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EDITORIAL
Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια
από την ηµέρα που οι συνάδελφοι µε την ψήφο τους ανέδειξαν
το ∆Σ της διετίας Μάρτιος 2010
– Μάρτιος 2012. Στο Ελεύθερο
Βήµα του τεύχους 171 του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, του πρώτου
δηλαδή τεύχους µετά την
εκλογή µας, ευχαρίστησα τους
συναδέλφους για την ψήφο και
την προτίµησή τους σε όλους
όσους εκλεχτήκαµε τότε, όπως
και τους συναδέλφους στο ∆Σ
που στην πρώτη µας συνεδρίαση για την κατάρτισή µας σε
σώµα µε εξέλεγαν ως τον 14ο
Πρόεδρο του Συλλόγου µας για
την διετία 2010-2012.
Σήµερα, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, συµπληρώνονται τα δύο χρόνια από την ηµέρα που ξεκινήσαµε όλοι µαζί τη θητεία µας, τα µέλη του νέου τότε
∆Σ. Μια θητεία που έθεσε µεσοπρόθεσµους αλλά και µακροπρόθεσµους στόχους,
εν µέσω µιας ιδιαίτερα δύσκολης συγκυρίας για τη χώρα, για τους πολίτες της και
για όλους εµάς τους Συγκοινωνιολόγους. Τα δύο αυτά χρόνια, είδαµε να επισυµβαίνουν δραµατικές αλλαγές στο οικονοµικό και κοινωνικό σκηνικό της Ελλάδας, αλλαγές πρωτοφανείς που επηρέασαν σε βάθος τους τοµείς που αφορούν
το αντικείµενο και τις επιδιώξεις µας, που είναι «η προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης και η πρόοδος της Μελέτης των Μεταφορών στην Ελλάδα», αλλά
και η ουσιαστική συνεισφορά στην ποιότητα ζωής των πολιτών, όσον αφορά τις καθηµερινές τους µετακινήσεις.
Παρ’ όλες τις τόσο αντίξοες συνθήκες, θέλω να πιστεύω ότι ο απολογισµός του
απερχόµενου ∆Σ του Συλλόγου καταδεικνύει µια δραστήρια παρουσία, µέσω της
δηµοσιοποίησης των σαφών θέσεων του Συλλόγου µας σε επίκαιρα θέµατα Μεταφορών, µέσω της δηµιουργίας µόνιµων επί θητεία Επιτροπών που εργάσθηκαν για τη µορφοποίηση, παγίωση και δηµοσιοποίηση των θέσεων του ΣΕΣ, µέσω
της διοργάνωσης επιστηµονικών ηµερίδων και συνεδρίων, της συµµετοχής των
µελών σε Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας καθώς και σε πολυάριθµες εκδηλώσεις όπου ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε επαξίως. Στον τοµέα της επικοινωνίας, φροντίσαµε να ανανεώσουµε την αισθητική αλλά και το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού
µας ∆ελτίου, ενώ η Ιστοσελίδα µας έγινε δυναµική και πολυλειτουργική καταφέρνοντας να αποτελέσει σηµείο αναφοράς και ενηµέρωσης για τα µέλη και τους
φίλους του Συλλόγου αλλά και για το ευρύτερο κοινό. Παράλληλα, µε στόχο την
επικαιρότητα και όχι τη δηµοσιότητα, καλλιεργήσαµε το δίαυλο επικοινωνίας µε
τους δηµοσιογράφους του Τύπου, των Τηλεοπτικών και των Ραδιοφωνικών σταθµών, έτσι ώστε να εξασφαλίζουµε επαρκή κάλυψη των θέσεών µας, ενώ επιδιώξαµε και πετύχαµε συναντήσεις µε αρµόδιους Φορείς, για την ανταλλαγή
1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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απόψεων σε θέµατα επικαιρότητας που άπτονται του αντικειµένου
και των επιδιώξεών µας. Ήµασταν και εµείς ένας από τους φορείς
µε σηµαντική συνεισφορά στον τοµέα της Οδικής Ασφάλειας και
συνεχίσαµε την προσπάθειά µας στα πλαίσια της λειτουργίας του
1ου Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) που επιτέλους
συστάθηκε το 2010. Η συνεισφορά αυτή αναγνωρίστηκε και ήταν
τιµή για το Σύλλογο και ακόµη µεγαλύτερη τιµή για µένα όταν
εκλήθην να καταθέσω δύο φορές ενώπιον της Μόνιµης Επιτροπής
της Βουλής, καταθέσεις που ανέδειξαν το Έργο του ΣΕΣ και την επιστηµονική επάρκεια των µελών του. Και για να υπάρχει και η
«βούλα» της αναγνώρισης των µελών µας, ετοιµάσαµε, εκτυπώσαµε και διανείµαµε το Πιστοποιητικό Μέλους του Συλλόγου
µας, ώστε η ειδικότητά µας να είναι περισσότερο αναγνωρίσιµη
στο επαγγελµατικό πεδίο και να βοηθήσει να αποτελέσει κάποτε
η ιδιότητα του µέλους του ΣΕΣ προϋπόθεση συµµετοχής σε δηµόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισµούς.
Πριν δύο χρόνια, όταν αναλάµβανα, µε πλήρη επίγνωση της ευθύνης, τη θέση του Προέδρου του ΣΕΣ, είχα δηλώσει ότι κύρια φιλοδοξία µας δεν ήταν να είµαστε καλύτεροι από τους
προηγούµενους, ούτε ότι είχαµε την πρόθεση να φανούµε οι αποδοτικότεροι όλων. Επιδίωξή µας ήταν να µην αποδειχθούµε κατώτεροι των περιστάσεων. Και αυτό, γιατί γνωρίζαµε ότι όπως ο
τόπος µας έτσι και οι Μηχανικοί και οι Συγκοινωνιολόγοι θα αντιµετωπίζαµε προβλήµατα. Οι αρνητικές προβλέψεις όχι µόνο επιβεβαιώθηκαν αλλά είδαµε την πραγµατικότητα να ξεπερνά συχνά
και τις πιο δυσοίωνες προοπτικές. Ωστόσο, αυτό δεν αποτέλεσε
άλλοθι για µας για να εγκαταλείψουµε οποιαδήποτε προσπάθεια
ουσιαστικής συµβολής σε ό,τι συµβαίνει και µας αφορά. Αντιθέτως κάναµε ό,τι ήταν δυνατό για να ακουστεί η φωνή του ΣΕΣ, για
να παρέµβουµε σε θέµατα που είναι θέµατα ζωτικής σηµασίας για
τον τόπο µας. Όχι µόνο ανεχθήκαµε τη διαφορετική άποψη, αλλά
την επιδιώξαµε, τη δηµοσιοποιήσαµε και της δώσαµε πεδίο αναφοράς µέσα από την ιστοσελίδα µας, ώστε οι πολλές, κόσµιες, τεκµηριωµένες αλλά και διαφορετικές απόψεις να βρουν χώρο
έκφρασης. Ο τελικός λόγος ανήκει σε όλα τα µέλη και τους φίλους
του ΣΕΣ, που είναι οι µόνοι αρµόδιοι να κρίνουν το Έργο µας. Θα
ήθελα πραγµατικά να είχα την τύχη να χρηµατίσω Πρόεδρος σε
άλλες, καλύτερες εποχές, όπου οι παρεµβάσεις µας θα έβρισκαν
ίσως πιο γόνιµο έδαφος. Ποιος δεν θα το ήθελε; Για το καλό του
Συλλόγου, των µελών, της πολιτείας, των πολιτών που πάντα ελπίζουν σε βελτίωση των συνθηκών µετακίνησής τους στην καθηµερινή τους ζωή. Ωστόσο η θητεία µου και αυτή των συναδέλφων
στο ∆Σ σε τόσο δύσκολους καιρούς ήταν µια ευκαιρία να προσπαθήσουµε µε σθένος και χωρίς απαισιοδοξία, να αποδεχθούµε την
πρόκληση για να αποδείξουµε ότι ξέρουµε να συνεχίζουµε, προσβλέποντας στο καλύτερο. Και όχι µόνον δε µεµψιµοιρώ, αντιθέτως νιώθω ικανοποίηση που η συγκυρία δοκίµασε τις δυνατότητές
µας και µας βρήκε -θέλω να πιστεύω- επαρκείς. Για παράδειγµα,
ακόµη και σε αυτή την πολύ απαιτητική οικονοµικά περίοδο, δεν
στρέψαµε το βλέµµα µας από την προσπάθεια για οικοδόµηση της
2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

µελλοντικής κοινωνίας µε βάση αρχές της βιώσιµης κινητικότητας
και της φροντίδας στο περιβάλλον µε τουλάχιστον τρεις από τις
Επιτροπές του Συλλόγου να ασχολούνται µε τα θέµατα αυτά.
Θα ήταν ασέβεια εκ µέρους µου να µην ευχαριστήσω µε όλη µου
την καρδιά τους συναδέλφους µου στο ∆Σ και τους φίλους µου και
συνεργάτες µου από τον επαγγελµατικό µου χώρο που βοήθησαν
σηµαντικά σε κάθε τι που τους ζητήθηκε και που θέλουν και που
επεδίωξαν να παραµείνουν αφανείς. Άλλωστε ο τόπος µας είναι
µικρός και όλοι µας γνωρίζουµε ποιος δούλεψε και ποιος όχι,
ποιος διέθεσε χρόνο και ποιος όχι και σε τελευταία ανάλυση, ας
κάνουµε όλοι µας και την αυτοκριτική µας. Σε ό,τι µε αφορά, ζητώ
συγνώµη αν έσφαλα, κάπου, σίγουρα όµως και θέλω να µε πιστέψετε αυτό δεν έγινε συνειδητά.
Αποφασισµένος και συνεπής µε τις αρχές που διακήρυξα, τότε όταν
ήµουν υποψήφιος, δεν ζητάω επανεκλογή, ανοίγοντας το δρόµο
στην εναλλαγή που πίστευα και πιστεύω ότι παρέχει εχέγγυα συνέχειας. Θα ζητήσω από όλους τους συναδέλφους µέλη του ΣΕΣ,
νεότερους και παλαιότερους να προσέλθουν µαζικά στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Μαρτίου για να εκλέξουµε
όλοι µαζί τους άξιους συναδέλφους που επιθυµούν να καταγράψουν και αυτοί την προσφορά τους στον αξιοθαύµαστο αυτό Σύλλογο. Στη Γενική αυτή Συνέλευση, η οποία θα έχει και Καταστατική
µορφή, είναι ευκαιρία να κάνουµε όλοι µαζί τις τροποποιήσεις στο
Καταστατικό µας, τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες και που επιβάλλονται από τη σύγχρονη εποχή. Ένα επταµελές και όχι πενταµελές ∆Σ, θα δώσει µεγαλύτερες δυνατότητες να γίνει δουλειά, µε
την τριετή και όχι τη διετή θητεία να δίνει και διάρκεια και δυνατότητα εναλλαγής αν συνδυαστεί µε την µη-επανεκλογή του Προέδρου για δεύτερη τριετή θητεία. Να επιλέξουµε τρόπο εκλογής
του ∆Σ που µας απαλλάσσει από το άγχος και το άγος των εξουσιοδοτήσεων και να βρούµε ένα τρόπο που να εξασφαλίζει και τη
συµµετοχή µε την αυτοπρόσωπη παρουσία αλλά και την καθολική
και ευρεία συµµετοχή όλων των µελών που µένουν και εργάζονται εκτός Αθηνών µε την επιστολική ψήφο. Και ναι, είναι η ώρα να
βάλουµε τη βάση για τη στελέχωση του Συλλόγου µε προσωπικό
πλήρους και αποκλειστικής επαγγελµατικής ενασχόλησης. Το νέο
µας γραφείο στην οδό Πανόρµου, γραφείο που αποκτήσαµε στη
διάρκεια αυτής µας της θητείας, προσφέρεται πλέον σα χώρος δηµιουργικής επαγγελµατικής στέγης.
Παραδίδοντας λοιπόν τη σκυτάλη, αναπολώ µε συγκίνηση τις
καλές µας στιγµές, και µε πίκρα τις ίσως λίγες κακές και µεµψίµοιρες αντιπαραθέσεις που αναπτύχτηκαν στη διετία που πέρασε.
Στέλνω την ίδια στιγµή ένα µήνυµα αισιοδοξίας, µια παρότρυνση
για συνεργατικό πνεύµα και µια διαβεβαίωση και εσαεί δέσµευση
ότι θα συνεχίσω σαν απλό µέλος να υπηρετώ το Σύλλογο, το νέο
∆Σ, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του νέου Προέδρου, ευχόµενος
επιτυχία στο Έργο του και τις επιδιώξεις του, για το καλό του Συλλόγου µας.
Βασίλης Χαλκιάς
Πρόεδρος ΣΕΣ
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Επισκoπηση Tων Nεων Oδικων
Εργων Παραχωρησης
Στην Ελλαδα Και Προοπτικες
Ελένη Τυρογιάννη*

Τα νέα έργα παραχώρησης άρχισαν να δηµοπρατούνται στην Ελλάδα σταδιακά εδώ και
σχεδόν µια δεκαετία. Με τις καθυστερήσεις που επήλθαν στην ολοκλήρωση
των διαγωνισµών και στην υπογραφή των συµβάσεων, τα νέα οδικά έργα παραχώρησης
ουσιαστικά ξεκίνησαν την ίδια χρονική περίοδο, µε εξαίρεση την Υποθαλάσσια Αρτηρία
της Θεσσαλονίκης η οποία ξεκίνησε ενωρίτερα.
Η έναρξη παραχώρησης των νέων έργων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Νέο οδικό έργο παραχώρησης

Έναρξη Παραχώρησης

Αυτοκινητόδροµος Μορέας
Ολυµπία Οδός
Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου
Ιόνια Οδός
Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας
Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης *

Μάρτιος 2008
Αύγουστος 2008
Μάρτιος 2008
∆εκέµβριος 2007
Μάρτιος 2008
Αύγουστος 2007

* Η Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης εγκαταλείφθηκε
4 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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λα τα παραπάνω έργα βρίσκονται σήµερα στάσιµα σε επίπεδο
κατασκευής, παρά την κάποια µεγάλη ή µικρή πρόοδο που έχει
συντελεσθεί από την έναρξη παραχώρησης σε επίπεδο κατασκευής νέων τµηµάτων ή/και βελτίωσης υφιστάµενων. Εξαίρεση αποτελεί ο Αυτοκινητόδροµος Μορέας, που παρά τις καθυστερήσεις,
εµφανίζει µια διαρκή πρόοδο στην κατασκευή των νέων τµηµάτων. Αντίθετα η λειτουργία και συντήρηση των υφιστάµενων τµηµάτων που
αποτελούν τµήµα των παραχωρήσεων, δεν έχει διακοπεί και εκπονείται συστηµατικά και αδιαλείπτως από την έναρξη της παραχώρησης.
Παρατηρείται λοιπόν ότι τα Νέα Έργα Παραχώρησης, παρά τις τεχνικές
και χρηµατοοικονοµικές ιδιαιτερότητες του κάθε έργου, έχουν κάποια
κοινά στοιχεία, που δικαιολογούν και τη θεώρησή τους ως µια ενιαία
κατηγορία έργων.
Κατ’ αρχήν όλα τα νέα έργα αναπτύχθηκαν µε τη µέθοδο της Παραχώρησης, κατά τα πρότυπα του Project Financing, που ορίζεται ως η χρηµατοδότηση Έργων, η αποπληρωµή των οποίων, βασίζεται σε µεγάλο
βαθµό στα έσοδα που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί. Τα πρώτα έργα παραχώρησης στην Ελλάδα είναι η Αττική Οδός,
η Γέφυρα Ρίου-Αντίριου και το αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ
τα νέα οδικά έργα αποτελούν τη δεύτερη γενιά των παραχωρήσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά των παραχωρήσεων είναι:
• Υλοποίηση µέσω Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, την Εταιρία Παραχώρησης
• Αρκετά εµπλεκόµενα µέρη:
– Κύριος του Έργου – Ελληνικό ∆ηµόσιο
– Μέτοχοι / Επενδυτές
– Παραχωρησιούχος
– ∆ανειστές
– Κατασκευαστής
– Ανεξάρτητος Μηχανικός
– Χρηµατοοικονοµικοί, Νοµικοί και Τεχνικοί Σύµβουλοι
• Επιµερισµός κινδύνων στα µέρη που είναι οι πλέον κατάλληλοι να
τους διαχειριστούν.
• Χρηµατοδότηση από τον Ιδιωτικό Τοµέα κυρίως από δανειακά (µεγάλης χρονικής διάρκειας), Ίδια Κεφάλαια καθώς και από το ∆ηµόσιο.
• Καθορισµένη συµβατική / χρηµατοδοτική δοµή που αποτυπώνεται
σε µεγάλο αριθµό ιδιαίτερα λεπτοµερών συµβάσεων.

Η ισορροπία µεταξύ όλων των στόχων των εµπλεκόµενων µερών επιτυγχάνεται µέσω της κατανοµής των κινδύνων. Ο καταµερισµός των
κινδύνων, όπως απεικονίζεται στις συµβάσεις των νέων έργων, παρουσιάζεται ως εξής:
• Απαλλοτριώσεις, Αδειοδοτήσεις, Αρχαιότητες, Αλλαγές Σχεδιασµού
και Πρόσθετες Εργασίες: Αναλαµβάνεται από το ∆ηµόσιο.
• Κατασκευή / Ολοκλήρωση έργου: Αναλαµβάνεται από τον Παραχωρησιούχο.
• Ανωτέρα βία: Αναλαµβάνεται από το ∆ηµόσιο.
• Λειτουργία και Συντήρηση έργου: Αναλαµβάνεται από τον Παραχωρησιούχο
• Κυκλοφοριακή Ζήτηση: Αναλαµβάνεται από τον Παραχωρησιούχο.
• Χρηµατοοικονοµικά: Αναλαµβάνεται από τον Παραχωρησιούχο και
το ∆ηµόσιο.
• Μακροοικονοµικά και πολιτικά: Αναλαµβάνεται από τον Παραχωρησιούχο και το ∆ηµόσιο.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι κίνδυνοι που αναλαµβάνονται
από τον Παραχωρησιούχο, ουσιαστικά αναλαµβάνονται και από τους
∆ανειστές.
Είναι εποµένως εύκολα αντιληπτό ότι η οµαλή πρόοδος των έργων παραχώρησης εξαρτάται από σύνθετους παράγοντες και οι λύσεις που θα
προταθούν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από το σύνολο των εµπλεκοµένων µερών.
Σήµερα, η διεθνής οικονοµική κρίση και ιδιαίτερα η πρωτόγνωρη κρίση
που µαστίζει τη χώρα µας έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την οµαλή
εξέλιξη των έργων. Ουσιαστικά είναι η ίδια η βιωσιµότητα των έργων
που κλονίζεται µιας και έχουν υπάρξει ριζικές ανατροπές στα δεδοµένα
σε σχέση µε τη περίοδο προετοιµασίας των προσφορών και τη περίοδο
ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτικών και συµβατικών συµφωνιών.
Μια αναλυτική επισκόπηση των νέων έργων µπορεί να συνεισφέρει
τόσο στην επισήµανση της σπουδαιότητας των έργων αυτών για τον τεχνικό κόσµο της χώρας και ευρύτερα τη κοινωνία όσο και στην αναγνώριση των προβληµάτων που αποτελεί προϋπόθεση για την εύρεση
των λύσεων.
* Ελένη Τυρογιάννη, (241)
Αττικές ∆ιαδροµές ΑΕ, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, PhD
5 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Γιάννης Νασούλης*

Το Έργο

Α

υτοκινητόδροµος Αιγαίου ονοµάζεται το έργο Παραχώρησης που περιλαµβάνει το τµήµα της ΠΑΘΕ «Μαλιακός –
Κλειδί» από τις Ράχες Φθιώτιδας (βόρειο άκρο του Μαλιακού κόλπου) έως το Κλειδί Ηµαθίας (κόµβος µε την Εγνατία
Οδό). Στην Παραχωρησιούχο Εταιρεία «Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε.» συµµετέχουν οι εταιρείες HOCHTIEF (35%), ΑΚΤΩΡ
(20%), J&P AVAX (16,25%), VINCI (13,75%), ΑΕΓΕΚ (10%) &
ΑΘΗΝΑ (5%).
Το Έργο περιλαµβάνει:
• 205 χλµ. υφιστάµενου αυτοκινητόδροµου (Ράχες - Ευαγγελισµός και Σκοτίνα - Κλειδί)
• 25 χλµ. της υφιστάµενης Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) στην
κοιλάδα των Τεµπών και την περιοχή του Πλαταµώνα καθώς
και
• το υπό κατασκευή Νέο Τµήµα Αυτοκινητοδρόµου από τον
Ευαγγελισµό µέχρι τη Σκοτίνα, συνολικού µήκους 25 χλµ, µε
το οποίο θα παρακάµπτονται τα «δύσκολα χιλιόµετρα» της
Κοιλάδας των Τεµπών και της περιοχής του Πλαταµώνα. Το
υπό κατασκευή τµήµα περιλαµβάνει δύο δίδυµες σήραγγες
στην κοιλάδα των Τεµπών µήκους 2 χλµ. και 6 χλµ. και µία δίδυµη σήραγγα στην περιοχή του Πλαταµώνα µήκους 3 χλµ. Η
δεύτερη σήραγγα των Τεµπών θα είναι και η µεγαλύτερη σε
µήκος οδική σήραγγα της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων.

