύγχρονης µηχανικής, περιβαλλοντικό αξιοθέατο
και σπουδαίο αρχαιολογικό µνηµείο, λόγω του Αρχαίου ∆ιόλκου.
27 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Ωστόσο, πέρα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, αντιµετωπίζει προβλήµατα που σχετίζονται αφενός µε την αστάθεια των πρανών της και αφετέρου µε τη διαρκώς αυξανόµενη ναυπήγηση
πλοίων νέας τεχνολογίας, µε µεγαλύτερες διαστάσεις, που δεν
µπορούν να εξυπηρετηθούν από τη ∆ιώρυγα. Τα σοβαρά προβλήµατα αστάθειας των πρανών της σχεδόν σε ολόκληρο το µήκος της
µειώνουν το επίπεδο ασφάλειας των διελεύσεων και εποµένως,
για τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης λειτουργία της καθίσταται
απαραίτητη η µακροπρόθεσµη συντήρησή της µέσω ενός έργου
συντήρησης µεγάλης κλίµακας. Επιπλέον, συµπεραίνεται ότι πρέπει να εξεταστεί το έργο διαπλάτυνσης ή/ και εκβάθυνσής της,
καθώς και συνοδά έργα που θα υποστηρίζουν την ανταποδοτικότητα µιας τέτοιας επένδυσης, καθιστώντας τη ∆ιώρυγα σηµαντικό
µοχλό ανάπτυξης για τη ναυτιλία και τον τουρισµό.
Παρ΄ όλο που η ∆ιώρυγα λόγω των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει στη διεθνή Ναυτιλία και Εµπόριο, θα µπορούσε να έχει ενταχθεί στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (∆Ε∆-Μ) ως τµήµα του
Θαλάσσιου ∆ιαδρόµου 3 των Μεσογειακών Θαλάσσιων Αρτηριών
(Motorways of the Sea), ο διάπλους της ∆ιώρυγας της Κορίνθου
δεν προβλέπεται ως τµήµα του ∆ιαδρόµου 3 (= Θαλάσσια Αρτηρία
της νοτιοανατολικής Ευρώπης, που συνδέει την Αδριατική Θάλασσα µε το Ιόνιο και την ανατολικότερη Μεσόγειο, συµπεριλαµβανοµένης της Κύπρου/ Motorway of the Sea of south-east
Europe) στο Χάρτη των Θαλάσσιων Αρτηριών.
Με λίγα λόγια, η ∆ιώρυγα της Κορίνθου δεν αποτελεί υποδοµή
στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη των εµπορευµατικών
µεταφορών στην Ελλάδα και συνεπώς, δεν αναµένεται να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον του ιδιωτικού ή του δηµόσιου
τοµέα.
Κατόπιν επεξεργασίας των διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων διελεύσεων και εσόδων της Α.Ε.∆Ι.Κ. Α.Ε., τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µείωση, τόσο του αριθµού των διελεύσεων, όσο και των
εσόδων από τα τέλη διέλευσης στη ∆ιώρυγα (Α.Ε.∆Ι.Κ., 2011).
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διερεύνησης της σκοπιµότητας
συντήρησης ή/ και διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης της ∆ιώρυγας
Κορίνθου, σε αρχική φάση πραγµατοποιήθηκε Μελέτη Αξιολόγησης της Ζήτησης (Demand Assessment). Για τον προσδιορισµό
της µελλοντικής ζήτησης στη ∆ιώρυγα της Κορίνθου και πραγµατοποιήθηκε Έρευνα Καταγραφής Μετακινήσεων Πλωτών Μέσων
εντός της ∆ιώρυγας της Κορίνθου, εντός του Κορινθιακού Κόλπου,
µεταξύ της Γέφυρας Ρίου-Αντίρριου και της βορειοδυτικής εισόδου/ εξόδου της ∆ιώρυγας της Κορίνθου και νότια της Πελοποννήσου, µεταξύ της Ελαφονήσου και της Μεθώνης, έως την Αφρική.
Η πηγή των δεδοµένων που καταγράφηκαν είναι ο ιστότοπος (site)
www.marinetraffic.com. Η έρευνα καταγραφής των διερχόµενων
πλωτών µέσων από τη ∆ιώρυγα της Κορίνθου διεξήχθη για 8 εικοσιτετράωρα τον Οκτώβριο του 2011, σε ωριαία βάση.
Οι µετακινήσεις που καταγράφηκαν στην περιοχή νότια της Πελοποννήσου (µεταξύ της Ελαφονήσου και της Μεθώνης, έως την
Αφρική), διαχωρίστηκαν µε κριτήρια την προέλευση και τον προορισµό τους, καθώς και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των πλωτών µέσων (πλάτος και βύθισµα).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Α) Στην περίπτωση του έργου συντήρησης της ∆ιώρυγας, την εκτρεπόµενη (δυνητική) ζήτηση θεωρείται ότι αποτε-
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λούν οι καταγραφές πλωτών µέσων µε πλάτος µικρότερο ή ίσο µε
21,9µ, µε βύθισµα µικρότερο ή ίσο µε 6,50µ και µε προέλευση/
προορισµό λιµάνια του Ιονίου Πελάγους, της Αδριατικής, της Νότιας Ιταλίας, της Βορειοδυτικής Μεσογείου και τον πορθµό της
Μεσσήνης και προορισµό/ προέλευση λιµάνια της Βορειοανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Β) Στην περίπτωση του έργου διαπλάτυνσης ή/ και
εκβάθυνσης της ∆ιώρυγας της Κορίνθου, την εκτρεπόµενη (δυνητική) ζήτηση θεωρείται ότι αποτελούν οι καταγραφές µε προέλευση/ προορισµό ίδιο µε της Περίπτωσης (Α), ανεξαρτήτως
πλάτους και µήκους πλωτών µέσων.
Οι µετακινήσεις που αποτελούν την εκτρεπόµενη ζήτηση, ταξινοµήθηκαν µε βάση το µήκος και το πλάτος των πλωτών µέσων και
προέκυψαν επτά (7) κατηγορίες. Αθροίζοντας την Υφιστάµενη, την
Εκτρεπόµενη και τη Γενόµενη/ Παράγωγη Ζήτηση σε κάθε µία περίπτωση του Πίνακα 2, προέκυψε η Μελλοντική Ζήτηση για κάθε
περίπτωση.
Με βάση στοιχεία από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης
και από την εκτίµηση της µελλοντικής ζήτησης προσδιορίστηκαν
διάφορα εναλλακτικά σενάρια σχετικά µε το έργο συντήρησης και
µε το έργο διεύρυνσης της ∆ιώρυγας της Κορίνθου. Συµπεραίνεται
ότι για την εξασφάλιση ουσιαστικού επιπέδου ασφαλείας και την
εξασφάλιση της µακροχρόνιας λειτουργίας της ∆ιώρυγας της Κορίνθου καθίσταται απαραίτητη η µακροπρόθεσµη συντήρησή της
µέσω ενός έργου συντήρησης µεγάλης κλίµακας. Το κόστος κατασκευής του έργου συντήρησης της ∆ιώρυγας εκτιµήθηκε σε
295.000.000€. Το έργο διαπλάτυνσης της ∆ιώρυγας κατά περίπου
20µ-25µ -συνολικό νέο πλάτος της ∆ιώρυγας της Κορίνθου: 45µ.
- 50µ.- και εκβάθυνσής της κατά 3µ -συνολικό νέο βάθος ∆ιώρυγας της Κορίνθου: 11µ- (εκτιµώµενο κόστος κατασκευής
580.000.000€) το οποίο θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια, συνδυαστικά µε µια εξυγίανση της τιµολογιακής πολιτικής της εταιρείας, εκτιµάται ότι θα επιφέρει αύξηση του αριθµού των ετησίων
διελεύσεων από ~10.000 σε ~18.000 (αύξηση κατά 80%) και αύξηση των ετήσιων εσόδων από τις διελεύσεις κατά 200% (συνολικά ~15.000.000,00€ σε τρέχουσες τιµές). Με την υλοποίηση δε
και των πρόσθετων συνοδών έργων και δράσεων το έργο διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης της ∆ιώρυγας κρίνεται κατ’ αρχήν οικονοµικά βιώσιµο και επενδυτικά ελκυστικό.
Επίσης, µε σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας της ∆ιώρυγας
και της οικονοµικής ανταποδοτικότητας της επένδυσης, προτείνεται η ανάπτυξη πρόσθετων συνοδών έργων και δράσεων, όπως:
• η διάσωση, προστασία και ανάδειξη του Αρχαίου ∆ίολκου
• η µετατροπή της περιοχής της ∆ιώρυγας σε παγκόσµιας εµβέλειας πόλο έλξης επισκεπτών µε την ανάδειξη της τουριστικής,
πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας της άµεσης και ευρύτερης περιοχής
• η κατασκευή µαρίνων ελλιµενισµού σκαφών µε παράλληλη
ανάπλαση του παράκτιου χώρου (π.χ. Μαρίνα Φλοίσβου) που θα
περιλαµβάνει ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήµατα, αθλητικές
εγκαταστάσεις, κλπ και
• άλλα έργα/ δράσεις για τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών της
Μια αναβαθµισµένη τεχνικά και λειτουργικά ∆ιώρυγα της Κορίν-
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θου µπορεί να ενταχθεί στη ∆ια-µεσογειακή Θαλάσσια Αρτηρία 3,
να αναβαθµίσει σηµαντικά τις θαλάσσιες µετακινήσεις µεταξύ των
λιµένων της Αδριατικής και της Νότιας Ιταλίας και των λιµένων της
Μαύρης Θάλασσας και της δυτικής ακτής της Τουρκίας, καθώς και
των λιµένων που χωροθετούνται ανάµεσα στα παραπάνω άκρα,
καθώς και να αποτελέσει το βασικό σύνδεσµο µεταξύ λιµένων –
κόµβων συνδυασµένων µετακινήσεων όπως είναι π.χ. τα λιµάνια
του Μπάρι, του Ρίµινι, της Ανκόνα και της Ραβέννα, τα οποία, θα
µπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν κόµβους συνδυασµένων µετακινήσεων στους άξονες που έχει προτείνει η Ιταλία (TEN-T priority axes).
Η σκοπιµότητα της τεχνικής αναβάθµισης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ∆ιώρυγας Κορίνθου, επιβάλλεται και από
την τρέχουσα τάση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
λιµένων της Μεσογείου, που αποτελεί όραµα και στόχο της Ευρώπης για το 2020, και αναµένεται να συµβάλλει καθοριστικά
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω λιµένων, στη
γραµµή Τουρκία/ Ουκρανία - Πάτρα- Ιταλία, χάρη: στη γειτνίασή
της µε το Λιµάνι του Πειραιά και το Λιµάνι της Πάτρας. Κατ’ επέκταση των ανωτέρω, η αναβάθµιση της διώρυγας αναµένεται να
συντελέσει και στην ανάπτυξη του τοµέα των logistics που αναπτύσσεται στους λιµένες Πειραιά και Πάτρας, ενισχύοντας και µε

