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Στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για την

εκφώνησε τον παρακάτω σύντοµο λό-

Έρευνα στις Μεταφορές που πραγµατο-

γο:

ποιήθηκε στις 27-28 Σεπτεµβρίου στο

ΟΜΙΛΙΑ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ

Βόλο, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινω-

κ. ΙΩΑΝΝΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ

νιολόγων σε συνεργασία µε το Πανεπι-

Οµ. Καθηγητή ΕΜΠ

στήµιο Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο
Μεταφορών (Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου) µε κοινή απόφαση τίµησαν τη
∆ευτέρα 27.09.2010 ένα από τα ιδρυτικά µέλη του ΣΕΣ, τον Οµ. Καθηγητή
του ΕΜΠ κ. Ιωάννη Φραντζεσκάκη για
την πολυετή προσφορά του στην ειδικότητα του Συγκοινωνιολόγου. Για το
έργο και την προσφορά του µίλησαν εκ
µέρους του ΣΕΣ ο Πρόεδρος του ∆Σ κος
Β. Χαλκιάς, εκ µέρους του Ι.ΜΕΤ ο Καθηγητής

ΑΠΘ

και

∆ιευθυντής

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
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νές εµπειρίες µας, αλλά και για τις σχετικές φωτογραφίες τις οποίες ο Γιάννης
Χανδάνος κατάφερε να συγκεντρώσει
µε τη βοήθεια και τις κατασκοπευτικές
ικανότητες του υιού µου.
Στη σύντοµη αυτή οµιλία θα ήθελα να
τονίσω µερικές αρχές από την κοινή αυτή εµπειρία µας που µπορεί να είναι
γνωστές και να φαίνονται κοινότυπες
αλλά δεν λαµβάνονται πάντα υπόψη
και, ορισµένες φορές, δεν εφαρµόζονται όπως πρέπει, ιδιαίτερα στη χώρα
µας.

Με χαρά απευθύνοµαι σε ένα γνωστό
και αγαπητό ακροατήριο από ειδικούς
επιστήµονες µε τους οποίους είχα και
έχω την τύχη να συνεργάζοµαι σε εκπαίδευση, έρευνες, µελέτες, εφαρµογές
κλπ. αποκτώντας µαζί τους µια µακροχρόνια εµπειρία όχι µόνο στα συγκοινωνιακά θέµατα αλλά και στις ιδιαιτερότητες αντιµετώπισής τους, σ’ αυτή τη χώρα µε το εκλεκτό δυναµικό συγκοινω-

ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΗ: Κρατάτε πάντα
ισορροπία ανάµεσα στη «µαθηµατική ανάλυση» µε σύγχρονες µεθόδους και στην «κοινή λογική»,
συνδυάζοντας τις δύο για να πλησιάσετε ένα ορθό αποτέλεσµα.

νιολόγων αλλά την απαράδεκτη κυκλοφοριακή κατάσταση. Σας ευχαριστώ
όλους που προτείνατε και δεχθήκατε να
µου δοθεί αυτή η τιµητική διάκριση,
εκείνους που µε τιµούν σήµερα µε την
παρουσία τους και, τέλος, εσάς τους
τέσσερις που, πριν από λίγο, µε συγκινήσατε βαθιά µε όσα είπατε για µένα
και για τις αναµνήσεις σας από τις κοι-

που η µέθοδος µαθηµατικής ανάλυσης
και επεξεργασίας συνεχώς εξελίσσεται,
παρουσιάζει αδυναµίες ορθής προσοµοίωσης και αξιολόγησης σηµερινών και
µελλοντικών καταστάσεων οι οποίες
αδυναµίες αυξάνονται σηµαντικά από
τις δυσκολίες χρησιµοποίησης ορθών
δεδοµένων. Έχω συναντήσει πολλά τέτοια παραδείγµατα που ευτυχώς, τις πε-

Όλοι ξέρουµε πολύ καλά ότι, παρόλο

του

Ι.ΜΕΤ. κος Γ. Γιαννόπουλος, εκ µέρους
ENTY¶O K§EI™TO API£. A¢EIA™ 1601/01 KEM¶A

του ΕΜΠ ο Καθηγητής κος Αντ. Σταθόπουλος και εκ µέρους των πολλών µαθητών του ο πρώην Πρόεδρος του ΣΕΣ
κος Ι. Χανδάνος. Ο ίδιος, ευχαριστώντας το σύνολο των συναδέλφων για
την πρωτοβουλία της βράβευσής του,
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ρισσότερες φορές, έγιναν έγκαιρα αντιληπτά και διορθώθηκαν µε βάση την
«κοινή λογική».
Από την άλλη µεριά µη βασίζεστε µόνο
στην «κοινή λογική» η οποία, µερικές
φορές, συµβαδίζει και µε ορισµένες σκοπιµότητες. Και εδώ δεν µπορώ παρά να
αναφέρω το γνωστό παράδειγµα εφαρµογής, µόνο στη χώρα µας, των µονών –
ζυγών στον εσωτερικό δακτύλιο της Αθήνας µε την «αφελή κοινή λογική» ότι έτσι
θα µειωνόταν η κυκλοφορία στην κρίσιµη
κεντρική περιοχή της πόλης. Εδώ η «ορθή κοινή λογική», ελεγµένη όµως από
κάποια ανάλυση, θα έδειχνε έγκαιρα τα
ανεπιθύµητα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν (κατακόρυφη αύξηση της ιδιοκτησίας αυτοκινήτων, διατήρηση στην
κυκλοφορία παλαιών αυτοκινήτων, επιβάρυνση της κίνησης εκτός δακτυλίου
κ.λπ. κ.λπ.).
Θα πρέπει όµως να δεχτούµε ότι η αντίδρασή µας σε µια τέτοια οφθαλµοφανώς
λανθασµένη ενέργεια δεν υπήρξε τόσο
έντονη όσο θα έπρεπε για να αποφευχθεί
η εφαρµογή της. Έτσι φθάνω στη δεύτερη αρχή.
ΑΡΧΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ: Όταν είστε βέβαιοι
ότι ορισµένες ενέργειες ή έργα που
προτείνονται να εφαρµοσθούν θα
έχουν αρνητικά αποτελέσµατα, αντιδράστε έγκαιρα και έντονα µε εύκολα αντιληπτά επιχειρήµατα, υποστηριγµένα µε σαφείς αναλύσεις.
Και εδώ δυστυχώς έχουµε πολλά παραδείγµατα που δεν νοµίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να αναφερθούν.
ΑΡΧΗ ΤΡΙΤΗ: Όταν καταλάβετε ότι
κάτι που καλοπροαίρετα προτείνατε
ή υποστηρίξατε αρχικά δεν είναι σωστό, δεχτείτε έγκαιρα τις αντιρρήσεις τις οποίες βρίσκετε εκ των
υστέρων δικαιολογηµένες.
Μην προσπαθήσετε να βρείτε µια µέση
λύση, εκτός αν µπορείτε να βελτιώσετε
ουσιαστικά την αρχική σας πρόταση, τόσο ώστε να δικαιολογηθεί η υποστήριξη
και εφαρµογή της.
ΑΡΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Μην αµελήσετε ή
διστάσετε ποτέ να κοινοποιήσετε
πρωτότυπες σκέψεις και την εµπειρία σας ή να βοηθήσετε µε αυτές
συναδέλφους, έστω και αν δεν αποκλείετε την περίπτωση να τις χρησιµοποιήσουν ανταγωνιστικά και χωρίς να σας αναφέρουν.
Είναι µεγάλη η ευχαρίστηση να βλέπετε
να αξιοποιείται η εµπειρία σας. Ακόµα µε-
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γαλύτερη είναι αυτή η ευχαρίστηση, στις
λίγες δυστυχώς φορές, που αυτό θα αναγνωρισθεί. Έτσι φθάνουµε στην πέµπτη
αρχή.
ΑΡΧΗ ΠΕΜΠΤΗ: Αξιοποιείτε την υφιστάµενη γνώση και εµπειρία, αναφέροντας πάντα τις πηγές και το
βαθµό που τις χρησιµοποιήσατε. Στη
συνέχεια, σύµφωνα µε την παραπάνω τέταρτη αρχή, δηµοσιοποιείστε
τις δικές σας εργασίες και εµπειρίες
και δώστε µε προθυµία όσα επιπλέον στοιχεία ή εξηγήσεις σας ζητηθούν.
Η µη αξιοποίηση της υφιστάµενης γνώσης
και η εξαρχής «ανακάλυψη» υφιστάµενης
γνώσης και εµπειρίας αποτελεί σπατάλη
χρήσιµου δυναµικού και δεν οδηγεί πάντα
στα καλύτερα αποτελέσµατα.
ΑΡΧΗ ΕΚΤΗ: Μη χρησιµοποιείτε νοµικές διαδικασίες για να αντιδράσετε σε ενέργειες που θεωρείτε λανθασµένες, παρά µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και αφού δοκιµάσετε
άλλες λύσεις.
Οι νοµικές διαδικασίες έχουν συνήθως
σοβαρές επιπτώσεις στην πρόοδο και
οµαλή υλοποίηση των έργων.
Ασφαλώς τα παραπάνω σας είναι γνωστά. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλες
πολλές αρχές που θα µπορούσαν να διατυπωθούν µε βάση τη διεθνή και ιδιαίτερα την ιδιότυπη ελληνική εµπειρία στον
τοµέα µας. Θέλησα όµως να τονίσω τα
παραπάνω και να σας κάνω να τα ξανασκεφτείτε, συνδυάζοντας τις δικές σας
εµπειρίες µε εκείνες ενός πρεσβύτερου
συγκοινωνιολόγου που τις απέκτησε σε
όλες τις µορφές τους για πάνω από πέντε
δεκαετίες ως µελετητής, ερευνητής, σύµβουλος αλλά και καθηγητής στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Και θα κλείσω αυτές τις απλές συµβουλές
µε την αρχή ενός, το ίδιο απλού, γαλλικού ποιήµατος: «∆εν γνώρισα ποτέ τη
φιλοδοξία. Πιστεύω ότι ο απλός άνθρωπος βρίσκει την ανταµοιβή του στον ίδιο
του τον εαυτό».
Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε και εύχοµαι και εσείς να είχατε και να εξακολουθήσετε να έχετε τις ίδιες ενδιαφέρουσες εµπειρίες ώστε να αισθάνεστε, όπως
και εγώ, την ίδια ικανοποίηση και να βρίσκετε την ανταµοιβή στον εαυτό σας που
διαλέξατε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα
ειδικότητα.
Ι. Φραντζεσκάκης
Οµ. Καθηγητής ΕΜΠ

∆ίληµµα: Αεροπλάνο
ή αυτοκίνητο;
Η σύγχρονη επιλογή:
Τηλε-διάσκεψη!