6 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, το Έργο θα
αποτελείται από συνολικά 230 χλµ. Αυτοκινητόδροµου και τα
25 χλµ. της ΠΕΟ τα οποία ο Παραχωρησιούχος θα συνεχίσει να
λειτουργεί και να συντηρεί έως τη λήξη της περιόδου παραχώρησης.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του κατασκευαστικού αντικειµένου ανέρχεται σε περίπου 1,3 δις Ευρώ από τα οποία, ποσοστό
23% προέρχεται από κρατική ενίσχυση (συµπεριλαµβανοµένης
της συµµετοχής της Ε.Ε.), 10% από ίδια κεφάλαια, 44% από δανεισµό ενώ 23% προκύπτει από συλλογή διοδίων.
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η ιστορία του…
Ο Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ήταν ο πρώτος υπεραστικός άξονας που δηµοπρατήθηκε ως Έργο Παραχώρησης το ∆εκέµβριο
του 2003. Η διαδικασία υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε
το 2005, η επιλογή Αναδόχου έγινε το 2006 και η παραχώρηση
άρχισε το Μάρτιο του 2008.
Όταν ξεκίνησε η Παραχώρηση, το 85% του µήκους του Έργου ήταν
ήδη υφιστάµενος αυτοκινητόδροµος και προσέφερε ικανοποιητικό επίπεδο άνεσης στους χρήστες, ενώ τα προβλήµατα εντοπίζονταν κατά κύριο λόγο στην Παλαιά Εθνική Οδό, στην κοιλάδα
των Τεµπών και στην περιοχή του Πλαταµώνα. Το κατασκευαστικό
έργο, η ολοκλήρωση του οποίου θα λύσει και οριστικά πλέον τα
προβλήµατα που δηµιουργεί στην κυκλοφορία η ΠΕΟ, ξεκίνησε
µε ταχύτατους ρυθµούς, κανείς δεν θα µπορέσει όµως να απολαύσει την πρόοδο της κατασκευής προτού το νέο τµήµα ολοκληρωθεί πλήρως και παραδοθεί στην κυκλοφορία.
Παράλληλα µε την πρόοδο της κατασκευής και πάντα σύµφωνα
µε τη Σύµβαση Παραχώρησης, τα διόδια στους τέσσερις υφιστάµενους σταθµούς διοδίων (όντας ήδη υποτιµηµένα και δίχως να
έχουν αυξηθεί από το 2005) άρχισαν να αυξάνονται για πολλούς
διαφορετικούς λόγους (εφαρµογή ζωνικής χρέωσης, αναπροσαρµογή σε τιµές 2008, αµφίδροµη λειτουργία και εφαρµογή
νέας κατηγοριοποίησης οχηµάτων).
Ταυτόχρονα πολλές κατηγορίες χρηστών (κάτοικοι ∆ήµου Ανατολικού Ολύµπου, κάτοικοι ∆ήµου Πελασγίας, ανάπηροι πολέµου, παραπληγικοί, αξιωµατούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εργαζόµενοι σε διάφορες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες κλπ.) που απολάµβαναν επί σειρά ετών ή και δεκαετιών µέσω προνοµιακών
διατάξεων απαλλαγή από την καταβολή διοδίων, κλήθηκαν
πλέον µε βάση το νέο καθεστώς της ΣΠ να καταβάλουν διόδια.
Ο ρυθµός αύξησης των διοδίων που αντανακλούσε το ρυθµό
προόδου του κατασκευαστικού Έργου, δεν ήταν όµως δυνατόν
να δικαιολογηθεί από τη βελτίωση των υπηρεσιών που µπορούσε άµεσα να βιώσει η πλειονότητα των χρηστών αφού περισσότερες από τις προσφερόµενες υπηρεσίες αποκτούν αξία
για το χρήστη µόνο όταν συµβεί κάτι έκτακτο.
Ποιος ενδιαφέρεται αν υπάρχουν στο δρόµο τηλέφωνα έκτακτης
ανάγκης που θα απαντηθούν από ένα Κέντρο ∆ιαχείρισης του
Αυτοκινητόδροµου 24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο; Σί-

γουρα ο χρήστης που έπαθε έµφραγµα τηλεφώνησε, εντοπίστηκε από το Κ∆Α και σώθηκε µε την άµεση αποστολή του ΕΚΑΒ.
Οι υπόλοιποι οδηγοί που απλά πέρασαν χωρίς πρόβληµα;
Ποιος ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι τα στηθαία ασφαλείας
αποκαθίστανται εντός δέκα ηµερών όταν παλαιότερα χρειάζονταν µήνες ή και χρόνια; Μάλλον κανείς, ούτε καν αυτός που τράκαρε σε στηθαίο που αν δεν είχε επισκευαστεί θα έχανε τη ζωή
του, γιατί δεν θα µάθει ποτέ πώς και γιατί γλύτωσε.
Ποιος ενδιαφέρεται για την ύπαρξη περιπόλων για όσο διάστηµα
δεν έχει χρειαστεί τη βοήθειά τους; ∆εν υπάρχει ούτε καν κάποια
στατιστική που να µπορεί να δείξει πόσα εν δυνάµει ατυχήµατα
έχουν αποφευχθεί από τις περισσότερες από τριάντα χιλιάδες
φορές που τα περίπολα έχουν επέµβει τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Αυτοκινητόδροµου Αιγαίου.
Αντιθέτως όµως, όταν κατά την καλοκαιρινή περίοδο δηµιουργούνται ουρές τα απογεύµατα της Κυριακής στην ΠΕΟ, όλοι οι
διερχόµενοι βιώνουν την ταλαιπωρία. Και όταν οι ταλαιπωρηµένοι χρήστες σε αυτές τις συνθήκες καλούνται να πληρώσουν
αυξηµένα διόδια θυµώνουν όλοι µαζί. Είναι λογικό.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη διαφαινόµενη έναρξη της
οικονοµικής κρίσης µετά το καλοκαίρι του 2009 άρχισαν δυστυχώς να δηµιουργούν ένα «εκρηκτικό» µείγµα αντίδρασης,
απαξίωσης, ακόµη και υπονόµευσης του Έργου.
Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η βραχόπτωση που συνέβη
ξηµερώµατα της 17ης ∆εκέµβρη 2009 στην κοιλάδα των Τεµπών. Επτακόσιοι περίπου τόνοι βραχόµαζας κατέπεσαν από
ύψος 100 µέτρων στο οδόστρωµα καταπλακώνοντας συνεργείο
της κατασκευαστικής κοινοπραξίας που είχε πάει να επιθεωρήσει το σηµείο. Ο ίδιος ο ∆ιευθυντής Έργου βρήκε τραγικό θάνατο
στο συµβάν. Οι επιπτώσεις θα µπορούσαν να είναι πολύ βαρύτερες εάν το προηγούµενο βράδυ ο Παραχωρησιούχος δεν είχε
απαιτήσει τη διακοπή της κυκλοφορίας στην κοιλάδα των Τεµπών προστατεύοντας τους χρήστες και σώζοντας πολλές ανθρώπινες ζωές.
H κοιλάδα των Τεµπών έκλεισε επί πέντε σχεδόν µήνες κόβοντας συγκοινωνιακά την Ελλάδα στα δύο και πλήττοντας βέβαια
ποικιλοτρόπως και το ίδιο το Έργο.
Ενώ οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο εφιάλτης κάθε οδικού έργου παραχώρησης µε διόδια άρχισε να εξελίσσεται ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης: ραγδαία

Κυκλοφορία Απρίλιος 2008 - Ιανουάριος 2012

7 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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πτώση της κυκλοφορίας, πτώση που συνεχίζεται µε αµείωτο
ρυθµό µέχρι σήµερα. Το Νοέµβριο του 2010, όταν έγινε πλέον
προφανές το µέγεθος της επερχόµενης κρίσης οι δανείστριες
τράπεζες διέκοψαν τη χρηµατοδότηση του Έργου.
Οι δυσκολίες όµως δεν τελείωσαν εδώ. Η «άδικη» χρέωση
όσων θέλουν να χρησιµοποιήσουν ένα µικρό τµήµα του Αυτοκινητόδροµου και πρέπει να διασχίσουν µετωπικό σταθµό διοδίων
(µια αντικειµενική αδυναµία της πολιτικής διοδίων που το ∆ηµόσιο επέλεξε και αφορούσε όµως πολύ µικρό αριθµό χρηστών
του Αυτοκινητόδροµου Αιγαίου) βρήκε το κατάλληλο έδαφος
(κυρίως στην κατάργηση των προαναφερθέντων προνοµίων),
διογκώθηκε και έγινε σηµαία επανάστασης. Όλη η λογική της
σύµβασης οδηγήθηκε σε απίστευτη ανατροπή. Αντί να πληρώνει
ο χρήστης του ίδιου του έργου βρέθηκαν να πληρώνουν οι φορολογούµενοι ή οι χρήστες άλλων δρόµων. Αντί να κατανέµεται
το βάρος του διοδίου σε περισσότερες ζώνες, το πλήθος των
σταθµών διοδίων που κάνει δικαιότερη κατανοµή στο ζωνικό σύστηµα, «αφορίστηκε» και το συνολικό διόδιο φορτώθηκε σε λιγότερες ζώνες, τρέφοντας (δικαιολογηµένα αυτή τη φορά)
περισσότερο τις αντιδράσεις.
Και τότε άρχισαν να πέφτουν στο τραπέζι διάφορες ιδέες: Να κάνουµε τα διόδια όπως στην Ιταλία (δηλαδή κλειστό σύστηµα µε
34 κόµβους και 130 σταθµούς διοδίων σε 230 χλµ. δρόµου!)
Ακόµα και οι παράπλευροι, που αποκλειστικός σκοπός τους είναι
η εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων (κίνηση αγροτικών µηχανηµάτων κλπ.), βαφτίστηκαν «εναλλακτικές διαδροµές» και
έπρεπε να αποκτήσουν «συνέχεια».
Οι εργαζόµενοι στα διόδια που έκαναν µε επιµέλεια και σύνεση
τη δουλειά που τους ανατέθηκε ονοµάστηκαν κλέφτες, απατεώνες, προσβλήθηκαν, υβρίστηκαν χυδαία, προπηλακίστηκαν,
οδηγήθηκαν κρατούµενοι στα αστυνοµικά τµήµατα και µηνύθηκαν. Ίσως επειδή έκαναν τη δουλειά που τους ανατέθηκε µε µεγαλύτερη επιµέλεια από ότι έπρεπε…
Έτσι πέρασε το καλοκαίρι του 2011 και µετά το φαινόµενο σταµάτησε, σαν να ήταν «µόδα» που πέρασε. Άφησε όµως πίσω του
την ψυχρή λογική των αριθµών, ένα business case που εκµεταλλεύονται πλέον πολλές µεταφορικές εταιρείες, εγχώριες και
ξένες, µη πληρώνοντας διόδια, δηµιουργώντας συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού στην αγορά των µεταφορών και πλήττοντας
σοβαρότατα οικονοµικά το Έργο.

το σήµερα και το αύριο…
Σήµερα, παρά τις δυσκολίες, το 100% των βελτιώσεων στα υφιστάµενα τµήµατα έχει ολοκληρωθεί. Έγιναν ευρείας έκτασης
αποκαταστάσεις στα οδοστρώµατα, διαµορφώθηκαν οι χώροι

στάθµευσης και απέκτησαν τουαλέτες, λειτούργησαν νέοι σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ). Στην περιοχή της κοιλάδας των Τεµπών υλοποιήθηκαν πρωτοφανούς έκτασης και
µεγέθους έργα προστασίας από βραχοπτώσεις.

Και τα νέα τµήµατα όµως έχουν προχωρήσει σηµαντικά µε την
πρόοδο να αγγίζει το 70%. Η διάνοιξη και των δύο σηράγγων
των Τεµπών έχει ολοκληρωθεί ενώ για την τελική επένδυση
υπολείπονται µερικές δεκάδες µέτρα. Η σήραγγα του Πλαταµώνα έχει διανοιχθεί κατά 65%. Μεγάλα τεχνικά έργα όπως η
νέα γέφυρα Πηνειού έχουν ολοκληρωθεί.

Παρόλο που η κυκλοφορία συνεχίζει να µειώνεται, οι στρόφιγγες
της χρηµατοδότησης παραµένουν κλειστές και οι παραβάσεις
από τα φορτηγά µεταφορών συνεχίζονται µε σταθερό ρυθµό, ο
Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου συνεχίζει να συντηρείται και να λειτουργείται µε στόχο όχι µόνο να διατηρηθεί το επίπεδο ασφάλειας και εξυπηρέτησης στα υψηλά σηµερινά επίπεδα αλλά και
να βελτιωθεί περεταίρω.

Και αν υπό τις παρούσες συνθήκες εύλογα τίθεται το ερώτηµα αν θα
συνεχιστεί η προσπάθεια, η απάντηση δύσκολα µπορεί να είναι αρνητική. Η αναπτυξιακή σηµασία του Έργου είναι τεράστια. Και δεν εννοούµε µόνο την αυτονόητη µεσο - µακροπρόθεσµη αναγκαιότητά
του, αφού οι καλές υποδοµές µεταφορών µε τη σωστή παροχή υπηρεσιών είναι από τα βασικότερα κριτήρια έλξης επενδύσεων σε µια
χώρα. Εννοούµε και τη βραχυπρόθεσµη θετική επίπτωση στις τοπικές κοινωνίες εν µέσω της οικονοµικής κρίσης, αφού το Έργο στη
φάση της κατασκευής θα εξασφαλίσει άµεσα εκατοντάδες θέσεις
εργασίας ενισχύοντας την τοπική αλλά και την εθνική οικονοµία.
*Γιάννης Νασούλης, (631)
Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

8 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Ιωάννης ∆ηµητρόπουλος*

Ιστορικό και γενικά
στοιχεία

Ο

αυτοκινητόδροµος "Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα/Σπάρτη"
ολοκληρώνεται µέσω Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας "Μορέας Α.Ε.".
Αντικείµενο του έργου αποτελούν τα 205 χλµ. των οδικών αξόνων Κορίνθου – Καλαµάτας και Λεύκτρου (Μεγαλόπολης) –
Σπάρτης.
Το έργο του Μορέα αποτελεί µέρος του διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού δικτύου και στην πλήρη του ανάπτυξη θα εξυπηρετεί όλους τους νοµούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Βασικό
του πλεονέκτηµα είναι η παροχή ενός δικτύου που θα επιτρέπει
την ταχεία και ασφαλή σύνδεση µεταξύ όλων των περιοχών της
Περιφέρειας – και, µέσω των άλλων σηµαντικών οδικών αξόνων, µε την Αθήνα και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.
10 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Με την ολοκλήρωση του Μορέα η διαδροµή ανάµεσα στην Κόρινθο και την Καλαµάτα θα πραγµατοποιείται µέσα σε 1 ώρα και
15 λεπτά. Για σύγκριση, η διαδροµή µέσω των "παλαιών εθνικών οδών" απαιτούσε 4,5 περίπου ώρες, ενώ µε τη διάνοιξη της
σήραγγας Αρτεµισίου ο συνολικός χρόνος είχε µειωθεί στις 3
περίπου ώρες.
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Επίσης, µέσω της νέας χάραξης από το Λεύκτρο, συντοµεύεται
και ο χρόνος οδικής σύνδεσης της Σπάρτης:
• 35 λεπτά από/προς Τρίπολη έναντι 75 λεπτών σήµερα,
• 55 λεπτά από/προς Καλαµάτα έναντι 75 λεπτών σήµερα, και
• 70 λεπτά από/προς Κόρινθο έναντι 95 λεπτών σήµερα.
Αυτό το σηµαντικό κέρδος χρόνου έχει ήδη υλοποιηθεί σε ένα σηµαντικό του µέρος, καθώς βρίσκονται ήδη σε λειτουργία περίπου
113,5 χλµ. αυτοκινητοδρόµου µεταξύ Κορίνθου – Τρίπολης – Παραδεισίων Αρκαδίας. Σε αυτό το µήκος συµπεριλαµβάνονται:
• Τα 82 χλµ. του προϋπάρχοντος αυτοκινητοδρόµου "ΚόρινθοςΤρίπολη", που εγκαινιάστηκε το 1992 (Σολοµός Κορινθίας
έως Τρίπολη, συµπεριλαµβανοµένης της µονής σήραγγας Αρτεµισίου) και συµπληρώθηκε σταδιακά, πριν την έναρξη παραχώρησης, µε τα τµήµατα "Κόρινθος-Σολοµός" (σύνδεση µε
Ε.Ο. Αθήνας-Πάτρας) και Παράκαµψη Τρίπολης.
– Το προϋπάρχον τµήµα ανακατασκευάστηκε και αναβαθµίστηκε στο πλαίσιο της Σύµβασης Παραχώρησης.
• Τα 12 χλµ. του νέου τµήµατος "Τρίπολη-Αθήναιο" (έναρξη λειτουργίας το Νοέµβριο 2010)
• Τα 13,5 χλµ. του νέου τµήµατος "Αθήναιο-Λεύκτρο" (έναρξη
λειτουργίας το Μάρτιο 2010)
• Τα 6 χλµ. του νέου τµήµατος "Λεύκτρο-Παραδείσια" (έναρξη
λειτουργίας το Νοέµβριο 2010)
Η έναρξη λειτουργίας του τµήµατος "Κόρινθος-Τρίπολη" το 1992
βελτίωσε σηµαντικά την προσβασιµότητα της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου. Καθοριστική υπήρξε η επιλογή νέας χάραξης δυτικά του όρους Αρτεµίσιο, µε την οποία παρακάµφθηκε το
τµήµα της παλιάς Εθνικής Οδού µέσω Αχλαδόκαµπου µε τους
συνεχείς ανακάµπτοντες ελιγµούς. Σε υψόµετρο περίπου 750µ.
κατασκευάστηκε η σήραγγα Αρτεµισίου, µήκους 1,4 χλµ., και
κοντά στο νότιο άκρο της ένας σταθµός εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ "Αλέα"), στην κατεύθυνση προς νότο. Η σήραγγα
λειτούργησε µε µονό κλάδο και αµφίδροµη κυκλοφορία, αλλά
τα στόµια του δεύτερου κλάδου κατασκευάστηκαν εξαρχής για
να διευκολυνθεί η µελλοντική ολοκλήρωση του υπόγειου
έργου.

Η συνολική κυκλοφορία µεταξύ νότιας/κεντρικής και βόρειας
Πελοποννήσου σηµείωσε σηµαντική καθαρή αύξηση κατά τη
δεκαετία του 1990, καθώς παρατηρήθηκε φαινόµενο "γεννώµενης κυκλοφορίας" λόγω της εντυπωσιακής βελτίωσης του
χρόνου µετακίνησης.