αυτόν τον τρόπο την οικονοµία της Χώρας.
Τέλος, καθώς από τη ∆ιώρυγα της Κορίνθου διέρχεται το εθνικό
οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο που εξυπηρετεί τη σύνδεση Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, και εποµένως είναι δυνατό να
αποτελέσει σηµαντικό κόµβο συνδυασµένων µεταφορών, η τεχνικά αναβαθµισµένη ∆ιώρυγα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για
τη µετατροπή τµήµατος του παράκτιου χώρου της σε εξαιρετικά
σηµαντικό logistics hub της Μεσογείου.
Συνεπώς, σε µακροοικονοµικό επίπεδο, το έργο διαπλάτυνσης και
εκβάθυνσης αναβαθµίζει ουσιαστικά το ρόλο της ∆ιώρυγας της
Κορίνθου ως διεθνή κόµβο – χερσαίο, σιδηροδροµικό και θαλάσσιο, τµήµα των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (ΤΕΝ-T priority
axes)- στο σύστηµα των µεταφορών και παράλληλα, µε την υλοποίηση των πρόσθετων συνοδών έργων και δράσεων, την καθιστά
αναπτυξιακό µοχλό που µέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές περιβάλλον δύναται να συνεισφέρει σηµαντικά στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, τόσο στην άµεση περιοχή όσο και στο σύνολο
της Χώρας.
*Θεόδωρος Μαυρογεώργης, Κατερίνα Βασιλείου
Άννα Μαυρογεώργη
«ECO FINANCE RESEARCH» - Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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Συλλογh ∆εδοµενων Με Τη Χρηση
Καινοτοµων Τεχνολογιων
Ιωάννης Τσούρος, Αµαλία Πολυδωροπούλου *

