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EDITORIAL
Η παρούσα συγκυρία, που έχει χαρακτηριστικά ιστορικής καµπής, δίνει αν µη τι άλλο,
ευκαιρία για περίσκεψη και για επαναπροσδιορισµό των προτεραιοτήτων της πολιτικής των µεταφορών (αλλά και γενικότερα). Στο σύντοµο αυτό εισαγωγικό σηµείωµα,
παρατίθενται µερικές σκέψεις για το αν ο τοµέας των µεταφορών είναι το ‘πρόβληµα’
ή µπορεί να συνεισφέρει στη ‘λύση’, καθώς επίσης να προσφέρει (αν υπάρχουν) κάποιες καλές ειδήσεις/ενδείξεις, ειδικά ως προς την αναστροφή του κλίµατος της παρούσας επαγγελµατικής ύφεσης. Η επικαιρότητα των τελευταίων ετών (και ειδικά των
τελευταίων µηνών) έχει δηµιουργήσει την εικόνα ότι η κατασκευή και λειτουργία των
µεταφορικών και συγκοινωνιακών υποδοµών στη χώρα µας είναι πεδίο σύγκρουσης
των ‘καλών’ µε τους ‘κακούς’ (χωρίς να είναι απολύτως σαφές ποιος-είναι-ποιος), ότι
αποτελούν χωνευτήρι ανορθολογικών επενδύσεων (σε δυναµικό και πόρους) που εξάγουν την κρίση τους στην υπόλοιπη οικονοµία/κοινωνία, ότι ο θρίαµβος της χρηµατοοικονοµικής αποτίµησης είναι οριστικός επιτέλους (έναντι οποιουδήποτε µη-απτά
µετρήσιµου οφέλους) και ότι τα διλήµµατα βρήκαν την οριστική λύση τους (ένθεν κακείθεν). Τελικά, ότι η παραδοχή της αποτυχίας όλων των εµπλεκοµένων βρίσκεται ολοφάνερη γύρω µας οπότε άλλες ευκαιρίες δικαίως σχεδόν δεν υπάρχουν για τον τοµέα
αυτό, οπότε: είτε θα πρέπει να αναζητηθούν εκτός των τειχών (αποδηµώντας), είτε θα
πρέπει να εισαχθούν (µαζί µε τους όρους τους πιθανώς).
Σε αντίθεση µε την παραπάνω εικόνα, η σηµασία της δράσης του Συγκοινωνιολόγου
για τα προσεχή χρόνια φαίνεται όµως ότι µπορεί να έχει/διατηρήσει αυξηµένη αξία.
Συγκεκριµένα, ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός της ‘εξόδου από την κρίση’ (όπως
διατυπώνεται), σε κάποιο βαθµό θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζει τη σηµασία της
ανάπτυξης, αναδιοργάνωσης και ολοκλήρωσης των υποδοµών που είτε έµειναν µισές,
είτε δεν είχαν ‘σωστή στόχευση’, είτε ‘δεν ήταν ώριµες’, είτε αυτές που ήταν περισσότερο απαραίτητες δεν προωθήθηκαν, είτε διαχειριστήκαν µε λάθος τρόπο. Συγκεκριµένα µπορεί να αναφερθεί κανείς στις εξελίξεις του προγράµµατος ΕΣΠΑ (που
εξαγγέλλονται νέοι όροι προώθησής του) αλλά και στο πρόγραµµα ‘ΕΛΛΑ∆Α 20112015’. Χωρίς περισσότερα σχόλια, ο σκοπός του προγράµµατος, όπως έχει διατυπωθεί
είναι:
“…η δηµιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που:
α) ολοκληρώνει τις βασικές υποδοµές, β) προστατεύει το περιβάλλον, γ) διασφαλίζει
την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη µε αναδιάρθρωση και ολοκλήρωση των κοινωνικών υποδοµών, δ) στηρίζει υψηλού επιπέδου εικαστικές παρεµβάσεις στο χώρο,
ε) υποστηρίζει τους ορεινούς, δυσπρόσιτους και νησιωτικούς ∆ήµους, στ) επιβραβεύει
την καινοτοµία και τις νέες ιδέες, ζ) προωθεί το θεσµό των συνεργασιών της αυτοδιοίκησης µε τον ιδιωτικό τοµέα και ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα, η) ενθαρρύνει τις συνέργειες µε άλλα Ν.Π.∆.∆. που έχουν αντίστοιχους σκοπούς”.
Ίσως λοιπόν µια νέα ευκαιρία για τον τοµέα; Η ευκαιρία αυτή όµως, όπως προκύπτει και
από τους παραπάνω σκοπούς, θα πρέπει να συνοδεύεται από νέα µέσα και ‘οπτική’ και
ένα ερώτηµα που προκύπτει είναι αν ο συγκοινωνιολόγος έχει εκπαιδευτεί να συµβάλει αποτελεσµατικά για παράδειγµα στις προκλήσεις των πεδίων (γ)-(η).
Η εικόνα όπως περιγράφηκε πριν, χωρίς να είναι ασφαλώς πλήρης, ίσως µπορεί να
δώσει κάποια αισιοδοξία για το ρόλο (και τις ευκαιρίες) των Συγκοινωνιολόγων. Αυτό
όµως που είναι σίγουρο, είναι ότι πλέον ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των νέων επενδύσεων θα πρέπει -µε συµµετοχή των συγκοινωνιολόγων- να είναι προς την κατεύθυνση της κάλυψης υπαρκτών αναγκών (όχι απαραίτητα σηµερινών, έστω ή κυρίως
µελλοντικών) και στην ολοκλήρωση ρεαλιστικών αλλά ταυτόχρονα ελκυστικών και
συνεκτικών οραµάτων (και όχι φληναφηµάτων). Στο κάτω-κάτω, ακόµη και αν δεν κριθούµε από άλλους (προηγούµενους ή επόµενους, ‘εσωτερικούς’ ή ‘εξωτερικούς’), θα
κριθούµε από τους εαυτούς µας για τη σπατάλη σε ευκαιρίες και χρόνο.
Λουκάς ∆ηµητρίου
Ειδικός Γραµµατέας ΣΕΣ
1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Αθηνα 13.6.2011)
Τα ποδηλατα στις Λεωφορειολωριδες
της Αθηνας

Σ

Λεωφορειολωριδες
και Ποδηλατα
Το προηγούµενο διάστηµα το Υπουργείο Υποδοµών και ∆ικτύων, επιχειρώντας
µια παρέµβαση στη χρήση του ποδηλάτου στην Πρωτεύουσα αποφάσισε την πιλοτική
εφαρµογή µέτρου εισόδου των ποδηλατών στις ελεύθερες λεωφορειολωρίδες.

Τ

ο ∆Σ του ΣΕΣ, τάχθηκε µε έκδοση ∆ελτίου Τύπου στις
13.06.2011 υπέρ της ευνόησης της χρήσης του ποδηλάτου (και των λοιπών εναλλακτικών µέσων µετακίνησης) στις αστικές περιοχές. Ωστόσο, διατήρησε έντονες
επιφυλάξεις ως προς τους κινδύνους σχετικά µε την ασφάλεια των ποδηλατισσών/ποδηλατών αφενός αλλά και την
επιρροή του µέτρου στη λειτουργία του συνολικού συγκοινωνιακού συστήµατος (και ειδικά του δικτύου των ΜΜΜ) της
πόλης. Ο διάλογος που πραγµατοποιήθηκε πριν αλλά και
µετά την έκδοση του ∆ελτίου Τύπου είναι πολύ έντονος και
πολύ ενδιαφέρων και κυρίως πολύ ενθαρρυντικός ως προς
την τακτική του ∆Σ να ‘ανοίγει’ και να ‘ακούει’ τη φωνή των
συναδέλφων. Στις ακόλουθες σελίδες παρατίθενται οι δύο
2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

χαρακτηριστικότερες απόψεις στο θέµα αυτό: η µία όπως εκφράζεται από το ∆ελτίο Τύπου του ΣΕΣ και η άλλη όπως εκφράζεται από τη Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ειδικά από τον Καθ. κο Θ. Βλαστό. Επιπλέον παρατίθενται και οι συνεντεύξεις του Προέδρου του ΣΕΣ κου Β. Χαλκιά στην εφηµερίδα ‘Τα Νέα’ της
15.06.2011 καθώς και του τ. Προέδρου κου Π. Παπαδάκου
προωθώντας τις θέσεις του ΣΕΣ. Τέλος, προσκαλούνται όλα τα
µέλη του ΣΕΣ να συνεισφέρουν στο διάλογο µε τη συµµετοχή
τους στη δηµοσκόπηση της πρώτης σελίδας του ιστότοπου
του ΣΕΣ καθώς και στο ηλεκτρονικό φόρουµ του Συλλόγου
(www.ses.gr).

χετικά µε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών για την πιλοτική χρήση των λεωφορειολωρίδων
της Αθήνας από τους ποδηλάτες και τις ποδηλάτισσες, ο
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, αφού αρχικά εκφράσει την αντίρρησή του στο µέτρο αυτό, επισηµαίνει τα
εξής:
1. Τα ποδήλατα αποτελούν έναν υγιεινό και περιβαλλοντικά
σωστό σύγχρονο τρόπο µετακίνησης που κερδίζει συνεχώς
έδαφος στις ευρωπαϊκές πόλεις και η κυκλοφορία τους στις
ελληνικές πόλεις πρέπει να υποστηριχθεί, εκεί που πρέπει
και εκεί που αυτό είναι εφικτό. Η Πολιτεία οφείλει να επανασχεδιάσει τόσο την οδική υποδοµή όσο και τον τρόπο οργάνωσης της αστικής κυκλοφορίας ώστε οι συνεχώς
περισσότεροι ποδηλάτες και ποδηλάτισσες να µπορούν να
κυκλοφορούν άνετα και µε ασφάλεια στις ελληνικές πόλεις,
αναβαθµίζοντας έτσι την ποιότητα ζωής της πόλης. Η είσοδος των ποδηλάτων στην κυκλοφορία στις ελληνικές πόλεις
πρέπει να αποτελέσει την απαρχή για µία πιο βιώσιµη ανάπτυξη και λειτουργία της πόλης.
2. Η κυκλοφορία των ποδηλάτων πρέπει, όσο το δυνατόν,
να είναι διαχωρισµένη από την υπόλοιπη κυκλοφορία µε τη
δηµιουργία ειδικών ποδηλατοδρόµων, αφού οι ποδηλάτες
αποτελούν κατεξοχήν ευάλωτη κατηγορία χρηστών της οδού.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε ‘’ευανάγνωστες’’ κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στις διασταυρώσεις ώστε τόσο οι ποδηλάτες όσο και οι πεζοί, και τα άλλα οχήµατα (επιβατικά,
µοτοσυκλέτες, κ.λπ.) να µπορούν να διασταυρώνονται οργανωµένα και µε ασφάλεια.
3. Η ανάµιξη της κυκλοφορίας των ποδηλάτων µε τα λεωφορεία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αφού τα ποδήλατα µε χαµηλή ταχύτητα και µικρό όγκο θα έχουν να διεκδικούν τη
θέση τους απέναντι στα υψηλότερης ταχύτητας και πολύ µεγαλύτερου όγκου λεωφορεία. Η κυκλοφοριακή ανάµιξη
πολύ διαφορετικών τύπων οχηµάτων αποτελεί διεθνώς µία
βασική αιτία οδικών ατυχηµάτων και µάλιστα υψηλής σοβαρότητας και για το λόγο αυτό στις σύγχρονες πόλεις καταβάλλονται προσπάθειες για τον όσο το δυνατόν καλύτερο
διαχωρισµό της κυκλοφορίας των διαφορετικών τύπων οχηµάτων.
4. Η είσοδος των ποδηλάτων στις λεωφορειολωρίδες θα
έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα τη µείωση της ταχύτητας
των λεωφορείων και ουσιαστικά την εκµηδένιση του όποιου
πλεονεκτήµατος τους έδιναν µέχρι τώρα οι (µη αστυνοµευόµενες) λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας. Στους συ-

νεχώς πολλαπλασιαζόµενους ποδηλάτες πρέπει βεβαίως να
δοθεί χώρος στους δρόµους της Αθήνας, ώστε να περιοριστεί
η µετακίνηση µε ΙΧ. Η σύγχρονη πολιτική όµως της βιώσιµης
αστικής κινητικότητας απαιτεί την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και των φιλικών προς το περιβάλλον µετακινήσεων (πεζοί, ποδηλάτες) εις βάρος των
ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων.
5. Η Πολιτεία οφείλει να ανακαλέσει άµεσα την επικίνδυνη
και λανθασµένη αυτή απόφαση, η οποία όχι µόνο δηµιουργεί
σοβαρούς επιπλέον κινδύνους στην κυκλοφορία των ποδηλάτων, αλλά και τορπιλίζει τον πυλώνα του συγκοινωνιακού
συστήµατος της Πρωτεύουσας, τις ∆ηµόσιες Μαζικές Μεταφορές, αφήνοντας ανέγγιχτα τα ρυπογόνα ΙΧ. Μάλιστα, εάν η
Πολιτεία επιδιώκει πραγµατικά την αναβάθµιση της κυκλοφορίας των ποδηλάτων, οφείλει να µελετήσει τρόπους περιορισµού της χρήσης των επιβατικών αυτοκινήτων στο
σύνολο του οδικού δικτύου των αστικών περιοχών, µέσω και
της δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου δικτύου ποδηλατοδρόµων στην Αθήνα συνοδευόµενου από τους απαραίτητους
σταθµούς µετεπιβίβασης, προχωρώντας σε ουσιαστική αστυνόµευση των λεωφορειολωρίδων, ώστε να υλοποιηθεί ένα
ολοκληρωµένο δίκτυο ΜΜΜ που θα προσφέρει καλλίτερες
υπηρεσίες στον πολίτη, εξωστρακίζοντας και περιορίζοντας
το αντικοινωνικό φαινόµενο της αποφυγής πληρωµής αλλά
και της συνειδητής µη πληρωµής κοµίστρου στα ΜΜΜ από
τους «∆εν πληρώνω».
Οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αλλαγής του τρόπου καθηµερινής µετακίνησης
των κατοίκων του Λεκανοπεδίου που υπαγορεύεται τόσο από
την παρούσα οικονοµική συγκυρία όσο και από τη θέληση
όλων µας για περιβαλλοντική αναβάθµιση της πόλης, θεωρούν ότι το ποδήλατο αποτελεί και θα αποτελέσει τα επόµενα
χρόνια βασικό στοιχείο αυτής της αλλαγής. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι πάντοτε πρόθυµοι να συνδράµουν την Πολιτεία σε κάθε φάση σχεδιασµού, µελέτης, υλοποίησης και
λειτουργίας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ένταξης του
ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 1976
ως το Επιστηµονικό Σωµατείο που εκπροσωπεί του Έλληνες Συγκοινωνιολόγους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
3 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Ο ΣΕΣ λέει ναι στο ποδήλατο αλλά «σε υποδοµές όσο το δυνατόν διαχωρισµένες από την κυκλοφορία». Ποιος µπορεί να αρνηθεί τη σηµασία του να κατασκευαστούν όσο γίνεται περισσότερα χιλιόµετρα
ποδηλατόδροµων που θα θωράκιζαν τον ποδηλάτη απέναντι στις
απειλές της κυκλοφορίας; Ωστόσο ας µην υποτιµάται ότι στην Ευρώπη, σε αρκετές χώρες, επικρατεί µια διαφορετική λογική σχεδιασµού. Θεωρείται πολύ πιο ασφαλές να συνυπάρχει ο ποδηλάτης στο
οδόστρωµα µαζί µε τα υπόλοιπα οχήµατα ώστε να γνωρίζουν όλοι
ποιος βρίσκεται στο δρόµο και να αποφεύγονται αιφνιδιασµοί στις διασταυρώσεις, εκεί όπου η ανάµιξη των οχηµάτων είναι αναπόφευκτη.
Η δηµιουργία υποδοµής διαχωρισµένης από την κυκλοφορία είναι η
λύση που δόθηκε συστηµατικά και από τη Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας του ΕΜΠ τα τελευταία 12 χρόνια κατά τα οποία έγιναν στην Ελλάδα κάποια έργα για το ποδήλατο. Σύµφωνα µε τη λύση αυτή
διαπλατύνεται το πεζοδρόµιο κατά περίπου 2µ., όσο είναι το ελάχιστο
πλάτος για αµφίδροµη κίνηση ποδηλάτων. Επελέγη διότι µε αυτήν
επωφελείται και ο πεζός, όταν οι ποδηλάτες είναι λίγοι. Θα ήταν άδικο
να γίνονται έργα για το ποδήλατο και να αδιαφορούµε για τον πεζό,
όταν κατά κανόνα του αφήνονται πεζοδρόµια εξαιρετικά στενά ή γεµάτα εµπόδια, µε αποτέλεσµα να υποχρεώνεται να περπατά στο οδόστρωµα.

Α

ποτελεί πολύ θετική εξέλιξη το ότι µε ∆ελτίο Τύπου ο ΣΕΣ στις
13.6.11, µε τον πιο ρητό τρόπο, υπογραµµίζει την ανάγκη «Η
Πολιτεία να επανασχεδιάσει τόσο την οδική υποδοµή όσο και
τον τρόπο οργάνωσης της αστικής κυκλοφορίας, έτσι ώστε οι συνεχώς περισσότεροι ποδηλάτες και ποδηλάτισσες να µπορούν να κυκλοφορούν άνετα και µε ασφάλεια στις ελληνικές πόλεις,
αναβαθµίζοντας έτσι την ποιότητα ζωής». Είναι αυτονόητο αλλά θα
µπορούσε να διευκρινιστεί ότι η αποσκοπούµενη αναβάθµιση δεν θα
αφορά µόνο τη ζωή των ποδηλατών αλλά όλων των κατοίκων, µια
και το ζητούµενο από τις εφαρµοζόµενες σήµερα στρατηγικές κυκλοφορίας στην Ευρώπη είναι η υποκατάσταση µέρους των αυτοκινήτων µε ποδήλατα έτσι ώστε να περιοριστούν η ρύπανση, ο θόρυβος
και τα ατυχήµατα, των οποίων βασική πηγή είναι τα αυτοκίνητα. Επιπλέον, στις πόλεις της Ευρώπης διαπιστώνεται ότι µε την παρουσία
τους οι ποδηλάτες επιτυγχάνουν µείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων και πιο ευγενικές συµπεριφορές από τους οδηγούς, κάτι που
είναι ευεργετικό και για τον πεζό.
Το ποδήλατο λοιπόν είναι συνδεδεµένο και οδηγεί προς την ανάπλαση
της ελληνικής πόλης. Σε συνθήκες όµως εξαιρετικά εχθρικές για πεζούς και ποδηλάτες, όπως είναι αυτές που επικρατούν, πώς θα µπορούσε να προωθηθεί; Το ζήτηµα της ασφάλειας του ποδηλάτη, στη
µεταβατική περίοδο µέχρι να αλλάξει η πόλη, είναι κρίσιµο. Φυσικά το
να συµβουλεύεις σήµερα, για το καλό τους, τα παιδιά να µη κάνουν
ποδήλατο, ή ακόµη και να µη περπατούν είναι µια εύκολη και ανώδυνη λύση. Είναι προφανές ότι αν καθόµαστε όλοι σπίτι µας ή αν όταν
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βγαίναµε στο δρόµο παραµέναµε θωρακισµένοι µέσα στο αυτοκίνητο
ένα µεγάλο µέρος των ατυχηµάτων θα είχε εξαλειφθεί. Αυτή είναι η
αντίστροφη λύση αν σκοπεύαµε να κάνουµε σιγά σιγά τις πόλεις µας
πιο ανθρώπινες. Στην πράξη αυτή εφαρµόζεται και φτάσαµε σήµερα
στο σηµείο τα παιδιά να µην παίζουν πια στο δρόµο, ούτε καν στο σχολείο να µην τα αφήνουµε να πάνε µε τα πόδια, ο αριθµός των ποδηλατών να είναι ασήµαντος σε σχέση µε τον ανάλογο στην ευρωπαϊκή
πόλη, τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα να είναι σαν να µην υπάρχουν,
το ίδιο και πολλοί ηλικιωµένοι να υποχρεώνονται να µένουν κλεισµένοι σπίτι τους. Όταν λόγω αυξανόµενης γήρανσης του πληθυσµού, σε
όχι πολλά χρόνια από σήµερα το ποσοστό των ηλικίας µεγαλύτερης
των 65 θα ξεπερνά το 30% του πληθυσµού πώς θα επιβιώνει οικονοµικά η ελληνική πόλη όταν τοποθετεί τόσο πολλούς στο περιθώριο;
∆εν υπάρχει διαφορετική προοπτική για την ελληνική πόλη από το
να γίνει φιλική στον άνθρωπο, προσελκύοντας µε την οµορφιά της
και τις ήπιες συνθήκες που θα επικρατούν, κατοίκους και επισκέπτες.
∆ρόµοι ζωντανοί και φιλόξενοι είναι εκείνοι που κρατούν ζωντανά και
υγιή εµπόριο, επιχειρήσεις και κυρίως το κοινωνικό περιβάλλον. Η
άλλη κατεύθυνση παρέχει την ικανοποίηση της ‘ασφάλειας’ αλλά
αυτό που σίγουρα εγγυάται είναι η πτώχευση και η κατάθλιψη. Αφήνει πεδίο ελεύθερο σε όλο και περισσότερα αυτοκίνητα, σε όλο και
υψηλότερες ταχύτητες και τελικά στην εγκατάλειψη και στην υποβάθµιση κάθε αξίας. Η τραγική τύχη για αυτούς τους λόγους του κέντρου της Αθήνας είναι γνωστή. ∆εν κατακτήθηκε από τους πρόσφυγες.
Είχε προηγουµένως αδειάσει από τους ανθρώπους του, εκείνους που
θα το υπερασπίζονταν.