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία
Με τη Σύµβαση Παραχώρησης επιδιώχθηκε αφενός η υλοποίηση νέων οδικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας για την εξυπηρέτηση του νότιου µισού της Πελοποννήσου (κυρίως Μεσσηνία
και Λακωνία), αφετέρου η βελτίωση και του υπάρχοντος τµήµατος "Κόρινθος-Τρίπολη" και η ένταξή του σε ενιαίο δίκτυο µαζί
µε τα νέα τµήµατα.
Μέρος των νέων τµηµάτων είχε ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται πριν την προώθηση της παραχώρησης. Πρόκειται για τα λεγόµενα "Νέα Τµήµατα ∆ηµοσίου" τα οποία, µετά την ολοκλήρωσή
τους, παραλαµβάνονται και εντάσσονται στο παραχωρούµενο
Έργο. Αυτά είναι:
• Το "Αθήναιο-Λεύκτρο" (µήκους 13,5 χλµ.) συµπεριλαµβανοµένου του ενός κλάδου της σήραγγας Ραψοµάτη (1,3 χλµ.).
Όπως αναφέρθηκε, αυτό ήδη λειτουργεί από τον Μάρτιο
2010, µαζί µε το δεύτερο κλάδο της σήραγγας, που αποτελεί
µέρος του κατασκευαστικού αντικειµένου της Παραχώρησης.
• Το "Παραδείσια-Τσακώνα" (µήκους 12 χλµ.) που είναι υπό κατασκευή.
Τα υπόλοιπα νέα τµήµατα ("Νέα Τµήµατα Παραχωρησιούχου")
συµπεριλαµβάνονται στο "κατ' αποκοπήν" αντικείµενο της Παραχώρησης, µαζί µε τη βελτίωση του "Κόρινθος-Τρίπολη". Πέραν
των όσων ήδη λειτουργούν, υπό κατασκευή βρίσκονται ακόµη
(Φεβρουάριος 2012) τα εξής:
• Τσακώνα-Καλαµάτα, µήκους 32,5χλµ. συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου της Παράκαµψης Καλαµάτας
• Λεύκτρο-Σπάρτη, µήκους 45 χλµ.
• Ο ανισόπεδος κόµβος Μεγαλόπολης – που δεν συµπεριλαµβανόταν στο Νέο Τµήµα ∆ηµοσίου "Αθήναιο-Λεύκτρο".
Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών, το συνολικό µήκος αυτοκινητοδρόµου (συµπεριλαµβανοµένων των απολήξεων στις
περιοχές των κόµβων Κορίνθου, Σπάρτης, Τσακώνας) θα είναι
205 χλµ.
11 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Στη βελτίωση του "Κόρινθος-Τρίπολη" συµπεριλαµβάνονται:
• Η δεύτερη σήραγγα Αρτεµισίου
• Ο ανισόπεδος κόµβος Αγ. Βασιλείου
• Οι συνολικές τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις του τµήµατος:
– Ανανέωση οδοστρώµατος
– Τοπικές βελτιώσεις χάραξης, συµπεριλαµβανοµένων
νέων δίδυµων σηράγγων Στέρνας (0,9 χλµ.) και Νεοχωρίου (0,7 χλµ.)
Μαζί µε τις ήδη αναφερθείσες καθώς και αυτή του
Καλογερικού (0,7 χλµ., στο τµήµα "Τρίπολη-Αθήναιο"), συνολικά υπάρχουν 5 ζεύγη σηράγγων.
– Κατασκευή τριών νέων Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ένα ζεύγος στο Σπαθοβούνι Κορινθίας και ένας
µονός σταθµός στη Νεστάνη προς Αθήνα)
Στο σύνολο του Έργου θα υπάρχουν 8 σταθµοί
(δηλ. επιπλέον ένα ζεύγος στα Αρφαρά Μεσσηνίας
και ένα στην Πελλάνα Λακωνίας).
– Παροχή ΛΕΑ και εξορθολογισµός χώρων στάθµευσηςανάπαυσης
Σε ορισµένα νέα τµήµατα όπως και στις σήραγγες,
όπου για ειδικούς λόγους δεν προβλέπεται ΛΕΑ
πλήρους πλάτους, κατασκευάζονται αντισταθµιστικά πλατύσµατα στάθµευσης.
– Κέντρο Ελέγχου και Συντήρησης (ΚΕΣ) συµπεριλαµβανοµένου Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ∆Κ) – στη
Νεστάνη Αρκαδίας
Βοηθητικές / εφεδρικές εγκαταστάσεις ΚΕΣ και Κ∆Κ
θα υπάρχουν στο τµήµα "Τσακώνα-Καλαµάτα"
(Μεσσηνία)
12 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

– Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης κυκλοφορίας, σηράγγων και λοιπού Η/Μ εξοπλισµού, ελεγχόµενου από
το Κ∆Κ
Το σύστηµα αυτό είναι ενιαίο για το σύνολο του
Έργου, συµπεριλαµβανοµένων δηλαδή και των
νέων τµηµάτων
– Εγκαταστάσεις υποστήριξης Τροχαίας και Πυροσβεστικής
Σε ειδικές Συµφωνίες µε το ∆ηµόσιο εξειδικεύτηκαν οι απαιτήσεις κτιριακής υποδοµής και οχηµάτων των σταθµών/κλιµακίων Τροχαίας και
Πυροσβεστικής ώστε να καλύπτονται παλαιά και
νέα τµήµατα
– Βελτιώσεις / προσθήκες σε τεχνικά, πρανή, στηθαία ασφαλείας, σήµανση, περιφράξεις, φυτεύσεις, απορροές, οδοφωτισµό,
υδροδότηση
και
άλλα
στοιχεία
υποδοµής/εξοπλισµού του αυτοκινητοδρόµου
Στο Έργο λειτουργεί ανοικτό σύστηµα διοδίων που επελέγη ως
βέλτιστο από τεχνικοοικονοµικής πλευράς. Τόσο οι προϋπάρχοντες µετωπικός σταθµοί διοδίων Σπαθοβουνίου Κορινθίας και
Νεστάνης Αρκαδίας, όσο και οι νέοι (δύο ήδη κατασκευασθέντες
και δύο ακόµη υπό κατασκευή) λειτουργούν, βάσει των προβλέψεων της Σύµβασης Παραχώρησης, µε αµφίδροµη χρέωση.
Κάθε µετωπικός σταθµός διοδίων αντιστοιχεί σε ορισµένο "υποτµήµα χρέωσης" και το εφαρµοζόµενο τέλος προκύπτει αναλογικά µε το µήκος του υποτµήµατος, µε ανώτατο όριο τα 0,04
€/χλµ. (τιµές 2003, δηλ. πληθωρισµένες, προ ΦΠΑ).
Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις όπου ο µετωπικός σταθµός
διοδίων βρίσκεται σχετικά κοντά σε ανισόπεδο κόµβο, αποφασίστηκε η κατασκευή µικρών πλευρικών σταθµών διοδίων για
την αποτροπή παρακάµψεων. Στους σταθµούς αυτούς η χρέωση
θα είναι και πάλι αναλογική του µέγιστου (υπολειπόµενου εντός
υποτµήµατος) µήκους που επιτρέπεται να διανύσει ο χρήστης
µετά τη διέλευση.
Εγκαταστάθηκε νέο σύστηµα διοδίων και βελτιώθηκαν οι υφιστάµενοι σταθµοί, ώστε να επιτυγχάνονται λειτουργικές συνθήκες ανάλογες µε αυτές των νέων σταθµών. Το σύστηµα διοδίων
επιτρέπει τη διέλευση µε χειροκίνητες λωρίδες (µε ή, µελλοντικά, και χωρίς εισπράκτορα) καθώς και µε ηλεκτρονική πληρωµή – χρήση ποµποδέκτη. Προς το παρόν υπάρχει συµφωνία
"µονόδροµης διαλειτουργικότητας" µε την Αττική Οδό (συνδροµητές "e-PASS") ενώ µελλοντικά στο πλαίσιο πλήρους διαλειτουργικότητας θα εξυπηρετούνται συνδροµητές όλων των
οδικών υποδοµών µε διόδια.

Χρηµατοδότηση, πρόοδος
εργασιών, προοπτικές
Η χρηµατοδότηση του Έργου πραγµατοποιείται από συνδυασµό
ιδιωτικών και δηµόσιων πόρων. Μέχρι το τέλος της περιόδου
µελετών-κατασκευών (περίοδος "Τ1"), που µε τα σηµερινά δεδοµένα αναµένεται να τελειώσει στις αρχές του 2014, εκτιµάται
ότι θα έχουν διατεθεί:
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• 644 εκ. € από δάνεια ιδιωτικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων καθώς και από ίδια κεφάλαια του
Παραχωρησιούχου
• 342 εκ. € από Κοινοτική και Κρατική χρηµατοδότηση.
Η αποπληρωµή των δανείων γίνεται µέσω των διοδίων – µε προσθήκη κρατικής επιδότησης λειτουργίας µέχρι ενός µέγιστου
ποσού – µέχρι το τέλος της περιόδου λειτουργίας (περίοδος
"Τ2"), δηλ. το Μάρτιο 2038. Όπως και σε κάθε παρόµοιο έργο, η
µακροχρόνια βιωσιµότητα εξαρτάται µεταξύ άλλων και από την
επαλήθευση των κυκλοφοριακών προβλέψεων, οι οποίες επηρεάζονται από µακροοικονοµικές και άλλες παραµέτρους.
Μέχρι το τέλος του 2011 οι κατασκευαστικές εργασίες είχαν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75%. Οι καθυστερήσεις σε σχέση µε το
αρχικό χρονοδιάγραµµα οφείλονται κατά κύριο λόγο σε παράγοντες όπως ο χρόνος υλοποίησης των απαλλοτριώσεων και
ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών εργασιών. Καθυστερήσεις
υπήρξαν επίσης και στις παραδόσεις των Νέων Τµηµάτων ∆ηµοσίου. Τα ανωτέρω γεγονότα επηρεάζουν µεταξύ άλλων και την
πλήρη επίτευξη των προβλεπόµενων εσόδων από διόδια, ενώ
δηµιουργούν και πρόσθετα κατασκευαστικά, χρηµατοδοτικά και
λειτουργικά κόστη. Ωστόσο, µέχρι σήµερα η δανειοδότηση του
Μορέα εξελίσσεται κανονικά.
Η έως τώρα επίτευξη σηµαντικού µέρους των κατασκευαστικών
στόχων του Μορέα, η αισθητή βελτίωση των παρεχόµενων υπη-

ρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (διαχείριση κυκλοφορίας
σε 24ωρη βάση, εξυπηρέτηση µετακινουµένων, συστηµατικές
διαδικασίες συντήρησης, µείωση τροχαίων ατυχηµάτων) καθώς
και η διαρκής προσδοκία και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών δηµιουργούν την αισιοδοξία ότι, έστω και µέσα στο ιδιαίτερα δύσκολο οικονοµικό (και γενικότερο) "κλίµα", το Έργο θα
διατηρήσει στο ακέραιο τις προοπτικές του για ολοκλήρωση και
µακροχρόνια βιωσιµότητα.
*Ιωάννης ∆ηµητρόπουλος, (296)
Μορέας ΑΕ, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, MSc
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Κώστας Παπανδρέου*

Το Έργο

Η

Ολυµπία Οδός είναι το µεγαλύτερο οδικό έργο Παραχώρησης µε ιδιαίτερη στρατηγική σηµασία σε εθνικό και σε
περιφερειακό επίπεδο για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου και της ∆υτικής Ελλάδας. Περιλαµβάνει την αναβάθµιση/βελτίωση των Υφιστάµενων Τµηµάτων αυτοκινητοδρόµου
«Ελευσίνα-Κόρινθος» (63,2 χλµ.) και της «Ευρείας Παράκαµψης Πάτρας» (18,3 χλµ.), καθώς και την κατασκευή τριών Νέων
Τµηµάτων, «Κόρινθος-Πάτρα» (120 χλµ.), «Πάτρα-Πύργος»
(87,5 χλµ.) και «Πύργος-Τσακώνα» (76,2 χλµ.).
Το συνολικό κόστος κατασκευής του Έργου ανέρχεται σε 2,177
εκατοµµύρια ευρώ και η χρηµατοδότηση προέρχεται, σύµφωνα
µε τη Σύµβαση Παραχώρησης, από ένα συνδυασµό πόρων που
περιλαµβάνει τραπεζικά δάνεια, ίδια κεφάλαια του Παραχωρησιούχου, χρηµατοδοτική συµβολή του ∆ηµοσίου, µε συµµετοχή
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και έσοδα από τα διόδια. Στον Παρα14 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

χωρησιούχο, συµµετέχουν οι εταιρείες VINCI CONCESSIONS
S.A.S. (29.9%), HOCHTIEF PPP SOLUTIONS GmbH (17%), J&PΑΒΑΧ Α.Ε. (17%), ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (17%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
(17%) και ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. (2.1%).
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Πρόοδος Κατασκευής
Μέτρα οδικής ασφάλειας ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών & Αναβάθµιση Υφισταµένων Τµηµάτων
Στους πρώτους 12 µήνες από την έναρξη της Παραχώρησης (Αύγουστος 2008) µέχρι τον Αύγουστο του 2009, υλοποιήθηκε ένα
µεγάλο πρόγραµµα µε µέτρα οδικής ασφάλειας πρώτης προτεραιότητας επί της ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών, καθώς και σε τµήµατα
της Πατρών-Πύργου-Τσακώνας τα οποία συµπίπτουν µε τη νέα
χάραξη του Έργου. Τα µέτρα αυτά στόχευαν στην βελτίωση του
επιπέδου οδικής ασφάλειας της ήδη υπάρχουσας υποδοµής,
πριν την έναρξη της Κατασκευής, και περιλάµβαναν µεταξύ των
άλλων, βελτίωση της αντιολισθητικής ικανότητας του οδοστρώµατος σε επιλεγµένες περιοχές, µαζική αντικατάσταση και
ενίσχυση πεπαλαιωµένων και κατεστραµµένων στηθαίων ασφαλείας, βελτίωση της κατακόρυφης σήµανσης, ανανέωση της
διαγράµµισης, τακτοποίηση των χώρων στάθµευσης, καθαρισµό-συντήρηση υδραυλικών, αποκατάσταση της λειτουργίας
του υπάρχοντος οδοφωτισµού και άλλες επιµέρους παρεµβάσεις αντιµετώπισης προϋφιστάµενων προβληµάτων συντήρησης και φθορών.

µεσαία νησίδα µε New Jersey από σκυρόδεµα, την ανακατασκευή του Α/Κ Πάχης (καθαίρεση παλιάς και ανέγερση νέας γέφυρας), ανακατασκευή οδοστρωµάτων, ανανέωση της
διαγράµµισης, επανασχεδιασµό και αντικατάσταση της κατακόρυφης σήµανσης, αποκατάσταση της περίφραξης, κατασκευή
ηχοπετασµάτων, ανακαίνιση/ εκσυγχρονισµό της υποδοµής και
του εξοπλισµού των σηράγγων, έργα διαµόρφωσης/σταθεροποίησης των πρανών, αποκατάσταση του οδοφωτισµού και των
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της οδού, εγκατάσταση
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης κυκλοφορίας (µε κάµερες, µεταβλητές πινακίδες κυκλοφορίας, σταθµούς µέτρησης
κυκλοφορίας, τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης κλπ), την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας,
την κατασκευή εγκαταστάσεων για την Πυροσβεστική και την
Τροχαία, την αναβάθµιση των Σταθµών ∆ιοδίων και πλήθος
άλλων εργασιών.

Κατασκευή Νέων Τµηµάτων Αυτοκινητοδρόµου
Παρά τις σηµαντικές καθυστερήσεις/ προβλήµατα στην παράδοση των χώρων (απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικά κλπ.) και τα
προβλήµατα χρηµατοδότησης, στο τµήµα Κορίνθου-Πατρών,
µέχρι σήµερα έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος ειδικά στον
τοµέα των τεχνικών, αφού έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε
προχωρηµένο στάδιο:
• 12 σήραγγες συνολικού µήκος 16 χιλιοµέτρων
• 21 γέφυρες
• 11 άνω και 71 κάτω διαβάσεις
• 34 τοίχοι αντιστήριξης επιχωµάτων
• 23 τοίχοι ορυγµάτων
• 9 ηµι-στέγαστρα
• 58 οχετοί,

Ταυτόχρονα, ξεκίνησε και ένα εκτεταµένο πρόγραµµα σηµαντικών κατασκευαστικών παρεµβάσεων για την αναβάθµιση των
Υφισταµένων Τµηµάτων αυτοκινητοδρόµου (Ελευσίνας-Κορίνθου και Ευρείας Παράκαµψης Πατρών), οι οποίες µεταξύ άλλων
περιλαµβάνουν αντικατάσταση των µεταλλικών στηθαίων στη

15 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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ενώ στις εκτάσεις που έχουν παραδοθεί µε τη διαδικασία της επίταξης και είναι ελεύθερες αρχαιολογικών εµποδίων και δικτύων
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας έχει ξεκινήσει και η κατασκευή
των επιχωµάτων και βρίσκονται σε εξέλιξη χωµατουργικές εργασίες µήκους 23 χιλιοµέτρων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διάνοιξη των σηράγγων, παρά τις δυσκολίες, προχώρησε µε εντυπωσιακούς ρυθµούς και πλέον έχει
ολοκληρωθεί στις σήραγγες ∆ερβενίου (480µ και 627µ προς
Κόρινθο), Μαύρων Λιθαριών (1.189µ προς Κόρινθο και 1.160 µ
προς Πάτρα) και Παναγοπούλας (4.004µ προς Κόρινθο και
3.160µ προς Πάτρα) και σχεδόν ολοκληρωθεί στις σήραγγες
Ακράτας (790µ και 252µ προς Πάτρα) και Πλατάνου (1.677µ
προς Κόρινθο και 1.571 µ προς Πάτρα).

την παροχή οδικής βοήθειας στους διερχόµενους οδηγούς σε
περίπτωση συµβάντος, καθώς και για την εξασφάλιση υψηλού
επιπέδου διορθωτικής και προληπτικής συντήρησης του δικτύου
σε τοµείς, όπως το πράσινο, ο καθαρισµός της οδού, η αποκατάσταση των στηθαίων ασφαλείας συνεπεία ατυχηµάτων, η χειµερινή συντήρηση, κ.α.
Χαρακτηριστικό του επιπέδου εξυπηρέτησης είναι ότι από την
έναρξη λειτουργίας µέχρι σήµερα οι Οµάδες Περιπόλων-Επέµβασης και Οδικής Βοήθειας έχουν πραγµατοποιήσει δεκάδες χιλιάδες επεµβάσεις βοήθειας σε συµβάντα, που αφορούν κυρίως
ακινητοποιηµένα οχήµατα, εµπόδιο/αντικείµενο στο οδόστρωµα
και διάφορα άλλα συµβάντα (συγκρούσεις µε υλικές ζηµιές,
µποτιλιαρίσµατα κ.α.) µε χρόνο ανταπόκρισης που κυµαίνεται
στις περισσότερες περιπτώσεις στα 15 περίπου λεπτά.

Στο τµήµα Πατρών-Πύργου, οι εργασίες αναπτύχθηκαν σε όλες
τις περιοχές που είχαν παραδοθεί από το ∆ηµόσιο και εκτελέστηκαν από το 21ο χλµ. έως το 56ο χλµ. της νέας χάραξης του
αυτοκινητοδρόµου, ο οποίος οδεύει ανατολικά της υφισταµένης
οδού Πατρών-Πύργου. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι χωµατουργικές (εκσκαφές και επιχώσεις σε µήκος 35 χλµ.), γεφυρώσεις των µεγάλων αρδευτικών καναλιών/ τάφρων, καθώς
και µετατοπίσεις των σωληνωτών δικτύων που χρησιµεύουν
στην άρδευση των καλλιεργειών των πεδιάδων του νοµού
Ηλείας. Επίσης, έχει κατασκευαστεί πλήθος τεχνικών έργων
όπως αντιπληµµυρικοί οχετοί, άνω και κάτω διαβάσεις, γέφυρες και άλλα υποστηρικτικά έργα και χωµατουργικές εργασίες.

Υπηρεσίες Λειτουργίας
Ταυτόχρονα, από τον Αύγουστο 2008, µε την έναρξη της Παραχώρησης εγκαταστάθηκε στο Έργο (και ειδικότερα στο τµήµα
από την Ελευσίνα έως την Πάτρα, συνολικού µήκους 201,5
χλµ.) µόνιµος µηχανισµός Λειτουργίας -ο Λειτουργός (ΟΛΥΜΠΙΑ
Ο∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.)- µε αρµοδιότητα τη συλλογή διοδίων, τη
διαχείριση κυκλοφορίας και τη συντήρηση ρουτίνας. Με περίπου 400 άτοµα προσωπικό, ανάµεσα στα οποία υπάλληλοι περιπολίας, οµάδες επέµβασης και προσωπικό τεχνικής
συντήρησης, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους υπεργολάβους
(οδική βοήθεια ελαφρών και βαρέων οχηµάτων, εξειδικευµένους συντηρητές, κλπ.), καθώς και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Τροχαία και Πυροσβεστική), βρίσκονται σε διαρκή
ετοιµότητα (24 ώρες την ηµέρα και 365 ηµέρες το χρόνο) για
16 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ειδικές Κυκλοφοριακές
Ρυθµίσεις στη ΝΕΟ
Κορίνθου-Πατρών
Η χάραξη του υπό κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόµου Κορίνθου-Πατρών ακολουθεί κατά κανόνα και αξιοποιεί κατά το µέγιστο δυνατό το εύρος κατάληψης της υφιστάµενης ΝΕΟ
Κορίνθου-Πατρών. Εξαίρεση αποτελούν συγκεκριµένες θέσεις,
όπου οι γεωµετρικές προδιαγραφές, το ανάγλυφο ή τα ιδιαίτερα
γεωλογικά χαρακτηριστικά επιβάλλουν τοπικές παραλλαγές
(κυρίως σε περιοχές σηράγγων).

deltio 180:Layout 1

11/3/12

01:47

19

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γεωµετρικός σχεδιασµός, προϋποθέτει µεγάλο αριθµό και ποικιλία παρεµβάσεων καθ’ όλο το µήκος της
ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών, µονόπλευρη ή αµφίπλευρη διαπλάτυνση, σε συνδυασµό µε θέσεις χιαστί διασταυρώσεων κατά την
εναλλαγή της διαπλάτυνσης από τη µια πλευρά στην άλλη,
καθώς και πολλαπλές καθαιρέσεις/επεκτάσεις και ανακατασκευές υφιστάµενων τεχνικών έργων (γεφυρών, κάτω διαβάσεων, οχετών, υδραυλικών έργων, κλπ.).

