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EDITORIAL
Όπως έχει φανερό σε όλους µας, στην τρέχουσα περίοδο πραγµατοποιούνται δραστικές αλλαγές στις συνθήκες ζωής µας. Έχει διατυπωθεί µε λιγότερο ή περισσότερο δραµατισµό ότι έχουµε µπει σε υφεσιακό κύκλο ο οποίος
ανασύρει όχι πάντα τα καλύτερα χαρακτηριστικά της κοινωνίας µας. Από τον
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δεν έχει καν αρχίσει, είτε οι φωνές για την ανάγκη αναδιαρθρώσεων µε
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Στέλνεται δωρεάν σε όλους τους συγκοινωνιολόγους.

TIMH TEYXOYΣ: O,01 EYΡΩ

Συγκοινωνιών: πληθώρα υποδοµών είτε έχουν µείνει ηµιτελείς, είτε έχουν
σχεδιαστεί αλλά η υλοποίησή τους δεν έχει ξεκινήσει, είτε ο σχεδιασµός τους
αφορµή την κρίση, εκτείνονται από την απαισιοδοξία του εκστασιασµού
µπροστά στις εξελίξεις, στην αναγνώριση της συνετής αντιµετώπισης ρεαλιστικών προβληµάτων µε σύγχρονες τεχνικές (ή σύµφωνα µε την αργκό
της εποχής "εργαλεία") αλλά και έως τη φαντασµένη συνέχεια του ίδιου προτύπου λειτουργίας και την αδυναµία της "ενηλικίωσης".
Αντίθετα, οι συνθήκες καλούν να γίνουν "περισσότερα µε λιγότερα" εντός
ασφυκτικού χρονοδιαγράµµατος απαιτούν -µετά την αναγνώριση των τρεχουσών συνθηκών- «ευφυείς» αντιδράσεις, που αντιµετωπίζουν µε σύνεση
πραγµατικά προβλήµατα. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και αυτό το Τεύχος. Εκτίθεται η προβληµατική σχετικά µε την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών υποδοµών της χώρας, ενώ παράλληλα γίνεται κριτική. Παρουσιάζεται ένα νέο
µέσο µαζικής µεταφοράς για τις αστικές συγκοινωνίες (και τις δυνατότητές
του στις ελληνικές συνθήκες), τις Λεωφορειακές Γραµµές Ταχείας ∆ιέλευσης (Bus Rapid Transit - ΒRT), ένα σύστηµα που θα µπορούσε να αποτελεί
ιδέα της ζητούµενης "ευφυούς αντίδρασης". Παράλληλα περιλαµβάνεται
θέµα που αφορά στην περιβαλλοντική µέριµνα, αντικείµενο στο οποίο δεν
χωρούν (και ο Σύλλογος δεν έχει ποτέ κάνει) εκπτώσεις, ενώ επιπλέον σχετικές ειδήσεις και πληροφορίες ολοκληρώνουν την ύλη.

περιεχόµενα
σελ.2 Οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στον τοµέα των µεταφορών σελ.7 Λεωφορειακές γραµµές ταχείας διέλευσης
σελ.14 Ο περιβαλλοντικός συγκοινωνιακός θόρυβος σελ.26 Tire Industry Project
σελ.30 Νέα της ∆. Ελλάδας σελ.31 Νέα
της Β. Ελλάδας

Με δεδοµένο ότι από Τεύχος σε επόµενο οι συνθήκες αλλάζουν και εφόσον
οι ευχές περισσεύουν, είναι στιγµή των λιγότερων λόγων και της µεγαλύτερης προσπάθειας και υπευθυνότητας. Για το λόγο αυτό, καλούνται ξανά όλοι
οι Συνάδελφοι, εφόσον κρίνουν, να χρησιµοποιήσουν το ∆ελτίο του Συλλόγου σαν βήµα έκφρασης προτάσεων, για την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών αλλά και την κοινοποίηση των αιχµηρών αλλά και εποικοδοµητικών
σχολίων/άρθρων τα οποία συµβάλλουν ουσιαστικά στο συντονισµό αλλά και
ενηµέρωση όλων µας.
Λουκάς ∆ηµητρίου
Ειδικός Γραµµατέας ΣΕΣ

1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Οι Συνεπειες Της Οικονοµικης
Κρισης Στον Τοµεα Των Μεταφορων
aρθρο-παρεµβαση του προεδρου του συλλογου ελληνων συγκοινωνιολογων

ρεία. Από το 1980 και µετά, συνεπεία της οικονοµικής «ευµάρειας» (µε δανεικά ή όχι αυτή είναι µια άλλη συζήτηση)
οι µεταφορές όλων των τύπων (οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και σιδηροδροµικές) παρουσίαζαν µια συνεχή αυξητική
τάση. Η συνεχής αυτή αυξητική τάση, έκανε πολλούς Έλληνες, αλλά και µερικούς από εµάς τους Συγκοινωνιολόγους,
να παραγνωρίζουµε και να ξεχνάµε τους βασικούς κανόνες
και την αλληλοσύνδεση των οικονοµικών παραµέτρων µε τις
δραστηριότητες στον τοµέα των µεταφορών. Έτσι κάναµε µελέτες µε ορίζοντα δεκαετιών στις οποίες προβλέπαµε σχεδόν πάντα αύξηση (συνεχή) των κυκλοφοριακών µεγεθών
κατά 2% ή 3% ή και 4% το χρόνο, αφού στα µοντέλα µας η αύξηση του ΑΕΠ που πρόβλεπαν διάφοροι οργανισµοί (µηδέ
εξαιρουµένου και του περίφηµου ∆ΝΤ) ήταν συνεχής.

2008, που πολλοί σήµερα συνδέουν χρονικά µε την κατάρρευση της Lehman Brothers. Ακούγαµε τότε και διαβάζαµε
ότι στις ΗΠΑ µειώθηκε η µεταφορική δραστηριότητα γενικώς,
ειδικά δε στις οδικές µεταφορές η αναφορά αφορούσε γενικευµένη µείωση του συνολικού αριθµού των οχηµατοχιλιοµέτρων που διανύονται στη χώρα, ή αλλιώς τα Vehicle Miles
Traveled (VMT), τα οποία κατέγραφαν µία συνεχή ανοδική πορεία από το 1986 και µετά, µε µικρές µειώσεις που συνέπιπταν χρονικά µε τις περιόδους ύφεσης (recessions) της
Αµερικανικής οικονοµίας. Η µεταβολή αυτή αποτυπώνεται
στο ∆ιάγραµµα 1 στο οποίο φαίνεται ότι για πρώτη φορά από
το 1986 και µετά, η συνεχής αύξηση των κυκλοφοριακών
φόρτων ανακόπτεται συνεπεία της µεγάλης αναστροφής των
οικονοµικών παραµέτρων.

Τα τελευταία όµως 3-4 χρόνια βιώνουµε καταστάσεις πρωτόγνωρες, αφού για πρώτη φορά από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο παρουσιάζονται ευρείες µεταβολές στις οικονοµικές
συνθήκες, µεταβολές που όµως δεν οφείλονται σε παράγοντες που ζήσαµε στο παρελθόν, όπως τις δραµατικές και απότοµες αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων, είτε λόγω
µποϋκοτάζ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, είτε λόγω πολέµων. Οι µεταβολές αυτές είναι κυρίως αρνητικές, έχουν
χρονική διάρκεια µε αρχή τη χρηµατοπιστωτική κρίση του

Σχεδόν αµέσως τότε, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν σύγχρονα οδικά δίκτυα και αυτοκινητοδρόµους σε
ανεπτυγµένο στάδιο (Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία,
Γερµανία, Αυστρία) οι κυκλοφορίες µειώνονταν σηµαντικά.
Στο Ετήσιο Συνέδριο της ASECAP (Ένωση Εταιριών Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόµων µε διόδια), το Μάιο του 2009 στην
Κρακοβία της Πολωνίας, έντροµοι οι Σύνεδροι που προέρχονταν από τις παραπάνω χώρες, παρουσίαζαν την πτώση κυκλοφορίας που είχε παρατηρηθεί στα δίκτυά τους, πτώση που
ανέτρεπε πολλά από τα οικονοµικά δεδοµένα της δουλειάς
τους. Η Ελλάδα όµως «άντεχε» ακόµη, µε αποτέλεσµα οι Ευρωπαίοι να µην αντιλαµβάνονται τον «εφησυχασµό» των Ελλήνων συναδέλφων τους και οι Έλληνες να συνεχίζουµε να
ζούµε τις ψευδαισθήσεις µας. Για πόσο καιρό όµως; ∆εν πέρασε ούτε χρόνος και τον Απρίλιο του 2009 µε τις µεγάλες
και απότοµες αυξήσεις της τάξης του 30% και 40% στα καύσιµα συνεπεία της αύξησης του ΦΠΑ και του ΕΦΚ αρχίζουν να
εµφανίζονται µειώσεις στην κυκλοφορία, τόσο στο δίκτυο των
αυτοκινητοδρόµων όσο και στο αστικό και περιαστικό οδικό
δίκτυο. Η ένταξη της χώρας στο µηχανισµό στήριξης την ίδια
περίοδο (Απρίλιος 2009) βρίσκει τις κυκλοφορίες να µειώνονται µήνα µε το µήνα, τις κυκλοφοριακές συνθήκες να
βελτιώνονται (ώ του θαύµατος), αφού η µετακίνηση µε ΙΧ γίνεται πλέον ακριβή. Αρχικά εµφανίζεται στροφή προς τα Μέσα
Μαζικών Μεταφορών, στη συνέχεια όµως η επιδείνωση της
οικονοµικής κρίσης επεκτείνεται και εκεί, η ανεργία καλπάζει, ο κόσµος δεν έχει δουλειά να πάει το πρωί και να έλθει
σπίτι του το βράδυ, τα άσκοπα ταξίδια και οι βόλτες κόβονται,
η στροφή προς µικρότερου κυβισµού αυτοκίνητα και στα δίκυκλα αρχίζει να γίνεται ανάγκη. Η ένταξη της χώρας σε καθεστώς «δηµοσιονοµικής προσαρµογής» και η
αριθµολαγνία του Μνηµονίου, περιορίζουν δραµατικά το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και οι Μεταφορές που
βρίσκονταν ήδη στην άκρη του γκρεµού, βρίσκονται τώρα στο
κενό. Για επέκταση των ήδη υφιστάµενων υποδοµών και τη
δηµιουργία νέων δε µιλάει κανείς.
Οι αρνητικές συνέπειες της οικονοµικής κρίσης είναι αισθητές στη διεθνή και εγχώρια εµπορευµατική κίνηση σε όλους

Βασίλης Χαλκιάς *

Η Ελλάδα σήµερα βιώνει µια µεγάλη οικονοµική κρίση που πολλοί θεωρούν ότι είναι
το αποτέλεσµα µιας κοινωνικής, θεσµικής και πολιτικής κρίσης που υπέβοσκε για χρόνια
και που τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Τώρα που γράφεται το άρθρο αυτό, η κατάληξη
του «ελληνικού οικονοµικού προβλήµατος» δεν είναι γνωστή και τα σενάρια για
τη χρεωκοπία, ελεγχόµενη ή µη και τις επιπτώσεις της στη ζωή όλων µας
εναλλάσσονται από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο.

Μ

έσα σε αυτό το πλαίσιο, µε την ύφεση να βαθαίνει
ολοένα και περισσότερο, µε το φως στο τούνελ να
µην φαίνεται, αλλά και να µην είναι στο χέρι των Ελλήνων να φανεί, οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι καλούµαστε
να προσπαθήσουµε να επιβιώσουµε. Γιατί περί επιβίωσης
πρόκειται όταν δεν υπάρχει δουλειά για να απασχολήσει τους
υψηλού επιπέδου επιστήµονες Συγκοινωνιολόγους. Όµως,
αν θα βγούµε από την κρίση, θα βγούµε γιατί θα δηµιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης, οι οποίες περνούν µέσα από την
υλοποίηση έργων και συγκοινωνιακών υποδοµών και όχι
γιατί οι ξένοι και εγχώριοι πιστωτές της χώρας θα «κουρέψουν» ή θα µας χαρίσουν τα χρέη µας. Οι Μεταφορές και τα
Συγκοινωνιακά Έργα κάθε µορφής αποτελούν το αντίδοτο
στην κρίση που βιώνουµε σήµερα και οι άνθρωποι – επιστήµονες που ασχολούνται µε αυτά, οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι δηλαδή, πρέπει να αποτελέσουν τους πρωτοπόρους
εκφραστές της αναπτυξιακής προοπτικής της Χώρας.
2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

1. Μεταφορές και οικονοµική
δραστηριότητα
Οι µεταφορές είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις οικονοµικές συνθήκες. Από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και µετά,
τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη ∆υτική Ευρώπη, οικονοµική ανάπτυξη σήµαινε άνθηση των µεταφορών, είτε αυτές αφορούσαν στη µετακίνηση αγαθών είτε στη µετακίνηση ανθρώπων.
Περίοδοι οικονοµικής ύφεσης συντελούσαν πάντα σχεδόν
στην µείωση των µεταφορών. Πέραν των περιόδων των πετρελαϊκών κρίσεων, όπου οι µεταφορές υπέστησαν «πανωλεθρία», τα πράγµατα στις µεταφορές µεταβάλλονταν
γενικώς οµαλά, είτε αυτά αφορούσαν αυξήσεις είτε µειώσεις
της οικονοµικής δραστηριότητας.
Έτσι και στην Ελλάδα, από το 1960 και µετά τα πράγµατα ακολούθησαν γενικά την οµαλή, πιο πάνω περιγραφόµενη, πο-

∆ιάγραµµα 1. Μεταβολή Οχηµατοµιλίων (πηγή FHWA – Office
of Highway Policy Information).

3 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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τους τοµείς µεταφοράς, µε άµεση συνέπεια τη µείωση του µεταφερόµενου όγκου, κυρίως στον εγχώριο κλάδο των υπηρεσιών µεταφορών και logistics (υπηρεσίες ελέγχου,
αποθήκευσης και διανοµής εµπορευµάτων). Η µεγαλύτερη
υποχώρηση το 2010, εντοπίζεται στις οδικές µεταφορές, ενώ
σηµαντικά έχουν πληγεί και οι διεθνείς οδικές µεταφορές
λόγω της πτώσης του εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου.
Η αρνητική πορεία πολλών σηµαντικών κλάδων-πελατών
έχει περιορίσει σηµαντικά τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

2. Μεταφορικό έργο διακίνησης
αγαθών ανά µέσο µεταφοράς
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, η µεταφορά αγαθών
στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια για τα οποία υπάρχουν
στοιχεία έχει υποστεί σηµαντική µείωση.
• Στις αεροπορικές µεταφορές αγαθών, το 2009 σε σχέση µε
το 2008 το µεταφορικό έργο µειώθηκε κατά 12% και το
2010 σε σχέση µε το 2009 µειώθηκε περεταίρω κατά 9%.
• Στις σιδηροδροµικές µεταφορές το 2009 σε σχέση µε το
2008 το µεταφορικό έργο µειώθηκε κατά 30% και το 2010
σε σχέση µε το 2009 µειώθηκε περεταίρω κατά 20%.
• Στις θαλάσσιες µεταφορές το 2009 σε σχέση µε το 2008
το µεταφορικό έργο µειώθηκε κατά 11% και το 2010 σε
σχέση µε το 2009 µειώθηκε περεταίρω κατά 8%.
• Στις οδικές µεταφορές το 2009 σε σχέση µε το 2008 στο
µεταφορικό έργο υπήρξε µικρή αύξηση (2,5%), ωστόσο,
αν και τα στοιχεία για το 2010 δεν είναι διαθέσιµα, είναι
αναµενόµενο να υπάρχει σηµαντική µείωση στον κλάδο το
2010, που βέβαια δεν είναι αντιπροσωπευτική της κατάστασης, αφού συνέπεσε να είναι χρονιά έντονων αναταραχών µε τις απεργίες του κλάδου.

∆ιάγραµµα 2. Η βιοµηχανική παραγωγή στην ΕΕ, εξαιρουµένης
της κατασκευής (πηγή - Eurostat)

Στο ∆ιάγραµµα Νο. 2 φαίνεται η εξέλιξη της βιοµηχανικής παραγωγής σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το 2008 υπήρξε µια δραµατική πτώση της βιοµηχανικής παραγωγής, αλλά από τα
µέσα του 2009 άρχισε η ανοδική πορεία για το σύνολο των
χωρών της ΕΕ. Η Ελλάδα βέβαια δεν ακολουθεί την πορεία
αυτή του µέσου όρου των 27 χωρών, αλλά συνεχίζει να βιώνει τη συρρίκνωση όλων των κλάδων της οικονοµίας, µε µοναδική εξαίρεση τον τουρισµό και αυτόν ίσως λόγω συγκυρίας
(βλέπε «Αραβική Άνοιξη»).
Επιπλέον, οι µεταφορείς και οι µικρού µεγέθους µεταφορικές εταιρείες που έχουµε στην Ελλάδα επιβαρύνονται µε αυξανόµενο κόστος, ιδίως µετά τις δύο διαδοχικές αυξήσεις στο
ΦΠΑ και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στη βενζίνη και στο
πετρέλαιο κίνησης, ενώ τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µε τις απεργίες µε αφορµή τη συζήτηση για την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των µεταφορέων, επέτειναν τη
δυσπραγία. Στις οδικές µεταφορές επίσης εντοπίζεται η γνωστή έλλειψη ανταγωνιστικότητας, καθώς δεν υπάρχουν οργανωµένες επιχειρήσεις που θα µπορούσαν να
εκµεταλλευθούν οικονοµίες κλίµακας, αλλά µεµονωµένοι
αυτοκινητιστές σε ποσοστό πέραν του 50% του συνόλου. Και
βέβαια επισηµαίνεται η έλλειψη ενός αποτελεσµατικού χωροταξικού σχεδίου και καθορισµένων χρήσεων γης. O προβληµατικός πολεοδοµικός σχεδιασµός αποτυπώνεται στη
διάσπαρτη χωροθέτηση αποθηκών, ακόµα και εντός του αστικού ιστού των πόλεων.
4 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

∆ιάγραµµα 3. Η µεταβολή του µεταφορικού έργου στην Ελλάδα
(πηγή - Eurostat)

Τα παραπάνω αποτυπώνονται γραφικά στο ∆ιάγραµµα 3.