Ο απολογισµός 12 ετών µεγάλης προσπάθειας για την κατασκευή τέτοιας µορφής ποδηλατοδρόµων, και παρά τις ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις, είναι απογοητευτικός ως προς την έκταση του όλου έργου.
Πώς να αξιολογηθούν τα λίγα οφέλη από τις κάποιες δεκάδες χιλιοµέτρων σε όλη την Ελλάδα µπροστά στην παράλληλη δραµατική
υποβάθµιση της ελληνικής πόλης από τον υπερδιπλασιασµό του
αριθµού των αυτοκινήτων και τις αδιάκοπες αστικές επεκτάσεις µε
τη µορφή αραιοκατοικηµένων απρόσωπων προαστίων; Αν χρειάστηκαν 12 χρόνια για την κατασκευή ελάχιστων αποσπασµατικών ποδηλατόδροµων σε συνθήκες ευηµερίας πόσα θα χρειάζονταν για να
αποκτήσουν οι ελληνικές πόλεις επαρκή δίκτυα και µάλιστα τώρα
που η χώρα έχει πτωχεύσει;
Ενώ η σύγκλιση µε την ευρωπαϊκή πόλη, αναγκαία για την ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργική, οικονοµική, περιβαλλοντική και πολιτισµική µας ωρίµανση, µας υποχρεώνει να επιταχύνουµε τους ρυθµούς,
να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα, να προλάβουµε τους άλλους, βρισκόµαστε σε απόλυτη αδυναµία και για τα ελάχιστα. Ωστόσο υπάρχουν
λύσεις σχεδόν δωρεάν, τις οποίες δεν χρειάζεται να εφεύρουµε, αφού
τις εφαρµόζουν σταθερά και µε επιτυχία, αν και πλούσιοι, τόσο οι εταίροι µας στην Ένωση, όσο και άλλες ανεπτυγµένες πόλεις ανά τον
κόσµο. Η ένταξη του ποδηλάτου στις λεωφορειολωρίδες είναι µια από
αυτές (ενδεικτικά παραδείγµατα (α) από την Ευρώπη: London, Paris,
Berlin, Bordeaux, Bristol, Manchester, Munster, Mannheim, Basel,
Ghent (β) από την Αµερική: Tucson, Madison, Toronto, Ontario, Vancouver, Philadelphia, Minneapolis, Milwaukee και (γ) από τον υπόλοιπο κόσµο: Singapore, Auckland) (βλ. επίσης Pucher & Dijkstra,
2000; Pucher & Buehler, 2008). Στην ίδια λογική είναι και η χάραξη
µε διαγράµµιση λωρίδων ποδηλάτου στο οδόστρωµα. Είναι δυνατόν
να θέτουµε ως προϋπόθεση για την προώθηση του ποδηλάτου στην
ελληνική πόλη έργα πανάκριβα που είναι και εξαιρετικά χρονοβόρα
στην Ελλάδα λόγω του παρανοϊκού καθεστώτος ανάθεσης και έγκρισης µελετών και κατασκευής έργων, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη
(όπου ‘χρήµατα υπάρχουν’) κατασκευάζονται µε απλή διαγράµµιση
δεκάδες χιλιοµέτρων ποδηλάτου µέσα σε λίγους µήνες;

1
Παραδείγµατα ενιαίων ποδηλατο‐‐λεωφορειολωρίδων σε
Παρίσι και Λονδίνο (φωτό 1, 2, 3)
Μας τιµά να αποφασίζουµε σχεδιασµούς, µε ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας, στηριγµένους στο επιχείρηµα ότι εκεί υπάρχει πολιτισµός
ενώ εδώ λόγω της κυριαρχούσης βαρβαρότητας χρειάζονται για το
ποδήλατο ειδικά µέτρα προστασίας; Ο πολιτισµός δεν είναι έµφυτος
2

αλλά αναπτύσσεται µε την εκπαίδευση στην πράξη και όχι µε τη θεωρία. Στην ευρωπαϊκή πόλη οι οδηγοί έµαθαν να προσέχουν τον ποδηλάτη γιατί τον έχουν χρόνια δίπλα τους και γνωρίζουν πια τα
χαρακτηριστικά της κίνησής του. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
Η κίνηση ποδηλάτων στους δρόµους της Αθήνας είναι πια γεγονός. Η

3
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παρουσία τους στο δρόµο είναι νόµιµη. Συγχρόνως οι περισσότεροι
δρόµοι στον κεντρικό δακτύλιο της Αθήνας έχουν επιτέλους αποκτήσει λεωφορειολωρίδες. Αν συνεχίσει να απαγορεύεται στα ποδήλατα
να τις χρησιµοποιούν όπως προτείνει ο ΣΕΣ, πού θα κινούνται τα ποδήλατα µέχρις ότου στο απώτερο µέλλον κατασκευαστούν ποδηλατόδροµοι; Στο µέσον του δρόµου; Αυτό ο ΣΕΣ το βρίσκει ασφαλέστερο;
∆εν αντιλαµβάνεται το ∆Σ του ΣΕΣ ότι στην πράξη αυτό που προτείνει
είναι να µην επιτρέπονται τα ποδήλατα σε δρόµους όπου υπάρχουν
λεωφορειολωρίδες; Επειδή γνωρίζουν ότι δεν θα ήταν νοητή µια τέτοια απαγόρευση γιατί θα γινόµαστε για άλλη µια φορά διεθνώς ρεζίλι, αυτό που ουσιαστικά εισηγείται είναι να συνεχίσουµε να
κλείνουµε τα µάτια ως προς το πρόβληµα και να αφήσουµε τους ποδηλάτες στην τύχη τους, δηλαδή να καταφεύγουν παρανόµως στις λεωφορειολωρίδες έτσι όπως, όλοι το ξέρουν, ότι το κάνουν σήµερα,
αφού προφανώς είναι για αυτούς η ασφαλέστερη λύση. Το να κλείσει
τα µάτια στο ζήτηµα θα µπορούσε να το περιµένει κανείς από έναν
‘πολιτικό’ που νοιάζεται πιο πολύ για το ‘πολιτικό’ κόστος από το πώς
θα τραβήξει την κοινωνία µπροστά, όµως είναι στάση αυτή για ένα επιστηµονικό σύλλογο; Στη συγκεκριµένη περίπτωση των λεωφορειολωρίδων της Αθήνας ο πολιτικός προετοιµάζει το αύριο ενώ οι
‘ειδικοί’ επιλέγουν να αγκιστρωθούν στο παρελθόν.
Εκτός από την ασφάλεια του ποδηλάτη ο ΣΕΣ προβάλλει το επιχείρηµα ότι τα ποδήλατα θα εµποδίζουν την κίνηση λεωφορείων και
τρόλεϊ. Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία της παρουσίας ποδηλάτου
σε λεωφορειολωρίδες ευρωπαϊκών πόλεων µε πολλούς ποδηλάτες αυτό δεν θα συµβεί. Οι λόγοι είναι αρκετοί:
α) στο δακτύλιο δεν υπάρχουν έντονες κλίσεις, εποµένως η ταχύτητα
του ποδηλάτου είναι η ίδια ή και µεγαλύτερη των οχηµάτων δηµόσιας συγκοινωνίας που λόγω υψηλής πυκνότητας στάσεων και
διασταυρώσεων κινούνται σχετικά αργά,
β) το εύρος κατάληψης οδοστρώµατος από το ποδήλατο είναι µικρό
και µπορεί να παρακάµπτεται από τη δηµόσια συγκοινωνία όταν
σπάνια θα χρειάζεται,
γ) ο δακτύλιος είναι κυκλοφοριακά κορεσµένος και οι ταχύτητες µικρές, εποµένως τα ποδήλατα εύκολα µπορούν να περνούν στη µεσαία λωρίδα ώστε να διευκολύνουν τα οχήµατα δηµόσιας
συγκοινωνίας όταν έχουν πίσω τους, ή µπροστά τους σταµατηµένο
σε στάση, όχηµα.
Τέλος, αντί ο ΣΕΣ να στιγµατίζει τον ποδηλάτη ως υπεύθυνο για τις
καθυστερήσεις των οχηµάτων δηµόσιας συγκοινωνίας, ας στραφεί
όπως το έχει κάνει ήδη στο παρελθόν προς τις πραγµατικές αιτίες
που είναι η µη απόδοση προτεραιότητας στη δηµόσια συγκοινωνία
µέσω φωτεινής σηµατοδότησης και η αυθαίρετη είσοδος στις λεωφορειολωρίδες κάθε κατηγορίας οχήµατος.
Οι παραπάνω λόγοι εξηγούν το γιατί σε ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η είσοδος ποδηλάτων στις λεωφορειολωρίδες, ακόµη και όταν
το πλάτος τους είναι το ίδιο µε των αθηναϊκών. Οι σχετικές έρευνες
δείχνουν ότι όχι µόνο δεν έχουν προκύψει προβλήµατα, αλλά αυξήθηκαν οι ποδηλάτες (Reid & Guthrie, 2004; Newcombe & Wilson,
2011) και το αίσθηµα ασφάλειάς τους ενισχύθηκε (van der Waerden
et al., 2004; Parkin et al., 2007). Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον αφού
ο ΣΕΣ δηλώνει ότι «Η Πολιτεία οφείλει να επανασχεδιάσει τόσο την
οδική υποδοµή όσο και τον τρόπο οργάνωσης της αστικής κυκλοφορίας έτσι ώστε οι συνεχώς περισσότεροι ποδηλάτες και ποδηλάτισσες
να µπορούν να κυκλοφορούν άνετα και µε ασφάλεια…» να πρότεινε
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τη µοναδική συγκεκριµένη λύση για να γίνεται η συνύπαρξη ποδηλάτου και δηµόσιας συγκοινωνίας ανετότερα και µε µεγαλύτερη
ασφάλεια που είναι η διαπλάτυνση των λεωφορειολωρίδων. Πολλά
τέτοια παραδείγµατα συναντώνται στην Ευρώπη, αντανακλώντας τις
αρχές της Βιώσιµης Κινητικότητας, οι οποίες προσβλέπουν σε πόλεις µε λιγότερα αυτοκίνητα και χαµηλότερες ταχύτητες. Εξάλλου
διακηρυγµένος στόχος και του ΣΕΣ είναι η αποφόρτιση του κέντρου
της Αθήνας από αυτοκίνητα και αυτό δεν γίνεται µε άλλο τρόπο από
τον περιορισµό του χώρου που διατίθεται σε αυτά.
Ο ΣΕΣ γνωρίζει και κατ’ επανάληψη έχει επισηµάνει ότι το πρόβληµα
των λεωφορειολωρίδων είναι η ηµινόµιµη χρήση τους από τα ταξί
και η αυθαίρετη είσοδος επιβατικών αυτοκινήτων. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε και τη νόµιµη χρήση τους από τα µηχανοκίνητα δίκυκλα που
αποφασίστηκε σε µια εποχή που ποδήλατα δεν υπήρχαν. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι επετράπη στα δίκυκλα να χρησιµοποιούν τις λεωφορειολωρίδες ακριβώς για την ασφάλειά τους και κανένα πρόβληµα
δεν έχει καταγραφεί µέχρι σήµερα. Φυσικά πρόκειται για την ανάποδη λύση από αυτή που εφαρµόζεται διεθνώς δηλαδή σε όλο τον
κόσµο στις λεωφορειολωρίδες τα ποδήλατα είναι που επιτρέπονται
ενώ αποκλείονται τα µηχανοκίνητα δίκυκλα.
Η ελεύθερη είσοδος του ποδηλάτου στις λεωφορειολωρίδες αποτελεί ένα πολύ αποφασιστικό, άµεσο και µη δαπανηρό µέτρο για την
προώθησή του, αφού αυτές αναπτύσσονται σε µήκος δεκάδων χιλιοµέτρων. Αντίστοιχου µήκους ποδηλατόδροµοι θα χρειάζονταν δεκαετίες για να κατασκευαστούν µε τα σηµερινά δεδοµένα. Συγχρόνως
τα ποδήλατα θα βοηθήσουν µε την παρουσία τους να προστατεύονται
οι λεωφορειολωρίδες από όσους αυθαίρετα εισέρχονται σε αυτές. Ο
ΣΕΣ αντί να τοποθετείται ως προς αυτό το θέµα στη µεριά εκείνων που
υπερασπίζονται µια άρρωστη πραγµατικότητα θα ήταν πιο συνεπής
µε τις αρχές που διακηρύττει αν αξιοποιούσε την ευκαιρία που δίνεται µε την νοµιµοποίηση της εισόδου των ποδηλάτων στις λεωφορειολωρίδες ζητώντας σε επόµενη φάση τη διαπλάτυνσή τους.
* Θάνος Βλαστός
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Συγκοινωνιολόγος‐Πολεοδόµoς
(Αναπαραγωγή από την ανακοίνωση της Μονάδας Βιώσιµης Κινητικότητας).
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T
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η δεκαετία του ‘60 σηµατοδότησε για τη µεταπολεµική Ελλάδα την αρχή
του σχεδιασµού έργων που θα αποτελούσαν την ατµοµηχανή για να οδηγήσουν
τη χώρα στην οικονοµική ανάπτυξη.

Τ

η δεκαετία αυτή άρχισε να γίνεται σαφές ότι οι µεγαλόπνοες ιδέες για µεγάλα έργα υποδοµής έπρεπε να
αποκτήσουν προοπτική για να είναι εφικτή η υλοποίησή τους. Είναι η εποχή της γοργής ανάπτυξης της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, γεγονός που δηµιουργεί την
ανάγκη εκπόνησης µεγάλης κλίµακας κυκλοφοριακής µελέτης για την Αθήνα και τα προάστια. Άρρηκτα συνδεδεµένο
µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας τέτοιας µελέτης,
ανακύπτει τότε ένα καινοφανές για τα ελληνικά δεδοµένα
επάγγελµα: αυτό του Συγκοινωνιολόγου. Το τότε Υπουργείο
∆ηµοσίων Έργων αναθέτει την Κυκλοφοριακή Μελέτη του Λεκανοπεδίου στον Αµερικανό Συγκοινωνιολόγο Wilbur Smith
και το επιτελείο του.
Για την εκπόνηση της µελέτης εργάσθηκαν και πολλοί επιφανείς σήµερα Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι, οι πρώτοι διδάξαντες για τους νεότερους, όπως ο οµότιµος καθηγητής του
ΕΜΠ κ. Γιάννης Φραντζεσκάκης, πρώην Πρόεδρος του ΣΕΣ, ο
πρώτος γνωστός Έλληνας Συγκοινωνιολόγος.
Έκτοτε και ακολουθώντας τον ρου της ανάπτυξης, οι Έλληνες
Συγκοινωνιολόγοι χάραξαν δηµιουργική πορεία, της οποίας
σηµαντικό σταθµό αποτελεί η ίδρυση το έτος 1976 του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ). Οι εκλεκτοί συνάδελφοι που ίδρυσαν το Σύλλογό µας, διακρίθηκαν µε τις
µελέτες τους και τη δραστηριότητά τους σε όλα τα µήκη και τα
πλάτη της γης, συµβάλλοντας στην υλοποίηση σηµαντικών
έργων και δίνοντας αίγλη στο Σύλλογο. Αυτοί οι άνθρωποι
είναι ανάµεσα µας, είναι µέλη του ΣΕΣ από τα πλέον ενεργά,
τους τιµούµε καθηµερινά για τη στάση τους και το έργο τους
και θέλουµε να πιστεύουµε ότι σχετικά σύντοµα, σε προσεχή
τροποποίηση του καταστατικού του ΣΕΣ θα αναγορευθούν Επίτιµα Μέλη του Συλλόγου. Είναι χρέος µας προς τους πρωτοπόρους αυτούς ανθρώπους.
Πέραν αυτής της σκέψης και ίσως και πρόθεσης – πρότασης
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για την τροποποίηση του Καταστατικού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΣ θεώρησε τιµή και υποχρέωσή του να αναγνωρίσει και την προσφορά σηµαντικών προσωπικοτήτων,
που δεν είναι µεν µέλη του Συλλόγου, ωστόσο σφράγισαν µε
τη συνεισφορά τους την υλοποίηση έργων-σταθµών που άλλαξαν την εικόνα της χώρας µας. Για την επιλογή των προσώπων αυτών το ∆Σ θεώρησε ότι δεν θα ήταν σκόπιµο να γίνει
αναδροµή στο χώρο της πολιτικής ή των επιχειρήσεων, τιµώντας και αναγνωρίζοντας πολιτικούς ή επιχειρηµατίες. Ως
εκ τούτου, επελέγησαν πρόσωπα ανεξάρτητα, στελέχη που
έχουν συνδέσει την επαγγελµατική τους υπόσταση µε τα τρία
µεγάλα έργα Συγκοινωνιακής Υποδοµής, που δηµιούργησαν
µια νέα πραγµατικότητα για τις µεταφορές στην Ελλάδα: Τον
κ. Λεωνίδα Κίκηρα για την κατασκευή του Αττικού Μετρό, τον
κ. Γεώργιο Σηµαντήρα για την κατασκευή την Αττικής Οδού
και τον κ. Jean Paul Teyssandier για την κατασκευή της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Tο ∆Σ του ΣΕΣ στη συνεδρίασή του της
19ης Απριλίου 2011 αποφάσισε οµόφωνα τη τιµητική αναγνώριση της προσφορά τους στο αντικείµενο του Συγκοινωνιολόγου στη χώρα µας, µε την απονοµή του τίτλου του
«Επίτιµου Συγκοινωνιολόγου» και επιφυλάχθηκε σε επόµενη εκδήλωση του Συλλόγου να γίνει αναφορά στο Έργο των
τιµωµένων.
Προβάλλουµε και αναδεικνύουµε έτσι τρία πρωτοποριακά
για τη χώρα µας Έργα και τιµούµε τους ανθρώπους που αφιέρωσαν µεγάλο µέρος της καριέρας τους σε αυτά, αναγνωρίζουµε την προσπάθειά τους και ευελπιστούµε να
προβληθούν και άλλα έργα και να τιµηθούν και άλλες προσωπικότητες από επόµενα ∆ιοικητικά Συµβούλια, γιατί βαθιά
µας πεποίθηση είναι ότι οφείλουµε να αναδεικνύουµε την ανθρώπινη συνεισφορά, που χωρίς αυτήν κανένα µεγάλο Έργο
δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να υλοποιηθεί.