την πλευρά του ∆ηµοσίου, φορέων (Παραχωρησιούχος, Κατασκευαστής, Λειτουργός, ΥΠΟΜΕ∆Ι, Ανεξάρτητος Μηχανικός, Τροχαία) από το στάδιο του σχεδιασµού µέχρι την υλοποίηση και
λειτουργία -διαχείριση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο
πεδίο.
Η τυπική κυκλοφοριακή ρύθµιση µακράς διάρκειας που εφαρµόζεται είναι αυτή στην οποία ο δρόµος στενεύει σε 1 λωρίδα/κατεύθυνση πλάτους περί τα 3,5 µέτρα κατ’ ελάχιστο µε τα δυο
ρεύµατα κυκλοφορίας να διαχωρίζονται µε ειδικά κολωνάκια τοποθετηµένα στο µέσο µιας ενδιάµεσης ζώνης πλάτους 60 εκ.

Η ανάγκη υλοποίησης των εκτεταµένων κατασκευαστικών εργασιών σε άµεση επαφή και αλληλεπίδραση µε την κυκλοφορία, σε έναν βασικό οδικό άξονα, όπως η ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών,
µε σηµαντική κυκλοφορία και έντονες κυκλοφοριακές διακυµάνσεις και µε ένα ιδιαίτερα δυσµενές ιστορικό οδικής ασφάλειας, συνιστούσε και συνιστά µία από τις σηµαντικότερες
παραµέτρους πολυπλοκότητας και δυσκολίας υλοποίησης του
συγκεκριµένου έργου. Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που απαιτούνται για την κατασκευή πρέπει να στοχεύουν στη βέλτιστη δυνατή εξισορρόπηση/ εξυπηρέτηση αντικρουόµενων ενίοτε
προτεραιοτήτων, που είναι:
• η «κατασκευασιµότητα» (δυνατότητα υλοποίησης των επιµέρους εργασιών),
• η ασφάλεια (διερχόµενων και εργαζοµένων),
• η άµεση και αποτελεσµατική διαχείριση συµβάντων σε περιορισµένο διαθέσιµο πλάτος
• η κατά το δυνατόν οµαλή ροή της κυκλοφορίας, ειδικά σε
ώρες/περιόδους αιχµής.

Εναλλακτικά, στα τµήµατα µε αυξηµένο κυκλοφοριακό φόρτο,
έχει επιλεγεί η εφαρµογή της ρύθµισης, στην οποία τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας διαχωρίζονται µε µία ουδέτερη λωρίδα (buffer) και διπλή σειρά κώνων, η οποία αποδίδεται στην
κυκλοφορία στην κατεύθυνση µε τη µεγαλύτερη κυκλοφορία
όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν και κρίνεται απαραίτητο.

Καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία του εγχειρήµατος ήταν
η ενεργή συµµετοχή και ο ουσιαστικός συντονισµός όλων των
εµπλεκοµένων, τόσο από την πλευρά του Ιδιώτη όσο και από
17 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Και στις δύο περιπτώσεις µειώνονται οι ταχύτητες σε ασφαλή επίπεδα, αποτρέπεται το προσπέρασµα και αποφεύγονται τα σοβαρά ατυχήµατα και οι µετωπικές συγκρούσεις. Επίσης, βασικός

στόχος υπήρξε να υπάρχουν οµοιόµορφες ρυθµίσεις κατά µήκος
της οδού ώστε ο οδηγός να είναι εξοικειωµένος µε αυτό που αντιµετωπίζει.

Σήµερα, το συνολικό µήκος των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθµίσεων επί της ΝΕΟ Κορίνθου -Πατρών ανέρχεται σε 48.5 χλµ.
(από τα 120 χλµ. που είναι το συνολικό µήκος της οδού), ήτοι
το 40% του συνολικού µήκους.

Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα στον τοµέα της οδικής
ασφάλειας
Παρά τις σηµαντικές καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου,
λόγω της παρατεταµένης αναστολής των εργασιών και εξ’αιτίας
της έλλειψης χρηµατοδότησης, έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα
αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα στον τοµέα της οδικής ασφάλειας.
Οι βελτιώσεις αφορούν το σύνολο του έργου και χρονικά τόσο
την περίοδο πριν όσο και την περίοδο µετά την ανάπτυξη των
εκτεταµένων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ΚοΠα.
Συγκρίνοντας στοιχεία ατυχηµάτων πριν και µετά την Έναρξη Παραχώρησης και ειδικότερα στοιχεία ατυχηµάτων της περιόδου Αύγουστος 2010 έως Ιούλιος 2011 (3ο έτος Λειτουργίας υπό
Παραχώρηση) µε την αντίστοιχη περίοδο από Αύγουστο 2007
έως Ιούλιο 2008 (έτος λειτουργίας προ Παραχώρησης), ο συνολικός αριθµός των θανατηφόρων ατυχηµάτων µειώθηκε κατά
70% (και των νεκρών κατά 72%) στο σύνολο του οδικού δικτύου
Ελευσίνας-Κορίνθου-Πατρών. Ιδιαίτερη δε αναφορά αξίζει να
γίνει για το τµήµα της ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών, όπου στα τρία πρώτα
χρόνια της Παραχώρησης ο συνολικός αριθµός των θανατηφόρων ατυχηµάτων και των νεκρών µειώθηκαν κατά 84% (!).

18 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Καθοριστικής σηµασίας γι’ αυτή την βελτίωση ήταν οι ακόλουθοι
παράγοντες:
• Η εφαρµογή των µέτρων οδικής ασφάλειας κατά τον πρώτο
χρόνο της Παραχώρησης, ενίοτε µάλιστα χαµηλού κόστους,
αλλά µε άµεσα και σηµαντικά οφέλη στην ασφάλεια.
• Η εγκατάσταση στο Έργο ενός συνεχούς µηχανισµού λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου (Λειτουργός-Κατασκευαστής).
• Η ενίσχυση του έργου της Τροχαίας, χάρη στη συνεισφορά του
Λειτουργού σε θέµατα τεχνικής αστυνόµευσης και αντιµετώπισης συµβάντων ρουτίνας, που απελευθερώνει τις δυνάµεις
της και της επιτρέπει να επικεντρώνεται στην τροχαία αστυνόµευση.
• Ειδικά για τη ΝΕΟ Κορίνθου-Πατρών, η ίδια η εφαρµογή των
ειδικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, που ήταν αναγκαίες για
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την κατασκευή, επέβαλλε τον περιορισµό της επικίνδυνης οδικής συµπεριφοράς και συνέβαλλε στη δραστική µείωση των
ατυχηµάτων, γεγονός που προς το παρόν και µέχρι την ολοκλήρωση των έργων, αποτελεί, τουλάχιστον ένα παρηγορητικό «παράπλευρο» όφελος.
∆ύο είναι τα κύρια διδάγµατα-συµπεράσµατα της µέχρι τώρα
αποκτηθείσας εµπειρίας ειδικά σε ότι αφορά τη ΝΕΟ ΚορίνθουΠατρών:
• Στον τοµέα της οδικής ασφάλειας αποδείχθηκε ότι υπήρχαν
σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης των υφιστάµενων υποδοµών
ακόµα και µε επιµέρους παρεµβάσεις, ακόµα και πριν την
υλοποίηση των αναγκαίων βαριών κατασκευαστικών εργασιών και εκσυγχρονισµού τους.
• Η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών σε άµεση επαφή και
αλληλεπίδραση µε την κυκλοφορία, προϋποθέτει στενή συνεργασία και συντονισµό µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων, τόσο αυτών της Κατασκευής (Κατασκευαστής-ΕπίβλεψηΥπηρεσία ∆ηµοσίου) όσο και εκείνων της Λειτουργίας (Λειτουργός, Τροχαία, Υπηρεσία ∆ηµοσίου). Το µοντέλο της Σύµβασης Παραχώρησης συµβάλλει καταλυτικά και
αποτελεσµατικά στην κατεύθυνση αυτή και διαµορφώνει τις
συνθήκες επιτυχούς υλοποίησης του εγχειρήµατος.

Η Κατάσταση σήµερα
Σήµερα το Έργο (όπως άλλωστε και τα άλλα Οδικά Έργα Παραχώρησης) βρίσκεται σε αναστολή. Οι κατασκευαστικές εργασίες
έχουν σταµατήσει επισήµως από τον Ιούνιο του 2011 και οι δραστηριότητες του Παραχωρησιούχου περιορίζονται στην καθηµερινή λειτουργία, στη συντήρηση ρουτίνας και στις στοιχειώδεις
εργασίες ασφάλειας - προστασίας των υφιστάµενων κατασκευών,
καθώς βέβαια και στην εξεύρεση µιας βιώσιµης µακροπρόθεσµης λύσης στην τρέχουσα κατάσταση κρίσης του Έργου.
Είναι ευρέως γνωστό ότι µια σειρά από συσσωρευµένα προβλήµατα και καθυστερήσεις (παράδοση χώρων εκτέλεσης του
έργου, απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικά ∆ίκτυα ΟΚΩ, διεπαφή µε
άλλες υπηρεσίες, περιβαλλοντικά θέµατα (πχ τµήµα ΜιτιλόγλιΚ. Αχαϊα λίµνη Καϊάφα), κλπ) ανέτρεψαν ουσιαστικά τη δυνατότητα εφαρµογής των συµβατικά προβλεποµένων σε ό,τι αφορά
το χρονοδιάγραµµα κατασκευής, σε ό,τι αφορά το κόστος αλλά
και τη διαµόρφωση των εσόδων του έργου (δυνατότητα λειτουργίας νέων διοδίων και αύξησης διοδίων σύµφωνα µε το
συµβατικό χρονοδιάγραµµα).
Αυτά σε συνδυασµό µε τη δραστική και άνευ προηγουµένου απότοµη µείωση της κυκλοφορίας λόγω του δυσµενούς οικονοµικού κλίµατος και των συνεπακόλουθων µέτρων λιτότητας και
επιπτώσεων που τη συνοδεύουν (φορολογία καυσίµων, µείωση
εισοδήµατος-αγοραστικής δύναµης, ανεργία, κλπ), ανέτρεψαν
τη χρηµατοοικονοµική ισορροπία του Έργου και σε συνδυασµό
µε το αυξανόµενο κίνηµα διαµαρτυρίας ενάντια στα διόδια οδήγησαν σε σηµαντικό έλλειµµα διαθέσιµων πόρων και γενικό
κλίµα ανασφάλειας.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε, από το Νοέµβριο του 2010, τις δανείστριες τράπεζες σε προσωρινή αναστολή της χρηµατοδότησης έως ότου βρεθεί µια βιώσιµη λύση για την εξισορρόπηση
των συνολικών πόρων και εξόδων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και την παροχή επαρκούς ασφάλειας για την αποπληρωµή των δανείων.
Ο Παραχωρησιούχος αναγκάστηκε αρχικά να επιβραδύνει το
ρυθµό κατασκευής και στη συνέχεια να αναστείλει προσωρινά
την πλειοψηφία των έργων, προκειµένου να δοθεί χρόνος για
τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, και προτεραιότητα στη χρήση των
περιορισµένων διαθέσιµων πόρων για την πληρωµή βασικών
εργασιών ασφάλειας, των καθηµερινών υπηρεσιών λειτουργίας
και συντήρησης, καθώς και για να αποφευχθεί η αδυναµία
(στάση) από-πληρωµής των δανείων που έχουν εκταµιευθεί
µέχρι σήµερα.
Τα έσοδα που συλλέγονται σήµερα δεν επαρκούν για να καλύψουν το κόστος των υπηρεσιών λειτουργίας-συντήρησης και
αποπληρωµής των τόκων των δανείων προς τους ∆ανειστές,
ενώ παραµένει απλήρωτο σηµαντικό χρέος προς τους Κατασκευαστές για ήδη εκτελεσθείσες εργασίες.
Για την επανεκκίνηση της χρηµατοδότησης, και εποµένως των
έργων, απαιτείται ο επανασχεδιασµός και η συµφωνία όλων των
µερών (∆ηµοσίου, Παραχωρησιούχου και ∆ανειστών) πάνω σε
ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό σχέδιο, µε βάση τα σηµερινά νέα
δεδοµένα, και η άµεση επίλυση όλων των τεχνικών και διοικητικών προβληµάτων που οδήγησαν στην σηµερινή κατάσταση. Η
νέα συµφωνία για να υλοποιηθεί θα απαιτήσει πιθανότατα εγκρίσεις από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαική
Ένωση.
Το ∆ηµόσιο και ο Παραχωρησιούχος εξετάζουν από κοινού µέτρα
ώστε να αντιµετωπιστεί η δύσκολη αυτή κατάσταση, γεγονός που
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη επιθυµούν να συµβεί το ταχύτερο δυνατό και εργάζονται από κοινού για αυτό.

*Κώστας Παπανδρέου, (211)
Ολυµπία Οδός Λειτουργία, Πολιτικός Μηχανικός,
Συγκοινωνιολόγος, MSc
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Γέφυρα Εύηνου

Γεώργιος Νέλλας*
Πέτρος Στόκος**

Το Έργο
Μελέτη – Κατασκευή – Χρηµατοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ
Ο∆ΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) – ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙ∆Α».
Σύµφωνα µε τη Σύµβαση Παραχώρησης που υπογράφτηκε την
19η ∆εκεµβρίου 2006 και κυρώθηκε µε το Ν. 3555/2007, η
ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ περιλαµβάνει δύο ανεξάρτητους αυτοκινητόδροµους. α)Τον αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ από Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης) έως Μαλιακό (Σκάρφεια) µήκους 172,50 km, που
περιλαµβάνει και το τµήµα Σχηµατάρι – Χαλκίδα µήκους 11,00
km και β)τον αυτοκινητόδροµο ΙΟΝΙΑ από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα µήκους 196,50 km.
Παραχωρησιούχος της ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ είναι η Εταιρεία ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ
στην οποία µέτοχοι είναι οι Εταιρείες:
20 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

•
•
•
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FERROVIAL (33, 34%)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (33,33%)
IRIDIUM (1,33%)
ACS (23,00%)
DRAGADOS (9, 00%)
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Γενικές πληροφορίες
Κύριος του Έργου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕ∆Ι)
Γενική Γραµµατεία Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων Έργων
(Γ.Γ.Σ.∆.Ε.)
Α) Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων/ Μελετών-Κατασκευών
Έργων Παραχώρησης Αττικής & Ιόνιας Οδού (ΕΥ∆Ε/Μ.Κ.Ε.Π.Α.
& Ι.Ο.) και
Β) Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων/ Λειτουργίας Συντήρησης
Έργων Παραχώρησης (ΕΥ∆Ε/ΛΣΕΠ)

Τίτλος Έργου:
Μελέτη – Κατασκευή – Χρηµατοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκµετάλλευση του ‘Έργου:
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) – ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ –
ΧΑΛΚΙ∆Α»
Χρόνος παραχώρησης του Έργου
30 χρόνια από την Ηµεροµηνία Έναρξης που πραγµατοποιήθηκε
την 19η ∆εκεµβρίου 2007.
Ανεξάρτητος Μηχανικός
«Κοινοπραξία: Scott Wilson Ltd – OMEK AE, IONIAΣ O∆OY»
Κοινοπραξία Μελέτης - Κατασκευής Έργων Πολιτικού Μηχανικού («ο Κατασκευαστής»)
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ EURO IONIA»
Μέλη της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας είναι οι Εταιρείες:
i. DRAGADOS S.A. (33,33%)
ii. ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (33,33%)
iii. FERROVIAL AGROMAN S.A. (33,34%)
Η δαπάνη του κατασκευαστικού αντικειµένου των έργων Πολιτικού Μηχανικού, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, είναι
925.000.000 Ευρώ.
Κοινοπραξία Μελέτης – Κατασκευής Πληροφοριακών Τεχνολογικών Συστηµάτων (ITS)
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ HELLAS TOLLS» µε µέλη τις ίδιες ως άνω Εταιρείες.
Η δαπάνη του κατασκευαστικού αντικειµένου των Πληροφοριακών Τεχνολογικών Συστηµάτων, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ,
είναι 45.053.317 Ευρώ.

Χρηµατοδότηση του Έργου
Η χρηµατοδότηση του Έργου είχε προγραµµατιστεί να προέρχεται από ίδια κεφάλαια του Παραχωρησιούχου σε ποσοστό 15%,
από πόρους και δάνεια εξασφαλισµένα µε ευθύνη του Παραχωρησιούχου σε ποσοστό 59% και από συµβολή του Ελληνικού
∆ηµοσίου και της ΕΕ σε ποσοστό 26%. Το Έργο είναι στην τελική
εξέλιξή του αυτοχρηµατοδοτούµενο µέσω των εισπράξεων των
διοδίων.
Το σύνολο των εσόδων – εξόδων του Έργου Παραχώρησης έχει
καταγραφεί µε λεπτοµέρεια και συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών
και αποτελεί το Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο (ΧΜ). Το ΧΜ αποτελεί το επιχειρηµατικό σχέδιο και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος

του Έργου και αποτελεί τον «οδηγό» επίτευξης των στόχων που
καθορίστηκαν µε την προσφορά του Παραχωρησιούχου.

Τεχνικές λεπτοµέρειες του Έργου
1. Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ
Το τµήµα του ΠΑΘΕ από Μεταµόρφωση (Χ.Θ. 9+000) µέχρι τον
Λογγό (Χ.Θ. 160+393) ήταν υφιστάµενο έργο σε λειτουργία και
παραδόθηκε στον Παραχωρησιούχο την 10η Ιανουαρίου 2008.
Το τµήµα περιλαµβάνει δύο υποτµήµατα νέας χάραξης και κατασκευής στην περιοχή της Υλίκης – για βελτίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών, τη διαπλάτυνση του οδοστρώµατος
στην περιοχή της Ριτσώνας - Θήβας και γενικά την αναβάθµιση
της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδροµο. Πράγµατι οι κατασκευές
κάθε είδους προχώρησαν ικανοποιητικά και αυξήθηκε κατακόρυφα η άνεση και ασφάλεια της κυκλοφορίας.
Το τµήµα από Λογγό (Χ.Θ. 160+393) έως Σκάρφεια (Χ.Θ.
181+480) αποτελεί Νέο Τµήµα ∆ηµοσίου και εκτελέστηκε ως
τυπικό δηµόσιο έργο. Παραδόθηκε στον Παραχωρησιούχο την
14η Οκτωβρίου 2009.
Το Τµήµα από Σχηµατάρι έως Χαλκίδα αποτελεί επίσης Νέο
Τµήµα ∆ηµοσίου και δεν έχει παραδοθεί µέχρι σήµερα.
Στο τµήµα αυτό του ΠΑΘΕ ευρίσκονται σε λειτουργία τρεις µετωπικοί σταθµοί διοδίων και συγκεκριµένα στην περιοχή των
Αφιδνών, της Θήβας και της Τραγάνας. Ο µετωπικός σταθµός
Σχηµαταρίου δεν λειτουργεί πλέον, χωρίς όµως να έχει κατεδαφιστεί ακόµη. Υπάρχουν επίσης και πλευρικοί σταθµοί διοδίων
στις εξόδους προς Λαµία και Αθήνα στις περιοχές Καπανδριτίου,
Μαλακάσας, Οινοφύτων, Θηβών και Τραγάνας. Ο µετωπικός
σταθµός στο τµήµα Σχηµατάρι – Χαλκίδα δεν έχει κατασκευαστεί ακόµη. Με την ολοκλήρωση της 2ης Αποκλειστικής Τµηµατικής Προθεσµίας (Αύγουστος 2009) η χρέωση των διοδίων
έγινε αµφίδροµη και το τέλος διοδίων προσαρµόστηκε στο ελάχιστο ύψος που προβλέπει η Σύµβαση Παραχώρησης (ΣΠ). Η
αύξηση του τέλους διοδίων στο µέγιστο ύψος που προβλέπει η
ΣΠ δεν έχει επιτραπεί ακόµη από το ∆ηµόσιο και επιβάλλεται
µόνο ετήσια τιµαριθµική προσαρµογή. Η αύξηση των τελών µεταξύ ελάχιστης και µέγιστης τιµής είναι 60%.