3. Προοπτικές και ∆ιέξοδος
Στα προηγούµενα περιγράφτηκε µε αριθµούς το πρόβληµα
που βιώνουµε σήµερα στον τοµέα των µεταφορών στη χώρα
µας. Το πού ακριβώς θα καταλήξουµε δεν είναι άµεσα υπολογίσιµο, παρόλο που είναι προβλέψιµο, αρκεί βέβαια να επιβεβαιωθούν οι προϋποθέσεις των προβλέψεων. Εκείνο που
ξέρουµε ήδη, είναι ότι στις οδικές µεταφορές σε όλες τις
χώρες της ΕΕ, η οικονοµική κρίση ακύρωσε την ανάπτυξη έξι
(6) ετών. Στην Ελλάδα λοιπόν, δεν φαντάζουν εξωπραγµατικά τα σενάρια και οι προβλέψεις της χαµένης δεκαετίας που

οι αισιόδοξοι, ή και της χαµένης εικοσαετίας που οι πλέον
απαισιόδοξοι εκ των οικονοµολόγων διακινούν. Και όλοι, µα
όλοι, λένε ότι αυτά θα συµβούν, «εκτός και αν, αφήνοντας να
εννοηθεί ότι αν ασπαστούµε σαν κοινωνία τις απόψεις τους
θα σωθούµε ή τέλος πάντων δεν θα καταστραφούµε τόσο
πολύ. Θα µπορούσαµε όµως να κάνουµε κάτι για να δώσουµε
διέξοδο ή έστω να µην ζούµε τις τραγικές καταστάσεις που
ζούµε σήµερα; Θα φάνταζε ουτοπία να αρχίσουµε να απαριθµούµε µέτρα αφού η οικτρή οικονοµική κατάσταση της χώρας
δεν προσφέρεται για να δώσει λύσεις, γιατί απλά οι λύσεις
αυτές έχουν κόστος και η εφαρµογή και άλλων µέτρων στα
τόσα µέτρα που λαµβάνονται δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σε
µια χρεωκοπηµένη χώρα αυτό που λείπει για να αποτελέσει
τον καταλύτη στην ανάπτυξη είναι η κινητήρια δύναµη. Λείπουν τα χρήµατα και αυτά δεν θα βρεθούν µε την άγρια φορολογία σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Αλλά ούτε οι
περικοπές θα φέρουν αποτέλεσµα. Ελπίζουµε στο µοναδικό
παράγοντα που πλέον µπορεί να κάνει κάτι. Και αυτός είναι ο
Έλληνας, που όµως αφήνεται ελεύθερος από δεσµά που τα
επιβάλουν τα διάφορα µέτρα, για να αρχίσει να παράγει και
να δηµιουργήσει ευκαιρίες.
Εµείς οι Συγκοινωνιολόγοι µπορούµε να λέµε και να ισχυριζόµαστε ότι αποτελούµε µέρος της λύσης. Στη µοναδική
φορά, που στο όχι και τόσο απώτερο παρελθόν, ο κόσµος
βίωσε τέτοιες καταστάσεις (βλέπε Great Depressionτο
1929), τη λύση έδωσαν οι επενδύσεις στις υποδοµές. Το περίφηµο New Deal είναι το χαρακτηριστικό παράδειγµα ανάκαµψης, το οποίο µε τις γιγαντιαίες επενδύσεις στις υποδοµές
έδωσε απάντηση στην κρίση. Και στις υποδοµές, προεξάρχοντα ρόλο παίζουν οι µεταφορές και τα Συγκοινωνιακά Έργα.
Για να επενδύσουµε όµως στις µεταφορές θέλουµε µελέτες
και τέτοιες δεν υπάρχουν, αφού κόβονται και αυτές, µέσα στο
γενικό περιορισµό των δαπανών, ενώ οι λιγοστές που βγαίνουν αντί για Συγκοινωνιακές µετατρέπονται σε άλλου είδους
µελέτες.
Θέλουµε επειγόντως ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ για το άµεσο
µέλλον ενώ το όραµα για το µέλλον πρέπει να είναι όραµα
ρεαλιστικό, χωρίς ουτοπίες. Και εδώ αρχίζουν τα δεινά.
Θα αποκτήσουµε στρατηγική και πλάνο µέσα από τα Ρυθµιστικά και Χωροταξικά Σχέδια; Στην Αττική, το Ρυθµιστικό Σχέδιο που ανακοινώθηκε βασίζεται σε λογικές και πρακτικές
που δεν µπορούν να βρουν σύµφωνους πολλούς Συγκοινωνιολόγους. Μένουν ερωτήµατα για την κατάργηση σχεδιασµού δεκαετιών και δηµιουργούνται τόσα άλλα µε το
διαχωρισµό των Έργων του Προαστιακού Σιδηροδρόµου από
τις ταχείες λεωφόρους. Στη Θεσσαλονίκη που χρόνια τίποτα
δεν γινόταν και που οι ρυθµοί µε τους οποίους προχωρεί το
Μετρό δεν προσφέρουν αισιοδοξία για το προσεχές µέλλον,
γίνεται λόγος για οράµατα τύπου υποθαλάσσιας ζεύξης του
Θερµαϊκού. Και η υπόλοιπη Χώρα έχει χαθεί µέσα στην αναδιάταξη του διοικητικού χάρτη µε την εφαρµογή του Σχεδίου

«Καλλικράτης». Του Καλλικράτη που ελπίζαµε εµείς οι Συγκοινωνιολόγοι ότι θα ανοίξει νέες προοπτικές στο συγκοινωνιακό σχεδιασµό και που βλέπουµε να θάβει τα όνειρα και τις
προοπτικές µας για την εκπόνηση µελετών και την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων σε κλίµακα προσιτή µε εξεύρεση χρηµατοδότησης από τοπικούς πόρους και από πόρους
του ΕΣΠΑ, η απορροφητικότητα του οποίου σπάει αρνητικά
ρεκόρ. Ποιος λοιπόν Χωροταξικός Σχεδιασµός; Και ο Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός που προηγείται ή που τέλος πάντων
συµβαδίζει πού είναι; Τον µελετά κανείς; Ξεχάστηκε ή θεωρείται πολυτέλεια;

∆εν είναι όµως µόνο η στρατηγική και ο σχεδιασµός που λείπουν και που απαιτείται να υπάρξει για να µπορέσουµε να
αποκτήσουµε έστω ελπίδα. Εδώ που φθάσαµε θέλουµε και
ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αποφάσεις που οι αρµόδιοι πρέπει να τις
πάρουν πριν είναι αργά. Στις αστικές συγκοινωνίες κυριαρχεί
παντού η λογική του «µαζέµατος» µε ότι αυτό σηµαίνει για
το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Και οι λεωφορειολωρίδες παραβιάζονται συνεχώς, οι κάµερες επιτήρησης
έχουν µείνει από «φιλµ» (!) και η τυχόν επίδοση κάποιας
κλήσης πρέπει να γίνει από «ένστολο» αστυνοµικό στην κατοικία του καταγεγραµµένου σαν ιδιοκτήτη, που όµως στο
30% των περιπτώσεων η καταγραφή είναι λάθος. Τα θέµατα
που αφορούν στα διόδια πόλης (congestion pricing) και στη
θεσµοθέτησή τους σαν σοβαρή πηγή εσόδων διατιθέµενη
αποκλειστικά και µόνο για τη βελτίωση της ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας πετάχτηκαν στις «ελληνικές» καλένδες. Στα θέµατα τεχνολογίας και Ευφυών Συστηµάτων (ITS) υπερισχύουν
πρακτικές του Μεσαίωνα για να µην παραβιαστούν δήθεν τα
προσωπικά µας δεδοµένα, ενώ τα «κυκλοφοριακά δεδοµένα», χρήσιµα για την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρµογών
αποτελούν εµπορεύσιµο προϊόν. Στην οδική ασφάλεια κατα
φέραµε, παρά την όποια πρόοδο, να κατακτήσουµε την τελευταία (την 27η) θέση από τις χώρες της ΕΕ. Στα περίπτερα
του Κέντρου της Αθήνας πουλιούνται «πλαστά» εισιτήρια
5 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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όπως καταγγέλθηκε από τους εργαζόµενους στα ΜΜΜ, ενώ σιο των Συµβάσεων» και πάντα µε γνώµονα το «∆ηµόσιο Συµεπεκτάθηκε η λογική του «δεν πληρώνω» από τα διόδια φέρον». Και έτσι χιλιάδες εργαζόµενοι µένουν χωρίς δουστους αυτοκινητόδροµους και στα εισιτήρια των αστικών συγ- λειά, η ανάπτυξη στην Περιφέρεια πήγε περίπατο, τα
κοινωνιών. Μετά βέβαια περιµένουµε να µας σώσουν οι εργοτάξια και τα µηχανήµατα υπολειτουργούν, οι µηχανικοί
«επενδυτές» που θα
µένουν άνεργοι και
αναπτύξουν µε τραπεόσα τεχνικά γραφεία
ζικό δανεισµό τα συκαταφέρνουν να µέστήµατα τηλεµατικής
νουν ανοικτά, συντηκαι το ηλεκτρονικό ειρούνται απασχολώντας
σιτήριο, προσφέροντο Επιστηµονικό προτάς τους σαν µοναδική
σωπικό τους µε την
εγγύηση την «ευρω«Τακτοποίηση» Ηµιυστία και φερεγγυόπαιθρίων και Αυθαιρέτητα» των οργανιτων. Θέλουµε λοιπόν
σµών µας! Και για να
άµεσες ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
υπερασπίσουµε το
για να ξεµπλοκάρουµε
«δηµόσιο συµφέρον»
αυτά που το σύστηµα
δίνουµε τη δυνατό«ας
αποφασίσει
τητα σε όποιον θέλει,
άλλος» κρατάει µπλοόποτε θέλει, να µην
καρισµένα για χρόνια.
πληρώνει εισιτήριο
Για την περαιτέρω ποκαι διόδια (και τελευταία πολλές
ρεία µας πρέπει επιτέλους να αποΕδω που φθασαµε
άλλες υπηρεσίες που δεν αφορούν
κτήσουµε ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. Και στα δύο
θελουµε και aµεσεσ
συγκοινωνιακά θέµατα) λέγοντας ότι
µπορούµε να βοηθήσουµε. Στις ΑΠΟαποφασεισ. Αποφασεις
αυτό είναι ρίσκο του «επενδυτή». Και
ΦΑΣΕΙΣ πιέζοντας τους αρµόδιους και
αν ο επενδυτής ζητήσει δικαστική
φέρνοντας παραδείγµατα από το εξωπου οι αρµοδιοι πρεπει
αρωγή, µετά από 4-5 χρόνια, αν στο
τερικό, στο δε θέµα της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
να τις παρουν πριν
µεταξύ δεν τα έχει παρατήσει, θα δικαµε τη συνεχή υποβολή προτάσεων
ειναι αργα. Στις αστικες
σθεί η υπόθεσή του.
και ιδεών. Σε πολλές χώρες υπάρχει
συγκοινωνιες κυριαρχει
ο θεσµός της «ελεύθερης υποβολής
Τα Έργα σηµατοδότησης του Μετρό
προτάσεων» (Unsolicited Proposals)
παντου η λογικη του
δεν τελειώνουν και µερικά χιλιόµετρα
που συνοδεύονται από προκαταρκτι«µαζεµατος» µε ο,τι
του εκπληκτικού αυτού Έργου δεν δίκές Εκθέσεις και/ή Μελέτες. Εδώ δεν
αυτο
σηµαινει
για
το
δονται για χρήση στους πολίτες γιατί το
υπάρχει ο θεσµός αυτός. Ας µην τον
επιπεδο των παρεχοµεδιαγωνισµό κέρδισε η «αµαρτωλή»
περιµένουµε όµως.
Siemens, τα προϊόντα και την τεχνονων υπηρεσιων
λογία της οποίας χαιρόµαστε όλοι στα
Εµείς οι Συγκοινωνιολόγοι έχουµε
σπίτια µας. Στην Εγνατία Οδό η λειτουργία και συντήρηση και ιδέες, έχουµε γνώση, ξέρουµε τι γίνεται αλλού και δεν χάη αποπληρωµή της κατασκευής έγινε µε τραπεζικό δανεισµό νουµε τίποτα, µα τίποτα, ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τις προτάσεις
µε υποθήκη τα έσοδα από τα διόδια, που 5-6 χρόνια τώρα µε- µας, τόσο σαν φορέας, όσον και σαν επιστήµονες, ο καθένας
λετιόταν πού θα µπουν σταθµοί και τι είδους τεχνολογία διο- από εµάς. Ας χρησιµοποιήσουµε το ∆ελτίο του Συλλόγου και
δίων θα χρησιµοποιηθεί, για να καταλήξουµε σε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα µας για να κάνουµε διάλογο µε«προσωρινούς» κλασσικούς σταθµούς µε προσωρινά κου- ταξύ µας και µε όσους µας παρακολουθούν. ∆εν είµαστε πολβούκλια στη µέση του δρόµου τώρα, αφού οι πάντες διαβε- λοί, αλλά έχουµε αποδείξει ότι και ξέρουµε και µπορούµε.
βαιώνουν ότι µελλοντικά θα λειτουργήσουν σύγχρονα διόδια Ας θεωρηθεί λοιπόν το άρθρο αυτό σαν παραίνεση για εξωελεύθερης ροής, αυτά που η Πολωνία εγκατέστησε σε ενά- τερίκευση των σκέψεων, των εµπειριών και των προτάσεών
µισι χρόνο από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης ενδιαφέ- µας για να µπορέσουµε και εµείς να συµβάλλουµε δηµιουργικά στην προσπάθεια να δώσουµε µέλλον στα παιδιά µας.
ροντος.
Τα Έργα στους αυτοκινητόδροµους που εκτελούνται µε τη
µορφή Σύµβασης Παραχώρησης έχουν βαλτώσει και οι πάντες αναζητούν λύση «κατερχόµενη εξ’ ουρανού», λύση που
όµως δεν είναι ορατή αφού πρέπει να κινηθούν «στο πλαί6 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

*Bασίλης Χαλκιάς
Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Λεωφορειακες Γραµµες Ταχειας ∆ιελευσης

Bus Rapid Transit
Πάνος Παπαδάκος*
Αντώνης Σταθόπουλος**

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ε

ξετάζοντας την ιστορική διαδροµή στις περισσότερες
κοινωνίες της Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής, γίνεται κατανοητό ότι στην προσπάθεια πλήρους αξιοποίησης της αυτοκίνησης που έφερε µια πραγµατική
επανάσταση από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα µε την
ελευθερία µετακίνησης και την αυξηµένη προσβασιµότητα
που προσέφερε στους πολίτες, αυτές σχεδίασαν και υλοποίησαν υποδοµές που να δίνουν κάθε µορφής διευκολύνσεις
στην ανεµπόδιστη κίνηση των οχηµάτων. Ο ραγδαίος ρυθµός
αύξησης της ιδιοκτησίας και χρήσης των ΙΧ οδήγησε στη σηµερινή «κυκλοφοριακή συµφόρηση». Στο περιβάλλον αυτό
που συνεχώς µεταβάλλεται, οι κοινωνίες αναπροσαρµόζουν
τις προτεραιότητές τους, φροντίζοντας να εξασφαλίζουν

επαρκείς υποδοµές για τους πολίτες τους.
Με την πάροδο των ετών και την όξυνση της κυκλοφοριακής
συµφόρησης, οι κοινωνίες αντιλαµβάνονται ότι η µοναδική
διέξοδος προέρχεται από την αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και διασφαλίζουν γι αυτά ολοένα και πιο αναβαθµισµένες υποδοµές. Αυτές συνδυάζονται πλέον µε
εκτεταµένες αναπλάσεις, πεζοδροµήσεις και άλλες παρεµβάσεις που «στριµώχνουν» τα ΙΧ και δίνουν χώρο στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα ΜΜΜ. Οι ίδιοι οι πολίτες,
αντιλαµβανόµενοι το αυτονόητο, προστατεύουν µε ωριµότητα τις υποδοµές αυτές, διασφαλίζοντας ένα επίπεδο στην
ποιότητα ζωής στις πόλεις τους.
Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση στο λεκανοπέδιο την τελευ7 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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ταία δεκαετία εξελίσσεται µε ιδιαίτερα ανησυχητικό τρόπο,
καθιστώντας τις δυνατότητες βελτίωσής της ολοένα και πιο
περιορισµένες. Με πολύ σοβαρές ελλείψεις και προβλήµατα
στον πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό, είναι αναµενόµενο ότι ο αποσπασµατικός συγκοινωνιακός σχεδιασµός
καλείται να εξυπηρετήσει µια ήδη διαµορφωµένη ζήτηση για
µετακινήσεις µέσα από ένα οδικό δίκτυο περιορισµένο και
ελλιπές και ένα δίκτυο µέσων µαζικής µεταφοράς που ασφυκτιά σε κορεσµένους δρόµους.
Από το σύνολο των υποδοµών που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία δεκαετία, κυρίαρχη θέση καταλαµβάνει χωρίς αµφιβολία η υλοποίηση και λειτουργία του δικτύου των µέσων
σταθερής τροχιάς. Μια ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή µε
σχεδόν 4,5 εκατοµµύρια πληθυσµό, δεν µπόρεσε παρά µόνο
πριν 10 χρόνια να αποκτήσει ένα στοιχειώδες δίκτυο µέσων
σταθερής τροχιάς, που σε όλες τις αντίστοιχες µεγάλες πόλεις του εξωτερικού αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του συγκοινωνιακού συστήµατος εδώ και πολλές δεκαετίες.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, την προσεχή 12-ετία, κάθε
µετακινούµενος θα χάνει 60% περισσότερο χρόνο από αυτόν
που δαπανά σήµερα, µε συνέπεια την καθηµερινή απώλεια
πολλών εκατοµµυρίων παραγωγικών ωρών. Στο περιβάλλον
αυτό, ακόµα και οι προγραµµατισµένες επεκτάσεις του δικτύου των µέσων σταθερής τροχιάς, όσο απαραίτητες και αν
φαίνονται, φαντάζουν περιορισµένες και σίγουρα όχι ικανές
να ανατρέψουν την επερχόµενη πραγµατικότητα.
Με στόχο την αντιµετώπιση της διαµορφωµένης αυτής πραγµατικότητας, ο συγκοινωνιακός σχεδιασµός οφείλει να εντοπίσει νέες πρακτικές και παρεµβάσεις που θα καταστήσουν
εφικτή την εξυπηρέτηση, σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, της επιβατικής ζήτησης από µορφές του συγκοινωνιακού συστήµατος
που να µπορούν να «υποκαταστήσουν» δίκτυα µέσων σταθερής τροχιάς. Η διεθνής πρακτική έχει δείξει για περισσότερα
από 15 έτη ότι ο σχεδιασµός και η λειτουργία δικτύων BRT µπορούν να προσφέρουν τόσο αυτοτελώς, όσο και συνδυαστικά µε
τα µέσα σταθερής τροχιάς τη ζητούµενη χωρητικότητα και εξυπηρέτηση σε δίκτυα που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά αλλά και περιορισµούς όπως αυτό της Αθήνας.
Αξιοποιώντας την εµπειρία από την τελευταία Γενική Μελέτη
Μεταφορών για την Αττική (Γενικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής
για τους χρονικούς ορίζοντες έως το 2016 και το 2023, ΟΑΣΑ
2006-2009), µία από τις σηµαντικότερες προτεινόµενες παρεµβάσεις που µελετήθηκαν είναι η εισαγωγή ενός νέου
τύπου λεωφορειακής εξυπηρέτησης υψηλών προδιαγραφών: των «Λεωφορειακών Γραµµών Ταχείας ∆ιέλευσης»
(Bus Rapid Transit – BRT). Οι Λεωφορειακές Γραµµές Ταχείας
∆ιέλευσης είναι η πρόταση του Γενικού Σχεδίου Μεταφορών
Αττικής (ΓΣΜΑ) στο συνεχώς επιδεινούµενο (χρονικά και χωρικά) πρόβληµα της οδικής συµφόρησης σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο που αν συνεχιστεί µε τους πρόσφατους ρυθµούς
8 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

θα οδηγήσει τη συγκοινωνιακή λειτουργία στην περιοχή µελέτης σε καθολικό στραγγαλισµό στο προσεχές διάστηµα
(εξεταζόµενοι χρονικοί ορίζοντες της µελέτης).

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 1972, ο Jaime Lerner (εικ. 1), αρχιτέκτονας και πολεοδόµος, τότε δήµαρχος της πόλης Curitiba της Βραζιλίας, είχε
µια λαµπρή ιδέα που θα άλλαζε το πρόσωπο της ιστορικής
πόλης. Οραµατίστηκε, σχεδίασε και εισήγαγε το σύστηµα Bus
Rapid Transit, που αποτελεί ένα εξελιγµένο σύστηµα λεωφορείων που κινούνται στις δικές τους αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας [1].