Λεωνίδας Κίκηρας
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

o Μετρό υπήρξε για την πόλη µας το έργο καταλύτης
που άλλαξε τις αστικές µας µετακινήσεις, και ο Λεωνίδας Κίκηρας είναι εύλογα περήφανος για το έργο µε το
οποίο συνέδεσε την επαγγελµατική του πορεία.
Με σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αλλά και στη
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ξεκίνησε την καριέρα του την παραγωγική δεκαετία του ‘60 µε τη µελέτη της µεγαλύτερης γέφυρας από σκυρόδεµα στην Ελλάδα (γέφυρα Τατάρνας), ενώ
στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνση κατασκευής πληθώρας
έργων για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Αθηνών (επέκταση
Ιατρικής σχολής, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, κ.ά).
Ως Υπεύθυνος Έργου υλοποίησε τη νέα πτέρυγα του Νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός».
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η επαγγελµατική του διαδροµή συναντιέται µε αυτή του Μετρό της Αθήνας, καθώς αναλαµβάνει ως Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος την
ανακαίνιση των σταθµών του ηλεκτρικού, ενώ παράλληλα
την προµελέτη για τις νέες γραµµές του Μετρό, µε το οποίο
συνδέει την επαγγελµατική του ανέλιξη για δύο σχεδόν δεκαετίες, έχοντας την ευθύνη σχεδιασµού, µελέτης, δηµοπράτησης, κατασκευής, θέσης σε λειτουργία και
προγραµµατισµού & εκτέλεσης της πρώτης γενιάς των επεκτάσεων.
Έως και το 2002 παραµένει πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αττικό Μετρό Α.Ε., ενώ τα επόµενα 2 χρόνια εντάσσεται στην οµάδα Calatrava ως επικεφαλής µηχανικός και
βασικός συνεργάτης του Ισπανού αρχιτέκτονα για τα ολυµπιακά έργα του ΟΑΚΑ.
Έχει διατελέσει Ειδικός Σύµβουλος του Υπουργού ∆ηµοσίων
Έργων και είναι µέλος του ∆.Σ. της ΕΚΟ Α.Ε., ενώ σήµερα, παράλληλα µε τη δραστηριότητά του ως ελεύθερου επαγγελµατία, τολµά παρεµβάσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής
στην Αθήνα, όπως αυτή στο Υπουργείο Πολιτισµού για την
αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου στο ΟΑΚΑ, και προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, µε θέµα τον εξανθρωπισµό της
κυκλοφορίας του πεζού πολίτη.
Μια ευρεία γκάµα σπουδαίων έργων συνθέτει το σύγχρονο
διοικητικό προφίλ του Λεωνίδα Κίκηρα, του µηχανικού και µάνατζερ που συνδυάζει την τεχνογνωσία µε την κοινωνική
ευαισθησία. Ωστόσο το έργο του Μετρό της Αθήνας, µιας κατασκευής µε πολλές ιδιαιτερότητες λόγω του τεράστιου αρχαιολογικού πλούτου που έκρυβε το υπέδαφος της
πρωτεύουσας, υπήρξε γι’ αυτόν το έργο- σταθµός στην καριέρα του, όντας ένα έργο µε τεράστια κοινωνική διάσταση,
ένα έργο που η Αθήνα δικαιούνταν δεκαετίες πριν και που
χάρη και στη συµβολή ανθρώπων σαν τον Λεωνίδα Κίκηρα
έγινε επιτέλους πραγµατικότητα.
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Ο

Γεώργιος Σηµαντήρας
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ
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Γεώργιος Σηµαντήρας, έχει την τύχη να ανήκει στη
γενιά εκείνη των µηχανικών που «έχτισαν» τις υποδοµές της σύγχρονης Ελλάδας.
Ένας άνθρωπος δηµιουργικός και τολµηρός, λάτρης της κατασκευής, που δεν δίστασε να αναλάβει και να φέρει σε
πέρας σπουδαία και απαιτητικά έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό. Στο πρόσωπό του βλέπουµε την ουσία του
«µηχανικού» έτσι όπως την αντιλαµβάνεται στο ξεκίνηµά του
κάθε φιλόδοξος νεαρός µηχανικός.
Η επαγγελµατική του πορεία ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄60,
εποχή µεγάλης κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, και συνεχίζεται ακούραστα.
Ο κατάλογος είναι µακρύς, καθώς περιλαµβάνει έργα για λογαριασµό της ∆ΕΗ κα του ∆ηµοσίου (υδροηλεκτρικά έργα,
φράγµα Πηνειού, Μόρνου και Ευήνου, αποστραγγιστικά και
αρδευτικά έργα, λιγνιτωρυχεία Μεγαλόπολης, σήραγγες κ.ά)
το σύνολο σχεδόν των έργων της ισχυρής τότε Ε∆ΟΚ ΕΤΕΡ,
καθώς και µεγάλα έργα υποδοµής στις αναπτυσσόµενες
χώρες Νιγηρία και Λιβύη (κατασκευή εθνικών οδών & αυτοκινητοδρόµων, έργα άρδευσης και αποστράγγισης, κατασκευή σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έργα
ανάπτυξης ερηµωδών εκτάσεων, µονάδες βιολογικού καθαρισµού, εργοστάσια κλπ.)
Χάρη στην τεράστια εµπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή µεγάλων έργων, ο Γεώργιος Σηµαντήρας συµµετείχε
στο Συµβούλιο ∆ιοίκησης της Κοινοπραξίας Έργων Πολιτικού
Μηχανικού της Αττικό Μετρό Α.Ε. για τη µελέτη και κατασκευή
των γραµµών 2 & 3, ενώ το 2001 ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής της Κοινοπραξίας ΑΕΓΕΚ-ΑΚΤΩΡ-SELI-J&P ΑΒΑΞ που κατασκεύασε την επέκταση της Γραµµής 3.
Όµως, το Έργο που σφράγισε τη σταδιοδροµία του Γεωργίου
Σηµαντήρα είναι η Αττική Οδός. Το µεγάλο αυτό οδικό έργο
που διασχίζει απ’ άκρου σ’ άκρο την Αττική, που αποτελεί σήµερα τη ραχοκοκαλιά του οδικού δικτύου της Αθήνας, το έργο
που άνοιξε το δρόµο και έθεσε τις βάσεις για το µέλλον των
αυτοκινητοδρόµων στην ελληνική επικράτεια, χρωστά πολλά
στον Γεώργιο Σηµαντήρα, ο οποίος ως ∆ιευθυντής έργου της
Κοινοπραξίας «Αττική Οδός», αφιέρωσε 10 και πλέον χρόνια
στη µελέτη, την κατασκευή της και τη βαριά συντήρησή της.
Ο σύγχρονος αυτοκινητόδροµος, χάρη στις πρωτοποριακές
µεθόδους που εφαρµόσθηκαν για την υλοποίησή του, συνιστά ένα κατασκευαστικό επίτευγµα για τον Ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο και την Κοινοπραξία «Αττική Οδός», την
οποία συγκρότησαν οι µεγαλύτερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις της χώρας µας.
Ο Γεώργιος Σηµαντήρας, ακάµατος και πολυµήχανος, είναι
σήµερα ως ∆ιευθυντής Έργου επικεφαλής της Κοινοπραξίας
κατασκευής της Ολυµπίας Οδού, συνεχίζοντας να βάζει την ιδιαίτερη σφραγίδα του σε έργα υποδοµής µοναδικά για την Ελλάδα, πάντα στις επάλξεις της δηµιουργίας και της εξέλιξης.

Ο

Jean Paul Teyssandier
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ι κοινοπραξίες που συγκροτήθηκαν για την υλοποίηση
των µεγάλων έργων στη χώρα µας συνένωσαν ελληνικές και ξένες δυνάµεις στον τοµέα της κατασκευής
και έδωσαν την ευκαιρία σε διακεκριµένα στελέχη εκτός Ελλάδος να συµβάλουν στο να γίνουν πραγµατικότητα έργα που
άλλοτε έµοιαζαν µακρινά και απραγµατοποίητα.
Ανάµεσα στα στελέχη αυτά, ξεχωρίζει ο Jean Paul
Teyssandier, ο άνθρωπος που συνέδεσε άρρηκτα το όνοµά
του µε ένα µνηµειώδες έργο, τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
Ο Jean Paul Teyssandier, απόφοιτος στα τέλη της δεκαετίας
του ’60 δύο φηµισµένων και µε µεγάλη παράδοση σχολών
του Παρισιού, της Ecole Polytechnique και της Ecole de Ponts
et Chaussees, ξεκίνησε την καριέρα του στον Οργανισµό Γαλλικών Αυτοκινητοδρόµων, ενώ στη συνέχεια µετατέθηκε στο
Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων στη Μαδαγασκάρη, αναλαµβάνοντας έργα οδοποιίας. Το 1976 ανέλαβε τη διεύθυνση έργου
για το σχεδιασµό και την κατασκευή ενός µεγάλου δικτύου
αυτοκινητοδρόµων στην Ανατολική Γαλλία. Τα έργα περιελάµβαναν και την κατασκευή µιας µεγάλης γέφυρας στον ποταµό Ρήνο.
Οι ικανότητες και η τεχνογνωσία του τον καθιστούν διεθνούς
εµβέλειας στέλεχος, και το 1980 µετατίθεται στην Αµερικανική Οµοσπονδιακή ∆ιοίκηση Αυτοκινητοδρόµων, ενώ το
1983 ξεκινά τη συνεργασία του µε τη Γαλλική εταιρία GTM,
µετέπειτα VINCI, αρχικά ως τεχνικός διευθυντής και στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος. Μια θητεία στη VINCI, τη µεγαλύτερη
σήµερα κατασκευαστική εταιρία διεθνώς, είναι µια εµπειρία
που ο κάθε µηχανικός µεγάλων έργων θα ονειρευόταν. Ο
Jean Paul Teyssandier την αξιοποίησε τα µέγιστα µε την υλοποίηση µεγάλων έργων, ανάµεσα στα οποία και πάλι µια γέφυρα, αυτή του ποταµού Severn στη Μεγάλη Βρετανία.
Το 1986 το επαγγελµατικό πεπρωµένο τον έφερε στην Ελλάδα ως Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της «Γέφυρας
ΑΕ», της εταιρίας που ανέλαβε την υλοποίηση της Γέφυρας
του Ρίου-Αντιρρίου, ενός έργου για την κατασκευή του οποίου
εφαρµόσθηκαν καινοτόµες µελέτες και µέθοδοι υπεράκτιας
κατασκευής. Αλλά το δέσιµο της τεχνογνωσίας µε τους ανθρώπους απαιτεί ιδιαίτερη ικανότητα και τέτοια ο Jean Paul
Teyssandier διαθέτει άφθονη. Ευγενής και φίλος της Ελλάδας, αγάπησε και αγαπήθηκε από όλους όσοι εργάστηκαν
µαζί του, Έλληνες και ξένους.
Ο διαπρεπής επαγγελµατίας και φιλέλληνας Jean Paul
Teyssandier, που έχει τιµηθεί µε την ύψιστη διάκριση ως Μηχανικός από το Γαλλικό κράτος και είναι µέλος της Γαλλικής
Ακαδηµίας Μηχανικών, παραµένει σήµερα επίτιµος πρόεδρος της «Γέφυρα Α.Ε.», επισκέπτεται συχνά την χώρα µας
και έχει στην καρδιά τη Γέφυρα, που έχει πλέον ονοµαστεί
«Χαρίλαος Τρικούπης».
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στρωµα ή στην υποδοµή αντίστοιχα, όσο και σε δυνάµεις αντίδρασης από τους τροχούς και την ανάρτηση κατά την κίνηση.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

Ε∆ΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ &
∆ΟΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Dr. Κωνσταντίνος Βογιατζής*

1. ΓΕΝΙΚΑ

Μ

εταξύ των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων σταθερής τροχιας και ιδιαίτερα των
προαστιακών και αστικώνέργων σταθερής τροχιάς µε
έµφαση στο Μετρό και το Τραµ, τα οποία αποτελούν πηγές ενόχλησης για τους κατοίκους αστικών περιοχών, είναι και οι προκαλούµενοι - από την κυκλοφορία των µέσων - κραδασµοί και
δονήσεις στα κτίρια.Οπως ο αεροµεταφερόµενος θόρυβος (airborne noise) έτσι και ο εδαφοµεταφερόµενος (groundborne)
και ο δοµόφερτος (structurborne) οι δονήσεις, γίνονται άµεσα
αντιληπτοί ως δυσάρεστες αισθήσεις, επιπλέον δε οι δονήσεις
ενοχλούν και λόγω του φόβου που προκαλούν για πιθανές ζηµιές στα κτίρια[1].Τα κτίρια διεγείρονται από δονήσεις και κραδασµούς:
α) Μέσω του εδάφους: στην περίπτωση αυτή οι δονήσεις διαδίδονται µέσω του εδάφους και διεγείρουν το κτίριο µέσω διεπιφάνειας εδάφους-θεµελίωσης.
β) Μέσω του αέρα: Ηχοι (χαµηλών κυρίως συχνοτήτων) που
διαδίδονται µέσω του αέρα, εισέρχονται από τα ανοίγµατα
(παράθυρα, πόρτες) στα κτίρια και διεγείρουν τα δοµικά και
14 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

µη µέρη τους (π.χ. τρίξιµο τζαµιών).
Η σχετική συµµετοχή κάθε τρόπου εξαρτάται τόσο από την κατασκευή του κτιρίου, και από τη δυνατότητα διάδοσης από το ένα ή το
άλλο µέσο, όσο και από τη φύση της πηγής των δονήσεων. Η διέλευση προαστιακών σιδηροδρόµων ή ελαφρών Μετρό ή τραµ στα
αστικά κέντρα, δηµιουργεί- εµφανίζει µεγαλύτερη συµµετοχή του
εδάφους στη διάδοση των δονήσεων, σε σχέση µε την οδική κυκλοφορία, ενώ οι δονήσεις από τη διέλευση αεροπλάνων διαδίδονται φυσικά µόνο από τον αέρα.Τα πλέον βασικά µεγέθη και
χαρακτηριστικά για την καταγραφή και περιγραφή των δονήσεων,
είναι :
• η συχνότητά τους (Hertz, κύκλοι ανά δευτερόλεπτο),
• το πλάτος ή εύρος της ταλάντωσης (σε µικρά µ) και
• η ταχύτητα και η επιτάχυνση ενός σηµείου που ταλαντώνεται.
Τα συστήµατα σταθερής τροχιάς, µεταδίδουν στο έδαφος δονήσεις που οφείλονται, τόσο σε διάφορες δυνάµεις προερχόµενες
από τον κινητήρα, το σύστηµα µετάδοσης κίνησης στους τροχούς
και την επαφή τους µε τις σιδηροτροχιές, και οι οποίες µεταφέρονται από την ανάρτηση του οχήµατος ή του συρµού στο οδό-

Οι ταλαντώσεις που δηµιουργούνται κυρίως κατά την κατασκευή
π.χ. διάνοιξη σηράγγων ή λοιπών υπογείων έργων µέσων σταθερής τροχιάς, µπορεί να περιγραφoύν και αναλυθούν µε τη
χρήση αρκετών παραµέτρων, όπως αναφέρθηκε, κυρίως όµως
χρησιµοποιείται η µέγιστη ταχύτητα σωµατιδίου (peak particle
velocity) σε mm/sec. Η ταχύτητα του σωµατιδίου καταγράφεται
σε τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις και το διάνυσµα της
ταχύτητας υπολογίζεται από τη σχέση:
RPPV = {(PVΧ)2 + (PVY)2 + (PVZ)2}0.5
Από το διάνυσµα αυτό υπολογίζεται η µέγιστη τιµή του διανύσµατος της ταχύτητας του σωµατιδίου. Το βασικό όριο ασφαλείας
για την αποφυγή ζηµιών είναι η τιµή της ταχύτητας δόνησης (ταλάντωσης) σωµατιδίου να µην υπερβαίνει τα 50 mm/sec στην
επιφάνεια του εδάφους [2]. Το σύνολο των σηµαντικών ζηµιών
στα κτήρια καθώς και το 94% των µικρότερων ζηµιών (minor
damage points) έχει παρατηρηθεί για ταχύτητες δόνησης >
50mm/sec[3]. Tο όριο αυτό υποδεικνύεται µε την ποιοτική αξιολόγηση ότι πρόκειται για ένα πιθανοθεωρητικό κριτήριο και η
εξασφάλισή του εµπεριέχει ένα πολύ µικρό ποσοστό πιθανότητας εµφάνισης ζηµιών µε έµφαση σε περιπτώσεις χαµηλής συνεκτικότητας εδαφών και κατά τη διάρκεια εργασιών διάνοιξης
σήραγγας. ∆εδοµένου ότι το ανωτέρω όριο δε διασφαλίζει απόλυτα τη µη εµφάνιση ζηµιών (σοβαρών ή διακοσµητικών), στον
πίνακα στη συνέχεια, παρουσιάζονται όρια πιο συντηρητικά στα
πλαίσια ενός, πλέον φιλικού προς το αστικό δοµηµένο περιβάλλον, σεναρίου σύµφωνα µε το CHABA Report NTIS ADA044384[4].

