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Καθώς βγαίνουμε κάπως από την βαθιά οικονομική κρίση, ξαναεμφανίζεται και μάλιστα
με γρήγορο ρυθμό η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Αθήνας, ως αποτέλεσμα
της αύξησης τόσο των μετακινήσεων όσο και της χρήσης των ΙΧ. Αυτό αποδεικνύεται και
από τις μετρήσεις της κυκλοφορίας αλλά και από τις πωλήσεις νέων οχημάτων.

Η οικονομική κρίση αποτελεί μία ακόμη χαμένη ευκαιρία για την αλλαγή της συγκοι-
νωνιακής συμπεριφοράς των Αθηναίων. Θα μπορούσαμε τη δεκαετία της κρίσης να
είχαμε πετύχει την απεξάρτηση από τα ΙΧ και τη στροφή στην κουλτούρα των μαζικών
μεταφορών και των βιώσιμων μετακινήσεων. Δυστυχώς όμως, τα μέσα μαζικής
μεταφοράς αντί να αναβαθμιστούν, υποβαθμίστηκαν και οι υπηρεσίες τους ούτε ικα-
νοποιούν ούτε ελκύουν επιβάτες.

Τόσο οι Αρχές όσο και οι πολίτες εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται ότι όσο υπο-
στηρίζουμε τα ΙΧ τόσο θα αυξάνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι ΙΧήδες παραπονιούνται
ότι έχει συμφόρηση αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι ΙΧήδες είναι η συμφόρηση.
Στην Αθήνα εξακολουθούμε να προσκυνάμε τα ΙΧ και μάλιστα εις βάρος των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), και αυτό είναι πρώτιστα αντιδημοκρατικό διότι οι λίγοι
οδηγοί ΙΧ (ανά τμ) καταπιέζουν τους πολλούς επιβάτες των ΜΜ ανά (ανά τμ). Καμία
πόλη δεν μπορεί να προσφέρει αξιοπρεπή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση που να
στηρίζεται στις ατομικές μετακινήσεις. Όσο αυξάνονται οι ανάγκες για μετακινήσεις
τόσο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι η μοναδική επιλογή.

Το λεκανοπέδιο της Αθήνας είναι σε πλήρη συγκοινωνιακή εγκατάλειψη. Η Περιφέρεια
Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων δεν έχουν κανέναν Συγκοινωνιολόγο και καμία
Υπηρεσία Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού, όπως και οι περισσότεροι Δήμοι του Λεκανοπεδίου.
Άλλωστε τι χρειάζονται τους Συγκοινωνιολόγους, αφού όλοι οι εκλεγμένοι και όλοι οι
πολίτες είναι μικροί Συγκοινωνιολόγοι που πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα. Δεν αντιλαμ-
βάνονται ότι η πολυπλοκότητα των Συγκοινωνιών ειδικά σε μία μεγαλούπολη όπως η
Αθήνα αντιμετωπίζεται μόνο με σοβαρή επιστημονική προσπάθεια. 

Οι Συγκοινωνιολόγοι είναι απογοητευμένοι και σε απόγνωση, διότι οι τεκμηριωμένες
προτάσεις τους δεν εισακούονται από κανέναν. Αλλά δεν το βάζουν κάτω. Επαναλαμβάνουν
με επιμονή τις δοκιμασμένες διεθνώς βέλτιστες συγκοινωνιακές λύσεις, όσο αργά
και εάν αυτές υλοποιούνται.

Υπάρχουν αρκετές λύσεις και πολλά μπορούν να γίνουν, καταρχήν χωρίς μεγάλα
έργα και μεγάλους προϋπολογισμούς, αλλά με σχετικά απλά διαχειριστικά μέτρα.
Καταρχήν με την παραχώρηση προτεραιότητας στα λεωφορεία και τα τρόλεϋ εις
βάρος των ΙΧ, με την ενεργοποίηση και επέκταση των λεωφορειολωρίδων. Ταυτόχρονα,
απαιτείται η πύκνωση των δρομολογίων του μετρό και των λεωφορείων που θα χρη-
ματοδοτηθεί από την προσέλκυση των επιβατών που θα επιλέγουν τις γρηγορότερες
και ανετότερες μετακινήσεις.

Στα χαμηλού οικονομικού κόστους μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας συγκαταλέγεται
και η αποτελεσματική διαχείριση της στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές (που εξυ-
πηρετούνται συνήθως επαρκώς από ΜΜΜ) ως δύναμη ανασταλτική στη χρήση των ΙΧ.
Επιπλέον, πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία της φωτεινής σηματοδότησης στο λεκανοπέδιο,
και να δίδεται προτεραιότητα στη ροή της κυκλοφορίας περιμετρικά των κεντρικών
περιοχών εις βάρος της ροής της κυκλοφορίας προς το κέντρο. Και βέβαια οι τροχονόμοι
πρέπει να φροντίζουν την προτεραιότητα των λεωφορείων (διασφάλιση λεωφορει-
ολωρίδων) και να σταματήσουν να ενθαρρύνουν και να υποβοηθούν την είσοδο των
ΙΧ στις συμφορημένες κεντρικές περιοχές.

Στη συνέχεια βέβαια χρειάζεται σοβαρό και ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της
συγκοινωνιακής υποδομής με αντάξιους προϋπολογισμούς. Πρέπει να επιταχυνθεί η
ολοκλήρωση των αρκετών γραμμών μετρό που χρειάζεται η Αθήνα, αλλά και η ολο-
κλήρωση των περιφερειακών οδικών αξόνων (μικρός, μεσαίος, μεγάλος) με τα
απαραίτητα έργα υποδομής, αφού μόνο με διοχέτευση της κυκλοφορίας περιμετρικά
και με σωστά ιεραρχημένο οδικό δίκτυο, θα μπορέσουν να ανασάνουν κυκλοφοριακά
οι κεντρικές περιοχές κάθε δήμου. 

Τα προβλήματα και οι λύσεις για το συγκοινωνιακό σύστημα της Αθήνας είναι γνωστά.
Μήπως ήρθε η ώρα η Πολιτεία και οι πολίτες να εγκαταλείψουν την αδράνεια και να
ξεκινήσουν μια σοβαρή προσπάθεια για τη σταδιακή συγκοινωνιακή αναγέννηση της
Αθήνας; 
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Παραγοντες που Επηρεαζουν 
την Επιλογη Προορισμου των Τουριστων 
στα Ελληνικα Νησια και τις Συνθηκες
Μετακινησης των Τουριστων στη Χιο

Πηνελόπη Τσουκαλά*, Νικολέτα Κρουσουλούδη**, Αμαλία Πολυδωροπούλου***

Εισαγωγή
Ο τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους το-
μείς της παγκόσμιας οικονομίας. Η αυξανόμενη ζήτηση του του-
ρισμού ανοίγει νέες ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη των
νησιωτικών περιοχών, καθώς τα ελληνικά νησιά ανέκαθεν απο-
τελούσαν πόλο έλξης της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης. 
Η εργασία αυτή θα αποπειραθεί να καθορίσει και να αναλύσει
τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τουριστικού
προορισμού και εκείνοι που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης για
την επιλογή ενός μεταφορικού μέσου. Για τις ανάγκες της έρευνας
έχουν διανεμηθεί ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε Έλληνες και
σε ξένους τουρίστες.
Σκοπός της εργασίας είναι να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε
ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ενός προ-

ορισμού αλλά και την επιλογή μέσου σε αυτό, από ανθρώπους
που δε ζουν μόνιμα αλλά το επισκέπτονται για τις διακοπές τους.

Μεθοδολογία Έρευνας
Η έρευνα εκπονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιανουάριο
του 2019 βασιζόμενη σε δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ενός
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Ήταν διαθέσιμο σε 2 γλώσσες,
ελληνική και αγγλική και η διάθεσή του έγινε μέσω μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης. Το δείγμα αποτελείται από 109 τουρίστες.
Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα sa-
wtooth και μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων, ακολουθήθηκε
η διαδικασία της ανάλυσής τους στο στατιστικό πακέτο SPSS.
Πιο αναλυτικά, το αναφερόμενο ερωτηματολόγιο, χωρίστηκε σε
4 ενότητες, των οποίων το εκάστοτε περιεχόμενο ήταν ξεχωριστό,
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ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 
Στην πρώτη ενότητα περιέχονταν γενικές ερωτήσεις δημογραφι-
κού χαρακτήρα, στη δεύτερη ενότητα οι ερωτήσεις διαμορφώθη-
καν σε επίπεδο έκφρασης γνώμης του ατόμου. Ερωτήσεις που
αφορούσαν στην εκάστοτε προσωπική οικολογική συμπεριφορά
του ερωτηθέντα, τη γνώμη του για τη σωματική άσκηση και την
αίσθηση ανεξαρτησίας από τα διάφορα επιλεγόμενα μέσα μετα-
φοράς. Η τρίτη ενότητα περιλάμβανε ερωτήσεις βιωματικού χα-
ρακτήρα που αφορούσαν το περιβάλλον μετακίνησης του
ερωτηθέντα και στην τέταρτη ενότητα χρησιμοποιήθηκαν υποθε-
τικά σενάρια όπου ο ερωτώμενος καλούνταν να επιλέξει προορι-
σμό και μέσο μετακίνησης ανάλογα με την επίδραση διαφόρων
παραγόντων όπως χρόνος και κόστος μετακίνησης, διαθέσιμα
μέσα, άνεση κ.λπ.

Στατιστική Ανάλυση
Το δείγμα μας αποτελούνταν από 109 άτομα, Έλληνες και ξένους
τουρίστες.