1
Ο Jaime Lerner, επίσηµος οµιλητής του International Transport Forum (Leipsig, 2011)

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του συστήµατος
αυτού είναι ότι χρησιµοποιούν ‘σταθµούς’ αντί για στάσεις, γεγονός που επιτρέπει στους επιβάτες να ολοκληρώσουν την
διαδικασία ελέγχου της πρόσβασης (πληρωµής ή ακύρωσης
του εισιτηρίου) πριν από την επιβίβαση στο λεωφορείο µε
αποτέλεσµα την ταχύτερη και πιο οµαλή επιβίβαση, αντίστοιχη µε αυτή του µετρό.
Τα αποτελέσµατα υπήρξαν τόσο θεαµατικά που ο πρόεδρος
της Habitat II, που τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωµένων,
Εθνών κατά τη δεύτερη διάσκεψη µε θέµα την Οικιστική, χαρακτήρισε την Curitiba ως την ‘πιο καινοτόµο πόλη στον
κόσµο.’ Έκτοτε πολλές πόλεις σε όλες τις ηπείρους έχουν αρχίσει να ακολουθούν το παράδειγµα της Curitiba [2]. Μία από
αυτές υπήρξε η Μπογκοτά της Κολοµβίας, που επί δηµαρχίας
του Enrique Penalosa υπήρξε η δεύτερη πόλη που ακολούθησε, µε την ανάπτυξη του Trans Milenio, ένα λεωφορειακό
σύστηµα ταχείας διέλευσης µε επτά διαδρόµους, το οποίο
έχει καταστεί πλέον το σήµα κατατεθέν της πόλης.
Παράλληλα παρατηρείται ότι, ενώ το ενδιαφέρον για το λεωφορείο ως µέσου µαζικής µεταφοράς µειώνεται στις ΗΠΑ,
εισάγονται σταδιακά όλο και περισσότερα συστήµατα BRT σε
διάφορες πόλεις. Το ίδιο συµβαίνει και στον Καναδά. Η Οττάβα κατασκεύασε ένα σηµαντικό εµπορικό κέντρο στο οποίο

καταλήγουν γραµµές ταχείας διέλευσης που διέρχονται από
διάφορες αρτηρίες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης.
Είναι πλέον πρόδηλο ότι οι Γραµµές Ταχείας ∆ιέλευσης (BRT)
διαφέρουν από τις κοινές λεωφορειακές γραµµές ως προς
τον τύπο των χρησιµοποιούµενων οχηµάτων, τη χωροθέτηση
και τον τύπο των στάσεων, τη συχνότητα εξυπηρέτησης, την
ταχύτητα λειτουργίας, το χωρικό διαχωρισµό που απολαµβάνουν µέσω των αποκλειστικών διαδρόµων κυκλοφορίας και
το χρονικό διαχωρισµό µε την προτεραιότητα που απολαµβάνουν σε διασταυρώσεις µε φωτεινή σηµατοδότηση. Η λειτουργία τους συνδυάζει λειτουργικά στοιχεία των µέσων
σταθερής τροχιάς, όπως του Μετρό (απόσταση στάσεων περίπου 1 χλµ. και υψηλές ταχύτητες), και του Τραµ (επιφανειακό µέσο σε αποκλειστικό διάδροµο µε αυστηρό φυσικό
διαχωρισµό και προτεραιότητα στις διασταυρώσεις, συχνότητα περίπου 10 λεπτών) ενώ το κόστος για την υλοποίησή
τους είναι σηµαντικά χαµηλότερο από αυτά.
Η αποδοτικότητα των γραµµών αυτών µεγιστοποιείται σε συνδυασµό µε περιοριστικά µέτρα (ελεγχόµενη στάθµευση, επιβολή περιορισµών στην απρόσκοπτη είσοδο των ΙΧ στην
πόλη), λειτουργώντας συµπληρωµατικά και υποστηρικτικά
ως προς αυτά. Τα BRT δεσµεύουν ζωτικό χώρο από τα ΙΧ στην
οδική υποδοµή αποδίδοντάς τον στην ταχεία, άνετη και αξιόπιστη λειτουργία των επιφανειακών µέσων µαζικής µεταφοράς. Τα τελευταία µπορούν µε τον τρόπο αυτό να προσφέρουν
µία υψηλού επιπέδου εναλλακτική εξυπηρέτηση στην επιλογή της χρήσης του ΙΧ.
Είναι πρόδηλο ότι η υποδοµή των συστηµάτων BRT είναι λιγότερο πολύπλοκη και µπορεί να κατασκευαστεί µε ένα κλάσµα του κόστους των σιδηροδροµικών συστηµάτων. Μία από
τις συστάσεις προς τις δηµόσιες υπηρεσίες µεταφορών της
µελέτης της ΕΕ PROCEED, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα,
είναι η εξής: κατά τη διαδικασία σχεδιασµού "σκεφτείτε το
τραµ αλλά χρησιµοποιήστε το λεωφορείο" [3].
Στις επόµενες φωτογραφίες (2 -14) παρουσιάζονται υλοποιηµένες γραµµές ταχείας διέλευσης από το διεθνή χώρο: την
Ευρώπη, την Αµερική και την Ασία.

2
Εικόνες 2-14 : Εφαρµογές συστηµάτων BRT
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3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Η διαδροµή των προτεινόµενων στο ΓΣΜΑ γραµµών ταχείας
διέλευσης (ΒRT) σχεδιάστηκαν κατόπιν διερεύνησης των τυπικών απαιτήσεων γεωµετρίας αλλά και λειτουργίας των διαδρόµων ταχείας διέλευσης. Για την εξασφάλιση των
επιθυµητών χαρακτηριστικών λειτουργίας, οι διάδροµοι αυτοί
χωροθετούνται είτε ως αναβαθµισµένη λωρίδα αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων (στη δεξιά λωρίδα της οδού), είτε
7
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ως λωρίδα ταχείας διέλευσης στην αριστερή πλευρά της
οδού, εφόσον η διατοµή και τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά
το επιτρέπουν. Κατά τον ενδεικτικό σχεδιασµό της χωροθέτησης των διαδρόµων αυτών στους υφιστάµενους οδικούς
άξονες έχει ληφθεί µέριµνα ώστε να εξασφαλίζονται τα εξής:
• ασφαλής κίνηση οχηµάτων σε αποκλειστικό διάδροµο µε
φυσικό διαχωρισµό (στο βαθµό που είναι εφικτό), χωρίς αύ-
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ξηση της διατοµής της οδού σε βάρος του παρόδιου χώρου
(κράσπεδα, ρυµοτοµικές γραµµές, κτλ.) µε δυνατότητα δια
τήρησης σταθερής ταχύτητας
• χωροθέτηση στάσεων για ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση
πλησίον σηµατοδοτούµενων διαβάσεων σε διασταυρώσεις
και πρόσβαση στην αστική περιοχή εκατέρωθεν του διαδρόµου κίνησης των οχηµάτων ταχείας διέλευσης
• δυνατότητα πραγµατοποίησης αριστερών στροφών σε επιλεγµένες διασταυρώσεις.

κάθε κατεύθυνσης. Οι ειδικές στάσεις των BRT τοποθετούνται στις νησίδες που διαχωρίζουν τις λεωφορειολωρίδες και πρέπει να τοποθε-τούνται σε µικρή απόσταση από
σηµατοδοτούµενο κόµβο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφαλής µετακίνηση των επιβατών. Στις στάσεις των BRT
προτείνεται να εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισµός τηλεµατικής (ανάλογος µε αυτόν στις στάσεις του Τραµ), ο οποίος
θα ενηµερώνει τους επιβάτες για τις αφίξεις / αναχωρήσεις, τις στάσεις µετεπιβίβασης στην ευρύτερη περιοχή κτλ.
Το ελάχιστο πλάτος της στάσης είναι 2,50m.
Σε περίπτωση αριστερής στροφή προτείνεται η πλέξη των
οχηµάτων και η τοποθέτηση της αριστερής στροφής µεταξύ
των δύο κινήσεων BRT και της αντίθετης κατεύθυνσης, έτσι
αποφεύγεται η παρεµπόδιση της κίνησης των BRT λόγω οχηµάτων στο χώρο του κόµβου, ενώ παράλληλα µειώνονται οι
εχθρικές κινήσεις στον κόµβο εξασφαλίζοντας περισσότερο
χρόνο πρασίνου για την κίνηση των BRT. Η πλέξη της αριστερής κίνησης µε τις κινήσεις των BRT πρέπει να σχεδιαστεί µε
γνώµονα την ανεµπόδιστη κίνηση των BRT µε την επιθυµητή
ταχύτητα. Για να αποφευχθούν τα ατυχήµατα µεταξύ των διερχόµενων οχηµάτων και των οχηµάτων BRT κατά την πλέξη
προτείνεται η τοποθέτηση σηµατοδότησης για τη διέλευση
των οχηµάτων, ο οποίος θα αναλάµπει συνεχώς µέχρι να ειδοποιηθεί από τον ανιχνευτή κίνησης για τη διέλευση BRT.

Σχήµα 1. Πρόταση δηµιουργίας γραµµών BRT για το έτος 2016
(προσαρµογή από πηγή [4])

4. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το ελάχιστο πλάτος του διαδρόµου BRT διπλής κατεύθυνσης προτείνεται να είναι 6,5m. Οι αντίρροπες κινήσεις θα
διαχωρίζονται µεταξύ τους µε συνεχή διαχωριστική γραµµή
και ανακλαστήρες οδοστρώµατος. Επίσης, προτείνεται η
χρήση διαφορετικού τύπου και χρώµατος οδοστρώµατος
στις αποκλειστικές ΕΛΛ των BRT, έτσι όπως έχει εφαρµοστεί τόσο στην περίπτωση του Λονδίνου για τις «Κόκκινες
∆ιαδροµές» (Red Routes) όσο και στις περισσότερες ανάλογες εφαρµογές διεθνώς.
Σε περίπτωση που τα οχήµατα BRT κινούνται σε φυσικά διαχωρισµένο διάδροµο µιας κατεύθυνσης, στον οποίο δεν εισέρχονται άλλα οχήµατα, είτε ΙΧ είτε άλλα ΜΜΜ, η πιο
κατάλληλη θέση, η οποία απαιτεί και µικρότερο πλάτος
οδοστρώµατος, είναι στην αριστερή πλευρά (λωρίδα) της
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Στην περίπτωση που η διατοµή της οδού δεν επιτρέπει το φυσικό διαχωρισµό των BRT, τότε προτείνεται η χρήση της τυπικής λεωφορειολωρίδας µε αναβαθµισµένα χαρακτηριστικά
(χρωµατισµός/υλικό οδοστρώµατος, υπερύψωση σε σχέση
µε την υπόλοιπη κυκλοφορία, κτλ.) και από τα οχήµατα ΒRT,
µε την προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστούν εσοχές για τη
στάση των συµβατικών λεωφορειακών γραµµών, έτσι ώστε
να µην παρενοχλείται η κίνηση των ΒRT.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ένταξη των γραµµών BRT στο οδικό δίκτυο της πόλης αναµένεται να παρέχει στη συγκοινωνιακή λειτουργία πλήθος
πλεονεκτηµάτων, αναβαθµίζοντας ουσιαστικά το παρεχόµενο
επίπεδο εξυπηρέτησης στον µετακινούµενο πολίτη. Πιο συγκεκριµένα τα οφέλη που αναµένονται από µια τέτοια παρέµβαση περιλαµβάνουν:

1. Εξασφάλιση υψηλής χωρητικότητας µε πολύ χαµηλό κόστος και έργα στο οδικό περιβάλλον

2. ∆έσµευση χώρου από τα ΙΧ, µε αναµενόµενη συνέπεια την
επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας, στους διαδρό-

µους των γραµµών αυτών

3. Βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάµενου τροχαίου υλικού -ειδικά
µετά την απόσυρση γραµµών ως αποτέλεσµα συνενώσεών τους, ή επεκτάσεων των ΜΣΤ- και αύξηση της παρε-

• η δυναµική αξιολόγηση για βελτίωση τυχόν αδυναµιών στο
πρώτο διάστηµα λειτουργίας
• η συστηµατική επιτήρηση της σωστής λειτουργίας του συστήµατος.

χόµενης χωρητικότητας στο επιβατικό κοινό.

*Πάνος Παπαδάκος
Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. – Συγκοινωνιολόγος, MSc.
**Αντώνης Σταθόπουλος
Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

Απαιτούµενες προϋποθέσεις, όπως και για κάθε νέα παρέµβαση στο συγκοινωνιακό σύστηµα µιας µητροπολιτικής περιοχής όπως η Αττική, είναι:
• ο ολοκληρωµένος συγκοινωνιακός σχεδιασµός που θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής:
– διασύνδεση µε τα υπόλοιπα µέσα και κύρια τα µέσα σταθερής τροχιάς
– παροχή προτεραιότητας στην κυκλοφορία
– ελκυστική τιµολογιακή πολιτική

Αναφορές
[1] http://busmeister.wikispaces.com/intro_BRT#brtdefinition
[2] http://www.embarq.org/en/video/cities-focus-istanbul
[3] http://www.proceedproject.net
[4] ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., Γενικό Σχέδιο
Μεταφορών Αττικής, Τεύχος Περιγραφής και Τεκµηρίωσης του ΓΣΜΑ,
Oκτ. 2009, IBI GROUP (UK) LIMITED, ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ
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της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε., έχοντας σαν βασικό αντικείµενο τον περιβαλλοντικό θόρυβο, ο οποίος γίνεται αντιληπτός από τον πολίτη στο εσωτερικό της κατοικίας του και γύρω
από αυτήν, στις σχετικά ήσυχες ζώνες µιας αστικής περιοχής (κατοικίας) ή της εξοχής, εντός των νοσοκοµείων και πέριξ αυτών,
εντός των σχολείων και στον περίγυρό τους, καθώς και στο εσωτερικό άλλων κτιρίων. Η εναρµονισµένη αυτή Ευρωπαϊκή προσέγγιση αναφορικά µε τη διαχείριση του θορύβου, και µε σκοπό
να προστατευθούν οι πολίτες από τις επιπτώσεις της έκθεσης σε
αυτόν, βασίζει για πρώτη φορά την αξιολόγηση και διαχείριση
του περιβαλλοντικού θορύβου, βάσει κοινών µεθόδων, κοινών
αντιθορυβικών δράσεων και στην ενηµέρωση του κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επισηµαίνεται ότι µέχρι την εφαρµογή της οδηγίας αυτής η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου στην
Ευρώπη ήταν πολυσχιδής, διαφοροποιηµένη από χώρα σε χώρα
και βασισµένη σε πολλές και ελάχιστα συµβατές µεταξύ τους µεθοδολογίες ανάλυσης και αξιολόγησης[2] .

Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ
ΘΟΡΥΒΟΣ
ΤΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 2002/49/ΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “CNOSSOS- EU”
Dr. Κωνσταντίνος Βογιατζής *

1.Ο περιβαλλοντικός θόρυβος και
η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/Ε
Ο περιβαλλοντικός συγκοινωνιακός θόρυβος αποτελεί ένα
από τα πλέον σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα ανά την
Ε.Ε. που απειλεί τη δηµόσια υγεία. Η έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο στην Ευρώπη παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε
σύγκριση µε άλλους παράγοντες πρόκλησης στρες. Η αστικοποίηση, η αύξουσα ζήτηση οδικής και αεροπορικής µεταφοράς
και ο αναποτελεσµατικός αστικός χωροταξικός σχεδιασµός
αποτελούν τους κύριους παράγοντες έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Ο συγκοινωνιακός θόρυβος µπορεί να ενοχλήσει, να προκαλέσει διαταραχές του ύπνου, να επηρεάσει τη
γνωστική λειτουργία σε µαθητές, να προκαλέσει φυσιολογικές
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αντιδράσεις στρες και καρδιαγγειακά προβλήµατα σε άτοµα
που εκτίθενται σε χρόνια βάση. Το στρες µπορεί να προκαλέσει την παραγωγή ορισµένων ορµονών οι οποίες ενδέχεται να
οδηγήσουν σε ποικιλία ενδιάµεσων επιδράσεων, συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης της αρτηριακής πίεσης. Κατά τη
διάρκεια µιας παρατεταµένης περιόδου έκθεσης, οι επιδράσεις
αυτές ενδέχεται, µε τη σειρά τους, να αυξήσουν τον κίνδυνο
καρδιαγγειακής νόσου και ψυχιατρικών διαταραχών.
Στις 25 Ιουνίου 2002, εκδόθηκε η οδηγία 2002/49/ΕΚ[1] του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου
(ΟΠΘ – Οδηγία για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο ή END - European Noise Directive). Επρόκειτο για ένα βήµα στην ανάπτυξη

Βασική καινοτοµία της ανωτέρω Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2002/49/EΚ της 25-06-2002 η
οποία ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο µε την ΚΥΑ
13586/724 (ΦΕΚ Β΄384 28.3.2006)[3] περί «Καθορισµού µέτρων, όρων και µεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση
του θορύβου στο περιβάλλον». αποτελεί η εισαγωγή και απόδοση του όρου «περιβαλλοντικός θόρυβος». Έτσι σύµφωνα µε
την ως άνω οδηγία, ως «περιβαλλοντικός θόρυβος» ορίζεται ο
ανεπιθύµητος ή επιβλαβής θόρυβος στην ύπαιθρο που δηµιουργείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένου του θορύβου που εκπέµπεται από µεταφορικά µέσα, από
οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές και από χώρους βιοµηχανικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, δεν αποτελούν αντικείµενο περιβαλλοντικού θορύβου οι θόρυβοι εντός
των µέσων µεταφοράς, οι θόρυβοι από οικιακές δραστηριότητες,
οι θόρυβοι των γειτνων ή οι θόρυβοι στους χώρους εργασίας. Η
ανωτέρω Ευρωπαϊκή οδηγία αποβλέπει στον καθορισµό µιας
κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή περιορισµό,
βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσµενών επιπτώσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της ενόχλησης, από έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο και ιδιαίτερα τον συγκοινωνιακό.
Ειδικότερα, για το σκοπό αυτό εφαρµόζονται προοδευτικά συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες συνίστανται κατά πρώτο λόγο στον
προσδιορισµό της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο µε χαρτογράφηση θορύβου σύµφωνα µε κοινές στα κράτη-µέλη µεθόδους αξιολόγησης, κατά δεύτερο λόγο στη µέριµνα, ώστε να είναι
διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες σχετικά µε τον περιβαλλοντικό θόρυβο κι τις επιδράσεις του και, τέλος, στη θέσπιση σχεδίων
δράσης από τα κράτη-µέλη, βασισµένων στα αποτελέσµατα της
χαρτογράφησης του θορύβου, µε στόχο την πρόληψη και τον περιορισµό του περιβάλοντος θορύβου όπου χρειάζεται και, ιδίως,
όπου τα επίπεδα έκθεσης µπορούν να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, καθώς και τη διαφύλαξη της ηχητικής ποιότητας του περιβάλλοντος, όπου αυτή είναι καλή.
Επίσης, αποβλέπει στην παροχή βάσης για την ανάπτυξη κοινοτικών µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου που εκπέµπουν οι
µείζονες πηγές και, ιδίως, τα τροχοφόρα οχήµατα, τα µέσα στα-