Περίληψη
Σε θέµατα συλλογής δεδοµένων, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι
µεθοδολογίες σύντηξης δεδοµένων (data fusion) µας επιτρέπουν
να επιλέξουµε µια πιο κοντινή στρατηγική επικοινωνίας µε τους
συµµετέχοντες σε µια έρευνα και να σχεδιάσουµε έρευνες που
δεν θα επιβαρύνουν τον συµµετέχοντα ενώ ταυτόχρονα θα αυξάνουν την χρησιµότητα και την ποιότητα της πληροφορίας που λαµ-
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βάνουµε. Οι συσκευές GPS (συσκευές καταγραφής τοποθεσίας),
είναι µια από τις τεχνολογικές εξελίξεις που βοηθούν σε αυτή την
κατεύθυνση και συµβάλλουν στην δηµιουργία ερευνών λιγότερο
ακριβών, ευκολότερων και αποδοτικότερων. Η µεθοδολογία της
χρήσης τους αφού παρουσιαστεί, δοκιµάζεται σε µια πιλοτική
έρευνα στο νησί της Χίου. Στην παρούσα χρονική στιγµή γίνεται
εκτενής έρευνα τα αποτελέσµατα της οποίας θα παρουσιαστούν
στο συνέδριο.
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Εισαγωγή
Καθώς σε µεγάλο αριθµό ερευνών σχετικών µε τη συµπεριφορά
στις µεταφορές παρουσιάζεται µειωµένος βαθµός απάντησης (response rate) των νοικοκυριών, νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως
η διαδεδοµένη χρήση φορητών συσκευών καταγραφής GPS, µπορούν να οδηγήσουν σε εναλλακτικές, καινοτόµες µεθόδους συλλογής δεδοµένων που είναι πιο αποτελεσµατικές και λιγότερο
δαπανηρές.
Στην συγκεκριµένη µελέτη ερευνάται η µεθοδολογία χρήσης των
συσκευών όχι µόνο συµπληρωµατικά – βοηθητικά στο ηµερολόγιο µετακινήσεων αλλά και σαν αυτόνοµο µέσο συλλογής δεδοµένων. Θα ερευνηθεί αν η µεθοδολογία είναι συµπαγής και θα
εντοπιστούν λάθη, παραλείψεις ή παρανοήσεις σχετικά µε τη
χρήση των συσκευών. Επίσης θα τεθούν τα όρια (τεχνολογικά ή
ηθικά) της χρήσης των συσκευών.
Οι κατηγορίες δεδοµένων που µπορούν να συλλεχθούν µε τη
χρήση των συσκευών είναι οι εξής: Χρόνος και ταχύτητα ταξιδιών,
µετρήσεις σε ειδικές περιοχές (αεροδρόµια, λιµάνια), µεταφορική
συµπεριφορά τουριστών, ποσοτικοποίηση της επίδρασης της εποχικότητας στις µεταφορές, αξιολόγηση δηµόσιας συγκοινωνίας,
και επιβεβαίωση ηµερολογίου µετακινήσεων.
Η µεθοδολογία δοκιµάστηκε µια πιλοτική έρευνα που έγινε στο
νησί της Χίου, σε ένα περιβάλλον που η εποχικότητα και ο τουρισµός αποτελούν βασικά στοιχεία της συγκοινωνιακής κατάστασης.
Ο σκοπός της έρευνας είναι να αποδείξει ότι η συγκεκριµένη µεθοδολογία µπορεί να εφαρµοστεί για τη συλλογή µεγάλου µεγέθους δεδοµένων, σε µεγαλύτερες περιόδους και να αποφέρει
καλύτερα και πιο αξιόπιστα δεδοµένα.