ΙSO4866/BS7385[6]). Σε πραγµατικά ευαίσθητες χρήσεις ιδιαίτερα πολιτιστικού χαρακτήρα όπως π.χ αρχαιολογικοί χώροι,
µουσεία κλπ, η “κατηγορία 8 - class 14” είναι πλέον δόκιµη,
οπότε και τα όρια πρέπει είναι ιδιαίτερα χαµηλότερα. Eπιπλέον
επισηµαίνεται ότι τα επιτρεπόµενα όρια δόνησης σε µνηµεία και
ερείπια µνηµείων ή ιστορικών κτηρίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/5 έως 1/10 των αντίστοιχων ορίων για κτήρια σε
καλή κατάσταση.
Το γερµανικό πρότυπο DIN 4150 Part 3[7] καθορίζει όρια στη
θεµελίωση του κτιρίου όταν η δόνηση είναι εδαφοµεταφερόµενη, καθώς επίσης και όρια πάνω στην κατασκευή. Το πρότυπο
αυτό απαιτεί την ανάλυση των καταγραφών που έχουν ληφθεί
στη θεµελίωση στο πεδίο των συχνοτήτων. Στο σχήµα στη συνέχεια, δίνονται τα όρια για την περίπτωση όπου η δόνηση καταγράφεται στη θεµελίωση του κτίσµατος για κάθε µια
κατηγορία κτιρίου. Στον ίδιο πίνακα δίνονται τα όρια για τη µέγιστη ταχύτητα δόνησης όταν αυτή µετρείται πάνω στο κτίριο. Οι
ανώτερες τιµές της ταχύτητας δόνησης για κτίρια ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δονήσεις κυµαίνονται για τη θεµελίωση και υπερκείµενους ορόφους ως εξής :
• Θεµελίωση: για συχνότητες < 10Ηz στα 3 mm/sec
10 - 50 Ηz στα 3 - 8 mm/sec
50 -100 Ηz στα 8 - 10 mm/sec
Υπερκείµενοι
όροφοι:
για όλες τις συχνότητες 8 mm/sec
•

Πίνακας 1.Προτεινόµενα ανώτατα όρια ταχύτητας
δόνησης κατά την κατασκευή

ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ &
ΚΤΙΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΑ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ

Σταθµισµένη
επιτάχυνση

Ισοδύναµη
Ταχύτητα *

0,5 έως 1 m/sec2 13 έως 28 mm/sec
0,05 m/sec2

1,3 mm/sec

* Για συχνότητες >10 Ηz ισχύει : ταχύτητα σε mm/sec = 28.4 *
επιτάχυνση ( m/sec2)
Σύµφωνα µε τις γνωστές Αγγλικές προδιαγραφές BS5228[5]
(British Standards) τα προτεινόµενα όρια ταχύτητας δόνησης
αντιστοιχούν σε τιµές 5 & 10 mm/sec αντίστοιχα για continuous
& intermittent vibration και για κτήρια κατηγορίας 5 & 6 (σύµφωνα και µε τη σχετική κατηγοριοποίηση που αναλύεται το

Σχήµα 1. Ορια ταχύτητας δόνησης (DIN 4150)

Κτίρια ειδικών χρήσεων – Μνηµεία και αρχαιολογικοί χώροι:
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία ειδικών χρήσεων και µνηµείων στην Ελλάδα, επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της σχετικής
ΜΠΕ από την κατασκευή και Φάση λειτουργίας των υπογείων
έργων του Μετρό της Αθήνας[8] και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την
προστασία του κτιρίου Βάιλερ στο σταθµό ΑΚΡΟΠΟΛΗ, όπου λειτούργησε ειδικό σύστηµα παρακολούθησης της ταχύτητας δόνησης κατά την κατασκευή, προτάθηκε και υιοθετήθηκε το όριο των
0,2 mm/s για την προστασία των εκθεµάτων, το οποίο και απεδείχθη µέχρι σήµερα επαρκές. Ενηµερωτικά αναφέρεται ότι το
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ανωτέρω σύστηµα παρακολούθησης κατέγραψε τη δόνηση από
τον σεισµό του Αιγίου τον Ιούλιο 1995 µε µέγιστη τιµή ταχύτητας
p.p.v. < 0,2 mm/s. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης αποτελεί η υιοθέτηση κριτηρίου δονήσεων για την προστασία του αρχαιολογικού
χώρου του Κεραµεικού στην περίπτωση της υπόγειας διάβασης της
γραµµής Μετρό προς Αιγάλεω. Στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη
εξαιρετικά ευαίσθητων αρχαιολογικών εκθεµάτων στον χώρο, επέβαλε την πρόταση αυστηρότερων ορίων µε µέγιστο επιτρεπόµενο
όριο ταχύτητας δόνησης τα 0.16 mm/s επί των αρχαιολογικών ευρηµάτων στην επιφάνεια του αρχαιολογικού χώρου στο εύρος συχνοτήτων 1 - 150 Ηz. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το πλέον αυστηρό
όριο που συνίσταται από διεθνή πρότυπα για ευαίσθητα και ευπαθή
ιστορικά ερείπια είναι της τάξης των 0.08 - 0,1 mm/s, η εφαρµογή
του ανωτέρου του ορίου των 0.16 mm/s για µικρής διάρκειας διακεκοµµένες δονήσεις κατά την κατασκευή (εκσκαφή µε χρήση

σφυριού) κρίθηκε ως ικανοποιητική. Ένα συγκριτικό σηµείο αναφοράς για το ανωτέρω προταθέν όριο δονήσεων που αποτελεί και
την πλέον αυστηρή πρόταση ορίου σε Ελληνικές συνθήκες, είναι
ότι η τιµή 0.08 mm/s ppv είναι ένα µέγεθος, το οποίο ευρίσκεται
στο κατώφλι της ανθρώπινης αντιληπτότητας των δονήσεων, δηλαδή όριο σηµαντικά χαµηλότερο από τα τυπικά επίπεδα δονήσεων που δηµιουργούνται µε το περπάτηµα των ανθρώπων µέσα
σε ένα κτίριο.
Αξιολόγηση της ενόχλησης στον άνθρωπο: Οσον αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δονήσεων στον άνθρωπο, σε επίπεδο
ενόχλησης, σύµφωνα µε το Βρεττανικό πρότυπο BS6472, αυτή επιτυγχάνεται µε την χρήση του δείκτη συνολικής τιµής δόσης δόνησης για συγκεκριµένη χρονική περίοδο (Vibration Dose Value VDV) τα δε αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης δίδονται στον πίνακα
στη συνέχεια:

Πίνακας 2

Τιµές δόσης δόνησης και αντίστοιχοι βαθµοί έκφρασης αρνητικής αντίδρασης περιοίκων
Τιµή δόσης δόνησης για
χαµηλή πιθανότητα
αρνητικής αντίδρασης

Τιµή δόσης δόνησης για
πιθανή αρνητική
αντίδραση

Κτίρια κατοικίας
Ηµέρα 16ωρών

0,2 – 0,4

0,4 – 0,8

0,8 – 0,16

Κτίρια κατοικίας
Νύχτα 8 ωρών

0,13

0,26

0,51

Θέση

Τιµή δόσης δόνησης για
αναµενόµενη αρνητική
αντίδραση

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω πρότυπα, οι εκτιµώµενες συνολικές τιµές δόσης δόνησης, σε m/s1,75 δίνονται από τον τύπο :
eVDV = 1,4 Χ a (rms) X t 0,25
όπου eVDV είναι η εκτιµώµενη συνολική δόση δόνησης στον χρόνο t και
α (rms) είναι η rms επιτάχυνση δόνησης του φαινοµένου που προκαλεί την ενόχληση (διέλευση συρµού η κατασκευαστική διαδικασία διέλευση ΤΒΜ κλπ.)

Οι δονήσεις και ο εδαφοµεταφερόµενος θόρυβος που προκαλούνται στα κτίρια από τη λειτουργία συστηµάτων σταθερής τροχιάς π.χ. διελεύσεις συρµών φθάνουν στον ενοχλούµενο σύµφωνα
µε το µηχανισµό ως εξής: "Το συγκοινωνιακό έργο – π.χ. το Μετρό
της Αθήνας ή το Τραµ – παράγει δονήσεις κατά τη λειτουργία που
µεταδίδονται στο έδαφος. Τα κύµατα των δονήσεων µεταδίδονται
µέσω του εδάφους προς τις γειτονικές κατοικίες και η κίνηση του
κύµατος δόνησης (vibration wave) διεγείρει τη βάση κατασκευής
του κτιρίου και συνεπώς το όλο κτίριο τίθεται σε δόνηση, και οι
ένοικοι του κτιρίου αντιλαµβάνονται τη δόνηση µέσω του δαπέδου
- ή των τοίχων - και τις περισσότερες φορές ως θόρυβο και όχι ως
µετακίνηση". Ο εδαφοµεταφερόµενος θόρυβος γενικά οφείλεται
στις επιφανειακές ανωµαλίες, τους τροχούς και τις σιδηροτροχιές.
Οι τροχοί µε τις µικρές επίπεδες επιφάνειες, οι διαβρωµένες τροχιές και οι χαλαρές συνδέσεις των σιδηροτροχιών αυξάνουν τη δόνηση, σε σύγκριση προς τις οµαλά συνδεδεµένες τροχιές και τους
«νέους» τροχούς. Ασυνέχειες στις τροχιές, όπως στις αλλαγές, επίσης προκαλούν αύξηση του επιπέδου δόνησης. Η προκαλούµενη
δόνηση εξαρτάται από τη φύση του υποστηρικτικού συστήµατος
16 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

τροχιάς και τα χαρακτηριστικά και την ταχύτητα των σιδηροδροµικών οχηµάτων. Τα οχήµατα αποτελούνται από δύο κύρια µέρη, το
αµάξωµα και τα φορεία (bogies). Το αµάξωµα του οχήµατος εδράζεται στα φορεία µε µία δευτερεύουσα ανάρτηση. Η κύρια ανάρτηση στηρίζει το πλαίσιο του φορείου στους άξονες των τροχών. Οι
δονήσεις που προκαλούνται στη σήραγγα από τη διέλευση των
συρµών διαδίδονται στο έδαφος και στη συνέχεια στο εσωτερικό
παρακείµενων κτιρίων (δονούµενοι τοίχοι και δάπεδα) µε αποτέλεσµα την εκποµπή εδαφο-µεταφερόµενου θορύβου όπως παρουσιάσθηκε στο ανωτέρω διάγραµµα. Τα πλέον επικαιροποιηµένα όρια εδαφοµεταφερόµενου θορύβου και δονήσεων που
εκπέµπονται λόγω λειτουργίας ενός µέσου σταθερής τροχιάς και
εφαρµόσθηκαν στο Μετρό της Αθήνας, συνιστώνται από την Αµερικάνικη Εταιρεία ∆ηµοσίων Μεταφορών (APTA), και δίνονται σε
dB(A) στον πίνακα στη συνέχεια:

Πίνακας 3

Επιτρεπόµενες στάθµες εδαφοµεταφερόµενου θορύβου σε dB(A)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΟΥ

Μονοκατοικία

Αραιοκατοικηµένος
Μέση πυκνότητα κατοικίας
Πυκνοδοµηµένη κατοικία
Εµπόριο
Βιοµηχανία - Υπεραστικό δίκτυο
ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ - ∆ΩΜΑΤΙΟΥ:
Αίθουσες συναυλιών -Στούντιο TV
Αµφιθέατρο & χώροι µουσικής
Εκκλησίες & θέατρα
∆ωµάτια νοσοκοµείων
∆ικαστήρια
Σχολεία - Βιβλιοθήκες
Αίθουσες Πανεπιστηµίων
Γραφεία

30
35
35
40
40

3. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Ε∆ΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
∆ιαγραµµατικά το πρότυπο περιγράφει το φαινόµενο ως εξής
[9],[10]
:

Πολυκατοικία
35
40
40
45
45

Ξενοδοχείο
40
45
45
50
55

25
30
35
35 - 40
35
40
35 - 40
35 - 45

Επιπλέον στο σχήµα στη συνέχεια [9], δίνεται η βασική διαδροµή
των δονήσεων από την πηγή στον δέκτη, η τελική διαµόρφωση
της στάθµης του εδαφοµεταφερόµενου θορύβου στο εσωτερικό
των κατοικιών κλπ ευαίσθητων χρήσεων καθώς και το πρότυπο
στήριξης σιδηροτροχιάς (παράδειγµα µέσου σταθερής τροχιάς
Τραµ).

∆ΟΝΗΣΗ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΜΕΣΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
↓
∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
↓
∆ΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
↓
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
↓
∆ΟΝΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (∆ΕΚΤΗ)
↓
∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
↓
∆ΟΝΗΣΗ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ
↓
ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΛΟΓΩ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ
↓
ΑΙΣΘΗΤΗ ∆ΟΝΗΣΗ & Ε∆ΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ

Σχήµα 2: Βασική διαδροµή δονήσεων και εδαφοµεταφερόµενου θορύβου από τη λειτουργία µέσου σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ)
από την πηγή (τροχιά) στο δέκτη

Η τελική στάθµη εδαφοµεταφερόµενου θορύβου στο δέκτη, από
τη λειτουργία ενός συστήµατος σταθερής τροχιάς, υπολογίζεται
λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες στη συνέχεια:
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• τη γέννηση των δονήσεων στο σύστηµα τροχιάς - µε ή χωρίς
επανατακτική στήριξη - και τη διέγερση της σήραγγας, τον
τύπο της και την κατηγορία του περιβάλλοντος εδάφους,
• την εξασθένιση ή ενίσχυση των δονήσεων από την πηγή στο
δέκτη µε ιδιαίτερη έµφαση στην κατηγοριοποίηση των εδαφικών συνθηκών διέλευσης του υπόγειου έργου,
• την εξασθένιση λόγω αλληλεπίδρασης θεµελίων – εδάφους,
• τη διάδοση µέσω του τυπικού κτιρίου κατά µήκος της γραµµής,
• τη σχέση ανάµεσα στη δόνηση των επιφανειών ενός δωµατίου
και της στάθµης θορύβου η οποία εξαρτάται από την απορρόφηση του δωµατίου, το µέγεθος του δωµατίου, το σχήµα του,
και την κατανοµή των ταλαντώσεων στις επιφάνειες του δωµατίου.
Οι βασικές παράµετροι που επηρεάζουν τις δονήσεις στη σήραγγα ενός υπόγειου µέσου (π.χ. ενός συστήµατος Μετρό) και
άρα και τις εδαφοµεταφερόµενες στάθµες θορύβου στα παραπλήσια κτίρια είναι [9],[11]:
• Ταχύτητα του µέσου (συρµός): για ταχύτητες ενός εύρους από
24-113 km/h ένας τριπλασιασµός της ταχύτητας έχει σαν αποτέλεσµα 4 έως 6 dB αύξηση στις στάθµες δονήσεων της σήραγγας και του εδάφους.
• Αξονικό φορτίο: αντίστοιχα ένας διπλασιασµός του αξονικού
φορτίου έχει ως αποτέλεσµα 2 έως 4 dB αύξηση στις στάθµες
δονήσεων του τοίχου του τούνελ ανεξαρτήτως της ταχύτητας
του τρένου και του τύπου σιδηροτροχιάς.
• Ανάρτηση αµαξώµατος συρµού: Οι στάθµες δόνησης στη σήραγγα, είναι γενικά ανεξάρτητες από τον τύπο της ανάρτησης
του αµαξώµατος στα τρένα της τελευταίας γενεάς, αν και ορισµένες φορές η κύρια ανάρτηση, (µεταξύ του άξονα και του
αµαξώµατος) µπορεί να επηρεάσει την τελική στάθµη.
• Ειδικοί τροχοί µε ελαστικότητα (resilient wheels): Οι στάθµες
δόνησης σε τούνελ και σε ακτίνα συχνοτήτων από 40-250 Hz
έχουν µειωθεί από 4 έως 10 dB µετά από τη χρήση ειδικών
τροχών µε ελαστικότητα.
• Μάζα άνευ ελαστικότητας (Unsprung mass): Ως µάζα άνευ
ελαστικότητας (µη αναρτηµένη µάζα), νοείται το τµήµα της
γραµµής που ευρίσκεται άνευ ουδεµίας µόνωσης ή αντικραδασµικού υλικού µε τις ράγες. Μπορεί να περιλαµβάνει τροχούς, άξονες κλπ. Έχει βρεθεί ότι ο υποδιπλασιασµός της
µάζας αυτής είναι δυνατόν να µειώσει τις στάθµες δόνησης
κατά 6 dB.
• Κατάσταση τροχών και σιδηροτροχιάς: Η κακή συντήρηση των
τροχών και της σιδηροτροχιάς είναι δυνατόν να προξενήσει
στάθµες δονήσεων πολύ µεγαλύτερες από αυτές που υπό κανονικές συνθήκες το σύστηµα θα προκαλούσε. Η κακή κατάσταση τροχών (ανωµαλίες κλπ), ασταθείς σύνδεσµοι ή/και
σκουριασµένες τροχιές δύνανται να αυξήσουν τις στάθµες δονήσεων από 10 έως και 20 dB. Τραχείες επιφάνειες του τροχού
ή της σιδηροτροχιάς σε σιδηροτροχιές χωρίς συνδέσµους µπορεί πάλι - εάν δεν υπάρχουν σοβαρές ανωµαλίες των τροχών
- να προκαλέσουν 3-10 dB αύξηση. Το θέµα της ποιότητας των
τροχών έχει τόσο σοβαρό αντίκτυπο στις στάθµες θορύβου,
ώστε έχει αναγκάσει σε χώρες του εξωτερικού ορισµένους φορείς σε διαρκή έλεγχο της φθοράς των τροχών µέσω εξειδι18 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

νοµένων προφανώς υπόψη των χαρακτηριστικών της πηγής
δόνησης που θα χρησιµοποιηθεί (τελική τυπολογία συρµού,
αξονικά φορτία, σταθερή αξονική δύναµη ανά συχνότητα,
κλπ). Η εφαρµογή αυτής της στήριξης στο Τραµ της Αθήνας,
περιορίζει τη ζώνη επιρροής των δονήσεων ανάλογα της ποιότητας του ελαστοµερούς µέχρι και στα 8-10 µέτρα από τον
πλησιέστερο υπό προστασία δέκτη.

κευµένων συστηµάτων ελέγχου. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την
ύπαρξη αλλαγών αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν αυξητικά την εκποµπή δονήσεων µέχρι και άνω των 15 dB µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της ενόχλησης σε υφιστάµενους
ευαίσθητους δέκτες.
• Ειδικές αντιδονητικές συνδέσεις – εδράσεις: Φυσικά καθοριστικό ρόλο ασκούν οι ειδικές αντιδονητικές εδράσεις και
στην προκειµένη περίπτωση η επανατακτική στήριξη «lateral
friction free bi-block» καθώς και πλωτά δάπεδα (Floating
slabs), ειδικές ελαστικές συνδέσεις (Resilient rail fasteners),
ενθυλακωµένες τροχιές κλπ. αλλά και άλλοι παράγοντες,
όπως το είδος του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένο
το τούνελ, το πάχος του κλπ.

4. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
∆ΟΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η αντικραδασµική, αντιδονητική και αντιθορυβική προστασία
του πολιτισµικού και δοµηµένου αστικού περιβάλλοντος αποτελεί βασική συνιστώσα της συµβατότητας των έργων σταθερής
τροχιάς µε το περιβάλλον του και συνεπώς απαιτείται πλήρης
και διεξοδική ανάλυση του προβλήµατος και των βέλτιστων δυνατών προτάσεων για τη µείωση του εδαφο-µεταφερόµενου θορύβου και των δονήσεων από τη λειτουργία του. Συµβατικές
σιδηροτροχιές ή σιδηροτροχιές Τραµ ή Μετρό που τοποθετούνται π.χ. στην επιφάνεια του δρόµου (εγκιβωτισµένες σε άσφαλτο
ή κυβόλιθους), είναι συνήθως µια πηγή ενοχλητικού εδαφο-µεταφερόµενου θορύβου για τα κοντινά κτίρια. Οι ατέλειες / τα
ελαττώµατα στην επιφάνεια κύλισης των σιδηροτροχιών ή των
τροχών, ή η συσσώρευση ακαθαρσιών στην επιφάνεια των γραµµών ή µέσα στα αυλάκια, σπάνια είναι δυνατόν να αποφευχθούν.
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα, να δηµιουργούνται δονήσεις µιας αρκετά µεγάλης συχνότητας φάσµατος (10 έως και
200Hz), οι οποίες όπως αναφέρθηκε ανωτέρω µεταφέρονται
µέσω του εδάφους και της επιφάνειας του δρόµου στα περιβάλλοντα κτίρια. Το παραπάνω φαινόµενο δίνει την αντίληψη
πολύ ενοχλητικών δονήσεων και ηχητικών κυµάτων. Σύµφωνα
µε τη διεθνή πρακτική, οι βασικοί εναλλακτικοί τρόποι αντιδονητικής στήριξης αστικών συστηµάτων σταθερής τροχιάς εξαρτώνται αποκλειστικά από την ανάγκη προστασίας παρακείµενων
κτιρίων, κατοικιών ή άλλων ειδικών χρήσεων για τα οποία είναι
αναγκαία η κατάλληλη αντιθορυβική και αντιδονητική προστασία και παρουσιάζονται στο σχετικό σκαρίφηµα στη συνέχεια εκφρασµένοι σε 4 βασικά επίπεδα[9],[13] :
• Επίπεδο 1: απ’ ευθείας στήριξη της σιδηροτροχιάς σε ελαστικά
υποθέµατα ή λωρίδες ελαστοµερούς υλικού
• Επίπεδο 2: εφαρµογή ελαστικών υποθεµάτων ή πλακών κάτωθεν των «baseplates»
• Επίπεδο 3: εφαρµογή πλωτής πλάκας
• Επίπεδο 4: ελασική ενθυλάκωση της σιδηροτροχιάς µε ή
χωρίς επιπλέον ελαστική στήριξή της

Σχήµα 3: Βασικοί εναλλακτικοί τρόποι αντιδονητικής στήριξης
αστικών συστηµάτων σταθερής τροχιάς[9]