Μ

ε ιδιαίτερα ταχύ ρυθµό τα τελευταία χρόνια, η ελαχιστοποίηση
της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος έχει γίνει ίσως η σηµαντικότερη παράµετρος στη λήψη πολλών αποφάσεων, από
το µέσο που θα επιλέξουµε για την επόµενη µας µετακίνηση, µέχρι το στρατηγικό
σχεδιασµό των σύγχρονων µεγαλουπόλεων. Η θεµατολογία πολλών συνεδρίων παγκοσµίως αντανακλά την τάση αυτή, όπως
π.χ. το 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (http://www.ictr.gr), το
οποίο συνδιοργανώθηκε στις 27-28 Σεπτεµβρίου 2010 στο Βόλο από το ΣΕΣ και
το Ινστιτούτο Μεταφορών, σε συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Παρεµπιπτόντως, στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας περιλαµβάνονται τα κύρια συµπεράσµατα του συνεδρίου και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Σύµφωνα µε µελέτες (π.χ. Transportation
Energy
Data
Book,
www-cta.ornl.
gov/data/), ο κλάδος των µεταφορών ευθύνεται για περισσότερο από το ένα τρίτο
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προς τη µείωση
των εκποµπών αυτών. Καταρχήν, είναι δυνατή η µείωση των εκποµπών τού κάθε
µέσου (π.χ. στροφή προς αεροσκάφη µε
µικρότερη κατανάλωση και εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, ηλεκτρικά ΙΧ και
φορτηγά και πλοία µε µεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα). Μια άλλη κατεύθυνση είναι η σταδιακή προσαρµογή τού µείγµατος των µέσων µεταφοράς που χρησιµοποιούνται ανά σκοπό µετακίνησης προς
ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον µέσο
(όπως τα ΜΜΜ και το ποδήλατο) ή τρόπο
(όπως το περπάτηµα), αλλά και αυτός καθ’
αυτός ο περιορισµός του αριθµού των µετακινήσεων (sustainable mobility is about
less mobility).
Η επιλογή του µέσου µεταφοράς εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες. Στις επόµενες
παραγράφους παρουσιάζονται ορισµένα
στοιχεία σχετικά µε την επιβάρυνση των
διάφορων µέσων µετακίνησης, αλλά και η
αντίληψη µεγάλων εταιριών έναντι του µεγάλου ερωτήµατος του περιορισµού των
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
(αλλά και του κόστους!) από τη µετακίνηση µε σκοπό την εργασία.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού
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έργου QUANTIFY (http://www.pa.op.dlr.
de/quantify/, τα στοιχεία που ακολουθούν
προέρχονται από το άρθρο: Borken-Kleefeld, J., T. Berntsen, J. Fuglestvedt, 2010:
Specific Climate Impact of Passenger and
Freight Transport. Environ. Sci. Technol.,
44(15), 5700-5706), πραγµατοποιήθηκαν
και τεκµηριώθηκαν ενδιαφέροντες υπολογισµοί για τη σχετική επιβάρυνση των διάφορων µέσων (χρησιµοποιώντας ως έτος
αναφοράς το 2000). Για τις εµπορευµατικές µεταφορές η εικόνα είναι ξεκάθαρη:
λαµβάνοντας ως αναφορά το φορτηγό
(επικρατέστερο µέσο µεταφοράς εµπορευµάτων), προκύπτει ότι η αεροπορική µεταφορά επιβαρύνει 3-42 φορές περισσότερο,
ενώ ελαφριά φορτηγά επιβαρύνουν 2-8
φορές περισσότερο. Αντίθετα, η µεταφορά
βαρέων εµπορευµάτων µε το σιδηρόδροµο
επιφέρει 4-10 φορές χαµηλότερη επιβάρυνση (ενώ η διαφορά είναι πολύ µικρότερη έως αµελητέα για γενικά εµπορεύµατα).
Η θαλάσσια µεταφορά έχει τη χαµηλότερη
επιβάρυνση µε 5-30 φορές µικρότερη επιβάρυνση (ενώ σύµφωνα µε το άρθρο υπό
ορισµένες συνθήκες η µεταφορά µε πλοίο
µπορεί να έχει και θετικό αποτέλεσµα ως
προς την κλιµατική αλλαγή!).
Αντίστοιχα, ως προς τις επιβατικές µεταφορές και λαµβάνοντας ως µέσο αναφοράς
το ΙΧ προκύπτει ότι ο σιδηρόδροµος έχει
τουλάχιστον τέσσερις φορές µικρότερες
επιπτώσεις, το λεωφορείο έχει 2-5 φορές
µικρότερες επιπτώσεις και τα δίκυκλα
έχουν περίπου τις µισές επιπτώσεις. Οι αεροπορικές µεταφορές έχουν τελικά (για µεγάλες αποστάσεις) µικρότερη επίπτωση
(ανά επιβατοχιλιόµετρο) από το ΙΧ.
Μια συχνή ερώτηση αφορά στην περιβαλλοντική επιβάρυνση των εναλλακτικών µέσων µετακίνησης ως κριτήριο για τη διαµόρφωση σχετικής συµπεριφοράς. Λόγω
της ηγετικής τους θέσης σε µικρές και µεγάλες αποστάσεις αντίστοιχα, το επιβατικό
αυτοκίνητο και το αεροπλάνο είναι συνήθως οι δυο επικρατούσες εναλλακτικές.
Στα κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή
αυτή, εκτός από το κόστος και την περιβαλλοντική επιβάρυνση, περιλαµβάνεται
ασφαλώς και ο σκοπός της µετακίνησης.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο (ΗΒ), παραδείγµατος χάριν, οι µετακινήσεις µε σκοπό την
εργασία αποτελούν το 25% της αεροπορικής επιβατικής κίνησης (και, αξίζει να σηµειωθεί, σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό
της κερδοφορίας των αερογραµµών). Πολλές από τις µετακινήσεις αυτές δεν είναι
αναγκαίες και αυτό το γνωρίζουν πολλοί,
όπως η WWF-UK, η οποία πραγµατοποίησε
πρόσφατα µια σχετική έρευνα, µε τίτλο
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Traveling Light (http://www.wwf.org.uk
/what_we_do/campaigning/one_planet_m
obility/new_report__travelling_light/). Οι
αεροπορικές µεταφορές είναι µια από τις
ταχύτερα αναπτυσσόµενες πηγές εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο ΗΒ, µε
ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξης του 3%,
ενώ αντιπροσωπεύει το 13% της συνολικής επιβάρυνσης στην κατεύθυνση της
κλιµατικής αλλαγής στο ΗΒ.
Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2008
από την ανεξάρτητη εταιρία µελετών
Critical Research στόχευε στην αποτίµηση
των τάσεων ως προς τα επαγγελµατικά ταξίδια των εταιριών που εντάσσονται στο
χρηµατιστηριακό δείκτη FTSE 350 (ο οποίος περιλαµβάνει τις 350 µετοχές µε τη µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου). Τα βασικά ευρήµατα της µελέτης είναι: το 62% των εταιριών
ήδη λαµβάνουν µέτρα για τη µείωση των
επαγγελµατικών τους µετακινήσεων, ενώ
ένα ακόµα 24% σχεδιάζει αντίστοιχα µέτρα. Το 89% των εταιριών αναµένουν ότι
θα χρησιµοποιούν αεροπορικές µεταφορές
λιγότερο µέσα στα επόµενα 10 χρόνια. Τι
σηµαίνει όµως αυτό; Θα περιορίσουν οι
εταιρίες αυτές την ανάπτυξη και τις δραστηριότητές τους στο όνοµα της αναστολής τής κλιµατικής αλλαγής; Προφανώς
κάτι τέτοιο δεν θα ικανοποιούσε τους µετόχους τους. Αντίθετα, υπάρχει µια λύση
που συνδυάζει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους εικόνας µε τον περιορισµό του
κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας: η τηλε-διάσκεψη. Ήδη το 85% των
εταιριών που συµµετείχαν στην έρευνα
ανέφεραν ότι η χρήση τηλε-διάσκεψης
µπορεί να περιορίσει τις ανάγκες τους για
αεροπορικές µετακινήσεις, ενώ το 9% πιστεύουν ότι η τηλε-διάσκεψη µπορεί να
βελτιώσει και την παραγωγικότητά τους.
Πολύς λόγος γίνεται για το φαινόµενο της
κλιµατικής αλλαγής (από το αν είναι υπαρκτό µέχρι το βαθµό στον οποίο θα επηρεάσει τη ζωή στον πλανήτη). Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι είναι ανάγκη να αναθεωρηθούν οι βασικές αρχές µε τις οποίες
πραγµατοποιούνται οι µετακινήσεις µας, µε
στόχο την εκλογίκευσή τους. Παραδείγµατος χάριν, η διεύρυνση της χρήσης της τηλε-διάσκεψης και τηλε-εργασίας, εκτός από
τη µείωση του κόστους και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, µπορούν να βελτιώσουν και την ποιότητα της ζωής όσων τις
επιλέγουν, δίνοντάς τους επιπλέον ελεύθερο χρόνο τον οποίο µπορούν να αφιερώσουν π.χ. στην οικογένειά τους.
Κωνσταντίνος Αντωνίου
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Με επιτυχία
πραγµατοποιήθηκαν
τα εγκαίνια
των νέων γραφείων
του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων
την Πέµπτη 14 Οκτωβρίου
2010, στο νέο χώρο
επί της οδού Πανόρµου 61
στους Αµπελοκήπους,
κοντά στη στάση
«Πανόρµου» του Μετρό.

Κ

ατά την έναρξη των εγκαινίων πραγµατοποιήθηκε αγιασµός από τον
πατέρα Πέτρο εφηµέριο του ενοριακού Ναού του Αγίου ∆ηµητρίου.
Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο Υφυπουργός Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων, κος Σπύρος Βούγιας, ο οποίος µαζί µε τον Πρόεδρο
του Συλλόγου κ. Βασίλη Χαλκιά έκοψαν την κορδέλα των εγκαινίων. Σε δηλώσεις του ο Υφυπουργός τόνισε το σηµαντικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι
Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι στις µελλοντικές εξελίξεις, ειδικά τώρα που η χώρα αντιµετωπίζει δύσκολες οικονοµικές καταστάσεις, ενώ χαιρέτισε την παρουσία τόσο των παλαιότερων όσο και των νεότερων µελών του Συλλόγου.
Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κος Βασίλης Χαλκιάς, ευχαρίστησε εκ µέρους όλου του ∆Σ του Συλλόγου τον κύριο Υφυπουργό για την παρουσία του στα εγκαίνια, ευχήθηκε καλή συνέχεια και υπογράµµισε την ανάγκη να έχουν ρόλο και ενεργή συµµετοχή οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι στις
αποφάσεις που αφορούν τους τοµείς των δραστηριοτήτων τους. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πρώην Πρόεδροι του ΣΕΣ, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος του ΟΑΣΑ κ. ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου και πλήθος συναδέλφων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι πρώην Πρόεδροι του ΣΕΣ κ.κ. Ι. Φραντζεσκάκης, Κ. Ηλιόπουλος, Π. Παπαδάκος, Ι. Χανδάνος, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΑΣΑ κ. ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου και πλήθος συναδέλφων.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε µε κοινωνικό σκέλος σε παραπλήσια µπυραρία,
όπου οι Συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να δώσουν απόψεις και να διατυπώσουν προτάσεις για την καλύτερη εκµετάλλευση του νέου χώρου των γραφείων του Συλλόγου.
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Υπογραφή σύµβασης
✔ για
ανανέωση
της ιστοσελίδας του ΣΕΣ
Μετά από διαδικασία λήψης και εξέτασης
προσφορών από το ∆Σ του ΣΕΣ, στις 6 Σεπτεµβρίου 2010 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ
του ΣΕΣ και της εταιρίας «makebelieve Ο.Ε.»
για την ανανέωση της ιστοσελίδας του ΣΕΣ.
Η νέα ιστοσελίδα του ΣΕΣ θα παραδοθεί στο
τέλος του χρόνου και θα διαθέτει πλήθος νέων λειτουργιών που θα βοηθήσουν στην
άµεση και αποτελεσµατική διάχυση των δράσεων του ΣΕΣ, ενηµέρωση των µελών, αλλά
και ανταλλαγή απόψεων.

τύπου
✔ ∆ελτία
ΣΕΣ
Η ενεργοποίηση των επιτροπών του ΣΕΣ συνέβαλλε στην προετοιµασία και δηµοσιοποίηση των ακόλουθων δελτίων τύπου:
• Σχόλια και Προτάσεις του ΣEΣ για την τροποποίηση του Ν. 3316/2005 (30.9.10)
• ∆ελτίο τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα
Οδικής Ασφάλειας 2010 (13.10.10)
• Σιδηροδροµικές Μεταφορές στην Ελλάδα
(15.10.10)
Επίσης, µετά την ολοκλήρωση του 5ου Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές, εκδόθηκε σχετικό ∆ελτίο Τύπου µε τα βασικά συµπεράσµατα του συνεδρίου (30.9.10). Αναλυτικότερη κάλυψη του συνεδρίου θα βρείτε
στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας.

του ΣΕΣ
✔ Συµµετοχή
στο Εθνικό Συµβούλιο
Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ)
Συνεχίστηκε η συµµετοχή του ΣΕΣ στο
ΕΣΟΑ, µέσω του Προέδρου του ∆Σ Β.Χαλκιά. Στην τελευταία συνάντηση του ΕΣΟΑ
συζητήθηκαν εκτενώς οι θέσεις του ΣΕΣ
σχετικά µε την οδική ασφάλεια. Το επόµενο συµβούλιο θα αφορά στην αναµόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

✔

Συµµετοχή ΣΕΣ
στο ∆Σ του ΟΡΟ∆Α

Ο ΣΕΣ συνεχίζει τη συµµετοχή του στο ∆Σ
του Οργανισµού Οδικής Ασφάλειας ∆ήµου
Αθηναίων (ΟΡΟ∆Α) µε εκπρόσωπο το Λ.∆ηµητρίου. Κατά την τελευταία συνεδρία, ο
ΣΕΣ υλοποίησε τη δέσµευσή του για υποστή-

6

ριξη πιλοτικής εφαρµογής/υλοποίησης ποδηλατοδιαδροµής επί της οδού Αιόλου, µέσω
της συµµετοχής της συναδέλφου κας ∆. Περπερίδου. Η κα Περπερίδου, περιέγραψε τη
διεθνή εµπειρία στο αντικείµενο αυτό και
ανέλαβε την προετοιµασία σχετικού κειµένου, µε στόχο την πιο ολοκληρωµένη ενηµέρωση των µελών του ∆Σ του ΟΡΟ∆Α.

Νέος Ιστοχώρος του
✔ ΣΕΣ
Σύντοµα θα αναρτηθεί η αναµορφωµένη
µορφή του ιστοχώρου του Συλλόγου µε πολλές νέες παροχές και πληροφορίες προς τα
µέλη."

Κωνσταντίνος Αντωνίου

ΣΕΣ
✔ Συµµετοχή
στην προκαταρκτική

διαβούλευση του νέου
νοµοσχεδίου περί Μελετών

Ο ΣΕΣ συµµετείχε (µε την παρουσία του
Προέδρου του ∆Σ Β. Χαλκιά και του πρώην
Προέδρου του ∆Σ Κ. Ηλιόπουλου) στην
προκαταρκτική διαβούλευση του νέου νοµοσχεδίου περί Μελετών που θα κατατεθεί
από το ΥΠΟΜΕ∆Ι.

ΣΕΣ στις
✔ Συµµετοχή
επιτροπές της
Εκστρατείας ECOMOBILITY
2010-2011
Σε συνέχεια της πολυετούς συνεργασίας του
ΣΕΣ µε το ECOCITY για την εκστρατεία
ECOMOBILITY, ορίστηκαν ως εκπρόσωποι
του ΣΕΣ για την περίοδο 2010-2011, ο κ.
Γιώργος Λυµπερόπουλος για την Οργανωτική
Επιτροπή, ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου για
την Επιστηµονική Επιτροπή, η κα ∆έσποινα
Αλεξανδροπούλου για την Επιτροπή Αξιολόγησης Αθήνας, ο κος Απόστολος Μπιζάκης
για την Επιτροπή Αξιολόγησης Βορείου Ελλάδας (Θεσσαλονίκης) και η κα Άννα Γόγολα
για την Επιτροπή Αξιολόγησης ∆. Ελλάδας
(Πάτρα).

επιτροπή
✔ Συντακτική
Ενηµερωτικού
∆ελτίου ΣΕΣ
Το ∆Σ του ΣΕΣ αποφάσισε τη δηµιουργία συντακτικής επιτροπής για το Ενηµερωτικό
∆ελτίο, αποτελούµενης από τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα και τον Ταµία του ∆Σ.

✔

Νέα µέλη

Νέο µέλος του ΣΕΣ αποτελεί ο συνάδελφος
Κωνσταντής Ξενοφών, ο οποίος εγγράφεται
µε ΑΜ 646.
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Για τον αξιόπιστο προγραµµατισµό
των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ και ειδικότερα εκείνων που έχουν οικονοµικό κόστος και µε σταθερό στόχο την
αναβάθµιση των υπηρεσιών προς όλα
τα µέλη του ΣΕΣ είναι απαραίτητη η
έγκαιρη καταβολή των συνδροµών.
Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλα
τα µέλη του ΣΕΣ να καταβάλουν τις
συνδροµές του τρέχοντος έτους (και
των παλαιότερων ετών για όσους δεν
τις έχουν ήδη εξοφλήσει) µε κατάθεση του ποσού στο λογαριασµό του
ΣΕΣ (Alpha Bank (ΙΒΑΝ): GR57
0140 1620 1620 0200 2002
329).
Παρακαλούµε να ζητάτε να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοµατεπώνυµό
σας στην κατάθεση της συνδροµής
σας. Την απόδειξη της κατάθεσης
µπορείτε να τη στείλετε µε fax στον
αριθµό 210.36.09.220, υπόψη κου
Γιώργου Λυµπερόπουλου.
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα ποσά της Ετήσιας Συνδροµής,
της Εγγραφής και των παλαιότερων
οφειλών στρογγυλοποιούνται στις παρακάτω τιµές Ευρώ:
Εγγραφή

40,00 Ευρώ

Ετήσια Συνδροµή

30,00 Ευρώ

Οφειλές ετών περιόδου 23,50 Ευρώ
1999 -2005
(ανά έτος)
Οφειλές ετών περιόδου 14,70 Ευρώ
1995 -1998
(ανά έτος)
Οφειλές ετών
8,80 Ευρώ
προ και έως το 1994
(ανά έτος)
Γιώργος Λυµπερόπουλος

Eνιαίο Στρατηγικό
Σχέδιο Yποδοµών
Mεταφορών 2010-2020
τρατηγικό σχέδιο για τις υποδοµές και τις µεταφορές της Θεσσαλονίκης, ύψους 8,4 δισ. ευρώ,
το οποίο θα υλοποιηθεί εντός της
επόµενης δεκαετίας, έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση το υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Η παρουσίαση του Ενιαίου Στρατηγικού
Σχεδίου Υποδοµών Μεταφορών για τη
Θεσσαλονίκη 2010-2020 (Ε.Σ.Σ.Υ.Μ.) έγινε
στις 6 Σεπτεµβρίου από τον υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ∆. Ρέππα
και την επιτροπή του υπουργείου σε ηµερίδα στο αµφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη
Θεσσαλονίκη µε την παρουσία και συνέργεια των επιστηµονικών και κοινωνικών
φορέων της πόλης και της περιοχής, αφού
εν τω µεταξύ είχε προηγηθεί ένας πρώτος
κύκλος διαβούλευσης. Η πρόταση αυτή
αποτελεί τη βάση της δεύτερης φάσης διαβούλευσης, που θα πραγµατοποιηθεί υπό
τον συντονισµό του ΤΕΕ/ΤΚΜ και θα διαρκέσει µέχρι το τέλος του έτους. Στις αρχές
του 2011 αναµένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου.
Το προκαταρκτικό σχέδιο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ολοκλήρωση του εξωτερικού
και του εσωτερικού οδικού δικτύου της
πόλης µε εξωτερική περιφερειακή, δύο
υποθαλάσσιες αρτηρίες και ζεύξη του Θερµαϊκού κόλπου, συνδέσεις των οδικών
αξόνων, επέκταση του µετρό προς Τούµπα, Χαριλάου, Πυλαία, Καλαµαριά, Ευκαρπία, Αµπελόκηπους, Εύοσµο, Σίνδο, νέους χώρους στάθµευσης και σταθµούς µετεπιβίβασης.

