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Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο φτάνει στους αποδέκτες του, με
τη συμπλήρωση περίπου τεσσάρων μηνών θητείας του τρέχοντος
Διοικητικού Συμβουλίου. Από πλευράς ΔΣ καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια να συμβάλουμε άμεσα στη βέλτιστη αντι-
μετώπιση θεμάτων επικαιρότητας που προκύπτουν, αλλά και
στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για την άσκηση του
επαγγέλματος του Έλληνα Συγκοινωνιολόγου.  

Σε αυτούς τους τέσσερις μήνες ο ΣΕΣ είναι σε τακτική επαφή
με μέλη του που θέλουν να συνδράμουν στο έργο του,
εκπόνησε έρευνα αξιολόγησης του συλλόγου, πραγματοποίησε
διαδικτυακές συναντήσεις με μέλη του Συλλόγου που μένουν
εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχει σε επι-
τροπές, παρεμβαίνει σε θέματα επικαιρότητας και διαβου-
λεύσεις νομοσχεδίων. Παράλληλα ο ΣΕΣ, στο πλαίσιο της
εξωστρέφειάς του, ενώνει τις δυνάμεις του με άλλους επι-
στημονικούς φορείς και αυξάνει την επικοινωνία με την κοι-
νωνία (μέσω των social media και των ΜΜΕ). Ήδη το παρών
ενημερωτικό δελτίο διανέμεται δωρεάν πλέον σε όλους τους
Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας (Πολιτική ηγεσία και
τεχνικές υπηρεσίες) καθώς και σε πλήθος ΜΜΕ. Σκοπός
αποτελεί η ισχυροποίηση του ρόλου του Συλλόγου και των
μελών του.

Την τρέχουσα περίοδο αναπτύσσεται το νέο Σχέδιο Δράσης
του ΣΕΣ για την περίοδο 2021-2025, το οποίο βασίζεται σε 4

βασικούς αναπτυξιακούς άξονες: την Εσωτερική οργάνωση,
την Οικονομική αυτοδυναμία, την Επιστημονική συνεισφορά
και τις Δράσεις Διάχυσης. 

Επίσης, αναπτύσσεται σχέδιο αναμόρφωσης των επιτροπών
του ΣΕΣ, με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους και τη
μεγαλύτερη επιστημονική συνεισφορά τόσο σε θέσεις και
αρχές όσο και σε παρεμβάσεις σε θέματα επικαιρότητας. 

Διαβάζοντας με μεγάλη προσοχή τα αποτελέσματα της
«έρευνας αξιολόγησης του συλλόγου από τα μέλη του» και
τις παρατηρήσεις των μελών, είναι εμφανής και δικαιολογημένη
η αίσθηση των μελών για έλλειψη υποστήριξης του ΣΕΣ σε
επαγγελματικά ζητήματα (ενημέρωση και άμεσες παρεμ-
βάσεις, νομοθεσία, προδιαγραφές, φωτογραφικοί διαγωνισμοί,
μειωμένες αποδοχές μελετών, χρονοβόρες διαδικασίες έγ-
κρισης μελετών κ.τ.λ.). Ήδη έχει ξεκινήσει μεγάλη προσπάθεια
ώστε σε αυτήν τη θητεία του ΔΣ να δημιουργηθεί ο κατάλληλος
μηχανισμός, που θα αντιμετωπίζει τα παραπάνω θέματα. 

Ο ΣΕΣ είναι τα μέλη του, συνεπώς προτεραιότητά του αποτελεί
να υποστηρίξει τα μέλη του στην ανάδειξη προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν καθώς και σε πρωτοβουλίες που έχουν
ως σκοπό την προώθηση και διάδοση της επιστημονικής
και τεχνολογικής γνώσης στον τομέα των μεταφορών.

σελ.2 Συσχέτιση ατομικών χαρακτηριστικών και μοτίβων κινητικότητας κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας του COVID-19 στην
Ελλάδα σελ.7 H αποδοτικότητα των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων: Ο ρόλος των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού
κόστους σελ.12 Ιανουάριος-Αύγουστος 2020: Ανάλυση αεροπορικής κίνησης ελληνικών αερολιμένων - Συζήτηση για τις
επιπτώσεις του COVID-19 σελ.18 Πρόταση προαστιακής σύνδεσης ΝΣΣ Θεσσαλονίκης - Αεροδρόμιο Μακεδονία με δυνατότητα
επέκτασης προς Χαλκιδική σελ.24 Μετακινούμαι «τρέχοντας»: Το τρέξιμο ως τρόπος μετακίνησης σελ.26 Έρευνα αξιολόγησης
των υπηρεσιών του Συλλόγου σελ.28 SAFESTRIP: Ελληνική καινοτομία για την οδική ασφάλεια από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ σελ.29
Βιβλία: «μεταφέροντας…» του καθ. Γεώργιου Α. Γιαννόπουλου σελ.30 «Με τον Πυθαγόρα στον δρόμο» της Μανιώς Χατζοπούλου
σελ.31 Δελτίο Τύπου Τριών Επιστημονικών Συλλόγων για τον Μεγάλο Περίπατο σελ.34 Επίκαιρα & Περιεκτικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θανάσης Τσιάνος
Γενικός Γραμματέας Σ.Ε.Σ.
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2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ςυσχέτιση ατομικών χαρακτηριστικών και 
μοτίβων κινητικότητας κατά το πρώτο κύμα 
της πανδημίας του COVID-19 στην Ελλάδα

1. Εισαγωγή
Η πανδημία λόγω της νόσου του νέου στελέχους κορωνοϊού
COVID-19 έφερε τις σύγχρονες κοινωνίες αντιμέτωπες με πρωτό-
γνωρες προκλήσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα κοινωνικές,
οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις παγκόσμιας εμβέλειας.
Ο τομέας των μεταφορών επηρεάστηκε βαθύτατα από την πανδημία
και από τα μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσής
της (Tardivo, Martín, & Zanuy, 2020). Η ζήτηση για μετακινήσεις
σημείωσε κάθετη πτώση κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας
εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
των εμπορικών καταστημάτων, των χώρων εστίασης αλλά και
λόγω της γενικευμένης καθιέρωσης της τηλεργασίας. Σε πλήθος
χωρών έχει διαπιστωθεί σημαντική μείωση στην κίνηση των οχη-
μάτων και στη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών (Abu-Rayash
& Dincer, 2020; Wilbur et al., 2020), το οποίο είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση της συχνότητας λειτουργίας τους (Plumer & Popovich,
2020). Η επίδραση των διαφορετικών πολιτικών περιορισμού
της εξάπλωσης της πανδημίας (κοινωνική αποστασιοποίηση, κα-

θολική απαγόρευση κυκλοφορίας) στη μεταβολή των χαρακτη-
ριστικών των μετακινήσεων δεν έχει ακόμη διερευνηθεί σε μεγάλο
βαθμό. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να
εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικο-οικονομικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού επηρέασαν τα
μοτίβα κινητικότητας στην ελληνική επικράτεια, κατά τη διάρκεια
του πρώτου κύματος της πανδημίας, όπως επίσης και να ανιχνεύσει
τυχόν αναμενόμενες επιπτώσεις των μέτρων καθολικής απαγό-
ρευσης της κυκλοφορίας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής
κοινωνίας (π.χ. υψηλός δείκτης γήρανσης) σε συνδυασμό με την
έγκυρη λήψη μέτρων προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διε-
ρεύνηση του τρόπου αντίδρασης των Ελλήνων πολιτών στα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης. Παράλληλα, η ενδεχόμενη
συσχέτιση της πτώσης κινητικότητας με συγκεκριμένα κοινωνι-
κο-οικονομικά χαρακτηριστικά θα μπορούσε να βοηθήσει τους
αρμόδιους φορείς στη διαμόρφωση πολιτικών στήριξης εκείνων
των τμημάτων της κοινωνίας τα οποία επηρεάστηκαν περισσότερο
από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Ιωάννης Πολίτης*, Γεώργιος Γεωργιάδης**, Αναστασία Νικολαΐδου, Αλέξανδρος Σδουκόπουλος, 
Αριστομένης Κοψαχείλης, Ρόζα Μπάρκα, Ιωάννης Φυρογένης, Ελένη Βεράνη, Ευθύμης Παπαδόπουλος***
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3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

2. Μέθοδος
Η έρευνα ερωτηματολογίου έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα
6-19 Απριλίου 2020, την περίοδο, δηλαδή, που αντιστοιχεί στην
3η και 4η εβδομάδα ισχύος του καθεστώτος καθολικής απαγόρευσης
της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποτυπωθεί η παγίωση των
νέων επιλογών των μετακινουμένων, μετά την αρχική περίοδο
προσαρμογής τους στους περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο σχεδιασμός
του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής
υπηρεσίας Limesurvey και η διάχυση της έρευνας έγινε μέσω
πολυάριθμων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης σε όλη την Ελ-
ληνική επικράτεια. Συνολικά 1.259 ερωτηματολόγια θεωρήθηκαν
έγκυρα για περαιτέρω επεξεργασία και η αντιπροσωπευτικότητα
του δείγματος ελέγχθηκε μέσω των μεταβλητών ελέγχου του
φύλου, της ηλικίας και του τόπου διαμονής.

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 4 ενότητες. Οι πρώτες δύο
ενότητες συνέβαλαν στην καταγραφή των κοινωνικο-οικονομικών
και δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων. Στη
συνέχεια (ενότητα 3), οι ερωτώμενοι καλούνταν να δηλώσουν
εάν πραγματοποίησαν κάποια μετακίνηση κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης ημέρας ή τους λόγους μη πραγματοποίησης με-
τακίνησης. Οι ερωτώμενοι που είχαν πραγματοποιήσει έστω και
μια μετακίνηση καλούνταν ακολούθως να περιγράψουν συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά της μετακίνησής τους, με στόχο την κα-
ταγραφή και απεικόνιση όλων των αλυσίδων μετακίνησης. Στην
τέταρτη και τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι
καλούνταν να δηλώσουν για διαφόρους σκοπούς μετακίνησης τα
συνήθη χαρακτηριστικά των μετακινήσεών τους, τόσο για την

τυπική περίοδο, όσο και για την περίοδο ισχύος των μέτρων κα-
θολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Τέλος, τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε περιγραφική και επαγωγική
στατιστική ανάλυση με στόχο τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ
των κοινωνικο-οικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών
και των αλλαγών στο μοτίβο και τα χαρακτηριστικά των μετακινή-
σεων.

3. Αποτελέσματα
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων οδήγησε σε μια σειρά από ενδια-
φέροντα ευρήματα. Πιο αναλυτικά, από τη σύγκριση του συνολικού
πλήθους μετακινήσεων πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου
ισχύος των μέτρων καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας,
προέκυψε μια σημαντική μείωση της τάξης του 51%. Για τη σύγκριση
αυτή εφαρμόστηκε ο μη-συσχετισμένος έλεγχος δειγμάτων t (In-
dependent samples t-test) και ανέδειξε ότι υφίσταται στατιστικώς
σημαντική διαφορά στα μεγέθη πριν (M=15,878, SD=13,269) και
κατά τη διάρκεια των μέτρων (M=7,678, SD=0,217), t (25) = -
18,968, p = 0,000. Παρομοίως, μη-συσχετισμένοι έλεγχοι t εφαρ-
μόστηκαν για το πλήθος μετακινήσεων για κάθε σκοπό μετακίνησης
πριν και κατά τη διάρκεια των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας,
και τα αποτελέσματα ανέδειξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές
για όλους τους σκοπούς μετακίνησης. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται
οι συχνότητες μετακίνησης για κάθε έναν από τους έξι σκοπούς
μετακίνησης για τις περιόδους πριν και κατά τη διάρκεια εφαρμογής
των μέτρων καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Σχήμα 1: 
Συχνότητες μετακίνη-
σης για κάθε έναν 
από τους έξι εξεταζό-
μενους σκοπούς 
μετακίνησης για τις 
περιόδους πριν και
κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής των 
μέτρων καθολικής
απαγόρευσης 
της κυκλοφορίας
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4 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Από τη θεώρηση του σχήματος προκύπτει ότι η μεγαλύτερη μεί-
ωση αφορά μετακινήσεις από και προς την εργασία. Αναφορικά
με τους υπόλοιπους σκοπούς μετακίνησης, αξιοσημείωτη είναι η
μείωση των μετακινήσεων για αγορές σε κατάστημα προμηθειών
αγαθών πρώτης ανάγκης και για σωματική άσκηση ή κίνηση με
κατοικίδιο ζώο σε εξωτερικό χώρο, υποδηλώνοντας ένα ισχυρό
επίπεδο συμμόρφωσης των πολιτών με τα περιοριστικά μέτρα,
καθώς και ένα διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας στην κοινωνία.

Όσον αφορά την επιλογή μέσου μετακίνησης, η πραγματοποίηση
του ελέγχου Χ2 (chi-square test of independence) ανέδειξε
την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής διαφοράς μεταξύ της επιλογής
μέσου κατά την τυπική περίοδο και κατά την περίοδο ισχύος των
μέτρων καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, X2 (8, N
=2,518) = 31,284, p = 0,000. Από την εξέταση των δεδομένων
προκύπτει ότι κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 πα-
ρατηρήθηκε αύξηση της χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου για μετακινήσεις
προς/από την εργασία, καθώς και αύξηση των μετακινήσεων

πεζή τόσο για μετάβαση στην εργασία όσο και για μετάβαση σε
κάποιο κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης. Αντίθετα,
η χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών παρουσίασε σημαντική
κάμψη, τόσο λόγω της μειωμένης βάσει των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων χωρητικότητας των λεωφορείων, όσο και λόγω των
παραινέσεων για μείωση των μετακινήσεων με ΜΜΜ εάν δεν
υφίσταται σοβαρός λόγος ή ανάγκη, με ένα σημαντικό μερίδιο
των πρώην χρηστών τους να στρέφεται πλέον προς τα ιδιωτικά
μέσα μετακίνησης και τη μετακίνηση πεζή. Από την άλλη πλευρά,
εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ακόμη και κατά την περίοδο
της πανδημίας του COVID-19, η χρήση του ποδηλάτου παρέμεινε
σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες και
πόλεις. Στο Σχήμα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η αλλαγή
προτίμησης μέσου μετακίνησης εξαιτίας των περιοριστικών
μέτρων για την πανδημία του COVID-19, για τους σκοπούς της
μετάβασης προς/από την εργασία και τις αγορές/ψώνια σε εν
λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης.

Αναφορικά με τη διαφοροποίηση του αισθήματος
ασφάλειας και τη συνεπακόλουθη πιθανή αλ-
λαγή της συμπεριφοράς πριν και κατά τη διάρ-
κεια των μέτρων καθολικής απαγόρευσης της
κυκλοφορίας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το
23% των συμμετεχόντων στην έρευνα επέλεξε
άλλα καταστήματα που βρίσκονται κοντά στην
κατοικία του, ενώ περισσότερο από το 87%
των ερωτηθέντων δήλωσε πως επέλεγε να
κάνει τα ψώνια του σε ώρες και ημέρες με
μειωμένη εμπορική κίνηση. Ένα ακόμη χαρα-
κτηριστικό του διάχυτου κλίματος ανασφάλειας
που επικρατούσε κατά τη διάρκεια ισχύος των
μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας, είναι
ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (52%),
ενδεχομένως και εξαιτίας των «έρημων δρό-
μων», πραγματοποιούσε μετακινήσεις μικρό-
τερης διάρκειας σε σύγκριση με την τυπική
περίοδο.