θερής τροχιάς και η σχετική υποδοµή, τα αεροσκάφη, ο υπαίθριος
και ο βιοµηχανικός εξοπλισµός και τα κινητά µηχανήµατα.
Με την Οδηγία αυτή αποφασίσθηκε η ευρωπαϊκά εναρµονισµένη
εισαγωγή και καθιέρωση:
• νέων δεικτών αξιολόγησης ακουστικού περιβάλλοντος: Lden σε
dB(A) και Lnight σε dB(A),
• νέων ορίων περιβαλλοντικού θορύβου, (εθνική διερεύνηση
καθιέρωσης ορίων ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος
βάσει των παραπάνω δεικτών σε περιοχές γενικής κατοικίας),
• νέας εναρµονισµένης διαδικασίας συλλογής στοιχείων εισόδου υπολογισµών (µε εισαγωγή νέας µεθοδολογίας συλλογής
και κωδικοποίησης στοιχείων π.χ. δεδοµένων πληθυσµού, κυκλοφοριακών φόρτων, γεωµετρικών στοιχείων κλπ – συνεννοήσεις µε φορείς και συντονισµός διαδικασιών),
• νέας µεθόδου αξιολόγησης επιπτώσεων θορύβου (εισαγωγή
νέας αυτοµατοποιηµένης µεθοδολογίας επεξεργασίας στοιχείων σχεδίασης καµπύλων θορύβου µέσω λογισµικού),
• νέας µεθοδολογίας επεξεργασίας στοιχείων έκθεσης πληθυσµού στο θόρυβο,
• διερεύνησης και επιλογής βέλτιστης διαδικασίας παρουσίασης (µε εισαγωγή νέων τεχνολογιών παρουσίασης δεδοµένων
και τρόπων ενηµέρωσης κοινού),
• καθορισµού στόχων και δεικτών ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος και
• καθορισµού στοιχείων ενιαίας σύνταξης έκθεσης κατάστασης
ακουστικού περιβάλλοντος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ανωτέρω Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΟΠΘ-END), περιλαµβάνει την
εφαρµογή Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και Σχεδίων ∆ράσης για:
• µεγάλα αεροδρόµια µε παραπάνω από 50.000 κινήσεις (απογειώσεις και προσγεισεις) το χρόνο
• µεγάλους οδικούς άξονες σε δύο φάσεις:
-πρώτη φάση: σε αυτούς που καταγράφεται κυκλοφορία
άνω των 6.000.000 οχηµάτων ετησίως
-δεύτερη φάση: σε αυτούς που καταγράφεται κυκλοφορία
άνω των 3.000.000 οχηµάτων ετησίως
• µεγάλους σιδηροδροµικούς άξονες σε δύο φάσεις:
-πρώτη φάση: σε αυτούς που διακινούνται περισσότεροι
από 60.000 συρµοί
-δεύτερη φάση: σε αυτούς που διακινούνται περισσότεροι
από 30.000 συρµοί
• σε οικιστικές περιοχές άνω των 250.000 κατοίκων και σε δεύτερη φάση άνω των 100.000 κατοίκων

2. Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου
(ΣΧΘ) & Σχέδια ∆ράσης (Σ∆)
Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη Στρατηγική Χαρτογράφηση Θορύβου,
προβλέπεται για την πρώτη φάση της χαρτογράφησης, τα κράτηµέλη µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις δικές τους µεθόδους µέτρησης θορύβου ή τις προτεινόµενες προσωρινές λύσεις.
Σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα για τους χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης θα πρέπει:
15 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

DELTIO SES 4 TEST:Layout 1

1/11/11

10:11

Page 18

• οι χάρτες θορύβου της πρώτης φάσης να έχουν ολοκληρωθεί
µέχρι τις 30 Ιουνίου του 2007 χρησιµοποιώντας τους ευρωπαϊκούς δείκτες θορύβου Lden και Lnight. Αυτοί οι χάρτες θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του αριθµού των ανθρώπων
που εκτίθενται στο θόρυβο,
• τα σχέδια δράσης της πρώτης φάσης να έχουν ολοκληρωθεί
µέχρι τις 18 Ιουλίου του 2008 και τα µέτρα τα οποία θα περιέχουν, θα καθοριστούν από το κάθε µέλος κράτος,
• οι χάρτες και τα σχέδια δράσης να διατεθούν στο κοινό.
Σε ό,τι αφορά στα προβλεπόµενα Σχέδια ∆ράσης για την αντιµετώπιση και διαχείριση των προβληµάτων και των επιδράσεων
του περιβαλλοντικού θορύβου, συµπεριλαµβανόµενου εν
ανάγκη του περιορισµού του θορύβου, αυτά περιλαµβάνουν τη
λήψη µέτρων που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση προτεραιοτήτων οι οποίες ενδέχεται να επισηµανθούν λόγω υπέρβασης κάποιας οικείας οριακής τιµής ή βάσει άλλων εθνικών κριτηρίων
που καθορίζονται από την αρµόδια αρχή, για τις περιοχές που
προσδιορίζονται στην παράγραφο. Τα Σχέδια ∆ράσης πρέπει να
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος V του
άρθρου 11 της ανωτέρω απόφασης. Μέχρι την 18.7.2008 πρέπει
να έχουν εκπονηθεί σχέδια δράσης σε περιοχές που προσδιορίζονται σύµφωνα µε τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου που προβλέπονται στο Άρθρο 7 (παρ. 2). Τα Σχέδια ∆ράσης
επανεξετάζονται, και εν ανάγκη αναθεωρούνται µε την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ, όποτε σηµειώνονται σηµαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν την υπάρχουσα
κατάσταση θορύβου και πάντως, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια
µετά την ηµεροµηνία της έγκρισής τους. Πιο αναλυτικά :
Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου (ΣΧΘ): Ο χάρτης θορύβου (noise
map) παρουσιάζει στοιχεία σχετικά µε το ακουστικό περιβάλλον,
την υπέρβαση της οριακής τιµής δείκτη θορύβου, τον αριθµό των
κατοικιών µιας ζώνης που εκτίθενται σε συγκεκριµένες τιµές, τον
αριθµό των ατόµων τα οποία πιθανώς βλάπτονται, αναλύσεις
όσον αφορά τα µέτρα ή τα σενάρια καταπολέµησης του θορύβου
κλπ. Υπάρχουν διαφορετικά είδη χαρτών θορύβου: χάρτες µε τα
στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή, χάρτες που συνιστούν
πηγή πληροφοριών για τους πολίτες και χάρτες που χρησιµοποιούνται ως βάση για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης. Τα
κράτη-µέλη ορίζουν τις αρχές και τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση και την έγκριση των χαρτών θορύβου.
Οι χάρτες θορύβου θα ανανεώνονται ανά πενταετία.
Θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από τα κράτη-µέλη κατάλογος µε τους σηµαντικούς – από πλευράς φόρτου – οδικούς
άξονες, τους σιδηροδροµικούς άξονες, τα µεγάλα αεροδρόµια
και τις οικιστικές περιοχές άνω των 250.000 κατοίκων που βρίσκονται στο έδαφός τους και για τα οποία ισχύουν οι ορισµοί της
Οδηγίας. Το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, θα έπρεπε να έχουν καταρτισθεί και ενδεχοµένως εγκριθεί, στρατηγικοί χάρτες
θορύβου στους οποίους να εµφαίνεται η κατά το προηγούµενο
έτος κατάσταση δίπλα στις υποδοµές και στους οικισµούς που
προαναφέρθηκαν. Προβλέπεται, επίσης, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008, τα κράτη-µέλη να ενηµερώνουν την Επιτροπή για
περιοχές άνω των 100.000 κατοίκων, καθώς και για τους µεγά16 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

λους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες που βρίσκονται στην
επικράτειά τους. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2012, και ανά πενταετία, πρέπει να καταρτίζονται και να εγκρίνονται οι χάρτες θορύβου για το προηγούµενο έτος όσον αφορά τις εν λόγω
οικιστικές περιοχές.
Η µέθοδος χαρτογράφησης θορύβου στη χώρα µας µέχρι σήµερα
γινόταν µέσω ακουστικών µετρήσεων, ενώ κάθε χώρα της Ε.Ε.
είχε ουσιαστικά το δικό της τρόπο χαρτογράφησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων του θορύβου στο γενικό πληθυσµό. Το
γεγονός ότι σε κάθε χώρα ισχύουν και διαφορετικά όρια θορύβου, είχε ως αποτέλεσµα την µέχρι σήµερα ανυπαρξία ουσιαστικής συγκριτικής θεώρησης των επιπτώσεων του θορύβου στην
Ευρώπη και, συνεπώς, την αδυναµία για οποιονδήποτε επιτελικό
ευρωπαϊκό σχεδιασµό. Προκειµένου να υλοποιηθεί η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου εκεί που ορίζει η οδηγία 2002/49/EK, πρέπει πρώτα να υπολογιστούν οι στάθµες
θορύβου. Τα επίπεδα αυτά υπολογίζονται είτε µε προβλέψεις είτε
µε µετρήσεις. Η πρόβλεψη των επιπέδων θορύβου συνεπάγεται
ότι θα υπάρχουν αβεβαιότητες, οι οποίες πρέπει να περιοριστούν
προκειµένου οι προβλέψεις να είναι πιο ρεαλιστικές. Επισηµαίνεται ότι οι ισχύουσες εθνικές µέθοδοι για τον προσδιορισµό των
µακροπρόθεσµων δεικτών, µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζονται µε την προϋπόθεση ότι είναι προσαρµοσµένες µε τον ορισµό των δεικτών του παραρτήµατος I. Για τις περισσότερες
εθνικές µεθόδους το γεγονός αυτό συνεπάγεται την εισαγωγή
της βραδινής περιόδου ως χωριστής περιόδου προς εξέταση και
την εισαγωγή του µέσου όρου για ολόκληρο το έτος. Μερικές
ισχύουσες µέθοδοι πρέπει επίσης να προσαρµοσθούν σε ό,τι
αφορά τον µη συνυπολογισµό των ανακλάσεων στις προσόψεις,
την ενσωµάτωση της νυχτερινής περιόδου ή/και το σηµείο αξιολόγησης. Η εξαγωγή µέσου όρου για ένα έτος απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή. Στις διακυµάνσεις ενός έτους συµβάλλουν τόσο οι διακυµάνσεις των πηγών εκποµπής όσο και οι διακυµάνσεις των
ηχητικών µεταδόσεων.
Σχέδια ∆ράσης (Σ∆): Τα σχέδια δράσης θα συνιστούν ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο και θα διαµορφώνουν το γενικό πλαίσιο καθορισµού των απαιτούµενων κινήσεων για τα
προσεχή χρόνια – σε τοπικό επίπεδο –, ώστε η προσπάθεια καταπολέµησης του θορύβου να είναι πλήρης, συντονισµένη και
αποτελεσµατική. Με τη δράση αυτή αναµένεται να αναπτυχθούν
/ ενεργοποιηθούν οι απαραίτητοι τοπικοί µηχανισµοί για την ορθολογική διαχείριση και υλοποίηση των απαιτούµενων δράσεων
που απορρέουν από τα σχέδια δράσης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται τεκµηριωµένος προσδιορισµός των αναγκών αντιµετώπισης
θορύβου σε επίπεδο ∆ήµου / πόλης και αναλυτικός χρονοπρογραµµατισµός τόσο των απαιτούµενων ενεργειών, όπως:
• µελέτες και έρευνες,
• µετρήσεις και χαρτογραφήσεις,
• παρακολουθήσεις και έλεγχοι,
• κανονισµοί, προδιαγραφές, πρότυπα,
• εκπαίδευση, κατάρτιση, επιµόρφωση κλπ
όσο και των απαιτούµενων έργων ηχοπροστασίας, όπως:
• ηχοπετάσµατα,
• ηχοµονώσεις,

• ζώνες πρασίνου,
• ενδιάµεσες ζώνες προστασίας, ζώνες ελεγχόµενης ανάπτυξης
(noise buffer zones),
• έργα διαχείρισης κυκλοφορίας,
• ειδικές αντιθορυβικές ασφαλτοστρώσεις,
• µείωση ταχυτήτων οχηµάτων,
• συστήµατα παρακολούθησης θορύβου κλπ
Τα Σχέδια ∆ράσης (action plans) περιλαµβάνουν περιγραφή της
ζώνης, της αρµόδιας αρχής, των οριακών τιµών, σύνοψη των
αποτελεσµάτων χαρτογράφησης του θορύβου, ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την υγεία, εντοπισµό των προβληµάτων,
µέτρα καταπολέµησης του θορύβου που έχουν ήδη ληφθεί, περιγραφή της προς βελτίωση κατάστασης, δράσεις που προβλέπονται για την επόµενη πενταετία, προϋπολογισµό,
µακροπρόθεσµη στρατηγική, απολογισµό της δηµόσιας διαβούλευσης, αξιολόγηση της σχέσης κόστους / αποτελεσµατικότητας
ή κόστους / ωφέλειας. Τα σχέδια δράσης ανανεώνονται ανά πενταετία. Οι δράσεις που µπορούν να υλοποιηθούν από τις αρµόδιες αρχές είναι οι ακόλουθες: κυκλοφοριακός σχεδιασµός,
προώθηση των δηµοσίων µεταφορών, χωροταξικός σχεδιασµός,
τεχνικά µέτρα, επιλογή πηγών χαµηλού θορύβου, περιορισµοί
στη διάδοση των ήχων, άδειες, ενηµερωτικές εκστρατείες του
κοινού, έλεγχος του θορύβου, τέλη και πρόστιµα. Τα κράτη-µέλη
ορίζουν τις αρχές και τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την
κατάρτιση και την έγκριση των σχεδίων δράσης. Το αργότερο
µέχρι τις 18 Ιουλίου 2008, προβλεπόταν να καταρτιστούν και να
εγκριθούν τα σχέδια δράσης για τους κεντρικούς οδικούς άξονες, των οποίων η κίνηση υπερβαίνει τα έξι εκατοµµύρια ετησίως, τους σιδηροδροµικούς άξονες, των οποίων η κίνηση
υπερβαίνει τους 60.000 επιβάτες ετησίως, τα µεγάλα αεροδρόµια και τα οικιστικά συγκροτήµατα άνω των 250.000 κατοίκων. Το
αργότερο µέχρι τις 18 Ιουλίου 2013, θα πρέπει να καταρτιστούν
και να εγκριθούν τα Σχέδια ∆ράσης για το σύνολο των µεγάλων
αεροδροµίων, οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων.

3. Το δικαίωµα των πολιτών
στην πληροφόρηση
Τα κράτη-µέλη µεριµνούν ώστε οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου
που καταρτίζουν και, ενδεχοµένως, εγκρίνουν, καθώς και τα σχέδια δράσης που καταστρώνουν, να καθίστανται διαθέσιµα και να
διαδίδονται στο κοινό σύµφωνα µε την οικεία κοινοτική νοµοθεσία και, ιδίως, την οδηγία 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε την ελεύθερη πληροφόρηση για θέµατα περιβάλλοντος µε
χρήση των διαθέσιµων πληροφορικών τεχνολογιών. Τα κράτηµέλη δηµοσιεύουν τους χάρτες θορύβου στο διαδίκτυο (ΙΝΤΕRΝΕΤ) σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο από την έγκρισή τους
και διασφαλίζουν τη δηµόσια διαβούλευση και την ενσωµάτωση
των αποτελεσµάτων της πριν από την έγκριση των σχεδίων δράσης. Τα κράτη-µέλη συγκεντρώνουν τους χάρτες θορύβου και
µαζί µε τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτούς, καθώς
και µε τα σχέδια δράσης και τη σύνοψή τους τα διαβιβάζουν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δηµοσιεύει ανά πενταετία µία ανακεφαλαιωτική έκθεση.

Σκοπός της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 1 είναι,
αφενός να εξασφαλισθεί η ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικές µε το περιβάλλον, τις οποίες διαθέτουν οι δηµόσιες
αρχές, καθώς και η ελεύθερη διάδοση των πληροφοριών αυτών
και, αφετέρου, να οριστούν οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις παροχής των πληροφοριών αυτών. Σύµφωνα µε το άρθρο 2:
• Κάθε πληροφορία σχετική µε το περιβάλλον είναι κάθε διαθέσιµο στοιχείο, υπό γραπτή, οπτική, ακουστική ή µηχανογραφική
µορφή για την κατάσταση των υδάτων, του αέρος, του εδάφους,
της πανίδας, της χλωρίδας και των φυσικών πόρων, καθώς και
για δραστηριότητες (συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που προκαλούν ενόχληση, όπως ο θόρυβος) ή µέτρα
που επηρεάζουν ή δύνανται να επηρεάσουν δυσµενώς τα ανωτέρω και για δραστηριότητες ή µέτρα που αποσκοπούν στην
προστασία των ανωτέρω, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών µέτρων και των προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος
• δηµόσιες αρχές είναι κάθε δηµόσια διοικητική υπηρεσία σε
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που έχει αρµοδιότητες
και κατέχει πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον, εξαιρουµένων των φορέων που ασκούν δικαστική ή νοµοθετική εξουσία.
Η Οδηγία ορίζει, επιπλέον, ρητά ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που ζητάει τις πληροφορίες για το περιβάλλον δεν χρειάζεται να
αποδεικνύει συµφέρον, καθώς και ότι οι δηµόσιες αρχές απαντούν αιτιολογηµένα εντός δύο µηνών. Στο άρθρο 3 προβλέπονται, επίσης, οι λόγοι για τους οποίους τα κράτη-µέλη µπορούν να
προβλέψουν ότι επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης των πληροφοριών αυτών.
Καταλήγοντας, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το δικαίωµα γνώσης
των διοικητικών στοιχείων είναι εξαιρετικά σηµαντικό, διότι αποτρέπει τη διοικητική αδράνεια και επιβάλει την πρέπουσα διοικητική δράση για την προστασία του περιβάλλοντος.
Συµπληρωµατικά, η αρχή της φανερής δράσης επενεργεί προληπτικά στις προθέσεις της διοίκησης και, στο πλαίσιο λειτουργίας των οµάδων πίεσης, επηρεάζει και διαµορφώνει, σε µεγάλη
έκταση, την «πολιτική», δηλαδή τις αποφάσεις της για την προστασία (ή µη) του περιβάλλοντος. Το δικαίωµα πληροφόρησης
όσον αφορά την ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος, έχει
σχέση µε την παραπάνω Οδηγία και τα σχέδια δράσης, εφόσον
δηµοσιοποιεί τις δράσεις, τα µέτρα και τις ενέργειες κατά του περιβαλλοντικού θορύβου, ενηµερώνοντας και τους κατοίκους.