™

1. √‰ÈÎ¤˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜
Το προκαταρκτικό στρατηγικό σχέδιο που
τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση αναλύεται
σε τρεις πυλώνες -οδικές υποδοµές, συγκοινωνίες, θέσεις στάθµευσης- ως εξής:
Το στρατηγικό οδικό δίκτυο απαρτίζεται
από τον εσωτερικό δακτύλιο, τον εξωτερικό δακτύλιο, τους συνδετήριους κλάδους
µεταξύ των δακτυλίων, τα τµήµατα των
κύριων εθνικών οδικών αξόνων (ΠΑΘΕ,
Εγνατία οδός) που διέρχονται από την περιοχή του σχεδίου, το δίκτυο αυτοκινητόδροµων που συνδέει τη Θεσσαλονίκη µε
τις πρωτεύουσες των νοµών της Κεντρικής
Μακεδονίας και το λοιπό οδικό δίκτυο.
Ο Εσωτερικός δακτύλιος αποτελείται
από την υπάρχουσα εσωτερική περιφερει-

8

ακή οδό, από τον κόµβο Κ16 (Καλοχώρι)
µέχρι τον κόµβο του Φοίνικα, και συνεχίζει
µέχρι τη Νέα Κρήνη. Η επιτροπή προτείνει
ο δακτύλιος να κλείσει µε τη “νοτιοδυτική
παράκαµψη του κέντρου” από τη Νέα Κρήνη µέχρι τη δυτική είσοδο, δηλαδή ενδεχοµένως µε µια υποθαλάσσια αρτηρία. Προτείνεται ένας δρόµος παράκαµψης της παραλίας από τη δυτική είσοδο µέχρι την περιοχή της οδού Καυταντζόγλου, όπου θα
συνδεθεί µε την περιφερειακή οδό µέσω
της οδού Κατσιµίδη. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα αποσυµφόρησης και πεζοδρόµησης
της Λεωφόρου Νίκης. Η παράκαµψη αυτή
µπορεί να γίνει µε υποθαλάσσια αρτηρία
και µάλιστα µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι την Καλαµαριά, µέσω των οδών Πόντου και Γκόνου.
Εξωτερικός δακτύλιος: Ο εξωτερικός
δακτύλιος περιλαµβάνει την εξωτερική περιφερειακή οδό που είναι σε νέα χάραξη
από το ΤΙΤΑΝ, πίσω από τον ορεινό όγκο
του Χορτιάτη προς το Τριάδι και ανατολικά
µέχρι το Σχολάρι. Από εκεί συνεχίζει µε το
δρόµο Σχολάρι - Τρίλοφος - Μηχανιώνα Αγγελοχώρι και συνδέεται µε τη Ζεύξη του
Θερµαϊκού. Η Ζεύξη καταλήγει στην απέναντι πλευρά του Θερµαϊκού και συνδέεται
µε την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης στο
ύψος του Αξιού. Από τον κόµβο του Αξιού
συνδέεται µε την περιφερειακή οδό και
φθάνει µέχρι το ΤΙΤΑΝ.
Ακτινικές συνδέσεις
Η εσωτερική και εξωτερική περιφερειακή
θα συνδεθούν µεταξύ τους καθώς και µε
τους άξονες των εθνικών οδών µε επτά
ακτινωτές συνδέσεις:
1.Κόµβος Κ1 µε Κόµβο 16 (δυτική Θεσσαλονίκη), 2. Οδός Πόντου από κόµβο εσωτερικής έως κόµβο εξωτερικής περιφερειακής, 3. Οδός Λαγκαδά από κόµβο εσωτερικής έως κόµβο εξωτερικής περιφερειακής,
4. Σύνδεση εξωτερικής περιφερειακής στο
ύψος των Πεύκων έως τον κόµβο της εσωτερικής περιφερειακής στα Κωνσταντινουπολίτικα. Η χάραξη θα γίνει µε τούνελ κάτω από το Σέιχ Σου, 5. Από Κ11 εσωτερικής µέχρι κόµβο Τριαδίου εξωτερικής περιφερειακής. Πρόκειται για την οδό Θέρµης Γαλάτιστας, 6. Από Κ12 εσωτερικής περιφερειακής έως τον κόµβο Ραιδεστού της
εξωτερικής περιφερειακής, 7. Σύνδεση αεροδροµίου µε εξωτερική περιφερειακή.

2. ¢ËÌﬁÛÈÂ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›Â˜
Για το σύστηµα δηµοσίων συγκοινωνιών
προβλέπεται ένα δίκτυο υποδοµών που
αποτελείται από µέσα σταθερής τροχιάς
(µετρό, προαστιακός, τραµ), λεωφορειακές γραµµές κατάλληλα διαρθρωµένες γύ-
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ρω από αυτά ή και αυτοδύναµες, άλλες
γραµµές µαζικής µεταφοράς εφόσον κριθούν αναγκαίες και βιώσιµες, π.χ. θαλάσσια συγκοινωνία.
Σε σχέση µε τα µέσα σε σταθερή τροχιά
προτείνονται:
- Επεκτάσεις µετρό
Επέκταση της υπό κατασκευή γραµµής µετρό στο ανατολικό άκρο της προς Καλαµαριά και κατασκευή αµαξοστασίου στην περιοχή τής Μίκρας. Επίσης προτείνεται να
µελετηθούν ώστε να είναι ώριµες σχεδιαστικά και µελετητικά οι επεκτάσεις της κεντρικής γραµµής του µετρό α) επέκταση
ανατολικά µέχρι το αεροδρόµιο “Μακεδονία”, µε ένα ελαφρύ µέσο, µε ενδεχόµενη
µελλοντική κατάληξη στο δήµο Θερµαϊκού, β) επέκταση δυτικά κατά µήκος του
άξονα της οδού Λαγκαδά προς Σταυρούπολη και Ευκαρπία µέχρι το νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, γ) επέκταση προς την περιοχή των δήµων Αµπελοκήπων και Ευόσµου,
δ) δηµιουργία δεύτερου κλάδου της βασικής γραµµής προς ανατολάς µέσα από την
Τούµπα και Χαριλάου, προς την Πυλαία.
- Τερµατικοί σταθµοί
Οι τερµατικοί σταθµοί θα έχουν τη µορφή
ολοκληρωµένων
συγκοινωνιακών
κέντρων, όπου θα επιτυγχάνεται η εύκολη
µετεπιβίβαση από µέσο σε µέσο, στα σηµεία:
α) στο Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό, β)
στην περιοχή της Μίκρας σε συνδυασµό µε
την επέκταση της γραµµής του µετρό προς
το αεροδρόµιο, γ) στην περιοχή του στρατοπέδου Καρατάσου - νοσοκοµείου Παπαγεωργίου.
- Προαστιακός σιδηρόδροµος
Προτείνεται η σύνδεση της περιοχής Σίνδου (ΤΕΙ, ∆ΕΘ) µε το κέντρο µέσω της
υπάρχουσας χάραξης της γραµµής του
ΟΣΕ, µε προαστιακό ή, αν υπάρχει δυνατότητα, µε τέταρτο κλάδο του µετρό.
- Τραµ
Μελέτη των δύο συνδετήριων γραµµών
τραµ που πρότεινε η γενική κυκλοφοριακή
µελέτη Θεσσαλονίκης το 2000, για τη δυτική Θεσσαλονίκη και για την ανατολική,
εφόσον δεν γίνει επέκταση της σηµερινής
γραµµής του µετρό από το Παπάφειο προς
Τούµπα και Χαριλάου.
- ∆ίκτυο λεωφορειολωρίδων
Το υπόλοιπο σύστηµα µαζικών δηµοσίων
συγκοινωνιών θα πρέπει να καλυφθεί από
λεωφορειακές γραµµές κατάλληλα αρθρωµένες, ώστε να συµπληρώνουν και να τροφοδοτούν τα µέσα σταθερής τροχιάς. Η
δηµιουργία εκτεταµένου και αυστηρά
αστυνοµευόµενου δικτύου λεωφορειολω-

ρίδων θεωρείται από την επιτροπή πραγµατογνωµόνων πρωταρχικής σηµασίας για
την πληρότητα του συστήµατος δηµοσίων
συγκοινωνιών.

3. XÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË˜
Η επιτροπή πραγµατογνωµόνων προτείνει
την κατά προτεραιότητα προώθηση των
εξής χώρων στάθµευσης:
1. Υπόγειος χώρος της οδού Ανθέων, 2. Περιοχή στρατοπέδου Καρατάσου - νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, σε συνδυασµό µε τον
τερµατικό σταθµό γραµµής µετρό και λεωφορείων, 3. Χώρος στρατοπέδου Παύλου
Μελά, 4. Χώρος περιοχής Λαχανόκηπων µεταξύ οδού Γιαννιτσών και οδού 26ης Οκτωβρίου, 5. Πλατεία Χηµείου ΑΠΘ, 6. Περιοχή
Μ. Ψελλού, στη Νέα Ελβετία, κοντά στο
σταθµό του µετρό, 7. Θέατρο Γης, σε συνδυασµό µε επέκταση γραµµών ΟΑΣΘ ή ειδικά λεωφορεία, 8. Περιοχή Μίκρας.
Ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ∆ηµήτρης Ρέππας ανέφερε ότι η
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου θα
στηριχθεί σε τρεις βασικούς άξονες, που είναι:
1. Η εκπόνηση του συναινετικού σχεδίου
αναφοράς έργων υποδοµών και µεταφορών του µητροπολιτικού συγκροτήµατος
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
2. Η συγκρότηση κατάλληλων οργανωτικών δοµών, που θα εξειδικεύσουν το στρατηγικό σχέδιο µε την εκπόνηση των αναγκαίων εξειδικευµένων µελετών και στη
συνέχεια θα προγραµµατίζουν, θα συντονίζουν και θα διαχειρίζονται την εκτέλεση
των έργων. Οι φορείς που θα αναλάβουν
ρόλο είναι ο ΟΡΘ, το ΣΑΣΘ, η Εγνατία
Οδός ΑΕ, η Αττικό Μετρό και οι υπηρεσίες
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Η εξασφάλιση των κατάλληλων χρηµατοδοτικών πηγών. Θα αξιοποιηθούν οι διατιθέµενοι πόροι των τοµεακών προγραµµάτων του υπουργείου Υποδοµών, του
υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΠΕΠ
της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα εξαντληθούν τα περιθώρια του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, θα αξιοποιηθούν οι
δυνατότητες των Σ∆ΙΤ και των συµβάσεων
παραχώρησης.

Τα έργα της τετραετίας
Σύµφωνα µε το ∆. Ρέππα τα έργα που µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα, σε ορίζοντα
τετραετίας και µε διασφαλισµένους πόρους, είναι:
- Αναβάθµιση των κόµβων της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής από
Κ16 (κόµβος Λαχαναγοράς) έως Κ5. Ο
κόµβος Κ16 ήδη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ µε
χρηµατοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας µε προϋπολογισµό 100 εκατ. ευρώ και θα δηµοπρατηθεί εντός του 2011.

Οι υπόλοιπες επεµβάσεις συνίστανται στην
ανάγκη ανισοπεδοποίησης των κύριων κινήσεων των έξι βασικών κόµβων του δυτικού τµήµατος της εσωτερικής περιφερειακής µε προϋπολογισµό 100 εκατ. ευρώ.
- Αναβάθµιση της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής από Κ5 έως
Κ12 (κόµβος µε την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών) και της σύνδεσής της
µε το αεροδρόµιο. Εξετάζεται η διαπλάτυνση κατά µία επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας
ανά κατεύθυνση, του τµήµατος από τον
κόµβο Κ5 (Παπαγεωργίου) έως και τον
κόµβο Κ12 (εθνική οδός Θεσσαλονίκης Μουδανιών) καθώς και η διαπλάτυνση-αναβάθµιση της E.O. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών έως τον κόµβο Αεροδροµίου. ∆ιερευνάται η κατασκευή υπερυψωµένης οδικής
αρτηρίας κατά µήκος της εσωτερικής περιφερειακής, από τον κόµβο Ευκαρπίας µέχρι
τα Κωνσταντινουπολίτικα. Το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων στην ανατολική
εσωτερική περιφερειακή εκτιµάται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή µπορεί
να ξεκινήσει εντός του 2011 και να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2013.
- Κατασκευή της βασικής γραµµής του
µετρό της Θεσσαλονίκης και η υλοποίηση της επέκτασής της αφενός προς
Καλαµαριά και αεροδρόµιο και αφετέρου προς τις δυτικές συνοικίες. Όσον
αφορά την επέκταση προς την Καλαµαριά,
οι µελέτες θα ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2010. Επίσης εξετάζονται σε επίπεδο προκαταρκτικής µελέτης οι επεκτάσεις
προς Σταυρούπολη (∆ηµοκρατίας - Ευκαρπία - Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου), προς Εύοσµο (Ν.Σ.Σ. - Εύοσµος) και προς αεροδρόµιο (για την επέκταση αυτή εξετάζεται η
δυνατότητα κατασκευής της επέκτασης µε
υπέργειο µέσο σταθερής τροχιάς, τύπου
monorail).
- Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του
αερολιµένα Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”. Το έργο της επέκτασης του διαδρόµου έχει συµβατικό προϋπολογισµό 137
εκατ. ευρώ και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
27-7-2011. Το έργο εµφανίζει πολύ µεγάλες καθυστερήσεις και µικρή οικονοµική
απορροφητικότητα (η απορρόφηση βρίσκεται στο 34% του συµβατικού αντικειµένου). Ήδη εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών
έως 31-12-2012.
- Εµπορευµατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Το στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη προσφέρεται για τη δηµιουργία σύγχρονου και µεγάλου εµπορευµατικού κέντρου που θα καταστήσει την πόλη διαµετακοµιστικό κόµβο - πύλη στην Ευρώπη
και στα Βαλκάνια, όπως είπε ο υπουργός.
Στόχος είναι µέχρι το τέλος του 2010 να
έχει προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισµός.
Η χρηµατοδότηση του στρατηγικού

σχεδίου
Το κόστος των έργων που προβλέπονται
στο στρατηγικό σχέδιο υποδοµών - µεταφορών Θεσσαλονίκης 2010-2020 προϋπολογίζεται µε 8,4 δισ. ευρώ, όπως εκτίµησε
ο γενικός γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σέργιος Λαµπρόπουλος. Το 1
δισ. αναφέρεται σε απαλλοτριώσεις, τα 200
εκατ. ευρώ σε µελέτες, το 1,85 δισ. στα
έργα εξωτερικής περιφερειακής, το 1,35
δισ. στα έργα της εσωτερικής περιφερειακής, τα 900 εκατ. στις συνδέσεις των δύο
περιφερειακών, τα 550 εκατ. ευρώ στις
συνδέσεις µε τα εθνικά δίκτυα, τα 3,4 δισ.
στα έργα µέσων σταθερής τροχιάς και τα
150 εκατ. ευρώ στους χώρους στάθµευσης
και τα συγκοινωνιακά έργα. Στον εκτιµώµενο προϋπολογισµό δεν υπολογίστηκε ο
ΦΠΑ. Σύµφωνα µε το σχέδιο, τα 2,4 δισ.
ευρώ είναι δεσµευµένα στα έργα που υλοποιούνται ή είναι ώριµα να ξεκινήσει η κατασκευή τους. Εποµένως αναζητούνται 6
δισ. ευρώ για την επόµενη δεκαετία. Τα
χρήµατα αυτά εκτιµάται ότι θα βρεθούν
µέσω δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, νέους κοινοτικούς πόρους και Σ∆ΙΤ.