Τα ανωτέρω αποτελούν πρακτικά τις πλέον βασικές εναλλακτικές περιπτώσεις αντικραδασµικών εδράσεων. H επιλογή της καταλληλότερης εξ αυτών εξαρτάται αποκλειστικά και µόνον από
την αναγκαιότητα εξασφάλισης µεγαλύτερης ή µικρότερης προστασίας για την κάλυψη των σχετικών κριτηρίων ανάλογα µε την
απόστασή τους από την εξωτερική σιδηροτροχιά και τη µορφή
τους. Οι λύσεις αυτές, όπως προσαρµόστηκαν και στην περίπτωση του Τραµ της Αθήνας, δίνονται ενδεικτικά στη συνέχεια:
• Απ’ ευθείας στήριξη σιδηροτροχιάς στη βάση της έδρασης
(direct fixation) η οποία συνήθως είναι έρµα (ballast), όπως
στην περίπτωση του ΤΡΑΜ Τ2 των Παρισίων ή και πλάκα σκυροδέµατος, όπως στην περίπτωση τµηµάτων του ΤΡΑΜ της
Νάντης. Ο τρόπος έδρασης αυτός χρησιµοποιήθηκε σε περιπτώσεις µη ανάγκης αντιθορυβικής αντικραδασµικής προστασίας λόγω µεγάλων αποστάσεων των παρακειµένων
δεκτών ή εξαιρετικά απορροφητικών εδαφών και συνήθως
για ζώνες εκτός των 40 µέτρων (π.χ. Αµαξοστάσιο).
• Ενθυλάκωση σιδηροτροχιάς: οι εξωτερικές σιδηροτροχιές ενθυλακώνονται στο επίπεδο κίνησης πεζών ή τροχοφόρων
(άσφαλτος, πεζοδροµηµένη επιφάνεια κλπ.). Η ενθυλάκωση
γίνεται εντός ειδικού ελαστοµερούς υλικού (χυτού ή προ-διαµορφωµένου στον τύπο της σιδηροτροχιάς) η οποία προστατεύει µικρο-µετακινήσεις της σιδηροτροχιάς µέσα στην πλάκα
έδρασης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καµπύλων οριζοντιογραφικά τµηµάτων µικρής ακτίνας. Η εφαρµογή της βασικής
αυτής στήριξης στο ΤΡΑΜ της Αθήνας, περιορίζει την κρίσιµη
ζώνη επιρροής των δονήσεων στη ζώνη άνω των 30 µέτρων.
• Ελαστική αντιδονητική στήριξη ενθυλακωµένης σιδηροτροχιάς: µε επιπλέον εναπόθεση αντικραδασµικού ελαστοµερούς ή άλλου κατάλληλου ελαστικού υλικού στη
διηεπιφάνεια σιδηροτροχιάς - πλάκας στήριξης (strip). Η επιλογή του ελαστοµερούς υλικού επιβάλλεται από την ανάγκη
απορρόφησης των δονήσεων σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά
του εδάφους (συνάρτηση διάχυσης δονήσεων από πηγή σε
δέκτη), τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού του δέκτη λαµβα-

• Εφαρµογή πλωτού δαπέδου ή πλωτής πλάκας (ΠΠ-Floating
slab) στις ευαίσθητες θέσεις σε απόσταση ίση ή µικρότερη από
8 µέτρα από την εξωτερική σιδηροτροχιά, όταν βέβαια η συγκεκριµένη χρήση επιβάλλει την αναγκαία προστασία. Η λύση
αυτή ουσιαστικά επιβάλλει την τοποθέτηση ειδικών ελαστοµερών υλικών στη διηεπιφάνεια εδάφους και της βάσης οπλισµένου σκυροδέµατος η οποία υλοποιείται σε µορφή
«σκάφης» και λειτουργεί ως µάζα αδράνειας. Η τοποθέτηση
του ελαστοµερούς γίνεται τόσο σε µορφή mat («πάπλωµα» κάλυψη όλης της επιφάνειας) όσο και σε µορφή stripes (λωρίδες - απαιτείται µικρότερη επιφάνεια απλά σκληρότερο και
ακριβότερο υλικό) ή ακόµη και σε τετραγωνικής µορφής ανεξάρτητων πολλαπλών στηρίξεων λύση που απαιτεί ακόµη µικρότερη επιφάνεια πλέον άκαµπτου ελαστοµερούς υλικού.

5. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
Για την προστασία των εξαιρετικά ευαίσθητων χρήσεων/κτηρίων
του Μουσείου και του Αρχαιολογικού χώρου του Κεραµεικού
καθώς και των πολιτιστικών εγκαταστάσεων στο Γκάζι µελετήθηκε ειδική στήριξη των σιδηροτροχιών του Μετρό της Αθήνας,
σε πλωτή πλάκα από ΩΣ (ΠΠ) [14],[15]. Τα αντίστοιχα µοντέλα πεπερασµένων στοιχείων εφαρµογής ΠΠ που διαµορφώθηκαν για
τις περιπτώσεις τυπολογίας εδάφους και τύπου σήραγγας στην
ευαίασθητη αυτή περιοχή δίνονται στη συνέχεια :

Σχήµα 4

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των σχετικών επιλύσεων διαπιστώθηκε ότι στο Μουσείο τα σχετικά όρια εκτιµήθησαν σε 34,9
dB(A) για τον εδαφοµεταφερόµενο θόρυβο και 96,6 dB ref. 1e9 m/s για την ταχύτητα δόνησης γεγονός που επέβαλε την εφαρ19 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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µογή ΠΠ για την προστασία των ανωτέρω χρήσεων. Η τυπική διατοµή της σήραγγας µε την εφαρµογή της πλωτής πλάκας και η

εκτιµηθείσα ηχοµειωτική αποτελεσµατικότητα (insertion loss)
δίνεται στη συνέχεια.

Σχήµα 5

Σχήµα 10: Πολιτιστικός Χώρος Γκάζι

Στα πλαίσια του προγράµµατος καταγραφής δονήσεων, µε την
έναρξη λειτουργίας του συστήµατος κατεγράφησαν οι δονήσεις
(mm/sec) και ο εδαφοµεταφερόµενος θόρυβος σε dB(A), στο

εσωτερικό του Μουσείου στο εσωτερικό του Αρχαιολογικού
χώρου και του πολιτιστικού χώρου στο Γκάζι[15]:

Τα αποτελέσµατα του ανωτέρω προγράµµατος που αφορούσαν
στην αξιολόγηση της εφαρµογής της ΠΠ ήταν απολύτως ικανοποιητικά µε στάθµες εδαφοµεταφερόµενου θορύβου και δονήσεων σηµαντικά κατώτερες των ορίων, γεγονός που

αποδεικνύει την πλήρη αποτελεσµατικότητα της αντιδονητικής
εφαρµογής. Επισηµαίνεται ότι η ερευνητική αυτή προσπάθεια
του Π.Θ. βραβεύτηκε µε το ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕYΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008.
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H

αύξηση της ζήτησης για µεταφορές (αριθµός και µήκος
ταξιδιών), τροφοδοτούµενη από την οικονοµική ανάπτυξη,
τη βελτίωση των µεταφορικών δικτύων, την αστική διάχυση και τη µείωση των οικιστικών πυκνοτήτων, αποτελεί τη βασική αιτία της σταθερής αύξησης των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εξέλιξη τους δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη βελτίωση της αποδοτικότητας των
νέων οχηµάτων, η οποία µάλλον εξισορροπείται ή και εξουδετερώνεται από την σηµαντική αύξηση της ζήτησης. Οι προβλέψεις,
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα σενάρια (ΕΕΑ, 2010; OECD-ITF,
2010) δείχνουν διπλασιασµό των επιβατοχιλιοµέτρων µέχρι το
2030 και τριπλασιασµό µέχρι το 2050 (έτος βάσης το 1990), µε
οδηγούς τα ιδιωτικά µηχανοκίνητα µέσα και τις αεροπορικές µεταφορές. Το 2007 η κατανοµή των επιβατοχιλιοµέτρων ήταν συντριπτική υπέρ των ιδιωτικών µέσων (ΕΕ: 72%, Ελλάδα: 77% µε
παράλληλη σηµαντική µείωση στις σιδηροδροµικές µεταφορές
από 3% σε 1,9% και τα λεωφορεία από 34,5% σε 21,2%. Αντίστοιχα
οι οδικές εµπορευµατικές µεταφορές καταλαµβάνουν ποσοστό
97,1%, µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο να φθάνει το 76,5%). Η εικόνα
αυτή δεν µεταβλήθηκε σηµαντικά από το 1995, εάν εξαιρεθούν οι
αεροπορικές µεταφορές που σηµείωσαν αύξηση 6-9%. Σήµερα, περίπου 2 χρόνια µετά την έναρξη της οικονοµικής κρίσης και την επιβράδυνση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης, τα πρώτα στοιχεία
δείχνουν ότι η επίπτωση στη ζήτηση δεν ήταν ιδιαίτερα σηµαντική,
εµφανίζοντας µάλιστα τα πρώτα σηµάδια πλήρους ανάκαµψης στο
πρώτο εξάµηνο του 2010, µε οδηγό τις εµπορευµατικές µεταφορές (OECD-ITF, 2010). Το ποσοστό µείωσης των εκποµπών από τις
µεταφορές στην ΕΕ κατά την τελευταία διετία ήταν µόλις 2% (EEA,
2010), ενώ η συνολική µείωση έφθασε το 11,6% (CEC, 2010).

Μεταφορeς και Κλιµατικh Αλλαγh:
Προς eναν “οδικo χaρτη” για την επαρκh
µεiωση των εκποµπων µeχρι το 2050
Dr. ∆ηµήτρης Μηλάκης*

Τα δεδοµένα: Οικονοµική ανάπτυξη - ζήτηση για µεταφορές - εκποµπές
Παράλληλες πορείες
Ο τοµέας των µεταφορών εξακολουθεί να αυξάνει τη συνεισφορά του στις εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου, σε αντίθεση µε άλλους κρίσιµους τοµείς όπως η βιοµηχανία, η οικοδοµική
δραστηριότητα και η παραγωγή ενέργειας. Το ποσοστό φθάνει σήµερα το 19,3% για τις χώρες
της ΕΕ (αύξηση 28% κατά την περίοδο 1995-2007, Ελλάδα: 61%). Ανέρχεται στο 25% εάν
συµπεριληφθούν οι διεθνείς αεροπορικές και ακτοπλοϊκές µεταφορές και στο 30% εάν
συνυπολογιστούν οι εκποµπές από την κατασκευή των δικτύων, την παραγωγή
των οχηµάτων, την εξόρυξη πετρελαίου κ.λπ.
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ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σε πολιτικό επίπεδο, αποτελεί πλέον κοινό τόπο η αναφορά στην
ανάγκη αποσύνδεσης της οικονοµικής ανάπτυξης από την αύξηση
της χρήσης του αυτοκινήτου και τελικά από τις εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στη συνδιάσκεψη των
Ηνωµένων Εθνών για το κλίµα στην Κοπεγχάγη, αλλά και πιο πρόσφατα στο Κανκούν, αν και δεν συνοδεύτηκε από µια δεσµευτική
συµφωνία. Ωστόσο, η αναφορά στην ανάγκη διατήρησης της αύξησης της παγκόσµιας θερµοκρασίας κάτω από 2οC, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα. Ως προς τις µεταφορές αναγνωρίστηκε ότι θα πρέπει
να αποτελέσουν έναν από τους κύριους τοµείς δράσης, ενώ ζητήθηκε για πρώτη φορά από τους διεθνείς οργανισµούς ναυτιλίας
(IMO) και πολιτικής αεροπορίας (ICAO) να εργαστούν προς την κατεύθυνση µιας συµφωνίας για τη µείωση των εκποµπών. Το ποσοστό που θα χρειαζόταν να µειωθούν οι εκποµπές για την επίτευξη
του παραπάνω στόχου για την παγκόσµια θερµοκρασία δεν έχει
προσδιοριστεί µε ακρίβεια µέχρι σήµερα. Ωστόσο, αρκετές απόψεις
συγκλίνουν στο -50% µέχρι το 2050 σε σχέση µε τα επίπεδα του
1990 (IPCC, 2007). Αυτό µεταφράζεται σε 80-95% για τις ανεπτυγµένες χώρες. Ειδικά για τον τοµέα των µεταφορών, έχουν διατυπωθεί απόψεις ότι το ποσοστό θα πρέπει να είναι αρκετά
χαµηλότερο, δεδοµένης της δυσκολίας επίτευξής του, ενώ άλλοι
το αυξάνουν σε 95%. Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος ο στόχος της µείωσης των εκποµπών από τις µεταφορές
κατά 80% αποτελεί µια ρεαλιστική βάση για την ανάπτυξη των αντίστοιχων πολιτικών.
Σε επίπεδο ΕΕ, οι δεσµεύσεις για τη µείωση των εκποµπών από τα

κράτη µέλη κατά 20% µέχρι το 2020 (CΕC, 2008) είναι σαφώς αποφασιστικότερες σε σχέση µε εκείνες της διεθνούς κοινότητας, ενώ
η επέκταση του ποσοστού στο 30% που αποφασίστηκε, εφόσον επιτευχθεί µια ευρύτερη συµφωνία από τις χώρες µε τις µεγαλύτερες
εκποµπές, αποτελεί µια επιπλέον ένδειξη της προσπάθειας που καταβάλλεται στον τοµέα αυτό. Ειδικότερα για τις µεταφορές, οι οποίες
δεν εντάσσονται στο Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών
(ΣΕ∆Ε-ETS), αποφασίστηκε συνολική µείωση των εκποµπών σε επίπεδο ΕΕ κατά 10% σε σχέση µε τα επίπεδα του 2005 (European Parliament & Council, 2009). Η προσπάθεια θα είναι αναλογική του
ΑΕΠ κάθε χώρας. Έτσι, το ποσοστό θα κυµανθεί µεταξύ -20% για τις
πιο ανεπτυγµένες και +20% για τις λιγότερο ανεπτυγµένες. Για την
Ελλάδα προβλέπεται µείωση της τάξης του 4%.

Ο “Ο∆ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΡΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050
Ποιος είναι όµως ο ‘οδικός χάρτης’ για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων; Ήδη στο πλαίσιο της στρατηγικής ‘20-20-20’ έχουν ληφθεί
µέτρα όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας των οχηµάτων και η
µείωση των εκποµπών στα 95 g CO2 /km µέχρι το 2020 (το 2008
έφθαναν τα 154 g CO2 /km), ενώ έχουν προωθηθεί και επιµέρους
πολιτικές για την ανανέωση του στόλου, ειδικά κατά την περίοδο
της κρίσης, µε παράλληλο στόχο την τόνωση της αγοράς αυτοκινήτου. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα φαίνεται να απορροφώνται από
την αύξηση της ζήτησης, η οποία ενισχύεται περαιτέρω µέσω και
της µείωσης του κόστους µετακίνησης που τα ίδια τα µέτρα προσφέρουν (rebound effect). Παράλληλα, σύµφωνα µε το ITF
(2010), η περαιτέρω τεχνολογική βελτίωση των οχηµάτων θα καθίσταται όλο και δυσκολότερη στο µέλλον, δεδοµένης της σηµαντικής προόδου που µέχρι σήµερα έχει επιτευχθεί. Έτσι, για το
διάστηµα 2010-2050 θεωρείται ως επιτεύξιµος στόχος η αύξηση
της αποδοτικότητας κατά 44% (4l/km, 90 g CO2 /km), που µπορεί
να οδηγήσει όχι στη µείωση, αλλά στη σταθεροποίηση των εκποµπών. Μετά το 2050 θα απαιτηθούν τεχνολογικές καινοτοµίες, που
θα ανατρέψουν ριζικά τα σηµερινά δεδοµένα, ώστε να παραµείνουν
σταθερές οι εκποµπές.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η στρατηγική µείωσης των εκποµπών αερίων
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του θερµοκηπίου και κατ’ επέκταση της συνεισφοράς του τοµέα των
µεταφορών στην κλιµατική αλλαγή δεν µπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε µια τεχνολογικά προσανατολισµένη προσέγγιση. Οι
περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στην ανάγκη προώθησης συνδυασµένων πολιτικών που θα ικανοποιούν το στρατηγικό τρίπτυχο
αποφυγή (avoid) - εκτροπή (shift) - βελτίωση (improve) (Dalkmann και Brannigan, 2007):
Αποφυγή (avoid) > µείωση της ανάγκης για φυσική µετακίνηση ή
διαφορετικά υποκατάσταση των µη αναγκαίων φυσικών µετακινήσεων µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής (τηλε-εργασία, τηλε-αγορές, τηλε-διασκέψεις κ.α.).
Εκτροπή (shift) > εκτροπή µετακινήσεων από τα µηχανοκίνητα
µέσα σε µέσα χαµηλών εκποµπών (∆Σ σταθερής τροχιάς, περπάτηµα, ποδήλατο)
Βελτίωση (improve) > βελτίωση της τεχνολογίας και συνεπώς της
αποδοτικότητας των οχηµάτων (υβριδικά & ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
εναλλακτικά καύσιµα κ.λπ.).
Πέντε είναι οι τοµείς πολιτικής που προτείνεται να ενεργοποιηθούν
συνδυασµένα για την επίτευξη των τριών στρατηγικών στόχων (εικόνα 1). Αυτοί είναι:
1. Ενιαίος Πολεοδοµικός και Κυκλοφοριακός Σχεδιασµός
Αφορά στην ενιαία πολεοδοµική και κυκλοφοριακή προσέγγιση στο
σχεδιασµό µε έµφαση στον περιορισµό της αστικής διάχυσης, τη
συγκράτηση ή και αύξηση των οικιστικών πυκνοτήτων, τον προσανατολισµό της αστικής ανάπτυξης στα µέσα σταθερής τροχιάς, την
ανάπτυξη υποδοµών για τα µέσα χαµηλών εκποµπών (περπάτηµα,
ποδήλατο) κ.α.
2. Κανονιστικά µέτρα
Αφορά κανονιστικά µέτρα που επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα τις
επιλογές µετακίνησης (µέσο, µήκος). Ορισµένα από αυτά είναι: οι
περιορισµοί και τα όρια στάθµευσης ανά περιοχή ή κτίριο, οι περιορισµοί πρόσβασης βάσει των εκποµπών, ο επανακαθορισµός
ορίων ταχυτήτων ανά κατηγορία οδού και πολεοδοµική ενότητα,
αλλά και τα όρια εκποµπών και κατανάλωσης του στόλου των οχηµάτων.
3. Οικονοµικά µέτρα
Αφορά µέτρα µε στόχο την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους
των µεταφορών, µε κύριο άξονα τη µεταφορά του οικονοµικού βά-

ρους από την κατοχή στη χρήση των µηχανοκίνητων µέσων. Παράλληλος στόχος είναι η ενίσχυση της αγοράς αποδοτικότερων
οχηµάτων, και η εκτροπή µετακινήσεων σε µέσα χαµηλών εκποµπών. Περιλαµβάνουν φορολογικά µέτρα (π.χ. καύσιµα), τιµολόγηση της χρήσης µηχανοκίνητων µέσων (τέλη κυκλοφορίας
συνδεδεµένα µε τις εκποµπές, τιµολόγηση στάθµευσης, αστικά διόδια) και οικονοµικά κίνητρα αγοράς και χρήσης εναλλακτικών
µέσων.
4. Πληροφόρηση
Αφορά µέτρα για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης (ειδικά για
τη ∆Σ), την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα εναλλακτικά
µέσα, την προώθηση σχεδίων µετακινήσεων από οργανισµούς-επιχειρήσεις-φορείς µε σηµαντικό αριθµό µετακινουµένων, την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα οφέλη της
οικολογικής οδήγησης κ.α.
5. Τεχνολογική εξέλιξη
Αφορά µέτρα που εστιάζουν στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στην τεχνολογία του οχήµατος και των καυσίµων, µε
στόχο την υποκατάσταση µέρους των µετακινήσεων και τη µείωση
των εκποµπών. Περιλαµβάνεται η ενίσχυση της τηλεργασίας και
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών-συναλλαγών, η αύξηση της αποδοτικότητας των οχηµάτων, η προώθηση των υβριδικών και ηλεκτρικών οχηµάτων, αλλά και η τεχνολογία υδρογόνου.
Στην περίπτωση της Ελλάδας θα πρέπει να προσθέσουµε έναν ακόµα
βασικό τοµέα πολιτικής που θα επιτρέψει την παράλληλη εφαρµογή
των υπολοίπων. Αυτός είναι η ανάπτυξη των υποδοµών για τα εναλλακτικά µέσα µετακίνησης (∆Σ, ποδήλατο) και το περπάτηµα. Είναι
προφανές ότι εάν δεν προχωρήσουµε στον ‘εκδηµοκρατισµό’ των
επιλογών µετακίνησης, µέσω της παροχής όλου του φάσµατος των
υποδοµών, οποιαδήποτε πολιτική µε στόχο την εκτροπή των µετακινήσεων σε εναλλακτικά µέσα θα είναι καταδικασµένη. Η σηµερινή
οικονοµική συγκυρία αποτελεί ίσως µια ιδανική ευκαιρία να κινηθούµε προς αυτή την κατεύθυνση, εκµεταλλευόµενοι το γεγονός ότι
σηµαντικό µέρος των µετακινούµενων προχωρά σε επαναξιολόγηση
των επιλογών µετακίνησής του.
* ∆ηµήτρης Μηλάκης
∆ρ. Συγκοινωνιολόγος

Εικόνα 1: Το στρατηγικό τρίπτυχο και οι τοµείς πολιτικής που προτείνεται να ενεργοποιηθούν για την επαρκή µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου από τις µεταφορές. Βασισµένο στο: Dalkmann και Brannigan, 2007: 7
Αναφορές
CEC (Commission of the European Communities), 2008. 20 20 by 2020.
Europe's climate change opportunity [COM(2008)30]. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:EL:HTML
CEC (Commission of the European Communities), 2010. Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and
assessing the risk of carbon leakage [COM(2010)265]. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0265:FIN:EL:HTML
Dalkmann, H., Brannigan, C., 2007. Transport and Climate Change. Module 5e. Sustainable Transport: A Sourcebook for Policy-makers in Developing Cities. Eschborn, Germany: Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-transport-and-climate-change2007.pdf
EEA (European Environment Agency), 2010. Towards a resource-effi-

cient transport system. TERM 2009: indicators tracking transport and
environment in the European Union. Report No2/2010. Copenhagen:
EEA.
http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-resourceefficient-transport-system
European Parliament & Council, 2009. Decision No 406/2009/EC of 23
April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse
gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0406:EN:NOT
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2007. Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_r
eports.htm
OECD-ITF (International Transport Forum), 2010. Transport Outlook
2010. The Potential for Innovation.
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/10Outlook.pdf

27 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

DELTIO SES 3 copy:Layout 1

20/7/11

11:39

Page 30

Σήµερα, συστήµατα µοιραζόµενων αυτοκινήτων λειτουργούν
σε περισσότερες από 600 πόλεις και 20 χώρες ανά τον κόσµο.
Περίπου 348.000 µέλη χρησιµοποιούν την υπηρεσία που αποτελείται από 11.700 οχήµατα (Shaheenand Cohen, 2007).