4. Οι νέοι ∆είκτες Περιβαλλοντικού
Θορύβου Lden & Lnight
Σε ό,τι αφορά στους δείκτες θορύβου και στην εφαρµογή τους
προβλέπονται τα παρακάτω :
• καθορίζονται ως δείκτες αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου, οι δείκτες Lden και Lnight κατά τα αναφερόµενα στη σχετική
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ για την προετοιµασία και την
αναθεώρηση της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου ενώ
επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ανωτέρω ΚΥΑ 13586/724

17 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

DELTIO SES 4 TEST:Layout 1

1/11/11

10:11

Page 20

DELTIO SES 4 TEST:Layout 1

1/11/11

10:11

Page 22

(ΦΕΚ Β΄ 384 28.3.2006), οι ανωτέρω δείκτες εφαρµόζονται
και για οποιαδήποτε µελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων από αε
ροπορικό θόρυβο,
• η αρµόδια αρχή µπορεί να χρησιµοποιεί, εκτός των Lden και Lnight
και άλλους πρόσθετους δείκτες αξιολόγησης θορύβου, όποτε
αυτό κρίνεται αναγκαίο ή/και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως
αυτές που αναφέρονται στην σχετική ΚΥΑ,
• για τον ηχητικό σχεδιασµό και την ηχητική οριοθέτηση, η αρµόδια αρχή µπορεί να χρησιµοποιεί και άλλους δείκτες θορύβου πλην των Lden και Lnight.
Σύµφωνα µε τα προτεινόµενα στο σχέδιο της παραπάνω Οδηγίας,
για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου θα χρησιµοποιείται ο δείκτης Lden (Day-evening-night level)
σε dB(A). Ο Lden είναι ο νέος εναρµονισµένος δείκτης στάθµης
θορύβου για το 24ωρο µε κατηγοριοποίηση κατά την ηµέρα, το
απόγευµα και τη νύχτα. Ο Lnight θα είναι ο δείκτης διαταραχών του
ύπνου. Οι δείκτες θορύβου χρησιµοποιούνται για να καταρτιστούν
οι χάρτες θορύβου, να εκπονηθούν και να αναθεωρηθούν οι κανονιστικές διατάξεις σχετικά µε τη στρατηγική χαρτογράφηση του
θορύβου, το σχεδιασµό µέτρων και την οριοθέτηση θορύβου. Ο
δείκτης Lden έχει αποδεδειγµένη σχέση µε το βαθµό κοινής όχλησης θορύβου και ειδικότερα µε το ποσοστό αντιδράσεων ισχυρής όχλησης (%ΗΑ) και προσδιορίζεται µε τον παρακάτω τύπο:

Σε κάθε 24ωρο υπάρχει ηµέρα 12 ωρών, απόγευµα 4 ωρών και
νύκτα 8 ωρών. Αν και τα χρονικά διαστήµατα ενδέχεται να επανακαθοριστούν σε µελλοντικό στάδιο, οι βασικές ώρες εκκίνησης
και λήξης των τριών (3) χρονικών περιόδων αξιολόγησης είναι:
• 07.00 – 19.00
• 19.00 – 23.00
• 23.00 – 07.00

για την ηµέρα (12 ώρες)
για το απόγευµα (4 ώρες) και
για τη νύκτα (8 ώρες)

Συνεπώς ισχύει :
• Lday είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη,
όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιορισµένη
επί του συνόλου των περιόδων ηµέρας ενός έτους, για την επιµέρους χρονική περίοδο 07:00-19:00.
• Levening είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιορισµένη επί του συνόλου των βραδινών περιόδων ενός
έτους για την επιµέρους χρονική περίοδο 19:00-23:00.
• Lnight είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη,
όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιορισµένη
επί του συνόλου των νυχτερινών περιόδων ενός έτους για την
επιµέρους χρονική περίοδο 23:00-07:00.
Σε ειδικές περιπτώσεις, που αναφέρονται σε παράρτηµα της Οδη-
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γίας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι δείκτες, ενώ σε
άλλο ορίζεται η σχέση δόσης / επίπτωσης, η οποία χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του θορύβου στην
υγεία. Να σηµειωθεί ότι θα εξετάζεται ο προσπίπτων θόρυβος,
γεγονός που σηµαίνει ότι ο ήχος που ανακλάται στην πρόσοψη
ενός κτιρίου ή άλλης κατασκευής, δεν θα λαµβάνεται υπόψη. Οι
τιµές των ανωτέρω δεικτών ορίζονται χρησιµοποιώντας τις προσωρινές µεθόδους υπολογισµού και µέτρησης, οι οποίες καθορίζονται στο ειδικό παράρτηµα της οδηγίας και αναλύονται στη
συνέχεια. Τα κράτη-µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν άλλες µεθόδους για τον καθορισµό των δεικτών, στο βαθµό που οι εν
λόγω µέθοδοι ανταποκρίνονται στον ορισµό του παραρτήµατος.
Επισηµαίνεται ότι σε µερικές περιπτώσεις, εκτός των δεικτών Lden
και Lnight, και, κατά περίπτωση, των δεικτών Lday και Levening, µπορεί να αποδειχθεί αποτελεσµατική η χρησιµοποίηση ειδικών δεικτών θορύβου και αντίστοιχων οριακών τιµών. ∆ίνονται τα
ακόλουθα παραδείγµατα:
• η εξεταζόµενη πηγή θορύβου λειτουργεί µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα (για παράδειγµα λιγότερο από το 20 % του χρόνου των ολικών ηµερήσιων, βραδινών ή νυχτερινών περιόδων
ενός έτους),
• ο µέσος αριθµός ηχητικών γεγονότων, σε µία ή περισσότερες
περιόδους, είναι πολύ µικρός (π.χ. λιγότερο από ένα ηχητικό
γεγονός ανά ώρα· ως ηχητικό γεγονός θα µπορούσε να ορισθεί
ο θόρυβος που διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά, π.χ. ο θόρυβος από διερχόµενο τραίνο ή αεροπλάνο),
• η εµπεριεχόµενη συνιστώσα χαµηλών συχνοτήτων είναι
ισχυρή,
• LΑmax ή SEL (επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο) για προστασία
κατά τη διάρκεια της νυχτερινής περιόδου στην περίπτωση αιχµών θορύβου,
• επιπρόσθετη προστασία κατά τα ΣΚ ή σε ορισµένες χρονικές
στιγµές του έτους,
• επιπρόσθετη προστασία της ηµερήσιας περιόδου,
• επιπρόσθετη προστασία της βραδινής περιόδου,
• συνδυασµός θορύβων από διάφορες πηγές,
• ήσυχες περιοχές στην ύπαιθρο,
• θόρυβος µε έντονα τονικά συστατικά,
• θόρυβος µε απότοµο (ωθητικό) χαρακτήρα.
Ο έλεγχος της ακρίβειας των µεθόδων αξιολόγησης αποτελεί
αρµοδιότητα των κρατών-µελών. Θα πρέπει να κοινοποιούνται
από τα κράτη-µέλη στην Επιτροπή – και σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία – οι οριακές τιµές των εκποµπών θορύβου που ισχύουν
ή προβλέπεται να ισχύσουν σε κάθε κράτος-µέλος για τις οδικές
µεταφορές, τις σιδηροδροµικές µεταφορές, το θόρυβο των αεροσκαφών σε περιοχές (µεγάλων) αεροδροµίων και βιοµηχανιών. Είναι προφανές ότι οι διαφορές των κρατών-µελών ως προς
το είδος των πηγών, τα διαφορετικά ωράρια, τις κλιµατολογικές
συνθήκες, τον τύπο των κατοικιών, τις συνήθειες ή την ευαισθησία στο θόρυβο πρέπει να µελετηθούν και να ληφθούν σοβαρά
υπόψη κατά την εφαρµογή αυτής της οδηγίας µε δεδοµένο ότι: η
ηµέρα διαρκεί δώδεκα ώρες, το βράδυ τέσσερις ώρες και η
νύχτα οκτώ ώρες όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Επισηµαίνεται ότι:

• ένα έτος αντιστοιχεί στο υπόψη έτος όσον αφορά στην εκποµπή
θορύβων και σε ένα µέσο έτος όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες, και ότι,
• λαµβάνεται υπόψη ο προσπίπτων θόρυβος, που σηµαίνει ότι ο
ήχος που ανακλάται στην πρόσοψη του συγκεκριµένου κτιρίου
δεν λαµβάνεται υπόψη.
Ο δείκτης νυχτερινού θορύβου Lnight είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO
1996-2: 1987, προσδιορισµένη µε βάση όλες τις νυχτερινές περιόδους επί ένα έτος, µε δεδοµένο ότι:
• η νύκτα διαρκεί οκτώ ώρες, όπως ορίζεται ανωτέρω,
• ένα έτος είναι το υπ’ όψη έτος όσον αφορά στις ηχητικές εκποµπές και ένα µέσο έτος όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες,
• λαµβάνεται υπόψη ο προσπίπτων θόρυβος,
• σηµείο αξιολόγησης είναι αυτό που προβλέπεται για το δείκτη
Lden.

5. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
6ης Αυγούστου 2003 (2003/613/ΕΚ)
σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις αναθεωρηµένες προσωρινές µεθόδους υπολογισµού του
περιβαλλοντικού θορύβου
Επισηµαίνεται ότι οι κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις αναθεωρηµένες προσωρινές µεθόδους υπολογισµού που αναφέρονται στο σηµείο 2.2 του παραρτήµατος II της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2002/49/EΚ και τα δεδοµένα εκποµπής για τον αεροπορικό θόρυβο µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, αναφέρονται στο
παράρτηµα της ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου
2003 (2003/613/ΕΚ) σχετικά µε τις «Κατευθυντήριες γραµµές
για τις αναθεωρηµένες προσωρινές µεθόδους υπολογισµού για
το βιοµηχανικό θόρυβο, τους αεροπορικούς θορύβους, τους θορύβους οδικής και σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, καθώς και τα
δεδοµένα εκποµπής (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003)
2807)»[4]. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 και το παράρτηµα II της οδηγίας 2002/49/EΚ, οι προσωρινές µέθοδοι υπολογισµού για τον
προσδιορισµό των δεικτών Lden και Lnight για τους θορύβους οδικής και σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, καθώς και τους αεροπορικούς θορύβους συνιστώνται στα κράτη-µέλη που δεν διαθέτουν
κάποιες εθνικές µεθόδους υπολογισµού ή στα κράτη-µέλη που
επιθυµούν να περάσουν σε κάποια άλλη µέθοδο υπολογισµού.
Οι µέθοδοι αξιολόγησης που αφορούν τον υπολογισµό της ακουστικής διάδοσης µεταξύ της πηγής και του δέκτη που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -για την ενδιάµεση φάση
εφαρµογής της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ- είναι:
1. Για τον Ο∆ΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΘΟΡΥΒΟ: η γαλλική εθνική µέθοδος υπολογισµού «ΝMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU – LCPCCSTB )», όπως αναφέρεται στο «Arrete du 5 mai 1995 relatif au
bruit des infrastructures routieres Journal Officiel du 10 mai
1995, article 6» και στο γαλλικό πρότυπο «XPS 31-133». Αναφορικά µε τα εισερχόµενα δεδοµένα που αφορούν τις εκποµπές
τα έγγραφα αυτά αναφέρονται στον «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores,
CETUR 1980».

Σχήµα 1. ΣΧΘ Αττικής Οδού (Α.Κ. Κηφισίας) µε το Γαλλικό πρότυπο
XPS 31-133

2. Για το ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ: η µέθοδος που περιγράφεται
στο: ISO 9613-2: «Acoustics - Attenuationofsoundpropagationoutdoors, Part 2 – Generalmethodofcalculation». Για τη µέθοδο αυτή, τα κατάλληλα στοιχεία για τις εκποµπές θορύβου
(εισερχόµενα δεδοµένα) λαµβάνονται από µετρήσεις σύµφωνα
µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους που προβλέπονται στα:
- ISO 8297:1994 «Acoustics - Determination of sound power
levels of multi-source industrial plants for evaluation of
sound pressure levels in the environment -Engineering
method».
- EN ISO 3744:1995 «Acoustics - Determination of sound
power levels of noise using sound pressure - Engineering
method in an essentially free field over a reflecting plane».
- EN ISO 3746:1995 «Acoustics - Determination of sound
power levels of noise sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane».

Σχήµα 2. Χάρτης θορύβου µηχανολογικών - εργοταξιακών πηγών
στο εργοτάξιο «Ευκλείδης» του Μετρό Θεσσαλονίκης
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3. Για το ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ: η εθνική µέθοδος υπολογισµού των Κάτω Χωρών, όπως δηµοσιεύθηκε στο «Reken en
Meetvoorschrift RailverkeerslawaaiMinisterie Volkshuisvesting, RuimtelijkeOrdenihg en Milieubeheer, 20 November 1996
(RMR)»

Σχήµα 3. Χάρτης σιδηροδροµικού περιβαλλοντικού θορύβου από
τη λειτουργία του έργου: «Ανισοπεδοποίηση σιδηροδροµικού διαδρόµου Πειραιά-Αθήνας-Αχαρνών Τµήµα: Άγιοι Ανάργυροι-ΣΚΑ»
µε τη µέθοδο RMR

4. Για τον ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ: Η µέθοδος που περιγράφεται
στο ECAC.CEAC Doc. 29 «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», 1997. Από τις διάφορες µεθόδους προσοµοίωσης των πτητικών οδών,
χρησιµοποιείται η τεχνική τµηµατοποίησης, όπως αναφέρεται στο
µέρος 7.5 του ECAC.CEAC Doc. 29. Η βασική σύσταση για τον υπολογισµό του αεροπορικού θορύβου, αφορά πέραν της αναθεώρησης των υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων, και τη διαπίστωση
ότι το πρότυπο στη συνέχεια παρέχει πλήρη στοιχεία θορύβουισχύος-απόστασης καθώς και δεδοµένα επιδόσεων για τους περισσότερους τύπους αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας,
συµπεριλαµβανοµένων των νέας γενιάς αεροσκαφών, χαµηλής
εκποµπής θορύβου:
Γερµανική µέθοδος
AzB (Anleitung zur
Berechnung von
Larmschutzbereichen).

Σχήµα 4. ΣΧΘ από τη
λειτουργία του ∆.Α.Α.
«Ελευθέριος Βενιζέλος» µε τη µέθοδο
ECAC.CEAC
Doc. 29 / AzB
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Οι ανωτέρω µέθοδοι προσαρµόζονται στους ορισµούς των δεικτών θορύβου Lden και του Lnight. Οι παρούσες κατευθυντήριες
γραµµές αφορούν τις αναθεωρηµένες προσωρινές µεθόδους
υπολογισµού και παρέχουν δεδοµένα εκποµπής για τους αεροπορικούς θορύβους και τους θορύβους της οδικής και σιδηροδροµικής κυκλοφορίας µε βάση υπάρχοντα στοιχεία. Πρέπει να
επισηµανθεί ότι αυτά τα δεδοµένα παρέχονται µε βάση την αναθεώρηση των υπαρχόντων στοιχείων που είναι διαθέσιµα προς
χρήση µε τις συνιστώµενες προσωρινές µεθόδους υπολογισµού
για το θόρυβο που προκαλούν οι µεταφορές. Αν και τα δεδοµένα
εκποµπής που παρέχουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές
δεν είναι δυνατό να καλύψουν κάθε πιθανή κατάσταση που µπορεί να προκύψει στην Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τις οδικές και
τις σιδηροδροµικές µεταφορές, παρέχονται τρόποι για τη συγκέντρωση επιπλέον δεδοµένων µέσω των µετρήσεων. Τέλος, η
χρήση των δεδοµένων που παρέχουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές δεν είναι υποχρεωτική, τα δε κράτη-µέλη που επιθυµούν να εφαρµόσουν τις προσωρινές µεθόδους υπολογισµού
είναι ελεύθερα να χρησιµοποιούν άλλα δεδοµένα, εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι σκόπιµο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα δεδοµένα είναι κατάλληλα προς χρήση µε τις αντίστοιχες
µεθόδους.

• Ύψος δέκτη: Προς το σκοπό της στρατηγικής χαρτογράφησης
θορύβου, η οδηγία 2002/49/EΚ ορίζει το σηµείο δέκτη (ή «σηµείο αξιολόγησης») σε ύψος 4 ± 0,2 m πάνω από το έδαφος.
∆εδοµένου ότι ο δείκτης Lden είναι σύνθετος δείκτης που υπολογίζεται µε βάση τους δείκτες Lday, Levening, Lnight, το ως άνω
ύψος είναι υποχρεωτικό και για αυτούς τους δείκτες.

• ∆ιόρθωση για τις µετεωρολογικές επιδράσεις: Στο παράρτηµα
I της οδηγίας 2002/49/EΚ ορίζονται τα χαρακτηριστικά της χρονικής περιόδου «έτος» σε σχέση µε την εκποµπή θορύβου
(«ένα έτος αντιστοιχεί στο υπόψη έτος όσον αφορά την εκποµπή θορύβων») και τις καιρικές συνθήκες («και σε ένα µέσο
έτος όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες»). Για τη δεύτερη των
περιπτώσεων, η οδηγία δεν παρέχει περαιτέρω πληροφορίες
σχετικές µε τον ορισµό του µέσου έτους. Στον κλάδο της µετεωρολογίας, αποτελεί συνήθη πρακτική να προσδιορίζονται οι
µέσες καιρικές συνθήκες ενός τόπου βάσει δεκαετούς στατιστικής ανάλυσης αναλυτικών µετεωρολογικών δεδοµένων
που µετρώνται στο συγκεκριµένο τόπο ή πλησίον αυτού. Αυτή
η αναγκαιότητα των µακροπρόθεσµων µετρήσεων και ανάλυσης περιορίζει την πιθανότητα συλλογής επαρκών δεδοµένων
για το σύνολο των τόπων που πρέπει να συµπεριληφθούν στη
χαρτογράφηση του θορύβου. Ως εκ τούτου, προτείνεται η χρήση
απλουστευµένης µορφής µετεωρολογικών δεδοµένων, ανάλογων µε τη συχνότητα των διακυµάνσεων των συνθηκών µετάδοσης, όταν τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν είναι επαρκή. Η
προσέγγιση που περιγράφεται στον πίνακα στη συνέχεια συνίσταται για τον προσδιορισµό των διορθώσεων για τις µετεωρολογικές επιδράσεις κατά τον υπολογισµό των δεικτών θορύβου
της Ε.Ε:

Πίνακας 1

Επιλογή διορθώσεων για τις επιδράσεις των καιρικών συνθηκών
Συνθήκη

Ενέργεια

Τοποθεσία: µετεωρολογικά δεδοµένα που µετρώνται επιτόπου ή προκύπτουν
από επαρκή αριθµό γειτονικών τοποθεσιών µε µετεωρολογικές µεθόδους µε τις
οποίες διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω δεδοµένα είναι αντιπροσωπευτικά για την
υπό εξέταση τοποθεσία.
Περίοδος: επαρκές διάστηµα µετρήσεων για στατιστική ανάλυση που περιγράφει το µέσο έτος µε ακρίβεια και διάρκεια ώστε να διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα
που συλλέγονται είναι αντιπροσωπευτικά για το σύνολο των περιόδων ηµέρας
των βραδινών περιόδων και των περιόδων νυκτός του έτους.

Προσδιορισµός µέσων µετεωρολογικών δεδοµένων µέσω
ανάλυσης των αναλυτικών µετεωρολογικών δεδοµένων

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα µετεωρολογικά δεδοµένα για την υπό εξέταση τοποθεσία
ή τα διαθέσιµα µετεωρολογικά δεδοµένα δεν πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις.

Υιοθέτηση απλουστευµένης
υπόθεσης για τα συνολικά µετεωρολογικά δεδοµένα.