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Με πέντε πρόσφατες Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις, οι οποίες ανανεώνουν αποφάσεις χρονικά προηγούµενες, ανατίθεται
στην Εγνατία Οδό Α.Ε. η κατασκευή των
καθέτων αξόνων της Εγνατίας Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας, Αρδάνιο – Ορµένιο κτλ και η διοίκηση
έργων, όπως ο οδικός άξονας Νίκη – Λάρισα και ο Ε61 Σέρρες – ∆ράµα – Καβάλα.
Έτσι µέσα στα πέντε επόµενα έτη η Εγνατία Οδός Α.Ε. καλείται να διαχειριστεί έργα
ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
περί το 1 δισ. ευρώ είναι το κόστος του Βόρειου Άξονα, που θα συνδέει το µεθοριακό
σταθµό της Νίκης, στη Φλώρινα, µε τη Λάρισα, ενώ τα υπόλοιπα θα κατευθυνθούν
για την ανάπτυξη υποδοµών στις καθέτους,
του οµώνυµου οδικού άξονα. Στην περίπτωση του Βόρειου Άξονα υπάρχουν, ήδη,
δεσµευµένοι πόροι 300 εκατ. ευρώ και
αναζητούνται οι υπόλοιποι.
∆ιόδια
Από τα µέσα Σεπτεµβρίου τέθηκε σε λειτουργία ο πρώτος σταθµός διοδίων στην
Εγνατία ενώ ο κ. Μαγκριώτης τόνισε ότι σε
1-1,5 έτη θα έχουν εγκατασταθεί ηλεκτρονικά διόδια, ώστε «να είναι δικαιότερη η
καταβολή του κόστους». Με τα χρήµατα
που θα συγκεντρώνονται θα πληρώνονται
τα δάνεια ύψους 1,1 δισ. ευρώ, που έλαβε
η εταιρεία (σ.σ. έχουν κάνει καταγγελίες
σύµβασης οι τράπεζες για τις καθυστερήσεις αποπληρωµής), αλλά και οι εργασίες
συντήρησης του πανευρωπαϊκού οδικού
άξονα.
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ΜΕΤΡΟ
Την απόφαση να τροποποιήσει µερικώς τη
χάραξη των σχεδίων του µετρό, ώστε να
περνάει µέσα από την Τούµπα και τη Χαριλάου, έλαβε η διοίκηση της Αττικό Μετρό
Α.Ε, έπειτα από την εµπλοκή που έχει δηµιουργηθεί µε τη διοίκηση του Παπαφείου.
Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο πρόεδρος
της Αττικό Μετρό Α.Ε, Χρήστος Τσίτουρας.
Μάλιστα, όπως ανέφερε, το 2015 το Μετρό
Θεσσαλονίκης θα είναι λειτουργικά έτοιµο.
Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Τσίτουρας
προχωρούν και οι επεκτάσεις του βασικού
άξονα τόσο ανατολικά όσο και δυτικά. Στο
τέλος του µήνα αναµένεται η αξιολόγηση
του πρακτικού της α΄ φάσης της επέκτασης προς Καλαµαριά, ενώ έχει δροµολογηθεί και η µελέτη για σύνδεση από το αµαξοστάσιο της Μίκρας µέχρι το αεροδρόµιο
«Mακεδονία» µε monorail.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (που
συγχρηµατοδοτεί το έργο) παρείχε τη διαβεβαίωση ότι θα είναι αρωγός στα σχέδια
επεκτάσεων του Μετρό, ενώ ο υπουργός
Μεταφορών ∆ηµήτρης Ρέππας διαβεβαίωσε ότι οι πόροι για τις επεκτάσεις του Μετρό προς την Καλαµαριά έχουν διασφαλιστεί και η δηµοπράτηση γι’ αυτή την επέκταση υπολογίζεται να γίνει το α’ εξάµηνο
του 2011.
Ο πρόεδρος της εταιρίας, σηµείωσε ότι η
Αττικό Μετρό µπορεί να αναλάβει την ανάπτυξη γραµµών τραµ που θα λειτουργούν
συµπληρωµατικά ως προς το Μετρό και όχι
ανταγωνιστικά.
Ο κ. Τσίτουρας διαβεβαίωσε επίσης ότι οι
σταθµοί του κέντρου θα πάρουν τη µορφή
µικρών αρχαιολογικών µουσείων, ενώ οι περιφερειακοί σταθµοί θα αντιπροσωπεύουν
τις τοπικές κοινωνίες και την ιστορία τους.
Πέραν αυτού, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, µέσα από διαβούλευση, να επιλέξουν τις µόνιµες ονοµασίες των σταθµών.
Στο χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης θα µεταφερθεί τελικά η παλαιότερη βασιλική της Θεσσαλονίκης, που
ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του µετρό στην περιοχή
του Συντριβανίου στη Θεσσαλονίκη.
Όπως εξηγεί η προϊσταµένη της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μελίνα Παϊσίδου, η βασιλική, που χρονολογείται τον
5ο αιώνα µ.Χ., θα τοποθετηθεί, στο πάρκο
της Θεολογικής Σχολής, έπειτα από πρόταση της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου.
Στόχος των αρχαιολόγων είναι η παλαιοχριστιανική βασιλική να αποτελέσει χώρο
διδασκαλίας των φοιτητών. Η µεταφορά
της βασιλικής υπολογίζεται να γίνει σε περίπου πέντε µήνες, µόλις ολοκληρωθεί η
µελέτη µεταφοράς από την εταιρεία Αττικό
Μετρό Α.Ε.
Κατερίνα Χρυσοστόµου
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Προαστιακός
σιδηρόδροµος
Πάτρας - Pίου
Από την Κυριακή 4 Ιουλίου 2010, ο ΟΣΕ πραγµατοποιεί
δροµολόγια στη διαδροµή Πάτρα – Ρίο και στη συνέχεια µεταφέρει τους επιβάτες µε προορισµό το Πανεπιστήµιο και το
Νοσοκοµείο, µε λεωφορείο.
Καθηµερινά, πραγµατοποιούνται 17 ζεύγη δροµολογίων, µε
µία αυτοκινητάµαξα (τύπου MAN 1) χωρητικότητας 100 καθήµενων και 50 όρθιων επιβατών, ανά µία ώρα (δροµολόγια
από Πάτρα: 06:30 – 22:30, δροµολόγια από Ρίο: 07:11 –
23:11). Η διάρκεια της διαδροµής είναι 15 λεπτά της ώρας.
∞Ê›Û· ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡
Αφετηρία των δροµολογίων στην Πάτρα είναι ο εµπορευµα™È‰ËÚﬁ‰ÚÔÌÔ˘ ¶¿ÙÚ·˜ - ƒ›Ô˘
τικός σταθµός του Αγίου Ανδρέα και µέχρι ώρας πραγµατοποιείται µία µόνο στάση, στον κεντρικό σιδηροδροµικό σταθµό της Πάτρας.
Από τους τρεις σταθµούς, διατίθενται προεκτυπωµένα εισιτήρια, κόστους για απλή µετάβαση
1,40 € και 1,00 € για φοιτητές (σηµειώνεται, ότι τα αντίστοιχα κόστη εισιτηρίου αστικού λεωφορείου ανέρχονται σε 1,30 € και σε 1,00 € ). Πρόσθετα, διατίθενται µηνιαίες κάρτες πολλαπλών διαδροµών κόστους 20,0 € και 10,0 € για φοιτητές (σηµειώνεται ότι δεν διατίθενται κάρτες διαδροµών από το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών). Τέλος, επιτρέπεται η µεταφορά ποδηλάτων.
Για την ενηµέρωση του επιβατικού κοινού εκτυπώθηκαν αφίσες και φυλλάδια, όπου αναγράφονταν τα δροµολόγια και υπήρξαν σχετικές αναφορές στον τοπικό τύπο.
Η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης στο σύντοµο διάστηµα λειτουργίας της νέας συγκοινωνιακής
υποδοµής είναι εντυπωσιακή, ειδικά µετά την επιστροφή των φοιτητών του Πανεπιστηµίου
στην πόλη, το Σεπτέµβρη, γι’ αυτό και πλέον δροµολογούνται δύο λεωφορεία για το Πανεπιστήµιο και το Νοσοκοµείο, το διάστηµα 08:45 – 17:00 τις καθηµερινές.
Μήνας

Επιβάτες

Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος

6.071
8.726
14.905

Μηνιαίες κάρτες
πολλαπλών διαδροµών
547

Έσοδα
(€)
8.500,00
19.165,90
27.202,00

Τα δροµολόγια µε την µεγαλύτερη πληρότητα είναι τα πρωινά (από Πάτρα: 08:30 & 09:30, από
Ρίο: 07:11, 08:11 & 09:11), το µεσηµέρι έως το απόγευµα από Ρίο (13:11 – 18:11) και, µετά το
κλείσιµο των εµπορικών καταστηµάτων, από Πάτρα (20:30 & 21:30).
Η νέα συγκοινωνιακή υπηρεσία, έτυχε από την αρχή της λειτουργίας της, της θερµής υποστήριξης του εµπορικού συλλόγου
της πόλης, ο οποίος προκειµένου να ενισχύσει την προβολή της,
σε συνεργασία µε τον τοπικό Σύλλογο Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθµών, δηµιούργησε ραδιοφωνικά σποτ. Πρόσθετα, η
ΜΚΥΟ ∆ίκτυο ΕΠΙΒΑΤΗΣ, σύνταξε ∆Τ το οποίο δηµοσιοποιήθηκε
στα τοπικά ΜΜΜ και κοινοποιήθηκε στη ∆ιεύθυνση Μεταφορών
Επιβατών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, µε παρατηρήσεις που αφορούσαν –
κύρια – στη νότια επέκταση της γραµµής (έως Βραχνέικα) και τη
δηµιουργία ενδιάµεσων στάσεων. Τέλος, σύντοµα στην περιοχή
του Ρίου, εµφανίστηκαν αφίσες µε υπογραφή “Οι φίλοι του
Προαστιακού Σιδηρόδροµου Πατρών” και τίτλο – αίτηµα “Να γίνει ο Προαστιακός η ραχοκοκαλιά των συγκοινωνιών στην Πάτρα”.
∆εδοµένης της επιτυχούς λειτουργίας της γραµµής, προβλέπεται ∞Ê›Û· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡
η βόρεια επέκτασή της έως τον Άγιο Βασίλειο Ρίου και η διαµόρ- ™È‰ËÚﬁ‰ÚÔÌÔ˘ ¶·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔφωση χώρων αναµονής για τη δηµιουργία περισσότερων ενδιά- ÒıËÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ Ì¤ÛÔ˘ Î·È ÙË
‰ÈÂÎ‰›ÎËÛË ÂÓ‰È¿ÌÂÛˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ
µεσων στάσεων.
Ευχαριστώ τους κ.κ. Οικονόµου - Προϊστάµενο β΄ τµήµατος γραµµής Πάτρας, Κοντοσταυλάκη
- Σταθµάρχη Α΄ και Μαρκοπούλου - Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς Επιβατών της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για τη διάθεση των στοιχείων.
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“

Κοινή Σύσκεψη Φορέων
για το µέλλον του Σιδηροδρόµου
∆υτικής Πελοποννήσου

Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010
πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα, µε πρωτοβουλία του ΤΕΕ / Τµήµατος ∆υτικής
Ελλάδας, κοινή σύσκεψη φορέων για το
µέλλον του σιδηρόδροµου ∆υτικής Πελοποννήσου.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο κος Σωτηρόπουλος - ∆ιευθυντής Κατασκευών,
Έργων IV από την ΕΡΓΟΣΕ, ο κος Αθανασόπουλος - µέλος ∆Σ ΕΡΓΟΣΕ, ο κος
Τόλιας - στέλεχος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προαστιακών Μεταφορών της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι κ.κ. Τόλης και Τράκος µέλη της Μόνιµης Επιτροπή Θεµάτων
Μεταφορών και Συγκοινωνιακών Έργων.
Ως προς την εξέλιξη των µελετών για το
τµήµα του έργου Ρίο - Πάτρα - Νέος Λιµένας Πατρών, δόθηκαν τα ακόλουθα
στοιχεία:
✦ Τµήµα Ρίο – Νέος ΣΣ Αγίου ∆ιονυσίου:
φάση έγκρισης οριστικών µελετών.
✦ Τµήµα Νέος ΣΣ Αγίου ∆ιονυσίου -ση-

µείο συναρµογής µε την υφιστάµενη
σιδηροδροµική γραµµή προς Πύργο:
φάση ελέγχου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πριν την υποβολή
για έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες
του ΥΠΕΚΑ.
Επισηµαίνεται ότι παρά τις επανειληµµένες ερωτήσεις του κοινού, δε δόθηκε καµία εκτίµηση σχετικά µε το κόστος του
τελευταίου αυτού τµήµατος έργου.
Για τα υπό κατασκευή τµήµα του έργου
Κιάτο - Ροδοδάφνη (Αίγιο), έγινε εκτενής
αναφορά στα προβλήµατα διεπαφής της
νέας σιδηροδροµικής γραµµής µε τον
υπό κατασκευή αυτοκινητόδροµο Κορίνθου - Πατρών, και στην προβλεπόµενη
υπογραφή µνηµονίου µεταξύ ΕΥ∆Ε/ΜΚ/
ΕΠΠ του ΥΠΟΜΕ∆Ι, ΕΡΓΟΣΕ και παραχωρησιούχου εταιρείας οδικού έργου
σχετικά µε τις τεχνικές λύσεις, που θα
επιλεγούν για τις τροποποιήσεις της µελέτης του σιδηροδροµικού έργου, που

όπως είναι αναµενόµενο, θα επιφέρουν
επιπτώσεις στο συνολικό κόστος και
χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.
Το χρονοδιάγραµµα τµηµατικής απόδοσης σε λειτουργία της σιδηροδροµικής
γραµµής, που ήδη κατασκευάζεται, λαµβανοµένων υπόψη των σηµερινών συνθηκών και µε την προϋπόθεση ότι θα
καταστεί δυνατή η επίλυση των προβληµάτων, λόγω εξωγενών παραγόντων,
εντός των εκτιµηθέντων χρονικών περιθωρίων, διαµορφώνεται ως ακολούθως:
✦ Κιάτο - Ξυλόκαστρο - Ακράτα: µέχρι
το τέλος του 2014,
✦ Ακράτα - ∆ιακοπτό: µέχρι το τέλος
του 2015,
✦ ∆ιακοπτό - Αίγιο: µέχρι το τέλος του
2016.
Ως προς τη λειτουργία του Προαστιακού
Σιδηρόδροµου Πάτρας - Ρίου, ο εκπρόσωπος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ άκουσε µε ενδιαφέρον και κατέγραψε τα αιτήµατα που
διατύπωσε το κοινό και αφορούσαν -κύρια- στην επέκταση της γραµµής προς
βορρά (Άγιο Βασίλειο, Ψαθόπυργο) και
νότο (Κάτω Αχαΐα) και τη διαµόρφωση
στάσεων.