Θέλοντας να αναδειχθούν οι ομοιότητες και οι
διαφορές στον τρόπο που επηρεάστηκαν τα
μοτίβα μετακίνησης μεταξύ των διαφορετικών
πληθυσμιακών ομάδων από την επιβολή των
μέτρων καθολικής απαγόρευσης της κυκλο-
φορίας, έγινε ενδελεχής εξέταση του συνόλου
των δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών
χαρακτηριστικών.

Πιο αναλυτικά, η θεώρηση των μοτίβων μετα-
κίνησης ανέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ
των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Το Σχήμα
3 που ακολουθεί απεικονίζει τις μετακινήσεις
με σκοπό την εργασία, τις αγορές σε κατάστημα
προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης και την
άσκηση ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο που πραγ-
ματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου
από άτομα διαφορετικής ηλικίας.

Σχήμα 2: 
Αλλαγή προτίμησης μέσου 
μετακίνησης εξαιτίας των
περιοριστικών μέτρων για την
πανδημία του COVID-19, για
τους σκοπούς της μετάβασης
προς/από την εργασία και τις
αγορές σε κατάστημα 
προμηθειών αγαθών πρώτης
ανάγκης

214.qxp_Layout 1  04/10/2020  15:49  Page 6



5 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Από την εξέταση του εν λόγω σχήματος διαφαίνεται αρχικά η
ύπαρξη τεσσάρων διακριτών χρονικών περιόδων, δηλαδή του
διαστήματος 05:00-08:00 όπου λαμβάνουν χώρα κυρίως οι με-
τακινήσεις προς/από την εργασία, του διαστήματος 17:00-21:00
όπου λαμβάνουν χώρα οι μετακινήσεις με σκοπό την άσκηση ή
κίνηση με κατοικίδιο ζώο, και τέλος των διαστημάτων 09:00-
13:00 και 15:00-17:00 όπου η πλειοψηφία των μετακινήσεων
είχαν ως σκοπό την αγορά αγαθών πρώτης ανάγκης. Ακόμη, φαί-
νεται πως οι μετακινούμενοι ηλικίας 60 έως 69 ετών προτιμού-
σαν να μεταβαίνουν για αγορές/ψώνια σε ώρες εκτός αιχμής και
ειδικότερα κατά το πρώτο μισό της ημέρας (10:00- 12:00). Γενι-
κότερα, οι άνθρωποι άνω των 65 ετών φαίνεται πως πραγματο-
ποιούσαν όλες τους τις δραστηριότητες και τις μετακινήσεις κατά

τις πρωινές ώρες, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομά-
δες, οι οποίες κατένειμαν τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όσον αφορά τα μοτίβα με-
τακίνησης των νεαρότερων μετακινουμένων, η ηλικιακή ομάδα
30-39 ετών πραγματοποίησε στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερο
αριθμό μετακινήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομά-
δες, κυρίως βέβαια για μετάβαση προς/από την εργασία (συντε-
λεστής συσχέτισης Spearman, rs = 0,087, p = 0,002, N = 1.259).
Αναφορικά με την επιλογή του μέσου μετακίνησης, η ηλικιακή
ομάδα 30-39 ετών πραγματοποίησε τις μετακινήσεις της κυρίως
πεζή, ενώ οι άνθρωποι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των
40-49 ετών επέλεξαν κατά κύριο λόγο το ΙΧ αυτοκίνητο (έλεγχος
Kruskal-Wallis, H(6) = 23,216, p = 0,001).

Η παρούσα έρευνα ανέδειξε ακόμη ενδιαφέροντα ευρήματα σε
σχέση με το φύλο των μετακινουμένων. Έτσι, προέκυψε ότι οι γυ-
ναίκες μετακινήθηκαν κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέ-
τρων περισσότερο πεζή, ενώ οι άντρες επέλεξαν κυρίως το ΙΧ
αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους (X2 (10, N = 689) = 54,218,
p = 0,000). Ανεξαρτήτως του σκοπού μετακίνησης, η έρευνα ανέ-
δειξε στατιστικώς σημαντική διαφορά στο πλήθος των μετακινή-
σεων που πραγματοποίησαν τα δύο φύλα κατά τη διάρκεια των
μέτρων καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, με τις γυναί-
κες να πραγματοποιούν λιγότερες μετακινήσεις (M=0,597,
SD=0,748), σε σχέση με τους άντρες (M=0,863, SD=0,794), t
(12) = - 6,114, p = 0,000.

Από την ανάλυση των δεδομένων, διαφοροποίηση μεταξύ των
δύο φύλων εντοπίστηκε και στο αντιληπτό επίπεδο ασφάλειας.
Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες επέλεξαν κατά τη διάρκεια των
περιοριστικών μέτρων την πραγματοποίηση των αγορών τους σε
καταστήματα που βρίσκονται κοντά στον τόπο κατοικίας τους και
κατά τις ώρες εκτός αιχμής, τις ώρες δηλαδή με μειωμένη εμπο-

ρική κίνηση (X2 (2, N = 943) = 15,275, p = 0,000). Ακόμη, οι γυ-
ναίκες σε σχέση με τους άντρες φάνηκε να επηρεάζονται περισ-
σότερο από τη μειωμένη κίνηση στους δρόμους και ως εκ τούτου
εξέφρασαν πιο έντονα ένα αίσθημα ανασφάλειας αναφορικά με
την προστασία από κακόβουλες ενέργειες (X2 (2, N = 658) =
8,344, p = 0,015). Το χαμηλότερο αντιληπτό επίπεδο ασφάλειας
που ένιωθαν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες μπορεί ακόμη
να αποτυπωθεί και στη μικρότερη διάρκεια των μετακινήσεών
τους (X2 (2, N = 736) = 4,110, p = 0,028).

Τέλος, το μέσο μηνιαίο εισόδημα των νοικοκυριών αποδείχθηκε
ως μια σημαντική παράμετρος που επηρέασε και καθόρισε εν
πολλοίς τα μοτίβα των μετακινήσεων εν μέσω της πανδημίας του
COVID-19. Αναλυτικότερα, οι υψηλότερες εισοδηματικές κλάσεις
φάνηκε ότι πραγματοποιούσαν και τον μεγαλύτερο κατά μέσο όρο
αριθμό μετακινήσεων (συντελεστής συσχέτισης Spearman, rs =
0,018, p = 0,032, N = 1.218). Από την άλλη πλευρά, εάν κάποιος
εστιάσει αποκλειστικά στις μετακινήσεις προς/από την εργασία,
οι χαμηλότερες εισοδηματικές κλάσεις φάνηκε ότι πραγματοποι-

Σχήμα 3: 
Μετακινήσεις με σκοπό
την εργασία, τις αγορές 
σε κατάστημα προμη-
θειών αγαθών πρώτης
ανάγκης & την
άσκηση/κίνηση με κα-
τοικίδιο ζώο που πραγ-
ματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια ενός 24ωρου
από άτομα διαφορετι-
κής ηλικίας
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6 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ούσαν και τον μεγαλύτερο κατά μέσο όρο αριθμό μετακινήσεων
(συντελεστής συσχέτισης Spearman, rs = -0,066, p = 0,021, N =
1.218). Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι η φύση
των επαγγελμάτων στα οποία απασχολούνται οι χαμηλότερες ει-
σοδηματικές κλάσεις πολλές φορές απαιτεί τη φυσική παρουσία
των εργαζομένων και, ως εκ τούτου, η εφαρμογή της τηλεργασίας
δεν είναι εφικτή.

4. Συμπεράσματα
Η παρούσα έρευνα ανέδειξε μια εμφανή αλλαγή στις συνήθειες
και τα μοτίβα μετακίνησης των Ελλήνων πολιτών, η οποία συμ-
βαδίζει με τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από το κράτος.
Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων ο αριθμός των μετα-
κινήσεων μειώθηκε σημαντικά, ενώ η επιλογή του μέσου δεν θα
μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη, με τους μετακινούμενους να
αποφεύγουν τη χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών και να στρέ-
φονται πλέον στα ιδιωτικά μέσα μετακίνησης.

Επιπλέον, αναδείχθηκαν διαφοροποιήσεις στις συνήθειες και τα
μοτίβα μετακίνησης εν σχέση προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
όπως το φύλο, η ηλικία και το εισόδημα. Οι άντρες βρέθηκαν εμ-
φανώς περισσότερο εκτεθειμένοι στον ιό κατά τη διάρκεια των
περιοριστικών μέτρων, καθώς έκαναν περισσότερες μετακινήσεις
σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών),
ως ευπαθής ομάδα, προσάρμοσαν τις συνήθειές τους, ώστε να
αποφύγουν τον συνωστισμό. Από την άλλη πλευρά, οι υψηλότε-
ρες εισοδηματικές κλάσεις πραγματοποίησαν τον μεγαλύτερο
αριθμό μετακινήσεων.

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα
και να αξιοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς (επαγγελ-
ματίες υγείας, ειδικοί στον χώρο των μεταφορών, αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης κ.λπ.), για τον καλύτερο σχεδιασμό και την οργά-
νωση μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια
παρόμοιων, μελλοντικών καταστάσεων. Είναι εμφανές ότι οι μελ-
λοντικές πολιτικές και στρατηγικές που θα εφαρμοστούν για τον
περιορισμό των επιπτώσεων σε κατάσταση πανδημίας, θα πρέπει,

πέρα από την παροχή στήριξης σε συγκεκριμένες κοινωνικές
ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, να περιλαμβάνουν και κατευθύν-
σεις στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης, ώστε ο πλη-
θυσμός των χαμηλότερων εισοδηματικά κλάσεων να λάβει
κίνητρα και διευκολύνσεις για την αναβάθμιση της ασφάλειας και
της άνεσης των μετακινήσεών τους προς/από την εργασία.

- Abu-Rayash, A., & Dincer, I. (2020). Analysis of mobility trends
during the COVID-19 coronavirus pandemic: Exploring the im-
pacts on global aviation and travel in selected cities. Energy re-
search & social science, 68. doi: 10.1016/j.erss.2020.101693
- Plumer, N., & Popovich, N. (2020). Traffic and Pollution Plummet
as U.S. Cities Shut Down for Coronavirus. New York Times. Re-
trieved from
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/22/climate/cor
onavirus-usa-traffic.html
- Tardivo, A., Martín, C. S., & Zanuy, A. C. (2020). Covid-19 impact
in Transport, an essay from the Railways' system research per-
spective. European Rail Research Network of Excellence. Re-
trieved from
http://www.eurnex.org/wp-content/uploads/2020/05/Covid-
19_Rail_Final_EURNEX.pdf 
- Wilbur, M., Ayman, A., Ouyang, A., Poon, V., Kabir, R., Vadali, A., &
Dubey, A. (2020). Impact of COVID-19 on Public Transit Accessi-
bility and Ridership. Retrieved from
https://arxiv.org/abs/2008.02413
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H αποδοτικότητα των ελληνικών 
περιφερειακών αεροδρομίων 

ο ρόλος των αεροπορικών εταιρειών 
χαμηλού κόστους

H αποδοτικότητα των ελληνικών 
περιφερειακών αεροδρομίων 

ο ρόλος των αεροπορικών εταιρειών 
χαμηλού κόστους

Εισαγωγή
Η συνεχής αύξηση της αεροπορικής ζήτησης απαιτεί την ύπαρξη
αποδοτικών αεροπορικών μεταφορών. Στη Ελλάδα, η επιβατική
κίνηση τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει ραγδαία αύξηση,
όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Πιο συγκεκριμένα, μετά από

μια ύφεση της τάξης του 11% κατά την περίοδο 2007-2012, οι
αφίξεις και αναχωρήσεις των επιβατών παρουσίασαν αύξηση
75,9% και 74,2% αντίστοιχα από το 2012 έως το 2019. Σημαντική
ήταν και η αύξηση του αριθμού των πτήσεων σε ποσοστό 40,2%
από το 2013 έως το 2019.

Αννίτσα Κουμουτσίδη*, Δρ. Ιωάννα Παγώνη**
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Για να εξυπηρετηθεί η αυξανόμενη ζήτηση που παρατηρείται,
είναι αναγκαίο τα αεροδρόμια να λειτουργούν σε συνθήκες υψηλής
αποδοτικότητας. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
της επιστημονικής κοινότητας στην αποδοτικότητα των αεροδρομίων
παγκοσμίως. Μεγάλο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας επι-
κεντρώνεται στην επίδραση διαφόρων παραγόντων στην αποδο-
τικότητα των αεροδρομίων, όπως το μέγεθος, το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς και η τοποθεσία των αεροδρομίων, ενώ πολλοί ερευνητές
έχουν μελετήσει την επίδραση μη επιθυμητών εκροών (όπως
καθυστερήσεων, εκπομπών αερίων ρύπων, κ.λπ.) στην αποδοτι-
κότητα των αεροδρομίων. Ο ρόλος των αεροπορικών εταιρειών
χαμηλού κόστους (Low Cost Carriers - LCCs) στην αποδοτικότητα
των αεροδρομίων έχει αρχίσει να απασχολεί τη βιβλιογραφία τα
τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, οι Bottasso et al. (2012)
εξέτασαν την επιρροή των εταιρειών χαμηλού κόστους στην απο-
δοτικότητα των αεροδρομίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι Choo

and Oum (2013) επικεντρώθηκαν στα αεροδρόμια των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής. Παρόμοιες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί
από τους Coto-Millán et al. (2014) για τα αεροδρόμια της Ισπανίας
και τους Button et al. (2018) για αεροδρόμια σε τουριστικές
περιοχές (Σλοβενία, Κροατία και Ιταλία) αντίστοιχα. Οι περισσότερες
μελέτες δείχνουν τη θετική επιρροή των αεροπορικών εταιρειών
χαμηλού κόστους στην αποδοτικότητα των αεροδρομίων. Η Ελλάδα
αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση χώρας που έχει επηρεαστεί
από την είσοδο των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους.
Παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία Ryanair, η οποία εισήχθη το
2010 στην ελληνική αγορά των αερομεταφορών και μαζί με την
EasyJet αποτελούν τους κύριους παίκτες στην αγοράς των
εταιρειών χαμηλού κόστους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Στον Ελλαδικό χώρο οι έρευνες σχετικά με την αποδοτικότητα
των ελληνικών αεροδρομίων έχουν καταλήξει σε ενδιαφέροντα
αποτελέσματα, χωρίς όμως να προσεγγίζουν την επιρροή των αε-

Εικόνα 1: 
Η εξέλιξη της αεροπορικής
κίνησης στην Ελλάδα, πηγή:
επεξεργασία στοιχείων Υ. Π.Α
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ροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους (Psaraki-Kalouptsidi and
Kalakou, 2011; Tsekeris, 2011; Fragoudaki and Giokas, 2016,
2020; Fragoudaki et al., 2016; Pyrialakou et al., 2012). Εκτός
από τις εταιρείες χαμηλού κόστους, οι αεροπορικές εταιρείες
ναυλωμένων πτήσεων (charter carriers - CCs) αποτελούν ση-
μαντικό παίκτη της ελληνικής αγοράς, εξυπηρετώντας μεγάλο
μέρος των τουριστικών προορισμών στην Ελλάδα. Η παρούσα
εργασία διερευνά την επίδραση των εταιρειών χαμηλού κόστους
και των εταιρειών ναυλωμένων πτήσεων στην αποδοτικότητα

των ελληνικών αεροδρομίων. Η εργασία επικεντρώνεται σε 15
περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, τα οποία συγκεντρώνουν
το περισσότερο από το 90% της συνολικής κίνησης των περιφε-
ρειακών αεροδρομίων για την περίοδο 2010 έως 2016. Τα αε-
ροδρόμια αυτά απεικονίζονται στον χάρτη της Εικόνας 2, όπου
καλύπτουν αεροδρόμια τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νη-
σιωτικής Ελλάδας, χαρακτηριζόμενα από υψηλή εποχικότητα
λόγω του εισερχόμενου τουρισμού. Οι κωδικές ονομασίες των
αεροδρομίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2016, το 22% και 33% της
συνολικής επιβατικής κίνησης των εξεταζόμενων αεροδρομίων
εξυπηρετήθηκαν από εταιρείες LCCs και CCs αντίστοιχα (Εικόνα
3). Έως σήμερα, ο ρόλος των εταιρειών που πραγματοποιούν
ναυλωμένες πτήσεις στην αποδοτικότητα των αεροδρομίων έχει
συζητηθεί μόνο από τους Fernandez et al. (2018) που μελέτησαν
την περίπτωση των Ισπανικών αεροδρομίων. Τα αποτελέσματα
της έρευνάς τους έδειξαν ότι η αποδοτικότητα των αεροδρομίων
επηρεάζεται θετικά από τις εταιρείες χαμηλού κόστους, ενώ τα
αεροδρόμια με υψηλό μερίδιο αγοράς σε εταιρείες ναυλωμένων
πτήσεων λειτουργούν λιγότερο αποδοτικά. 