Τα χαρακτηριστικά των χρηστών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ:
Αναδροµh και προοπτικες για την Ελλaδα
∆ηµήτρης Ευθυµίου*
Κωνσταντίνος Αντωνίου**

Η πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας αποτέλεσε µία περίοδο αλλαγών για τις µεταφορικές
συνήθειες των κατοίκων των µεγαλουπόλεων. Η αυξανόµενη τάση του γενικευµένου
κόστους µετακίνησης (π.χ. το κόστος αγοράς αυτοκινήτου, οι συνεχώς αυξανόµενες τιµές
των καυσίµων, τα πρόσθετα κόστη συντήρησης και ασφάλισης, η αύξηση του χρόνου
διαδροµής και στάθµευσης) καθιστά την κατοχή αυτοκινήτου µια πολυτέλεια που όλο
και λιγότεροι µπορούν να συντηρήσουν.

Σ

υνέπεια των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αυτών επιβαρύνσεων αποτελεί η στροφή του
ανθρώπου σε εναλλακτικές µεθόδους µεταφοράς. Τα
µοιραζόµενα αυτοκίνητα (πολλές φορές τα συναντάµε ως
κοινόχρηστα ή ενοικιαζόµενα), αποτελούν µία από αυτές τις
εναλλακτικές, καινοτόµες ιδέες για µετακίνηση, ίσως αυτή
µε τη µεγαλύτερη ανταπόκριση διεθνώς, µε πολλαπλά
οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία.
Ο χρήστης των µοιραζόµενων αυτοκινήτων µπορεί να απολαύσει τα οφέλη του ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) αυτοκινήτου, οποιουδήποτε µεγέθους, εξοικονοµώντας το κόστος αγοράς, ενώ
το κόστος καυσίµου, ασφάλισης, στάθµευσης και µερικές
φορές το κόστος διοδίων (περίπτωση Λονδίνου για την εταιρία zipcar.com), περιλαµβάνονται στην τιµή της παροχής. Ο
χρήστης πληρώνει συνήθως ένα συνδυασµό από (ι) ένα ποσό
για εγγραφή, (ιι) ένα µηνιαίο πάγιο και (ιιι) αναλογικά µε το
χρόνο ή τα χιλιόµετρα που διανύει. Αποφεύγει έτσι το λανθασµένο υπολογισµό (υποεκτίµηση) του πραγµατικού κόστους
µετακίνησης, σφάλµα στο οποίο σχεδόν κατά κανόνα υποπίπτουν οι χρήστες ΙΧ, καθώς συχνά δεν συνυπολογίζουν π.χ.
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το ανηγµένο κόστος αγοράς, συντήρησης και φθοράς (Millard-Balletal., 2006; Shaheenetal., 2007, 2009; Morencyetal., 2008).

Ιστορική αναδροµή
Η πρώτη γενιά µοιραζόµενων αυτοκινήτων παρουσιάστηκε
στη Ζυρίχη το 1948 αλλά δεν έγινε δηµοφιλής έως το 1990
(Shahhenetal., 2007). Πιλοτικά προγράµµατα περιλαµβάνουν στην Ευρώπη: το Procotip (Γαλλία, 1971-73), το Witkar
(Αµστερνταµ, 1974-88), το GreenCars (Μεγάλη Βρετανία,
1977-84), το Bilpoolen (Σουηδία, 1976-79),Vivallabil (Σουηδία, 1983-88) και Bilkooperativ (Σουηδία, 1985-90), και στις
ΗΠΑ: το Mobility Enterprise (ερευνητικό πρόγραµµα του Purdue University, 1983 έως 1986) και το Short-Term Auto
Rental (STAR; Walb and Loudon, 1986) που λειτούργησε
στην Καλιφόρνια από το 1983 έως το 1985 (Shaheenand
Cohen, 2007). Πιο επιτυχηµένες υπηρεσίες πρωτοπαρουσιάστηκαν στη Λουκέρνη και τη Ζυρίχη (1987) και το Βερολίνο (1988).

Τα χαρακτηριστικά των χρηστών των συστηµάτων µοιραζόµενων αυτοκινήτων διαφέρουν από χώρα σε χώρα. ΟιMillardBalletal. (2006) αναφέρουν ότι στη Βόρεια Αµερική τα µέλη
τους είναι συνήθως πιο µορφωµένα και περιβαλλοντικώς συνειδητοποιηµένα. Το υψηλότερο ποσοστό χρηστών είναι µεταξύ 25 και 35 ετών, ενώ εξαιτίας ασφαλιστικών
περιορισµών, λίγα είναι τα µέλη µε ηλικία µικρότερη των 21
ετών. Οι µισοί από τους χρήστες έχουν εισόδηµα µεγαλύτερο
από 60.000$ και τo 72% ανήκει σε νοικοκυριό που δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Σηµαντική διαπίστωση αποτελεί επίσης το
ότι αρκετοί χρήστες είτε ακύρωσαν την αγορά αυτοκινήτου
που είχαν προγραµµατίσει, είτε πούλησαν αυτοκίνητο της
ιδιοκτησίας τους µετά την εγγραφή τους. Ωστόσο, τα µοιραζόµενα αυτοκίνητα αποτελούν ιδανική λύση για τα νοικοκυριά
µε χαµηλό εισόδηµα και για τους φοιτητές. Οι εταιρίες, οι
οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο, συνιστούν τη χρήση
τους σε όσους δεν οδηγούν περισσότερα από 10.000-16.000
χλµ το χρόνο (Shaheenetal., 2007). Οι Zhouetal. (2008)
συµπεραίνουν πως στο Austin οι ενήλικες που κατέχουν αυτοκίνητο και ανήκουν σε υψηλά εισοδήµατα, δεν επιθυµούν
την εγγραφή τους στο σύστηµα, ενώ το µορφωτικό επίπεδο
δεν καθορίζει την προτίµηση για εγγραφή στο σύστηµα ή όχι.
Σε έρευνες που διεξήχθησαν σε Ιαπωνία και Κίνα από τους
Ohtaetal. (2009) και Shaheenand Cohen (2007) αντίστοιχα,
διαπιστώθηκε πως το 40% των συµµετεχόντων δεν γνώριζαν
τι είναι τα µοιραζόµενα αυτοκίνητα. Στη Γερµανία και στην Ελβετία υπάρχει η µεγαλύτερη αναλογία µελών / οχηµάτων,
εξαιτίας του µεγάλου αριθµού ανενεργών χρηστών.

Εµπόδια και προοπτικές
Οι δυσκολίες που συνήθως αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες
του είδους είναι ο τρόπος ασφάλισης των οδηγών, εξαιτίας
της καχυποψίας των ασφαλιστικών εταιριών, και η στάθµευση
κατά µήκος του δρόµου, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν
είναι ελεύθερη (Shaheenand Cohen, 2007).
Στo πλαίσιo µίας γενικότερης προσπάθειας για να καταστούν
πιο ευέλικτα και ανταγωνιστικά έναντι των άλλων µέσων µετακίνησης, τα συστήµατα µοιραζοµένων αυτοκινήτων νέας
γενιάς θα επικεντρωθούν στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών
κράτησης και ασφάλισης των οχηµάτων (π.χ. µέσω smartphones και smartcards) και στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων (π.χ. υβριδικά και ηλεκτρικά).
Ερευνάται επίσης η εφαρµογή της µεθόδου πληρωµής ανα-

λογικά µε τη χρήση (Pay-Αs-You-Drive, PAYD), ώστε να αντιµετωπισθούν εµπόδια στην ασφάλιση των οδηγών και να κατανεµηθεί καλύτερα το κόστος.

Ηλεκτρικά µοιραζόµενα
αυτοκίνητα
Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία,
Γερµανία, Σουηδία, Ελβετία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, ΗΒ)
επενδύουν, είτε µέσω χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών
προγραµµάτων της ΕΕ είτε ενθαρρύνοντας µε επιδοτήσεις
ιδιωτικές πρωτοβουλίες, σε δίκτυα φόρτισης ηλεκτρικών
οχηµάτων σε συνδυασµό (ή όχι) µε συστήµατα µοιραζόµενων αυτοκινήτων (e.g. Autolib, Vlotte). Σκοπός τέτοιου είδους προγραµµάτων είναι η στροφή των χρηστών του οδικού
δικτύου σε ηλεκτροκίνητες µετακινήσεις, µε απώτερο στόχο
την απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Το Autolib (www.autolib.fr/) λειτουργεί στη Λυών της Γαλλίας και είναι το πρώτο
σύστηµα µοιραζόµενων αυτοκινήτων του οποίο ο στόλος αποτελείται αποκλειστικά από ηλεκτρικά οχήµατα. Το Vlotte
(www.vlotte.at/) θα εφαρµοστεί στην επαρχία Βόραρλµπεργκ
της Αυστρίας, σε µία περιοχή µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού, ενώ ο ηλεκτρισµός που θα χρησιµοποιούν οι φορτιστές
του θα παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Άλλες σχετικές πρωτοβουλίες
Οι εταιρείες WhipCar (www.whipcar.com) και η Getaround
(http://www.getaround.com/) παρέχουν µια καινοτόµα υπηρεσία, η οποία βασίζεται σε µία ιστοσελίδα και µία εφαρµογή
για smartphones αντίστοιχα. Ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου
µπορεί, για το χρόνο που δεν χρησιµοποιεί το αυτοκίνητό του,
να το διαθέσει προς ενοικίαση σε άλλους εγγεγραµµένους
χρήστες του συστήµατος. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία
ενός ad-hoc δικτύου χρηστών και ιδιοκτητών µε πολλαπλά
οφέλη και για τις δύο οµάδες.
Ένα διαφορετικό σύστηµα µοιραζόµενων αυτοκινήτων είναι
το Σύστηµα Συνεπιβίβασης (carpooling). Από µία πρόσφατη
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
έρευνα στη Λισαβόνα (Correiaand Viegas, 2010) προκύπτει
ότι οι χρήστες του είναι συνήθως νέοι που είτε είναι φοιτητές,
είτε εργάζονται σε µη-διοικητική θέση µε χαµηλό εισόδηµα.
Το βασικότερο πρόβληµα στη Σύστηµα Συνεπιβίβασης, είναι
η δυσκολία εξασφάλισης εµπιστοσύνης µεταξύ των χρηστών
και των παρόχων. Η Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
ΕΜΠ µε την επιστηµονική στήριξη του Εργαστηρίου Αστικού
Περιβάλλοντος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
και της Μονάδας Βιώσιµης Κινητικότητας της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ σχεδιάζει να λειτουργήσει µια αντίστοιχη υπηρεσία συνδέοντας τη στάση του
µετρό Κατεχάκη µε την Πολυτεχνειούπολη.

Συµπεράσµατα
Τα συστήµατα µοιραζόµενων αυτοκινήτων έχουν θετικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά αποτελέσµατα και
µπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη µίας Βιώσιµης Ανάπτυξης. Όπου έχουν εφαρµοστεί στο παρελθόν, έχει παρατηρηθεί σηµαντική µείωση των εκποµπών των αερίων του
θερµοκηπίου που παράγονται από τις µετακινήσεις και αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας των αστικών κέντρων. Αυτό
αποδίδεται στους εξής παράγοντες: 1) προσελκύουν όλο και
περισσότερους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων λόγω της ευελιξίας
και της διαλειτουργικότητα τους µε άλλα µέσα, µε αποτέλεσµα πολλοί από αυτούς να µην έχουν ΙΧ, 2) οι εταιρίες µοιραζόµενων αυτοκινήτων χρησιµοποιούν φιλικά προς το
περιβάλλον οχήµατα (υβριδικά – ηλεκτρικά), 3) η άσκοπη
χρήση του αυτοκινήτου προς αναζήτηση θέσης στάθµευσης
µειώνεται. Οι συµµετέχοντες σε συστήµατα µοιραζόµενων αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τον Lane (2005), δηλώνουν αύξηση
της περιβαλλοντικής τους συνείδησης, µετά την εγγραφή
Αναφορές
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τους. Τα πλεονεκτήµατα για την οικονοµία είναι τόσο σε ατοµικό επίπεδο, καθώς τα νοικοκυριά εξοικονοµούν χρήµατα
τα οποία µπορούν να διαθέσουν για άλλες ανάγκες, όσο και
σε συλλογικό. Σύµφωνα µε τους Martinetal.(2010), κάθε
όχηµα ενός συστήµατος µοιραζόµενων αυτοκινήτων αντικαθιστά από 4 έως 23 ΙΧ, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της
πόλης. Τα οφέλη όµως επεκτείνονται και στη βελτίωση της
ψυχολογικής υγείας των χρηστών, λόγω της µειωµένης απαίτησης για στάθµευση και της αποσυµφόρησης.
Η πολιτεία οφείλει να επενδύσει σε έρευνα για την ανάπτυξη
συστηµάτων µοιραζόµενων αυτοκινήτων και δικτύων φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων στην Ελλάδα και να επιδοτήσει
ιδιώτες για τη σύσταση σχετικών εταιριών. Η αξιοποίηση των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών
(και όχι µόνο) είναι επιτακτική ανάγκη για τον τόπο.
Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι άλλες µεγάλες πόλεις της Ελλάδας αποτελούν πρόσφορο έδαφος για σχετικές πρωτοβουλίες. Μέχρι σήµερα έχουν γίνει µόνο κάποια δειλά
βήµατα, τα οποία πρέπει να ενταθούν, ειδικά µέσα στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία. Τόσο οι συνθήκες, όσο και το έµψυχο δυναµικό υπάρχουν, ώστε να εκµεταλλευθούν την
κατάσταση αυτή µετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία ανάπτυξης και αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος. Επίσης, η εφαρµογή συστηµάτων µοιραζόµενων αυτοκινήτων
θα µπορούσε να συνδυαστεί µε την ακµάζουσα τουριστική
βιοµηχανία, όχι µόνο τόσο στις µεγάλες πόλεις, αλλά και στα
νησιά και τις λοιπές τουριστικές περιοχές της πατρίδας µας.
* ∆ηµήτρης Ευθυµίου
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας ΕΜΠ
** Κωνσταντίνος Αντωνίου
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Annual Meeting of the Transportation Research Board, January
2009, Washington, D.C.
7. Shaheen S., Cohen A., and Chung M. (2009). North American Carsharing: A Ten-Year Retrospective. Proceedings of the 88th Annual
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8. Shaheen S. and Cohen A. (2007). Worldwide Carsharing Growth:
An International Comparison. Proceedings of the 86th Annual Meeting of the Transportation Research Board, January 2007, Washington, D.C.
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ΜΕ ΘΕΜΑ
«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»

Μ

ε πολύ µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2011
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης η Επιστηµονική
Ηµερίδα για την «Πολιτική των Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και την Ελλάδα», που οργάνωσε το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής
Τεχνικής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών. Η Ηµερίδα οργανώθηκε
προς τιµήν του οµότιµου καθηγητή Γιώργου Γιαννόπουλου, που υπήρξε
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου για µια 20ετία και είχε καθαρά ακαδηµαϊκό
χαρακτήρα.
Όπως τόνισε η ∆ιευθύντρια του Εργαστηρίου καθηγήτρια Μάγδα ΠιτσιάβαΛατινοπούλου στην προσφώνησή της για τον τιµώµενο, η Ηµερίδα ήταν
µια εκδήλωση «τιµής και αναγνώρισης» για τον καθηγητή Γιαννόπουλο,
για όλα όσα έκανε κατά την ακαδηµαϊκή του θητεία στο ΑΠΘ, η οποία διοργανώθηκε από την πανεπιστηµιακή οµάδα που δηµιουργήθηκε και αναδείχθηκε µαζί του σε µια από τις πιο γνωστές και επιτυχηµένες
εκπαιδευτικές και ερευνητικές οµάδες στο χώρο των Μεταφορών στην
Ελλάδα και την Ευρώπη. Η κα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου παρουσίασε το συνολικό έργο και την επιστηµονική δραστηριότητα του κ. Γιαννόπουλου
µέχρι σήµερα, τονίζοντας ότι µετά την αποχώρησή του από το ΑΠΘ παραµένει στην ενεργό δράση ως ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Μεταφορών και
αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Ο υφυπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων καθηγητής Σπύρος
Βούγιας αναφέρθηκε αναλυτικά στην ιδιαίτερα επιτυχηµένη ακαδηµαϊκή
πορεία του τιµωµένου και στην επιστηµονική και λοιπή προσφορά του στο
χώρο των Μεταφορών, η οποία αναγνωρίζεται πλέον από όλους, όχι µόνο
σε Ελληνικό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Στο προεδρείο της Ηµερίδας ήταν οι πέντε αρχικοί συνεργάτες του κ. Γιαννόπουλου στο Εργαστήριο: Μ. Πιτσιάβα- Λατινοπούλου, Σ. Βούγιας, Π. Παπαϊωάννου, Α. Νανιόπουλος και Β. ∆ηµαρέλος, οι οποίοι αναφερόµενοι
στα 30 και πλέον χρόνια της παρουσίας του κ. Γιαννόπουλου στο ΑΠΘ τόνισαν τη σηµασία και συµβολή του στην ανάπτυξη της επιστηµονικής ειδικότητας και του κλάδου του Συγκοινωνιολόγου και αναφέρθηκαν σε
χαρακτηριστικά περιστατικά από τη µακρόχρονη συνεργασία µαζί του.
Στην Ηµερίδα παραβρέθηκαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ Ι. Μυλόπουλος, ο Αντιπρύτανης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος Ν. Μουσιόπουλος, ο πρόεδρος του Οργανισµού Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης κ. Π. Σταθακόπουλος,
πολλοί καθηγητές από όλα τα Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ,
καθηγητές από το ΕΜΠ και άλλα Πανεπιστήµια της χώρας και πολλοί προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές.
Η κεντρική οµιλία δόθηκε από τον Γ. Γιαννόπουλο και αφορούσε µια κριτική αξιολόγηση-παρουσίαση της νέας Λευκής Βίβλου της ΕΕ (Road Map