“

∆ηµόσια ποδήλατα
στο ∆ήµο Ναυπάκτου

Ο ∆ήµος Ναυπάκτου απέκτησε πρόσφατα δίκτυο ποδηλατόδροµου µήκους 5,50 χλµ., το οποίο καλύπτει το ιστορικό κέντρο της πόλης και το παραλιακό µέτωπο. Το έργο, που χρηµατοδοτήθηκε από το ΣΑΑΣ, δόθηκε σε κυκλοφορία το καλοκαίρι
του 2010. Παρά την εύστοχη επιλογή διαδροµών και διατοµών,
δυστυχώς δεν έχει λειτουργήσει σωστά, αφού η εκτεταµένη
παράνοµη στάθµευση διακόπτει τη συνέχειά του.
Για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου, πρόσφατα τέθηκε σε εφαρµογή δηµοτικό σύστηµα µίσθωσης 400 ποδηλάτων δηµόσιας χρήσης, ειδικής κατασκευής για κυκλοφορία
στην πόλη.
Τα ποδήλατα διατίθενται δωρεάν στους κατοίκους της πόλης
για διάστηµα 2 µηνών, οπότε επιστρέφονται στην υπηρεσία
προκειµένου να διατεθούν σε άλλους πολίτες. Οι “ενοικιαστές”
είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη, συντήρηση και επιστροφή του
ποδηλάτου. Για την προβολή της υπηρεσίας και την εγγραφή
των πολιτών στο πρόγραµµα, έχει διαµορφωθεί σχετική ιστοσελίδα, όπου παρέχονται όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες
(http://www.nafpaktosbikes.gr/home.html).

¢›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ

∞ÌÊ›‰ÚÔÌÔ˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘
ÛÂ Â¤ÎÙ·ÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘,
(·Ú·Ï›· æ·Ó‹˜)

“

Έκθεση Τροχαίας 2010
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™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ÏˆÚ›‰· Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂ ÌÔÓ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜
Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÂÓ‹ Ô‰ﬁ
(Ô‰ﬁ˜ ¡·˘Ì·¯›·˜ ¡·˘¿ÎÙÔ˘)

∞ÌÊ›‰ÚÔÌÔ˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜
Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙÔ Ô‰ﬁÛÙÚˆÌ·,
ÛÂ ÌÔÓﬁ‰ÚÔÌË ·Ú·ÏÈ·Î‹ Ô‰ﬁ
(·Ú·Ï›· °ÚÈÌﬁ‚Ô˘)

™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ÏˆÚ›‰· Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂ ÌÔÓ‹˜
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ Ô‰ﬁ
(Ô‰ﬁ˜ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘)

Η ετήσια έκθεση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αχαΐας – Τµήµατος Τροχαίας Πατρών και Αυτοκινητοδρόµων Αχαΐας πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα το διάστηµα 20 – 24 Σεπτεµβρίου.
Την ηµέρα των εγκαινίων πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στην
οποία συµµετείχαν µε εισηγήσεις
σχετικές µε την ευρωπαϊκή πολιτική για την οδική ασφάλεια, τις
ελληνικές επιδόσεις σε σύγκριση
µε αυτές των υπολοίπων κρατών
µελών της ΕΕ και τους εθνικούς
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™˘Ó‡·ÚÍË Â˙ÒÓ
Î·È Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ
ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Â˙Ô‰ÚﬁÌÈÔ

¶·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË
ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùﬁ‰ÚÔÌÔ

στόχους καθώς και επιτυχηµένες καµπάνιες ευαισθητοποίησης
του πληθυσµού στο εξωτερικό, οι συνάδελφοι κ.κ. Λουκάς ∆ηµητρίου – ειδικός γραµµατέας του ∆Σ του ΣΕΣ, Άγγελος Ρουχωτάς – εκπρόσωπος του ΙΟΑΣ “Πάνος Μυλωνάς” και Νίκος Μηλιώνης. Την εκδήλωση παρακολούθησαν τροχονόµοι, πολιτικά
πρόσωπα της πόλης και του Νοµού και µία τάξη µαθητών γυµνασίου. Για την ευαισθητοποίηση των πολιτών εκτέθηκαν, σε
κεντρικό σηµείο της πόλης, αυτοκίνητα και δίκυκλα ολοσχερώς
κατεστραµµένα σε συγκρούσεις.

Aνδριανή (Άννα) Γόγολα

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞ ™À¡∂¢ƒπ√À

Ο

λοκληρώθηκαν µε µεγάλη επιτυχία
οι εργασίες του 5ο ∆ιεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές µε κεντρικό θέµα: «Ενέργεια, περιβάλλον και µεταφορές» που οργάνωσε ο
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
(ΣΕΣ) και το Ινστιτούτο Μεταφορών
(ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στις 27 και
28 Σεπτεµβρίου, 2010, στο Βόλο. Το Συνέδριο αυτό, που κλείνει φέτος τα 10 χρόνια
ζωής του, παρακολούθησαν 200 περίπου
Συγκοινωνιολόγοι και άλλοι ειδικοί στις Μεταφορές από την Ελλάδα και άλλες χώρες
του εξωτερικού.
Σε 12 συνολικά Συνεδρίες και ειδικές παρουσιάσεις εργασιών ανακοινώθηκαν 60
επιστηµονικές εργασίες, ενώ δόθηκαν και 3
ειδικές οµιλίες από τον εκπρόσωπο της ΕΕ
κ. Arnoldas Milukas, τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης κ. David
Banister, και τον πρόεδρο της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Μεταφορών καθηγητή κ. Γ. Γιαννόπουλο.

∆ιαπιστώθηκε για µια ακόµη φορά ότι η
έρευνα στην Ελλάδα -και στον τοµέα των
Μεταφορών ειδικότερα- έχει να επιδείξει
υψηλό επίπεδο ποιότητας και ανθρώπινου
δυναµικού και µάλιστα σε Πανευρωπαϊκό
επίπεδο, αλλά βρίσκεται σε απαγορευτικά
χαµηλά επίπεδα από πλευράς χρηµατοδότησης και οργανωτικής διάρθρωσης. Μεγάλο ζητούµενο είναι ο εξορθολογισµός της
οργάνωσης και διοίκησης της έρευνας στη
χώρα µας, και µια επαρκής χρηµατοδότηση
που σήµερα φθάνει µόλις το 0.57% του
Ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).
Μεγάλος απών φαίνεται να είναι ο ιδιωτικός τοµέας ο οποίος στην Ελλάδα υστερεί
χαρακτηριστικά και δεν συµµετέχει στην
χρηµατοδότηση επιστηµονικών µελετών
και ερευνητικών προγραµµάτων σε αντίθε-
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ση µε άλλες χώρες τις ΕΕ όπου από αυτόν
προέρχονται τα περισσότερα κονδύλια.
Υπάρχουν, στον τοµέα των Μεταφορών,
µια σειρά µελετών και ερευνητικών αποτελεσµάτων που δυστυχώς παραµένουν
προτάσεις προς εφαρµογή µε µικρό ποσοστό υλοποίησης από τους αρµόδιους φορείς. Μεγαλύτερη συνεπώς προσπάθεια
πρέπει να γίνει στη χώρα µας για την µετάδοση και εφαρµογή των αποτελεσµάτων
των διαφόρων µελετών και ερευνητικών
προγραµµάτων στην πράξη και την υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων στον
τοµέα των Μεταφορών. Η καινοτοµία και
επιστηµονική γνώση, που παράγεται σε µεγάλο βαθµό από τους Ελληνικούς ερευνητικούς και µελετητικούς φορείς, πρέπει να
µεταφερθεί στην «παραγωγή» γιατί έτσι
θα δηµιουργηθεί ανάπτυξη και αύξηση της
παραγωγικότητας της Ελληνικής οικονοµίας που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

Από τις πολλές παρουσιάσεις εργασιών και
µελετών που έγιναν στο Συνέδριο προκύπτει µια σαφής ένδειξη ότι οι Ελληνικές πόλεις µε πρωτεργάτες τους φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης ιδίως στην µετά Καλλικράτη
ενισχυµένη µορφή τους θα πρέπει να λάβουν συστηµατικά και συντονισµένα µέτρα
ενίσχυσης των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών µε
περιβαλλοντικά φιλικά µέσα, σαν µοναδική
λύση στα κυκλοφοριακά προβλήµατα που
τις απειλούν. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή
σχέδια για εφαρµογή τέτοιων περιβαλλοντικά φιλικών µέτρων (π.χ. γραµµές τραµ,
επεκτάσεις συστηµάτων µετρό όπου υπάρχουν, χώροι στάθµευσης εκτός οδού και
µετεπιβίβασης στα µέσα ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών, λωρίδες για λεωφορεία). Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στη σύνταξη και υιοθέτηση ενιαίων
στρατηγικών σχεδίων για την ανάπτυξη
των συστηµάτων ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών
αλλά και της «κινητικότητας» γενικότερα
στις αντίστοιχες περιοχές τους.
Η νέα αντίληψη για την «κινητικότητα»
στις αστικές µας περιοχές είναι αυτή της
«βιώσιµης κινητικότητας» όπου κύριο µέ-
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ληµα είναι η παροχή ικανοποιητικού επιπέδου κινητικότητας στους µετακινούµενους
(σε αντίθεση µε τα οχήµατα) στους οποίους πρέπει να δίνονται όλα εκείνα τα αναγκαία µέσα για την εκτέλεση µιας γρήγορης και άνετης µετακίνησης µε τα πιο περιβαλλοντικά πρόσφορα µέσα (δηλαδή κυρίως µε µέσα -ικανοποιητικών και σωστά
οργανωµένων- ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών).
Ο µεγάλος «ασθενής» των Ελληνικών πόλεων είναι η στάθµευση. Πρέπει να υλοποιηθούν άµεσα σχέδια ελέγχου της στάθµευσης ιδίως στις κεντρικές περιοχές µε
παράλληλη κατασκευή χώρων στάθµευσης
εκτός οδού δίπλα σε σταθµούς – κόµβους
∆ηµοσίων Συγκοινωνιών ώστε να ενθαρρύνεται η µετεπιβίβαση σε µέσα ∆ηµοσίων
Συγκοινωνιών. Εάν δεν ελεγχθεί η παράνοµη στάθµευση στις αστικές περιοχές της
χώρας θα συνεχίζεται η αλόγιστη και µη
«βιώσιµη» χρήση του ΙΧ για τις καθηµερινές µας µετακινήσεις και τα προβλήµατα
των αστικών µεταφορών θα οξύνονται.
Στο Συνέδριο διαπιστώθηκε µε ικανοποίηση η οµαλή πορεία ανάπτυξης του συστήµατος των υπεραστικών αυτοκινητοδρόµων της χώρας µέσω των συµβάσεων παραχώρησης που έχουν γίνει και ελπίζεται η
µέθοδος αυτή να επεκταθεί στο µέλλον και
σε άλλους τοµείς των Μεταφορών. Η συνεργασία ∆ηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
έχει αποδώσει καρπούς σε όλα τα επίπεδα
σε πολλές χώρες του εξωτερικού και ελπίζεται ότι το σύστηµα αυτό θα επεκταθεί
στη χώρα µας και σε τοµείς όπως η παροχή δηµόσιας συγκοινωνίας και µάλιστα σε
ειδικές ευαίσθητες περιοχές όπως οι «άγονες γραµµές» σε όλους τους τοµείς των
µεταφορών, οι αεροπορικές µεταφορές
(αεροδρόµια), κ.λπ. Ένα άλλο µεγάλο θέµα
που συζητήθηκε στο Συνέδριο και για το
οποίο έγιναν πολλές παρουσιάσεις ήταν το
θέµα της οδικής ασφάλειας όπου η χώρα
µας εµφανίζεται σταθερά στις τελευταίες
θέσεις της ΕΕ. Αξιολογήθηκε σαν θετική η
δηµιουργία του Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) αλλά τονίστηκε η
ανάγκη να ληφθούν µέτρα σε πολλά επίπεδα και να υπάρξει συστηµατική και συνεπής υλοποίηση µέτρων ώστε και οι προτάσεις του ΕΣΟΑ να «πιάσουν τόπο». Τονίστηκε από όλους του οµιλητές – και άλλωστε αυτό φάνηκε από τις πολλές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις εργασιών – ότι
υπάρχουν πολύ αξιόλογα επιστηµονικά και
ερευνητικά αποτελέσµατα για την οδική
ασφάλεια και αυτά πρέπει να αξιοποιη-

θούν. Οι περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι: η πρόληψη των
ατυχηµάτων µέσω ενηµέρωσης των οδηγών και ανάπτυξης σωστής «οδηγικής συνείδησης και συµπεριφοράς» σε όλα τα
επίπεδα, η χρήση των νέων τεχνολογιών
για υποβοήθηση των οδηγών σε ασφαλή
οδήγηση (έξυπνο αυτοκίνητο – έξυπνος
δρόµος), σωστή σήµανση και κατασκευή
της οδικής υποδοµής (τονίστηκε ότι µαζί
µε τα «µεγάλα έργα» είναι εξίσου χρήσιµα
και τα µικρά και καθηµερινά που όµως κάνουν πιο ασφαλή τη χρήση της οδικής
υποδοµής), και φυσικά η εκπαίδευση των
νέων µας από τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού µέχρι το Λύκειο. Είναι επίσης πλέον
καιρός να γίνουν και στη χώρα µας οι λεγόµενες µελέτες ελέγχου επικινδυνότητας
και ασφάλειας όλου του οδικού δικτύου
(safety audits) για ασφαλείς δρόµους.