Μεθοδολογία
Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της Περι-
βάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis-
DEA), η οποία αποτελεί μια μη παραμετρική μέθοδο που χρησιμο-
ποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της πα-
ραγωγικότητας μονάδων λήψης απόφασης. Τα κυριότερα μοντέλα
που χρησιμοποιούνται είναι το CCR (προερχόμενο από τους
Charnes, Cooper and Rhodes, 1978) και το BCC (προερχόμενο
από τους Banker, Charnes and Cooper, 1984). Το μοντέλο CCR
υποθέτει σταθερή επιστροφή κλίμακας που σημαίνει ότι η συνάρτηση
παραγωγικότητας είναι γραμμική. Το μοντέλο BCC καλύπτει τις
περιπτώσεις όπου η αναλογία μεταξύ εισόδων και εξόδων δεν
είναι σταθερή κατά μήκος των ορίων. 

Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας των ελληνικών αεροδρομίων,
υπάρχει ποικιλία μεταβλητών που θα μπορούσαν να επιλεχθούν,
λειτουργικής ή οικονομικής φύσεως. Εντούτοις, τα χρηματοοικο-
νομικά δεδομένα των υπό εξέταση ελληνικών αεροδρομίων δεν
ήταν διαθέσιμα στους ερευνητές, έτσι οι εισροές και εκροές που
επιλέχθηκαν σχετίζονται με την υποδομή και τα λειτουργικά χα-
ρακτηριστικά των αεροδρομίων. Για τις ανάγκες της παρούσας
έρευνας, συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τα υπό εξέταση αε-
ροδρόμια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την περίοδο
2010-2016. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν ως εισροές το μήκος του
διαδρόμου, η επιφάνεια του δαπέδου στάθμευσης των αεροσκαφών,

9 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Εικόνα 2: Εξεταζόμενα αεροδρόμια

Πίνακας 1: Λίστα εξεταζόμενων αεροδρομίων

JKH Αεροδρόμιο Χίου

CHQ Αεροδρόμιο Χανίων

JTR Αεροδρόμιο Σαντορίνης

RHO Αεροδρόμιο Ρόδου

MJT Αεροδρόμιο Μυτιλήνης

JMK Αεροδρόμιο Μυκόνου

LXS Αεροδρόμιο Λήμνου

KGS Αεροδρόμιο Κώ

EFL Αεροδρόμιο Κεφαλλονιάς

CFU Αεροδρόμιο Κέρκυρας

KLX Αεροδρόμιο Καλαμάτας

KVA Αεροδρόμιο Καβάλας

SKG Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

HER Αεροδρόμιο Ηρακλείου

ZTH Αεροδρόμιο Ζακύνθου

Εικόνα 3: Καταμερισμός της επιβατικής κίνησης ανά τύπο 
αεροπορικής εταιρείας
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Βάσει της ανάλυσης και ως προς τη χρονική εξέλιξη της αποδοτι-
κότητας, προέκυψε ότι 7 από τα αεροδρόμια (ZTH, HER, SKG,
KGS, JTR, CHQ, JKH) διατηρούν σχετικά σταθερή την αποδοτικότητά
τους. Από τα 15 αεροδρόμια, 5 σημειώνουν σταθερή πτώση (KVA,
LXS, MJT, EFL) και 2 (CFU, JMK) άνοδο. 

Τα αποτελέσματα των μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης πα-
ρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Παρατηρείται ότι η παρουσία των
αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους έχει σημαντική θετική
επιρροή στην αποδοτικότητα των αεροδρομίων, υποδεικνύοντας
ότι τα αεροδρόμια με μεγαλύτερο αριθμό επιβατών χαμηλού
κόστους αξιολογούνται ως αποδοτικότερα. Τα αποτελέσματα
έρχονται σε συμφωνία με αποτελέσματα κάποιων προηγούμενων
ερευνών (Bottasso et al., 2012; Coto-Millán et al., 2014; Button
et al., 2018; Fernandez et al., 2018). Αντίθετα, οι Choo and Oum
(2013) αναφέρουν ότι τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τόσο από
παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες όσο και από εταιρείες
χαμηλού κόστους παρουσιάζουν μειωμένη αποδοτικότητα. Σχετικά
με τις εταιρείες που πραγματοποιούν ναυλωμένες πτήσεις, τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μη προγραμματισμένες πτήσεις
έχουν σταθερά θετική επίδραση στην απόδοση των αεροδρομίων
στο διάστημα 2010 με 2016. 

10 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

η επιφάνεια του κτιρίου επιβατών και ο αριθμός των γραφείων
check-in για κάθε αεροδρόμιο. Ως εκροές επιλέχθηκαν ο ετήσιος
αριθμός των πτήσεων και επιβατών ανά αεροδρόμιο. 

Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης
με στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης των εταιρειών χαμηλού
κόστους (LCCs) και εταιρειών που πραγματοποιούν ναυλωμένες
πτήσεις (CCs) στην αποδοτικότητα. Έτσι, η αποδοτικότητα που
υπολογίστηκε μέσω της μεθόδου DEA αποτέλεσε την εξαρτημένη
μεταβλητή του μοντέλου, ενώ το ποσοστό των επιβατών που εξυ-
πηρετούνται από εταιρείες LCCs και CCs αποτέλεσαν τις ανεξάρτητες
μεταβλητές. 

Αποτελέσματα
Η παρούσα έρευνα εστίασε στον υπολογισμό της συνολικής απο-
δοτικότητας. Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η αποδοτικότητα κάθε
αεροδρομίου για έτη 2010 έως 2016. Ο μέσος όρος της συνολικής
αποδοτικότητας υπολογίστηκε ίσος με 0,712 με 8 αεροδρόμια
να σημειώνουν μεγαλύτερη τιμή από τον μέσο όρο. Συγκεκριμένα,
μόνο τα αεροδρόμια του Ηρακλείου, της Θεσσαλονίκης και της
Χίου είναι απολύτως αποδοτικά για το εξεταζόμενο διάστημα.
Ακόμα τα Χανιά και η Σαντορίνη λειτουργούν με αποδοτικότητα
πάνω από 98%.

Εικόνα 4: 
Αποδοτικότητα των υπό
εξέταση αεροδρομίων για
την περίοδο 2010-2016

Πίνακας 2: Αποτελέσματα μοντέλων παλινδρόμησης
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Συμπεράσματα
Οι αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν μη προγραμματι-
σμένες πτήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αεροπορικής
αγοράς στην Ευρώπη, ειδικότερα την καλοκαιρινή περίοδο στις
τουριστικές περιοχές. Παράλληλα, το μοντέλο των εταιρειών
χαμηλού κόστους έχει αναδειχθεί το τελευταίο τέταρτο του αιώνα
συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη των αεροπορικών μετα-
φορών. Η Ελλάδα αποτελεί τουριστική δύναμη για την Ευρώπη,
με την αγορά των αερομεταφορών να παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας
στην ελληνική οικονομία. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν διαφορο-
ποιήσεις στην αποδοτικότητα μεταξύ των εξεταζόμενων αεροδρομίων,
ενώ αποδεικνύεται ότι η παρουσία των LCCs και CCs έχουν θετική
επίδραση στην απόδοσή τους. Ενδιαφέρον θα αποτελούσε για
μελλοντική έρευνα η συσχέτιση της εποχικότητας με την αποδοτι-
κότητα των αεροδρομίων με παρόμοια οικονομετρικά μοντέλα
σαν αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.
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Ιανουάριος – Αύγουστος 2020: Ανάλυση 
αεροπορικής κίνησης ελληνικών αερολιμένων –

ςυζήτηση για τις επιπτώσεις του COVID-19

Αναλύοντας τη μηνιαία διακύμανση των κινήσεων αεροσκαφών
κατά το 2020, παρατηρείται μια πρωτότυπη ανακολουθία σε
σχέση με την κλασσική εποχική διακύμανση που εμφάνιζαν οι
ελληνικοί αερολιμένες για πολλές δεκαετίες [Διάγραμμα 1] και
η οποία περιελάβανε μειωμένη αεροπορική κίνηση κατά τη 5μηνη
χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) και την αυξανόμενη
κίνηση της 7μηνης θερινής περιόδου με κορύφωση το 4μηνο
Ιουνίου-Σεπτεμβρίου. Κατά το 2020, η έξαρση του COVID-19 στην
Ευρώπη από τις αρχές Μαρτίου επέβαλλε μια ασυνήθιστη κάμψη
τον Μάρτιο, ως αποτέλεσμα επιβολής ενός σταδιακού άτακτου
κλεισίματος των εθνικών συνόρων, μια σχεδόν πλήρη κάμψη
κατά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου λόγω του εκτεταμένου εσωτερικού
lockdown και στη συνέχεια το σταδιακό άνοιγμα της ευρωπαϊκής

κίνησης από τον Ιούνιο αρχικά μέσω των αερολιμένων Αθηνών
[Διάγραμμα 2] και Θεσσαλονίκης. Το άνοιγμα των περιφερειακών
αερολιμένων για την υποδοχή τουριστών από χώρες της Ε.Ε.
οδήγησε στη σταδιακή αύξηση της κίνησης από τον Ιούλιο κατα-
λήγοντας σε μια ασυνήθιστα βραχεία θερινή περίοδο που κορυ-
φώθηκε τον Αύγουστο και η οποία έδειξε σημάδια κάμψης ήδη
μετά το 2ο 15ημερο του Αυγούστου με την επιβολή περιορισμών
από ευρωπαϊκές χώρες προς την Ελλάδα λόγω της αύξησης των
κρουσμάτων. Στην ιδιαιτερότητα της κατάστασης έρχεται να
προστεθεί και το κλείσιμο των συνόρων της Ε.Ε. για την πλειοψηφία
των πολιτών τρίτων χωρών που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και πε-
ριόρισε σε μεγάλο βαθμό τις αφίξεις από Ρωσία, Ισραήλ, Τουρκία,
ΗΠΑ και χώρες Μ. Ανατολής. 

Χρήστος Θωμαΐδης* 

ςτο συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια επισκόπηση της επίδρασης του
COVID-19 στην κίνηση των 39 ελληνικών αερολιμένων κατά το 2020 ως
συνέπεια των περιορισμών που θεσπίστηκαν στις μετακινήσεις σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο, αλλά και της μείωσης της ζήτησης για αεροπορικά
ταξίδια.
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Για την ελληνική αεροπορική αγορά, σημαντικό ρόλο παίζει το
εκτενές δίκτυο των 39 αερολιμένων (στην πλειοψηφία τους σε
νησιά) που επιβάλλει ένα πυκνό δίκτυο εσωτερικών αεροπορικών
συνδέσεων, μέρος των οποίων εντάσσονται στις γραμμές παροχής
δημόσιας υπηρεσίας (PSO). Κατά το σύνολο του 2019, η κίνηση
εσωτερικού αποτελούσε το 39,5% των κινήσεων αεροσκαφών
και το 26,4% της επιβατικής κίνησης στο σύνολο των αερολιμένων.
Το μέγεθος του εσωτερικού δικτύου συντέλεσε στο γεγονός πως
ακόμα και κατά την περίοδο του πλήρους lockdown διατηρήθηκε
ένας ελάχιστος αριθμός αεροπορικών συνδέσεων εσωτερικού
ενώ είναι σημαντική η διαφοροποίηση της επακόλουθης ανάκαμψης
μεταξύ κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα,
κατά τον Απρίλιο 2020 (πλήρες lockdown) η κίνηση εσωτερικού
για το σύνολο των αερολιμένων είχε πτώση της τάξης του -72,4%
(ATMs) και -97,8% (επιβάτες), για να φτάσει τον Ιούνιο στο -

55,1% (ATMs) και -74,1% (επιβάτες) και να αγγίξει τον Αύγουστο
το -33,5% και -44,8% αντιστοίχως. Στη κίνηση εξωτερικού η
πτώση κατά τον Απρίλιο άγγιξε το -95,8% (ATMs) και -99,6%
(επιβάτες), τον Ιούνιο με το άνοιγμα των αερολιμένων Αθηνών
και Θεσσαλονίκης, η πτώση έφτασε στο -94,8% (ATMs) και -
97,5% (επιβάτες) ενώ τον Αύγουστο τα ποσοστά μείωσης βελ-
τιωθήκαν, προσεγγίζοντας το -45,1% και -58,1% αντίστοιχα
[Στοιχεία ΥΠΑ]. Στις θετικές παραμέτρους ανάκαμψης της αερο-
πορικής κίνησης στην Ελλάδα, πέρα του μεγάλου αριθμού εσω-
τερικών συνδέσεων και της άμεσης συσχέτισής της με την
τουριστική αγορά της Βόρειας Ευρώπης, περιλαμβάνεται η σχετικά
μικρή εξάρτηση από την αγορά πτήσεων μακρινών αποστάσεων
(long-haul) που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τον Αερολιμένα
Αθηνών (ΔΑΑ) και αφορούν μικρό αριθμό συνδέσεων προς την Β.
Αμερική και την Ασία.