Από τους ερωτηθέντες, το 40,7% ήταν άνδρες και το 59,3% γυ-
ναίκες. Όσον αφορά στην εκπαίδευση των ερωτηθέντων στο
δείγμα, το 12,8% δήλωσε ότι έχει αποφοιτήσει από τη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Λύκειο), το 10,1% αποφοίτησε από
ιδιωτική εκπαίδευση (Κολλέγιο-ΙΕΚ), το 56% ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ – ΤΕΙ), το 20,2%
ακολούθησε και μεταπτυχιακές σπουδές και μόλις το 0,9% κατέ-
χει και διδακτορικό δίπλωμα. 

Επιλογή Προορισμού (Destination Choice)
Σε αυτή την ενότητα του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις ήταν
σεναριακού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι, οι απαντήσεις βασίζονταν
σε τυχαίες επιλογές συνθηκών, και οι ερωτηθέντες καλούνταν
να διαλέξουν βάση των προσωπικών τους προτιμήσεων, το
σενάριο εκείνο που συγκέντρωνε τις περισσότερες ευνοϊκές κατ’
αυτούς συνθήκες μετακίνησης και επιλογής ενός τουριστικού
προορισμού.

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα όπου ο χρόνος αυξάνεται
από αριστερά προς τα δεξιά, 16 άτομα έχουν επιλέξει το πρώτο
νησί με χρόνο μετακίνησης 2 ώρες, 23 άτομα έχουν επιλέξει το
δεύτερο νησί με χρόνο μετακίνησης 1 ώρα προς τον προορισμό,
18 άτομα έχουν επιλέξει το δεύτερο νησί με χρόνο μετακίνησης

2 ώρες, 19 άτομα το νησί 2 με τον χρόνο μετακίνησης 4 ώρες και
16 άτομα το νησί 3 με χρόνο μετακίνησης 2 ώρες. Αν παρατηρηθεί
το γράφημα στο σύνολό του, διακρίνεται πως όσο πιο μεγάλος
είναι ο χρόνος της διανυόμενης απόστασης, τόσο λιγότερα άτομα
επιλέγουν εκείνο τον προορισμό.

Γράφημα 1. 
Επιλογή Προορισμού 
* Χρόνος Ταξιδιού

Γράφημα 2. 
Επιλογή Προορισμού 
* Κόστος Μετακίνησης
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Στο γράφημα 2, αναλύεται η επιλογή ενός προορισμού, σε σχέση
με το κόστος ταξιδιού. Όπως λοιπόν φαίνεται στο γράφημα, 13
άτομα έχουν επιλέξει το νησί 1 με κόστος μετακίνησης 80€, ενώ
10 άτομα το ίδιο νησί, με κόστος 150€. Το νησί 2 με κόστος 15€
έχει επιλεχθεί από 17 άτομα, με κόστος 40€ από 16 άτομα, με κό-
στος 80€ από 14 άτομα ενώ με κόστος 100€, 150€ και 250€ από
11 άτομα έκαστος. Τέλος, το νησί 3 έχει επιλεχθεί από 13 άτομα
έκαστος για τα κόστη των 65€ και των 200€, ενώ και για τα κόστη
του ύψους των 100€ και 250€, από 11 άτομα έκαστος. Σε αυτό το

γράφημα παρατηρείται, ότι κάποιοι προορισμοί επιλέγονται πα-
ρόλο που το κόστος μετακίνησης είναι υψηλό, και αυτό μπορεί να
συμβαίνει διότι ίσως είναι προορισμοί προσβάσιμοι μόνο με αε-
ροπλάνο.

Επιλογή Μέσου Μεταφοράς (Mode Choice)

Στα γραφήματα που ακολουθούν, θα γίνει ανάλυση κριτηρίων,
σύμφωνα με την επιλογή ενός μεταφορικού μέσου.

Στο γράφημα 3, αναλύεται η επιλογή μεταφορικού μέσου, σύμ-
φωνα με το φύλο του υποψήφιου επιβάτη. Παρατηρείται ότι, το
περπάτημα επιλέχθηκε κατά 21,6% από το αντρικό φύλο και κατά
78,4% από το γυναικείο. Το ποδήλατο επιλέχθηκε από τους άν-
τρες με ποσοστό 59,4% και από τις γυναίκες με ποσοστό 40,6% ,
ενώ το ηλεκτρικό ποδήλατο 44,4% και 55,6% από άντρες και γυ-

ναίκες αντίστοιχα. Το bike sharing επιλέχθηκε με 41,7% από τους
άντρες και με 58,3% από τις γυναίκες ενώ το car sharing, είχε με-
γάλη διαφορά μεταξύ των φύλων, καθώς επιλέχθηκε με 84,6%
από το γυναικείο φύλο. Τέλος, το σύστημα park and ride επιλέχ-
θηκε από τους άντρες με ποσοστό 52,9% και αντίθετα το auto bus,
από τις γυναίκες με ποσοστό 57,9%.

Στο γράφημα 4 αναλύεται η επιλογή μεταφορικού μέσου, με βάση
την ηλικία των ερωτηθέντων της έρευνας. Σύμφωνα λοιπόν με το
γράφημα, το περπάτημα είναι πιο δημοφιλές στις ηλικίες κάτω
των 25 ετών, με ποσοστό 45,1%, όπως και το ποδήλατο αλλά με
ποσοστό 53,1%. Για το ηλεκτρικό ποδήλατο, φαίνεται πως ισομοι-
ράστηκαν τα ποσοστά 41,7% έκαστος, και για τις ηλικίες κάτω των
25 ετών, αλλά και για αυτές μεταξύ 26 και 35 ετών. Το bike shar-
ing είναι πιο δημοφιλές στις ηλικίες κάτω των 25 ετών, σε αντί-

θεση με το car sharing, που φαίνεται να έχει επιλεχθεί με ποσο-
στό 61,5% από τις ηλικίες μεταξύ 16 και 35 ετών. Το σύστημα park
and ride και το autobus έχουν επιλεχθεί σε πλειοψηφία, ξανά από
τις ηλικίες από 26 έως 35 ετών, με ποσοστά 47,1% και 47,7%
έκαστος. Τέλος, παρατηρείται ότι για τις ηλικίες 36 ετών και άνω,
πιο δημοφιλές μέσο είναι το σύστημα park and ride, που σε σχέση
με τα υπόλοιπα μέσα, συγκέντρωσε ποσοστό 29,4%.

Γράφημα 3. 
Επιλογή μέσου 
μεταφοράς 
* Φύλο

Γράφημα 4. 
Επιλογή μέσου
μεταφοράς
* Ηλικία
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Σύμφωνα με το γράφημα 5, το πιο δημοφιλές μεταφορικό μέσο
για τους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι το
σύστημα park and ride, με ποσοστό 23,5%, ενώ ακολουθεί το au-
tobus, με ποσοστό 15,8% και το σύστημα car sharing, με ποσοστό
15,4%. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ και κολλεγίων επέλεξαν με ποσοστό
21,1% το autobus. Το περπάτημα είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος
μετακίνησης για τους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
με ποσοστό 62,7%, όπως και το ποδήλατο και το ηλεκτρικό πο-

δήλατο με ποσοστά 61,1% και 75% αντίστοιχα. Το σύστημα car
sharing είναι πιο δημοφιλής τρόπος μετακίνησης για τους από-
φοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ με ποσοστό 46,2%, και ακολουθείται από τους κα-
τόχους μεταπτυχιακού διπλώματος, με ποσοστό 30,8%. Το
σύστημα park and ride, επιλέχθηκε με ποσοστό 41,2% από τους
απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και με 35,3% από τους κατόχους μεταπτυχια-
κού. Και τέλος το autobus, φαίνεται να είναι πιο δημοφιλές μέσο
μεταφοράς για τους κατόχους μεταπτυχιακού με ποσοστό 31,6%.

Τέλος, στο γράφημα 6 που αφορά την επιλογή μεταφορικού
μέσου με κριτήριο το ετήσιο εισόδημα, φαίνεται πως το περπά-
τημα προτιμάται με ποσοστό 74,5% από τους ερωτηθέντες με ετή-
σιο εισόδημα από 0 έως 10.000€. Το ποδήλατο προτιμάται με
ποσοστό 68,6% από τους ερωτηθέντες με εισόδημα από 0 έως
10.000€ και με ποσοστό 21,9% από τους ερωτηθέντες με εισό-
δημα από 10.001 έως 20.000€. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται
και για το ηλεκτρικό ποδήλατο και για το bike sharing και για το
σύστημα park and ride. Το σύστημα car sharing έχει επιλεχθεί με

ίσα ποσοστά 46,2% έκαστος και από τους εισοδηματίες της πρώ-
της κατηγορίας και από εκείνους της δεύτερης κατηγορίας, ενώ
παρουσιάζει και ποσοστό 7,7% και για τους εισοδηματίες από
20.001 έως 30.000€. Τέλος το autobus, συγκέντρωσε ποσοστά
68,4% από τους ερωτηθέντες με εισόδημα 0-10.000€, 21,1% από
τους ερωτηθέντες με εισόδημα έως 20.000€ και ένα ποσοστό
10,5% από τους ερωτηθέντες του δείγματος με ετήσιο εισόδημα
έως 40.000€.