Η στάθµευση στα αεροδρόµια
µπορεί να είναι ακριβότερη
από το εισιτήριο της πτήσης
™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚﬁÌÈÔ «∂. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» Ë ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÊıËÓ‹
Η στάθµευση ενός αυτοκινήτου στο αεροδρόµιο για µια εβδοµάδα µπορεί να κοστίσει
περισσότερο από το εισιτήριο της πτήσης.
Από µια συγκριτική έρευνα τελών στάθµευσης του διαδικτυακού γερµανικού ταξιδιωτικού γραφείου Travel24 προκύπτει ότι σε µερικά ευρωπαϊκά αεροδρόµια η στάθµευση είναι µια µάλλον ακριβή «διασκέδαση». Είναι
ενδιαφέρον ότι µέσα στην ίδια τη Γερµανία
οι διαφορές τελών είναι αρκετά µεγάλες. Στο
Μόναχο τα τέλη για στάθµευση µιας εβδοµάδας φθάνουν τα 250€. Στη Στουτγάρδη πληρώνει κανείς 203€, ενώ τα βερολινέζικα αεροδρόµια Tegel και Schoenefeld ζητούν περίπου 100€. Κατά µέσον όρο, στα 17 µεγαλύτερα γερµανικά αεροδρόµια πληρώνει κανείς
97€ την εβδοµάδα.

Μια σύγκριση µε άλλα διεθνή αεροδρόµια
δείχνει µεγάλες διαφορές στα τέλη. Στη Ζυρίχη κοστίζει η ακριβότερη εβδοµαδιαία προσφορά 151€, στο Τόκιο 128€ και στο
Heathrow του Λονδίνου 156€. Το ακριβότερο όλων είναι το αεροδρόµιο της Βιέννης,
όπου τα εβδοµαδιαία τέλη µπορούν να φθάσουν τα 588€. Σχετικά φθηνότερα είναι τα
αµερικανικά αεροδρόµια. Στο αεροδρόµιο
JFK της Ν. Υόρκης, τα ακριβότερα εβδοµαδιαία τέλη ανέρχονται στα 96€.
Στη Ζυρίχη, όπως και σε πολλά διεθνή αεροδρόµια, υπάρχει µια διαφοροποιηµένη δοµή
τελών στάθµευσης. Μία θέση στην πιο αποµακρυσµένη περιοχή του χώρου στάθµευσης
κοστίζει 88€. Για το φορέα λειτουργίας του
αεροδροµίου της Ζυρίχης η στάθµευση απο-

Στο Συνέδριο τιµήθηκε ο οµότιµος καθηγητής του ΕΜΠ κ. Ιωάννης Φραντζεσκάκης
για την πολύτιµη και πολύχρονη συµµετοχή του στα συγκοινωνιακά δρώµενα της
χώρας µας. Σε µια ιδιαίτερα συγκινητική
και σεµνή τελετή, απονεµήθηκε στον καθηγητή κ. Φραντζεσκάκη αναµνηστική
πλακέτα στον πρωτοπόρο Συγκοινωνιολόγο που υπήρξε από τα ιδρυτικά µέλη του
ΣΕΣ και ο οποίος διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου την περίοδο 19761978. Την απονοµή έκαναν εκ µέρους του
ΣΕΣ ο Πρόεδρος του ∆Σ κ. Βασίλης Χαλκιάς και εκ µέρους του ΙΜΕΤ ο Πρόεδρος
του Ινστιτούτου καθηγητής Γ. Γιαννόπουλος, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πολύπλευρο Έργο του καθηγητή Φραντζεσκάκη. Εκ
µέρους του ΕΜΠ στο Έργο του καθηγητή
αναφέρθηκε ο καθηγητής του ΕΜΠ κ.
Αντώνης Σταθόπουλος και τις οµιλίες
έκλεισε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΕΣ και
µαθητής και συνεργάτης επί σειρά ετών
του τιµώµενου κ. Γιάννης Χανδάνος.
Kωνσταντίνος Aντωνίου
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τελεί µια σηµαντική πηγή µη-αεροπορικών εσόδων.
Στο έτος 2009 τα έσοδα από τα τέλη στάθµευσης
ανήλθαν στα 45 εκατ. €.
Στον αερολιµένα «Ε. Βενιζέλος» της Αθήνας, τέλος, τα
τέλη στάθµευσης είναι σχετικά χαµηλά και ανέρχονται
στα 80€ κατά µέγιστο (διακεκριµένη στάθµευση), ενώ
στην τυπική περίπτωση στα 50€ την εβδοµάδα.
(πηγές: ΝΖΖ 12.8.2010, www.aia.gr πρόσβαση 3.9.2010)

Αλέξανδρος ∆ελούκας

Μέθοδοι και εργαλεία
για την υποστήριξη
της χρήσης
βαθµονόµησης(calibration)
και επαλήθευσης
(validation) µοντέλων
κυκλοφοριακής
προσοµοίωσης –
Το έργο MULTITUDE
Τα µοντέλα προσοµοίωσης έχουν εξελιχθεί (την τελευταία δεκαετία) σε ένα ισχυρό εργαλείο στην κυκλοφοριακή ανάλυση. Παρόλα αυτά, παραµένουν αρκετά
ανοιχτά θέµατα τα οποία προκαλούν δυσκολίες και
σύγχυση και περιορίζουν τη χρήση τους. Τα θέµατα
αυτά επιδιώκει να αντιµετωπίσει το ερευνητικό έργο
MULTITUDE, το οποίο ξεκίνησε νωρίτερα φέτος και
χρηµατοδοτείται
από
το
πρόγραµµα
COST (Cooperation in the field of Scientific and
Technical Research) της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο
την ανάπτυξη, δοκιµή και προώθηση της χρήσης µεθόδων και διαδικασιών για τη βαθµονόµηση και επαλήθευση µοντέλων κυκλοφοριακής προσοµοίωσης. Ένας
από τους πρωταρχικούς στόχους του έργου είναι η
υλοποίηση µιας on-line έρευνας ερωτηµατολογίου
σχετικά µε την ισχύουσα πρακτική στη χρήση
της προσοµοίωσης (www.multitude-project.eu/ survey) και Θα θέλαµε να προσκαλέσουµε όσους έχουν
σχετικές εµπειρίες να συµµετάσχουν και να προσθέσουν τις εµπειρίες τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας
αυτής θα δηµοσιευθούν στο τέλος του χρόνου, συνοδεύοντας µια έκθεση που θα περιγράφει την επικρατούσα κατάσταση (state-of-the-art) όσον αφορά τα δεδοµένα και τις τεχνικές βαθµονόµησης. Τα επόµενα 3
χρόνια, στο πλαίσιο του έργου θα εξεταστούν θέµατα
όπως η διαθεσιµότητα και ποιότητα δεδοµένων και η
σχέση µεταξύ ποιότητας δεδοµένων και βαθµονόµησης, αλλά και η ανάπτυξη και εφαρµογή µεθοδολογιών
για την εκτίµηση παραµέτρων κυκλοφοριακών µοντέλων, οι οποίες έχουν εφαρµογή τόσο σε ντετερµινιστικά, όσο και στοχαστικά µοντέλα. Εφόσον επιθυµείτε να
προστεθούν τα στοιχεία σας στη λίστα αλληλογραφίας,
ώστε να µπορείτε να ενεργοποιηθείτε στο έργο, µπορείτε είτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στο τέλος το
ερωτηµατολογίου, είτε για την Ελλάδα να επικοινωνήσετε
µε
τον
Κώστα
Αντωνίου,
ΕΜΠ,
(antoniou@central.ntua. gr), το Συντονιστή του έργου
Vincenzo Punzo (vinpunzo@unina.it) ή τον Υπεύθυνο
∆ιάχυσης (Dissemination Manager) Mark Brackstone
(mark.brackstone@egis-mobilite.co.uk).
Κωνσταντίνος Αντωνίου
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∆ιόδια
Ελεύθερης Ροής
Τα διόδια ελεύθερης ροής έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ως τα διόδια της
επόµενης µέρας. Τι είναι τα διόδια ελεύθερης ροής;
Τα διόδια ελεύθερης ροής καταργούν τη
συµβατική µορφή των σταθµών διοδίων
µε τους θαλαµίσκους και τις µπάρες. Η
µοναδική εµφανής υποδοµή που απαιτείται να εγκατασταθεί στον δρόµο είναι
δύο µεταλλικά πλαίσια σχήµατος «Π»
όπως αυτά που φαίνονται στην εικόνα
που ακολουθεί.
Το πρώτο µεταλλικό πλαίσιο αποτελεί το
σηµείο στο οποίο γίνεται ηλεκτρονικά η
συναλλαγή και η πληρωµή των διοδίων.
Οι ειδικές κεραίες που είναι ενσωµατωµένες στο πλαίσιο επικοινωνούν µε τον

ποµποδέκτη που είναι τοποθετηµένος
στο παρµπρίζ του οχήµατος, µέσω του
οποίου καταγράφεται ηλεκτρονικά η διέλευση και χρεώνεται ο λογαριασµός του
οδηγού µε τον οποίο είναι συνδεδεµένος
ο ποµποδέκτης. Όλα τα οχήµατα εντοπίζονται αυτόµατα στα σηµεία συναλλαγής των διοδίων από δυο αυτόνοµα υποσυστήµατα χρέωσης. Το ένα βασίζεται
σε επικοινωνία µε µικροκύµατα µε τον
ποµποδέκτη που είναι τοποθετηµένος
στο εσωτερικό του οχήµατος, ενώ το
άλλο υποσύστηµα βασίζεται στην µετάδοση και επεξεργασία εικόνων βίντεο. Οι
δυο µετρήσεις συνδυάζονται ώστε να
εξασφαλιστεί η εγκυρότητα της πληροφορίας.
Στην περίπτωση που ένα όχηµα είναι
εφοδιασµένο µε ποµποδέκτη, το τέλος
διοδίου θα χρεωθεί µέσω του κεντρικού
συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση
όπου το όχηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε
ποµποδέκτη, τότε ενεργοποιείται ειδικό
σύστηµα, το οποίο επεξεργάζεται την εικόνα του οχήµατος και µέσω ειδικής τεχνολογίας πραγµατοποιείται η αναγνώριση του αριθµού της πινακίδας κυκλοφορίας που καταγράφεται από τον εξοπλι-
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σµό του δεύτερου πλαισίου. Στη συνέχεια, αφού ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης
του οχήµατος από την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήµατος, δίνεται η δυνατότητα πληρωµής τού αντιτίµου εντός κάποιου εύλογου χρονικού διαστήµατος
και µε πολλούς «σύγχρονους» τρόπους
(Internet, SMS, ATMS, ξυστές κάρτες
κλπ). Αν ο υπόχρεος πληρωµής δεν καταβάλει το αναλογούν αντίτιµο, τότε
επιβάλλεται πρόστιµο στους παραβάτες
που είναι πολλαπλάσιο της τιµής του
διοδίου.
Η διέλευση λοιπόν από τα διόδια πραγµατοποιείται µε ασφάλεια, ευκολία αλλά
κυρίως χωρίς καθυστερήσεις και ουρές.
Το όφελος χρόνου είναι σηµαντικότατο
εφόσον η καθυστέρηση στους σταθµούς
διοδίων µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο επίπεδο εξυπηρέτησης των
χρηστών. Φυσικά δεν απαιτείται επιπλέον εύρος στους Σταθµούς ∆ιοδίων εξοι-

κονοµώντας έτσι σηµαντικές εκτάσεις
που είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν καθώς και κόστος απαλλοτριώσεων. Επιπλέον το σύστηµα αυτό επιτρέπει
ένα πιο ελαστικό και δίκαιο τρόπο χρέωσης ανά χρήστη, εφόσον επιτρέπει εύκολα τη καταγραφή της εισόδου και της
εξόδου του κάθε οχήµατος, µε τη χρήση
κατάλληλου εξοπλισµού παρά την οδό
και στο όχηµα, χωρίς την ύπαρξη σταθµού διοδίων σε κάθε είσοδο και έξοδο.
Τα διόδια ελεύθερης ροής εφαρµόζονται
µε επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια σε
αυτοκινητόδροµους ανά τον κόσµο σε
χώρες όπως Αυστρία, Χιλή, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ισραήλ κλπ.
Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή
τους είναι να υπάρχει το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, που να διευκολύνει τη
διανοµή ποµποδεκτών, να εξασφαλίζει
πολλούς τρόπους πληρωµής, να διασφαλίζει τη προστασία των προσωπικών δεδοµένων και να ρυθµίζει τα θέµατα των
παραβατών. Τα διόδια ελεύθερης ροής
θα εφαρµοσθούν άραγε και στην Ελλάδα;
Ελένη Τυρογιάννη (241)