Διάγραμμα 1: 
Mηνιαία διακύμανση ΑΤΜs
ελληνικών αερολιμένων
(Δεδομένα: ΥΠΑ - Ιστορικά
στοιχεία 2000, 2010,
2019 & Προσωρινά 
στοιχεία Ιαν-Αυγ 2020 &
Εφαρμογή πρόβλεψης 
Eurocontrol 14.09.2020)

Διάγραμμα 2: Ημερήσια διακύμανση κινήσεων αεροσκαφών Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δεδομένα: Eurocontrol 01.06-22.09.2020)
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Είναι χαρακτηριστικό πως τα επίπεδα της αεροπορικής κίνησης
στους 39 ελληνικούς αερολιμένες κατά το 2020 μπορούν να
συγκριθούν με αντίστοιχα ιστορικά μεγέθη άνω των 20 ετών.
Κατά τον Αύγουστο του 2020, η επιβατική κίνηση άγγιξε το 44%
της κίνησης του 2019, το 73,9% της κίνησης του 2010, ενώ υπο-
λείπεται ακόμα και της κίνησης του Αυγούστου 2000 (82,9%). Οι
κινήσεις αεροσκαφών κατά τον Αύγουστο του 2020 κυμάνθηκαν
σε καλύτερα επίπεδα αγγίζοντας το 57,8% του 2019, το 85,9%
του 2010 και το 86,2% του 2000 [Πίνακας 1]. Στο σύνολο του
έτους, η κίνηση προβλέπεται να φτάσει σε πραγματικά ιστορικά
χαμηλά αφού περιλαμβάνονται οι μήνες του lockdown (Απρίλιος
– Μάιος) αλλά και η αναμενομένη χαμηλή αεροπορική κίνηση

του τέλους του έτους (Νοέμβριος – Δεκέμβριος).
Η διαφοροποίηση μεταξύ των ποσοστών μεταβολής κινήσεων
αεροσκαφών και επιβατών, υπογραμμίζει μια τάση των αεροπορικών
εταιρειών να προσφέρουν μια σχετικά υψηλή διαθεσιμότητα
πτήσεων και χωρητικότητας που όμως φαίνεται να μην βρήκε την
αντίστοιχη ζήτηση καταλήγοντας σε χαμηλές πληρότητες πτήσεων.
Το συγκεκριμένο γεγονός ενδέχεται να επηρεάσει δοκιμασμένα
μοντέλα λειτουργίας αλλά και πολιτικές τιμολόγησης. Είναι χα-
ρακτηριστικό, πως κατά τον Ιούλιο 2020 αντιστοιχούν 82 επιβάτες
ανά κίνηση α/φ (129 για τον Ιούλιο 2019) και κατά τον Αύγουστο
2020, 100 επιβάτες ανά κίνηση α/φ (131 για τον Αύγουστο 2019)
για το σύνολο των 39 αερολιμένων [Στοιχεία ΥΠΑ].

Διάγραμμα 3:  Επικαιροποιημένη πρόβλεψη αεροπορικής κίνησης Euroncontrol Σεπτέμβριος 2020 - 
Φεβρουάριος 2021 (14.09.2020)

Πίνακας 1: Μηνιαία διακύμανση αεροπορικής κίνησης (Επιβάτες / Αεροσκάφη) 
39 ελληνικών αερολιμένων (Δεδομένα: ΥΠΑ – Ιστορικά στοιχεία 2000, 2010, 2019 & 

Προσωρινά στοιχεία Ιαν-Αυγ 2020)

Το Eurocontrol παρουσίασε κατά τον Απρίλιο του 2020 [Aviation
recovery – Importance of a coordinated approach], ένα μοντέλο
πρόβλεψης ανάκαμψης της αεροπορικής κίνησης εντός της
περιοχής ελέγχου του (ως ποσοστό της κίνησης του 2019), λαμ-
βάνοντας υπόψη τη σταδιακή άρση των εθνικών περιορισμών
που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο του Μαρτίου 2020, και το
οποίο προσέγγισε με επιτυχία την πραγματική κίνηση μέχρι και
το τέλος Αυγούστου 2020. Ωστόσο, η επιβολή νέων περιορισμών
και η έλλειψη σχετικού συντονισμού μεταξύ των κρατών λόγων

της νέας αύξησης κρουσμάτων COVID-19 από τον Σεπτέμβριο του
2020, οδήγησε σε μια επικαιροποίηση του μοντέλου [EUROCONTROL
Revises Downwards Draft Traffic Scenarios for September to
February 2021] μέχρι και τον Φεβρουάριο 2021 υιοθετώντας
μια αρκετά πιο απαισιόδοξη προσέγγιση [Διάγραμμα 3]. Τα απο-
τελέσματα της εφαρμογής της συγκεκριμένης πρόβλεψης στην
κίνηση των 39 ελληνικών αερολιμένων για το τελευταίο 4μηνο
του έτους φαίνονται στο Διάγραμμα 1.
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15 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Αναλύοντας την αεροπορική κίνηση του Αυγούστου 2020, ανά
αερολιμένα [Πίνακας 2] και ομάδα αερολιμένων [Διάγραμμα 4]
μπορούν να εξαχθούν επιμέρους συμπεράσματα. 
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ως η βασικότερη πύλη εισόδου
και μεγαλύτερη αεροπορική υποδομή της χώρας άγγιξε κατά τον
Αύγουστο του 2020, μόλις το 39,5% της αντίστοιχης επιβατικής
κίνησης της προηγούμενης χρονιάς, με μόλις 80 επιβάτες ανά
αεροπορική κίνηση (αντί 120 κατά το 2019). Σημαντική θεωρείται
η απώλεια του συνόλου σχεδόν των κινήσεων μεγάλων αποστάσεων
καθώς και των πτήσεων αεροσκαφών ευρείας ατράκτου, ειδικά
προς Αμερική και Άπω Ανατολή.
Οι 14 περιφερειακοί αερολιμένες, υπό τη διαχείριση της Fraport

Greece, αποτελούν τις βασικές πύλες εισόδου, αφού από αυτούς
εξυπηρετήθηκε το 47,7% της επιβατικής κίνησης εξωτερικού
της χώρας κατά το 2019, με τους 11 από αυτούς να βρίσκονται σε
νησιωτικές περιοχές με περιορισμένες περιοχές επιρροής. Δια-
κρίνονται για την υψηλή εποχικότητά τους, καθώς κατά το θερινό
7μηνο δέχονται το 90% της ετήσιας κίνησής τους. Κατά το 3μηνο
Απριλίου-Ιουνίου που επιβλήθηκαν οι αυστηρότεροι περιορισμοί
μετακινήσεων, οι συγκεκριμένοι αερολιμένες θα εξυπηρετούσαν
(με βάση τα στοιχεία του 2019), το 30% της συνολικής ετήσιας
κίνησης, ενώ κατά το μήνα Αύγουστο άγγιξαν το 44,9% της κίνησης
του 2019. Οι πιο έντονες απώλειες παρατηρήθηκαν σε προορισμούς
με περιορισμένες τουριστικές αγορές (Σκιάθος, Σάμος, Καβάλα).

Πίνακας 2: Επιβατική κίνηση μήνα Αυγούστου 39 ελληνικών αερολιμένων (Δεδομένα: ΥΠΑ – 
Ιστορικά στοιχεία 2000, 2019 & Προσωρινά στοιχεία Ιαν-Αυγ 2020)
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16 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Διάγραμμα 4: Επιβατική κίνηση μήνα Αυγούστου 39 ελληνικών αερολιμένων (Δεδομένα: ΥΠΑ - 
Ιστορικά στοιχεία 2000, 2010, 2019 & Προσωρινά στοιχεία Ιαν-Αυγ 2020)

Ο Αερολιμένας Ηρακλείου, με εξίσου υψηλή εποχικότητα κίνησης,
αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο αερολιμένα της χώρας και κατά τον
Αύγουστο του 2020, η επιβατική κίνηση άγγιξε το 48,9% της
κίνησης του αντίστοιχου μήνα του 2019.
Οι λοιποί αερολιμένες υπό τη λειτουργία της ΥΠΑ, είχαν μικρότερες
απώλειες κατά τον μήνα Αύγουστο αφού οι περισσότεροι εξυπη-
ρετούν κυρίως αεροπορικές συνδέσεις εσωτερικού που διατήρησαν

τη δημοφιλία τους σε σημαντικό βαθμό (Πάρος, Νάξος, Μήλος,
Χίος, Λέρος, Αστυπάλαια, Αλεξανδρούπολη, Σκύρος, Σύρος). Αν-
τίστοιχα, όπως και στην περίπτωση άλλων λιγότερο δημοφιλών
τουριστικών προορισμών, παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα η κίνηση
αερολιμένων που εξυπηρετούσαν και πτήσεις εξωτερικού (Άραξος,
Κάρπαθος, Σητεία).

Μετά από ανάλυση των εβδομαδιαίων κινήσεων αεροσκαφών
κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου [Διάγραμμα 5, Δεδομένα
Eurocontrol] στο σύνολο των 39 ελληνικών αερολιμένων φαίνεται
η κατακόρυφη πτώση των προορισμών εκτός Ε.Ε. σε σχέση με το
ίδιο διάστημα του 2019 (-83,5%), και ειδικά των πτήσεων προς
Ρωσία (-95,7%) και Ισραήλ (-93,7%) -αποτελούσαν κατά το 2019
τον 7ο και 8ο δημοφιλέστερο προορισμό από τους ελληνικούς
αερολιμένες- αλλά των πτήσεων προς την Τουρκία (-81,1%).
Μεταξύ των 10 πλέον δημοφιλών προορισμών εντός Ε.Ε. κρίνεται
σημαντική η πτώση των πτήσεων κυρίως προς Σουηδία (στο   

-78,7%, λόγω των σχετικών εκτεταμένων περιοριστικών μέτρων)
αλλά και προς Δανία (-74,7%), Τσεχία (-58,1%), Ιταλία (-55,7%)
και Βρετανία (-51,4%). Κατά την ίδια περίοδο, οι πτήσεις General/Busi-
ness Αviation (GA/BA) φαίνεται πως ανέκαμψαν σχετικά γρηγορότερα
παρουσιάζοντας πτώση της τάξης του -23,3% σε σχέση με το
2019. Με τα ως τώρα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται πως ο συγκε-
κριμένος αεροπορικός κλάδος που αγγίζει ένα 10% των συνολικών
κινήσεων αεροσκαφών στην Ελλάδα κατά τους θερινούς μήνες
[Δεδομένα Eurocontrol], θα ανακάμψει σχετικά γρηγορότερα και
έχει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.
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Διάγραμμα 5: Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις αεροσκαφών ανά χώρα προορισμού ελληνικών αερολιμένων
(Δεδομένα: Eurocontrol 25-31.07.2019 & 27.07-02.08.2020)

Έχοντας διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του 2020 και σχεδόν το
σύνολο της ωφέλιμης τουριστικής περιόδου, αποτελεί μέγιστη πρό-
κληση η χαρτογράφηση του 2021 και η προετοιμασία όλων των εμ-
πλεκόμενων αεροπορικών φορέων για την επόμενη χρονιά:
•  Με την πολύτιμη εμπειρία που κερδήθηκε κατά τους τελευταίους

μήνες, οι  αεροπορικές εταιρείες καλούνται να εκτιμήσουν εκ
νέου τη ζήτηση για αεροπορικές μετακινήσεις και να επανα-
προσδιορίσουν τις δυνατότητες της αεροπορικής αγοράς (τόσο
όσο αφορά στον τουρισμό αλλά και στα επαγγελματικά ταξίδια)
στοχεύοντας στο βέλτιστο προγραμματισμό πτήσεων ώστε να
επιτευχθεί εκ νέου αύξηση της μέσης πληρότητας των πτήσεων
– όλα αυτά σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον (σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο) που μπορεί να επιφέρει μια νέα παγκόσμια
κρίση. 

•  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα επιμέρους κράτη, καλούνται
από τους αεροπορικούς φορείς να συμφωνήσουν σε ένα κοινό
πλαίσιο ελέγχων επιβατών για τον COVID-19 αλλά και να προ-
χωρήσουν στη σταδιακή άρση των περιορισμών και άνοιγμα
των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Παράλληλα, πρέπει
να εξεταστούν εκ νέου οι άρσεις (waiver) των περιορισμών για
τα slots αεροδρομίων.

•  Οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων αντιμετωπίζουν μια
πρωτόγνωρη κρίση που σχετίζεται με την κατακόρυφη μείωση
της επιβατικής κίνηση που επιδρά άμεσα στα έσοδα (και ειδικά
στα non-aeronautical) ενώ παράλληλα οι δυνατότητες μείωσης

του λειτουργικού κόστους των αερολιμένων παραμένουν πε-
ριορισμένες. Στις προκλήσεις προστίθενται πιθανές νέες απαι-
τήσεις σε επιφάνειες και χωρητικότητα λόγω των υγειονομικών
μέτρων. Για τον ελληνικό χώρο, αποτελεί ευκαιρία η ολοκλήρωση
έργων νέων τερματικών σταθμών σε 3 ελληνικούς αερολιμένες
(Θεσσαλονίκη, Κως και ειδικά στην Σαντορίνη). Ωστόσο, κρίνεται
πως θα χρειαστεί επαναπροσδιορισμός για άλλα ήδη δρομο-
λογημένα έργα, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το σχέδιο
ανάπτυξης ΔΑΑ και την αξιοποίηση 23 μικρών αεροδρομίων.

•  Ο προσδιορισμός του αντίκτυπου της μείωσης της αεροπορικής
κίνησης στις υπόλοιπες εταιρείες του αεροπορικού κλάδου
(επίγεια εξυπηρέτηση, catering, αεροπορικά καύσιμα, συντήρηση
αεροσκαφών, σχολές πιλότων κ.ά.) και οι δυνατότητες προ-
σαρμογής κατά περίπτωση.

•  Η αξιοποίηση της επερχόμενης (πολυετούς ή μη) περιόδου
χαμηλής κυκλοφορίας για την αναδιοργάνωση σύνθετων υπη-
ρεσιών όπως η παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλο-
φορίας (ανανέωση προσωπικού, νέος εξοπλισμός, νέες διαδι-
κασίες κτλ.). 

*Χρήστος Θωμαΐδης
Civil – Transport Engineer AUTh

MSc Airport Planning & Management, Cranfield Univ. UK
PhD Candidate AUTh

cthomaidis@gmail.com

Ιούλιος 2020: Eβδομαδιαίες αναχωρήσεις α/φ ανά χώρα προορισμού
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18 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Πρόταση προαστιακής σύνδεσης Νςς Θεσσαλονίκης-
Αεροδρόμιο Μακεδονία με δυνατότητα επέκτασης

προς χαλκιδική

1. Σύνοψη του προβλήματος - 
Υφιστάμενες προτάσεις
Ένα διαχρονικό πρόβλημα στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός
προαστιακού δικτύου στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της
Θεσσαλονίκης, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο σιδηρόδρομος θα
φτάσει στην ανατολική πλευρά της πόλης. Καθώς οι ανατολικές
παρυφές και προάστια γνωρίζουν σημαντική εμπορική και οικιστική
ανάπτυξη, είναι κοινά αποδεκτό ότι ένα δίκτυο προαστιακού σι-
δηροδρόμου έχει σημαντικές προοπτικές. Ταυτόχρονα, το δίκτυο

αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και σε περιφερειακό επίπεδο
στις δημοφιλείς περιοχές της Χαλκιδικής (παράλια μέχρι Μουδανιά,
χερσόνησοι Κασσάνδρας και Σιθωνίας κ.ά.), με προφανή χωροταξική
και τουριστική δυναμική.