6. To άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2002/49 και η ανάγκη ολοκλήρωσης του εναρµονισµένου πλαισίου για τις µεθόδους
χαρτογράφησης
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τελευταία ανακύπτουν ολοένα και περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις του θορύβου στην
υγεία. Για παράδειγµα, στην τελευταία δηµοσίευση[5] της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και του JRC (Joint Research
Center) της E.E. προκύπτει ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος και
ιδιαίτερα αυτός που σχετίζεται µε τη συγκοινωνιακή κυκλοφορία, ενδέχεται να αντιστοιχεί µε περισσότερα από 1 εκατοµµύριο
υγιή έτη ζωής που χάνονται ετησίως στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και
σε άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Οι κατευθυντήριες γραµµές
της ΠΟΥ για το θόρυβο στην Ε.Ε.[6] αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις
του περιβαλλοντικού θορύβου (µε έµφαση στον οδικό), συµπεριλαµβανοµένων των οχλήσεων, ως ένα σοβαρό πρόβληµα

υγείας. Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής πρέπει να σηµειωθεί
ότι οι κατευθυντήριες γραµµές της ΠΟΥ για το νυκτερινό θόρυβο
για την Ευρώπη[7] προτείνουν µια χαµηλή ενδεικτική τιµή για τις
στάθµες κατά τις νυκτερινές ώρες: Lnight =40 dB(Α). Επιπλέον, η
Ε.Ε. χρηµατοδότησε, στο διάστηµα 2009 - 2011, µια µεγάλη συντονιστική δράση που περιλαµβάνει 33 συµµετέχοντα ιδρύµατα
από την Ευρώπη[8].
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ (ΟΠΘ η END), µε την εφαρµογή της, επέτρεψε να πραγµατοποιηθούν σηµαντικά βήµατα
προόδου στη διαχείριση και αντιµετώπιση του περιβαλλοντι-κού
θορύβου και των οχλήσεων σε επίπεδο κρατών-µελών της Ε.Ε.,
δηµιουργώντας ένα σύστηµα διαχείρισης του περιβαλλοντικού
θορύβου όπου, τα µεν κράτη-µέλη που διέθεταν ήδη τέτοια συστήµατα και είχαν αποκτήσει σχετική πείρα βελτίωσαν το πλαίσιο διαχείρισης, τα δε που δεν είχαν ακόµα ασχοληθεί
συστηµατικά, αντιµετώπισαν για πρώτη φορά το πρόβληµα. Αποβλέπει - όπως αναλύθηκε - στον «καθορισµό µιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή περιορισµό, βάσει
ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσµενών επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ενόχλησης από έκθεση στον περιβάλλοντα θόρυβο» µε τα κράτη-µέλη να υπέχουν σειρά
υποχρεώσεων και οφείλουν επίσης να διαβιβάζουν συγκεκριµένες πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Οδηγία παρέχει
επίσης µια βάση για την ανάπτυξη περαιτέρω ενοποιηµένων και
εναρµονισµένων µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου από
διάφορες πηγές, ενώ απαιτείται παράλληλα από την Επιτροπή να
εκτιµά, την ανάγκη περαιτέρω δράσεων Ε.Ε. για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, και την επισκόπηση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος στην Ε.Ε. µε βάση τα δεδοµένα που
αναφέρονται από τα κράτη-µέλη. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε
και εν αναµονή της θέσπισης των εναρµονισµένων αυτών µεθόδων, η οδηγία προβλέπει τη χρήση προσωρινών µεθόδων αξιολόγησης αλλά αφήνει επίσης τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να
προσφύγουν στις δικές τους µεθόδους.
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τυγχάνουν εφαρµογής χωρίς ακόµα να είναι ορατά τα θετικά
αποτελέσµατα που αναµένονται.

Στο πλαίσιο όµως του πρώτου σταδίου εφαρµογής της ΟΠΘ (ή
END), διαπιστώθηκαν σηµαντικοί δυνητικοί τοµείς βελτίωσης,
διαδικασία η οποία όµως απαιτεί ένα προχωρηµένο πρόγραµµα
ερευνητικής εργασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 13 της Οδηγίας, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόµενο
ανάληψης και νοµικής δράσης. Πιο αναλυτικά στο πλαίσιο της
ολοκλήρωσης του εναρµονισµένου πλαισίου για τις µεθόδους
χαρτογράφησης διαπιστώθηκε ότι οι εν εξελίξει αξιολογήσεις
δείχνουν ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολη η παρουσίαση συγκρίσιµων δεδοµένων όσον αφορά στον αριθµό των ατόµων που
είναι εκτεθειµένα σε υπερβολικά υψηλές στάθµες θορύβου.
Μεταξύ των δυσκολιών συγκαταλέγεται η ποικιλία των χρησιµοποιούµενων µεθόδων για τη συγκέντρωση, η ποιότητα και διαθεσιµότητα των δεδοµένων καθώς και οι χρησιµοποιούµενες
µέθοδοι αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα που συγκεντρώνουν τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. εµφανίζουν µεγάλες διακυµάνσεις. ∆ιαπιστώνεται συνεπώς ότι απαιτείται η ολοκλήρωση
του εναρµονισµένου πλαισίου για τις µεθόδους χαρτογράφησης
ώστε να καταστεί δυνατή η παρουσίαση συγκρίσιµων δεδοµένων όσον αφορά στην εκτίµηση του πληθυσµού που εκτίθεται
σε διάφορες στάθµες περιβαλλοντικού θορύβου και αποτελεί
τη βασικότερη παράµετρο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
αυτής επίπτωσης. Η Επιτροπή ανέλαβε να εκτιµήσει το βαθµό
συµβατότητας των αποτελεσµάτων που παράγονται από τις διάφορες χρησιµοποιούµενες µεθόδους. Η εκτίµηση αυτή επέτρεψε να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι εθνικές µέθοδοι
αξιολόγησης διαφέρουν από τις προσωρινές µεθόδους σε 13
κράτη-µέλη.
Συνεπώς ένα νέο πλέον προωθηµένο εναρµονισµένο µεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο θα λαµβάνει επαρκώς υπόψη τις χωρικές, περιφερειακές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, κρίνεται
απαραίτητο για την επίτευξη της απαιτούµενου βαθµού ποιότητας σύγκρισης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή άρχισε, το 2008, να καταρτίζει κοινές µεθόδους αξιολόγησης µέσω ενός κατάλληλου
προγράµµατος ερευνητικής εργασίας, µε τίτλο «CNOSSOSEU»[6] (κοινό µεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης του θορύβου), υπό τη διεύθυνση του Κοινού Κέντρου Ερευνών στο ISPRA,
το οποίο αναµένεται να αποτελέσει την τεχνική βάση για την επεξεργασία της σχετικής εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής,
εν όψει του ενδεχόµενου αναθεώρησης του παραρτήµατος ΙΙ της
ΟΠΘ-END για τις αρχές του 2012.
Το εναρµονισµένο αυτό µεθοδολογικό πλαίσιο έχει µεταξύ
άλλων επικεντρωθεί στη στρατηγική χαρτογράφηση και φιλοδοξεί τη χρυσή τοµή µεταξύ των αναγκών εναρµόνισης µέσω της
αναλογικότητας και των τοµεακών ιδιαιτεροτήτων, δηλαδή όσον
αφορά τις σχετικές µε τα δεδοµένα απαιτήσεις.
Τον πυρήνα του «CNOSSOS-EU» αποτελούν τα Working Groups
WG 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10, που παρουσιάζονται στη συνέχεια, διαµορφώνοντας τη βάση του «Implementing Act» για την αναθεώρηση του Παραρτήµατος II της ΟΠΘ-END, και διαµορφώνοντας
το βασικό «framework»,το οποίο εν συνεχεία θα οριοθετήσει
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Η εφαρµογή της ΟΠΘ-END έχει εισέλθει προσφάτως σε µια νέα
φάση στα πλαίσια του ιδιαίτερα επίκαιρου επιστηµονικού έργου
«CNOSSOS-EU» το οποίο αναµένεται να αποτελέσει την τεχνική
βάση για την επεξεργασία εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής. Η επιστηµονική αυτή εργασία αναµένεται να ολοκληρωθεί
το 2011, µε αποτέλεσµα η Επιτροπή να εξετάζει το ενδεχόµενο
αναθεώρησης του παραρτήµατος ΙΙ της END στις αρχές του 2012
(σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που διατυπώθηκε το
2011), και στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, προβλέπεται κοινό
πρόγραµµα εργασίας Επιτροπής/ΕΟΠ/κρατών-µελών για την
εφαρµογή του CNOSSOS-EU µεταξύ 2012 και 2015, προκειµένου
να καταστεί επιχειρησιακό κατά τον τρίτο κύκλο αξιολόγησης,
(2017).
τις εργασίες και των υπολοίπων WG’s:
• WG 1: Quality Framework
• WG 2: Road traffic noise source
• WG 3: Railway traffic noise source
• WG 4: Aircraft noise
• WG 5: Propagation and industrial noise source
• WG 6: Good Practice Guidance
• WG 10 : Assigning people and noise levels to buildings

Τέλος επισηµαίνεται ότι στο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής
για το 2011 έχει συµπεριληφθεί αριθµός σηµαντικών πρωτο-

βουλιών όσον αφορά το θόρυβο τα οποία δίνονται επιγραµµατικά
στη συνέχεια:
• η Λευκή βίβλος για τις µεταφορές[10]
• η αναθεώρηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ για το θόρυβο των αεροδροµίων
• η επόµενη αναθεώρηση σε θέµατα θορύβου από µηχανοκίνητα
οχήµατα µε τουλάχιστον τέσσερεις τροχούς, καθώς και
• η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε την εκποµπή θορύβου
στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς
χώρους[11]
*Dr. Κωνσταντίνος Βογιατζής
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Στα πλαίσια του «CNOSSOS-EU» η Ελλάδα συµµετέχει δυναµικά
τόσο στο Technical Committee, όσο και στα σχετικά working
groups (WG) της ανωτέρω επιστηµονικής προσπάθειας: WG 1
“Quality framework”. WG 2 “Road traffic noise” & WG 10 “Assigning noise levels and population in buildings, ενώ τα επόµενα WG’s περιγράφονται στη συνέχεια:
• WG 7: European Database
• WG 8: Software
• WG 9 : Data Reporting mechanism
• WG 11: Burden of Disease estimation
• WG 12: Pilot studies for validating CNOSSOS-EU
• WG 13 Help Desk and Training of EU MS
• WG 14: Alignment of existing noise and/or noise related
policies

7. ∆ιαπιστώσεις
Ο περιβαλλοντικός συγκοινωνιακός θόρυβος παραµένει ένα
ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα ανά την Ε.Ε., µε σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Βάσει των πληροφοριών που έχουν προκύψει σχετικά µε τις επιπτώσεις του στην υγεία φαίνεται ότι
πρέπει να εξεταστεί η λήψη περαιτέρω µέτρων για τον περιορισµό του αριθµού των ατόµων που εκτίθενται σε επιβλαβείς
στάθµες περιβαλλοντικού θορύβου. Η εφαρµογή της ΟΠΘ ευρίσκεται σε εξαιρετικά ενεργή φάση όσον αφορά τη χαρτογράφηση του θορύβου και την κατάρτιση των αναγκαίων
σχεδίων δράσης, τα οποία όµως µόλις πρόσφατα άρχισαν να
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Tire Industry Project
Ναταλία Κάλφα*

Τι είναι το Tire Industry
Project (TIP);
Τα ελαστικά παίζουν πολύ σηµαντικό
ρόλο στις µετακινήσεις, αφού παρέχουν την απαραίτητη επιφάνεια κίνησης στα οχήµατά µας και το µόνο
σηµείο επαφής µε το έδαφος. Αν
και απλά στην εµφάνιση, τα ελαστικά είναι πολύ εξελιγµένα
προϊόντα και η κατασκευή τους
περιλαµβάνει µια περίπλοκη
µίξη υλικών και διαδικασιών κατασκευής, που ως αποτέλεσµα
έχει τα χιλιάδες διαφορετικά
προϊόντα που χρησιµοποιούνται
σε εξοπλισµό από ποδήλατα
µέχρι τεράστιους εκσκαφείς.

άνω από 100 διαφορετικές πρώτες ύλες χρησιµοποιούνται µε διαφορετικούς τρόπους, δίνοντας διαφορετικά
χαρακτηριστικά πρόσφυσης, θορύβου, ενεργειακής
απόδοσης, κόστους κ.α. στα ελαστικά.
Οι εταιρείες ελαστικών αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές
ευκαιρίες και προκλήσεις, ώστε να µπορέσει η βιοµηχανία να
ευθυγραµµιστεί µε τις προσταγές και απαιτήσεις της αειφόρου
ανάπτυξης. Το 2006 δηµιουργήθηκε το Tire Industry Project
(TIP), µεταξύ των εταιρειών ελαστικών: Bridgestone, Continental, Cooper Tires, Goodyear, Hankook, Kumho Tires,
Michelin, Pirelly, Sumitomo Tire, Toyo Tires και Yokohama. Η
συµµαχία αυτή δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του World Business Council for Sustainable Development (WBSCD), µε κύριο
αντικείµενο έρευνας τα εξής:
1. Τις επιπτώσεις των σωµατιδίων που προκύπτουν από τη
φθορά των ελαστικών και του οδοστρώµατος (tire road
wear particles - TRWP), κατά την κανονική χρήση των ελαστικών.
2. Τη διερεύνηση υπαρχουσών ή και πιθανών τρόπων διαχείρισης ελαστικών κατά το τέλος ζωής του (end-of-life tires
- ELT).
3. Τη χρήση νανο-υλικών στη διαδικασία κατασκευής.
Όσον αφορά στην έρευνα γύρω από τα σωµατίδια TRWP, σκοπός
ήταν να εντοπιστούν κενά στις γνώσεις που υπάρχουν γύρω από
το αντικείµενο και να δηµιουργηθεί ένα πλάνο ώστε να απαντηθούν όλα τα σχετικά ερωτήµατα που έχουν προκύψει.
Αρχικά, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα Tire Road Wear
Particles χωρίζονται στις 3 παρακάτω κατηγορίες:
1. Roadway Particles (RP): σωµατίδια που αποτελούνται από
ένα µίγµα ελαστικών, οδοστρωµάτων, καυσίµων, φρένων,
περιβαλλοντική «σκόνη» και ατµόσφαιρας.
2. Tire Wear Particles (TWP): σωµατίδια που προκύπτουν από
τη φθορά των ελαστικών λόγω του οδοστρώµατος.
3. Tire Particles (TP): σωµατίδια από το µίγµα των ελαστικών.
Τα TWP απελευθερώνονται απευθείας στο περιβάλλον, πάνω
στην επιφάνεια του οδοστρώµατος και αιωρούµενα στην ατµόσφαιρα. Κατά συνέπεια, αυτά τα σωµατίδια µπορούν να µεταφερθούν στο έδαφος και τις υδάτινες µάζες, είτε µε απορροή
υδάτων από την επιφάνεια του οδοστρώµατος, είτε µε εναπόθεση µέσω αέρος. Ένας από τους στόχους της οµάδας TIP είναι
να προσδιοριστεί η συνεισφορά των ελαστικών στη δηµιουργία
RP και να εκτιµηθούν οι πιθανές επιπτώσεις σε περιβάλλον
και υγεία.

από το οδόστρωµα.
3. Συλλογή µεγαλύτερων αλλά και µικρότερων σωµατιδίων,
ώστε να µπορούν να µελετηθούν και οι επιπτώσεις στην
υγεία (αφού τα µικρότερα σωµατίδια είναι εισπνεύσιµα).
Για τη συλλογή αυτή, χρησιµοποιήθηκε µια συσκευή που σχεδιάστηκε από τη Michelin, που συνδέεται πίσω από τον πίσω
τροχό ενός αυτοκινήτου ή φορτηγού και το 2010 ξεκίνησε ένα
πρόγραµµα συλλογής δειγµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο, µε
τις σχετικές εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί στην Ευρώπη από
το 2010, ενώ οι ΗΠΑ και η Ασία θα ακολουθήσουν µέσα στο
2011. Ωστόσο, σε δοκιµή σε πραγµατικό δρόµο, από τα σωµατίδια που συλλέγονται, µόνο το 20% προέρχεται από το ελαστικό που είναι υπό δοκιµή. Το υπόλοιπο 80% είναι TWP που
έχουν εναποτεθεί πάνω στην επιφάνεια του οδοστρώµατος από
προηγούµενα οχήµατα, καθώς και οδική σκόνη, οπότε αποτελούν RP.
Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα, επιλέχθηκαν και 2 εργαστήρια οδικής προσοµοίωσης: το Germany Federal Highway Research Institute (BASt) στο Bensberg της Γερµανίας
και το Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) στο Linkoping της Σουηδίας. Και στα δύο εργαστήρια
ήταν δυνατό να συλλεχθούν TWP χωρίς άλλες παρεµβολές.
Οι αρχικές συγκρίσεις µεταξύ των δειγµάτων RP που συλλέχθηκαν στο δρόµο και των TWP που συλλέχθηκαν στο εργαστήριο έδειξαν ότι και τα δύο είχαν παρόµοια σύνθεση και
περιείχαν παρόµοια ποσοστά ελαστικού.
Ωστόσο, για να γίνει η σύγκριση µεταξύ RP και TWP, έπρεπε να
δηµιουργηθεί και ένα δείγµα TP ως σηµείο αναφοράς, το οποίο
και έγινε συνθλίβοντας παγωµένα δείγµατα ελαστικών. Οι βα-

Για να µελετηθούν λοιπόν όλα τα παραπάνω, έπρεπε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα συλλογής σωµατιδίων TWP, υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης. Οι βασικοί στόχοι συλλογής ήταν:
1. Συλλογή TWP από αυτοκίνητα και φορτηγά.

2. Ελαχιστοποίηση συλλογής άλλων υλικών και σωµατιδίων
26 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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σικές διαφορές στη χηµική σύσταση µεταξύ των 3 δειγµάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1

Συνολική σύσταση δειγµάτων
Συστατικά

RP

TWP

TP

Ορυκτά
Πολυµερή
Άνθρακας
Έλαια κλπ
Θείο

52%
23%
11%
13%
1%

~60%
~40%
a
a
a

15%
46%
19%
19%
1%

Περαιτέρω αναλύσεις οργανικών και ανόργανων συστατικών
έδειξαν επίσης ότι τα µέταλλα (πλην του ψευδαργύρου) που
περιέχονταν και σε RP και σε TP, ήταν σε µεγαλύτερη συγκέντρωση στα δείγµατα RP, το οποίο επιβεβαίωσε ότι το οδόστρωµα συµβάλλει και αυτό σε µέταλλα.
Πέραν της ανάλυσης αυτής, έγινε ανάλυση των επιπτώσεων
έκπλυσης των σωµατιδίων στο περιβάλλον, ώστε να προσδιοριστεί αν µε αυτόν τον τρόπο, µεταφέρονται τοξικά/επικίνδυνα
υλικά από τα σωµατίδια στο περιβάλλον. Για την ανάλυση
αυτή, έγινε έκπλυση σε όµβρια ύδατα για 16 ώρες, ώστε να
προσοµοιωθεί πραγµατική βροχόπτωση, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε η οξύτητα του νερού κατά την οποία επιτυγχάνεται
η µεγαλύτερη έκπλυση και βρέθηκε ότι το βασικό περιβάλλον
(µε pH=7,5) ήταν η χειρότερη περίπτωση µε τα µεγαλύτερα
ποσοστά επιµόλυνσης, κυρίως από ψευδάργυρο.
Όσον αφορά στην ανάλυση της ανάµιξης των σωµατιδίων µε
το έδαφος, τα δείγµατα τοποθετήθηκαν σε γυάλινους σωλήνες, µε διαφορετικές συγκεντρώσεις RP σε κάθε σωλήνα. Από
τους σωλήνες, φιλτραρίστηκε βρόχινο νερό για 16 ώρες πάλι,
και η ανάλυση του νερού έδειξε ότι σχεδόν κανένα µέταλλο
δεν επιµόλυνε το νερό σε βαθµό επικίνδυνο, ενώ ο ψευδάρ-