2. Αυτοκινητόδροµος ΙΟΝΙΑ
Ο αυτοκινητόδροµος ΙΟΝΙΑ αποτελεί τελείως νέα κατασκευή στο
µεγαλύτερο µήκος του µε προσαρµογή σε υπάρχοντα ή υπό κατασκευή Νέα Τµήµατα του ∆ηµοσίου. Συγκεκριµένα υπάρχει το
Έργο της παράκαµψης Άρτας από ποταµό Άραχθο µέχρι Φιλιππιάδα που ήταν υφιστάµενο έργο σε λειτουργία και τα Νέα Τµήµατα του ∆ηµοσίου παράκαµψη Αγρινίου – Αγγελόκαστρο µέχρι
Κουβαράς και παράκαµψη Άρτας – από Κοµπότι µέχρι ποταµό
Άραχθο. Τα Νέα αυτά Τµήµατα ∆ηµοσίου παρά το γεγονός ότι ευρίσκονται σε κυκλοφορία δεν έχουν παραδοθεί στον Παραχωρησιούχο µέχρι σήµερα.
Το τµήµα της παράκαµψης Αγρινίου από Κεφαλόβρυσο µέχρι Αγγελόκαστρο ολοκληρώθηκε από τον Κατασκευαστή 15 µήνες
νωρίτερα και δόθηκε σε κυκλοφορία για εξυπηρέτηση των χρηστών της ευρύτερης περιοχής. ∆εν υπάρχουν σταθµοί διοδίων
σε λειτουργία µέχρι σήµερα.
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5. Απαλλοτριώσεις
Η αδυναµία του ∆ηµοσίου να προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό
τις απαλλοτριώσεις του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, αποτελεί
ένα σηµαντικό θέµα καθυστερήσεων. Στον αυτοκινητόδροµο
ΙΟΝΙΑ µόλις πρόσφατα (Φεβρουάριος 2012) το ποσοστό του
χώρου που έχει παραδοθεί ξεπέρασε το 50%.
Στον αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ εκκρεµεί η παράδοση εκτάσεων
στην περιοχή της Υλίκης και Θήβας, ενώ δεν έχει διατεθεί ο
χώρος για την κατασκευή των εγκαταστάσεων Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής και Συντήρησης στο Καπανδρίτι.

6. Αρχαιότητες
Στη Σύµβαση Παραχώρησης περιγράφεται συγκεκριµένος χρόνος για την έρευνα των περιοχών που τυχόν υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Μέχρι σήµερα στον αυτοκινητόδροµο ΙΟΝΙΑ
υπάρχουν περιοχές που οι έρευνες συνεχίζονται στο ίδιο σηµείο.

7. Μετακίνηση δικτύων ΟΚΩ
Είσοδος δεξιού κλάδου σήραγγας Καλυδώνας

Ο αυτοκινητόδροµος ΙΟΝΙΑ στο Βασικό Σχεδιασµό του περιλαµβάνει 4 σήραγγες διπλής κατεύθυνσης συνολικού µήκους της
τάξεως των 7.100 m, 22 γέφυρες, 110 διαβάσεις και 230 οχετούς.

Προβλήµατα του Έργου
1. Αναστολή εργασιών
Το πλέον σηµαντικό πρόβληµα είναι η διακοπή της χρηµατοδότησης, που οδήγησε στην αναστολή των εργασιών µελέτης και
κατασκευής. Συγκεκριµένα από το Μάιο του 2010 οι ∆ανειστές
διέκοψαν τη δανειακή υποστήριξη του έργου µε αποτέλεσµα οι
εργασίες να ανασταλούν µετά τον Φεβρουάριο του 2011.

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΣΠ, η µετακίνηση των δικτύων
των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), και η αντίστοιχη δαπάνη εµπίπτει στις υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου. Μέχρι σήµερα οι
µετακινήσεις των δικτύων καθυστερούν.

Πρόοδος του Έργου - Προοπτικές
Μέχρι την αναστολή των εργασιών η πρόοδος της απορρόφησης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έχει ως εξής:
Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ 57.82%
Αυτοκινητόδροµος ΙΟΝΙΑ 25,10% και ειδικότερα
Τµήµα 1 – από Αντίρριο µέχρι Αγγελόκαστρο 27,68%
Τµήµα 2 – από Αγγελόκαστρο µέχρι Άρτα (ποταµός Άραχθος)
15,90%
Τµήµα 3 – από Άρτα µέχρι Ιωάννινα 12,23%

3. Αναστολή κατασκευής πλευρικών σταθµών διοδίων

Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ όλων των Μερών (∆ηµόσιο, Παραχωρησιούχος, ∆ανειστές) για την ανεύρεση µακροπρόθεσµης
βιώσιµης λύσης και την επανέναρξη και ολοκλήρωση του
Έργου, άρχισαν το 2011. Οι διαπραγµατεύσεις αφορούν όλο το
φάσµα των δραστηριοτήτων του Έργου Παραχώρησης περιλαµβανοµένων της οικονοµικής ανασυγκρότησης και των τεχνικών προτάσεων βελτιστοποίησης της χάραξης. Οι
διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται µέχρι σήµερα (τέλος Φεβρουαρίου 2012).

Οι αντιδράσεις των κατοίκων επέφεραν άµεσα τη διακοπή των
εργασιών κατασκευής των πλευρικών διοδίων Αγίου Στεφάνου
(Μάρτιος 2009) και δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των κόµβων Πύρνας, Καλυφτάκι και Βαρυµπόµπης.

Σηµειώνεται ότι για το θέµα των απαλλοτριώσεων το ∆ηµόσιο ενέταξε τις περισσότερες περιοχές του Έργου σε ειδικό νοµικό καθεστώς και η διαδικασία διάθεσης του χώρου έχει επιταχυνθεί.

2. Μείωση κυκλοφοριακού φόρτου
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση και ειδικά η κρίση στην Ελλάδα
έχει επηρεάσει σηµαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο στους αυτοκινητόδροµους. Η επακόλουθη µείωση των εσόδων έχει δυσµενή εξέλιξη στις προβλέψεις του επιχειρηµατικού σχεδίου.

4. ∆ιακοπή λειτουργίας σταθµών διοδίων
Από το 2009 έχει γίνει σταθερό φαινόµενο κάθε διαµαρτυρία
κοινωνικών ή επαγγελµατικών οµάδων να έχει ως κύριο µέληµα τη διακοπή λειτουργίας των σταθµών διοδίων. Επί πρόσθετα η κίνηση «∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» επιφέρει πρόσθετη µείωση
των εσόδων του Έργου και επιβάρυνση των δεδοµένων του επιχειρηµατικού σχεδίου.
22 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

*Γεώργιος Νέλλας, (116)
ΑΒΑΡΙΣ ΕΕ, Πολ. Μηχ/κος Συγκοινωνιολόγος
**Πέτρος Στόκος
ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχ/κός
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Ευάγγελος Καρεκλάς*
Κωνσταντίνος Φαϊδάς**

Το Έργο
Έργο Παραχώρησης: «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηµατοδότηση –
Λειτουργία – Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητόδροµου
Κεντρικής Ελλάδος Ε65».
Παραχωρησιούχος: Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.
FERROVIAL (33,34%)
Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ (33,33%)
DRAGADOS (32,00%)
ΙRIDIUM
( 1,33%)
Κατασκευαστής: Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος- E65
FERROVIAL-AGROMÁN S.A. (33,34%)
DRAGADOS (33,33%)
ΤΕΡΝΑ (33,33%)

τον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ έως τον ανισόπεδο κόµβο µε την Εγνατία Οδό, καθώς και στη λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση
του τµήµατος του Αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ από τη Σκάρφεια µέχρι
τον Α/Κ Ραχών. Το δεύτερο αυτό κοµµάτι, συνολικού µήκους
57,02km, κατασκευάζεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και θα παραδοθεί στον Παραχωρησιούχο µετά την ολοκλήρωσή του.
Η Σύµβαση Παραχώρησης υπεγράφη στις 31 Μαΐου 2007.
Η διάρκεια της Παραχώρησης είναι 30 έτη µε αφετηρία την 31η
Μαρτίου του 2008 (Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης). Η περίοδος κατασκευής του έργου ορίστηκε σε 66 µήνες µε την ίδια
αφετηρία.

Αντικείµενο και ∆ιάρκεια
της Παραχώρησης
Το Έργο Παραχώρησης του Ε65 αφορά στη Μελέτη – Κατασκευή –
Χρηµατοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκµετάλλευση του
Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), συνολικού µήκους
174km, που θα εκτείνεται από το µελλοντικό ηµικόµβο του Ε65 µε
23 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Θέση και Χαρακτηριστικά
του Έργου
Ο Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος αποτελεί έργο µε ιδιαίτερη στρατηγική σηµασία για την ανάπτυξη της χώρας και της Περιφέρειας καθώς συνδέει την Ανατολική Στερεά µε τη ∆υτική
Μακεδονία. Ειδικότερα, διασχίζει τον κάµπο της Φθιώτιδας, την
οροσειρά της Όρθρυος, το Θεσσαλικό κάµπο και τον Πηνειό ποταµό, περνά πλησίον των πόλεων Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαµπάκας µέχρι τους πρόποδες των Αντιχασίων, τον Ίωνα ποταµό
και την οροσειρά των Χασίων και ενώνεται τελικά µε την Εγνατία
Οδό στην περιοχή των Γρεβενών - Παναγιάς.
Ο βασικός οδικός άξονας κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν
τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Επίσης περιλαµβάνει:
• Σήραγγες µονού κλάδου µήκους 18.750m.
• Γέφυρες µήκους 2.545m.
• Κοιλαδογέφυρες µήκους 6.260m.
• 15 Ανισόπεδους Κόµβους
• 6 Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)
• 6 Κέντρα Εκµετάλλευσης και Συντήρησης (ΚΕΣ)
• Χώρους στάθµευσης και ανάπαυσης διεθνών προδιαγραφών
• Σταθµούς διοδίων (ανοικτό σύστηµα)
• 3 σταθµούς Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής

Οικονοµικά Στοιχεία του Έργου
Ο Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος αποτελεί µέρος ενός γενικότερου σχεδιασµού αυτοκινητόδροµων µε Σύµβαση Παραχώρησης
στην Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισµού της τάξης των 9 δις €.
Η δαπάνη του κατασκευαστικού αντικειµένου των έργων Πολιτικού Μηχανικού, χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, είναι
1.200.000.000 € (σε τιµές 2007).
Η δαπάνη του κατασκευαστικού αντικειµένου των Πληροφοριακών
Τεχνολογικών Συστηµάτων, χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, είναι
30.839.967 € (σε τιµές 2007).
∆εδοµένου ότι έχει χαρακτηριστεί ως τµήµα του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών (απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1692/96)
συγχρηµατοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο αναλυτικά,
η χρηµατοδότηση του έργου προέρχεται από (τιµές 2011):
• Ίδια κεφάλαια του Παραχωρησιούχου (131,7 εκ. €)
• ∆ανειακές συµβάσεις που έχει συνάψει ο Παραχωρησιούχος (1.195,3
εκ. €) και Συµπληρωµατικό Ενδιάµεσο ∆άνειο (310,8 εκ. €)
• Χρηµατοδοτική Συµβολή του ∆ηµοσίου και της Ε.Ε. (518,0 εκ. €)

Οφέλη από την κατασκευή και
λειτουργία του Έργου
Η κατασκευή και Λειτουργία του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας
• Συνεισφέρει στην περιφερειακή ανάπτυξη και οικονοµική συνοχή της περιοχής
• Ολοκληρώνει το σύστηµα µεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
• Βελτιώνει τις κυκλοφοριακές ταχύτητες, τις συνθήκες ασφαλείας
και περιορίζει σηµαντικά τη συχνότητα και βαρύτητα οδικών ατυχηµάτων
• Συνδέει την κεντρική Ελλάδα µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα
• Συνδέει τους λιµένες Ηγουµενίτσας και Βόλου
• Εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
• Μειώνει το χρόνο και το κόστος διέλευσης
• Ενισχύει την απασχόληση µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Συµβάλλει στην αύξηση του τοπικού ακαθάριστου προϊόντος

Προβλήµατα του Έργου
1. Αναστολή εργασιών
Το πλέον σηµαντικό πρόβληµα είναι η διακοπή της χρηµατοδότησης και η επακόλουθη αναστολή των εργασιών κατασκευής. Συγκεκριµένα, λόγω της διακοπής της δανειοδότησης του έργου από
το Μάρτιο του 2010, οι εργασίες βρίσκονται σε αναστολή από το
Φεβρουάριο του 2011.
Επιπρόσθετα, στο τµήµα Καλαµπάκα - Εγνατία Οδός όπου ο αυτοκινητόδροµος διέρχεται µέσα από την προστατευόµενη περιοχή
της καφέ αρκούδας, έχει επίσης επιβληθεί αναστολή εργασιών
από το ΣτΕ για περιβαλλοντικούς λόγους (Ιούνιος 2010).

2. Μείωση κυκλοφοριακού φόρτου
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση και ιδιαίτερα η κρίση στην Ελλάδα
έχει µειώσει σηµαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο στους αυτοκινητόδροµους. Η επακόλουθη µείωση των εσόδων επηρεάζει δυσµενώς τις προβλέψεις του Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού.

3. Αναστολή κατασκευής µετωπικού σταθµού διοδίων και
πλευρικών σταθµών διοδίων στο τµήµα ΠΑΘΕ
Η µη τήρηση από πλευράς ∆ηµοσίου των προβλεπόµενων από τη

24 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Πρόοδος του Έργου – Προοπτικές
Μέχρι την αναστολή των εργασιών η κατασκευαστική δραστηριότητα εκτεινόταν σε συνολικό µήκος 110 χλµ. και η πρόοδος των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων αντιστοιχούσε στο 15% του
προϋπολογισµού.
Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ όλων των Μερών (∆ηµόσιο, Παραχωρησιούχος, ∆ανειστές) για την ανεύρεση συνολικής βιώσιµης
λύσης και τη συνέχιση και αποπεράτωση του Έργου άρχισαν το
2010. Οι διαπραγµατεύσεις αφορούν όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του Έργου Παραχώρησης περιλαµβανοµένων του χρηµατοοικονοµικού επανασχεδιασµού και της βελτιστοποίησης των
τεχνικών λύσεων.
Οι διαπραγµατεύσεις συνεχίζονται µέχρι σήµερα (τέλος Φεβρουαρίου 2012).
Σηµειώνεται ότι µετά την ένταξη των απαλλοτριώσεων για τις περισσότερες περιοχές του Έργου σε ειδικό νοµικό καθεστώς, η διαδικασία διάθεσης του χώρου έχει επιταχυνθεί.
σύµβαση ηµεροµηνιών παράδοσης των Νέων Τµηµάτων ∆ηµοσίου
ανέστειλαν την κατασκευή του µετωπικού σταθµού διοδίων στο
τµήµα Α/Κ Ροδίτσας - Ράχες. Ταυτόχρονα, η µη ολοκλήρωση των
συνοδών έργων (παράπλευρες οδοί) επέφεραν την αναβολή λειτουργίας των πλευρικών διοδίων Μώλου και Θερµοπυλών.

4. ∆ιακοπή λειτουργίας σταθµών διοδίων
Από το 2009 και µετά, αποτελεί συνήθη πρακτική, οι διαµαρτυρίες
κοινωνικών ή επαγγελµατικών οµάδων να καταλήγουν στη διακοπή λειτουργίας των σταθµών διοδίων. Επιπλέον δε, η κίνηση
«∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» επιφέρει πρόσθετη µείωση των εσόδων του
Έργου και επιβάρυνση των προβλέψεων του Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού.

5. Απαλλοτριώσεις
Η αδυναµία του ∆ηµοσίου να προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό τις
απαλλοτριώσεις ώστε να διασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση του
Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, έχει αποτελέσει βασική αιτία καθυστερήσεων.

6. Αρχαιότητες
Στη Σύµβαση Παραχώρησης προδιαγράφεται συγκεκριµένος χρόνος για την εκτέλεση ερευνών σε περιοχές µε πιθανό αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Παρά ταύτα, υπάρχουν σηµεία τα οποία
εξακολουθούν να δεσµεύονται για την εκτέλεση ερευνών για περισσότερο από δύο χρόνια.

7. Μετακίνηση δικτύων ΟΚΩ
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Σύµβασης Παραχώρησης, η µετακίνηση των δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) πραγµατοποιείται µε µέριµνα και δαπάνη του ∆ηµοσίου. Η µη έγκαιρη
ανταπόκριση του ∆ηµοσίου έχει δηµιουργήσει καθυστερήσεις στην
πρόοδο του Έργου.

*Ευάγγελος Καρεκλάς, (217)
∆ΙΑΒΑΣΗ ΕΕ, Πολ. Μηχ/κος Συγκοινωνιολόγος
**Κωνσταντίνος Φαϊδάς
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, Πολ. Μηχ/κος
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Ηµεριδα ΣΕΣ Με Θεµα
«Περιβαλλοντικη ∆ιασταση και
Τεχνολογικες Προοπτικες στο
Συγκοινωνιακο Σχεδιασµο της Αθηνας»

Μ

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012 η ηµερίδα που διοργάνωσε ο ΣΕΣ µε θέµα «Περιβαλλοντική ∆ιάσταση και Τεχνολογικές Προοπτικές στο
Συγκοινωνιακό Σχεδιασµό της Αθήνας».
Η Ηµερίδα διοργανώθηκε στο κεντρικό ξενοδοχείο Crowne Plaza
στην οδό Μιχαλακοπούλου, µε τη συµµετοχή γνωστών και καταξιωµένων συναδέλφων. Την έναρξη των εργασιών της Ηµερίδας
κήρυξε ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Βασίλης Χαλκιάς, ενώ συντονιστές των εισηγήσεων ήταν ο Γενικός Γραµµατέας του ΣΕΣ, Κ. Αντωνίου, ο Ειδικός Γραµµατέας ΣΕΣ Λ. ∆ηµητρίου, και ο Ταµίας του ΣΕΣ,
Γ. Λυµπερόπουλος.
Αφορµή για την ηµερίδα αποτέλεσε η ολοκλήρωση των εργασιών
τριών εκ των Επιτροπών του ΣΕΣ οι οποίες επεξεργάστηκαν και δηµοσιοποίησαν τις θέσεις του Συλλόγου στο αντικείµενο ενασχόλησής τους. Έτσι στην ηµερίδα παρουσιάστηκαν οι θέσεις του ΣΕΣ για
το Νέο Ρυθµιστικό της Αθήνας, παρουσίαση την οποία έκανε ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής «Πλαισίου Λειτουργίας και Στρατηγικού Σχεδιασµού» Μ. Καρλαύτης ενώ τις
ανάγκες των συγκοινωνιακών έργων του Ρυθµιστικού παρουσίασε
εκ µέρους του Οργανισµού Αθήνας ο Γ. Νάθαινας. Στα θέµατα Περιβάλλοντος και Πράσινου ∆ακτυλίου, τις θέσεις του ΣΕΣ παρουσίασε ο Γραµµατέας της Επιτροπής «Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και Ενέργειας» του ΣΕΣ ∆. Μανδαλώζης, ενώ εισηγήσεις παρουσιάστηκαν από τους καθηγητές Ι. Ζιώµα του ΕΜΠ και Παύλο Κασσωµένο του Παν. Ιωαννίνων και τον Κυριάκο Ψύχα, Σύµβουλο
Υπουργού ΠΕΚΑ. Τέλος στα θέµατα τεχνολογιών τις θέσεις του ΣΕΣ
παρουσίασε ο Πρόεδρος της Επιτροπής «Νέων Τεχνολογιών και
Καινοτοµίας» του ΣΕΣ Φάνης Παπαδηµητρίου ενώ για τη ∆ιεθνή Εµπειρία και τις διάφορες εφαρµογές παρουσιάστηκε εισήγηση από
τον Πρόεδρο του ITS Hellas Β. Μιζάρα.
Με αυτούς τους τρεις άξονες αναπτύχθηκαν τα θέµατα της Ηµερίδας
που κάλυψαν τοµείς όπως ο κυκλοφοριακός θόρυβος, η ατµοσφαιρική ρύπανση από τις µεταφορές, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας οδικών έργων και η εφαρµογή των ευφυών
συστηµάτων.
Ωστόσο το µείζον θέµα της Ηµερίδας αποτέλεσε το Νέο Ρυθµιστικό
Σχέδιο της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης Στρογγυλής
Τραπέζης που ακολούθησε και την οποία συντόνισε ο Πρόεδρος
του Συλλόγου, Βασίλης Χαλκιάς, ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά µε το ζήτηµα, γεγονός που απέδειξε ότι το Ρυθµιστικό
Σχέδιο της Αθήνας είναι το θέµα που απασχολεί κατά προτεραιότητα
πολλούς εκ των Συγκοινωνιολόγων και που καθορίζει τους τοµείς
και τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στις επόµενες. Στο στρογγυλό
τραπέζι συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων του ΥΠΕΜΕ∆Ι κ. Σ. Λαµπρόπουλος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
κ. Χ. Σπίρτζης, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΡΣΑ κ.
26 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Βασίλης Χαλκιάς, κατά την έναρξη της ηµερίδας
Ι. Πολύζος, ο ∆ιευθυντής του ΙΜΕΤ – ΕΚΕΤΑ κ. Γ. Γιαννόπουλος, ο ∆ιευθυντής Οδικών Έργων Περ. Αττικής κ. Ι. Θεοφίλης, οι πρώην Πρόεδροι του ΣΕΣ Κ. Ηλιόπουλος και Γ. Γιαννής και ο Πρόεδρος της
Επιτροπής «Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ενέργειας» του ΣΕΣ
Κ. Βογιατζής. Στη συζήτηση που επακολούθησε έκαναν παρεµβάσεις και τοποθετήσεις πλήθος συναδέλφων και αναπτύχθηκε γόνιµος και δηµιουργικός διάλογος που είχε σαν αποτέλεσµα να
εκφρασθούν «θέσεις και αντιθέσεις» απόψεις και γνώµες που θα
είναι χρήσιµες στην περαιτέρω πορεία θεσµοθέτησης του Ρυθµιστικού.
Κοινή διαπίστωση όλων των συµµετεχόντων ήταν η απαρέγκλιτη
ανάγκη ορθολογικής εφαρµογής ενός Ρυθµιστικού σχεδίου που
προσαρµόζεται στα µέτρα που καθορίζουν οι κοινωνικοοικονοµικές συνιστώσες των καιρών.
Η Ηµερίδα έκλεισε µε ελαφρύ γεύµα που προσφέρθηκε σε φιλική
ατµόσφαιρα.
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∆ιαχειριση Προσβασεων