  
 

 

Γράφημα 5. 
Επιλογή μέσου 
μεταφοράς 
* Επίπεδο 
εκπαίδευσης

Γράφημα 6. 
Επιλογή μέσου 
μεταφοράς 
* Ετήσιο ατομικό 
εισόδημα
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Συμπεράσματα 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καθορίσει και να αναλύ-
σει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τουριστι-
κού προορισμού και εκείνους που επηρεάζουν τη λήψη
απόφασης για την επιλογή ενός μεταφορικού μέσου. Για τις ανάγ-
κες της έρευνας σχεδιάστηκαν, διανεμήθηκαν, συλλέχθηκαν και
αναλύθηκαν 109 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια από τουρίστες.
Σύμφωνα με την έρευνα, προέκυψαν κάποια συμπεράσματα για
τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τουριστικού
προορισμού και εκείνους που επηρεάζουν την επιλογή ενός με-
ταφορικού μέσου. Σύμφωνα με την άνεση των μετακινήσεών τους,
προέκυψε ότι το αυτοκίνητο αποτελεί σε μεγάλο βαθμό το μέσο
που τους κάνει να νιώθουν ευέλικτοι και πιο ελεύθεροι, καθώς
τους καλύπτει την ανάγκη τους να επιλέγουν μόνοι τους τη δια-
δρομή που θα ακολουθήσουν, ενώ ο υπερπληθυσμός στα μέσα
μαζικής μεταφοράς τους φαίνεται ενοχλητικός. Οι τουρίστες επί-
σης δήλωσαν ότι το εναλλακτικό μέσο μεταφοράς που είναι προ-
τιμότερο μετά το αυτοκίνητό τους είναι το ποδήλατο, καθώς
θεωρούν πως είναι συνδεδεμένο με την προσωπική τους ελευ-
θερία. Η τελευταία αντίληψη των τουριστών για το ποδήλατο, δια-
φέρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό με την αντίληψη που έχουν
υιοθετήσει οι ντόπιοι, οι οποίοι φαίνεται να μην είναι πολύ δεκτικοί
σχετικά με την καθημερινή άσκηση και τη διατήρηση της καλής
φυσικής κατάστασης.
Σε πιο συγκεκριμένη ανάλυση σχετικά με την επιλογή τουριστικού
προορισμού, παρατηρήθηκε ότι, ο χρόνος είναι ένας σημαντικός
παράγοντας για τη μετακίνηση των επιβατών. Ο μόνος παράγοντας

που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο ήταν ο παράγον-
τας του χαμηλότερου κόστους μεταφοράς συγκριτικά με τα άλλα
νησιά.
Στη συνέχεια της έρευνας πραγματοποιήθηκε άλλη μια πιο συγ-
κεκριμένη ανάλυση, που αφορούσε την επιλογή μέσου μεταφο-
ράς, που αφορά τα πιο εναλλακτικά (πράσινα) μέσα μετακίνησης.
Συγκεκριμένα, μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσαν από το γυναι-
κείο φύλο, οι επιλογές του περπατήματος και του διαμοιρασμού
αυτοκινήτων, ενώ οι άντρες συγκέντρωσαν μεγαλύτερο ποσοστό
στην επιλογή του ποδήλατου. Σχετικά με τις επιλογές που αφο-
ρούν τη φυσική κατάσταση, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο,
ήταν προτιμότερες από τις ηλικίες κάτω των 25 ετών, ενώ οι επι-
λογές που αφορούσαν το αυτοκίνητο (car sharing, park and ride),
επιλέχθηκαν από τις ηλικίες από 26 έως 35 ετών. Επιπλέον, οι
ηλικίες άνω των 36 ετών έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση για το σύ-
στημα του park and ride και του autobus.

*Πηνελόπη Τσουκαλά 
Προπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
**Νικολέτα Κρουσουλούδη

Υποψ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

***Αμαλία Πολυδωροπούλου
Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
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Ολοκληρώθηκε την 30η Ιουνίου 2019 η Α’ Φάση του έργου In-
novaSUMP του Προγράμματος Interreg Europe. Το έργο που έχει
διάρκεια 9 εξαμήνων ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017. Το έργο
InnovaSUMP αποσκοπεί στην εισαγωγή καινοτομιών και βελτιώ-
σεων στην προετοιμασία, επεξεργασία, διαβούλευση, υιοθέτηση,
εφαρμογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), παράλληλα με την υιοθέ-
τηση πολιτικών και μέτρων που προωθούν τη χρήση και τις
επενδύσεις σε λύσεις Βιώσιμης Κινητικότητας. Το έργο ευθυγραμ-
μίζεται με τις δράσεις της Ε.Ε. για αύξηση του χαμηλού βαθμού
υιοθέτησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(Σ.Β.Α.Κ.) από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω:

•  Εμπλουτισμού των γνώσεων και των ικανοτήτων του προσωπι-
κού και των τοπικών αρχών

•  Εισαγωγής καινοτομιών, βελτιώσεων και εξελίξεων σε όλα τα
στάδια εκπόνησης του Σ.Β.Α.Κ.

•  Καθορισμού χρηματοδοτικών επιλογών, ενναλακτικών διαδι-
κασιών χρηματοδότησης και νέων χρηματοδοτικών μοντέλων
στα καινοτόμα Σ.Β.Α.Κ.

•  Προώθησης αποδοτικών μέτρων και πολιτικών που θα εξασφα-
λίσουν την επιτυχημένη εφαρμογή λύσεων βιώσιμης κινητικό-
τητας

•  Εφαρμογής καινοτόμων στρατηγικών και πολιτικών μεταφορών
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Καινοτομiες στα Σχeδια 
Βιωσιμης Αστικης Κινητικοτητας
για Αστικες Μεταφορες Χαμηλων

Εκπομπων Ανθρακα
Παναγιώτης Παπαϊωάννου*, Ιωάννης Πολίτης**, Αναστασία Νικολαΐδου***
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Το σχήμα του έργου αποτελείται κατά βάση από Οργανισμούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, προερχόμενους από διάφορες ευρωπαϊκές
πόλεις, καθώς και ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα με σκοπό την παροχή
επιστημονικής υποστήριξης στους εταίρους. Συγκεκριμένα στο
εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν:
•  Ο Δήμος Λευκωσίας (Κύπρος), ως επικεφαλής εταίρος
•  Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου (Ελλάδα)
•  Ο Δήμος Ντέβον (Ηνωμένο Βασίλειο)
•  Ο Δήμος Ραβέννας (Ιταλία)
•  Ο Δήμος Ιασίου (Ρουμανία)
•  Ο Δήμος Βισέου (Πορτογαλία)
•  Η Δημοτική επιχείρηση «Connection Services» (Λιθουανία)
•  Ο Δήμος Πράγας (Τσεχία)
•  Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)

Το έργο υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά κυρίως
στην ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των
αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων που ασχολούνται με τα
Σ.Β.Α.Κ. και αφορά συγκεκριμένες καινοτόμες πτυχές όπως:
1. Ένταξη των ερευνών συμπεριφοράς μετακινουμένων και των

δυνητικών χρηστών μεταφορικών μέσων στη διερεύνηση
εφαρμογής νέων και αναδυόμενων μεταφορικών συστημάτων,
τεχνολογιών, πολιτικών και μέτρων

2. Ενσωμάτωση στο σχεδιασμό των μετακινήσεων των επισκεπτών
σε τουριστικούς προορισμούς , κυρίως σε θέρετρα με αυξημένη
ζήτηση

3. Ενσωμάτωση στα Σ.Β.Α.Κ. των διαδικασιών Σχεδίων Δράσης
για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.) 

4. Υιοθέτηση στα Σ.Β.Α.Κ. σύγχρονων και καινοτόμων μέτρων
χρέωσης και χρηματοδότησης μεταφορικών υπηρεσιών και
υποδομών

5. Άλλες καινοτομίες όπως Mobility as a Service (MaaS),
συνέργειες έξυπνων πόλεων, εναλλακτικά/καθαρά καύσιμα,
ηλεκτροκίνηση κ.ά. 

Η δεύτερη φάση αφορά στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την
υλοποίηση παρεμβάσεων για κάθε δήμο και την αξιολόγησή τους
με βάση μια κοινή μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο
του έργου.
Τα αποτελέσματα του έργου InnovaSUMP συνοψίζονται στα πα-
ρακάτω:
•  Υλοποίηση οκτώ Σ.Β.Α.Κ. ή άλλων Τοπικών Σχέδιων Μεταφο-

ρών στις αντίστοιχες πόλεις εταίρους με αρχική εφαρμογή, πα-
ρακολούθηση και αξιολόγηση

•  Κατευθυντήριες γραμμές για τα Σ.Β.Α.Κ. με συγκεκριμένα βή-
ματα, δραστηριότητες και τεχνικές

•  Πολιτικές και μέτρα που προωθούν τη χρήση και τις επενδύσεις
σε λύσεις βιώσιμης κινητικότητας

•  Αναθεωρημένες και σαφείς στρατηγικές για θέματα κινητικό-
τητας και μεταφορών που συμβάλλουν σε μια οικονομία χαμη-
λών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

•  Ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των τοπικών αρχών
στις πολυτροπικές και ολοκληρωμένες αστικές μεταφορές και
στον σχεδιασμό προς την επίτευξη της βιώσιμης αστικής κινη-
τικότητας. 

Μέσω του έργου, εντοπίστηκαν καλές πρακτικές και αποτελε-
σματικά μέτρα που μπορούν να υλοποιηθούν από τις πόλεις εταί-
ρους του έργου αλλά και από άλλες πόλεις της Ε.Ε. Τα πιθανά
μέτρα και οι δράσεις συνδέονται στενά με τους τέσσερις πυλώνες
καινοτομίας του έργου. Οι καλές πρακτικές προέρχονται από την
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων μέσω των εργαστη-
ρίων που υλοποιήθηκαν και βασίζονται επίσης σε εκτενή βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριος στόχος αυτών
των καλών πρακτικών και μέτρων είναι να διευκολυνθούν οι εταί-
ροι του έργου κατά τη δεύτερη φάση του έργου προκειμένου να
υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν δράσεις οι οποίες θα έχουν
αποτέλεσμα στις προτεινόμενες καινοτομίες στα Σ.Β.Α.Κ.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικότερα αποτελέσματα/συμ-
περάσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης
του έργου:
•  Οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για τα Σ.Β.Α.Κ. δεν αν-

τιμετωπίζουν αρκετά ζητήματα τα οποία εντοπίζονται από εκεί-
νους που υλοποιούν και εφαρμόζουν Σ.Β.Α.Κ. σε πόλεις και
περιφέρειες των κρατών μελών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομέ-
νων των τεσσάρων αξόνων καινοτομίας στους οποίους επικεν-
τρώνεται το έργο InnovaSUMP. Τα ευρήματα του έργου μπορούν
να βοηθήσουν όσους εμπλέκονται στην προετοιμασία των
νέων κατευθυντήριων γραμμών του ELTIS SUMP 2.0 να κάνουν
συγκεκριμένες βελτιώσεις. Στην πραγματικότητα, κάτι ανάλογο
συμβαίνει ήδη, δίνοντας στην κοινοπραξία του έργου θέση στη
συμβουλευτική επιτροπή της Ε.Ε. που είναι αρμόδια για τις νέες
κατευθυντήριες γραμμές SUMP 2.0.