Επιλεγµένα αποτελέσµατα πιλοτικής
έρευνας στη Χίο
Εποχικότητα

Συγκεντρωτικές καθυστερήσεις σε φωτεινούς
σηµατοδότες

Σύγκριση καθυστερήσεων σε φωτεινούς σηµατοδότες
µε κυκλοφοριακό φόρτο
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∆ηµόσια συγκοινωνία

Συµπεράσµατα
• Βελτίωση ακρίβειας παραµέτρων του δικτύου στο λογισµικό προσοµοίωσης
• H ακρίβεια των µετρήσεων εξαρτάται από την εγγραφής παρατηρήσεων στη συσκευή
• Tα αποτελέσµατα που αφορούν τη δηµόσια συγκοινωνία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ορθολογική σχεδίαση των δροµολογίων και της θέσης των στάσεων

Συνεχιζόµενη έρευνα
• Έρευνα σε τουρίστες στη Χίο – Ιούλιος/Αύγουστος 2013
• Τα πρώτα αποτελέσµατα δείχνουν σαφώς χαµηλότερες ταχύτητες από τους τουρίστες
• Έρευνα σε λεωφορειακές γραµµές του ΟΑΣΑ – Καλοκαίρι 2013
• Αξιολόγηση ποιότητας, χρόνοι ταξιδιού, µέσος χρόνος αναµονής σε στάση και
• Έρευνα για την ενεργητική µετακίνηση – Καλοκαίρι 2013/Τρέχουσα
• Σχεδίαση σεναρίων για ∆εδηλωµένης προτίµησης πειράµατα µε πραγµατικά δεδοµένα
• Πειραµατική χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων από νοικοκυριά
• Επιλογή διαδροµής για ενεργητική µετακίνηση.
*Ιωάννης Τσούρος, Αµαλία Πολυδωροπούλου
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
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∆υο Μελη Του ΣΕΣ Στην
Πρωτη Γραµµη Της Προεδριας
Του Συµβουλιου Της ΕΕ Στις Μεταφορες