Η
Στρογγυλό τραπέζι: Β. Χαλκιάς, Σ. Λαµπρόπουλος, Χ. Σπίρτζης, Ι. Πολύζος, Γ. Γιαννής, Κ. Βογιατζής

Ο συνάδελφος Κ. Ζέκκος κάνει παρέµβαση στο
στρογγυλό τραπέζι. ∆ιακρίνονται οι:
Κ. Ηλιόπουλος, Ι. Θεοφίλης, Γ. Γιαννόπουλος

Άποψη της αίθουσας

Άποψη της αίθουσας

διαχείριση προσβάσεων είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της διαχείρισης των
υποδοµών, µε καταλυτικό ρόλο στη λειτουργία και την ασφάλεια των δικτύων. Τα
οφέλη που µπορούν να προκύψουν από την ορθή διαχείριση προσβάσεων περιλαµβάνουν βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής και αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας, µείωση των ατυχηµάτων καθώς και των κυκλοφοριακών εµπλοκών, αλλά και
βελτίωση της εξυπηρέτησης των πεζών και ποδηλατών. Η διαχείριση προσβάσεων έχει
εφαρµογή σε κάθε είδους οδικά τµήµατα, από εγκαταστάσεις πλήρους ελέγχου προσβάσεως, όπως οι αυτοκινητόδροµοι, µέχρι και τοπικές οδούς, στις οποίες δεν εφαρµόζεται κάποιος έλεγχος πρόσβασης.
Σύµφωνα µε το Highway Safety Manual (2010), σε περιοχές όπου έχει υλοποιηθεί αποτελεσµατική διαχείριση προσβάσεων έχει επιτευχθεί µείωση της τάξης του 5%-23% σε
όλα τα ατυχήµατα κατά µήκος επαρχιακών οδών µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και µείωση
της τάξης του 25%-31% σε ατυχήµατα µε θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό κατά µήκος αστικών και περιαστικών οδών. Σύµφωνα µε ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό Transportation Research News (TRN, τεύχος Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2011, σελίδα 32), η
εφαρµογή τεχνικών διαχείρισης προσβάσεων, σε αρτηρίες στις οποίες συµβαίνουν ατυχήµατα, µπορεί να οδηγήσει σε µείωση ατυχηµάτων και τραυµατισµών µεταξύ 20 και 60%.
Η σηµασία της διαχείρισης προσβάσεων για την Ελλάδα, όπου η δόµηση, αλλά και η ανάπτυξη των δικτύων υποδοµών, δεν γίνονται πάντα µε τον πιο συντονισµένο τρόπο, είναι
σηµαντική. Το Μάιο του 2011 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στην Ελλάδα το πρώτο Παγκόσµιο Συνέδριο ∆ιαχείρισης Προσβάσεων (µια σύνοψη των εργασιών του Συνεδρίου δηµοσιεύθηκε στο τεύχος 176 του Ε∆ του ΣΕΣ). Το συνέδριο αυτό ήταν µια σηµαντική ευκαιρία
να έρθουν οι Έλληνες µηχανικοί όλων των ειδικοτήτων που (πρέπει να) εµπλέκονται στη
διαχείριση προσβάσεων σε επαφή µε κορυφαίους ειδικούς του χώρου, αλλά και µε την
έρευνα που πραγµατοποιείται στο χώρο στην Ελλάδα και διεθνώς.
Ένας από τους ειδικούς που συµµετείχαν στο συνέδριο είναι ο Ελληνικής καταγωγής
Phil Demosthenes, ο οποίος ασχολείται µε τη διαχείριση προσβάσεων από το 1977!
Αναγνωρίζοντας ότι η διαχείριση προσβάσεων είναι µια περιοχή που συνδυάζει πολλούς διαφορετικούς ρόλους και φορείς, αλλά και διαφορετικούς τοµείς της επιστήµης,
εξηγεί στο άρθρο στο TRN (2011) ότι η προσέγγισή του είναι να συνδυάζει όλους αυτούς
τους διαφορετικούς τοµείς, κρατώντας όµως παράλληλα την προσέγγιση όσο πιο απλή,
πρακτική, φιλική προς το χρήστη και αποτελεσµατική γίνεται. Ο κ. Demosthenes επισηµαίνει ότι πάνω από τα µισά τροχαία ατυχήµατα συνδέονται µε ελιγµούς σε οδικές
προσβάσεις, ενώ το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο σε αστικές περιοχές, όπου µπορεί
να φτάσει και το 70%. Αν και το ανθρώπινο σφάλµα είναι βασικός παράγοντας στα ατυχήµατα, ο σωστός σχεδιασµός της οδού µπορεί και πρέπει να µεταβάλλεται ώστε να συγχωρεί το ανθρώπινο σφάλµα.
Σήµερα το θέµα της διαχείρισης προσβάσεων αποτελεί αντικείµενο έρευνας και οι αρµόδιες υπηρεσίες διαθέτουν πληθώρα χρήσιµου υλικού, το οποίο θα µπορούσε να φανεί
χρήσιµο στους Έλληνες µηχανικούς που επιδιώκουν τη βελτίωση της διαχείρισης των
προσβάσεων. Παραδείγµατος χάριν, µόνο και µόνο από τις ΗΠΑ προέκυψαν πρόσφατα
οι παρακάτω πηγές:
• TRB Access Management Committee: www.accessmanagement.info
• Access Management in the Vicinity of Intersections Technical Summary
http://safety.fhwa.dot.gov/intersection/resources/fhwasa10002/
• Access Management Principles
http://ops.fhwa.dot.gov/access_mgmt/presentations/am_principles_intro/index.htm
• Alternative Intersections/Interchanges Resources http://safety.fhwa.dot.gov/intersection/alter_design/#resources
• “Safe Access is Good for Business” Brochure
http://ops.fhwa.dot.gov/publications/amprimer/access_mgmt_primer.htm
• Transportation Research Board Access Management Website
http://www.accessmanagement.info/
• Guidebook for Incorporating Access Management in Transportation Planning (NCHRP Report 548)
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_548.pdf
• Highway Safety Manual, American Association of State Highway and Transportation Officials
http://www.highwaysafetymanual.org/Pages/default.aspx
• Crash Modification Factor (CMF) Clearinghouse [quick search “access management”]
http://www.cmfclearinghouse.org
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Παραγωγη Κυκλοφορια Απο Εργα
Βελτιωσησ Της Κυκλοφοριακης
Ροησ Και οι Επιπτωσεισ Της
στο Περιβαλλον
Φώτης Γ. Σταθόπουλος*

1. Σύνοψη
Η Παράγωγη Κυκλοφορία από έργα βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής έχει τεκµηριωθεί, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο βάσει της
οικονοµικής θεωρίας της προσφοράς-ζήτησης, όσο και µε µετρήσεις στην πράξη. Προκαλείται από έργα προσφοράς κυκλοφοριακής ικανότητας, που λόγω της προσωρινής βελτίωσης της
κυκλοφοριακής ροής, επιφέρουν µείωση του κόστους µεταφοράς και εποµένως, αύξηση της ζήτησης. Αυτή η αύξηση της ζήτησης σε συνεργασία µε την πάγια πολιτική των ανεπτυγµένων
κρατών για την προσφορά πρόσθετης κυκλοφοριακής ικανότητας για την εξυπηρέτησή της, αποτελεί ένα φαύλο κύκλο, ο
οποίος έχει οδηγήσει στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και
της ζωής των πολιτών. Στην παρούσα εργασία, αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο της Παράγωγης Κυκλοφορίας, δίνεται βιβλιογραφική σύνοψη των τιµών ελαστικότητας της και του ποσοστού
της κυκλοφοριακής ικανότητας που απορροφάται κατά την ανάπτυξή της, καθώς και αναλύονται οι κυκλοφοριακές και κυρίως οι
περιβαλλοντικές της προεκτάσεις. Αναλύονται, τέλος, οι επιπτώσεις της στην Περιβαλλοντική πολιτική των Μεταφορών και γίνονται οι κατάλληλες προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου
αξιολόγησης των συναφών έργων.

2. Εισαγωγή
Από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των σύγχρονων κοινωνιών
που σχετίζονται µε τις συγκοινωνίες είναι η κυκλοφοριακή συµφόρηση και οι επιπτώσεις των µεταφορών στο περιβάλλον µε σηµαντικότερες την ατµοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση, και
την κατανάλωση µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (OECD,
1988; Royal Commission on Environmental Pollution, 1995; EE
2011). Οι δυσµενείς αυτές επιπτώσεις των µεταφορών (externa28 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

lities) επηρεάζουν την υγεία, την οικονοµία, και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών (OECD, 1994). Για παράδειγµα, ο τοµέας των
µεταφορών ευθύνεται για το 14% των εκπεµπόµενων αερίων του
θερµοκηπίου (GHG emissions) παγκοσµίως, ποσοστό που αναµένεται να διπλασιαστεί µέχρι το 2030 (ΣΕΣ, 2011). Έχει τεκµηριωθεί, επίσης, ότι περισσότερο από το 70% της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης στην Ελλάδα οφείλεται στην οδική κυκλοφορία (ΕΜΠ,
2011).
Η αύξηση της κυκλοφοριακής ζήτησης (ιδιαίτερα της ιδιωτικής)
που παρατηρήθηκε σε παγκόσµια κλίµακα τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία βασίστηκε:
1. σε παράγοντες που αποτυπώνονται στην αύξηση του ΑΕΠ, όπως
η αύξηση του πληθυσµού, η αύξηση του εισοδήµατος των πολιτών, και η κοινωνική αλλαγή στον τρόπο ζωής, αλλά και
2. στην πάγια πολιτική των ανεπτυγµένων κρατών της παροχής
πρόσθετης κυκλοφοριακής ικανότητας για την εξυπηρέτηση
της επερχόµενης κυκλοφορίας,
δηµιούργησε ερωτηµατικά για την αειφορικότητα των µεταφορών (Royal Commission on Environmental Pollution, 1995; TRB,
1995). Τα τελευταία βέβαια χρόνια, λόγω της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης (recessions), παρατηρείται µια ανακοπή της ανοδικής τάσης της κυκλοφοριακής ζήτησης, χωρίς αυτή βέβαια να
συνοδεύεται από ουσιαστική καλυτέρευση των κυκλοφοριακών
και περιβαλλοντικών συνθηκών: Οι παλιές προκλήσεις παραµένουν, αλλά έχουν εµφανιστεί και νέες (ΕΕ, 2011). Επίσης, αυτή
η τάση δεν αποτελεί µια βιώσιµη προοπτική καθώς για παράδειγµα στις οδικές µεταφορές σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η οικονοµική κρίση ακύρωσε την ανάπτυξη έξι (6) ετών (Χαλκιάς Β.,
Ε.∆. Σ.Ε.Σ, Τεύχος 177 Ιουλίου – Αυγούστου 2011). Θα πρέπει εποµένως, να επιτευχθεί µια πιο ριζική καινοτοµία στο Ευρωπαϊκό
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Συγκοινωνιακό Σύστηµα, έτσι ώστε οι εκποµπές να µην αυξάνονται, ακόµα και σε περιόδους ισχυρής οικονοµικής ανάπτυξης
(Professor Jacqueline McGlade, EEA Executive Director).
Η επιστηµονική έρευνα ειδικότερα στο Ηνωµένο Βασίλειο έχει
οδηγήσει στην αποδοχή µιας νέας πραγµατικότητας (new realism) στην πολιτική των µεταφορών (Goodwin, 1999; Noland
2005) µε την εγκατάλειψη του αξιώµατος «πρόβλεψη και παροχή» («predict and provide») και την υιοθέτηση της πολιτικής
«πρόβλεψη και πρόληψη» («predict and prevent») (Owens,
1995) ή «πρόβλεψη και λήψη αποφάσεων» («predict and decide») (Για τις σύγχρονες τάσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής
στον τοµέα των µεταφορών βλέπε Σταθόπουλος και Βασιλόπουλος, 2012). Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό και στην αναγνώριση των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
Παράγωγης κυκλοφορίας.

3. Παράγωγη Κυκλοφορία: Θεωρία και
Τιµές Ελαστικότητας
Η Παράγωγη Κυκλοφορία σαν αποτέλεσµα µεταβολών της οδικής κυκλοφοριακής ικανότητας, έχει αναγνωριστεί από τους συγκοινωνιολόγους και τους οικονοµολόγους των µεταφορών από
τις πρώτες µελέτες κόστους – οφέλους στη δεκαετία του '30
(Prest and Turvey, 1965). Εντούτοις, το ενδιαφέρον για τον καθορισµό του ακριβούς µηχανισµού της δηµιουργίας της και των
καταλλήλων µεθόδων αναλυτικού προσδιορισµού του µεγέθους
της, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανησυχίας των
φορέων χάραξης πολιτικής για τη σύνδεση µεταξύ της κατασκευής νέων δρόµων ή των διαπλατύνσεων ήδη υπαρχόντων,
της ατµοσφαιρικής ποιότητας, καθώς και της επιθυµίας να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη κατανοµή των πόρων µέσω της πιο
λεπτοµερούς αξιολόγησης των προγραµµάτων αυτών.
Με τον όρο Παράγωγη Κυκλοφορία (Induced Traffic) καλείται η
επιπλέον κυκλοφορία (εκφραζόµενη σε οχηµατοχιλιόµετρα) που
δηµιουργείται σε ένα συγκοινωνιακό σύστηµα αποκλειστικά και
µόνο από την εισαγωγή έργου ή ρυθµίσεως βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής του (πχ διαπλατύνσεις ή συντονισµός των φωτεινών σηµατοδοτών), λόγω της αύξησης της κυκλοφοριακής
ικανότητάς του και δεν περιλαµβάνει εκτροπή της κυκλοφορίας.
Η επιπλέον αυτή κυκλοφορία προέρχεται από µεταβολές του
µέσου πραγµάτωσης των µετακινήσεων και αύξηση του αριθµού
και του µήκους τους. Η Εκτρεπόµενη Κυκλοφορία (Diverted Traffic) περιλαµβάνει κυκλοφορία που προέρχεται από µεταβολές
στο χρόνο, την πορεία και τον προορισµό των ταξιδιών. Το σύνολο
της Παράγωγης και της Εκτρεπόµενης κυκλοφορίας καλείται Γεννώµενη κυκλοφορία (Generated Traffic). Η θεωρία πάνω στην
οποία βασίζεται η Παράγωγη Κυκλοφορία είναι η οικονοµική θεώρηση της Προσφοράς – Ζήτησης, σύµφωνα µε την οποία η κατανάλωση ενός αγαθού αυξάνει (ζήτηση για µεταφορά) όταν η
τιµή του (κυρίως χρόνος µεταφοράς) µειώνεται. Η θεωρία αυτή
υποθέτει ελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση µε το πλήθος των
µετακινήσεων, και συγκεκριµένα ότι:
1. το κόστος χρήσης ενός συγκοινωνιακού συστήµατος (αγορά
αυτοκινήτου, καύσιµα, κόστος συντήρησης, κόστος χρόνου ταξιδιού) το οποίο συνήθως αντιπροσωπεύεται από το χρόνο µεταφοράς ή τα διανυόµενα οχηµατοχιλιόµετρα, επιδρά στη

ζήτηση για µεταφορά, και ότι
2. η αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας ενός συγκοινωνιακού συστήµατος (προσφορά) που συνεπάγεται το εκάστοτε
έργο βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής, µειώνει το κόστος
χρήσης του και εποµένως αυξάνει την ζήτησή του, προσελκύει
δηλαδή αυξηµένα επίπεδα κυκλοφορίας των οχηµάτων.
H µεταφορική Προσφορά - Ζήτηση και η Παράγωγη Κυκλοφορία
έργων βελτίωσης της Κυκλοφοριακής Ροής απεικονίζονται γραφικά στο σχήµα 1. Η γραµµή S0 είναι η προσφορά πριν από την εισαγωγή του έργου βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής. Η
γραµµή S1 είναι η προσφορά µετά την εισαγωγή του έργου βελτίωσης και µετατοπίζεται προς τα κάτω σε σχέση µε την S0, διότι
έτσι η ζήτηση ικανοποιείται µε χαµηλότερο κόστος. Η τοµή των
καµπύλων ζήτησης – προσφοράς ονοµάζεται σηµείο ισορροπίας
Ιi και υποδηλώνει ότι για την συγκεκριµένη τιµή του κόστους µετακίνησης Pi οι χρήστες εξαντλούν τις δυνατότητες χρήσης του
συγκοινωνιακού συστήµατος µε αντίστοιχο όγκο µεταφορικού
έργου vi. Το αρχικό σηµείο ισορροπίας Ι0 µετά την εισαγωγή της
βελτίωσης µετατοπίζεται δεξιά σε µια νέα θέση ισορροπίας Ι1. Η
διαφορά του πλήθους των µετακινήσεων v1 - v0 αντιπροσωπεύει
την Παράγωγη Κυκλοφορία.
Οι βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις των έργων βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής στη δηµιουργία των ταξιδιών (βλέπε σχήµα
2) επιφέρουν: χρονική µετάθεση της αναχώρησής τους λόγω του
επαναπρογραµµατισµού τους, επαναδροµολόγηση µέσα στο δίκτυο για την εκµετάλλευση της νέας κυκλοφοριακής ικανότητας,
αλλαγή στο µέσο µεταφοράς πραγµάτωσής τους, µεγαλύτερου
µήκους ταξίδια, και αύξηση του συνολικού τους αριθµού (Noland,
2002). Οι µακροχρόνιες επιπτώσεις περιλαµβάνουν παράγωγη
ανάπτυξη, δηλαδή µεταβολές στις χρήσεις γης και του διαµορφούµενου περιβάλλοντος και µεταβολές νοοτροπίας στους χρήστες, όπως αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας των ΙΧ και χωρική
µετατόπιση των δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία
πρόσθετης παράγωγης ζήτησης (Cervero, 2001).
Η ύπαρξη του φαινόµενου της Παράγωγης Κυκλοφορίας έχει τεκµηριωθεί και στην πράξη, µε µελέτες που έχουν γίνει και οι
οποίες καταλήγουν σε τιµές ελαστικότητας της µεταφορικής ζήτησης σε σχέση µε το χρόνο µεταφοράς ή τα διανυόµενα οχηµατοχιλιόµετρα (βλέπε Πίνακα 1). Οι τιµές Ελαστικότητας της
µεταφορικής ζήτησης µε βάση το χρόνο µεταφοράς, αποτελούν
την επί τοις εκατό αύξηση του αριθµού των ταξιδιών των οχηµάτων, σε σχέση µε την επί τοις εκατό µεταβολή του µέσου χρόνου
ταξιδιού και υπολογίζονται ως εξής:
(1)