to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system) που δηµοσιεύθηκε τον Μάρτιο.
Η ∆ιευθύντρια του Εργαστηρίου καθηγήτρια Μάγδα Πιτσιάβα -Λατινοπούλου στην οµιλία της έκανε µια αναδροµή στην πορεία του Εργαστηρίου
Συγκοινωνιακής στα 30 χρόνια της λειτουργίας του (από το 1980 έως σήµερα). Αναφέρθηκε στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες καθώς και στη συµβολή του στο χώρο των Μεταφορών στην Ελλάδα
αλλά και γενικότερα.
Ο καθηγητής και Πρόεδρος του ΣΑΣΘ Παναγιώτης Παπαϊωάννου τόνισε
στην οµιλία του τη συµβολή των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών στη βιώσιµη κινητικότητα και ανέπτυξε τους στόχους και τις προοπτικές για το σύστηµα
των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών της πόλης της Θεσσαλονίκης. Τέλος αναφέρθηκε στο νέο ρόλο του ΣΑΣΘ και στις υλοποιούµενες δράσεις.
Ο καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος αναφέρθηκε στην οµιλία του στη
σηµασία της δηµιουργίας µιας προσβάσιµης από όλους αλυσίδας µετακίνησης για λόγους κοινωνικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς. Ανέδειξε το
ρόλο των εµπλεκοµένων στην αποκατάστασή της και παρουσίασε παραδείγµατα δυνατών εφαρµογών για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ο οµότιµος καθηγητής του ΕΜΠ Γιάννης Φραντζεσκάκης τόνισε τη σηµασία των αστικών µεταφορών και της στάθµευσης στο σχεδιασµό και στη
λειτουργία των πόλεων, εστιάζοντας στα προβλήµατα των ελληνικών πόλεων καθώς και στις υπάρχουσες προοπτικές βελτίωσης.
Ο καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ Ζήσης Σαµαράς αναφέρθηκε στη συνέχεια στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών στα
οχήµατα για µείωση της ρύπανσης και της κατανάλωσης καυσίµου. Επίσης
αναφέρθηκε στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
εκποµπές ρύπων για το διάστηµα 2009-2015.
Ο καθηγητής του ΕΜΠ Αντώνης Σταθόπουλος ανέπτυξε τα Έξυπνα Συστήµατα Μεταφορών και τη συµβολή τους στη βελτίωση
των κυκλοφοριακών συνθηκών. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο δυναµικό σύστηµα πληροφόρησης που
αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Σιδηροδροµικής
και Μεταφορών του ΕΜΠ.
Τέλος η οµιλία του αναπληρωτή καθηγητή του
ΕΜΠ Ματθαίου Καρλαύτη αφορούσε στη συµβολή των µοντέλων στη διαµόρφωση της πολιτικής. Τόνισε ότι για τη σωστή ερµηνεία των
αποτελεσµάτων των µοντέλων στη λήψη αποφάσεων πολιτικής πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι περιορισµοί τους και να τηρούνται
βασικοί κανόνες στην εφαρµογή τους.
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1ο ∆ιεθνες Συνεδριο ∆ιαχειρισης Προσβασεων
Αθηνα, Ιουνιος 2011
Κωνσταντίνος Αντωνίου**

Μ

ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 1417 Ιουνίου 2011 το 1ο Παγκόσµιο Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση των Προσβάσεων. Το συνέδριο
παρακολούθησαν 94 σύνεδροι από 10 χώρες και παρουσιάστηκαν 28 εργασίες υψηλού επιπέδου.
Τ ην οργάνωση του συνεδρίου είχαν αναλάβει το Transportation Research Board (TRB), το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων
Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣ∆ΑΤΜ) µε τη συνδροµή του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν ο καθηγητής ΕΜΠ κος Βασίλειος Ψαριανός.
Στην Οργανωτικη Επιτροπη του Συνεδριου συµµετείχαν
επισης:
• ο Σύ λογος
λ
Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ)
• ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ)
• ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων & Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)
• ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) και
• ο Σύ λογος
λ
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

µινάριο οργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣ∆ΑΤΜ),
το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Transportation Research Board (TRB) των ΗΠΑ, µε τη συνεργασία των
Υπουργείων Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠΟΜΕ∆Ι)
και Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Στην
Οργανωτική επιτροπή συµµετείχαν επίσης οι ακόλουθοι σύλλογοι: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ),
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών
(ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ), Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων & Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδοµίας,
Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).
Το σεµινάριο παρακολούθησαν µηχανικοί, αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι, µελετητές, σύµβουλοι, κατασκευαστές και ακαδηµαϊκοί από όλο τον κόσµο και από όλα τα επιστηµονικά
πεδία που σχετίζονται µε το σχεδιασµό των οδών, τις κατασκευές, τον αστικό και περιφερειακό σχεδιασµό, τους επεν-

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο για τη
∆ιαχείριση των Προσβάσεων
Στο πλαίσιο του συνεδρίου έλαβε χώρα (στις 14 Ιουνίου) και
ένα συµπαγές ολοήµερο σεµινάριο, όπου παρουσιάστηκαν
οι πρακτικές της ∆ιαχείρισης των Προσβάσεων µε βάση την
εµπειρία, που έχει αποκτηθεί µέχρι σήµερα στις ΗΠΑ. Το σε32 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΣ κ. Βασίλης Χαλκιάς απευθύνει χαιρετισµό

δυτές και όσους ασχολούνται µε τη συλλογή, επεξεργασία,
ανάκτηση και διαχείριση δεδοµένων κυκλοφορίας, πολεοδοµίας και χωροταξίας.
Τα βασικά θέµατα που αναπτύχθηκαν στο Σεµινάριο είναι:
• Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση των Προσβάσεων.
• Τεχνικές ∆ιαχείρισης των Προσβάσεων.
• ∆ιαχείριση των Προσβάσεων και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός.
• Εφαρµογές της ∆ιαχείρισης των Προσβάσεων.
Επίσης κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου συζητήθηκαν προβλήµατα διαχείρισης προσβάσεων από τον Ελληνικό χώρο
και ανταλλάχθηκαν απόψεις και εµπειρίες για τον τρόπο αντιµετώπισης διαφόρων τύπων προσβάσεων από διάφορα
µέρη του κόσµου.
Εκπαιδευτές του σεµιναρίου ήταν οι: Kristine M. Williams,
Chris Huffman και Philip Demosthenes.

Βασικά συµπεράσµατα
του συνεδρίου

Ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου καθηγητής ΕΜΠ κ. Βασίλειος Ψαριανός

4. Ιδιαίτερη πρόκληση για όλες τις χώρες αποτελεί η εφαρµογή του πλαισίου της διαχείρισης των προσβάσεων στο
υφιστάµενο οδικό δίκτυο, στο οποίο έχουν παγιωθεί δεδοµένα και λανθασµένες πρακτικές κυκλοφοριακού, πολεοδοµικού και χωροτακτικού σχεδιασµού του παρελθόντος.
Το υφιστάµενο οδικό δίκτυο πρέπει να αποτελέσει ειδική

Τα συµπεράσµατα του συνεδρίου αναφέρονται τόσο στην επιστηµονική όσο και στη νοµική και θεσµική διάσταση της διεπιστηµονικής προσέγγισης ενός κυρίαρχου και καθηµερινού
προβλήµατος µετακινήσεων στον αστικό και υπεραστικό
χώρο, που η υλοποίησή της προϋποθέτει τη συνεργασία συγκοινωνιολόγων, πολεοδόµων και χωροτακτών. Από τα συµπεράσµατα του συνεδρίου σταχυολογούνται τα παρακάτω:
1. Επιβεβαιώθηκε η σηµασία της ∆ιαχείρισης των Προσβάσεων για την αποτελεσµατική και αποδοτική ταυτόχρονη
αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε την οδική
ασφάλεια, την κυκλοφοριακή ικανότητα, την επιβάρυνση
του περιβάλλοντος και την οικονοµική ανάπτυξη. Μάλιστα Στο workshop συνάδελφοι επεξεργάζονται θέµατα του Συνεδρίου
πολλοί σύνεδροι εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι δεν είχαν κατανοήσει στο παρελθόν πλήρως το και ξεχωριστή ενότητα προβληµατισµού για τους ειδικούς
εύρος των θετικών αποτελεσµάτων που επιφέρει η σωστή που καλούνται να διατυπώσουν πρακτικές, εφαρµόσιµες και
διαχείριση των προσβάσεων.
ταυτόχρονα αποτελεσµατικές προτάσεις. Αποτελεί εν προ2. Έγινε αντιληπτό ότι το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που διέ- κειµένω σηµαντική σκόπελο η πολυδιάσπαση των επιπέδων
πει το σχεδιασµό των χρήσεων γης στις διάφορες χώρες και κέντρων λήψης αποφάσεων σε θέµατα κυκλοφορίας, ποαποτελεί πολλές φορές εµπόδιο στην εφαρµογή µιας απο- λεοδοµίας και χωροταξίας, που πρέπει να συρρικνωθεί σητελεσµατικής διαχείρισης των προσβάσεων. Καθίσταται µαντικά.
εποµένως επιτακτική στις περιπτώσεις αυτές η κατάλληλη
τροποποίηση του πλαισίου αυτού, ώστε να διευκολύνει τη
διαχείριση των προσβάσεων σε διάφορα οδικά περιβάλλοντα. Πρέπει να γίνει προσπάθεια για σχετική ενηµέρωση
πολιτικών και πολιτών, καθώς και όλων όσων εµπλέκονται στη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό, κοινωνικό και τεχνικό επίπεδο.
3. Η εφαρµογή της διαχείρισης των προσβάσεων σε µια
χώρα απαιτεί χρόνο εκ της φύσης της και των δεσµεύσεων
που προϋποθέτει. Η δόµηση της διαχείρισης των προσβάσεων επιτυγχάνεται σταδιακά αρχής γενοµένης µε τη διατύπωση της απαιτούµενης για τον σκοπό αυτό «τεχνικής
εργαλειοθήκης» (engineering toolkit).
Άποψη της κατάµεστης αίθουσας
33 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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5. Θεωρείται επιβεβληµένο να ξεκινήσει άµεσα, σε όλες τις
χώρες που αναγνωρίζουν τη σηµασία της σωστής διαχείρισης των προσβάσεων, η ανακατάταξη του οδικού δικτύου
µε βάση τα ειδικά κριτήρια αναγκών πρόσβασης που αναδύονται σε κάθε οδό. Απαιτείται µια ειδική κατάταξη των
οδών εκτός της υφιστάµενης συµβατικής κατάταξης.
6. Κατάλληλοι οργανισµοί και φορείς σε κάθε χώρα πρέπει
να αναλάβουν την εκπαίδευση των στελεχών των τεχνικών
υπηρεσιών πάνω στα θέµατα της διαχείρισης των προσβάσεων µε τη διενέργεια σεµιναρίων, συµποσίων κλπ. Οι
ίδιοι οργανισµοί και φορείς σε συνεργασία µε τα αρµόδια
υπουργεία πρέπει να αναλάβουν να ενσωµατώσουν τις
αρχές και τα κριτήρια της διαχείρισης των προσβάσεων
στην τεχνική νοµοθεσία, στις οδηγίες και τους κανονισµούς
µελετών των χωρών τους.
7. Τα Πανεπιστήµια που προσφέρουν σπουδές στην συγκοινωνιακή τεχνική, πολεοδοµία και χωροταξία, οφείλουν να
ενσωµατώσουν στα προγράµµατα σπουδών τους τις αρχές
της διαχείρισης των προσβάσεων ως απαραίτητο τοµέα
γνώσεων των αποφοίτων τους. Όσα δε Πανεπιστήµια προσφέρουν και σχετικές µεταπτυχιακές σπουδές στις παραπάνω επιστηµονικές περιοχές πρέπει να προβλέψουν και
µια ειδική ενότητα (module) στην οποία θα συµµετέχουν
συγκοινωνιολόγοι, πολεοδόµοι και χωροτάκτες, όπου θα
παρέχονται περισσότερες και πιο εξειδικευµένες γνώσεις
στον τοµέα της διαχείρισης των προσβάσεων.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ MIMΗΣΗ
Οι δύο πρόσφατες φωτογραφίες προς µίµηση αποδίδουν τον τρόπο ένταξης ποδηλατοδρόµων σε δύο
Ευρωπαϊκές πόλεις: τη Βουδαπέστη και τη Βαρκελώνη. Από αυτές φαίνεται η αποκλειστική απόδοση
αστικού χώρου στους ποδηλάτες, ένας στόχος ο
οποίος είναι εφικτός ή/και ευκταίος και για τις Ελληνικές πόλεις.
Τις φωτογραφίες τις έστειλαν οι συνάδελφοι Β. Χαλκιάς
και Λ. ∆ηµητρίου

* Κωνσταντίνος Αντωνίου
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ

Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν κάποιο συγκοινωνιακό θέµα
που αποτελεί ‘παράδειγµα προς αποφυγή ή µίµηση’ και επιθυµούν τη δηµοσίευσή του, παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Σύλλογο, µε την ένδειξη: για τη στήλη
«παράδειγµα προς αποφυγή/µίµηση».

Μελeτες του Κeντρου Προγραµµατισµοy και
Οικονοµικων Ερευνων - ΚΕΠΕ
Τ ο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) εξέδωσε τα δυο
τελευταία βιβλία στο αντικείµενο των Μεταφορών.
Το πρώτο βιβλίο περιλαµβάνεται στη σειρά
Εκθέσεις, αριθµός 63,
µε τίτλο “Μεταφορές
και Οικονοµία - Συµβολή, Τάσεις και Προοπτικές στην Ελλάδα µε
Έµφαση στις Χερσαίες
Μεταφορές”, από τους
Ερευνητές Θεόδωρο
Τσέκερη και Κατερίνα
Τσούµα. Το βιβλίο προσφέρει µια πλήρη εικόνα και ερµηνεία των
σύγχρονων εξελίξεων
που καθορίζουν τις σχέσεις µεταξύ µεταφορών
και οικονοµίας στη χώρα. Έµφαση δίνεται στις χερσαίες (σιδηροδροµικές και, ιδιαίτερα, οδικές) µεταφορές, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική τους διάσταση και τις πολιτικές και
στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο λήψης αποφάσεων στον συγκεκριµένο τοµέα, την
ενέργεια, το περιβάλλον και την περιφερειακή συνοχή. Στην
έκθεση προτείνονται µια σειρά µέτρων και πολιτικών που
αποσκοπούν στη βελτίωση της συµµετοχής των κλάδων των
χερσαίων µεταφορών στα εθνικά και περιφερειακά οικονοµικά µεγέθη, την κοινωνική ισότητα και την αποδοτικότητα
των επιχειρήσεων και στη µείωση του σχετικού αρνητικού
εξωτερικού κόστους στο περιβάλλον, την οικονοµία και την
κοινωνία. Ειδικότερα, το βιβλίο αναδεικνύει την ανάγκη για
µια δικαιότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή των δηµόσιων επενδύσεων σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο, υπέρ
των µη-οδικών και συνδυασµένων µεταφορών, και τιµολόγηση των υποδοµών και υπηρεσιών, στα πλαίσια απελευθέρωσης κάθε κλάδου των χερσαίων µεταφορών. Ακόµα
τονίζεται η ανάγκη οργανωτικής αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης µεγάλων εταιρειών του τοµέα µε σηµαντική διαχειριστική ανεπάρκεια, µε βάση τόσο κοινωνικά και
αναπτυξιακά όσο και επιχειρηµατικά κριτήρια, και προώθησης της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το δεύτερο βιβλίο είναι
γραµµένο στην αγγλική και
περιλαµβάνεται στη σειρά
Μελέτες του ΚΕΠΕ, αριθµός 70, µε τίτλο “Travel
Consumption and Market
Competition in Greece”
από τον Ερευνητή Θεόδωρο Τσέκερη. Το βιβλίο
παρουσιάζει ένα ολοκληρωµένο και θεωρητικά στέρεο
µεθοδολογικό
υπόβαθρο για την ολιστική
διερεύνηση της καταναλωτικής ζήτησης και του ανταγωνισµού στις επιβατικές
µεταφορές στην Ελλάδα.
Βασίζεται σε επέκταση του Σχεδόν Ιδανικού Συστήµατος Ζήτησης, λαµβάνοντας υπόψη πληροφορίες για τη χρονική και
χωρική µεταβολή των οικογενειακών δαπανών για µετακινήσεις µε βάση τις Έρευνες Οικογενειακού Προϋπολογισµού.
Τα αποτελέσµατα δείχνουν την ανάγκη για θεώρηση των ευρύτερων επιδράσεων στη ζήτηση που προκαλούν µεταβολές
στις τιµές κατανάλωσης κάθε µέσου στο συνολικό σύστηµα
µεταφορών. Οι πιο σηµαντικές σχέσεις ανταγωνισµού εντοπίζονται µεταξύ των αστικών µέσων µαζικής µεταφοράς και
του αυτοκινήτου Ι.Χ. και µεταξύ του αεροπλάνου και των χερσαίων υπεραστικών µέσων µαζικής µεταφοράς (υπεραστικού λεωφορείου και τρένου). Συνεπώς, ενδείκνυται η
συνεπής διαµόρφωση και αξιολόγηση χωρικά στοχευµένων
στρατηγικών στα πλαίσια µιας εθνικής πολιτικής µεταφορών,
στην οποία θα εντάσσονται όλα τα µέσα, µε στόχο την οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµη ανάπτυξη του συγκοινωνιακού συστήµατος και των περιφερειών της χώρας.
Τέτοιες στρατηγικές αναφέρονται στην ολοκληρωµένη τιµολόγηση της χρήσης των οχηµάτων Ι.Χ. και των µέσων µαζικής µεταφοράς, ώστε να παραχθούν ποιοτικά αναβαθµισµένες, συνδυασµένες υπηρεσίες επιβατικών µεταφορών. Μακροπρόθεσµες πολιτικές, όπως ο συντονισµένος σχεδιασµός
µεταφορών και χρήσεων γης, και άλλα διοικητικά και ρυθµιστικά µέτρα προτείνονται συµπληρωµατικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις και φορολογίες στον τοµέα των µεταφορών.

35 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Νeα του ∆Σ – Ε∆ 176

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κωνσταντίνος Αντωνίου *
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Νέα µέλη του ΣΕΣ αποτελούν οι συνάδελφοι:
Αργύρης Ευµορφόπουλος: εγγράφεται µε αριθµό 653
Ιωάννης Τελλάκης: εγγράφεται µε αριθµό 654
∆ηµήτριος Ευθυµίου: εγγράφεται µε αριθµό 655
Ελένη Χαλκιά: εγγράφεται µε αριθµό 656
Γεωργία Παπαδάκη: εγγράφεται µε αριθµό 657
Αικατερίνη Χρυσοστόµου: εγγράφεται µε αριθµό 658
Παναγιώτης Ιορδανόπουλος: εγγράφεται µε αριθµό 659
Ευάγγελος Γενίτσαρης: εγγράφεται µε αριθµό 660.