γυρος «εγκλωβίστηκε» στο χώµα και δεν πέρασε στο νερό.
Η ανάλυση της πιθανής τοξικότητας από RP σε φύκια, µαλάκια
και ψάρια επίσης διερευνήθηκε. Τα RP αναµείχθηκαν µε νερό
και ίζηµα για 24 ώρες και µετά, το µίγµα αφέθηκε να καθιζάνει και το νέο ίζηµα να αφαιρεθεί. Τρία διαφορετικά ήδη οργανισµών δοκιµάστηκαν, σε σχέση µε την ανάπτυξη, την
κινητικότητα και τη θνησιµότητα, και µετά από δοκιµές 24-72
ωρών, δεν φάνηκε να έχει αναπτυχθεί τοξικότητα κατάλληλη
να επηρεάσει τους οργανισµούς αυτούς. Ακόµη και σε µέγιστη
συγκέντρωση (10,000ppm), η επίπτωση στα φύκια ήταν πολύ
µικρή, ωστόσο η µακροπρόθεσµη επίπτωση σε αυτούς τους
οργανισµούς πρέπει να οργανωθεί και να διερευνηθεί.
Τέλος, όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, η δοκιµή που έγινε αφορούσε σε αεροµεταφερόµενα σωµατίδια
και προσοµοιωµένο πνευµονικό υγρό. Η συγκέντρωση σε
αλουµίνιο και ψευδάργυρο ήταν αυξηµένη, χωρίς ωστόσο
ακόµη να έχει διαπιστωθεί αν συνδέονται και µε αυξηµένη τοξικότητα, ενώ πρέπει να διερευνηθούν και οι επιπτώσεις από
την αλληλεπίδραση των σωµατιδίων µε τις λοιπές εκποµπές
των οχηµάτων.
Οι έρευνες για τα παραπάνω θέµατα συνεχίζονται και τα αποτελέσµατα δηµοσιοποιούνται, ώστε να µπορέσουν όλοι να αντιληφθούν τις επιπτώσεις των σωµατιδίων που προέρχονται από
τα ελαστικά. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι κίνδυνοι και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, και το σηµαντικό είναι ότι σε
αυτήν την προσπάθεια συµµετέχουν πολλοί σηµαντικοί παράγοντες της βιοµηχανίας των ελαστικών. Μέχρι τώρα, έχει εκδοθεί η έρευνα σχετικά µε τη γνώση γύρω από τα TRWP το
2008, µε τίτλο «state of knowledge report for Tire Materials
and Tire Wear Particles» και το σχετικό «Interim Report on Tire
Wear Particle research» και αναµένεται η συνέχεια σύντοµα.
Περισσότερα για το θέµα των ελαστικών και των πρωτοβουλιών και αποτελεσµάτων ερευνών των µελών της οµάδας TIR
µπορείτε να διαβάσετε στο www.wbcsd.org.
* Ναταλία Κάλφα
Πολιτικός Μηχανικός/Συγκοινωνιολόγος
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Σαν Βγεις Στον Πηγαιµo Για Το Κιατο...
(Αναδηµοσιευση Απο Την Εφηµεριδα ‘Η Καθηµερινη’)
Tης Έλλης Tριανταφύλλου

Ε

ίχα τη φαεινή ιδέα να προτείνω στην οικογένειά µου να
έρθει από το Αίγιο στην Αθήνα µε τον προαστιακό - ο οποίος
επί του παρόντος τερµατίζει στο Κιάτο. Επιχειρηµατολόγησα,
µάλιστα, επί δεκάλεπτο για να πείσω τους γονείς µου ότι αξίζει
τον κόπο να δοκιµάσει κανείς ένα νέο, σύγχρονο µέσο µαζικής
µεταφοράς, το οποίο, στο κάτω κάτω, θα πρέπει να στηρίξουν οι
πολίτες για να επεκταθεί κάποτε µέχρι την Πάτρα, ή και ακόµη πιο
κάτω, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασµός.
Ανησυχούσαν µήπως και ταλαιπωρηθούν µε αυτές τις αλλαγές,
αλλά µε το επιχείρηµά µου «επιτέλους δοκιµάστε και κάτι σύγχρονο» τους έπεισα και ανέλαβα να κλείσω τα εισιτήρια. Το
πρώτο που σκέφτηκα ήταν να τηλεφωνήσω στα γραφεία του ΚΤΕΛ
στο Αίγιο. «Καλησπέρα σας, ποια από τα δροµολόγια προς Κιάτο
έχουν ανταπόκριση µε τον προαστιακό;» ρώτησα. Από το βαριεστηµένο ύφος του ευγενέστατου, πάντως, υπαλλήλου κατάλαβα
αµέσως ότι έχει αναγκαστεί να εξηγήσει χιλιάδες φορές τα ίδια
και τα ίδια. «∆υστυχώς κυρία µου, τα ΚΤΕΛ δεν έχουν καµία ανταπόκριση µε τα κτίρια του ΟΣΕ και, µεταξύ µας, δεν σας συµφέρει
καθόλου να πάρετε δικό µας λεωφορείο γιατί αποβιβάζει στην
άλλη άκρη του Κιάτου και θα αναγκαστείτε να πάρετε ταξί, αν
βρείτε, για να σας µεταφέρει στον προαστιακό». «Είστε τσακωµένοι µεταξύ σας», ρώτησα χαριτολογώντας; «Τ εννοείτε;» είπε
ο υπάλληλος χωρίς προφανώς να αντιλαµβάνεται τη χιουµοριστική µου διάθεση. «Εννοώ, έτσι όπως το περιγράφετε, ότι ακούγεται σαν το µόνο που ενδιαφέρει τους δύο οργανισµούς είναι να
µην πέσει ο ένας πάνω στη διαδροµή του άλλου», απάντησα. Από
το ύφος του κατάλαβα ότι δεν είχε νόηµα περαιτέρω συζήτηση
και έκλεισα το τηλέφωνο, αφού, όµως, είχα ενηµερωθεί προηγουµένως ότι µπορώ να τηλεφωνήσω στον ΟΣΕ που διαθέτει λεωφορεία για τη µεταφορά επιβατών από το Αίγιο στον σταθµό του
προαστιακού στο Κιάτο.
Τηλεφώνησα λοιπόν στα κεντρικά του ΟΣΕ. Ύστερα από εικοσάλεπτη αναµονή -χρήσιµη πάντως γιατί έµαθα φαρσί όλες τις ηχογραφηµένες οδηγίες- έθεσα το γνωστό ερώτηµα «πώς, άραγε,

µπορεί να πάει κανείς από το Αίγιο στον προαστιακό του Κιάτου».
Ε, λοιπόν ο δεύτερος -επίσης βαριεστηµένος- υπάλληλος µε ενηµέρωσε ότι υπάρχουν πέντε δροµολόγια από το πρωί µέχρι το
βράδυ, τα οποία περνούν και από το Αίγιο µε τέρµα τον προαστιακό
του Κιάτου. «Υπάρχουν θέσεις µε το δροµολόγιο των δώδεκα και
είκοσι πέντε;» ρώτησα. Βεβαιότατα, µου απάντησε ο υπάλληλος.
«Και τι ώρα είναι το αντίστοιχο δροµολόγιο του προαστιακού για
Αθήνα;» ξαναρώτησα. «Στις τρεις παρά είκοσι» µου είπε.
Κάπου εκεί ξαναµπερδεύτηκα. «Με συγχωρείτε» είπα. «Θα περιµένουν οι γονείς µου 1 ώρα και ένα τέταρτο στην αποβάθρα; ∆εν
υπάρχει τρένο που να φεύγει νωρίτερα;» Από την απροσδόκητη
διευκρίνιση του υπαλλήλου λύθηκε και το µυστήριο. Με πληροφόρησε περιχαρής ότι οι γονείς µου δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν καθόλου αναµένοντας στην αποβάθρα, καθώς θα
βρίσκονται επί 2,5 ώρες στο λεωφορείο. Αν τώρα σας µπέρδεψα
εγώ επιτρέψτε µου να το ξαναγράψω. Το λεωφορείο του ΟΣΕ χρειάζεται περίπου 2,5 ώρες για να διανύσει τα 70 χλµ. που χωρίζουν
το Αίγιο από το Κιάτο, καθώς σταµατά όχι µόνο σε κάθε χωριό,
αλλά σχεδόν σε κάθε γειτονιά του... Με έναν πρόχειρο υπολογισµό δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι για να έρθει κάποιος από το
Αίγιο στην Αθήνα µε το πλέον σύγχρονο µεταφορικό µέσο που διαθέτει η χώρα, χρειάζεται πάνω κάτω 4,5 ώρες...
Το τέλος της ιστορίας µάλλον το έχετε αντιληφθεί. Ξανατηλεφώνησα στους γονείς µου, τους ζήτησα συγγνώµη και τους είπα να
ακολουθήσουν την πεπατηµένη. Να πάρουν το ΚΤΕΛ του Αιγίου
και σε 2,5 ωρίτσες να είναι όχι στην Αθήνα, αλλά στο σπίτι µου...
Οµολογώ ότι δεν διαθέτω απολύτως καµία εξειδίκευση σε ζητήµατα που άπτονται των µέσων µαζικής µεταφοράς. Θεωρώ,
ωστόσο, ότι αρκεί η κοινή λογική για να σκεφτούν κάποτε οι ιθύνοντες αυτό που εφαρµόζεται σε όλες τις πολιτισµένες χώρες του
κόσµου: µια σύνδεση των παλαιών και σύγχρονων µέσων, η
οποία θα λειτουργεί υπέρ των πολιτών, αλλά και υπέρ της όποιας
επένδυσης έχει κάνει η πολιτεία, υποτίθεται προς την κατεύθυνση
του εκσυγχρονισµού των παροχών της.
29 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

… Kαι Tο Ονοµα Aυτοy

“Νoτιος Λιµeνας Πaτρας”
Ανδριανή (Άννα) Γόγολα*

Τη ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011, ξεκίνησε η λειτουργία του Νότιου (νέου) Λιµένα
Πατρών για την εξυπηρέτηση των δροµολογίων των γραµµών Πάτρας - Ιταλίας
(Ancona, Barri, Brindisi, Venice)

Σε Εξελιξη Εργα Αναπλασησ
Και Αναβαθµισησ Των Υποδοµων
Στη Βορεια Ελλαδα
Kατερίνα Χρυσοστόµου*

Πιλοτική πεζοδρόµηση της οδού
Αγίας Σοφίας και έργα ανάπλασης

Ο

ι ακτοπλοϊκές συνδέσεις προς Κεφαλονιά και Ιθάκη εξυπηρετούνται από τον Βόρειο (παλαιό) Λιµένα.

γλαύκειας αρτηρίας και η σύνδεσή της µε τον ανισόπεδο κόµβο
του Γλαύκου υπολογίζεται για το τέλος του 2012.

Η νέα λιµενική εγκατάσταση διαθέτει κρηπίδωµα “πριονωτής”
διάταξης, συνολικού µήκους 992 µ., το οποίο αποτελείται από 4
νηοδόχους και κυµατοθραύστη συνολικού µήκους 1.236 µ.. Στο
κρηπίδωµα διατίθενται 15 ράµπες πρόσδεσης σκαφών (11 για
πρυµνοδέτηση και 4 για πλαγιοδέτηση).
Η χερσαία ζώνη του, για την ώρα, περιλαµβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής κάλυψη 6.974 τ.µ., οι οποίες αποτελούνται από τα κτίρια: Τερµατικού Σταθµού, Υπηρεσιών Λιµένα,
Υποσταθµού, Περιπτέρου – Αναψυκτηρίου, υπέργειας δεξαµενής, Πυροσβεστικού Σταθµού (κτίριο και υπόστεγο), Βόρειας και
Νότιας Πύλης.

Επισηµαίνεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής
του ανισόπεδου κόµβου εισόδου στο νέο λιµένα. Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής προβλέπει ολοκλήρωση του έργου σε 18
µήνες. Τέλος, για τη σύνδεση του νέου λιµένα µε την πόλη δηµιουργήθηκε νέα αστική λεωφορειακή γραµµή.
*Ανδριανή (Άννα) Γόγολα
Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος

Η πρόσβαση των βαρέων οχηµάτων στο Νότιο Λιµένα, στο διάστηµα ως την ολοκλήρωση της κατασκευής των αρτηριών του
ποταµού Γλαύκου, πραγµατοποιείται µέσω των οδών του ανισόπεδου κόµβου Οβρυάς (Είσοδος/Έξοδος ∆ Παράκαµψης) και
της οδού Ανδρ. Παπανδρέου. Η αποµάκρυνση πραγµατοποιείται µέσω της παραγλαύκειας αρτηρίας που καταλήγει στον ανισόπεδο κόµβο του Γλαύκου (Είσοδος/Έξοδος Γ Παράκαµψης).
Η ολοκλήρωση των εργασιών της αριστερής (κάθοδος) παρα- Άποψη του Κτιρίου Υπηρεσιών Νότιου Λιµένα Πάτρας
30 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η πιλοτική πεζοδρόµηση της οδού Αγίας Σοφίας (στο τµήµα
της οδού από τη συµβολή της µε την Πλατεία Αγίας Σοφίας έως
την οδό Τσιµισκή) ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου
2011, δράση η οποία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της
βιώσιµης κινητικότητας που έχει υιοθετήσει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριµένο τµήµα της οδού Αγίας Σοφίας που πεζοδροµείται πιλοτικά, θα παραµείνει επί 45 ηµέρες κλειστό στην
κυκλοφορία για όλα τα αυτοκίνητα, µε εξαίρεση τα οχήµατα
εκτάκτου ανάγκης, ενώ θα δοθεί ειδική άδεια διέλευσης για τα
οχήµατα που εξυπηρετούν όσους πολίτες διαµένουν στην περιοχή και αντιµετωπίζουν προβλήµατα κινητικότητας.
Με την εφαρµογή της πεζοδρόµησης καταργήθηκαν συνολικά
47 θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων επί της οδού Αγίας Σοφίας
και ορίστηκαν συνολικά 30 θέσεις δικύκλων επί των οδών Μακένζι Κίνγκ και Παύλου Μελά, ενώ έχει ληφθεί µέριµνα για τη
φορτοεκφόρτωση των εµπορευµάτων και την τροφοδοσία των
καταστηµάτων µε την κυκλοφορία των οχηµάτων να γίνεται από
τους υπόλοιπους δρόµους του κεντρικού τοµέα της πόλης.
Συγχρόνως, σε µια προσπάθεια να καταστεί η πόλη φιλικότερη
προς πολίτες και επισκέπτες, τριακόσια παγκάκια, δέντρα, βρύσες και σιντριβάνια θα τοποθετηθούν έως το τέλος του χρόνου σε
κεντρικούς δρόµους της Θεσσαλονίκης, µεταξύ των οποίων η
Τσιµισκή και η Μητροπόλεως. Στην ενέργεια αυτή προχωρά η
δηµοτική αρχή, που επιπλέον προγραµµατίζει να πεζοδροµήσει
το συντοµότερο δυνατό 50 δρόµους, µε έργα πεζοδρόµησης να
πραγµατοποιούνται ήδη στις οδούς Χρυσοστόµου Σµύρνης, Ρογκότη και ∆αγκλή, έτσι ώστε να αποδοθεί περισσότερος χώρος
στους πεζούς. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα ανάπλασης
του παραλιακού µετώπου της Θεσσαλονίκης τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν σε 2,5 χρόνια.

Αστική θαλάσσια συγκοινωνία
Θεσσαλονίκης
Αναφορικά µε την αστική θαλάσσια συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των πρώτων σχε-

δίων για τις τέσσερις στάσεις, που υποδεικνύει η µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας της θαλάσσιας συγκοινωνίας, η οποία
ολοκληρώθηκε. Πενήντα δυο µελετητικές οµάδες νέων αρχιτεκτόνων κατέθεσαν τις ιδέες τους και τα σχέδιά τους στο διαγωνισµό, σκοπός του οποίου ήταν 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.
Η απονοµή των βραβείων και των επαίνων, καθώς και η παρουσίαση των µακετών και των πινακίδων όλων των προτάσεων,
θα γίνει σε έκθεση που θα διοργανωθεί στις αρχές Νοεµβρίου.
Εν τω µεταξύ, ολοκληρώθηκε η µελέτη σκοπιµότητας και τα
τεύχη δηµοπράτησης για την πρόσκληση ιδιωτών για την ανά-
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θεση του συστήµατος Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας. Μετά
και την τυπική έγκρισή της από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου θα είναι δυνατή η δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από ιδιώτες, την οποία θα προετοιµάσει ο υπό
σύσταση ειδικός φορέας διαχείρισης του έργου. Ο ειδικός φορέας θα έχει ως έργο αρχικά την ένταξη στο ΕΣΠΑ της χρηµατοδότησης για τις οριστικές µελέτες και την κατασκευή του έργου,
και στη συνέχεια την προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος καθώς και τη σύµβαση µε τον ιδιώτη επενδυτή
που θα επιλεγεί.
Σύµφωνα µε όσα µέχρι στιγµής έχουν ανακοινωθεί, οι γραµµές
εξπρές από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης µέχρι την Περαία θα
πραγµατοποιούνται σε είκοσι λεπτά, ενώ η βασική διαδροµή θα
έχει τέσσερις στάσεις (Πλατεία Ελευθερίας, Μέγαρο Μουσικής
- Ποσειδώνιο, Μαρίνα Καλαµαριάς και Περαία) και θα διαρκεί
περίπου 35 µε 40 λεπτά. Η τιµή του εισιτηρίου θα διαµορφωθεί
ανάµεσα στο 1,5 και τα 3 ευρώ και τα δροµολόγια θα εκτελούνται κάθε 15 µε 20 λεπτά.