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι τα εκατέρωθεν εμπόδια της θάλασσας
και των ορεινών όγκων Σέιχ Σου και Χορτιάτη δυσκολεύουν τη
χάραξη μίας σιδηροδρομικής γραμμής από τα δυτικά, που βρίσκεται
το υπάρχον δίκτυο, προς τα ανατολικά, ακόμη και σε ευρεία πε-
ριπορεία. 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση μίας ρεαλιστικής και
εφικτής πρότασης επίγειας χάραξης για την επέκταση του σιδηροδρομικού 
δικτύου από τον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης προς την ανατολική πλευρά
της πόλης, με σκοπό την ενεργοποίηση της δυνατότητας ανάπτυξης προαστια-
κού δικτύου στα ανατολικά προάστια και στη χαλκιδική.

Δημήτριος Τσανακτσίδης*
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19 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Υπό τον περιορισμό αυτόν, μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί
διάφορες προσεγγίσεις για τη σιδηροδρομική σύνδεση της ανα-
τολικής πλευράς:
α) Πλήρως υποθαλάσσια σύνδεση μεταξύ λιμανιού - αεροδρομίου,

ή εν μέρει μέσα από την πάλαι ποτέ υποθαλάσσια οδική αρτη-
ρία.

β) Πλήρως υπόγεια όδευση κάτω από τη Θεσσαλονίκη, μήκους
8-10 km, με ή χωρίς υπόγειους σταθμούς.

γ) Επίγεια αστική παραλιακή όδευση από Παλαιά και Νέα Παρα-
λία.

δ) Δρομολόγηση tram-train, με χρήση της επίγειας μελλοντικής
υποδομής τραμ μέσα στην πόλη.

ε) Ευρεία περιμετρική σύνδεση 55 χλμ. μέσω Ωραιοκάστρου -
Αγ. Βασιλείου - σήραγγας Θέρμης.

Οι παραπάνω λύσεις είτε χαρακτηρίζονται από μη ρεαλιστικά οι-
κονομικά μεγέθη για τα σημερινά δεδομένα, είτε σκοντάφτουν
στην ανωριμότητα αποδοχής καινοτόμων λύσεων, είτε έχουν πε-
ριορισμένη ωφέλεια λόγω μήκους.

Το πρόβλημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης δυτικής και ανατολικής
πλευράς έχει οδηγήσει και σε πιο εναλλακτικές προτάσεις, που
βασίζονται σε πλήρη κατάργηση της σύνδεσης αυτής:

α) Αντί για σιδηρόδρομο, επέκταση του μετρό για την κάλυψη
των ανατολικών περιοχών. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να
εφαρμοστεί με επίγεια όδευση το πολύ για τα πιο κοντινά προ-
άστια πέραν του Αεροδρομίου (π.χ. Θέρμη, Περαία). Ωστόσο,
η λύση αυτή παρουσιάζει σημαντικές λειτουργικές και οικο-
νομικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τη φύση του
μέσου, ενώ δύσκολα μπορεί να επεκταθεί πιο μακριά (π.χ.
Χαλκιδική).

β) Δημιουργία ενός ανεξάρτητου, μη διασυνδεδεμένου με το
υπόλοιπο δίκτυο, σιδηροδρομικού δικτύου στην ανατολική
πλευρά. Ωστόσο, η λύση του απομονωμένου συστήματος είναι
οικονομικά προβληματική. Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί την
επανάληψη υποδομών που υπάρχουν ήδη (π.χ. συνεργεία,
αμαξοστάσια κ.λπ.), επιβάλλει πρόσθετες μετεπιβιβάσεις,
απαγορεύει τη διακίνηση του τροχαίου υλικού (π.χ. προσκόμιση
τρένων σε περιόδους εποχιακής αιχμής), εμποδίζει την
ανάπτυξη του ανταγωνισμού, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για εμπορευματικές μεταφορές κ.ά.

2. Αντικείμενο παρούσης μελέτης
Μία ενδεδειγμένη λύση είναι ένα συμβατικό σιδηροδρομικό
ανατολικό δίκτυο, διασυνδεδεμένο με το υπόλοιπο εθνικό δίκτυο,
και ιδανικά με τον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης ως τον
βασικό σιδηροδρομικό κόμβο της περιοχής. Ένα τέτοιο δίκτυο
είναι ανά πάσα στιγμή εύκολα επεκτάσιμο και πλήρως ενσωμα-
τωμένο στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του σύγχρονου σιδηρο-
δρομικού χώρου.

Στην παρούσα μελέτη αναζητήθηκε μία νέα λύση σιδηροδρομικής
χάραξης μεταξύ ΝΣΣ (Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού) και Αερο-

δρομίου Θεσσαλονίκης, η οποία θα πρέπει κατά το δυνατόν να
εξυπηρετεί τους παρακάτω στόχους:

•  Γενικώς επίγεια χάραξη, σε συνέχεια του ΝΣΣ, και με περιορισμό
των μεγάλων τεχνικών έργων σε ρεαλιστικά επίπεδα.

•  Συμβατική διαλειτουργική γραμμή ΟΣΕ, με μέγιστη κατά μήκος
κλίση 2% και δυνατότητα μικτής επιβατικής και εμπορευματικής
κυκλοφορίας.

•  Ελαχιστοποίηση προσβολής κτισμάτων και επιχειρήσεων, προ-
παντός στην ανατολική ζώνη.

•  Χωροθέτηση στάσεων σε οικιστικές και εμπορικές περιοχές,
για ταυτόχρονη λειτουργία ως αστικό μέσο σταθερής τροχιάς
συμπληρωματικά του μετρό.

Βασική ιδέα για μία ρεαλιστική επίγεια χάραξη είναι μία εγγύς
περιφερειακή όδευση, προσεγγίζοντας και ακολουθώντας την
πορεία της Περιφερειακής Οδού μέχρι τα ανατολικά. Η Περιφερειακή
Οδός δίνει μία γενική εικόνα εφικτής χάραξης, ενώ έχει επιβάλλει
ήδη και ένα ορόσημο πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων
που ευνοεί τη χωροθέτηση του σιδηροδρομικού διαδρόμου. Για
την προσέγγιση της Περιφερειακής Οδού σε συνέχεια του ΝΣΣ,
είναι αναπόφευκτη η κατασκευή υπόγειου τεχνικού κάτω από
τον αστικό ιστό, ωστόσο με κατάλληλη διερεύνηση σε ένα μεγάλο
εύρος της χάραξης είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του μήκους
της σήραγγας και των προβλημάτων αλληλεπίδρασης με το δο-
μημένο περιβάλλον κατά τη φάση της κατασκευής.

3. Περιγραφή - Τεκμηρίωση 
της λύσης
Αρχή της χάραξης (Χ.Θ. 0+000) είναι ο επιβατικός σταθμός Θεσ-
σαλονίκης, ο οποίος εν μέρει από τερματικός μετατρέπεται σε
διερχόμενο. Οι γραμμές του νέου δικτύου εντός του ΝΣΣ πρέπει
να κατασκευαστούν σε βάθος 12 m κάτω από τη Στάθμη Κεφαλής
Σιδηροτροχιάς των υφιστάμενων γραμμών του σταθμού (δεν είναι
απαραίτητο να είναι υπόγειες οι αποβάθρες, αλλά σε όρυγμα με
αντιστηρίξεις), με ανάλογη τροποποίηση των υφιστάμενων τε-
λευταίων αποβαθρών στην πίσω πλευρά του σταθμού. Αυτό απαι-
τείται προκειμένου η νέα γραμμή βγαίνοντας από τον σταθμό να
εισέλθει απευθείας κάτω από την οδό Μ. Καλού/Δραγουμάνου
σε Cover & Cut. Αντίστοιχα, θα χρειαστεί έναρξη βύθισης ενός
ζεύγους γραμμών 1.100 m πριν τον σταθμό.

Το C&C οδεύει για 380 m μέχρι τη συμβολή Λαγκαδά & Αγ.
Δημητρίου, όπου το φυσικό ανάγλυφο υψώνεται απότομα προς
την Άνω Πόλη και πρέπει να ξεκινήσει συμβατική σήραγγα με
διάτρηση, κάτω από τον αμιγή πλέον αστικό ιστό. Η σήραγγα
αυτή αποτελεί το βασικό τεχνικό έργο όλης της λύσης. Στην
παρούσα μελέτη αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της χάραξής της,
με τις παρακάτω δεσμεύσεις:
•  Ελαχιστοποίηση μήκους της σήραγγας, με τήρηση μέγιστης

κατά μήκος κλίσης ~2%.
•  Όδευση σε ικανά βάθη κάτω από τον αστικό ιστό.
•  Απόσπαση το ταχύτερο δυνατόν υπό τον αστικό ιστό.
•  Αναζήτηση του κατάλληλου σημείου διέλευσης άνωθεν της

Περιφερειακής Οδού.
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Με αναλυτική διερεύνηση προκύπτει η ιδανική χάραξη της
σήραγγας (βλ. οριζοντιογραφία):
α) Μήκος σήραγγας 4.425 m, κατά μήκος κλίση 2,06%.
β) Αρχή στη συμβολή Λαγκαδά & Αγ. Δημητρίου (σε συνέχεια του

C&C Δραγουμάνου) και πέρας στο πρανές του κόμβου Κ8 της
Περιφερειακής Οδού (Κατσιμίδη) επάνω από την Τριανδρία.

γ) Η έξοδος υπό τον αστικό ιστό γίνεται στο ύψος των Κήπων του
Πασά, έχοντας διανύσει 2.150 m κάτω από την Άνω Πόλη. Το
υπόλοιπο τμήμα της σήραγγας είναι κάτω από δασώδεις εκτά-
σεις.

δ) Βάθος κάτω από τον αστικό ιστό της τάξης των 40-70 m.
ε) Η σήραγγα μπορεί να προκύψει είτε δίδυμη με εγκάρσιες συν-

δέσεις διαφυγής, είτε μονή διπλής τροχιάς με εξόδους διαφυγής
ανά 1.000 m το πολύ προς το ύπαιθρο. Για τη δεύτερη περίπτωση
προσδιορίστηκαν και οι εγκάρσιες διαφυγές συνολικού μήκους
1.455 m, προς συγκεκριμένα σημεία όπου η απότομη πλαγιά
της Άνω Πόλης εξυπηρετεί στη γρήγορη και οριζόντια έξοδό
τους σε κοινόχρηστους χώρους.

Μετά την έξοδο της σήραγγας στη ύψος της Τριανδρίας, η υπόλοιπη
όδευση κινείται πλέον κυρίως επίγεια, με μερικές μικρές σήραγγες
μέχρι το Αεροδρόμιο. Η διέλευση επάνω από την Περιφερειακή
Οδό γίνεται στο ύψος του γηροκομείου Άνω Τούμπας (σ.σ. με τα
νέα δεδομένα που επιβάλλονται από το fly-over, θα χρειαστεί
αναθεώρηση της χάραξης στην περιοχή αυτή). Εν συνεχεία
κινείται πλάι στην Περιφερειακή Οδό με μικρές κλίσεις μέχρι το
ύψος του Πουρναρίου, όπου αποσπάται για να κατέλθει με εφικτές
κλίσεις 1,8-2% προς τη Ζώνη Καινοτομίας, το Mediterranean
Cosmos, και τέλος το Αεροδρόμιο Μακεδονία. Το συνολικό μήκος
μεταξύ ΝΣΣ – Αεροδρομίου είναι 18.742 m. Η ταχύτητα σχεδιασμού
είναι 160 km/h μέχρι την Μαλακοπή, 120 km/h μέχρι τη Ζώνη
Καινοτομίας και 100 km/h μέχρι το Αεροδρόμιο.

Από το Αεροδρόμιο η γραμμή μπορεί πλέον να συνεχιστεί
ελεύθερα προς Περαία, Επανομή και Χαλκιδική, καθώς και να
δημιουργηθεί σταδιακά ένα ευρύτερο προαστιακό δίκτυο στα
ανατολικά προάστια.

Στην περιοχή του Σταθμού Μετρό «Γεωπονική Σχολή» (θέση
«Πράσινα Φανάρια»), επιλέγεται η χωροθέτηση ενός κύριου επι-
βατικού σταθμού (Ανατολικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσα-
λονίκης), ως κόμβος του νέου ανατολικού δικτύου. Ο σταθμός
αυτός προτείνεται να αποτελέσει έναν ευρύτερο συγκοινωνιακό
κόμβο και πύλη εισόδου της Θεσσαλονίκης, ως σημείο διεπαφής
μεταξύ προαστιακού και μετρό, με εκτεταμένους χώρους στάθμευσης
και σταθμούς αστικών και υπεραστικών λεωφορείων από τα ανα-
τολικά προάστια και τη Χαλκιδική.

Η προτεινόμενη προαστιακή γραμμή λειτουργεί εν μέρει ως
αστικό μέσο σταθερής τροχιάς συμπληρωματικά με το μετρό, ως
κάθετη γραμμή από ΝΣΣ και Ανατολικό Σταθμό. Επίσης, έχει
διεπαφή με το προτεινόμενο δίκτυο τραμ (κατά την πρόταση
ΣΑΣΘ) σε ΝΣΣ και Ελαιώνες.

4. Απαιτούμενα τεχνικά έργα
Στον Πίνακα 1 παρατίθεται κατάσταση με τα μεγάλα τεχνικά έργα
της τελικής λύσης.

5. Σταθμοί και Χρόνος διαδρομής
Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι προτεινόμενες Στάσεις και Σταθμοί
που εντάχθηκαν στον σχεδιασμό της γραμμής, με τον χρόνο δρο-
μολόγησης για περίπτωση τυπικής ηλεκτράμαξας προαστιακού
τύπου (EMU).

Σε περίπτωση απευθείας δρομολόγησης (π.χ. υπεραστικός συρμός
χωρίς στάσεις), ο χρόνος διαδρομής ΝΣΣ – Ανατολικός Σταθμός
ανέρχεται σε 9 λεπτά και για Αεροδρόμιο σε 12 λεπτά.

20 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Πίνακας 1:  Μεγάλα τεχνικά έργα σηράγγων και γεφυρών

Πίνακας 2:  Σταθμοί και χρόνος δρομολόγησης
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21 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

6. Προϋπολογισμός - Απαλλοτριώσεις
Στον Πίνακα 3 παρατίθεται ανάλυση του προϋπολογισμού της τελικής προτεινόμενης λύσης, για τις δύο περιπτώσεις διαμόρφωσης
της Σήραγγας Άνω Πόλης.