•  Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές σε ολόκληρη την Ε.Ε. που
σχετίζονται με τους άξονες καινοτομίας του InnovaSUMP που
μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες πόλεις/περιφέρειες ως
μέρος ενός Σ.Β.Α.Κ. ή ενός παρόμοιου προγράμματος δράσης.
Οι καλές πρακτικές αφορούν διάφορα στοιχεία όπως η συμπε-
ρίληψη τροποποιήσεων στις διάφορες δραστηριότητες του κύ-
κλου του Σ.Β.Α.Κ., η κάλυψη τομέων καινοτομίας που δεν
καλύπτονται ρητά μέχρι σήμερα, η υιοθέτηση αποδεδειγμένων
μεθόδων και τεχνικών για την καταγραφή των προτιμήσεων και
των συμπεριφορών των επισκεπτών σε τουριστικές περιοχές,
πρόσθετα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούν-
ται για την αντιμετώπιση τέτοιου είδος περιοχών, καλές πρα-
κτικές που σχετίζονται με τις θεσμικές αλλαγές/τροποποιήσεις
φορέων που έχουν κάποιο ρόλο σε θέματα κινητικότητας κ.λπ. 

•  Όσον αφορά τα Σ.Δ.Α.Ε. και τα Σ.Β.Α.Κ., η συμμετοχή αρκετών
αρχών, οργανισμών και άλλων ενδιαφερομένων είναι ανα-
γκαία για την επίτευξη της ενσωμάτωσης των δύο σχεδίων και
τη μείωση των απαραίτητων πόρων. Αν και πολλοί από τους
στόχους που θέτουν τόσο το Σ.Δ.Α.Ε. όσο και το Σ.Β.Α.Κ. είναι
κοινοί, τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται διαφορετικές
φιλοσοφίες και προσεγγίσεις. Το InnovaSUMP έχει αναγνωρίσει
διάφορες πτυχές που πρέπει να επανεξεταστούν με γνώμονα
την ενσωμάτωση των διαδικασιών των δύο σχεδίων. Ωστόσο,
φαίνεται ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να είναι απα-
ραίτητες σε πολλά κράτη μέλη καθώς και αλλαγές στις τυπο-
ποιημένες διαδικασίες που ακολουθούν οι εμπλεκόμενες
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αρχές, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί.
•  Όσον αφορά στις ολοκληρωμένες εφαρμογές τιμολόγησης/χρη-

ματοδότησης, υπάρχουν ορισμένες νέες και καινοτόμες προ-
σεγγίσεις που εφαρμόστηκαν και δοκιμάστηκαν με επιτυχία
στον πραγματικό κόσμο, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν
σε άλλες πόλεις και περιφέρειες προκειμένου να εξασφαλιστεί
η χρηματοδότηση μέτρων, δράσεων και άλλων παρεμβάσεων
που προτείνονται από τα Σ.Β.Α.Κ. Η απόκτηση των απαραίτητων
κονδυλίων αποτελεί ένα δύσκολο έργο και οι διάφορες πα-
ρεμβάσεις ανταγωνίζονται για τα περιορισμένα διαθέσιμα
δημόσια κεφάλαια και κονδύλια της Ε.Ε. Η καλή γνώση των
εναλλακτικών τρόπων δημιουργίας ροών εσόδων και η ανα-
ζήτηση των κατάλληλων εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα μπορεί να απελευθερώσουν «κρυμμένους»
πόρους που θα διευκολύνουν την έγκυρη ολοκλήρωση ενός
Σ.Β.Α.Κ. 

Στην Β’ Φάση του έργου που ήδη έχει αρχίσει θα υλοποιηθούν τα
Σχέδια Δράσης των εταίρων του έργου και θα δοκιμασθούν στην
πράξη οι παρεμβάσεις που επελέγησαν ως αποτέλεσμα και του
έργου InnovaSUMP. 

Τέλος θα υλοποιηθούν δύο Πιλοτικές Δράσεις που εγκρίθηκαν προ-
σφάτως από την JS του Προγράμματος Interreg Europe και αφο-
ρούν α) τον Δήμο Λευκωσίας και β) τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.

Η πρώτη πιλοτική δράση αναφέρεται στη διερεύνηση των κρίσι-
μων παραγόντων που επηρεάζουν τους μετακινούμενους στην
αλλαγή μέσου/τρόπου μετακίνησης, όπως αξία χρόνου, ασφά-
λεια, άνεση, κ.λπ.) καθώς και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους σε
ένα νέο μέσο μεταφοράς στην πόλη τους. Εκτιμάται ότι μέσα από
αυτή την πιλοτική δράση το Σ.Β.Α.Κ της Λευκωσίας θα έχει προ-
καταβολικά χρήσιμα δεδομένα τα οποία θα συμβάλλουν στην κα-

λύτερη υλοποίηση των μελλοντικών εναλλακτικών μετακίνησης.

Η δεύτερη πιλοτική δράση αναφέρεται στην επεξεργασία στοι-
χείων που θα συλλεγούν αφενός από Έρευνα Αποκαλυπτόμενων
Προτιμήσεων ενός δείγματος κατοίκων του Δήμου Κορδελιού-
Ευόσμου με στόχο τον εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών
των μετακινήσεών τους, και αφετέρου από έρευνα δηλωμένων
προτιμήσεων με στόχο την εύρεση των παραγόντων που επηρε-
άζουν την αλλαγή της συμπεριφοράς των μετακινουμένων σε
σχέση με το μέσο μεταφοράς που επιλέγουν, καθώς και των προ-
τιμήσεών τους σε σχέση με μελλοντικές παρεμβάσεις που θα
αφορούν την κινητικότητά τους. Με βάση τα ευρήματα των σχετι-
κών αναλύσεων η Δημοτική Αρχή θα έχει στη διάθεσή της ένα ση-
μαντικό πλεονέκτημα αναφορικά με τις σχεδιαζόμενες
παρεμβάσεις της σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας καθώς και
αλλαγής συμπεριφοράς των κατοίκων του Δήμου προς περισσό-
τερο βιώσιμες λύσεις.  

*Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Καθηγητής ΑΠΘ

Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Τηλ: 2310 995775

e-mail: papa@civil.auth.gr
**Ιωάννης Πολίτης

Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

Τηλ: 2310 995826
e-mail: pol@civil.auth.gr

***Αναστασία Νικολαΐδου
Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ

Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Τηλ: 2310 994160

e-mail: nikolaid@civil.auth.gr
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Οι μεταφορές στην Ευρώπη προκαλούν περίπου το 20% του συ-
νόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ σχεδόν οι μισές
εξ αυτών σχετίζονται με τις επιβατικές μεταφορές. Για να μειωθεί
το αποτύπωμα άνθρακα από τις μετακινήσεις, πρέπει να ενισχυ-
θούν οι δημόσιες μεταφορές, ιδιαίτερα σε αγροτικές και ημιαστικές
περιοχές που αντιπροσωπεύουν τα σημεία συμφόρησης των δι-

κτύων δημόσιων μεταφορών, ώστε να αποτελέσουν μοχλό σημαν-
τικών μειώσεων στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 
Το έργο εδαφικής συνεργασίας «Βελτιστοποίηση των Πολιτικών
των Δημόσιων Μεταφορών για την προώθηση της Πράσινης Κινη-
τικότητας» (OptiTrans – Optimisation of Public Transport Policies
for Green Mobility) στοχεύει στην αύξηση της χρήσης των δημό-

OptiTrans
Βελτιστοποιηση των Πολιτικων

των Δημοσιων Μεταφορων 
για την Προωθηση 

της Πρασινης Κινητικοτητας
Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility 

Ευστάθιος Μπουχουράς*
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σιων συγκοινωνιών σε περιαστικές και αγροτικές περιοχές μέσω:
•  Της βελτίωσης της ικανότητας σχεδιασμού και οργάνωσης του

δικτύου των δημόσιων μεταφορών σε επτά (7) δημόσιους φορείς
και εμπλεκόμενους οργανισμούς μεταφορών.

•  Της υιοθέτησης σχεδίων δράσης που εισάγουν καινοτόμες πρα-
κτικές στη βελτίωση δημόσιων πολιτικών, συμπεριλαμβανομέ-
νων των χρηματοδοτήσεων μέσα από το ΕΤΠΑ και εθνικούς ή
ιδίους πόρους.