Εξέλιξη εργασιών κατασκευής
του µετρό Θεσσαλονίκης
Η κατασκευή ενός ακόµη σταθµού του µετρό, του σταθµού Σιντριβανίου, του δεύτερου κατά σειρά στον οποίο ολοκληρώθηκε
η αρχαιολογική ανασκαφή, ξεκινά τις επόµενες µέρες. Παρά το
ότι γίνονται τροποποιήσεις στην αρχική µελέτη του σταθµού,
καθώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ) αποφάσισε
τη διατήρηση της τρίκλιτης βασιλικής που ήρθε στο φως, οι αρχαιολόγοι είναι έτοιµοι να δώσουν τη θέση τους στο τεχνικό
τµήµα του µετρό. Σηµειώνεται ότι η βασιλική που ήρθε στο φως
στο σταθµό «Σιντριβάνι», στην περιοχή όπου κατά την αρχαι32 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ότητα βρισκόταν το ανατολικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης,
θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα ευρήµατα των µέχρι σήµερα
ανασκαφών του µετρό.
Η κατασκευή του σταθµού «Σιντριβάνι» έρχεται να προστεθεί
στην κατασκευή του σταθµού στο Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό,
που ξεκίνησε πρόσφατα. Εκεί εκτελούνται εργασίες κατασκευής
της πλάκας οροφής, της πλάκας διακίνησης των επιβατών, της
πλάκας πυθµένα αλλά και της βόρειας πρόσβασης. Επιπλέον
των σταθµών «Ν. Σ. Σταθµός» και «Σιντριβάνι», όπου προχωρούν οι εργασίες κατασκευής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι
ανασκαφικές έρευνες εκτελούνται πλέον µε ταχύτατους ρυθµούς, σε διπλή βάρδια. Έτσι, αντί για το τέλος του 2013, που ήταν
ο αρχικός προγραµµατισµός, θα ολοκληρωθούν µέσα στο 2012,
σύµφωνα µε πρόσφατες ανακοινώσεις του υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Μαγκριώτη.
Στα ανατολικά, στο Πανεπιστήµιο, οι εργασίες εκσκαφής του
σταθµού έχουν σταµατήσει προσωρινά, για το σταθµό στον αύλειο χώρου του Παπάφειου ορφανοτροφείου, εκφράζεται από
στελέχη της «Αττικό Μετρό ΑΕ» η αισιοδοξία ότι µέχρι το τέλος
του χρόνου θα ξεκινήσουν εργασίες κατασκευής και ο σταθµός
«Ευκλείδης» είναι πιο µπροστά απ' όλους, καθώς έχει προχωρήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό. Στο σταθµό «Φλέµινγκ» προχωρούν εργασίες κατασκευής του σταθµού, ταυτόχρονα, όµως,
βρίσκεται σε εξέλιξη αρχαιολογική έρευνα, η οποία εκτιµάται
ότι θα ολοκληρωθεί άµεσα. Στο σταθµό «Ανάληψη», όπου πρόσφατα έκλεισε η οδός ∆ελφών από τη συµβολή της µε τη Μάρκου Μπότσαρη, µέχρι τη συµβολή της µε την Πέτρου Συνδίκα,
εξελίσσονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την έναρξη κατασκευής των διαφραγµατικών τοίχων.
Ακόµα ένα σηµαντικό έργο αστικής ανάπτυξης, το έργο της αποκατάστασης πρασίνου στο σταθµό του Μετρό στην οδό Αγίας Σοφίας (περιοχή της νότιας πρόσβασης, κάτω από την οδό Εγνατία)

ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους δηµότες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή εγκαταστάθηκε αυτόµατο αρδευτικό σύστηµα και τοποθετήθηκε χλοοτάπητας
έκτασης περίπου ενός στρέµµατος δίνοντας µια βελτιωµένη εικόνα µε περισσότερο πράσινο.
Ως προς τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου, η βασική γραµµή
των 9,6χλµ. στα όρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνεται
πως θα ολοκληρωθεί το 2015 καθώς διασφαλίστηκε απόλυτα η
χρηµατοδότηση του έργου και το δηµόσιο είναι απολύτως συνεπές στη ροή της χρηµατοδότησης.
Στα επόµενα χρόνια στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα πλήρες δίκτυο γραµµών 33χλµ. και 33 σταθµών Μετρό, που θα καλύπτει
το σύνολο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά στην επέκταση του ΜΕΤΡΟ προς την Καλαµαριά
µέχρι τη Μίκρα, κατατέθηκε ο φάκελος ένταξης και χρηµατοδότησης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: «Περιβάλλον
& Αειφόρος Ανάπτυξη», ύψους 425εκ. ευρώ και εάν δεν υπάρξουν νοµικές εµπλοκές, θα δηµοπρατηθεί σύντοµα και εντός του
καλοκαιριού του 2012 θα αρχίσει η κατασκευή του.
Σε ό,τι αφορά στην πρώτη επέκταση προς τα δυτικά - δηλαδή τη
γραµµή των 6,5 χλµ., από την Πλατεία ∆ηµοκρατίας, κατά µήκος
της οδού Λαγκαδά µέχρι την Ευκαρπία και την επέκτασή της
προς τα Νοσοκοµεία - έχει ολοκληρωθεί η Α΄ φάση των µελετών
και για το τέλος του 2011 προβλέπεται η δηµοπράτηση των οριστικών µελετών. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε
650εκ. ευρώ και στόχος είναι να δηµοπρατηθεί µέσα στο 2013.
Για τη δεύτερη επέκταση προς τα ∆υτικά (Νέος Σιδηροδροµικός
Σταθµός - Εύοσµος) ολοκληρώνεται, µέσα από διαβούλευση µε
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η χάραξη µιας γραµµής, από το Σιδηροδροµικό Σταθµό, προς Ξηροκρήνη, Μενεµένη, Αµπελόκηπους, Ελ. Κορδελιό και Εύοσµο. Ο προϋπολογισµός του έργου
εκτιµάται στα 440εκ. ευρώ. Για τις λοιπές µελλοντικές επεκτάσεις, η επέκταση Αεροδροµίου (Μίκρα - Αεροδρόµιο) προϋπο-

λογίζεται στα 300εκ. ευρώ, ενώ η γραµµή Πανεπιστήµιο - Νέα
Ελβετία µέσω Τούµπας και Χαριλάου βρίσκεται σε φάση σχεδιασµού της προκαταρκτικής χάραξης µε τον προϋπολογισµό να
εκτιµάται στα 400εκ. ευρώ.

Πιλοτικό σύστηµα πληροφόρησης
επιβατών και νέα οχήµατα στον ΟΑΣΘ
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδροµή που ακολουθεί το λεωφορείο, το σηµείο που βρίσκεται, τις στάσεις που έπονται, αλλά
και για τον καιρό θα µεταδίδονται στους επιβάτες του ΟΑΣΘ, µέσα
από οθόνες πληροφόρησης που θα εγκατασταθούν στα λεωφορεία. Πρόκειται για ένα σύστηµα τηλεµατικής, το οποίο από τον
Οκτώβριο θα εφαρµοστεί πιλοτικά σε δέκα λεωφορεία του Οργανισµού προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα, λάθη
και ατέλειες και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, ώστε στη
συνέχεια να επεκταθεί.
Σε πρώτη φάση στις οθόνες θα εµφανίζεται έγχρωµος, ψηφιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης, µε τη λεωφορειακή γραµµή στην
οποία ανήκει το λεωφορείο, τη θέση του πάνω στο χάρτη και τις
στάσεις της γραµµής µε την επόµενη να φαίνεται µε εντονότερα
γράµµατα. Η εµφάνιση της θέσης του λεωφορείου θα γίνεται σε
πραγµατικό χρόνο, αφού το στίγµα θα ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο. Με αυτόν τον τρόπο οι επιβάτες θα µπορούν να παρακολουθούν την πορεία του λεωφορείου και να αντιλαµβάνονται
ευκολότερα το πού βρίσκονται αλλά και την απόσταση από κάθε
στάση και ειδικότερα από τον προορισµό τους. Θα υπάρχει δυνατότητα στο κάτω µέρος να εµφανίζεται η απόσταση από την
επόµενη στάση, καθώς επίσης και εκτίµηση χρόνου άφιξης στην
επόµενη στάση. Το νέο σύστηµα θα έχει επίσης δυνατότητα για:
εφαρµογή προβολής της τρέχουσας µετεωρολογικής κατάστασης αλλά και πρόβλεψης για τις επόµενες ηµέρες για την πόλη

33 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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της Θεσσαλονίκης, εφαρµογή προβολής ειδήσεων σε µορφή
κυλιόµενων µηνυµάτων και εφαρµογή προβολής διαφηµίσεων,
υπό τη µορφή βίντεο αλλά και κειµένου.
Επιπλέον, σε ανανέωση του στόλου των λεωφορείων του προχωρά ο ΟΑΣΘ, ο οποίος σταδιακά θα προµηθευτεί 123 νέα
αστικά, αντικαθιστώντας αντίστοιχο αριθµό λεωφορείων που
έχουν συµπληρώσει 15 χρόνια ζωής. Όταν ολοκληρωθεί η αντικατάσταση, ο µέσος όρος ζωής των 622 λεωφορείων που αποτελούν το στόλο του ΟΑΣΘ θα πέσει στα πέντε χρόνια από έξι µε
επτά που είναι σήµερα.
Η αρχή γίνεται εντός του έτους, και συγκεκριµένα το ∆εκέµβριο,
οπότε αναµένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και να παραδοθούν στον ΟΑΣΘ 18 νέα λεωφορεία. Το πρώτο εξάµηνο του 2012
πρόκειται να παραδοθούν ακόµα 15 αρθρωτά λεωφορεία τα
οποία θα αντικαταστήσουν µέρος των µπλε αρθρωτών αστικών
που έχουν παραµείνει στην κυκλοφορία και πρόκειται να αποσυρθούν. Επίσης ο οργανισµός θα προχωρήσει σε διαγωνισµό
µέσα στο Νοέµβριο, για την προµήθεια 90 ακόµα νέων λεωφορείων. Το κόστος για τα 123 λεωφορεία είναι περίπου 42,5 εκατ.
ευρώ, ποσό που αποτελεί επένδυση των µετόχων του ΟΑΣΘ
Όλα τα λεωφορεία θα διαθέτουν κλιµατισµό, θα είναι προσβάσιµα στους ανθρώπους µε αναπηρίες, θα έχουν µόνον ένα σκαλοπάτι ώστε να είναι εύχρηστα στους ηλικιωµένους, στα παιδιά
και γενικότερα στους ανθρώπους µε µειωµένη κινητικότητα, θα
διαθέτουν σύστηµα επίκλισης (θα µπορούν να γέρνουν) και θα
διαθέτουν κινητήρα Euro5.

Έργα αναβάθµισης των υποδοµών
του αεροδροµίου «Μακεδονία»
∆ύο έργα µε στόχο την αναβάθµιση του αεροδροµίου «Μακεδονία» προωθούνται για άµεση ολοκλήρωση: το έργο της επέκτα-

σης του διαδρόµου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28
(µετά παραλλήλου τροχοδρόµου) και η αναβάθµιση του υφιστάµενου διαδρόµου 10-28.
Το έργο της επέκτασης του διαδρόµου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 περιλαµβάνει την επέκταση του διαδρόµου
κατά 1.000 µέτρα στη θάλασσα και την επέκταση, σε αντίστοιχο
µήκος, του παράλληλου τροχόδροµου.
Η ολοκλήρωση του έργου µετατέθηκε για το Σεπτέµβριο του
2013, αντί για το καλοκαίρι του 2011 που ήταν η αρχική ηµεροµηνία παράδοσης και το τέλος του 2012 που ήταν η πρώτη παράταση. Μετά την έναρξη του έργου, ο τρόπος κατασκευής του
διαφοροποιήθηκε σε σχέση µε τη µελέτη. Εξαιτίας κατασκευαστικών ζητηµάτων και κυρίως λόγω των προβληµάτων που προέκυψαν στην προµήθεια υλικών για την επίχωση του θαλάσσιου
τµήµατος, ανέκυψαν σηµαντικές καθυστερήσεις στη εξέλιξη του
έργου και αύξηση της δαπάνης κατασκευής κατά 27 εκατ. ευρώ
περίπου, το οποίο καλύπτεται από εθνικούς πόρους.
Θεωρείται ένα πολύ σηµαντικό έργο για την επιχειρησιακή αναβάθµιση του αεροδροµίου, ώστε να µπορούν να προσγειώνονται
και τα πολύ µεγάλα σύγχρονα αεροσκάφη µε απώτερο στόχο να
γίνει η Θεσσαλονίκη διεθνής αεροπορικός κόµβος. Ταυτόχρονα
όµως είναι και ένα δύσκολο και δαπανηρό έργο, δεδοµένου ότι
η επέκταση του διαδρόµου γίνεται µέσα στη θάλασσα. Το έργο µε
προϋπολογισµό 246 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του
2005 και βρίσκεται σε προχωρηµένη φάση υλοποίησης.
Μέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί το 60% του έργου και έχει επιχωµατωθεί τµήµα περίπου 800 µέτρων της θάλασσας µε 3,7
εκατ. κυβικά υλικών. Υπολογίζεται ότι έως το τέλος του έργου
θα έχουν χρησιµοποιηθεί συνολικά 5 εκατ. κυβικά αµµοχάλικο.
Εντός του 2011 αναµένεται να δηµοπρατηθεί το έργο “Αναβάθ-

µιση του υφιστάµενου διαδρόµου 10-28 του κρατικού αερολιµένα Θεσσαλονίκης 'Μακεδονία'”, σύµφωνα µε τον υφυπουργό
κ. Μαγκριώτη, προϋπολογισµού 40 εκατ. ευρώ, µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Η σχετική µελέτη εκπονείται από την ΥΠΑ και το φυσικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει την πλήρη ανακατασκευή του υφιστάµενου χερσαίου τµήµατος του διαδρόµου 10-28 (εξυγίανση,
οδοστρωσία, νέος αντιολισθηρός τάπητας) ώστε ο νέος εκτεταµένος διάδροµος να έχει οµοιόµορφα λειτουργικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά (υποδοµή, αντοχή). Η κατασκευή αυτού του
έργου δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδροµίου, καθώς
κατά το χρονικό διάστηµα των εργασιών θα χρησιµοποιείται ο
παράλληλος τροχόδροµος 10-28.
Το έργο της αναβάθµισης θα έχει ολοκληρωθεί πριν την περαίωση του έργου της επέκτασης του διαδρόµου στη θάλασσα, καθότι όλες οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες για την απόδοση
του συνόλου του διαδρόµου σε λειτουργία περιλαµβάνονται
στην τρέχουσα εργολαβία της επέκτασης.

Σταθµοί διοδίων και ΣΕΑ
στην Εγνατία Οδό
Μέσα στο προσεχές δίµηνο τίθενται σε λειτουργία πέντε νέοι
σταθµοί διοδίων κατά µήκος της Εγνατίας Οδού, οι τέσσερις εκ
των οποίων πρόκειται να λειτουργήσουν µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Από τους τέσσερις νέους σταθµούς που θα τεθούν σε λειτουργία οι δύο βρίσκονται δυτικά της Θεσσαλονίκης και οι δύο
ανατολικά. Ειδικότερα, πρόκειται να λειτουργήσουν διόδια στη
θέση Τύρια, στα όρια Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, στο Μαλακάσι
µεταξύ Μετσόβου και Γρεβενών, στην περιοχή της Βόλβης και
στον Ίασµο µεταξύ Ξάνθης και Κοµοτηνής. Ο πέµπτος σταθµός,
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ο οποίος θα λειτουργήσει έως το τέλος του έτους, βρίσκεται στον
κόµβο Μουσθένης, στο Παγγαίο.
Το κόστος διέλευσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα θα είναι ίδιο σε όλους
τους σταθµούς και θα ανέρχεται στα 2 ευρώ. Στην τιµή αυτή θα
µειωθεί και το κόστος διέλευσης από τον µοναδικό σταθµό ο
οποίος ήδη βρίσκεται σε λειτουργία στον Πολύµυλο Κοζάνης.
Τα διόδια των Μαλγάρων θα ενταχθούν στο δίκτυο διοδίων της
Εγνατίας Oδού, στο οποίο σε πλήρη ανάπτυξη θα λειτουργούν
δεκατρείς σταθµοί.
Με τη λειτουργία των διοδίων θα συντηρηθεί η Εγνατία Oδός,
που ετησίως κοστίζει 70 εκατ. ευρώ, ενώ θα αποπληρωθεί παράλληλα και το δάνειο ύψους 1 δισ. ευρώ που είχε συναφθεί επί
κυβερνήσεως Ν.∆. για την ολοκλήρωση του δρόµου µε ιδιωτικές
τράπεζες (Πειραιώς, Αγροτική, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο), µε
υποθήκη τα διόδια.
Σηµαντική καθυστέρηση όµως εµφανίζεται στην Εγνατία Οδό,
όσον αφορά στην κατασκευή Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και χώρων στάθµευσης. Λόγω υποχρηµατοδότησης, η κατασκευή των ΣΕΑ καθυστερεί και το έλλειµµα σε
χώρους στάσης, στάθµευσης και ανάπαυσης των οδηγών είναι
εµφανές στα 670 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου. Σήµερα είναι σε
λειτουργία µόλις ένας ΣΕΑ στη Βέροια (Πλάτανος Ηµαθίας) και
δέκα παρκινγκ, ενώ ο σχεδιασµός της «Εγνατία Οδός ΑΕ» είναι
να υπάρχει ένας ΣΕΑ ανά 50 - 60 χλµ. Άλλοι τρεις ΣΕΑ βρίσκονται σε εκκρεµότητα παρόλο που οι διαγωνισµοί τους έχουν ολοκληρωθεί, έχουν επιλεγεί οι ανάδοχοι και υπογράφηκαν και οι
σχετικές συµβάσεις στο Αρδάνιο Έβρου, στην Κοµοτηνή και στην
Ηγουµενίτσα, καθώς, η έναρξη κατασκευής τους καθυστερεί
επειδή πρέπει να προηγηθούν κάποια έργα υποδοµής από την
''Εγνατία Οδό ΑΕ''.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ
Οι δύο φωτογραφίες που παρουσιάζονται παρακάτω
έχουν ληφθεί από το υπό κατασκευή Εθνικό οδικό δίκτυο. Η προσπάθεια που απαιτείται από τον οδηγό για
να οδηγήσει υπό τις συνθήκες αυτές (ειδικά κατά τις
νυχτερινές ώρες) θα µπορούσε να είναι περίπου ίδια
µε αυτή των πιλότων της Φόρµουλα 1. Χωρίς ίχνος αιχµής σε κανέναν µεµονωµένα από τους συντελεστές της
κατάστασης αυτής (αλλά µε αγανάκτηση προς όλους
µαζί ταυτοχρόνως στο βαθµό που αναλογεί) είναι φανερό ότι είναι περισσότερο από ενοχλητική και στενάχωρη (εκτός από δραµατικά επικίνδυνη).

Σήραγγες Τεµπών
«Παγωµένα» είναι τα έργα στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης στην περιοχή των Τεµπών, τα οποία κατασκευάζονται
µε σύµβαση παραχώρησης, µε ένα σηµαντικό τµήµα των κεφαλαίων που απαιτούνται να προέρχεται από δανεισµό.
Το έργο σταµάτησε από το τέλος του περασµένου Μαΐου, καθώς
οι τράπεζες σταµάτησαν τη χρηµατοδότησή του, παρότι η κατασκευή των σηράγγων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, επειδή δεν το
θεωρούν βιώσιµο. Οι τράπεζες θεωρούν ότι το έργο δεν είναι
βιώσιµο και αυτό οφείλεται στη δραµατική µείωση της κυκλοφορίας, λόγω της αύξησης στην τιµή της βενζίνης και της οικονοµικής κρίσης ενώ ο υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, Γιάννης Μαγκριώτης, εµφανίζεται αισιόδοξος για την
επανέναρξη των έργων στα τέλη του έτους. Παρόλα αυτά, η
εταιρία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» εκφράζει τη βεβαιότητα ότι παρά τη διακοπή των εργασιών, δε θα υπάρξει µεγάλη απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραµµα που έχει ως
σηµείο αναφοράς το 2013.
Πρόκειται για το σηµαντικότερο έργο που κατασκευάζεται στον
αυτοκινητόδροµο Αιγαίου, τα 25 χιλιόµετρα που παρακάµπτουν
τον ορεινό όγκο του Κίσσαβου µε χρήση 11,5 χιλιοµέτρων σήραγγας. Οι 3 συνολικά δίδυµες σήραγγες, η µία εκ των οποίων
έχει µήκος 6 χλµ. (η διάνοιξή της ολοκληρώθηκε στο τέλος του
περασµένου Μαΐου) και είναι η µεγαλύτερη των Βαλκανίων, θα
διασφαλίζουν την οµαλή διάβαση και θα µειώσουν κατά περίπου 15 λεπτά το χρόνο διαδροµής ενώ και η παράκαµψη στο
ύψος του Πλαταµώνα και του Παλαιού Παντελεήµονα είναι αρκετά σηµαντική. Το µέγιστο βάθος κατασκευής τους από το φυσικό έδαφος πλησιάζει τα 300 µέτρα, ενώ τα υλικά εκσκαφής
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των δρόµων πριν και µετά
τις σήραγγες, όπου απαιτούνται επιχωµατώσεις.
Στο συγκεκριµένο τµήµα περιλαµβάνονται ακόµα η κατασκευή
11,3 χλµ. αυτοκινητόδροµου, 17 χλµ. δευτερευουσών οδών και
οδών εξυπηρέτησης, τρεις µεγάλες γέφυρες µήκους 700, 500
και 200 µέτρων, δύο νέοι ανισόπεδοι κόµβοι στη Ραψάνη και
στον Πλαταµώνα, τρεις ανισόπεδοι κόµβοι στο τµήµα Κατερίνη
- Κλειδί, πέντε κτίρια εξυπηρέτησης σηράγγων και τέσσερα κτίρια εγκαταστάσεων εξαερισµού σηράγγων.
*Κατερίνα Χρυσοστόµου

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος
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Ευχές για καλή τύχη (τι άλλο;) στους χρήστες του Εθνικού δικτύου και υπευθυνότητα προς τους έχοντες την
αρµοδιότητα για την ολοκλήρωση των έργων.
Οι φωτογραφίες και το σχόλιο εστάλησαν
από το συνάδελφο Λουκά ∆ηµητρίου
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».
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