Πίνακας 3:  Προϋπολογισμός έργου
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22 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

7. Ταυτότητα  Έργου
Κατόπιν των παραπάνω, μία συνοπτική «ταυτότητα του έργου»
έχει ως εξής:
•  Νέα σιδηροδρομική γραμμή ΝΣΣ Θεσσαλονίκης – Αεροδρόμιο

Μακεδονία, με δυνατότητα επέκτασης προς ανατολικά προάστια
και Χαλκιδική

•  Μήκος 18,7 km
•  Διπλή γραμμή με ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση και τηλεδιοί-

κηση
•  Συμβατικός σχεδιασμός με Κανονισμούς ΟΣΕ και Διαλειτουρ-

γικότητας
•  Ταχύτητα σχεδιασμού 100-160 km
•  Μέγιστη κατά μήκος κλίση 2,06%
•  2 σήραγγες και 6 Cover & Cut, συνολικού μήκους 6,7 km
•  7 μεγάλες γέφυρες, συνολικού μήκους 1,3 km
•  8 νέοι σταθμοί και στάσεις: Μαλακοπή, Ελαιώνες, Πυλαία,

Πουρνάρι, Ζώνη Καινοτομίας, Mediterranean Cosmos, Ανατολικός
Σταθμός Θεσσαλονίκης, Αεροδρόμιο Μακεδονία

•  Λειτουργία ως αστικό μέσο σταθερής τροχιάς, συμπληρωματικά
με μετρό και τραμ

•  Χρόνος διαδρομής ΝΣΣ – Αεροδρόμιο 19 λεπτά (12 λεπτά
χωρίς στάσεις)

•  Προϋπολογισμός 520 εκ. € με απαλλοτριώσεις

8. Ισχυρά και αδύνατα σημεία
Ισχυρά σημεία της προτεινόμενης λύσης είναι τα εξής:
•  Αποτελεί μία ρεαλιστική και εφικτή λύση στο χρόνιο πρόβλημα

της σιδηροδρομικής παράκαμψης της Θεσσαλονίκης προς
ανατολικά και Χαλκιδική.

•  Ξεκλειδώνει τη δυνατότητα σταδιακής ανάπτυξης μητροπολιτικού
δικτύου σε ανατολικές περιοχές με έντονο ενδιαφέρον, π.χ.
Περαία, Θέρμη, Επανομή, Βασιλικά, Πολύγυρο, Χαλκιδική κ.ά.,
αντί του μετρό ή άλλων αμφιλεγόμενων προτάσεων για τον
ίδιο σκοπό.

•  Δημιουργεί ενιαίο και συμπληρωματικό δίκτυο με το μετρό και
το τραμ και καλύπτει ως μητροπολιτικός σιδηρόδρομος καίριες
και αναπτυσσόμενες περιοχές της Θεσσαλονίκης όπου δεν
προβλέπεται η ανάπτυξη μέσου σταθερής τροχιάς (π.χ. Πυλαία,
Ζώνη Καινοτομίας, Med. Cosmos κ.λπ.).

•  Καλύπτει ταυτόχρονα πολυεπίπεδες ανάγκες, καθώς μπορούν
να δρομολογηθούν υπεραστικές, περιφερειακές, προαστιακές
και αστικές υπηρεσίες, όπως και εμπορευματικές.

•  Δυνατότητα για ανάπτυξη νέων σιδηροδρομικών προϊόντων
από τους παρόχους, όπως π.χ. η προσφορά υπεραστικών δρο-
μολογίων μέχρι το Αεροδρόμιο ή τη Χαλκιδική τους θερινούς
μήνες, κατ’ επέκταση του ΝΣΣ Θεσσαλονίκης, ακόμη και προ-
ερχόμενα απευθείας από το εξωτερικό.

•  Η κάλυψη εποχιακών αιχμών (π.χ. Χαλκιδική) σε ένα συμβατικό
σύστημα είναι ευκολότερη (προσκόμιση τροχαίου υλικού από
αλλού) σε σχέση με ένα κλειστό ή απομονωμένο σύστημα.

Αδύνατα σημεία της προτεινόμενης λύσης είναι τα εξής:
•  Η υπόγεια διέλευση κάτω από αστικό περιβάλλον ενέχει

πάντοτε τεχνικά θέματα και κινδύνους.
•  Υπάρχει κίνδυνος να περιοριστεί ο διαθέσιμος χώρος στο ΝΣΣ

και η δυνατότητα τεχνικής υλοποίησης της βύθισης των τελευ-
ταίων αποβαθρών, εάν προχωρήσει το έργο κατασκευής εμ-
πορικού κέντρου της ΓΑΙΑΟΣΕ. Σε μία τέτοια περίπτωση αυξάνεται

το κόστος της λύσης, καθώς θα απαιτηθεί είτε κατασκευή υπό-
γειων αποβαθρών τύπου μετρό κάτω από την Οδό Μαργαρο-
πούλου, είτε πλήρης υπογειοποίηση κάτω από τη θεμελίωση
των κτιρίων.

•  Η ανάγκη έναρξης της βύθισης πριν από τον ΝΣΣ επηρεάζει τις
υφιστάμενες γραμμές και αρκετά κτίρια του ΟΣΕ κατά μήκος
τους.

•  Όσον αφορά στη λειτουργία ως αστικός σιδηρόδρομος, η
χάραξη της γραμμής έχει περισσότερο εφαπτομενικό χαρακτήρα
στις συνοικίες, μειώνοντας τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό,
σε αντίθεση με ένα κλασικό βαρύ μετρό με σταθμούς στα
κέντρα των γειτονιών.

•  Με την επικείμενη υλοποίηση του fly-over στην Περιφερειακή
Οδό επιβάλλονται πρόσθετες δυσκολίες, που όμως είναι δια-
χειρίσιμες.
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Εικόνα 2: ΜηκοτομήΕικόνα 1. Χάρτης 
Γενικής Διάταξης

Εικόνα 3: Οριζοντιογραφία
Τμήμα O-1

Εικόνα 4: Οριζοντιογραφία  
Τμήμα O-2

Εικόνα 5: Οριζοντιογραφία  
Τμήμα O-3

Ενδεικτική τομή ΝΣΣ
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Μετακινούμαι «τρέχοντας»
Το τρέξιμο ως τρόπος μετακίνησης 

Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) [1] μια υγιής
και ενεργή πόλη αναγνωρίζει και προάγει την αξία της ενεργούς
κινητικότητας. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η βιώσιμη κι-
νητικότητα και η υγεία των ανθρώπων οδηγούν σε μία κατεύθυνση
επαναπροσδιορισμού του χαρακτήρα των πόλεων. Η προώθηση
των βιώσιμων αστικών μεταφορών (όπως μέσα μαζικής μεταφοράς,
ποδηλασία, βάδισμα και ηλεκτρικό πατίνι) στοχεύουν στην ενίσχυση
της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος,
καθώς και στη βελτίωση της υγείας των κατοίκων. 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια αυξητική τάση στη χρήση
του δημόσιου αστικού χώρου ως μέρος άθλησης των ανθρώπων
[2]. Πάρκα, γήπεδα, ακόμα και πεζοδρόμια κατακλύζονται πλέον
καθημερινώς από ανθρώπους που τρέχουν. Στο πλαίσιο αυτό, τα
τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ένας νέος τρόπος μετακίνησης
που εντοπίζεται κυρίως σε αναπτυγμένες χώρες. Άνθρωποι μετα-
κινούνται προς και από το χώρο εργασίας τους τρέχοντας [3]. Η
δραστηριότητα αυτή, χαρακτηρίζεται από αρκετούς περιορισμούς
όπως είναι το μέγεθος της διανυόμενης απόστασης, η ύπαρξη
κατάλληλων υποδομών, αλλά και η φυσική κατάσταση των μετα-
κινουμένων. Οι δημόσιοι χώροι που επιλέγουν οι μετακινούμενοι
για να τρέξουν, καταλαμβάνονται παράλληλα από άλλους χρήστες
της οδού, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, διαφόρων τύπου

εμπόδια, ενώ αρκετές φορές οχήματα αποτελούν κίνδυνο για τη
σωματική τους ακεραιότητα. Τίθεται επομένως το ερώτημα κατά
πόσο το αστικό περιβάλλον μίας πόλης είναι σε θέση να εξυπη-
ρετήσει τις ανάγκες αυτές των μετακινουμένων. 

Οφέλη και κίνδυνοι 
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτών των μετακινήσεων,
αποτελούν τα ευεργετικά οφέλη στην υγεία των ανθρώπων. Πα-
ράλληλα, είναι γεγονός ότι η δημιουργία κατάλληλων υποδομών
και η επέμβαση στο τοπίο, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ελ-
κυστικότητα, την αισθητική και αρχιτεκτονική μιας πόλης, ενθαρ-
ρύνοντας παράλληλα τον τουρισμό των πόλεων. Τέλος, η προώθηση
των ήπιων μορφών μετακίνησης έχει σημαντικά οφέλη ως προς
τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. 

Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι εξίσου σημαντικοί. Το επίπεδο ασφάλειας
και άνεσης των μετακινουμένων κρίνεται σε σημαντικά χαμηλά
επίπεδα. Παράλληλα, παρά τα πολλαπλά οφέλη στην υγεία των
ανθρώπων, η έκθεση στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία επιβαρύνει
σημαντικά την ποιότητα του αέρα, γεγονός που επιβαρύνει σε
μεγάλο βαθμό τους μετακινούμενους που τρέχουν [4]. Τέλος,
στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας (COVID-19), πρόσφατη
έρευνα συμπέρανε ως αναγκαία την αύξηση της κοινωνικής απο-
στασιοποίησης στα 10 μέτρα μεταξύ δρομένων [5]. 

Απόστολος Αναγνωστόπουλος *
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Αναγνώριση προτύπων 
συμπεριφοράς των μετακινήσεων 
Η ενασχόληση των ανθρώπων με το τρέξιμο είναι αρκετά διαδε-
δομένη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρό-
σφατης έρευνας (2015) [6], εκτιμάται ότι το 12% των ανθρώπων
ηλικίας 15 έως 79 ετών που ζουν στην Ευρώπη, έχει εντάξει το
τρέξιμο στη ζωή του. Ερασιτέχνες δρομείς προπονούνται καθημε-
ρινώς σε δημόσιους χώρους. Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι που
τρέχουν, χρησιμοποιούν πλέον έξυπνες εφαρμογές προκειμένου
να καταγράψουν τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με τα δεδομένα
των χρηστών διαδεδομένης αντίστοιχης εφαρμογής [7], οι μετα-
κινήσεις με τρέξιμο προς και από το χώρο εργασίας σε όλο τον
κόσμο αυξήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2017 έως 2018 κατά
70% (21 εκατομμύρια εκτιμώμενες μετακινήσεις για το 2018)
ενώ η μέση απόσταση που διανύουν οι μετακινούμενοι εκτιμάται
στα 6,6 χιλιόμετρα. 

Οι διαδρομές που επιλέγουν οι μετακινούμενοι για να τρέξουν χα-
ρακτηρίζονται κυρίως από την ύπαρξη πρασίνου, ανοικτών χώρων
και χώρων αναψυχής, ενώ αποθαρρύνονται οι περιοχές που απου-
σιάζει ο οδοφωτισμός ή παρατηρείται αυξημένη πεζή και μηχα-
νοκίνητη μετακίνηση [2,3,8].

Τέλος, αποτελέσματα ανάλυσης πραγματικών διαδρομών τρεξίματος
προς και από την εργασία στην πόλη του Λονδίνου (Εικόνα 1),
μέσω της αξιοποίησης δεδομένων καταγραφής των μετακινήσεων
από έξυπνες εφαρμογές, υποδεικνύουν ότι οι μετακινούμενοι
βρίσκονται αρκετά συχνά εκτεθειμένοι στη μηχανοκίνητη κυκλο-
φορία, διασχίζοντας σημαντικό αριθμό διασταυρώσεων προκειμένου
να φτάσουν στο τελικό προορισμό τους [3]. Παράλληλα, οι μετα-
κινούμενοι εναλλάσσουν τις διαδρομές τους σε διαφορετικές
ημέρες και προτιμούν διαδρομές όπου παρατηρούνται λιγότερες
ασυνέχειες και παρακάμψεις έως τον τελικό προορισμό [3]. 

Συμπεράσματα 
Το τρέξιμο ως τρόπος μετακίνησης αποτελεί μία αναπτυσσόμενη
«πρακτική» που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια στις ανεπτυγμένες
χώρες. Τα οφέλη σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό
επίπεδο είναι σημαντικά. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι που
χρήζουν περεταίρω διερεύνησης προκειμένου οι μετακινήσεις
αυτές να πραγματοποιούνται με ασφάλεια στον αστικό χώρο.   
Αποτελεσματικές πολιτικές και αρχές σχεδιασμού θα αυξήσουν
την ασφάλεια, την ελκυστικότητα και την αποδοχή αυτών των με-
τακινήσεων. Οι δρόμοι των πόλεων πρέπει να είναι «ευέλικτοι»
ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των
νέων τρόπων μεταφοράς. Ασφαλείς διασταυρώσεις, πράσινοι
χώροι και ζώνες χαμηλής ταχύτητας μπορούν να αυξήσουν
σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας. Παράλληλα, η ένταξη διαδρομών
τρεξίματος στον αστικό χώρο μέσω κατάλληλων υποδομών με
λιγότερες ασυνέχειες και παρακάμψεις, θα αυξήσει το επίπεδο
άνεσης των μετακινουμένων [9]. 
Ο σχεδιασμός «πόλεων τρεξίματος» μπορεί να αποτελέσει μια
πολλά υποσχόμενη μελλοντική στρατηγική στο πλαίσιο σχεδιασμού
«υγιών πόλεων». 
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«Αν σχεδιάζετε πόλεις για αυτοκίνητα και κίνηση, θα έχετε αυτοκίνητα
και κίνηση. Αν σχεδιάζετε για ανθρώπους και χώρους, θα έχετε αν-
θρώπους και χώρους (Fred Kent)»

*Απόστολος Αναγνωστόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ – MSc Συγκοινωνιολόγος

Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ 

Εικόνα 1: Χάρτης διαδρομών με τρέξιμο με σκοπό 
μετακίνησης προς και από την εργασία στο Λονδίνο [3].
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-Έρευνα αξιολόγησης
των υπηρεσιών του ςυλλόγου

Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης του

Συλλόγου στην αρχή της
θητείας του νέου Διοικητικού

Συμβουλίου, διενεργήθηκε
έρευνα ερωτηματολογίου όπου τα
μέλη προσκαλέστηκαν να εκφρά-

σουν τις απόψεις τους σχετικά με τις υπηρεσίες και τις
δράσεις του Συλλόγου. Οι 4 άξονες στους οποίους δομή-

θηκε το ερωτηματολόγιο περιελάμβαναν την επιστημονική 
συνεισφορά, την υποστήριξη των μελών, τα οικονομικά θέματα και

τις δράσεις διάχυσης.

Κατ’ αρχάς, ο ΣΕΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη του για τη
συμμετοχή τους στην έρευνα αυτή. Το ερωτηματολόγιο συμπλη-
ρώθηκε από 90 μέλη του Συλλόγου τα οποία αποτελούνταν από:
•  74,7% άνδρες και 25,3% γυναίκες
•  Κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σε ποσοστό 90,8% 
•  Μέλη που δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα του

συγκοινωνιολόγου μηχανικού (91,9% στις οδικές, 18,6% στις
σιδηροδρομικές, 17,4% στις εμπορευματικές, 12,8% στις θα-
λάσσιες και 9,3% στις αεροπορικές μεταφορές)

•  Μέλη που απασχολούνται σε ποικίλους τομείς εξειδίκευσης,
όπως η έρευνα και το πανεπιστήμιο (46%), γραφεία μελετών
(37,9%), δημόσιους φορείς (21,8%), έργα παραχώρησης
(11,5%) και άλλους φορείς. 