•  Της συμβολής στη αλλαγή στάσης και νοοτροπίας στις μετακινή-
σεις με την προώθηση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών
και άλλων μέσων πράσινης μετακίνησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Europe
με συνολικό προϋπολογισμό 1,35 εκατ. Ευρώ και υλοποιείται από
τον Ιανουάριο του 2017, με προβλεπόμενη διάρκεια 60 μηνών.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 7 εταίροι:
1. Το Υπουργείο Υποδομών και Γεωργίας της Θουριγγίας από τη Γερ-

μανία (Επικεφαλής Εταίρος).
2. Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος της Μητροπολιτικής περιοχής Μπάια

Μάρε της Ρουμανίας.
3. Η Πόλη του  Ζαντάρ από την Κροατία.
4. Το  Τάρτου της Εσθονίας.
5. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας από την Ελλάδα.
6. Η Περιφέρεια Αμπρούτσο της Ιταλίας.
7. Οργανισμός Ενέργειας της Γρανάδας από την Ισπανία.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από στοχευμένες δράσεις, όπως
περιγράφονται στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-
2020», αποσκοπεί στην προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομ-
πών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα
για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης
της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των  μέτρων
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Αναλυτικότερα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας στοχεύει να χρηματοδο-
τήσεις έργα, με στόχο:
•  Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας.
•  Ενίσχυση της κινητικότητας σε τοπικό επίπεδο μέσω της διασύν-

δεσης των μεταφορικών υποδομών με το δίκτυο των Διευρωπαϊ-
κών Αξόνων.

•  Αναβάθμιση του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου με σκοπό
τη διασύνδεση με το πρωτεύουν οδικό δίκτυο της χώρας.

•  Αναβάθμιση των υποδομών των λιμένων (ηπειρωτικού και νη-
σιωτικών) της περιφέρειας.

•  Διασύνδεση περιοχών με τουριστικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον
και το πρωτεύουν οδικό δίκτυο καθώς και το δίκτυο των Διευρω-
παϊκών Αξόνων.

Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της περιφέρειας Θεσσαλίας
έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται καινοτόμες πολιτικές και πρα-
κτικές στον χώρο των Δημοσίων Συγκοινωνιών. 

Στην πόλη της Λάρισας, έχουν εγκατασταθεί 10 ψηφιακοί πίνακες
πληροφόρησης του επιβατικού κοινού καθώς και μηχανήματα αυ-
τόματης έκδοσης εισιτηρίων για τις αστικές μετακινήσεις. Επιπρό-
σθετα, μέσω ειδικών εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα και με τη
χρήση του διαδικτύου, οι επιβάτες δύνανται να εντοπίσουν τις πλη-

σιέστερες στη θέση τους στάσεις επιβίβασης/ αποβίβασης καθώς
και να πληροφορηθούν για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης των λε-
ωφορείων.

Στην πόλη των Τρικάλων, σε όλες τις στάσεις επιβίβασης/ αποβίβασης
του αστικού ΚΤΕΛ έχουν εγκατασταθεί ψηφιακοί πίνακες πληροφό-
ρησης του επιβατικού κοινού, μέσω των οποίων οι χρήστες δύνανται
να ενημερωθούν για διάφορα θέματα, όπως για τη θέση χώρων
στάθμευσης και την πληρότητά τους σε πραγματικό χρόνο, κ.ά.

Στην πόλη του Βόλου, στην περιοχή του κέντρου έχουν εγκαταστα-
θεί ψηφιακοί πίνακες πληροφόρησης του επιβατικού κοινού καθώς
και μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων για τις αστικές με-
τακινήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Επιπρόσθετα, μέσω ειδικά ανεπτυγμένης διαδικτυακής εφαρμογής
οι χρήστες δύνανται να ενημερωθούν για τις επιλογές τους αναφο-
ρικά με τη χρήση μεταφορικών μέσων για οποιαδήποτε διαδρομή
επιλέγοντας το σημείο προέλευσης και προορισμού. 

Τέλος, στην πόλη της Φαρκαδόνας, έχει εγκατασταθεί «έξυπνη
στάση» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος
CIVITAS, η οποία προσφέρει ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο (wi-
fi connection), παρέχει πληροφορίες στους χρήστες για διάφορα
θέματα μέσω εγκατεστημένης συσκευής πληροφόρησης, επιτρέ-
πει τη φόρτιση κινητών συσκευών όπως είναι κινητά τηλέφωνα και
tablets, ενώ τέλος διαθέτει και θέση στάθμευσης ποδηλάτων.

Η υλοποίηση του OptiTrans περιλαμβάνει δύο επιμέρους φάσεις.
Η πρώτη φάση, η οποία ολοκληρώνεται στις 31/12/2019, αφορά
στη διαπεριφερειακή μάθηση, όπου μέσα από θεματικά σεμινάρια,
αμοιβαίες αξιολογήσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών τόσο με-
ταξύ των εταίρων όσο και των τοπικών δικτύων των εμπλεκόμενων
φορέων αναπτύσσονται Σχέδια Δράσης τα οποία περιλαμβάνουν
προτάσεις προς χρηματοδότηση για:
•  Καλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων

μετακινήσεων.
•  Καλύτερες επιλογές εισιτηρίων.
•  Αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ για την προσαρμογή των διακυ-

μάνσεων της ζήτησης σε πραγματικό χρόνο.
•  Βέλτιστο συνδυασμό δρομολογίων.
•  Υψηλότερο βαθμό παροχών και ανέσεων των επιβατών.
•  Προώθηση μιας καλύτερης εικόνας των δημόσιων μεταφορών. 

Η δεύτερη φάση του έργου (01/2020-12/2021) αφορά στην πα-
ρακολούθηση και εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στα
παραπάνω σχέδια.
Μέσω της βελτίωσης των πολιτικών, τα δημοσία δίκτυα μεταφορών
αναμένεται να γίνουν πιο ελκυστικά, συντελώντας στην αύξηση του
αριθμού επιβατών και κατά συνέπεια σε ανάπτυξη του τομέα των
δημόσιων συγκοινωνιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:
https://www.interregeurope.eu/optitrans/

*Ευστάθιος Μπουχουράς 

Δρ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, Α.Π.Θ.
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Οδικh Ασφaλεια στην Ελλaδα: 
Ενας Aγωνας Ποδοσφαιρου 

Χωρις Κανονες
Παναγιώτης Παπαντωνίου *

Τον Μάρτιο του 2018 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4530/2018
ο οποίος τροποποιεί, μετά από πολλά χρόνια, τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Βασικός άξονας του νέου ΚΟΚ είναι οι υφι-
στάμενες παραβάσεις να καταταχθούν ανάλογα με την επικινδυ-
νότητά τους στην οδική ασφάλεια και την οδηγική συμπεριφορά
στις εξής 5 κατηγορίες: 
•  χαμηλής επικινδυνότητας
•  μεσαίας επικινδυνότητας
•  υψηλής επικινδυνότητας 
•  πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων
•  αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς 

Βασική παράμετρος του Νόμου είναι ότι ορίζονται νέες ποινές
μόνο σε 6 παραβάσεις, ενώ για όλες τις υπόλοιπες απαιτείται
νέα Υπουργική Απόφαση. Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε η

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Αναθεώρησης του ΚΟΚ υπό τον
συντονισμό της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας
του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τα θετικά
και αρνητικά στοιχεία που περιέχει ο νόμος, είναι γεγονός, ωστόσο
20 μήνες μετά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και παραμένει
ακόμα ασαφής.

Πιο συγκεκριμένα, παρότι η υποομάδα που ορίστηκε στη Νομο-
παρασκευαστική Επιτροπή Αναθεώρησης του ΚΟΚ, αποτελούμενη
από εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, της Τροχαίας
και του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων λειτούργησε
εξαιρετικά συνεδριάζοντας περισσότερες από 10 φορές και κα-
ταθέτοντας πλήρη πρόταση κατηγοριοποίησης των παραβάσεων



και ύψους προστίμου ανά κατηγορία, δεν έχει υπογραφεί Υπουργική
Απόφαση κατηγοριοποίησης παραβάσεων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τους τελευταίους 20 μήνες η Τροχαία
να καλείται να αστυνομεύει 6 παραβάσεις με νέες κυρώσεις
ενώ σε όλες τις υπόλοιπες εκκρεμεί η κατηγοριοποίησή τους
και προσωρινά εφαρμόζονται τα παλαιότερα πρόστιμα. Το ασαφές
αυτό πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τόσο σε επικοι-
νωνιακό επίπεδο προς τους χρήστες της οδού όσο και σε επίπεδο
εφαρμογής έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο
της Οδική Ασφάλειας της χώρας.

Αντίθετα, όπως πάγια τονίζει ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιο-
λόγων, η σωστά σχεδιασμένη, συστηματική και συνεχής αστυ-
νόμευση που στοχεύει στις επικίνδυνες παραβάσεις για την
οδική ασφάλεια, είναι αποδεδειγμένα το κατεξοχήν μέτρο που
μπορεί να οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση της συμπεριφοράς
των οδηγών και σε ακόμη θεαματικότερη μείωση των νεκρών
και τραυματιών των οδικών ατυχημάτων. Ο στόχος της αποτελε-
σματικής αστυνόμευσης για βελτίωση της συμπεριφοράς του
οδηγού προϋποθέτει:
•  ο νέος ΚΟΚ να προβλέπει χαμηλά πρόστιμα με πολλούς ελέγ-

χους και όχι υψηλά πρόστιμα με ελάχιστους ελέγχους, ιδιαίτερα
στην εποχή της οικονομικής κρίσης,

•  τη συστηματική χρήση τεχνολογιών (κάμερες, κ.λπ.) οι οποίες
οδηγούν και σε πολύ οικονομικότερη αστυνόμευση,

•  την απλοποίηση του υφιστάμενου πολύπλοκου συστήματος
βεβαίωσης της παράβασης και είσπραξης των προστίμων
αλλά και επιβολής όλων των κυρώσεων με τρόπο απόλυτο
και διαφανή,

•  τη λεπτομερή καταγραφή και δημοσιοποίηση του αριθμού
των παραβάσεων, των ελέγχων και ειδικά των αποτελεσμάτων
των ελέγχων αυτών με στόχο όχι μόνο να μην ατονήσει η
αστυνόμευση αλλά και την καλύτερη αποδοχή της από τους
χρήστες της οδού,

•  τη σωστή και στοχευμένη εκπαίδευση των τροχονόμων καθώς
και τον κατάλληλο εξοπλισμό για όλες τις παραπάνω δρά-
σεις.