όπου,
v=
T=

συνολικός αριθµός ταξιδιών των οχηµάτων
µέσος χρόνος ταξιδιού

Ο Πίνακας 2, τέλος, συνοψίζει τις βιβλιογραφικές αναφορές του
ποσοστού απορρόφησης από την Παράγωγη Κυκλοφορία της
νέας κυκλοφοριακής ικανότητας που επάγονται τα έργα βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής.
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4. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της
Παράγωγης Κυκλοφορίας
Το Transportation Research Board το 1995 τεκµηρίωσε την παραγόµενη κυκλοφορία από έργα καλυτέρευσης της κυκλοφοριακής ροής και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει
σηµαντική κυκλοφοριακή επίδραση, αλλά η µελέτη ήταν ατελέσφορη για το αν αυτό συνεπάγεται οποιαδήποτε επίπτωση στο περιβάλλον, και κυρίως στην ποιότητα του αέρα. Οι Σταθόπουλος
και Noland (2003) µε χρήση µικροσκοπικών προτύπων και βάσει
αναλύσεων νεκρού σηµείου (Break-even analysis), απάντησαν
στο ερώτηµα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Παράγωγης
Κυκλοφορίας. Έδειξαν ότι η παροχή πρόσθετης κυκλοφοριακής
ικανότητας οδηγεί σε µακροχρόνια αύξηση των εκποµπών, λόγω
του ενδογενούς φαινόµενου της παράγωγης κυκλοφορίας. Απέδειξαν, δηλαδή, ότι οι πολιτικές βελτίωσης της κυκλοφοριακής
ροής, όπως για παράδειγµα η προσθήκη µιας επιπλέων λωρίδας
(Σχήµα 3 – Σενάριο 1) ή ο συντονισµός των φωτεινών σηµατοδοτών µιας αρτηρίας (Σχήµα 4 – Σενάριο 2), που εισηγούντο οι αρµόδιες υπηρεσίες της Αµερικής ως στρατηγικές µείωσης των
ρύπων (λόγω της βραχυπρόθεσµης καλυτέρευσης της κυκλοφοριακής ροής), οδηγούν µακροχρόνια στο ακριβώς αντίθετο
αποτέλεσµα. Για την αναλυτική περιγραφή των Σεναρίων και του
πλαισίου των αναλύσεων βλέπε Stathopoulos 2001, 2003. Σε
γενικές γραµµές αναλύθηκαν οι συνολικές εκποµπές των δυο
Σεναρίων πριν και µετά την εισαγωγή της βελτίωσης στο δίκτυο
και έπειτα προστέθηκαν συνθετικά επιπλέον ταξίδια σαν προσοµοίωση της Παράγωγης Κυκλοφορίας σε αυτά, έως ότου οι συνολικές εκποµπές να είναι ίσες µε τις αρχικές πριν την εισαγωγή
της βελτίωσης (νεκρό σηµείο). Οι αναλύσεις έγιναν µε την παραδοχή Ceteris Paribus (all other things being equal), και εποµένως, η αύξηση των εκποµπών είναι ανεξάρτητη από
παράγοντες που σχετίζονται µε την ετήσια αύξηση της κυκλοφορίας (η οποία συνδέεται µε το ΑΕΠ) και που de-facto εντείνουν
το πρόβληµα.
Οι τιµές Ελαστικότητας νεκρού σηµείου της µεταφορικής ζήτησης µε βάση το χρόνο µεταφοράς που προέκυψαν από τις αναλύσεις (βάσει του µαθηµατικού τύπου 1) για τα δυο
προαναφερόµενα γενικευµένα σενάρια, περιέχονται στους Πίνακες 3 και 4, αντιστοίχως. Σύγκριση έγινε µε τις τιµές ελαστικότητας της παράγωγης ζήτησης µε βάση το χρόνο µεταφοράς του
Πίνακα 1 (SACTRA & Goodwin), οι οποίες έχουν µετρηθεί στην
πράξη. Τα αποτελέσµατα, σαφώς, δείχνουν ότι αρχικά οφέλη
υπάρχουν, µε τις εκποµπές να µειώνονται όταν ο ίδιος κυκλοφοριακός φόρτος ρέει πιο οµαλά. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι
οι εκποµπές των οχηµάτων εξαρτώνται τόσο από τα οχηµατοχιλιόµετρα όσο και από τη δυναµική της κυκλοφορίας καθώς και
από τον αριθµό των µετακινήσεων (Stathopoulos and Noland,
2003). Εντούτοις, οι αρχικές µειώσεις των συνολικών εκποµπών
δεν θα διατηρηθούν εάν η βελτίωση κυκλοφοριακής ροής παράγει ή γεννά νέα ταξίδια. Ενώ τα νεκρά σηµεία ποικίλλουν µε
τον εξεταζόµενο ρύπο, γενικά, εάν η ελαστικότητα µε βάση τον
χρόνο µεταφοράς είναι –1.0, µακροπρόθεσµα, οι συνολικές εκποµπές θα είναι υψηλότερες µετά από τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής. Το γεγονός αυτό θα ενισχυόταν ακόµη
περισσότερο, αν συνυπολογίζονταν οι πρόσθετες επιπτώσεις της
επιµήκυνσης των ταξιδιών που συνεπάγεται η παράγωγη κυκλο30 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

φορία και που δεν αναλύθηκαν ρητά, λόγω του σταθερού µήκους
των τµηµάτων των δικτύων των δυο σεναρίων που εξετάστηκαν.
Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν επίδραση στην επιλογή των καταλλήλων συγκοινωνιακών δράσεων για τη µείωση των εκποµπών.
Εάν ο στόχος είναι να αυξηθεί η συνολική κυκλοφορία σε ένα
συγκεκριµένο δίκτυο, δηλαδή η αύξηση της συνολικής κινητικότητας, οι προσοµοιώσεις προτείνουν ότι αυτό µπορεί να επιτευχθεί (δεδοµένου ότι οι απόλυτες τιµές χρονικής ελαστικότητας
είναι πολύ µεγαλύτερες από 1.0). Εντούτοις, αυτό επιτυγχάνεται
εις βάρος περισσότερων εκποµπών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν
ότι οι βελτιώσεις κυκλοφοριακής ροής και τα προγράµµατα προσφοράς κυκλοφοριακής ικανότητας είναι απίθανο να παρέχουν
µόνιµα οφέλη µείωσης εκποµπών. Επίσης, τα προηγούµενα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν και από µεταγενέστερη έρευνα των
Noland και Quddus (2006). Τέλος, ανάλογη έρευνα (TRB, 2005)
κατέληξε ότι οι συνολικές εκποµπές των έργων βελτίωσης της
κυκλοφοριακής ροής διαφέρουν εξαιρετικά: Η εκτρεπόµενη κυκλοφορία από µια συµφορηµένη διαδροµή σε µια λιγότερο συµφορηµένη διαδροµή, πιθανό να οδηγήσει σε µείωση των
συνολικών εκποµπών. Αλλά η αλλαγή µέσου µεταφοράς που
προκαλείται από τα έργα βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής
(από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Μη Μηχανοκίνητα Μέσα σε
ΙΧ) απαραιτήτως θα οδηγήσει σε αύξηση των εκποµπών. Το ίδιο
ισχύει και για τα πρόσθετα ταξίδια της Παράγωγης Κυκλοφορίας,
τα οποία θα αυξήσουν τις συνολικές εκποµπές, όποτε και όπου
αυτά πραγµατωθούν.

5. Συµπεράσµατα και Επιπτώσεις στην
Περιβαλλοντική Πολιτική των Μεταφορών
Στις ΗΠΑ, το πρόγραµµα µείωσης της κυκλοφοριακής συµφόρησης και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (CMAQ) έχει χρηµατοδοτήσει πολλά προγράµµατα που αυξάνουν την κυκλοφοριακή
ικανότητα εθνικών οδών και βελτιώνουν την κυκλοφοριακή ροή.
Τα µέτρα αυτά, χρησιµοποιούντο συχνά, ως µέσο επίτευξης της
συµµόρφωσης του σχεδιασµού των µεταφορών µε τα σχέδια κρατικής εφαρµογής, για την επίτευξη των προτύπων ατµοσφαιρικής
ποιότητας. Η πρόταση αυτών των προγραµµάτων βασίστηκε σε
αναλύσεις οι οποίες δεν εξέταζαν τη µικροσκοπική δυναµική της
συµπεριφοράς της κυκλοφορίας και συχνά δεν συµπεριελάµβαναν την Παράγωγη Κυκλοφορία. Η προαναφερθείσα έρευνα αποδεικνύει ότι η χρήση προσοµοιώσεων µε µικροσκοπικά πρότυπα
και η παραδοχή ελαστικής ζήτησης για τη συµπερίληψη της Παράγωγης Κυκλοφορίας, παρέχει ένα διαφορετικό αποτέλεσµα.
Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση CMAQ, το συµπέρασµα είναι ότι
τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής πιθανώς δεν έχουν οδηγήσει σε µακροπρόθεσµες
µειώσεις των εκποµπών ρύπων (Stathopoulos and Noland,
2003). Περίπου το ένα τρίτο των κεφαλαίων CMAQ έχει χρησιµοποιηθεί για προγράµµατα βελτίωσης κυκλοφοριακής ροής (TRB,
2002). Προτείνεται, λοιπόν, αυτά τα µέτρα να λαµβάνουν πιο λεπτοµερή ανάλυση στο µέλλον, για να αξιολογούνται ακριβέστερα
τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά οφέλη, προτού αυτά χρησιµοποιηθούν ως µέσο επίτευξης συµµόρφωσης µε τα εκάστοτε
κρατικά σχέδια εφαρµογής.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ευρώπη, ένας βασικός τοµέας της
πολιτικής των µεταφορών είναι η ανακατανοµή της κυκλοφορίας
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µεταξύ διαφορετικών µέσων, παραδείγµατος χάριν µε τη χρησιµοποίηση µέρους της οδικής ικανότητας για λεωφορειολωρίδες
ή πεζοδροµήσεις. Ουσιαστικά, αυτό µια προσπάθεια συµπίεσης
της ζήτησης. Έχει αποδειχθεί ότι µε την εφαρµογή των µέτρων
αυτών στην πράξη, δεν επικρατεί κυκλοφοριακό χάος (όπως προέβλεπαν οι συγκοινωνιολόγοι παλαιότερα χρησιµοποιώντας µακροσκοπικά πρότυπα ανελαστικής ζήτησης), αλλά µακροχρόνια
συµπίεση της κυκλοφοριακής ζήτησης (Cairns et al., 1998). Περαιτέρω αναλύσεις (Stathopoulos, 2001) προτείνουν µια παράλληλη επίδραση, αντίστοιχη µε την παράγωγη κυκλοφορία.
∆ηλαδή, η µακροπρόθεσµη καταστολή της κυκλοφορίας θα ήταν
ικανή να αντισταθµίσει οποιεσδήποτε αυξήσεις στις εκποµπές
προέρχονται από την αρχικά µειωµένη κυκλοφοριακή ροή.
Τέλος, η επιτυχή εφαρµογή των µέτρων αυτών στην πράξη, βασίζεται στην εφαρµογή των κατάλληλων συγκοινωνιακών ρυθµίσεων προσαρµοσµένων, βέβαια, στις εκάστοτε τοπικές
ανάγκες.
Εν κατακλείδι, είναι φανερό ότι η αγνόηση της Παράγωγης Κυκλοφορίας κατά την αξιολόγηση νέων συγκοινωνιακών επεµβάσεων και ρυθµίσεων, σαν επιστέγασµα των πολιτικών
«πρόβλεψης και παροχής», δηµιούργησε ένα φαύλο κύκλο, ο
οποίος συντηρεί την κυκλοφοριακή συµφόρηση των συγκοινωνιακών συστηµάτων και υποβαθµίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος και της ζωής των πολιτών. Προτείνεται, εποµένως, να
µεταβληθεί η Περιβαλλοντική Νοµοθεσία στη Ελλάδα, σχετικά
µε την εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδικών Αξόνων, όσον αφορά τη χρήση µικροσκοπικών (έναντι των µακροσκοπικών) προτύπων, και τη συµπερίληψη της Παράγωγης
Κυκλοφορίας (όπως στις µελέτες Κόστους - Οφέλους / ΕΕ, 2008),
µε σκοπό την ακριβέστερη περιβαλλοντική αποτίµηση των συναφών συγκοινωνιακών έργων και ρυθµίσεων.
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Σχήµα 1. Παράγωγη Κυκλοφορία έργων βελτίωσης της
Κυκλοφοριακής Ροής
Σχήµα 2. Μηχανισµός δηµιουργίας Παράγωγης Κυκλοφορίας
λόγω βελτίωσης της Κυκλοφοριακής Ροής σε ένα Οδικό Σύστηµα
(Cervero, 2001, Stathopoulos, 2001)

Πίνακας 1. Βιβλιογραφική Σύνοψη Τιµών Ελαστικότητας της Μεταφορικής Ζήτησης σε σχέση µε το χρόνο µεταφοράς
ή τα διανυόµενα οχηµατοχιλιόµετρα

Πίνακας 2. Ποσοστό της νέας Κυκλοφοριακής Ικανότητας που απορροφάται από την
Παράγωγη Κυκλοφορία (VTPI, 2011)
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Σχήµα 3. Σενάριο 1, δύο
συγκλίνουσες αστικές
οδοί συµβάλλουν σε µια
τρίτη υπό κυκλοφοριακή
συµφόρηση

Σχήµα 4. Σενάριο 2, συντονισµός των φωτεινών σηµατοδοτών κατά µήκος
µιας αρτηρίας

Πίνακας 3. Αρχική κατάσταση, αρχικές συνθήκες
µετά την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας,
και αποτελέσµατα ανάλυσης νεκρού σηµείου για το
Σενάριο 1.

Πίνακας 4. Αρχική κατάσταση, αρχικές συνθήκες
µετά την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας,
και αποτελέσµατα ανάλυσης νεκρού σηµείου για
το Σενάριο 2.
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Η καθιερωµeνη κοπh της πiτας του Συλλoγου µας

Τ

ο ραντεβού µας για την καθιερωµένη κοπή της πίτας του
Συλλόγου µας, δόθηκε φέτος το βράδυ της 9ης Φεβρουαρίου 2012, στο εστιατόριο «Αγορά» στην περιοχή του Χίλτον. Όπως και κάθε χρόνο, τα µέλη και οι φίλοι του Συλλόγου
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν σε ατµόσφαιρα γιορτής για
να ανταλλάξουν ευχές για τη νέα χρονιά αλλά και να συζητήσουν
φιλικά για θέµατα που απασχολούν τον κλάδο µας.
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι οι δύσκολες εποχές που περνάει
η χώρα µας δεν έχουν τελειώσει και ευχή όλων είναι να σταµατήσει ο κατήφορος και να δηµιουργηθούν συνθήκες αισιοδοξίας για
ανάταξη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΣ, Βασίλης
Χαλκιάς έκοψε την πίτα του Συλλόγου και ευχήθηκε µαζί µε όλα
τα παριστάµενα µέλη του ∆Σ σε όλους τους παρευρισκοµένους.
Στην κλήρωση που ακολούθησε τις ετήσιες κάρτες απεριορίστων
διαδροµών που προσέφερε δωρεάν στον Σύλλογο ο ΟΑΣΑ κέρδισαν οι συνάδελφοι Νάσια Κουτσογιάννη και Αντούλιο Ρικέττα
ενώ τους δύο ποµποδέκτες e-Pass για χρήση στην Αττική Οδό,
δωρεά των Αττικών ∆ιαδροµών κέρδισαν οι συνάδελφοι Φώτης
Σταθόπουλος και ∆ηµήτρης Λαγκαδιανός. Τα γούρια όµως πήγαν
αλλού, αφού το φλουρί της πίττας βρέθηκε στο κοµµάτι του συναδέλφου και πρώην Προέδρου του ΣΕΣ Κώστα Ηλιόπουλου ενώ
το χρυσό κωνσταντινάτο µε το ανάγλυφο λογότυπο του ΣΕΣ κέρδισε η συνάδελφος Ελένη Βλαχογιάννη.
Η προσέλευση ήταν αρκετά ικανοποιητική, το φαγητό ωραίο και
η εκδήλωση, που κράτησε µέχρι τις πρωινές ώρες, πρέπει να
ικανοποίησε τους παριστάµενους και να έδωσε υπόσχεση για
ακόµη καλύτερες εκδηλώσεις στο µέλλον.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΣ, Βασίλης Χαλκιάς, κόβει την πίτα ενώ παρίστανται τα µέλη του ∆Σ, Μαθιός Καρλαύτης Αντιπρόεδρος, Κώστας
Αντωνίου Γεν. Γραµµατέας, Λουκάς ∆ηµητρίου Ειδ. Γραµµατέας,
Γιώργος Λυµπερόπουλος Ταµίας
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3ο Πανελληνιο Συνεδριο Οδοποιιας ΤΕΕ

Μ

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2012 το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας από
τη ∆ιεύθυνση Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης & ∆ιεθνών Σχέσεων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος στο Royal Olympic Hotel.
Η επιτυχία του συνεδρίου οφείλεται τόσο στην άρτια οργάνωσή του,
στους εξέχοντες οµιλητές αλλά και τη µεγάλη συµµετοχή µελών του
Τεχνικού Επιµελητηρίου.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Χρήστος Σπίρτζης,
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ χαιρετισµούς απεύθυναν κατά την εναρκτήρια εκδήλωση ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός και ο Πρόεδρος του ΣΕΣ, Βασίλης
Χαλκιάς.
Υπό την Προεδρεία µελών της Οργανωτικής επιτροπής κ.κ. Ακριτίδη,
Ηλιού και Τσέγκου έγινε η Κεντρική Οµιλία του Συνεδρίου από τον καθηγητή ΕΜΠ Γεώργιο Κανελλαΐδη, η οποία ακολουθήθηκε από τιµητική εκδήλωση στον οµότιµο καθηγητή ΕΜΠ κ. Α. Γιώτη και στον
οµότιµο Καθηγητή ΕΜΠ κ. Γ. Τσώχο. Η πρώτη ενότητα του Συνεδρίου

34 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

έκλεισε µε την οµιλία του ∆ρ. ΠΜ κ. Γ. Μαλέρδου για το θεσµό των
Πανελληνίων Συνεδρίων Οδοποιίας του ΤΕΕ.
Τα θέµατα του Συνεδρίου κάλυψαν τοµείς, όπως ο Γεωµετρικός Σχεδιασµός και ο Εξοπλισµός οδών και τα Οδοστρώµατα, η Πολιτική Ανάπτυξης του Οδικού ∆ικτύου µε έµφαση στα ∆ιευρωπαϊκά Οδικά ∆ίκτυα
και τις Συµπράξεις Παραχώρησης Οδικών έργων στην Ελλάδα. Μείζον θέµα του αποτέλεσε η Οδική Ασφάλεια αφού ήταν η κεντρική θεµατολογία σε τρεις ενότητες του Συνεδρίου. Οι οµιλίες που
αφορούσαν στην Οδική Ασφάλεια κάλυψαν θέµατα τόσο ως προς την
αξιολόγηση των Οδικών Υποδοµών στην Ελλάδα, αλλά και ως προς
τη Συµπεριφορά των Οδηγών και την απόσπαση προσοχής τους. Το
Συνέδριο ολοκληρώθηκε µε ενότητα αφιερωµένη στο Περιβάλλον
σε συνδυασµό µε τις Οδικές Υποδοµές.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου δόθηκε η δυνατότητα στους συνέδρους για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε φιλική ατµόσφαιρα.

∆ηµήτρης Μανδαλώζης
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Νeα του ∆Σ Ε∆ 180
Κωνσταντίνος Αντωνίου*

Πρόσκληση στην Έκτακτη και
Καταστατική Γενική Συνέλευση
και Ετήσια Τακτική
Εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, προσκαλεί τα µέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη και Καταστατική Γενική Συνέλευση και στην Ετήσια Τακτική και
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 14 Μαρτίου
2012 στις 17:00 στα γραφεία του ΣΕΣ (Πανόρµου 61, 11524
Αθήνα). Σε περίπτωση µη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί οριστικά και ανεξάρτητα αριθµού παρόντων ή παρεχόντων εξουσιοδότηση µελών, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 στις
17:00 στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza (Μιχαλακοπούλου 50,
11528 Αθήνα). Όπως πάντα, οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν
την ηµέρα των εκλογών, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
Σχετικά µε τη συζήτηση επί των αλλαγών του καταστατικού, τα
µέλη παρακαλούνται να διαβάσουν τις προτεινόµενες αλλαγές.
Το αρχείο βρίσκεται ανηρτηµένο στο site του ΣΕΣ
(http://www.ses.gr/downloads/category/2katastatiko.html?download=175:protasi-gia-allagikatastatikou-2012), και να αποστείλουν προτάσεις και σχόλια
στο e-mail του ΣΕΣ: info@ses.gr µέχρι τις 10 Μαρτίου, 2012, ώστε
στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί το κείµενο των προτεινόµενων
τροποποιήσεων
Η ηµερήσια διάταξη έχει ως εξής:

∆ιοργάνωση ηµερίδας ΣΕΣ
Την Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 διοργανώθηκε µε επιτυχία η
ηµερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ». Η ηµερίδα έλαβε χώρα στο
ξενοδοχείο Crowne Plaza και συµµετείχαν µε τοποθετήσεις πλήθος
συναδέλφων και ειδικών στα θέµατα που παρουσιάστηκαν. Μπορείτε
να δείτε τις παρουσιάσεις και να διαβάσετε τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ηµερίδας, καθώς και φωτογραφικό και
οπτικό υλικό στον ιστότοπο του ΣΕΣ.

Η Συνεδρία για το «Περιβάλλον» µε τους Λ. ∆ηµητρίου (Συντονιστής) και τους Κ. Ψύχα, Ι. Ζιώµα, Π. Κασσωµένο και ∆. Μανδαλώζη.