Μεταξύ άλλων, η έρευνα ανέδειξε ότι:
•  Οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων (σχεδόν το 50%) βαθμολογεί

ως απλά ικανοποιητική τη συνολική εικόνα του Συλλόγου
(βαθμός 3/5). Μόνο το 5% δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιημένο
αντίθετα με το 25% των μελών που δηλώνει καθόλου ή λίγο
ικανοποιημένο.

•  Στην επιστημονική συνεισφορά οι κύριες αδυναμίες εντοπίζονται
στη λειτουργία των επιτροπών και στην έλλειψη ανάπτυξης
θέσεων (Εικόνα 1).

•  Υπάρχει σημαντική δυνατότητα βελτίωσης του Συλλόγου σε
ζητήματα υποστήριξης των μελών του όπως φαίνεται στην
Εικόνα 2, κυρίως σε θέματα προβολής και δικτύωσης.

•  Ως προς τα οικονομικά θέματα του Συλλόγου, τα μέλη δήλωσαν
αρκετά έως πολύ ικανοποιημένα (Εικόνα 3) με το ύψος της
ετήσιας συνδρομής. Ωστόσο εμφανίζεται χαμηλή επίδοση στο
θέμα της ανταποδοτικότητας της συνδρομής σε σχέση με τις
παροχές που δίνονται στα μέλη.

•  Η πλειοψηφία των μελών είναι αρκετά ικανοποιημένη με την
ιστοσελίδα του Συλλόγου στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης,
ωστόσο εμφανίζονται σημαντικές αδυναμίες στην προβολή του
Συλλόγου σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και στα Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης (Εικόνα 4).

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τις κύριες αδυναμίες
του Συλλόγου σε κάθε έναν από τους κύριους άξονες λειτουργίας
του. Σε αυτό το πλαίσιο όλα τα γραφήματα θα δημοσιευθούν και
θα αποτελέσουν τη βάση του Σχεδίου Δράσης 2021-2025, το
οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει όλες τις αδυναμίες που έχουν
εντοπιστεί και να δώσει ένα όραμα για τον Συγκοινωνιολόγο της
επόμενης δεκαετίας.

Κατ’ αρχάς, ο ΣΕΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη του για τη
συμμετοχή τους στην έρευνα αυτή. Το ερωτηματολόγιο συμπλη-
ρώθηκε από 90 μέλη του Συλλόγου τα οποία αποτελούνταν από:
•  74,7% άνδρες και 25,3% γυναίκες
•  Κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σε ποσοστό 90,8% 
•  Μέλη που δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα του

συγκοινωνιολόγου μηχανικού (91,9% στις οδικές, 18,6% στις
σιδηροδρομικές, 17,4% στις εμπορευματικές, 12,8% στις θα-
λάσσιες και 9,3% στις αεροπορικές μεταφορές)

•  Μέλη που απασχολούνται σε ποικίλους τομείς εξειδίκευσης,
όπως η έρευνα και το πανεπιστήμιο (46%), γραφεία μελετών
(37,9%), δημόσιους φορείς (21,8%), έργα παραχώρησης
(11,5%) και άλλους φορείς. 

Μεταξύ άλλων, η έρευνα ανέδειξε ότι:
•  Οι πλειοψηφία των ερωτηθέντων (σχεδόν το 50%) βαθμολογεί

ως απλά ικανοποιητική τη συνολική εικόνα του Συλλόγου
(βαθμός 3/5). Μόνο το 5% δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιημένο
αντίθετα με το 25% των μελών που δηλώνει καθόλου ή λίγο
ικανοποιημένο.

•  Στην επιστημονική συνεισφορά οι κύριες αδυναμίες εντοπίζονται
στη λειτουργία των επιτροπών και στην έλλειψη ανάπτυξης
θέσεων (Εικόνα 1).

•  Υπάρχει σημαντική δυνατότητα βελτίωσης του Συλλόγου σε
ζητήματα υποστήριξης των μελών του όπως φαίνεται στην
Εικόνα 2, κυρίως σε θέματα προβολής και δικτύωσης.

•  Ως προς τα οικονομικά θέματα του Συλλόγου, τα μέλη δήλωσαν
αρκετά έως πολύ ικανοποιημένα (Εικόνα 3) με το ύψος της
ετήσιας συνδρομής. Ωστόσο εμφανίζεται χαμηλή επίδοση στο
θέμα της ανταποδοτικότητας της συνδρομής σε σχέση με τις
παροχές που δίνονται στα μέλη.

•  Η πλειοψηφία των μελών είναι αρκετά ικανοποιημένη με την
ιστοσελίδα του Συλλόγου στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης,
ωστόσο εμφανίζονται σημαντικές αδυναμίες στην προβολή του
Συλλόγου σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και στα Μέσα Κοι-
νωνικής Δικτύωσης (Εικόνα 4).

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τις κύριες αδυναμίες
του Συλλόγου σε κάθε έναν από τους κύριους άξονες λειτουργίας
του. Σε αυτό το πλαίσιο όλα τα γραφήματα θα δημοσιευθούν και
θα αποτελέσουν τη βάση του Σχεδίου Δράσης 2021-2025, το
οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει όλες τις αδυναμίες που έχουν
εντοπιστεί και να δώσει ένα όραμα για τον Συγκοινωνιολόγο της
επόμενης δεκαετίας.
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Υποστήριξη Μελών

Οικονομικά Θέματα

Δράσεις διάχυσης

Eπιστημονική Συνεισφορά

Δελτία Τύπου

Ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου στα τρέχοντα επιστημονικά δρώμενα
(επιτροπές, ημερίδες, διαβουλεύσεις, κτλ.)

Ποιότητα παρεχόμενων δράσεων και εκδηλώσεων 
(πχ. Επιστημονικά Συνέδρια, σεμινάρια)

Πλήθος και κατηγορίες των Επιτροπών 

Πλήθος παρεχόμενων δράσεων και εκδηλώσεων 
(πχ. Επιστημονικά Συνέδρια, σεμινάρια)

Ανάπτυξη Θέσεων

Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών

1                1,5 2               2,5               3 3,5 4               4,5 5

0              0,5             1              1,5              2             2,5             3 3,5             4              4,5             5

0                0,5                 1                 1,5                 2                2,5                 3                 3,5                4                 4,5                5

2,8         2,85          2,9          2,95             3           3,05           3,1          3,15          3,2          3,25                

Ικανοποίηση των μελών
(1=Καθόλου ικανοποιημένος/η, 5=Πάρα πολύ ικανοποιημένος/η)

Ικανοποίηση των μελών
(1=Καθόλου ικανοποιημένος/η, 5=Πάρα πολύ ικανοποιημένος/η)

Ικανοποίηση των μελών
(1=Καθόλου ικανοποιημένος/η, 5=Πάρα πολύ ικανοποιημένος/η)

Ικανοποίηση των μελών
(1=Καθόλου ικανοποιημένος/η, 5=Πάρα πολύ ικανοποιημένος/η)

Συχνότητα έκδοσης του Έντυπου Ενημερωτικού Δελτίου (ΕΔ)

Δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με δράσεις του Συλλόγου

Δομή – Περιεχόμενο του Έντυπου ΕΔ 

Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις του Συλλόγου 

Δυνατότητα προβολής των μελών του Συλλόγου μέσω του ΕΔ

Δυνατότητα προβολής των μελών του Συλλόγου μέσω 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Δυνατότητα προβολής των μελών του Συλλόγου μέσω της ιστοσελίδας

Δυνατότητα δικτύωσης μελών

Ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας

Ημερίδες που διοργανώνει ο ΣΕΣ

Social Media

Προβολή του Συλλόγου σε ΜΜΕ

Ποσό ετήσιας συνδρομής (20€)

Τρόπος πληρωμής

Ποσό εγγραφής (40€)

Ανταποδοτικότητα ετήσιας συνδρομής και παροχών Συλλόγου

214.qxp_Layout 1  04/10/2020  15:49  Page 29



28 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Εκδήλωση παρουσίασης SAFESTRIP
Ελληνική καινοτομία για την οδική ασφάλεια 

από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

Η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Να-
ταλία Ντάσιου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην τελική εκδήλωση/ πα-
ρουσίαση από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ της πρωτοποριακής τεχνολογίας
SAFESTRIP, στις 20 Ιουλίου 2020, παρουσιάζοντας τις θέσεις του
Συλλόγου για την Οδική Ασφάλεια.
Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, και του Γενικού Διευθυντή
Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του
ΥΜΕ, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Το ΙΜΕΤ/EKETA συμμετείχε ως Τεχνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού
Ερευνητικού έργου ΗΟRΙΖΟΝ2020 «SAFE STRIP-Safe and green
Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road In-
teractive» (https://safestrip.eu/). Προϊόν αυτής της συμμετοχής
είναι η τεχνολογία SAFESTRIP, ελληνική καινοτομία η οποία,
μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο στατικές και δυναμικές πληροφορίες
που αφορούν τον δρόμο, τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές
συνθήκες στα κινούμενα οχήματα, μέσω Νανοαισθητήρων. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε στους συμμετέχοντες επίδειξη
του συστήματος, το οποίο, όπως τόνισε ο διευθυντής του ΙΜΕΤ Δρ.

Ευάγγελος Μπεκιάρης “εισάγει πρωτοποριακή τεχνολογία στον
Τομέα των Μεταφορών”.

Στην εκδήλωση ο Υφυπουργός ανακοίνωσε μια σειρά από πρω-
τοβουλίες του Υπουργείου, όπως:
-  Σύσταση Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας.
-  Σύνταξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-

2030, που στοχεύει σε 50% μείωση των νεκρών και βαριά
τραυματιών από οδικά ατυχήματα.

-  Την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ ανάλογα με
την επικινδυνότητά τους για την οδική ασφάλεια και την προ-
σαρμογή των κυρώσεων ανάλογα με την κατηγορία.

-  Την ανάπτυξη συστήματος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, για καλύτερη ηλεκτρονική παρακο-
λούθηση των παραβάσεων του ΚΟΚ, ευχερέστερο καταλογισμό
και παρακολούθηση, αλλά και διευκόλυνση της ηλεκτρονικής
τους πληρωμής.

Ο ΣΕΣ ως βασικός συνομιλητής της Πολιτείας είναι σε στενή
επαφή με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την
υλοποίηση των θεμάτων οδικής ασφάλειας.
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μεταφέροντας… 
Ένα νέο βιβλίο από τον ςυγκοινωνιολόγο καθ. ΓΕΩΡΓΙΟ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ 

Το νέο βιβλίο του καθηγητού Γεωργίου Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥλΟΥ

μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Με τίτλο

«ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ…» είναι ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό αλλά

ταυτόχρονα και μια μαρτυρία γεγονότων και καταστάσεων

που σημάδεψαν την πατρίδα μας όχι μόνο στον τομέα των

Μεταφορών, αλλά και της δημόσιας διοίκησης και της κοι-

νωνικο-πολιτικής ζωής της χώρας όπως τα έζησε ο συγ-

γραφέας τα τελευταία 45 χρόνια. Ξεπερνά κατά πολύ τα

στενά πλαίσια μιας αυτοβιογραφικής διήγησης και εκφράζει

τις αξίες και αντιλήψεις του συγγραφέα πάνω σε θέματα

κοινωνικής και οικονομικής συμπεριφοράς καθώς και γε-

νικότερα θέματα θρησκειολογικής, φιλοσοφικής, και κο-

σμολογικής υφής. Ο αναγνώστης θα βρει εδώ σκέψεις και

απόψεις σχετικά με το τι είναι επιτυχία και πώς κατακτάται.

Τι έφταιξε για την τελευταία οικονομική κρίση και τι πρέπει

να κάνουμε για να διώξουμε την αβεβαιότητα μιας επανά-

ληψής της. Τι φταίει και η Ελλάδα έρχεται μονίμως στις τε-

λευταίες κατατάξεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε

όλα σχεδόν τα θέματα, και πολλά άλλα. 

Στο βιβλίο υπάρχουν όπως είναι φυσικό και πολλές ανα-

λυτικές περιγραφές πάνω σε θέματα των Μεταφορών και

των εμπειριών του συγγραφέα από τα μεγάλα συγκοινωνιακά

έργα που άλλαξαν την όψη της χώρας τα τελευταία 35

χρόνια. Θα βρει π.χ. ο αναγνώστης γιατί ηκατασκευή του

Μετρό της Θεσσαλονίκης αποτελεί ίσως την επιτομή των

εσφαλμένων επιλογών, μεθοδεύσεων και διαδικασιών κα-

τασκευής δημόσιων έργων στην Ελλάδα ή γιατί το νέο αε-

ροδρόμιο ή το Μετρό της Αθήνας, καθυστέρησαν τόσο πολύ

να αρχίσουν. Θα βρει επίσης την ιστορία της δημιουργίας

του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και βεβαίως

τις απόψεις και προτάσεις του συγγραφέα  για το μέλλον

των Μεταφορών και Συγκοινωνιών στην Ελλάδα.  

Διάθεση:
Για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων το

βιβλίο διατίθεται στην ειδική τιμή (έκπτωση 30%) των 15,40

Ευρώ, συν 3 Ευρώ έξοδα ταχυδρομικής αποστολής με απλή

αναφορά του ονόματος, της ταχυδρομικής Δ/νσης και του

Α/Α εγγραφής στον ΣΕΣ. Ειδική φόρμα παραγγελίας θα βρείτε

στο site των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ή ζητήστε την με e-mail

στο: sofia@epikentro.gr (υπόψη κ. Σοφίας Ατζέμη).

ΠωλΗΣΕΙΣ 
στα καταστήματα πωλήσεων της εκδοτικής 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ: Αθήνα: Ασκληπιού 21, Τ.Κ. 10680
τηλ.: 210-3811077, Fax: 210-3811086

Θεσσαλονίκη: Καμβουνίων 9, Τ.Κ. 54621
τηλ.: 2310-256146, fax: 2310-25618

Ηλεκτρονικά: https://www.epikentro.gr/
index.php?isbn=9789604589807

Β Ι Β Λ Ι Ο
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Β Ι Β Λ Ι Ο

λίγα λόγια για το βιβλίο…
Το βιβλίο περιέχει 11 μικρές ιστορίες με πρωταγωνιστές μία παρέα 
μαθητών δημοτικού σχολείου και ένα αδέσποτο σκυλί, τον Πυθαγόρα.
Ένα Δημοτικό σχολείο ανοίγει την αγκαλιά του και υιοθετεί τον Πυθαγό-
ρα, ο οποίος για να δείξει την ευγνωμοσύνη του, με αγάπη και υπομονή,
προσπαθεί να μάθει στα παιδιά τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής
αγωγής. Ταυτόχρονα δίνει κάποια μηνύματα αγάπης και σεβασμού που
πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα. 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας με τίτλο “Με τον Πυθαγόρα
στον δρόμο”. 