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα αυτή την περίοδο μοιάζει με
έναν αγώνα ποδοσφαίρου που υπάρχουν οι παίκτες (χρήστες
της οδού), υπάρχει διαιτητής (Αστυνομία) αλλά δεν υπάρχουν
σαφείς κανόνες (ΚΟΚ). Άραγε μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο
χωρίς κανόνες; 

Ps1. Η Οδική Ασφάλεια χωρίς ξεκάθαρο και προσαρμοσμένο
στην πραγματικότητα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν μπορεί
να βελτιωθεί.

Ps2. Παρά τη σημαντική πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας, οι
επιδόσεις οδικής ασφάλεια της Ελλάδας και της κυκλοφοριακής
παιδείας των Ελλήνων οδηγών συγκρινόμενες με εκείνες των
άλλων ανεπτυγμένων κρατών παραμένουν κατώτερες του γενι-
κότερου βιοτικού επιπέδου της χώρας. Καμπανάκι κινδύνου απο-
τελούν τα ανεπίσημα στοιχεία τις Τροχαίας για τους πρώτους 6

μήνες του 2019 που δείχνουν αύξηση όλων των δεικτών Οδικής
Ασφάλειας (αριθμός νεκρών, βαριά/ελαφρά τραυματιών) σε
σύγκριση με το 2018. Είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητο
να γίνει κατανοητό ότι η Οδική Ασφάλεια πρέπει να είναι υπεράνω
Υπουργών, Γενικών Γραμματέων και Πολιτικών Κομμάτων ώστε
με σαφείς στόχους και δράσεις να βελτιωθεί σημαντικά το
επίπεδό της.

Ps3. Είναι ευκαιρία παράλληλα με τη γενικότερη αναθεώρηση
του ΚΟΚ να αντιμετωπιστεί και η κυκλοφορία νέων μέσων που
μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν. Για παράδειγμα οι υπηρεσίες μι-
κροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια) έχουν εισβάλλει για τα
καλά στη ζωή μας αλλάζοντας τον τρόπο των μετακινήσεων στα
αστικά κέντρα μεγάλων πόλεων. Δεδομένου ότι η διεθνής και
Ελληνική εμπειρία και η σχετική έρευνα ως προς τα χαρακτηριστικά
και τις επιπτώσεις της μικροκινητικότητας τόσο στην οδική
ασφάλεια, όσο και στη λειτουργία του μεταφορικού συστήματος
μιας πόλης είναι ακόμα περιορισμένη, είναι επιτακτική ανάγκη
η διαμόρφωση σαφών, ενιαίων κανόνων για την εφαρμογή και
λειτουργία υπηρεσιών μικροκινητικότητας και για τη διασφάλιση
της ασφαλούς χρήσης αυτών.

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος 

Γενικός Γραμματέας ΣΕΣ
ppapant@central.ntua.gr
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Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας
και Δικτύων Μεταφορών (IMET/ΕΚΕΤΑ)
και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινω-
νιολόγων (Σ.Ε.Σ.), διοργάνωσαν το «9ο

Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις
Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη» το
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 και
25 Οκτωβρίου 2019 στην Αίγλη Ζαπ-
πείου στην Αθήνα. 

Το Συνέδριο για την Έρευνα στις Μετα-
φορές (International Congress on
Transportation Research – ICTR), που
αποτελεί πλέον θεσμό στην έρευνα
στον τομέα των μεταφορών, απευθύ-

νεται στην εγχώρια επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς
και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων
εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υπο-
δομών.

Στόχοι του Συνεδρίου υπήρξαν η παρουσίαση των πεπραγμένων
και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής
δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς,
η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή
απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προ-
τάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών
στη χώρα.

9ο Διεθνές Συνέδριο για 
την  Έρευνα στις Μεταφορές

Αθήνα, Οκτώβριος 2019
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ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019

Ε Τ Η Σ Ι Α  Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Ο Δ Ι Κ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  

Στο πλαίσιο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ που διοργάνωσε και φέτος 

(Δευτέρα 25 & Τρίτη 26 Νοεμβρίου) το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και 

Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

(ΕΚΕΤΑ) δόθηκε τα βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας” 2019, που δίνεται 

από το ΙΜΕΤ σε συνεργασία με την  Ένωση Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Hellastron) 

και τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

Το φετινό βραβείο απονεμήθηκε στην Τροχαία Θεσσαλονίκης, γα τις καινοτόμους εφαρμογές που 
ανέπτυξε στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας τον περασμένο χρόνο και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα

«Μικροί τροχονόμοι ….εν δράσει!» επιδεικνύοντας πρωτοπόρα οπτική κι έμπρακτο ενδιαφέρον 
για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας.
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Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο ΓΓ Μεταφορών Νίκος Σταθόπουλος,
ο πρόεδρος της Hellastron Σταύρος Σταυρής, ενώ απέστειλαν
χαιρετισμό με εκπρόσωπό τους ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης και ο ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Την εσπερίδα προλόγισε με σύντομη παρουσίαση το μέλος ΔΣ του
ΣΕΣ και Συντονιστής του Οδοιπορικού, Θανάσης Τσιάνος. Ακολού-
θησαν ομιλίες από εκπροσώπους αρμόδιων φορέων:

•  Νίκος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ
•  Βασίλης Χαλκιάς, Διευθύνων Σύμβουλος Αττικές Διαδρομές

Α.Ε., Πρόεδρος International Road Federation (IRF)
•  Γιώργος Νάθενας, Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών

Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος

•  Άννα Αναστασάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Μεταφο-
ρών, Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης Αττικό Μετρό

•  Βασίλης Ντάνιας, Γενικός Διευθυντής ΒΕΑΤ

ενώ η εσπερίδα έκλεισε με στρογγυλή τράπεζα και ανοιχτή συζή-
τηση μεταξύ των ομιλητών και του κοινού, την οποία συντόνισε ο
Πρόεδρος του ΣΕΣ Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου. 

Εσπερίδα ΣΕΣ - ΟΑΣΑ - ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
«Αστικές Μεταφορές στην Αττική: 

Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές»

Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο  Σ Ε Σ  

Στο πλαίσιο του Οδοιπορικού του ΣΕΣ «Ασφαλείς και  Έξυπνες Μετακινήσεις 

στη Δεκαετία 2020-2030» πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στη Αθήνα, 

με μεγάλη επιτυχία, η Εσπερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) 

σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Α. και την Αττικές Διαδρομές Α.Ε. με τίτλο

«Αστικές Μεταφορές στην Αττική: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές»
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Μέσω των ομιλιών και του διάλογου μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων σχετικά με τις αστικές μεταφορές στην Αττική, παρουσιά-
στηκε η υφιστάμενη κατάσταση του αστικού μεταφορικού συστή-
ματος της Αττικής και διερευνήθηκαν οι απαιτήσεις και
προοπτικές ανάπτυξης και αναβάθμισης αυτού την επόμενη δε-
καετία, ώστε να παρέχει σύγχρονες, ασφαλείς και υψηλών προ-
διαγραφών μεταφορικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας και τις
τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των αστικών μεταφορών. 

Όπως επισημάνθηκε, την τελευταία δεκαετία υπήρξε εξέλιξή στον
τομέα των μεταφορών στην Αττική, όπως οι επεκτάσεις Μετρό,
Τραμ, Προαστιακού, οι συγχωνεύσεις φορέων μεταφορικού έργου,
η εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας από Δήμους κτλ. Εν-
τοπίστηκαν, ωστόσο σημαντικές αδυναμίες και υφιστάμενα προ-
βλήματα, αλλά και πλεονεκτήματα, ορατές προοπτικές και
ευκαιρίες, όπως η αύξηση της χρήσης και της ποιότητας των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών των ΜΜΜ, η επικαιροποίηση και η εφαρ-
μογή του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας, η ολοκλήρωση των
απαιτούμενων οδικών επεκτάσεων της Αττικής Οδού αλλά και οι
βελτιώσεις του κύριου οδικού δικτύου της Αττικής και των προ-
σβάσεων που οδηγούν στους αυτοκινητοδρόμους, οι επεκτάσεις
του Μετρό, το electromobility, η εφαρμογή σύγχρονων συστημά-
των ευφυών μεταφορών και η εφαρμογή μέτρων και πολιτικών
για μια «πραγματικά» Βιώσιμη Κινητικότητα.

Επίσης, τόσο από τις παρουσιάσεις όσο και από τον διάλογο ανα-
δείχτηκε ξανά η επιτακτική ανάγκη για την Αττική της δημιουργίας
Μητροπολιτικού Οργανισμού Πολεοδομίας και Μεταφορών
(ΜΟΑ), με αρμοδιότητες σε θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
Κυκλοφορίας και Δημόσιας Συγκοινωνίας και στόχο την ενιαία αν-

τιμετώπισή τους, ώστε να επιτευχθεί ενιαίος και ολοκληρωμένος
σχεδιασμός των μεταφορικών υποσυστημάτων της Αττικής και
αποδοτικότερη λειτουργία του μεταφορικού συστήματος. Επιση-
μαίνεται ότι ο ΜΟΑ αποτελεί πάγια θέση του ΣΕΣ.
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Important days 
• 15 November 2019, Abstract Submission

• 20 December 2019, Authors notification

• 14 February 2020, Oral presentations and poster submission

• 11-13 March 2020, Conference days

• 31 March 2020, Authors notification for full paper submission to special edition

• 29 June 2020, Full paper submission

• 28 August 2020, Paper reviews notification

Conference Chair
The Conference Chair is Dr. Dimitrios J. Dimitriou (ddimitri@econ.duth.gr), Associate Professor, Department of Economics,
Democritus University of Thrace. 