Κ

ατά το πρώτο εξάµηνο του 2014 η Ελλάδα έχει την Προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Κατά
τη διάρκεια της Προεδρίας, οι εκπρόσωποι της Ελλάδας στο
Συµβούλιο της ΕΕ προεδρεύουν στις Οµάδες Εργασίας και είναι επιφορτισµένοι µε το έργο της προώθησης των επιµέρους θεµάτων
και του συντονισµού προς το σκοπό αυτό όχι µόνο των 28 Κρατών
Μελών αλλά και των άλλων δύο θεσµικών οργάνων της ΕΕ, ήτοι
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στον τοµέα των µεταφορών, το έργο αυτό έχουν αναλάβει οι κ.κ.
Χρήστος ∆ιονέλης και Γιώργος Πατρής, οι οποίοι υπηρετούν στη
Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, αποσπασµένοι
από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και είναι
µέλη του ΣΕΣ. Ο κ. Χ. ∆ιονέλης προεδρεύει στις οµάδες εργασίας
για τις σιδηροδροµικές µεταφορές και τα οριζόντια θέµατα µεταφορών, ενώ ο κ. Γ. Πατρής προεδρεύει στις Οµάδες Εργασίας για
τις Οδικές και Αεροπορικές µεταφορές.

Θέµατα στον τοµέα των µεταφορών που
εξετάζονται κατά την Ελληνική Προεδρία:
Στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών:
• 4ο σιδηροδροµικό πακέτο: Πρόκειται για τη διαµόρφωση του σιδηροδροµικού συστήµατος, µε την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Σιδηροδροµικού Χώρου. Η συνολική πρόταση αποτε-

λείται από 6 νοµοθετήµατα (Κανονισµοί και Οδηγίες), τα οποία
µπορούν να διακριθούν σε δύο ξεχωριστά τµήµατα: Το τεχνικό
κοµµάτι και το πολιτικό κοµµάτι.
Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι η ολοκλήρωση των εργασιών σε επίπεδο Συµβουλίου για το τεχνικό κοµµάτι (προτάσεις για τη σιδηροδροµική ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Σιδηροδρόµων) και η έναρξη των συζητήσεων για το πολιτικό κοµµάτι (προτάσεις για την απελευθέρωση της σιδηροδροµικής αγοράς).
• Πρόταση για το έργο Shift2Rail: Πρόκειται για την µεγαλύτερη
πρωτοβουλία για την προώθηση της σιδηροδροµικής καινοτοµίας/ έρευνας, στο πλαίσιο του Horizon 2020.
Η νοµοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει τη
δηµιουργία µιας κοινής επιχείρησης (Joint Undertaking) που θα
διαχειριστεί το πρόγραµµα Shift2Rail µε τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής σιδηροδροµικής βιοµηχανίας, σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, διαχειριστών υποδοµής, Πανεπιστηµίων, Ερευνητικών
Ιδρυµάτων κλπ. Η νέα κοινή επιχείρηση που θα δηµιουργηθεί θα
αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα τη διαχείριση όλης της σιδηροδροµικής έρευνας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι η ολοκλήρωση των εργασιών σε επίπεδο Συµβουλίου.

33 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Στον τοµέα των οδικών µεταφορών:
• Πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά µε τα µέγιστα επιτρεπόµενα βάρη και διαστάσεις ορισµένων οδικών οχηµάτων: Πρόκειται για µία σηµαντική πρόταση στον τοµέα των
Οδικών µεταφορών, η οποία στοχεύει στην αναθεώρηση της
σχετικής οδηγίας να επιτραπεί η εισαγωγή πιο αεροδυναµικών
οχηµάτων στην αγορά, µε καλύτερη ενεργειακή απόδοση που
συµβάλλουν στην εξοικονόµηση καυσίµων και στη µείωση των
εκποµπών ρύπων και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας µε
σηµαντικά οφέλη για τους ευάλωτους χρήστες της οδού, όπως
οι πεζοί και οι ποδηλάτες.
Η συζήτηση του θέµατος έχει µόλις ξεκινήσει στο Συµβούλιο και
παρά την ευρεία συµφωνία ως προς τους επιδιωκόµενους στόχους, υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις των Κρατών Μελών σε
επιµέρους θέµατα.
Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι η ολοκλήρωση των εργασιών σε επίπεδο Συµβουλίου.
• Πρόταση για την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήµατος eCall
σε όλη την ΕΕ. Η πρόταση αποτελεί µία σηµαντική πρωτοβουλία στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας, καθώς η ανάπτυξη του συστήµατος eCall, υποχρεωτικά σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, θα
συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του χρόνου επέµβασης των
αρχών σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήµατος, µε άµεσο
όφελος µείωση των επιπτώσεων των τροχαίων ατυχηµάτων.
Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι η ολοκλήρωση των εργασιών σε επίπεδο Συµβουλίου.

Στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών:
• Πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισµού σχετικά µε τα δικαιώµατα των επιβατών αεροπορικών µεταφορών. Το θέµα
αποτελεί ένα από τα πλέον επίµαχα ζητήµατα του τοµέα, καθώς
η ερµηνεία των διατάξεων του υφιστάµενου Κανονισµού, σε ισχύ
από το 2004, έχει οδηγήσει σε πλήθος δικαστικών διενέξεων
αλλά και σηµαντικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.
Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι η επίτευξη συµφωνίας
µεταξύ των Κρατών Μελών, µε τρόπο που θα διασαφηνίζει τις
επίµαχες διατάξεις και παράλληλα θα προασπίζεται τα δικαιώµατα των επιβατών.
• Πρόταση Κανονισµού σχετικά µε τους κανόνες και τις διαδικασίες θέσπισης περιορισµών για τον προκαλούµενο θόρυβο
στους αερολιµένες της Ένωσης. Πρόκειται για ένα θέµα µε άµεσες επιπτώσεις στους κατοίκους γύρω από τα αεροδρόµια της
ΕΕ, η ποιότητα ζωής των οποίων πλήττεται από τη λειτουργία
τους. Η πρόταση αφορά στην εκτίµηση των επιπτώσεων του εν
λόγω θορύβου και στις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη λήψη περιοριστικών µέτρων.
Αν και ο εν λόγω φάκελος ήταν για αρκετό διάστηµα «ανενεργός»,
η Ελληνική Προεδρία πέτυχε ήδη την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ του Συµβουλίου και του Ε. Κοινοβουλίου επί του θέµατος, στο
πλαίσιο της συναπόφασης, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω της
επικείµενης λήξης της θητείας του Ε. Κοινοβουλίου.

Στον τοµέα των οριζοντίων θεµάτων µεταφορών:
• Τα θέµα που απασχολεί σήµερα την Οµάδα Εργασίας του Συµ34 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

βουλίου για τα οριζόντια θέµατα µεταφορών είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υιοθέτηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εναλλακτικά καύσιµα.
Η πρόταση προβλέπει συγκεκριµένους στόχους και χρονικές προθεσµίες για την ανάπτυξη υποδοµών που απαιτούνται για την υποστήριξη της χρήσης εναλλακτικών καυσίµων στις µεταφορές
(ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χρήση LNG, LPG, CNG και υδρογόνου στα
µέσα µεταφοράς).
Η συγκεκριµένη οδηγία αποτελεί σηµαντικότατη καινοτοµία, αφού
είναι η πρώτη νοµοθετική πρόταση για την προώθηση µέτρων που
θα συµβάλλουν στην απεξάρτηση των µεταφορών από το πετρέλαιο, την µείωση των ρύπων, κλπ.
Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας συναπόφασης, µε τις διαπραγµατεύσεις Συµβουλίου –
Ε. Κοινοβουλίου και Επιτροπής, µε στόχο την τελική έγκριση του
κειµένου και των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας.

Ο Χρήστος ∆ιονέλης
(c.dionelis@rp-grece.be) είναι Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. (1981), MSc City University
(Highways and Transport, 1983).
Μέλος του ΣΕΣ από το 1983, διετέλεσε εκλεγµένο µέλος του ∆Σ του, την περίοδο 19941996.
Έχει εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχει ασχοληθεί σε
πολλές Ευρωπαϊκές και Ελληνικές µελέτες/ σχέδια για µεγάλα
µεταφορικά έργα. Εργάζεται στον ΟΣΕ, και έχει µεγάλη εµπειρία
σε έργα σιδηροδροµικού σχεδιασµού και αξιολόγησης επενδύσεων µεταφορών.
Από την 1η Ιανουαρίου 2014, είναι Πρόεδρος στις Οµάδες Εργασίας του Συµβουλίου για τους Σιδηροδρόµους και τα Οριζόντια Θέµατα Μεταφορών.