Εκπροσώπηση ΣΕΣ
Ο ΣΕΣ συµµετείχε στις ακόλουθες εκδηλώσεις και συναντήσεις:
• Το Σάββατο 9 Απριλίου 2011 πραγµατοποιήθηκε η τελετή
βράβευσης των σχολικών συγκροτηµάτων που συµµετείχαν στο πλαίσιο του Ecomobility Awards, στο οποίο συµµετέχει ως υποστηρικτής και ο ΣΕΣ. Τον Σύλλογο εκπροσώπησε
ο Πρόεδρος Βασίλης Χαλκιάς.
• Τη ∆ευτέρα 18 Απριλίου 2011 διοργανώθηκε από το ΣΑΣΘ
στη Θεσσαλονίκη ηµερίδα µε θέµα τη σύνδεση του αεροδροµίου Μακεδονία µε το υπό κατασκευή δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Λουκάς ∆ηµητρίου,
Ειδικός Γραµµατέας του ΣΕΣ.
• Στις 14-17 Ιουνίου 2011 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα το
1ο Παγκόσµιο Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση των Προσβάσεων.
Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τους Βασίλη Χαλκιά, Μαθιό Καρλαύτη, Κώστα Αντωνίου, Λουκά ∆ηµητρίου, Γιώργο Λυµπερόπουλο.
* Κωνσταντίνος Αντωνίου
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ

Kατερίνα Χρυσοστόµου*

Παρουσιαση του νεου Ρυθµιστικου Σχεδιου Θεσσαλονικης

Π

αρουσιάστηκε τον Απρίλιο 2011 από τον Οργανισµό
Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) και το ΥΠΕΚΑ το νέο Ρυθµιστικό
Σχέδιο Θεσσαλονίκης, το οποίο σύµφωνα µε το Υπουργείο στοχεύει στη διεθνοποίηση και οικονοµική ανάπτυξη της
Θεσσαλονίκης, στην ενδυνάµωση της χωρικής συνοχής της
µητροπολιτικής περιοχής, στην ανάδειξη των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων της, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
και στην ενίσχυση του µοντέλου της συµπαγούς πόλης.
Οι κύριοι άξονες του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης είναι:
• η επιστροφή στο Κέντρο της πόλης,
• η αναζωογόνηση των υποβαθµισµένων περιοχών,
• η προστασία των ευαίσθητων περιοχών του φυσικού περιβάλλοντος,
• η ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας µε φιλικούς τρόπους
µετακίνησης,
• ο στρατηγικός σχεδιασµός του θαλάσσιου µετώπου µε ενιαίες προδιαγραφές,
• η αναβάθµιση της εικόνας της πόλης µε µεγάλες και µικρές αναπλάσεις,
• η ενδυνάµωση του ρόλου της ευρύτερης περιοχής και
• η ενίσχυση του δικτύου των αστικών κέντρων.
Σύµφωνα µε το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο σχεδιάζεται να δηµιουργηθούν «πράσινες» γειτονιές στην καρδιά της Θεσσαλονίκης παρέχοντας οικονοµικά κίνητρα στους πολίτες, ώστε να
τις επιλέξουν για πρώτη κατοικία, δροµολογείται ανάπλαση
σηµαντικών περιοχών της πόλης (Άνω Πόλη) και διαµόρφωση πλατειών και χώρων πρασίνου και αναψυχής (πρώην
Στρατόπεδο Στρεµπενιώτη, ενδιάµεσοι δρόµοι τεσσάρων πυκνοδοµηµένων οικοδοµικών τετραγώνων).
Η οδός Τσιµισκή προορίζεται να γίνει δρόµος ήπιας κυκλοφορίας, µε τραµ, ιδανικός για τους εξόριστους σήµερα από
το αυτοκίνητο, πεζούς και ποδηλάτες µε τη µελέτη να εκπονείται από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα µέσα στον Ιούλιο

αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί και η µελέτη για την ανάπλαση της περιφερειακής Τάφρου µε τον προϋπολογισµό
ανέρχεται σε 9,5 εκατοµµύρια ευρώ και την επιδίωξη της ένταξη για χρηµατοδότηση του έργου από τα ΠΕΠ για άµεση
υλοποίηση, η οποία θα συνεισφέρει στην πόλη χιλιόµετρα
πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων.
Στα πλαίσια του Ρυθµιστικού Σχεδίου περιλαµβάνονται ακόµα
πρωτοβουλίες, όπως: η διεύρυνση της προστατευθείσας περιοχής του δάσους Σέϊχ-Σου, η µελέτη για ενιαίους κανόνες
δόµησης µέσω εθνικής στρατηγικής SEVEZO, η ενίσχυση του
ρόλου του ιστορικού κέντρου µε έργα στις περιοχές ∆ιοικητηρίου, Βαλαωρίτου και Αγγελάκη, αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί για αναπλάσεις στον άξονα Αχειροποίητου-Αγίας Σοφίας,
Επταπυργίου, η προστασία της ιστορικής ταυτότητας της
πόλης µε αποκαταστάσεις κτιρίων βιοµηχανικής κληρονοµιάς (Μύλοι Αλλατίνη, αποθήκες λιµανιού κλπ) –και αγορών
(π.χ. Μοδιάνο) και η δηµιουργία αρχαιολογικών διαδροµών.
Μετά την ολοκλήρωση των έργων του µετρό προβλέπεται
από το σχέδιο αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής της
Αγίας Σοφίας καθώς και ανάπλαση και ανάδειξη των µνηµείων και του δηµόσιου χώρου.
Τον Σεπτέµβριο, θα προκηρυχθούν από τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) οι διαγωνισµοί για πέντε επιµέρους µελέτες σε επίπεδο masterplan Στρατηγικού Ανασχεδιασµού της
ζώνης της Θαλάσσιας Σχέσης της Θεσσαλονίκης που εκτείνεται από τη Μηχανιώνα έως το Καλοχώρι.

∆οκιµαστική πεζοδρόµηση µέρους
της οδού Αγίας Σοφίας
Στην πεζοδρόµηση της οδού Αγίας Σοφίας θα προχωρήσει
µέχρι το τέλος Ιουλίου η αντιδηµαρχία Αστικού Σχεδιασµού,
Πολεοδοµίας και ∆ικτύων Θεσσαλονίκης, δράση η οποία συµπεριλαµβάνεται και στο σχεδιασµό του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Θεσσαλονίκη
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2012». Συγκεκριµένα θα πεζοδροµηθεί το τµήµα της Αγίας
Σοφίας από τη συµβολή της µε την οδό Μακένζυ Κινγκ (πλατεία Αγίας Σοφίας) µέχρι τη συµβολή της µε την οδό Τσιµισκή.
Η πεζοδρόµηση θα γίνει πιλοτικά, η οδός Αγίας Σοφίας θα
κλείσει για τα ΙΧ µε την τοποθέτηση αποτρεπτικών, για δύο
µήνες -Αύγουστο και Σεπτέµβριο- ώστε στη συνέχεια να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα, ως προς την αποδοχή του κοινού, πεζών και οδηγών, την τόνωση της αγοραστικής κίνησης
και τυχόν προβλήµατα, προκειµένου –αν λειτουργήσει- να
προχωρήσει στη µόνιµη εφαρµογή του µέτρου µε την οριστική πεζοδρόµηση της συγκεκριµένης οδού. Αν το πείραµα
πετύχει, θα επεκταθεί και σε άλλους δρόµους µε στόχο να
αρχίσει η υλοποίηση και άλλων πεζοδροµήσεων βασικών
οδών του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Πεζόδροµος και η Λεωφόρος Νίκης
τα σαββατοκύριακα
Συζητείται η πεζοδρόµηση και της Παλιάς Παραλίας της Θεσσαλονίκης, δηλαδή της Λεωφόρου Νίκης, µετά τη συµβολή
της µε τη Βενιζέλου µέχρι το τέρµα της, στο Λευκό Πύργο, για
τα σαββατοκύριακα του καλοκαιριού. Έτσι η Παλιά Παραλία
της Θεσσαλονίκης θα µετατρέπεται τα σαββατοκύριακα σε
ένα πεζόδροµο µεγάλης έκτασης, από τις 5 το απόγευµα του
Σαββάτου, µετά από το κλείσιµο της αγοράς, µέχρι τις 8 το
βράδυ της Κυριακής.
Η πεζοδρόµηση σχεδιάζεται να δοκιµαστεί τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου και του Αυγούστου, εφόσον η πρόταση εγκριθεί, ώστε να υπάρξει µία οµαλή και ήπια προσαρµογή των
πολιτών στη δράση εκµεταλλευόµενοι τους ούτως ή άλλως
ιδιαίτερα χαµηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Έτσι, µετά τους δύο µήνες εφαρµογής του, το µέτρο αυτό θα µπορέσει να αξιολογηθεί, ώστε να
αποφασιστεί ενδεχόµενη συνέχισή του.

Αλλαγές στον ποδηλατόδροµο της
Λεωφόρου Νίκης
Ο ποδηλατόδροµος, που βρίσκεται στο πεζοδρόµιο επί της
Λεωφόρου Νίκης θα µετακινηθεί επί του οδοστρώµατος της
οδού προς το µέτωπο της θάλασσας, µε τέτοιο σχεδιασµό,
που θα προστατεύει τους ποδηλάτες και όχι από την πλευρά
των καφετεριών όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Απελευθερώνεται έτσι το πεζοδρόµιο της Παλιάς Παραλίας για τη διευκόλυνση των περιπατητών της παραλίας και των
ποδηλατών και στο δρόµο µένουν δυο λωρίδες για τα οχήµατα µε στόχο µε έµµεσο τρόπο η διέλευση της κυκλοφορίας,
δηλαδή οι ίδιοι οι οδηγοί, να ‘διώχνουν’, όσους επιδιώκουν
να σταθµεύουν παράνοµα στην αριστερή πλευρά της οδού.

Μαρίνα στο κέντρο της πόλης
Προκηρύχτηκε την 1η Ιουλίου, από την ΟΛΘ ΑΕ ο διεθνής διαγωνισµός για την 1η φάση κατασκευής και λειτουργίας µαρί-
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Στο µεταξύ συνεχίζεται, µε σκοπό να ολοκληρωθούν τα έργα
παρέµβασης µέχρι τον Σεπτέµβριο, και η ανάπλαση της πρώτης προβλήτας µε στόχο την ανάδειξη της περιοχής και την
αξιοποίησή της ως χώρου πολιτισµού, όπως και η αποκατάσταση των αποθηκών, η δενδροφύτευση και η µεταφορά
όλων των λιµενικών υπηρεσιών στη δεύτερη προβλήτα.

Προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός για τις στάσεις της θαλάσσιας
συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη
νας σκαφών αναψυχής στο χώρο της Α΄ προβλήτας του λιµανιού της Θεσσαλονίκης.
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, προβλέπεται η παραχώρηση για
περίοδο 30 τουλάχιστον ετών της θαλάσσιας ζώνης µπροστά
στο κρηπίδωµα Νο 1 -προς την πλευρά του κέντρου της
πόλης- του λιµανιού για τον ελλιµενισµό τουριστικών σκαφών και της χερσαίας ζώνης στην Α΄ προβλήτα (7,195 στρέµµατα) για την εξυπηρέτηση των χρηστών της µαρίνας
-εστίαση, αναψυχή, εµπόριο ναυτιλιακών ειδών. Επίσης, προβλέπεται η παραχώρηση υπαίθριου χώρου στη Β΄ προβλήτα
(9,370 στρέµµατα) για τη διαχείµαση και την επισκευή σκαφών αναψυχής.
Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το 2014 και η µαρίνα θα διαθέτει 218 θέσεις ελλιµενισµού, ενώ ο συνολικός
προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου εκτιµάται στα 11,3
εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τη διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ, η δηµιουργία της εξυπηρετεί τους ακόλουθους πέντε στρατηγικούς στόχους της ΟΛΘ ΑΕ:

∆ιαγωνισµός διεξάγεται από το ΥΠΟΜΕ∆Ι, το οποίο στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας της Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα
Θεσσαλονίκης, αναζητά ιδέες για την κατασκευή των στάσεων επιβίβασης - αποβίβασης και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις στις προβλήτες των στάσεων. Συγκεκριµένα αναζητά
προσχέδια για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των προβλητών οι
οποίες θα περιλαµβάνουν εκδοτήρια εισιτηρίων, χώρο αναµονής επιβατών, χώρο ελέγχου του συστήµατος και εξυπηρετήσεις αναψυκτηρίου.
Σκοπός του ∆ιαγωνισµού είναι η αναζήτηση προσχεδίων για
τις εγκαταστάσεις αναµονής επιβατών και έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων που αφορούν στις απολύτως αναγκαίες κτιριακές υποδοµές για τη λειτουργία της αστικής θαλάσσιας
συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης και την εξυπηρέτηση των

επιβατών της και καλούνται να συµµετέχουν νέοι αρχιτέκτονες έως 40 ετών.
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού αποτελεί η σύνταξη αρχιτεκτονικών προσχεδίων (προµελέτη) για τις 4 επιλεγείσες στάσεις
της βασικής διαδροµής της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας
της Θεσσαλονίκης, που θα χωροθετηθούν στις περιοχές:
• Πλατεία Ελευθερίας
• Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
• Μαρίνα Καλαµαριάς
• Περαία
Στις αρχές Σεπτεµβρίου αναµένεται να γίνει η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιώτες για την ανάπτυξη αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας στο Πολεοδοµικό
Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης ενώ αν όλα πάνε καλά τα καραβάκια θα αρχίσουν δροµολόγια από το 2012.

Πρώτο δροµολόγιο του Μετρό
Θεσσαλονίκης
Στις 25/05/2011 πραγµατοποιήθηκε το πρώτο δροµολόγιο
για το µετρό Θεσσαλονίκης µε επιβάτες τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου Θεσσαλονίκης. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι επιβιβάστηκαν από το σταθµό του Ευκλείδη, επισκέφτηκαν τα
τρία βασικά εργοτάξιά του τα οποία και παρουσιάστηκαν (το
Σταθµό Πανεπιστήµιο, το Σταθµό της Φλέµινγκ και του Ευκλείδη) και πραγµατοποίησαν ένα από τα µελλοντικά δρο-

• Πρώτον, προώθηση του θαλάσσιου τουρισµού, µέσω της
ικανοποίησης των αναγκών ελλιµενισµού τουριστικών
σκαφών.
• ∆εύτερον, ανάδειξη του παραλιακού µετώπου της Θεσσαλονίκης, αναβάθµιση της αισθητικής της πόλης και της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και βελτίωση της
σχέσης των κατοίκων της πόλης µε τη θάλασσα.
• Τρίτον, δηµιουργία ευκαιριών για δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισµού και ναυταθλητισµού.
• Τέταρτον, τόνωση της εµπορικής και τουριστικής κίνησης
της πόλης, µέσω της αύξησης του τουρισµού υψηλού επιπέδου, της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της
αύξησης των θέσεων εργασίας.
• Πέµπτον, αύξηση των εσόδων και των κερδών της ΟΛΘ ΑΕ.
Η υλοποίηση του σχεδίου αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά
την τουριστική υποδοµή της ευρύτερης κεντρικής Μακεδονίας στον τοµέα του θαλάσσιου τουρισµού καθώς, όπως αναφέρεται σε σχετική µελέτη, «στη θαλάσσια ζώνη της
Θεσσαλονίκης και των γειτονικών περιοχών Χαλκιδικής, Πιερίας και Σερρών, χαρακτηριστικό κοινό σηµείο είναι η ανυπαρξία επαρκών θέσεων ελλιµενισµού, πόσο µάλλον
σύγχρονων λιµενικών υποδοµών».
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µολόγια της κύριας γραµµής το οποίο σε πραγµατικές συνθήκες δεν θα ξεπερνά σε διάρκεια το 1,5 λεπτό.
Ο σταθµός στο Πανεπιστήµιο θα διαθέτει τέσσερα επίπεδα:
Έναν ηµιώροφο, όπου θα βρίσκονται οι διοικητικές υπηρεσίες, το επίπεδο -1 στο οποίο γίνεται η διακίνηση των επιβατών και η έκδοση εισιτηρίων, τα επίπεδα -2 και -3 όπου θα
βρίσκονται οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενώ
ένα επίπεδο πιο κάτω, στο -4 θα βρίσκονται οι αποβάθρες. Θα
είναι προσβάσιµος από τρία σηµεία, δυο επί της οδού Εγνατία,

ενώ µια ακόµη είσοδος θα λειτουργεί από την πλευρά του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Ο Σταθµός Ευκλείδη είναι ένας από σταθµούς του Μετρό Θεσσαλονίκης που έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Θα διαθέτει τέσσερα επίπεδα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί στο σύνολό τους
ενώ αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την
κατασκευή φρεατίων και προσβάσεων. Τέλος ο σταθµός Φλέµινγκ θα διαθέτει τρία επίπεδα µε την πρόσβαση στον σταθµό
να γίνεται από δυο σηµεία, από την πλευρά της οδού Φλέµινγκ και από την οδό Μακεδονίας.

Ως προς το σχεδιασµό του Μετρό της Θεσσαλονίκης και τα
σχέδια µελλοντικής του επέκτασης, σύµφωνα τον υφυπουργό
Υποδοµών κ. Μαγκριώτη το δίκτυο γραµµών του Μετρό Θεσσαλονίκης θα που καλύπτει το πολεοδοµικό συγκρότηµα, θα
είναι συνολικού µήκους 33 χλµ. Συγκεκριµένα το δίκτυο αυτό
θα περιλαµβάνει:
• Την πρώτη γραµµή στα όρια του δήµου Θεσσαλονίκης.
• Την δεύτερη γραµµή µέχρι τη Μίκρα της Καλαµαριάς
(5,9χλµ µε 5 σταθµούς).
• Την τρίτη γραµµή από την Πλατεία ∆ηµοκρατίας µέχρι την
Ευκαρπία και τα Νοσοκοµεία (6,5 χλµ µε 6 σταθµούς).
• Την τέταρτη γραµµή από το Σιδηροδροµικό Σταθµό, την Ξηροκρήνη, τους Αµπελόκηπους, την Μενεµένη, τον Εύοσµο
και το Ελευθέριο-Κορδελιό (4,5χλµ µε 4 σταθµούς)
• Την πέµπτη γραµµή από το Πανεπιστήµιο, την Τούµπα, Χαριλάου µέχρι την Ν. Ελβετία 3,8χλµ µε 3 σταθµούς).
• Τέλος τη συνέχεια από τη Μίκρα µέχρι το Αεροδρόµιο
(5,5χλµ µε 3 ή 4 σταθµούς) µε µέσο σταθερής τροχιάς το
οποίο θα επιλεγεί µετά από µελέτη.
Εκτιµάται ότι µέσα στο 2015 θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη
γραµµή στα όρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης αλλά και η δεύτερη στην Καλαµαριά. Όπως φαίνεται στα δυτικά η βασική
γραµµή θα επεκταθεί από το Ν.Σ. Σταθµό µέχρι τον Εύοσµο,
στην ίδια γραµµή και έτσι το πιο πιθανό σενάριο είναι η βασική γραµµή στην τελική της µορφή να είναι από τον Εύοσµο
µέχρι τη Μίκρα και το Αεροδρόµιο Μακεδονία. Το 2013 θα δηµοπρατηθεί η πρώτη γραµµή στη ∆υτική Θεσσαλονίκη από
την Πλατεία ∆ηµοκρατίας µέχρι την Ευκαρπία και τα Νοσοκοµεία. Ενώ το δεύτερο παρακλάδι θα ξεκινά από το σταθµό Πανεπιστήµιο και περνώντας από τις περιοχές Χαριλάου και
Τούµπα θα καταλήγει στην Νέα Ελβετία.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρώτης γραµµής που ήδη κατασκευάζεται είναι 13 σταθµοί µε κεντρική αποβάθρα, 9,6
χλµ. γραµµής µε δύο ανεξάρτητες σήραγγες µονής τροχιάς,
18 υπέρ-αυτόµατοι συρµοί τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως
κλιµατιζόµενοι, οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό αλλά µε
συνοδό, συστήµατα αυτόµατων θυρών επί των αποβάθρων
κάθε σταθµού για καλύτερη εξυπηρέτηση και µέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού, και αµαξοστάσιο έκτασης 50.000
τµ στην περιοχή της Πυλαίας.
Επίσης, στο πρόγραµµα ανάπτυξης χώρων στάθµευσης της
Αττικό Μετρό προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων
στάθµευσης στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, συνολικής χωρητικότητας 3.700 θέσεων. Συγκεκριµένα οι χώροι στάθµευσης
που πρόκειται να κατασκευαστούν είναι:
• Ν. Σιδηροδροµικός Σταθµός 1 (450 θέσεις, -4 υπόγεια)
• Νέος Σιδ. Σταθµός 2 (450 θέσεις, -4 υπόγεια)
• Νέα Ελβετία (450 θέσεις, -4 υπόγεια)
• Πανεπιστήµιο 1 (450 θέσεις, -4 υπόγεια)
• Πανεπιστήµιο 2 (450 θέσεις, -4 υπόγεια)
*Κατερίνα Χρυσοστόµου
Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος
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