17:00 Έκτακτη και Καταστατική Γενική Συνέλευση
• ∆ιαγραφές µελών µε οφειλές άνω των 10 ετών
• Συζήτηση επί του καταστατικού
18:30* Τακτική και Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
• Απολογισµός Πεπραγµένων διετίας (2010 – 2012)
• Οικονοµικός Απολογισµός (2010 – 2012)
20:00* Ψηφοφορίες Έκτακτης και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
• Αλλαγές καταστατικού
• Ανάδειξη Νέου ∆Σ
* Οι ώρες είναι ενδεικτικές, καθώς οι συνελεύσεις θα πραγµατοποιηθούν συνεχόµενα.
Με εκτίµηση,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΣ Μαθιός Καρλαύτης παρουσιάζει
τις θέσεις του ΣΕΣ για το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας.
35 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

deltio 180:Layout 1

11/3/12

02:10

38

Εκπροσώπηση ΣΕΣ σε εκδηλώσεις
Ηµερίδα του ∆ήµου Αθηναίων, του EPOMM PLUS και
του ELTIS PLUS
Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων EPOMM PLUS και
ELTIS PLUS και υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 στο πνευµατικό κέντρο του
∆ήµου Αθηναίων, αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης», ηµερίδα µε τίτλο
«Εθνικές και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το συντονισµό και τη
διάδοση της βιώσιµης κινητικότητας στην Ελλάδα».
Την ηµερίδα χαιρέτισαν οι κ.κ. Αριστείδης Μπουρδάρας, Γενικός
Γραµµατέας Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠΥΜΕ∆Ι), Βασίλης Χαλκιάς, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και Γιώργος Καµίνης ως ∆ήµαρχος Αθηναίων και
εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), ο
οποίος κήρυξε και την έναρξη των εργασιών.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας
Το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας» διοργανώθηκε στις 9 και
10 Φεβρουαρίου 2012, στην Αθήνα από το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας, µε σκοπό να παρουσιασθούν οι νεότερες εξελίξεις στον
τοµέα της οδοποιίας πάνω στην κατασκευή, ασφάλεια, συντήρηση
και διαχείριση των οδικών έργων. Στο συνέδριο συµµετείχαν πολλά
µέλη του ΣΕΣ ενώ την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτησε ο Πρόεδρος
του ΣΕΣ κ. Βασίλης Χαλκιάς.

5η Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας 2012
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ) οργανώνει και φέτος σε συνεργασία µε το ΣΕΣ την Εβδοµάδα Οδικής
Ασφάλειας µε διάφορες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώµη στο µεγάλο αυτό θέµα. Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν το Σάββατο 17 Μαρτίου και θα περατωθούν
την Πέµπτη 22 Μαρτίου, η οποία και αποτελεί την Ευρωπαϊκή
Ηµέρα Ευγένειας στο ∆ρόµο. Περισσότερα αναµένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες του ΙΟΑΣ και του ΣΕΣ σύντοµα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Νέα µέλη του ΣΕΣ αποτελούν οι συνάδελφοι:
• Σοφία Ταστσόγλου εγγράφεται µε αριθµό µητρώου
672
• Γεώργιος Βασιλάκης εγγράφεται µε αριθµό µητρώου
673
• Κωνσταντίνος Παπουτσής εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 674
• Γεωργία Κυριακοπούλου εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 675
• Ευάγγελος-Απόστολος Μητσάκης εγγράφεται µε
αριθµό µητρώου 676
• Κωνσταντίνος Κουρέτας εγγράφεται µε αριθµό µητρώου 677
• Βασίλειος Ψαριανός εγγράφεται µε αριθµό µητρώου
678
* Κωνσταντίνος Αντωνίου
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Γενικός Γραµµατέας ∆Σ ΣΕΣ

36 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

Σειρα αστικων αναπλασεων
στη Βορεια Ελλαδα
Kατερίνα Χρυσοστόµου*

Έ

να ευρύ δίκτυο πεζοδροµήσεων µε παράλληλη ενίσχυση
του πρασίνου προτείνεται τον τελευταίο καιρό προκειµένου να µετατραπεί η Θεσσαλονίκη σε µια πιο φιλική πόλη
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, σε µια «πράσινη»
πόλη. Κατά τη διάρκεια ηµερίδας, στο πλαίσιο της διεκδίκησης
του τίτλου «Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα 2014» για τη
Θεσσαλονίκη, επιστήµονες διάφορων ειδικοτήτων αλλά και εκπρόσωποι φορέων και οργανισµών της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν προτάσεις για τη διαµόρφωση ενός νέου αστικού
περιβάλλοντος, οι οποίες περιλαµβάνουν ευρείας κλίµακας πεζοδροµήσεις στο ιστορικό κέντρο µετά την έναρξη λειτουργίας
του Mετρό, αύξηση του πρασίνου, έξωση του αυτοκινήτου από το
κέντρο της πόλης και διασφάλιση της ποιότητας του αέρα µέσω
ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας Αέρα (Σ∆ΠΑ), που
εγκαθίσταται στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης από
το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας του ΑΠΘ.
Ο ∆ήµος ήδη εξασφαλίζει χρηµατοδοτήσεις για αναπλάσεις
χώρων, πράσινα δώµατα, κήπους βροχής, αυτοµατοποίηση στην
άρδευση για το πότισµα των πάρκων, κ.ά. Παράλληλα εκτός από
την ενίσχυση του πρασίνου στην πόλη, µεγάλος στόχος είναι και
ο περιορισµός της κίνησης των αυτοκινήτων στο κέντρο της
πόλης. Το ευρύ δίκτυο πεζοδροµήσεων, το οποίο προωθείται
αναµένεται να αναβαθµίσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να
συµβάλλει στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη.
Η δηµοτική αρχή σχεδιάζει 15 πεζοδροµήσεις στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης και συνολικά 50 σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα.
Μετά τη Θεσσαλονίκη, που φιλοδοξεί να γίνει πιο φιλική πόλη
µε πεζοδροµήσεις και περισσότερο πράσινο και οι ∆ήµοι Σερρών και Βεροίας ξεκινούν έργα αστικής ανάπλασης του κέντρου
των πόλεών τους.
Στο ∆ήµο Σερρών έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες στο πλαίσιο των
αστικών αναπλάσεων κεντρικών οδών, µε σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του πολίτη και την εύρυθµη λειτουργία της πόλης.

πεζόδροµο Τικοπούλου, Λεωνίδα Παπαπαύλου, Κωνσταντινουπόλεως, 20ης Σεπτεµβρίου, Ανδριανουπόλεως, τον πεζόδροµο
Βουρλών και µία πάροδο-πεζόδροµο στο ΟΠ 215α. Οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, από λειτουργικής αλλά και αισθητικής
άποψης.
Το αστικό πράσινο -µε την παράλληλη αξιοποίηση και των
πρώην στρατοπέδων- ανανεώνεται, εµπλουτίζεται και δηµιουργούνται ενιαίες λωρίδες πρασίνου κατά µήκος των οδών, προσφέροντας έτσι στους µόνιµους κατοίκους, τους ιδιοκτήτες
καταστηµάτων και τους διερχόµενους κατάλληλο περιβάλλον
και συνθήκες άνεσης.
Μετά το Πάσχα ξεκινούν και τα έργα ανάπλασης του κέντρου της
πόλης της Βέροιας µε στόχο να καταστεί µια πόλη φιλικότερη
προς τους πεζούς. Οι εργασίες ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και αφορούν διαµόρφωση πεζοδροµίων και
χώρων στάθµευσης, καθώς επίσης φύτευση 500 δέντρων και
11000 φυτών. Τα έργα, τα οποία θα ξεκινήσουν στα τέλη Απριλίου και θα διαρκέσουν 30 µήνες, θα γίνουν σε έξι δρόµους της
Βέροιας και τρεις πλατείες.

Το εν λόγω έργο, για την υλοποίηση του οποίου έχει εγκριθεί
προϋπολογισµός 5,5 εκατ. ευρώ αφορά τους άξονες Βασιλέως
Βασιλείου-Εθνικής Αντίστασης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Αν. Θράκης37 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Το έργο περιλαµβάνει δύο σήραγγες µονής τροχιάς, τρεις σιδηροδροµικές διασταυρώσεις, εκ των οποίων οι δύο είναι ενσωµατωµένες στο σταθµό «Μίκρα» και έναν επίσταθµο. Ακόµη, στο
αντικείµενο του έργου προβλέπονται και οι σχετικές υποδοµές
για µελλοντική επέκταση της γραµµής προς Αεροδρόµιο και
σύνδεση µε σταθµό Μετεπιβίβασης στον σταθµό «Μίκρα». Κατά
την περίοδο κατασκευής του υπολογίζεται πως θα δηµιουργηθούν 1.600 νέες θέσεις εργασίας, συν 100 µόνιµες κατά τη λειτουργία του.

Μετρό Θεσσαλονίκης:
Επέκταση προς Καλαµαριά

Η κατασκευή της επέκτασης υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί
σε λιγότερο από πέντε χρόνια, δηλαδή το 2017, καθώς οι εργασίες επέκτασης του δικτύου προς τη συγκεκριµένη περιοχή
αναµένεται να ξεκινήσουν φέτος το φθινόπωρο, µε συµβατικό
χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τούς 60 µήνες και µε πιθανή τη συντόµευσή του, καθώς η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών συµπεριλαµβάνεται στα
κριτήρια επιλογής του αναδόχου.

Τρία σχεδόν χρόνια από την πρώτη δηµοσίευση του, ο διαγωνισµός για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά µπαίνει σε τελική ευθεία. Οι τέσσερις διαγωνιζόµενοι, οι
οποίοι προχωρούν στη β' και τελική φάση του διαγωνισµού και
είναι οι ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ - IMPREGILO - SELI - ANSALDO STS,
Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ALPINE BAU GMBH - FCC CONSTRUCCION S.A. και
Κ/Ξ J&P S.A TRANSPORT ALSTOM - S.P.A. GHELLA Α.Ε. ΑΒΑΞ.,
έχουν λάβει τα τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους µέχρι τις 21 Μαΐου.

Η επέκταση αυτή αναµένεται να λειτουργήσει καταλυτικά στην
κίνηση της πόλης καθώς ένας επιβάτης για να κινηθεί από τον
Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό µέχρι τον τερµατικό σταθµό της Μίκρας θα χρειάζεται περίπου 16 λεπτά για να φτάσει στον προορισµό του. Πρόκειται για το πρώτο βήµα προς τη δηµιουργία
ενός δικτύου Μετρό, καθώς προβλέπονται δύο ακόµα επεκτάσεις προς δυτικά, η γραµµή Τούµπα - Χαριλάου και η επέκταση
προς το αεροδρόµιο «Μακεδονία», οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια µελετών.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει το καλοκαίρι και, όπως
εκτιµά η διοίκηση της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, στις αρχές του
φθινοπώρου του 2012, µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον
ανάδοχο και την εγκατάστασή του, αναµένεται να ξεκινήσουν οι
εργασίες κατασκευής της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης
προς Καλαµαριά.

Σηµαντικό είναι ότι το Μετρό στην Καλαµαριά κατασκευάζεται
µε Κοινοτικούς πόρους κατά το 85% και µόνο το υπόλοιπο 15%
µε χαµηλότοκο δάνειο της ΕΤΕπ, όταν το αντίθετο συµβαίνει µε
τη χρηµατοδότηση της υπό κατασκευή βασικής γραµµής, όπου
µόνο 328 εκατ. από το περίπου 1 δισ. ευρώ του προϋπολογισµού του έργου, προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
της Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισµού 522 εκατ.
ευρώ το οποίο αποτελεί την πρώτη επέκταση της υπό κατασκευής βασικής γραµµής και αναµένεται πως θα εξυπηρετήσει
ηµερήσια επιβατική κίνηση 63.000 επιβατών, που θα αντιστοιχούν στο 25% της συνολικής επιβατικής κίνησης. H επέκταση
προς Καλαµαριά, έρχεται να προστεθεί στα 9,6 χλµ και στους 13
σταθµούς της βασικής γραµµής του Μετρό Θεσσαλονίκης, µε
4,8 χλµ γραµµής και πέντε σταθµούς.
Η επέκταση ξεκινάει από το σταθµό ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ της βασικής
γραµµής και ακολουθεί τις οδούς Σόλωνος, Κρήτης, Μοσχονησίων, Μητροπολίτη Κυδωνιών και Πόντου, καταλήγοντας στη
συµβολή των οδών Πόντου και Ικάρων. Οι πέντε σταθµοί της
επέκτασης θα είναι, οι:
• ΝΟΜΑΡΧΙΑ
• ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
• ΑΡΕΤΣΟΥ
• ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ
• ΜΙΚΡΑ
38 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Τα έργα που έρχονται
στη Θεσσαλονίκη
Αεροδρόµιο Μακεδονία
Έτοιµο για δηµοπράτηση είναι το έργο της αναβάθµισης του χερσαίου τµήµατος του διαδρόµου 10-28 του Αεροδροµίου Μακεδονία. Τις επόµενες µέρες θα γίνει γνωστή η ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο προϋπολογισµός του οποίου
ανέρχεται στα 38.745.000 ευρώ. Το έργο είναι ενταγµένο στο
ΕΣΠΑ (σε συνδυασµό µε το υπό κατασκευή έργο της επέκτασης
του διαδρόµου 10-28) µέσα από το επιχειρησιακό πρόγραµµα
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Το αντικείµενο των εργασιών είναι η ενίσχυση και αναβάθµιση
του υπάρχοντος (χερσαίου) τµήµατος του διαδρόµου 10-28 του
Αεροδροµίου Μακεδονία έτσι ώστε να διαθέτει οµοιόµορφη αντοχή, οµοιόµορφα χαρακτηριστικά και ενιαία, σύγχρονη φωτο-
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σήµανση. Για τις ανάγκες του έργου θα γίνει εκσκαφή σε βάθος
2,70 µέτρα, εξυγίανση του εδάφους, νέα κατασκευή οδοστρωσίας- οδοστρώµατος, απαιτούµενες Η/Μ υποδοµές κλπ. Το έργο
αυτό είναι συµπληρωµατικό του µεγάλου έργου της επέκτασης
του διαδρόµου 10-28µε παράλληλο τροχόδροµο στο Αεροδρόµιο Μακεδονία, προϋπολογισµού 246 εκατ. ευρώ, καθώς θα
πρέπει µε την ολοκλήρωση των εργασιών να δηµιουργηθεί
ένας ενιαίας διάδροµος µε τελικό µήκος 3440µ. και επιπλέον
ζώνη ασφαλείας 150µ.
Για το παρόν έργο θα ακολουθήσει µετά και την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και άµεσα θα δοθεί η ηµεροµηνία κατάθεσης των οικονοµικών προσφορών από τους ενδιαφερόµενους.
Το έργο θα δηµοπρατηθεί από την ΕΥ∆Ε Αεροδροµίων Βορείου
Ελλάδας.

Η Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης
Η προγραµµατισµένη αναβάθµιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης σε ελεύθερο αυτοκινητόδροµο έχει ήδη ξεκινήσει µε την ολοκλήρωση της δηµοπράτησης του έργου της
κατασκευής του κόµβου Κ16 στη συµβολή της περιφερειακής
µε την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας πέρσι, το οποίο σήµερα είναι σε σηµείο εκκίνησης, και έρχεται η επόµενη δηµοπράτηση.
Για την κατασκευή του κόµβου Κ16 στη συµβολή της περιφερειακής µε την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας, ανάδοχος
εταιρεία είναι η J&P ΑΒΑΞ η οποία επικράτησε µεταξύ των 7 σχηµάτων που προσήλθαν στο διαγωνισµό. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 89.500.000 ευρώ αλλά χάρις στην
έκπτωση που έδωσε η τεχνική εταιρεία η τελική αξία φτάνει τα
52.603.875,67 ευρώ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι
62 µήνες από την υπογραφή της σύµβαση (η ολοκλήρωση προβλέπεται στις αρχές του 2017).
Σειρά τώρα παίρνει το επόµενο τµήµα από τον κόµβο της Λαχαναγοράς µέχρι τον κόµβο στο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου στην
Ευκαρπία. Ο προγραµµατισµός είναι να δηµοπρατηθεί το έργο
µέχρι το Πάσχα και έχει προϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ (από τα
οποία τα 30 εκ. ευρώ για απαλλοτριώσεις). Το έργο περιλαµβάνει την πλήρη ανισοπεδοποίηση έξι υφιστάµενων ισόπεδων
κόµβων.
•
•
•
•
•
•

στη Μοναστηρίου και στην 3ης Σεπτεµβρίου (Ελευθέρια),
στη Μαιάνδρου (Εύοσµος),
στην Ολυµπιάδος (Εύοσµος),
στη Μακρυγιάννη (Ηλιούπολη),
στη Λαγκαδά και Σταυρουπόλεως και
στην 25ης Μαρτίου (Πολίχνη).

Επίσης το έργο περιλαµβάνει µία άνω διάβαση στην οδό Ολυµπιάδος (πράσινη γέφυρα πεζών και ποδηλατών), καθώς και
απλές πεζογέφυρες. Υπολογίζεται ότι η ολοκλήρωσή του θα
χρειαστεί δυόµισι χρόνια µετά την υπογραφή της σύµβασης µε
τον ανάδοχο και αν ο διαγωνισµός ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη

του έτους ο δρόµος θα δοθεί αναβαθµισµένος στην κυκλοφορία το 2016.
Το επόµενο τµήµα που θα ακολουθήσει είναι το έργο της αναβάθµισης της λεγόµενης ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, δηλαδή από τον κόµβο του νοσοκοµείου
Παπαγεωργίου µέχρι τα Κωνσταντινουπολίτικα καθώς η µελέτη
περιβαλλοντικών όρων εγκρίθηκε από τη Μητροπολιτική Επιτροπή της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης. Σε όλο το µήκος της
υπάρχουσας εσωτερικής περιφερειακής θα αυξηθούν οι λωρίδες κυκλοφορίας από δύο σε τρεις ανά κατεύθυνση, ενώ θα δηµιουργηθεί και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στο ύψος των δύο
τούνελ στα Κωνσταντινουπολίτικα θα δηµιουργηθούν δύο
ακόµη σήραγγες από όπου τα αυτοκίνητα θα κατευθύνονται από
τα ανατολικά προς τα δυτικά και τα υπάρχοντα τούνελ θα µονοδροµηθούν µε κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
Πεζογέφυρες θα δηµιουργηθούν και θα διαµορφωθούν στον
Άγιο Παύλο, στα Μετέωρα, στα Πεύκα, στην Τούµπα και στην οδό
Περραιβού.
Το κόστος των συνολικών εργασιών υπολογίζεται σε 500 εκατ.
ευρώ και αναµένεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το επόµενο δίµηνο
και µέχρι τον ερχόµενο Σεπτέµβριο να δηµοπρατηθεί. Οι εργασίες υπολογίζεται να διαρκέσουν τρία χρόνια.
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Νέες λεωφορειολωρίδες
Μέχρι το καλοκαίρι υπολογίζεται να λειτουργήσουν τέσσερις
νέες λέωφορειολωριδες στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης συνολικού
µήκους περίπου 9 χλµ µετά από τις τροποποιήσεις του ΚΟΚ περί
µεταφοράς αρµοδιότητας για την υλοποίηση και συντήρηση των
Ειδικών Λωρίδων Λεωφορείων (ΕΛΛ) από το Υπουργείο στους
∆ήµους της χώρας που αναµένονται σύντοµα.
Έτσι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης θα αναλάβει την υλοποίηση και
συντήρηση των τεσσάρων νέων ΕΛΛ, συνολικού µήκους περίπου 9 χλµ που προβλέπονται στα όρια του ∆ήµου συνολικού κόστους υλοποίησης 550.000 ευρώ. Η παραπάνω δαπάνη αφορά
συγκεκριµένα στην υλοποίηση λεωφορειολωρίδων:
• στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, στο τµήµα της από το σηµατοδοτούµενο κόµβο µε την οδό Βαλαγιάννη και µέχρι τη συµβολή της µε την ΕΛΛ της Λεωφόρου Στρατού, και στο τµήµα της
από τον κόµβο Κωνσταντινουπόλεως- Λεωφόρου Στρατού και
µέχρι 27µ πριν από τη συµβολή της µε την οδό Βαλαγιάννη,
και
• στη Λεωφόρο Στρατού, στο τµήµα της από την οδό Ι. Χρυσοστόµου και µέχρι την οδό Κυβερνίδου και στο τµήµα της από
την οδό Ν. Ζέρβα και µέχρι τη διασταύρωσή της µε την οδό
Μπιζανίου.
• στην οδό Αγγελάκη, από την πλατεία ΧΑΝΘ και έως 60µ πριν
από την πρόσβαση της Αγγελάκη στον κόµβο της πλατείας
Συντριβανίου,
• στην οδό Γ. Παπανδρέου, στο τµήµα της από την οδό Κοροµηλά και µέχρι 35µ πριν από τη διασταύρωση µε την οδό Σοφούλη.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ
Η εν λόγω καινοτόµα συγκοινωνιακή προσέγγιση
εφαρµόζεται (....µε επιτυχία) στη Σαλαµίνα στη διασταύρωση των οδών Εσταυρωµένου και Σοφοκλέους.
Προς Θεού! Μη σταµατήσετε στη µέση του δρόµου...
πριν το STOP.

Παράλληλα η τροπολογία θα αφορά και στη µεταφορά της αρµοδιότητας για τη µελέτη και κατασκευή δηµοτικών υπόγειων
χώρων στάθµευσης ή άλλων χρήσεων στις πόλεις της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης.

Τη φωτογραφία έστειλε ο Γρηγόρης Ρουχωτάς
Πολιτικός Μηχανικός
*Κατερίνα Χρυσοστόµου
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Συγκοινωνιολόγος MSc
Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

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».

40 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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