Ο Γιώργος Πατρής
(g.patris@rp-grece.be) είναι Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1997), µε µεταπτυχιακά στη
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΕΜΠ, 2001) και στη
∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων (ΕΑΠ, 2008).
Έχει εργασθεί στον ιδιωτικό τοµέα σε συγκοινωνιακές µελέτες και σε µελέτες µεταφορών
σε διεθνές επίπεδο, κυρίως µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Κατά το διάστηµα 2004-2006 ήταν στέλεχος της ∆ιαχειριστικής
Αρχής του Υπουργείου Μεταφορών, ενώ από το 2006 εργάζεται
στο ίδιο Υπουργείο. Την περίοδο 2007-2010 ήταν εκπρόσωπος
µεταφορών (Transport Attache) στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κατά το διάστηµα 20102013 εργάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE) ως
Εθνικός Εµπειρογνώµονας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2014, είναι Πρόεδρος στις Οµάδες Εργασίας
του Συµβουλίου για τις Οδικές και τις Αεροπορικές Μεταφορές.
Είναι µέλος του ΣΕΣ από το 2002.
Περισσότερες πληροφορίες για την Ελληνική Προεδρία και τις
δράσεις της είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της:
http://www.gr2014.eu/el
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Ηλεκτρονικα Βιβλια Κυκλοφοριακης
Αγωγης & Οδικης Ασφαλειας
Για Τους Μαθητες Της
∆ευτεροβαθµιας Εκπαιδευσης
Σάκης Τσιούτρας*

Τ

ο 2005 το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
ανέθεσε στο Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων για τα
Γυµνάσια και τα Λύκεια της χώρας. Η σχετική εργασία παραδόθηκε
από το ΙΜΕΤ ένα χρόνο µετά, το 2006, και το σχετικό παραδοτέο
υλικό περιλάµβανε 3 βιβλία µε περισσότερες από 450 σελίδες
και 600 επεξηγηµατικά σχήµατα και φωτογραφίες, υλικό που προήλθε τόσο από την ερευνητική, όσο και από την πρακτική εµπειρία
των στελεχών του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και αρκετών εξωτερικών συνεργατών, µίας οµάδας που αριθµούσε πάνω από 20 άτοµα. ∆ιάφορες
συγκυρίες και η οικονοµική κρίση που ακολούθησε, συνετέλεσαν
στο να µην τυπωθεί, ούτε καν να δηµοσιοποιηθεί όσο έπρεπε, το
υλικό αυτό παρόλο που τα βιβλία αυτά ήταν εγκεκριµένα από το
Υπουργείο Παιδείας βάσει του υπ’ αρ. πρ. 109964/Γ7/20-10-2006
εγγράφου της ∆/νσης ΣΕΠΕ∆.
Πρόσφατα το θέµα ξαναήρθε στην επιφάνεια και το ΥΠΟΜΕ∆Ι ζήτησε να γίνει επικαιροποίηση του σχετικού υλικού και το ΙΜΕΤ προχώρησε στη δωρεάν - µερική - επικαιροποίησή τους. Όλο το
σχετικό υλικό έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΜΕ∆Ι
για την εύκολη πρόσβασή του από τη µαθητική κοινότητα. Σύµφωνα µε πρόσφατο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων το οποίο ήδη άρχισε να προωθείται προς όλες τις
∆ιευθύνσεις και τις Σχολικές Μονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δίνονται οδηγίες σχετικά µε την ανάρτηση των βιβλίων αυτών στο site του ΥΠΟΜΕ∆Ι και παροτρύνει στη χρήση και
ανάγνωσή τους. Τα βιβλία του ΙΜΕΤ βρίσκονται αναρτηµένα:
A) Στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στο Τµήµα της Οδικής Ασφάλειας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1395&id=&tid=1526
1. Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια, Μαθητές Γυµνασίου
2. Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια, Μαθητές Β’ Λυκείου
3. Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια, Μαθητές Γ’ Λυκείου

Β) Εναλλακτικά, στον Ιστότοπο του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ:
http://www.imet.gr/Default.aspx?tabid=126&Itemld=197&language=el-GR
και µπορούν να αξιοποιηθούν από τους Εκπαιδευτικούς για την
ευαισθητοποίηση των µαθητών Β/θµιας Εκπ/σης σε θέµατα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε σχετική
θεµατολογία.
Το µεγάλο ερώτηµα βέβαια παραµένει: Γιατί σε µία χώρα που βρίσκεται στην 4η θέση σε νεκρούς από τροχαία µεταξύ των 28 χωρών
της ΕΕ (µε 1η θέση στην ΕΕ των 15), µε 91 νεκρούς ανά εκατοµµύριο πληθυσµού (µε µέσο όρο για την ΕΕ τους 56) δεν καθιερώνεται το µάθηµα της κυκλοφοριακής αγωγής ως βασικό µάθηµα στα
Ελληνικά σχολεία (και όχι µόνο στο πλαίσιο των Προγραµµάτων
Αγωγής Υγείας) σε όλη τη διάρκεια των µαθητικών χρόνων, από
την πρωτοβάθµια, µέχρι και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση; Ακόµα
και εάν υποθέσουµε ότι αυτό γινόταν «τώρα», χρειάζονται χρόνια
µέχρι να φανούν τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα.