™˘Ó¤‰ÚÈÔ VELO – CITY GLOBAL 2010. ™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË
M∂ƒ√™ I
°ÂÓÈÎ¿
∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Velo – City Â›Ó·È
¤Ó·˜ ıÂÛÌﬁ˜, ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓÔ˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË
ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ˆ˜ ˘ÁÈÂÈÓÔ‡,
·ÍÈﬁÈÛÙÔ˘ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿
ÊÈÏÈÎÔ‡ Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ÙÚﬁÔ˘ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜.
∆Ô ÚÒÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ ÙÔ 1980 ÛÙË µÚ¤ÌË, Î·È ÛÙÔ
Ï·›ÛÈﬁ ÙÔ˘, 3 ¯ÚﬁÓÈ· ·ÚÁﬁÙÂÚ·,
Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ô‰ËÏ·ÙÒÓ (European
Cyclists’ Federation | ECF1). ∆Ô
ÊÂÙÈÓﬁ2 Û˘Ó¤‰ÚÈÔ – Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ECF, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙË˜ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË˜ Î·È ÙÔ˘ ﬁÌÔÚÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ Frederiksberg - ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 22 - 25 πÔ˘Ó›Ô˘, Î·È ÙÔ ÂﬁÌÂÓÔ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÂ› ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 23
-25 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ÛÙË ™Â‚›ÏÏË3.
∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜ ÙË˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ
ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ÙË˜ ‰ËÌﬁÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜, ÂÈÛÙËÌﬁÓˆÓ, ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ,
ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ÎÏ. ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘ÓıÂ› Î·È
Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÂ› Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ Ì¤ÛÔ˘ ·ÛÙÈÎ‹˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜.
ÕÏÏÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÛÙﬁ¯ÔÈ Â›Ó·È:
ñ ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÙÔÓ
ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎﬁ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îﬁ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘ﬁ„Ë ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ˆ˜ Ì¤ÛÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜.
ñ ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ﬁÏÂˆÓ, Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î‹ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ñ ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯ﬁÓÙˆÓ.
™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ·ﬁ 1.000 Û‡ÓÂ‰ÚÔÈ ·ﬁ 58
¯ÒÚÂ˜, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË, ÀÔ˘ÚÁÂ›·, ¢‹ÌÔ˘˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ˘ÁÂ›·, ÎÏ., ª∫√
ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ˘ÁÂ›·˜ & ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÏÈÌ¤ÓÂ˜,
ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚﬁÌˆÓ, ÌÂÏÂÙËÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ÌÂ ·ÁÎﬁÛÌÈÔ ¤ÚÁÔ, ÙË ‚ÈÔÌË¯·Ó›·
Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ÙË ‚ÈÔÌË¯·Ó›· ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÎÏ.
∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ4:
ñ £ÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙËÓ ÔÏÔÌ¤ÏÂÈ·, Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜, ÂÍ¤ıÂÛ·Ó ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È
Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù·, ﬁˆ˜ Ë ·ÛÙÈÎ‹ Ô‰ËÏ·Û›· ˆ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜
ÔÈﬁÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÔÊ¤ÏË ·ﬁ ÙË
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ˆ˜ Ì¤ÛÔ˘ ·ÛÙÈÎ‹˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜, ÎÏ., ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó
Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ﬁÏÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ÂﬁÌÂÓÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜, ÎÏ., Â˘Úˆ·˚Î¤˜ Î·È
ÂıÓÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ ÎÏ›Ì· ·ﬁ ÙËÓ Connie
Hedegaard, ∂›ÙÚÔÔ ÙË˜ ∂∂ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÌ¤· “¢Ú¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›Ì·” Î·È ÙÔÓ
πÚÏ·Ó‰ﬁ ÀÔ˘ÚÁﬁ ÁÈ· ÙÈ˜ µÈÒÛÈÌÂ˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÙË ÃˆÚÔÙ·Í›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.
ñ ∂ÈÌ¤ÚÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜, Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ‰È·Ï¤ÍÂÈ˜, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ÙÚ·¤˙È· Î·È Û˘ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ﬁÔ˘– ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ – ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È Û¯¤‰È· ‰Ú¿ÛË˜ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ﬁÏÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ˆ˜ Ì¤ÛÔ˘ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜, ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË
ÙË˜ Û˘Ó¤ÚÁÈ¿˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ Ô‰ÈÎ‹˜

18

¢E§TIO ™.E.™. ñ ™E¶TEMBPIO™ - OKTøBPIO™ 2010

·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, ÎÏ.
ñ ™˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÛÂ 10 Î·ıÔÚÈÛÌ¤Ó· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ﬁÏË˜, ﬁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÂÚ›ÙÂÚ· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÌÂ ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÙÚ¤Ó·, ÙÔ
Ô‰‹Ï·ÙÔ ˆ˜ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÊÔÚÙ›Ô˘, ÙÈ˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÂ ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜, ÙË ÌÂÙ·Î›ÓËÛË Ì·ıËÙÒÓ ÚÔ˜ / ·ﬁ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂ Ô‰‹Ï·ÙÔ,
ÎÏ.,
ŸÏÂ˜ ÔÈ ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ¤¯Ô˘Ó
·Ó·ÚÙËıÂ› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜, ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÈÏÂÁÌ¤Ó· ÛËÌÂ›· ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ, Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘,
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜ ﬁÏÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, Ì¤ÙÚ· Î·È ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Ô‰ÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ
ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ
∂˘ÚÒË
∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÙÈ˜ ∂˘Úˆ·˚Î¤˜
¯ÒÚÂ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·‡ÍËÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ·. ∫Ú›ÛÈÌ· ÛËÌÂ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È:
ñ √È ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ.
ñ √ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ‰ËÌﬁÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ·ıÌÒÓ ‰È¿ıÂÛË˜ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ.
ñ ∏ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ﬁÏË˜.
ñ ∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.
ñ ∏ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ·ﬁ ¿ÏÏ· Ì¤Û·.
ñ ∏ Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÛÙÈÎ‹ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·.
ñ ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜.
2001

2009

∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· OBIS5 (Optimising Bike Sharing in European Cities) ·ÊÔÚ¿ ÛÙË
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, ÌÂÙ·Í‡ 15 ÂÙ·›ÚˆÓ ·ﬁ 19 Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜.
∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
ñ √È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ﬁÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ªÈÎÚ¤˜ ﬁÏÂÈ˜ (<500.000 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜) ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌﬁ˙Ô˘Ó Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, ¯·ÌËÏ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÌÂ ¯·ÌËÏﬁÙÂÚÔ ÎﬁÛÙÔ˜
ÙﬁÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ﬁÛÔ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
ñ √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÌÈÎÚﬁÙÂÚˆÓ ﬁÏÂˆÓ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ·Úﬁı˘ÌÔÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜.
ñ √ Ì¤ÛÔ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ó¿ Î¿ÙÔÈÎÔ Â›Ó·È ›‰È·˜ Ù¿ÍË˜
ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ﬁÏÂÈ˜ È‰›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜.
ñ √ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ Î¿ÙÔÈÎÔ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ·Ó¿ Ô‰‹Ï·ÙÔ Â›Ó·È ˘„ËÏﬁÙÂÚÂ˜ ÛÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ﬁÏÂÈ˜, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘„ËÏﬁÙÂÚË ÏËı˘-

ÛÌÈ·Î‹ ˘ÎÓﬁÙËÙ· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙËÓ ˘„ËÏﬁÙÂÚË ˘ÎÓﬁÙËÙ· ÛÙ·ıÌÒÓ.
ñ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ﬁÏÂÈ˜ (> 500.000
Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜), ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 24ÒÚÂ˜ / 7 ËÌ¤ÚÂ˜, ÂÓÒ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÌÈÎÚﬁÙÂÚÂ˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Ó‡¯Ù·˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÌÈ·˜ ﬁÏË˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
Î·ı’ ﬁÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.
ñ ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ﬁÏÂÈ˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ù·
ÚÒÙ· 30 ÏÂÙ¿ ÙË˜ ÒÚ·˜. √È ÌÈÎÚ¤˜ ﬁÏÂÈ˜ Û˘¯Ó¿ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ
‰ˆÚÂ¿Ó ¯ÚﬁÓÔ, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ‚ÈˆÛÈÌﬁÙËÙ·
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
ñ §ÈÁﬁÙÂÚÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙ· Ô‰‹Ï·Ù· Ô˘
Ê¤ÚÔ˘Ó ‰È·ÎÚÈÙ‹ Û‹Ì·ÓÛË (ÏÔÁﬁÙ˘Ô, ¯ÚÒÌ·Ù·, ÎÏ.) ÙË˜ ﬁÏË˜ ÛÙËÓ ÔÔ›·
·Ó‹ÎÔ˘Ó.
∆· Î˘ÚÈﬁÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
ñ ÀÔÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜ ˙‹ÙËÛË˜.
ñ µÏ¿‚Â˜ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Î·È ˙ËÌ›Â˜ ÛÙÈ˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ.
ñ À„ËÏﬁ ÎﬁÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜.
ñ µ·Ó‰·ÏÈÛÌÔ› Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ.
ñ ∂ÏÏÈ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË.
ñ ŒÏÏÂÈ„Ë ˙‹ÙËÛË˜ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÈ˜ ﬁÏÂÈ˜ ÌÂ “Ô‰ËÏ·ÙÈÎ‹ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·”.
ñ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌﬁ˜ ÌÂ Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÔÈÎ›·ÛË˜ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ.

✧ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎÔ›: Î·ıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÓÔÌÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÓÔÌ‹
ÙË˜ ÁË˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ÚÔ·ÛÙÈ·Î¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

¶ÚÔÔÙÈÎ¤˜
✧ ¶ÔÏÏ·Ï¤˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·, ÎÏ.
✧ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ﬁÏÂÈ˜ ÌÂ ÏËı˘ÛÌﬁ ¿Óˆ ÙˆÓ 250 000 Î·ÙÔ›ÎˆÓ.
✧ ∞ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÚﬁÛıÂÙË ˘ËÚÂÛ›· ÙË˜ ﬁÏË˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ ÙË˜.
✧ ∞ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ËÌﬁÛÈ·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜.

™‡ÛÙËÌ· ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÙÔ
¶·Ú›ÛÈ
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Vélib6,
Î·È ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·’ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ: “vélo libre” ‹ “vélo liberté”, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÂÏÂ‡ıÂÚÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ”. ∆¤ıËÎÂ ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ 2007 Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈÎﬁÙËÙ¿
ÙÔ˘ ÛÂ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙ· Ô‰‹Ï·Ù· Î·È ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ
25.000 Ô‰‹Ï·Ù· Î·È 1.450 ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó 1,5 ¯ÏÌ.
·ﬁ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È 3.300 Ô‰‹Ï·Ù· ·ﬁ 300 ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜.
∏ ˘ËÚÂÛ›· Vélib Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË 24 ÒÚÂ˜ / 7 ËÌ¤ÚÂ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌÂ ·˘ÙÔÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙË˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÙË
°·ÏÏ›·
°È· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙË °·ÏÏ›·, ¤¯ÂÈ ıÂÛÈÛÙÂ› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Â˘ÓÔ˚ÎÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ·Ó¿ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·:
ñ ™ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ô ÂÚÁÔ‰ﬁÙË˜ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÎﬁÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ﬁÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ ¯Ú‹ÛË ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ‹ ÌÂ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙ· Ô‰‹Ï·Ù·.
ñ ™ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Î·Ù¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‹ ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ.
ñ ™ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ‰‡Ô
Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ ﬁÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 30 ¯ÏÌ./ÒÚ·.
ñ ™ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎﬁ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ (cycle master plan), ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÙÔ
85% ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÁÈ· Ô‰‹Ï·Ù· (˘Ô‰ÔÌ¤˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ).
ñ ™ÙË ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (Environment Roundtable), ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ ∆ÔÈÎ¤˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ˜, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ.
∆· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰È·‰Â‰ÔÌ¤Ó· Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚﬁÓÈ· Î·È ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ﬁÏÂÈ˜. ∞ﬁ ÙËÓ
·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Á·ÏÏÈÎ¤˜ ﬁÏÂÈ˜, ÚÔ¤Î˘„·Ó Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·.

¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ
✧ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÎÓÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙ·ıÌÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÓ˘ﬁÌÂÓË ·ﬁÛÙ·ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙÈ˜ ÎÂÓÙÚÈÎ¤˜ ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: 300 Ì.
✧ ÃÚ‹ÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜.
✧ ¢˘Ó·ÌÈÎ‹ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ˘ËÚÂÛ›·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ì¤Ûˆ blogs, ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘˙‹ÙËÛË˜, ÎÏ.
✧ ∂ÎÙÂÙ·Ì¤ÓÂ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ﬁÙÈ ÚÈÓ
ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Vélib ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, 10.000 ¿ÙÔÌ· ¤ÁÈÓ·Ó Á›ÓÂÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈ· ¯Ú‹ÛË.

¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›
✧ ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÔ›: ﬁˆ˜ Ë ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÌÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ˙‹ÙËÛË, Ë ÙÔÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ ﬁÏË˜, ÎÏ.
✧ µ·Ó‰·ÏÈÛÌÔ›: ÏﬁÁˆ ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ ÎﬁÛÙÔ˘˜ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ
Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜.

√È ÛÙ·ıÌÔ› ‰È¿ıÂÛË˜ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ·¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ÙË˜ Ù¿ÍÂˆ˜ ÙˆÓ 300 Ì. ∂›Ó·È ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙË ˙ÒÓË ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË˜, ¤Íˆ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚﬁ, ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÌÓËÌÂ›· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌÔÊÈÏÂ›˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ﬁÏË˜.

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ñ ∆ËÓ Ï‹ÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Vélib ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÂ Û‡Ì‚·ÛË, Ë ÔÏ˘ÂıÓÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÙÔÔı¤ÙËÛË˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘·›ıÚÈ·˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛË˜ JC Decaux7.
ñ √ ¢‹ÌÔ˜ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÌÂ 400 €/Ô‰‹Ï·ÙÔ ÙËÓ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÂıÂ› ÂÎÙﬁ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ÌÂÙ·Í‡ 4% Î·È
20% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓﬁÏÔ˘ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ.

∏ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ñ ¶·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›·, ﬁˆ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙ·ıÌÒÓ, ‰È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ· ÛÙ·ıÌÔ‡, ÎÏ. ÛÂ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ¯ÚﬁÓÔ, Ì¤Ûˆ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂÊˆÓ›·˜.
ñ ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ.

∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
¶ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜
ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ‚Ï¿‚Â˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Î·ı·ÚÈﬁÙËÙ·, ÎÏ. ¶·Ú’ ﬁÏ· ·˘Ù¿, ¤Ó· ·ﬁ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ë ˘ËÚÂÛ›· Vélib, ·ﬁ ÙÔÓ ÚÒÙÔ
¯ÚﬁÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜, Â›Ó·È ·˘Ùﬁ ÙÔ˘ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ¤Ó· ¯ÚﬁÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ ÙÔ 20% ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓÔ.

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
∞ﬁ ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘
2008, ÚÔ¤Î˘„·Ó Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ÛÙÔÈ¯Â›·:
ñ ∆Ô 61% ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ·
Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
ñ ∆Ô 19% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ‰ÂÓ ı· Â›¯Â Î¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
Vélib.
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ñ ∆Ô 20% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÌÂ›ˆÛ·Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜
˘ËÚÂÛ›·˜ Vélib.
ñ ∆Ô 59% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Vélib ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙË˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ ÌÂ ·ÛÙÈÎ‹ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·.
ñ ∆Ô 84% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ıÂˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Vélib Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙˆÓ ‰ËÌﬁÛÈˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.
ñ ∆Ô 25% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ÌÂ Vélib.
ñ √ Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ ÂÓﬁ˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Vélib Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Â›Ó·È 22 ÏÂÙ¿
ÙË˜ ÒÚ·˜.

ÚÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙË˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 88 ÂÎ·Ù. í (~107 ÂÎ·Ù. €), Ù· ÔÔ›· ı· ‰··ÓËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2010 – 18.
∆Ô ÎﬁÛÙÔ˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜
ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· (access fee) Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ (usage charge), Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· ¯Ú‹ÛË˜. ∆· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÎﬁÛÙË ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·10.

∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ
√È ÛÙﬁ¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Ù·
ÂﬁÌÂÓ· ¯ÚﬁÓÈ·, Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ›:
ñ ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿
Ì¤ÛÔ (modal split) ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2000 - 2026, Î·Ù¿ 400%, ‹
ñ ¶ÔÛÔÛÙﬁ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ Ì¤ÛÔ (modal split)
ÙÔ 2026: 5%.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2006/07 ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ﬁÙÈ Ô ÂÈ‰ÈˆÎﬁÌÂÓÔ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜
ÁÈ· ÙÔ 2010 (·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 80%) Â›Ó·È ÂÈÙÂ‡ÍÈÌÔ˜.
∂ÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÛÙﬁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, Â›Ó·È:
1. Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 15% ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎﬁ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌÂ Ô‰‹Ï·ÙÔ,
2. Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 15% ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎﬁ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌÂ Ô‰‹Ï·ÙÔ,
3. Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 70% ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙﬁ˜ Î¤ÓÙÚÔ˘, ÌÂ Ô‰‹Ï·ÙÔ.
∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Barclays Cycle Superhighways8, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÂÓﬁ˜ Ó¤Ô˘
‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·Ùﬁ‰ÚÔÌˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÂ Ù· ﬁÌÔÚ·
ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, ·ÛÊ·ÏÂ›˜, ¿ÓÂÙÂ˜, Ù·¯Â›˜ Î·È ·’ Â˘ıÂ›·˜ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜.
√È ‰‡Ô ÚÒÙÂ˜ ‰È·‰ÚÔÌ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÔıÂ› ÛÂ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· (πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010) Î·È
ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ¿ÏÏˆÓ ‰¤Î· Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2015.
√È Ó¤Â˜, Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ Ô‰‹Ï·ÙÔ, Ô˘ ı· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ·ﬁ ÙËÓ
˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ÛÂ 120.000, ÂÓÒ ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙË˜
˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 168 ÂÎ·Ù. í (~200 ÂÎ·Ù. €), Ù· ÔÔ›· ı· ‰··ÓËıÔ‡Ó
Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2010 – 18.

∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· Biking Boroughs, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∞ﬁ ÙÔ˘˜ 20 - ﬁÌÔÚÔ˘˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ – ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÂÈÏ¤ÁËÎ·Ó ·Ú¯ÈÎ¿, 13. √È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÛÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚Â› Î·ı¤Ó·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Â›Ó·È:
ñ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓﬁ˜ ÙÔÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿ÛË˜ (Local Action Plan),
ñ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ∆ÔÈÎÒÓ ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ
™¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ (Local Implementation Plans | LIPs),
ñ Ë ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÂ ÙÔÈÎﬁ Â›Â‰Ô.

∏ ÌÂÙ·ÌﬁÚÊˆÛË ÙË˜ ™Â‚›ÏÏË˜
∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· Ù¤ıËÎÂ ÛÂ ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÌÂÙ·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ÙË˜ ™Â‚›ÏÏË˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌﬁÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Ó¤ˆÓ Â˙Ô‰ÚﬁÌˆÓ,
Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚﬁÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜.
∞ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙË˜ ﬁÏË˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÎﬁÓËÛË ÂÓﬁ˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (Urban Master Plan), ÛÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÙˆÓ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÌÂ ªªª (ÌÂÙÚﬁ, ÙÚ·Ì, ÏÂˆÊÔÚÂ›·), Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ÂÚ¿ÙËÌ·.
™ÙÔÈ¯Â›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ì¤ÛÔ˘ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜, ÎﬁÛÙË Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ï‹ıÔ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ, Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ›
Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜, Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˘ﬁ„Ë ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

¢›ÎÙ˘Ô “˘ÂÚ-ÏÂˆÊﬁÚˆÓ” Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘

∏ ˘ËÚÂÛ›· Barclays Cycle Hire9, ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È¿ıÂÛË˜
ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ˘ËÚÂÛ›·, Ô˘ Ù¤ıËÎÂ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‹‰Ë 6.000 ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙ· Ô‰‹Ï·Ù· Î·È 400 ÛÙ·ıÌÔ‡˜
‰È·ÓÔÌ‹˜.
√È Ó¤Â˜, Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù· ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙ· Ô‰‹Ï·Ù·, Ô˘ ı· ÚÔÎ‡„Ô˘Ó ·ﬁ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ÛÂ 30.000, ÂÓÒ ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ Ï‹-
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∆Ô Î‡ÚÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 77 ¯ÏÌ. ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒÓ Ô‰ËÏ·Ùﬁ‰ÚÔÌˆÓ, ·ÌÊ›‰ÚÔÌË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ 94%. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÂÈÏ¤ÔÓ 30 ¯ÏÌ.

ñ ∆Ô ÔÛÔÛÙﬁ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È
ÛÂ 6% Î·È Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏﬁÙÂÚÔ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· (™·Ú·ÁﬁÛ·: 3 %, ™·Ó ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó:
2 % – 3 %, µ·ÚÎÂÏÒÓË 1,33 %, ª¿Ï·Á· 0,3%).
ñ ∏ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË CO2 ·ﬁ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ
ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ÙË Ê‡ÙÂ˘ÛË 36.000 ‰¤ÓÙÚˆÓ.
ñ ∏ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 1.000 ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈÒÓ.
ñ µÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ‰ËÌﬁÛÈ·˜ ˘ÁÂ›·˜.
ñ ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ÌË¯·ÓÔÎ›ÓËÙË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.
ñ ∞‡ÍËÛË ÙË˜ Ì¤ÛË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÈ˜ ·ÛÙÈÎ¤˜ Ô‰Ô‡˜.
ñ ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ıÔÚ‡‚Ô˘.

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
∂Í¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÙË ™Â‚›ÏÏË ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2004 – 2010

ñ ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÈÎ‹ ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜.
ñ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ﬁˆ˜ Ù· ‰ËÌﬁÛÈ· Ô‰‹Ï·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‰ËÌﬁÛÈ· Ì¤Û· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÁÈ’ ·˘Ùﬁ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÒıËÛË
ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÚÔÛ‚·ÛÈÌﬁÙËÙ·˜ Î·È Â·ÚÎ‹˜ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ Î¿Ï˘„Ë ÙË˜ ﬁÏË˜, ÙﬁÛÔ ·ﬁ ÏÂ˘Ú¿˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ﬁÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜.
ñ ∆Ô Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ËÌﬁÛÈˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙË˜ ˙‹ÙËÛË˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ ‰ËÌﬁÛÈ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜: ÔÈﬁÙËÙ·, ¿ÓÂÛË, ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ‰È·ÙÚÔÈÎﬁÙËÙ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
ñ ∞·ÈÙÂ›Ù·È Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌﬁÛÈˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ﬁÌÔÚˆÓ ﬁÏÂˆÓ.
ñ ∆· ‰ËÌﬁÛÈ· ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙ· Ô‰‹Ï·Ù·:
ñ ∂›Ó·È Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· Û˘Ì‚·ÙÈÎ¿ Ì¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎ¿ Ô‰‹Ï·Ù·.
ñ ¶·Ú¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ ÛÂ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó
ñ √‡ÙÂ Ù· ‰ËÌﬁÛÈ· Ô‡ÙÂ Ù· È‰ÈˆÙÈÎ¿ Ô‰‹Ï·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÂ ÎÚ›ÛË.

™¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
∫·ÓﬁÓ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÙÈÎﬁ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÛÙË ™Â‚›ÏÏË: ÀÔ¯ÚÂˆÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÒÛÙÂ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Ó·
ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ ﬁÏË..
(Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È)

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ‰È·ÙÔÌ¤˜ Ô‰ÒÓ
Aνδριανή (Άννα) Γόγολα
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ﬁÙÈ Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚﬁÌˆÓ
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌﬁ ·ﬁ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÙË˜ ·Ú¿ÓÔÌË˜ ÛÙ¿ıÌÂ˘ÛË˜.
∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ÙË˜ ™Â‚›ÏÏË˜, ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È¿ıÂÛË˜ ÎÔÈÓﬁ¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ 2.500 ÎÔÈÓﬁ¯ÚË ÛÙ· Ô‰‹Ï·Ù· Î·È 250 ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ÛÂ
ﬁÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ﬁÏË˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ﬁÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ, ÌÂ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ÎﬁÛÙÔ˜ ¯Ú‹ÛË˜.

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ñ ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÌÂ Ô‰‹Ï·ÙÔ ·ﬁ 6.000 ÙÔ 2006 ÛÂ
60.000 ÙÔ 2010.

™HMEIø™EI™
1 http://www.ecf.com
2 http://www.velo-city2010.com
3 http://www.velo-city2011.com
4 http://www.welcomehome.dk/Files/ Billeder/ Velocity/Velo-city%20Programme.pdf
5 http://www.obisproject.com
6 http://www.velib.paris.fr/
7 http://www.jcdecaux.co.uk/
8 http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11901.aspx
9 http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/14808.aspx
10 http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/14811.aspx
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¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ∂§§∏¡π∫√À ∞∫√À™∆π∫√À ∆√¶π√À
£∂™ªπ∫√ ¶§∞π™π√ °π∞ ∆√¡ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫√ £√ƒÀµ√
∫ø¡/¡√™ µ√°π∞∆∑∏™
∂ÈÎ. ∫·ı. ¶ÔÏ. ™¯ÔÏ‹˜
¶·Ó. £ÂÛÛ·Ï›·˜

™√ºπ∞ Ã∞´∫∞§∏
¢ÈÎËÁﬁÚÔ˜ - ¢È‰¿ÎÙˆÚ ∂ª¶
∂ÓÙ. §¤ÎÙˆÚ ¶ÔÏ. ™¯ÔÏ‹˜ - ¶·Ó. £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞§π∫∏ ∆∑π∫∞-Ã∞∆∑√¶√À§√À
√ÌÔÙ. ∫·ı. ∂ª¶

ÛÎÔﬁ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ˘ﬁ‚·ıÚÔ ÁÈ·
ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ·ÛÙÈÎ¿
Î¤ÓÙÚ· ÌÂ ·ÒÙÂÚÔ ÛÙﬁ¯Ô ÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÎ·›Ô˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎÂ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ, ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ «ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎﬁ˜ ıﬁÚ˘‚Ô˜», ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÌÂ
È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚﬁÛÊ·ÙË ∂˘Úˆ·˚Î‹ Ô‰ËÁ›· 2002/49/∂∫ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎﬁ ıﬁÚ˘‚Ô. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿ ÂÈ‰ÈÒÎÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ¤Ó·
Î·ÈÓÔÙﬁÌÔ Â›Â‰Ô, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ıﬁÚ˘‚Ô ˆ˜ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎﬁ Ê·ÈÓﬁÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·ÔÏÂÌËıÂ› ÛÙËÓ ËÁ‹ ÌÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ
ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÈÂ˘ıÂÙËıÂ› ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹, Ê˘ÛÈÎ‹ Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎ‹ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÂÓﬁ¯ÏËÛË˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÙÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ Ë¯ËÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ﬁ¯È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ·Ï‹ Ù‹ÚËÛË Î¿ÔÈÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘. ∆¤ÏÔ˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì›· ÛÂÈÚ¿ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘ Ì¤Û· ·ﬁ ÙÔ Ú›ÛÌ· ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô ÙËÓ
‰È·ÏÂÎÙÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÁË˜, ÒÛÙÂ Ô ıﬁÚ˘‚Ô˜ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ‚·ÛÈÎ‹ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡.

√

¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏
∆∂Ã¡π∫∏
& £∂™ªπ∫√ ¶§∞π™π√
∂º∞ƒª√°∏™
∫ø¡/¡√™ µ√°π∞∆∑∏™
∂ÈÎ. ∫·ı. ¶ÔÏ. ™¯ÔÏ‹˜
¶·Ó. £ÂÛÛ·Ï›·˜

Ô 2007 Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ 130ÂÎ.
Ô‰‹Ï·Ù· Î·È 52ÂÎ. ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·,
ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚﬁÓÈ· Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ,
·˘Ù‹ ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ! ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë 33¯ÏÌ. ÏˆÚ›‰ˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÏÂˆÊÔÚÂ›ˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ¿Óˆ ·ﬁ 310 ¯ÏÌ. Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ﬁÔ˘ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂ Ù· ¿ÏÏ· Ô¯‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÙÔ 20% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÏˆÚ›‰Â˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜
Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ıÂÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÏ›‰· ÁÈ·
ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙË˜ Ì¿¯Ë˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ·ÂÈÊﬁÚÔ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡
·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÓﬁ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ÈÒÛÈÌË˜ ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ·˜
Ô˘ ÙﬁÛÔ ·Ó¿ÁÎË ¤¯Ô˘Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·ÛÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·. ™Â ·˘Ùﬁ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Á›ÓÂÙ·È Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿, ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ·ÏÏ¿ Î·È
ÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È Â›ÙÂ˘ÍË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎ·›ˆÓ ÛÙﬁ¯ˆÓ
Ô˘ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹
‰›ÓÂÙ·È Î·È Ì›· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÂÈÎﬁÓ· ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓﬁ ÙÂ¯ÓÈÎﬁ Î·È ıÂÛÌÈÎﬁ
Ï·›ÛÈÔ ÂÎÙ›ÌËÛË˜, ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ Î·È ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ, ·ﬁ ¤ÚÁ· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÛÙÔ ·ÛÙÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,
ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎﬁ, ·ÎÔ˘ÛÙÈÎﬁ Î·È ‰ÔÓËÙÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·ıÒ˜
Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó¤ˆÓ, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ ÊÈÏÈÎÒÓ, Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¿ ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ :

¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞TA
¶ ƒ √ ™
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∆

ñ ∂§§∏¡π∫√ & ∂Àƒø¶∞´∫√ £∂™ªπ∫√ ¶§∞π™π√ ¶ƒ√™∆∞™π∞™
¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ - ª∂§∂∆∂™ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫ø¡ ∂¶π¶∆ø™∂ø¡ ñ
¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∏ ∞∫√À™∆π∫∏
ñ ¢√¡∏™∂π™ ñ ∞∂ƒπ∞ ƒÀ¶∞¡™∏ ñ ∫§πª∞∆π∫∏ ∞§§∞°∏
ñ µπø™πª∏ ∫π¡∏∆π∫√∆∏∆∞ & ª∂™∞ ª∞∑π∫ø¡ ª∂∆∞º√ƒø¡ ™∆√
∞™∆π∫√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡
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™ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ Ê·›ÓÂÙ·È
Ô ÛÂ‚·ÛÌﬁ˜ Ô‰ËÁÔ‡
ÛÂ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ
Ô‰ËÏ·Ùﬁ‰ÚÔÌÔ˘,
Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜
Î·È Ô ÏËÌÂÏ‹˜ ÙÚﬁÔ˜
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜
ÙË˜ Û‹Ì·ÓÛ‹˜ ÙÔ˘.

∆Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜
ÎÔ˜ ª·ÛÌ·Ù˙‹˜ ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ (565)

™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÙˆÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ
ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹
ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∆Â‡¯Ô˘˜,
·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ “ÈÎ·ÓﬁÙËÙÂ˜”
·ÎﬁÌË ÂÓﬁ˜ ‚ÈÚÙÔ˘ﬁ˙Ô˘
ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÈÛÙ‹.
ŸÛÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îﬁ ı¤Ì· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›
‘·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ‹ Ì›ÌËÛË’ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹ ÙÔ˘,
·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ﬁˆ˜ ÙÔ ·ÔÛÙÂ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÌÂ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË: ÁÈ· ÙË
ÛÙ‹ÏË ‘·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹/Ì›ÌËÛË’.
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