2nd International Conference on Intermodal Transport
INTERMODAL TRANSPORT: INNOVATIONS 

IN PLANNING, MANAGEMENT, BUSINESS DEVELOPMENT 
AND DECISION MAKING

11 - 13 March 2020
Alexandroupolis, Greece   

DEPARTMENT OF ECONOMICS
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

https://econ.duth.gr

Conference web: https://vip4ride.com



Abstract Submission
The paper abstracts invited to be submitted to conference Chair Dimitrios Dimitriou, Professor Assoc. DUTh, by email to:
ddimitri@econ.duth.gr, with the indication:

Abstract submission for the 2nd International Conference on Intermodal Transports

The abstract should provide the title, the authors names and affiliations, the main content of the paper, the research methodology,
contribution, outputs and up to 5 keywords should be provided. The length of the abstract is suggested not exceeding 300 words.

Conference proceedings and papers publication
All accepted abstracts, the conference presentations and posters will be published in a special electronic edition of the confer-
ence proceedings promoted on conference website.
Authors contribute in the conference could submit the full paper in following scientific journals special issues:
•  SUSTAINABILITY (INTERNATIONAL JOURNAL of MDPI)

Special Issue: “Sustainable Planning, Management and Economics in Transport“
•  HUGEIA@ERGASIA (Journal on  Occupational health and Safety)

Special Issue: “Health and safety in transport and energy industry“

Conference language
English is the official languages of the conference. Translation to Greek will be provided.

Place and venue
The conference venue is the Conference Center of the Astir-Egnatia Resort in the city of Alexandroupolis. 
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Σημαντικές ημερομηνίες: 

•   24/01/2020: Notification for abstract acceptance.

•   13/03/2020: Deadline for full paper submission. 

•   13/04/2020: Notification for paper acceptance and reviewers’        

comments. 

•   20/04/2020: Deadline for early bird registration. 

•   27/04/2020: Deadline for paper resubmission. 

•   13/05/2020: Deadline for Conference registration for authors. 

• 20/05/2020: Deadline for presentation submission. 

• 27-29/05/2020: Conference. 

5o Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

(CSUM2020)

5o Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

(CSUM2020)

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα όσον αφορά στην

υποβολή των περιλήψεων και τις δραστηριότητες του 

Συνεδρίου, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.csum.civ.uth.gr/

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,

Γραμματεία 5ου Συνεδρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας -TTLog

Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Ελλάδα

Τηλ: +30-2421074164, +30-2421074158, 

+30-2421074191

Fax: +30-2421074131

E-mail: infocsum@civ.uth.gr

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://csum.civ.uth.gr/
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Special issue για αυτόνομα και συνδεδεμένα οχήματα

Το επιστημονικό περιοδικό “Applied Sciences” έχει δημοσιεύσει ένα special issue με τίτλο 
Artificial Intelligence for Connected and Automated Vehicles.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις στον παρακάτω
σύνδεσμο έως τον Ιούνιο 2020:
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Applications_of_Artificial_
Intelligence_for_Connected 

Περισσότερες πληροφορίες στα αρχεία:
applications_of_artificial_intelligence_for_connected.pdf 
applications_of_artificial_intelligence_for_connected_horizontal_light.png 

[



6 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΚΕΤΑ) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.)

6Ο χλμ. Οδού Χαριλάου - Θέρμης - Τ.Θ. 60361 - 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: 2310 498453,  Fax: 2310 498269, e-mail:hit@certh.gr, www.imet.gr

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συνδιοργάνωσε με το
Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
(Σ.Ε.Σ.) το «9ο Διεθνές Συνέδριο για
την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεν-
τρικό θέμα: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η Ευ-

φυής Εξέλιξη», το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα, στις 24
και 25 Οκτωβρίου 2019. Το Διεθνές Συνέδριο International
Congress on Transportation Research (ICTR) αποτελεί
εδώ και 17 έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μετα-
φορών και απευθύνεται στην εγχώρια και διεθνή επιστη-
μονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους ιδιω-
τικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών.

«Ανοικτές Ημέρες» για το κοινό - Απονομή
βραβείου στην Τροχαία Θεσσαλονίκης για
την «Καλύτερη Δράση Οδικής Ασφάλειας
για το 2019»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και φέτος οι ΑΝΟΙΧΤΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, με τίτλο «Προετοιμαζόμαστε
για το ανατρεπτικό μέλλον των μεταφορών». Στις 25 και
26 Νοεμβρίου 2019, τις ερευνητικές υποδομές του
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ επισκέφτηκε πλήθος πολιτών, ενώ 150
μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων συνομίλησαν
με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Πάρη
Μπίλλια, στα πλαίσια της δράσης «ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ»,
και συζήτησαν με ερευνητές για τα επαγγέλματα του μέλ-
λοντος. Πάνω από 60 εκπρόσωποι επιχειρήσεων και τε-
χνικών υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) ήρθαν σε επαφή με το
«Κέντρο Υποστήριξης για τα ΣΒΑΚ και τις Καινοτόμες
Τεχνικές για τη Συμμετοχή Φορέων και Πολιτών» σε κοινή
εκδήλωση με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΚΜ
στα πλαίσια των έργων REFORM και e-smartec, ενώ διορ-
γανώθηκε στρογγυλή τράπεζα με θέμα τις «Μελλοντικές

Το ΙΜΕΤ διαχρονικά κοντά στην επιστημονική κοινότητα, 
τις επιχειρήσεις και την κοινωνία

Λίγο πριν τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυσή του 
βρίσκεται στις επάλξεις της έρευνας και της διασύνδεσης αυτής 

με τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό

Συνδιοργάνωση του 9ου Συνεδρίου
Έρευνας στις Μεταφορές με τον ΣΕΣ



Εξελίξεις στην Έρευνα και τη Βιομηχανία στον κλάδο των
Μεταφορών και της Αστικής Κινητικότητας». Επίσης, σε
συνεργασία ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Ένωσης Ελληνικών Αυτοκινητο-
δρόμων (Hellastron) και ΣΕΣ, απονεμήθηκε το βραβείο
«Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας» 2019, στην
Τροχαία Θεσσαλονίκης για την εκπαίδευση δεκάδων χι-
λιάδων μαθητών στο πλαίσιο της δράσης «Μικροί τροχονόμοι
…εν δράσει!». Ο Δρ. Ε. Μπεκιάρης, Διευθυντής ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ,
σχολίασε κατά την απονομή: «Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσ-
σαλονίκης ανέπτυξε ολιστικές δράσεις για την προαγωγή
της Οδικής Ασφάλειας των παιδιών, συνδυάζοντας παιδα-
γωγικά φυλλάδια και βιβλία, βιωματικές δράσεις, λογισμικό
πολυμέσων, βίντεο, παρεμβάσεις σε κοινωνικά δίκτυα
αλλά ακόμη και χρήση επαυξημένης πραγματικότητας.
Πρόκειται για υπόδειγμα συνδυασμένης δράσης παν-Ευ-
ρωπαϊκού επιπέδου».

Επιστημονικός υποστηρικτής 
στη συνάντηση Βαλκανικών Ινστιτούτων
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στην 84η ΔΕΘ

Στο πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτροκίνησης, πραγ-
ματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 στην 84η ΔΕΘ ει-
δικό forum με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις χώρες
των Βαλκανίων και στόχο την εξεύρεση κοινών δράσεων
για την επέκταση της ηλεκτροκίνησης και των σημείων
φόρτισης. Η συνάντηση είχε στόχο την κινητοποίηση όλων
των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Βαλ-
κανίων, αφού η ηλεκτροκίνηση είναι η επόμενη μέρα της
αυτοκίνησης. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν δημοσιοποι-
ηθεί μια σειρά από έρευνες από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ σχετικά με
τις βιώσιμες μετακινήσεις και ειδικότερα για υβριδικά και
ηλεκτροκίνητα οχήματα και δίκυκλα. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
υπήρξε υποστηρικτής της συνάντησης στην οποία παρα-
βρέθηκαν εκπρόσωποι από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλε-
κτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛΙΝΗΟ) και τα αντίστοιχα
Βαλκανικά Ινστιτούτα Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, τα οποία
συνυπέγραψαν στη Σόφια της Βουλγαρίας τον Μάρτιο του
2019 Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο την προώθηση
της ηλεκτροκίνησης σε όλα τα Βαλκάνια. Διαπιστώθηκε ότι

η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, η
Βουλγαρία έχει κάνει άλματα, αλλά θα πρέπει να αναπτύ-
ξει περαιτέρω υποδομές, η Ρουμανία επιδοτεί σημαντικά
την αγορά ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου για πόλεις άνω
των 40.000 κατοίκων, η Σερβία διαθέτει ήδη πάνω από 50
φορτιστές, όμως η Βόρεια Μακεδονία βρίσκεται ακόμα αρ-
κετά πίσω. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι εται-
ρειών σχετικών με την ηλεκτροκίνηση και την οικολογική
μετακίνηση.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 250 ση-
μαντικούς εκθέτες στην εκδήλωση που έλαβε χώρα
μεταξύ 9-11 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του
Metropolitan Expo, στην Αθήνα. Την έκθεση επισκέφτηκαν
18.000 επισκέπτες, ενώ 600 ήταν οι συμμετέχοντες στα
πολύ-συνέδρια LOGI.C 2019. Οι επισκέπτες του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
ενημερώθηκαν για την “on- demand αποθήκευση” (έργο
WareM&O), τα συστήματα αυτοματισμού στους λιμένες
(έργα Logimatic), την Πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την
αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών στα Logistics (έργο
AEOLIX), την ασφαλή σιδηροδρομική διέλευση (έργο
SAFER-LC), τη βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές
(έργο Infra4DFuture) και την ενσωμάτωση ευφυών συ-
στημάτων μεταφορών στις οδικές υποδομές (έργο Safe
Strip). Μεταξύ των επισκεπτών του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συγκατα-
λέγονται οι πρόεδροι των ΟΦΑΕ, ΙΛΜΕ και ΠΟΕΟ και εκ-
πρόσωποι εταιρειών.