Στην ίδια ιστοσελίδα του ΥΠΟΜΕ∆Ι ο επισκέπτης θα διαβάσει για
ένα παιδικό βιβλίο κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά της πρωτοβάθµιας, µε τίτλο «Ο φίλος µου ο Ποδηλατάκιας», το οποίο τελεί
εν αναµονή ανάρτησής του, ενώ για τους οδηγούς µεγαλύτερης
ηλικίας θα βρει το βιβλίο και ενηµερωτικό υλικό που έχουν συγγράψει συνάδελφοι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

*Σάκης Τσιούτρας
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ – Συγκοινωνιολόγος
MSc Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ
Υπ. ∆ηµ. ∆ράσεων ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
35 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εισητhριος Οµιλiα
Tου Οµ. Καθ. Γ. Γιαννοπουλου Στην Ακαδηµια Αθηνων

Σ

ε ανοικτή Συνεδρία της, την Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2013, η
Ακαδηµία Αθηνών υποδέχθηκε και επίσηµα τον ∆ιευθυντή του ΙΜΕΤ κ. Γιώργο Γιαννόπουλο ως αντεπιστέλλον
µέλος της, στην έδρα της «Επιστήµης των Μεταφορών και Συγκοινωνιών». Κατά την τελετή, τον νέο Ακαδηµαϊκό προσφώνησε ο πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών κος Σπ. Ευαγγελάτος
ενώ ο καθ. κ. Χρ. Ζερεφός παρουσίασε το έργο και την επιστηµονική δραστηριότητα του τιµώµενου. Ακολούθησε η οµιλία
του Οµ. Καθ. Γ. Γιαννόπουλου µε θέµα «Η διαχρονική θεώρηση

της επιστήµης των Μεταφορών και Συγκοινωνιών και η συµβολή της στο σηµερινό κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι».
Το κείµενο της οµιλίας παρατίθεται στον ιστότοπο του ΣΕΣ
(http://www.ses.gr/nea-kai-anakoinoseis/2010-09-09-1159-02/521-2014-03-05-09-26-22.html) ως ένα κείµενο καταγραφής και περιγράµµατος της επιστήµης του Συγκοινωνιολόγου µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ιδίως για τους νέους συναδέλφους.

Νeα του ∆Σ
Γιώργος Λυµπερόπουλος*
Με σηµαντική συµµετοχή µελών και φίλων του ΣΕΣ καθώς και εκπροσώπων φορέων, γιορτάστηκε η κοπή της ετήσιας πίτας του ΣΕΣ στην
Αθήνα, στις 22 Ιανουρίου 2014 στο Bar-Restaurant 310 Street και στη
Θεσσαλονίκη στις 23 Ιανουαρίου 2014 στο εστιατόριο Tre Marie.
Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Συλλόγου:
• Οι Θέσεις του ΣΕΣ για τις επιπτώσεις της κρίσης στο χώρο των µεταφορών
• Προτάσεις για τη διαχείριση των αναγκών µετακίνησης στις πόλεις
της ελληνικής περιφέρειας

Νέα Μέλη
•ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ εγγράφεται µε Α.Μ. 735
•ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ εγγράφεται µε Α.Μ. 736
*Γιώργος Λυµπερόπουλος
Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ
36 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

∆ΙΟΡΘΩΣΗ
Με ευθύνη των συγγραφέων σηµειώνεται
ότι στο προηγούµενο τεύχος του Ε∆ (Τεύχος 187 - Σεπτέµβριος - Οκτώβριος - Νοέµβριος 2013), και στην εργασία των Α.
Τσακιροπούλου, Μ. Μιρτσοπούλου και Χρ.
Ταξιλτάρη µε τίτλο: “∆ιερεύνηση όρων
συνέργειας ∆ηµόσ ιας Συγκοινωνίας και
ποδηλάτου”, η ονοµασία των εξεταζόµενων σεναρίων που απεικονίζονται στο
Σχήµα 2 της σελίδας 16 εκ παραδροµής
δεν αντιστοιχεί στην ανάλυση του κειµένου. Η σωστή ονοµασία των εξεταζόµενων σεναρίων είναι: Σενάριο Αναφοράς –
Υφιστάµενη κατάσταση, Σενάριο 1 –
Aπουσία υποδοµών και Σενάριο 2 – Προτεινόµενη κατάσταση.
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