Εκθέτης στην 7η Έκθεση «Εφοδιαστική
Αλυσίδα και Logistics - Cargo Truck &
Van Expο»
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Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής είναι ήδη αισθητές στη χώρα
μας και σε όλο τον πλανήτη. Είναι
επείγον να μειωθεί η παραγωγή
αερίων του θερμοκηπίου. Το 2030
θα πρέπει να έχει μειωθεί κατά
45% και το 2050 να είναι μηδενική.
Εδώ και μερικά χρόνια οι περισ-
σότερες χώρες της Ευρώπης έχουν
κινητοποιηθεί, διότι ενώ αυτά τα
αέρια σε σημαντικό βαθμό οφεί-
λονται στο αυτοκίνητο, οι πόλεις
εξαρτώνται όλο και περισσότερο
από αυτό. Το 2050, αν συνεχίσουν
οι ίδιο ρυθμοί, θα κυκλοφορούν
στον πλανήτη 2,5 δις αυτοκίνητα,
διπλάσια από τα σημερινά. Το ζη-
τούμενο λοιπόν είναι πόλεις με
λιγότερα αυτοκίνητα. Τα οφέλη
θα είναι μεγάλα και ως προς τα
ατυχήματα, τον κορεσμό, τον θό-
ρυβο, την ποιότητα του αέρα που
αναπνέουμε, την υποβάθμιση των
δημόσιων χώρων κ.λπ. 

Για μια ολοκληρωμένη αντιμετώ-
πιση των παραπάνω είναι απαραί-
τητη η εκπόνηση «Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας -
(SUMPs)» που θα υποστηρίξουν διαφορετικές προτεραιότητες,
όπως η δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο και το περπάτημα
και η μείωση των ταχυτήτων. Λέξεις κλειδιά του μέλλοντος θα
είναι ο διαμοιρασμός (αυτοκινήτου – car sharing, ποδηλάτου
- bike sharing κ.λπ.) και η συνύπαρξη όλων στον δρόμο. Το
διακύβευμα είναι κοινωνικό και πολιτικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακόπτει τη χρηματοδότηση έργων

που δεν θα προβλέπονται από
τέτοιες στρατηγικές. Όλες λοιπόν
οι ελληνικές πόλεις πρέπει να
προχωρήσουν γρήγορα. Ήδη το
Πράσινο Ταμείο του υπ. Περι-
βάλλοντος χρηματοδοτεί 162
πόλεις για την εκπόνηση αυτών
των «Στρατηγικών» που θα κα-
θοδηγήσουν τις συμβατικές «κυ-
κλοφοριακές μελέτες». Η εμ-
πειρία στην Ελλάδα είναι φτωχή.
Ο τόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει
ένα πολύτιμο εργαλείο για Πο-
λεοδόμους, Συγκοινωνιολόγους,
Αρχιτέκτονες, στελέχη Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμων.

Για να υπάρξουν αποτελέσματα
η συμμετοχή των κατοίκων στους
σχεδιασμούς είναι απαραίτητη,
άρα και η ενημέρωσή τους. Το
βιβλίο, 500 περίπου σελίδων,
έχει για αυτό γραφτεί έτσι ώστε
να διαβάζεται εύκολα και από
μη ειδικούς. Οι 750 φωτογραφίες,
κυρίως από το εξωτερικό, που
έχουν παρθεί από τους συγγρα-
φείς και παρουσιάζουν και σχο-
λιάζουν κυρίως ξένες καλές ή

κακές πρακτικές, βοηθούν την ανάγνωση. Oι 36 Πίνακες και
τα 110 Σχέδια είναι όλα από μελέτες των συγγραφέων στη
Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ. 

Το βιβλίο θα διδαχτεί στο Πολυτεχνείο. Θα ήταν επίσης χρήσιμο
και σε άλλες Σχολές μηχανικών (κυρίως πολιτικών μηχανικών,
πολεοδόμων, αρχιτεκτόνων και τοπογράφων) σε όλη την
Ελλάδα.     

Προς μια Ελλάδα με λιγότερα αυτοκίνητα 
Χωρικός Σχεδιασμός και “Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας -

ΣΒΑΚ” απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Β Ι Β Λ Ι Ο

Κυκλοφόρησε το βιβλίο των Θάνου Βλαστού και Ευθύμιου Μπακογιάννη, 
καθηγητή και Επίκ. Καθηγητή αντίστοιχα του Εθν. Μετσόβιου Πολυτεχνείου - ΣΑΤΜ - Μονάδα

Βιώσιμης Κινητικότητας

το Πρaσινο Ταμεiο 
του Yπ. Περιβaλλοντος 

Χρηματοδοτεi 162 Πoλεις 
για την Εκπoνηση Αυτων 

των «Στρατηγικων» που 
θα Καθοδηγησουν τις 

Συμβατικες «Κυκλοφοριακες
Μελετες»

“

”



Με τον Πυθαγόρα στον δρόμο
της Μ. Χατζοπούλου

Β Ι Β Λ Ι Ο

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας το νέο βιβλίο
της συναδέλφου Μανιώς Χατζοπούλου με τίτλο
“Με τον Πυθαγόρα στον δρόμο” με εικονογράφηση
του Σπύρου Γούση.

Το βιβλίο περιέχει 11 μικρές ιστορίες με πρωταγωνιστές μία παρέα

μαθητών δημοτικού σχολείου και ένα αδέσποτο σκυλί. Μέσα από την

κάθε ιστορία δίνονται τα βασικά μηνύματα κυκλοφοριακής αγωγής

αλλά και μηνύματα ανθρώπινης αγωγής και συμπεριφοράς απέναντι

στα ζώα. 

Το βιβλίο εκδόθηκε με την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοι-

νωνιολόγων και της Lamda Development και αποτελεί ένα καλό δώρο!
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Έγκυρη και άμεση ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες στην Αττική Οδό μέσω Twitter 

Έγκυρη και άμεση ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες στην Αττική Οδό μέσω Twitter 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Εκπροσώπηση του ΣΕΣ
• Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ

στη συνάντηση εργασίας με θέμα την Επισκόπηση*
Βιομηχανικής Μετάβασης της Ελλάδας στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπαταριών/συσ-
σωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας και των εφαρμογών
τους που διοργάνωσε το Κέντρο Ερευνών της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate-General Joint Re-
search Centre, European Commission) στις 10 Οκτω-
βρίου 2019.

•  Ο Π. Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στη ρα-
διοφωνική εκπομπή “Alpha Speed” στον Alpha 989
με τον Δημοσιογράφο Τάκη Πουρναράκη στις 22
Νοεμβρίου 2019.

•  Ο Θανάσης Τσιάνος εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στις συ-
ναντήσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
Αναθεώρησης του ΚΟΚ σχετικά με τα άρθρα του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν μέτρα
ρύθμισης της κυκλοφορίας βάση του άρθρου 28
του ν.4530/18.

•  Ο Θανάσης Τσιάνος εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στις συ-
ναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για τη Σύνταξη Τεύ-
χους Τεχνικών Οδηγιών Μελετών για τον Σχεδιασμό
αστικών οδών και υπαίθριων δημόσιων χώρων υπό
τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

•  Ο Θανάσης Τσιάνος εκπροσώπησε τον ΣΕΣ σε κεντρικά
δελτία ειδήσεων του STAR TV. 

•  Ο Δημήτρης Κατσώχης εκπροσώπησε τον ΣΕΣ πα-
ραχωρώντας ραδιοφωνική συνέντευξη περί επιστήμης
συγκοινωνιολόγου, σχεδιασμού μεταφορών, νέων
έργων και οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή Κρήτης στις 22 Νοεμβρίου 2019.

•  Η Λίλα Γαϊτανίδου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην απο-
νομή των βραβείων Οδικής Ασφάλειας που συν-
διοργανώνουν το ΙΜΕΤ, ο ΣΕΣ και η HELLASTRON
και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ΙΜΕΤ
Open Day στις 25 Νοεμβρίου 2019.

Νέα Μέλη
ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ - ΜΑΡΙΑ εγγράφεται με Α.Μ. 833
Νέα Μέλη
ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ - ΜΑΡΙΑ εγγράφεται με Α.Μ. 833

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

Νeα του ΔΣ
Παναγιώτης Παπαντωνίου*

Η Αττική Οδός προχώρησε στη δημιουργία του λογαριασμού

@aodostraffic στο Twitter, προκειμένου να ενημερώνει καθη-

μερινά τους χρήστες της έγκαιρα, άμεσα και υπεύθυνα για τις

κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στον αυτοκινητό-

δρομο.  

Μέσω του λογαριασμού @aodostraffic στο Twitter οι χρήστες,

καθώς και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, έχουν πλέον τη δυνατότητα

να ενημερώνονται εύκολα και αξιόπιστα, 24 ώρες το 24ωρο,

απευθείας από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρείας

Λειτουργίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές

Α.Ε.», για θέματα που αφορούν αποκλειστικά στην κυκλοφορία

στον αυτοκινητόδρομο, όπως η κίνηση, τυχόν σοβαρά συμβάντα,

έκτακτες ανακοινώσεις για καιρικά φαινόμενα, κ.ά.

Υπογραμμίζεται πως η Αττική Οδός, θέτοντας την οδική ασφάλεια

ως την ύψιστη προτεραιότητα των υποδομών και της λειτουργίας

της, ενθαρρύνει την ενημέρωση των οδηγών μέσω του σχετι-

κού λογαριασμού μόνο όταν το όχημα βρίσκεται σε θέση ασφα-

λούς στάσης ή στάθμευσης. 