Με τον Πυθαγόρα στον δρόμο
της Μ. Χατζοπούλου

Το εν λόγω υλικό θα μπορεί να αξιοποιηθεί από το εκπαιδευτικό
προσωπικό προαιρετικά και κατά την κρίση του, ως συμπληρωματικό
υποστηρικτικό υλικό, στο πλαίσιο υλοποίησης συναφούς προαιρετικού
προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων ή άλλης δράσης κυκλο-
φοριακής αγωγής που υλοποιείται στα σχολεία της χώρας.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η παρουσίαση του βιβλίου στους/στις μαθητές/μα-
θήτριες από τη συγκοινωνιολόγο κα Μανιώ Χατζοπούλου.

Το βιβλίο εκδόθηκε το 2019 με την υποστήριξη του Συλλόγου
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και της LAMDA DEVELOPMENT.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ θα ήθελε να εκφράσει τη χαρά του
για αυτήν τη θετική εξέλιξη, η οποία αποτελεί επιβράβευση στο
έργο και στις επιλογές του Συλλόγου, και να αποδώσει πολλά συγ-
χαρητήρια στη συγγραφέα και συνάδελφο Μανιώ Χατζοπούλου
καθώς και στον εικονογράφο Σπύρο Γούση. 

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία LAMDA DEVEL-
OPMENT που πρόθυμα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΣΕΣ για υπο-
στήριξη στην έκδοση του βιβλίου. 

Το επόμενο διάστημα ο ΣΕΣ θα συνεισφέρει στη διανομή του βιβλίου
σε σχολεία της χώρας.

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η δωρεάν αποστολή/διανομή 

του βιβλίου της συναδέλφου Μανιώς χατζοπούλου με τίτλο 

«Με τον Πυθαγόρα στον δρόμο» σε βιβλιοθήκες δημοτικών σχολείων 

της χώρας, κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 
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Κοινό Δελτίο Τύπου Τριών 
Επιστημονικών ςυλλόγων 
για τον Μεγάλο Περίπατο

Με πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΕΣ, Παναγιώτη Παπαντωνίου, και με αφορμή την συμπλήρωση της πρώτης φάσης (3

μήνες) δοκιμαστικής λειτουργίας του Μεγάλου Περιπάτου, συντάχθηκε Δελτίο Τύπου από Τρεις Επιστημονικούς Συλλόγους

με στόχο να αναδείξει ότι διεπιστημονική προσέγγιση (Συγκοινωνιακός – Πολεοδομικός – Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός)

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας κάθε παρέμβασης αντίστοιχης αυτής του Μεγάλου Περιπάτου.

Το Δελτίο Τύπου υπογράφουν οι παρακάτω Σύλλογοι:

–  Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

–  ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

–  Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωροτακτών

Οι τρεις υπογράφοντες σύλλογοι δίνουν έμφαση στην ουσιαστική αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης του Μεγάλου Περιπάτου.

Σε αυτό το πλαίσιο δεσμεύονται ότι θα είναι σε συνεχή συνεργασία για την από κοινού αξιολόγηση του έργου, και για τη

διαμόρφωση περαιτέρω προτάσεων για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, δράσεις και διαδικασίες.

Δελτίο Τύπου για τον «Μεγάλο Περίπατο»

Η διεπιστημονική προσέγγιση αποτελεί 
μονόδρομο για την αξιολόγηση και 
επιτυχία 

Οι συνθήκες, που δημιούργησε η υγειονομική κρίση των

τελευταίων μηνών, συνέβαλαν στην ανάδειξη κρίσιμων

θεμάτων που αφορούν στην ποιότητα του αστικού περι-

βάλλοντος, στη δίκαιη κατανομή, σχεδιασμό, χρήση και

διαχείριση του δημόσιου χώρου, στη διαφύλαξη και

ανάδειξη της αστικής κληρονομιάς, στο σεβασμό των ευά-

λωτων ομάδων του πληθυσμού και στη διασφάλιση της

ανθεκτικότητας και της βιώσιμης κινητικότητας των σύγ-

χρονων Ελληνικών πόλεων. 

Είναι ενθαρρυντικό και θετικό το γεγονός ότι η δημοτική

αρχή και οι δημοτικές κινήσεις που συμμετέχουν στη διοί-

κηση του Δήμου Αθηναίων, εφαρμόζουν, αξιολογούν και

προβληματίζονται για παρεμβάσεις που στοχεύουν στη

βελτίωση και διεύρυνση του δημόσιου χώρου της Αθήνας

και την ανάγκη επανασχεδιασμού των αστικών οδών και

του συστήματος μεταφορών στο πλαίσιο της βιώσιμης κι-
νητικότητας. 

Το έργο του Μεγάλου Περιπάτου σχεδιάστηκε και εφαρ-
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μόστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. H ανάγκη αύξησης

του δημόσιου χώρου για την κίνηση πεζών και ποδηλατών

στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της πανδημίας συνέβαλε

στην άμεση προώθησή του. Ο Μεγάλος Περίπατος χαρακτη-

ρίστηκε ως πιλοτικό έργο και περιλαμβάνει κυρίως κυκλο-

φοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται με προσωρινού

τύπου αστικό εξοπλισμό. 

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι προσωρινό δεν σημαίνει πρόχειρο

και ότι η μονιμοποίηση παρεμβάσεων τύπου «Μεγάλου Πε-
ριπάτου», απαιτούν ευρύτερες διαδικασίες και κατά προτε-

ραιότητα, εκ των προτέρων επικοινωνία με τους χρήστες,

προκειμένου να καθοριστούν και να αξιολογηθούν οι στόχοι,

επειδή επηρεάζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά

των μετακινήσεων, η ποιότητα ζωής η καθημερινότητα, η πα-

ραγωγική δομή, οι επαγγελματικές δραστηριότητες, οι χρήσεις

και τιμές γης, οι αρμοδιότητες των φορέων τοπικής αυτοδιοί-

κησης. 

Στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση του Δήμου Αθηναίων,

οι επιπτώσεις αφορούν όχι μόνον στις κεντρικές περιοχές,

αλλά εκτείνονται ως τα διοικητικά του όρια και πέραν αυτών,

μέχρι και αυτά του Αθηναϊκού πολεοδομικού συγκροτήματος.

Επιπλέον η Αθήνα είναι σήμερα μια πολυπολιτισμική πόλη,

με ποικίλα κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα ποιότητας

ζωής, δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, που πρέπει να

αντιμετωπιστούν. Επιπρόσθετα το κέντρο της Αθήνας αποτελεί

τον μεγαλύτερο πόλο έλξης μετακινήσεων στην Αττική.

Επομένως η επιτυχία μιας παρέμβασης, που στοχεύει στη

βελτίωση και στη δικαιότερη ανακατανομή του δημόσιου

χώρου της Αθήνας, θα πρέπει:

•  να εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συγκοι-
νωνιακού, πολεοδομικού και ρυθμιστικού σχεδιασμού με

χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό,

•  να έχει διεπιστημονικό και πολυεπιστημονικό χαρακτήρα,

•  να πραγματοποιείται, από ειδικούς επαγγελματίες και κατά

προτεραιότητα συγκοινωνιολόγους, πολεοδόμους και αρ-
χιτέκτονες σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης.

Στο πλαίσιο λοιπόν της αναγκαιότητας των συμμετοχικών δια-

δικασιών και της διεπιστημονικής προσέγγισης στον σχεδιασμό,

στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων και μέτρων ο

ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, ο Σύλλογος Ελλήνων

Πολεοδόμων & Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) και ο Σύλλογος Ελλήνων

Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), εκδίδουν το παρόν κοινό Δελτίο

Τύπου, επισημαίνοντας ότι ο συντονισμένος συγκοινωνιακός
– πολεοδομικός – αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αποτελεί ου-
σιώδη προϋπόθεση επιτυχίας κάθε παρέμβασης όπως αυτή
του Μεγάλου Περιπάτου.

Είναι προφανές και αυτονόητο, πως η εξασφάλιση σύμπνοιας,

ανταλλαγής γνώσης και επαγγελματικής εμπειρίας, στήριξης

και προώθησης ενός πνεύματος κατανόησης και στοιχειώδους

αλληλοσεβασμού μεταξύ των χρηστών της διοίκησης, επιστη-

μόνων-ερευνητών και ελεύθερων επαγγελματιών, διαμορφώνουν

εκείνο το πλαίσιο όπου η δράση υπεύθυνων πολιτών μιας

πόλης, μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό αποτύπωμα.

Τα νέα δεδομένα, που διαμορφώνονται από τη γοργά μετα-

βαλλόμενη πραγματικότητα των τελευταίων μηνών επιβάλλουν

τη στενή συνεργασία ελεύθερων επαγγελματιών, ακαδημαϊκών,

ερευνητών, δημόσιας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι νέες

γνώσεις πρέπει να ενσωματωθούν και να μετουσιωθούν σε

πράξη και εφαρμογή, μέσα από σύνθετους μηχανισμούς, όπου

συνδέονται η οικονομία, η πολιτική, η υγεία, το δημόσιο και

το ιδιωτικό συμφέρον.

Ο συντονισμός και η συνεργασία μας σε ένα κοινό σκοπό δεν

είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη, επιβάλλεται.

θα ήταν λοιπόν πολύ χρήσιμο να πραγματοποιηθεί ένας

ανοικτός δημόσιος διάλογος με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων

φορέων και επιστημονικών ειδικοτήτων, ώστε να συζητηθούν

με απόλυτη διαφάνεια τα διαδικαστικά, επιστημονικά και

τεχνικά θέματα που έχουν τεθεί.

•  Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του χώρου είναι ο στόχος,

είναι το ζητούμενο είναι το απαραίτητο, το οποίο επιτυγχάνεται

με ένα και μοναδικό τρόπο, με τη συνεργασία των χρηστών,

όσων αποφασίζουν, των επιστημονικών ομάδων, ερευνητών

και κυρίως των επαγγελματιών μελετητών. 

•  Η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος είναι ένα στοιχείο

πολύ ευαίσθητο και τόσο σημαντικό, ώστε η διαχείρισή του

να είναι αδύνατη σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που

σκιαγραφούνται στο παρόν κείμενο.

Οι τρεις υπογράφοντες σύλλογοι δίνουν έμφαση στην ουσιαστική

αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης του Μεγάλου Περιπάτου. Σε

αυτό το πλαίσιο δεσμεύονται ότι θα είναι σε συνεχή συνεργασία
για την από κοινού αξιολόγηση του έργου, και για τη διαμόρφωση

περαιτέρω προτάσεων για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, δράσεις

και διαδικασίες, 

Οι τρεις υπογράφοντες Σύλλογοι, με σοβαρή και τεκμηριωμένη

συνεισφορά στο επιστημονικό και τεχνικό γίγνεσθαι της

Ελλάδας, θα συνεχίσουν να είναι παρόντες με εποικοδομητική

κριτική και είναι πρόθυμοι να συνδράμουν στην περαιτέρω

ανάπτυξη του εγχειρήματος υπό όρους διαφάνειας, συμμετο-
χικότητας και διεπιστημονικής τεκμηρίωσης.
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ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 846

ΣΑΡΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ εγγράφεται με Α.Μ. 847

λΑΜΠΡΟΠΟΥλΟΣ ΣΠΥΡΙΔωΝ εγγράφεται με Α.Μ. 848

ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 849

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕλΕΝΗ εγγράφεται με Α.Μ. 850

ΝΕΑ ΜΕληΕκ μέρους του ερευνητικού δικτύου “WISE-ACT – Wider impacts of
Autonomous and Connected Transport” θα θέλαμε να σας προ-
σκαλέσουμε να συμμετάσχετε στη διεθνή έρευνα που πραγματοποιείται
για τη διερεύνηση των προτιμήσεων του κοινού αναφορικά με τα
Αυτόνομα Οχήματα. Η συγκεκριμένη έρευνα διανέμεται σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης και αποτελεί δραστηριότητα του ερευνητικού
δικτύου WISE-ACT στο οποίο συμμετέχουν 150 ειδικοί σε 41 χώρες.
Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη έρευνα έχει εγκριθεί από τις Επι-
τροπές Ερευνητικής Ηθικής των Πανεπιστημίων του Surrey και του
Udine και χρειάζεται περίπου 15 λεπτά για τη συμπλήρωσή της. 

Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος της έρευνας είναι:
https://wiseact.limequery.com/562954?lang=el

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό
δίκτυο “WISE-ACT” μπορείτε να βρείτε στο: https://wise-
act.eu/

Διεθνής έρευνα για τη διερεύνηση 
των προτιμήσεωντου κοινού αναφορικά 
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Θανάσης Τσιάνος
Γενικός Γραμματέας ΣΕΣ

ο ΠΡoεΔΡοσ ο Γενικός Γραμματέας και ο Ειδικός

Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Υποδομών και με-
ταφορών, κ. ιωάννη κεφαλογιάννη. Κατά τη διάρκεια

της συνάντησης, συζητήθηκαν εκτενώς οι εξελίξεις

σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τα μέλη του

Συλλόγου, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητι-

κότητας, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, το θε-

σμικό πλαίσιο για την μικροκινητικότητα, και αποφα-

σίστηκε να συνεχιστεί η στενή επαφή του Συλλόγου

με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

το Δσ τοΥ σεσ στο πλαίσιο της κατάρτισης του
Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2021-2025 πραγ-
ματοποίησε διαδικτυακές συναντήσεις με μέλη
του Συλλόγου που μένουν εκτός Αττικής και Κεν-
τρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια των συναν-
τήσεων παρουσιάστηκε το νέο ΔΣ και η έως τώρα
πορεία του και καταγράφηκαν ζητήματα και απόψεις
των μελών, ώστε να ενσωματωθούν στο Σχέδιο
Δράσης.

μετΑ ΑΠο ΠΡωτοβοΥλιΑ τοΥ σεσ    οι τρεις Σύλλογοι
ΣΕΣ, ΣΑΔΑΣ -Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, ΣΕ-
ΠΟΧ (Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωρο-
τακτών) αποφάσισαν στενότερη συνεργασία σε

ζητήματα που αφορούν τους τρεις συλλόγους.
Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αποτέλεσε
το κοινό Δελτίο Τύπου για τον Μεγάλο Περίπατο
και η κοινή επιστολή για παράταση της διαβού-
λευσης του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της
Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

ΔημοσιεΥθηκε στο Φεκ    ο Νόμος 4710/2020
για την Προώθηση της ηλεκτροκίνησης, με τον
οποίο παρέχονται φορολογικά κίνητρα με στόχο
την ελάφρυνση του κόστους χρήσης ενός ηλε-
κτρικού οχήματος, θεσμοθετείται γραφείο ηλε-
κτροκίνησης και περιγράφονται οι διαδικασίες και
βασικά κριτήρια ανάπτυξης σημείων φόρτισης. Ο
ΣΕΣ συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση του
νόμου, με παρουσία του Γενικού Γραμματέα στην
επιτροπή της Βουλής, όπου κατέθεσε συγκεκρι-
μένες προτάσεις που ενσωματώθηκαν στον Νόμο. 

στισ 22 ιοΥλιοΥ 2020 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η
υπ. Αριθμ. 46526 ΚΥΑ, με θέμα «Ρύθμιση όρων
και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας
διαφήμισης», χωρίς διαβούλευση και χωρίς συ-
ζήτηση με επιστημονικούς φορείς και την τοπική
αυτοδιοίκηση.  Η εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ δεν
διασφαλίζει την οδική ασφάλεια, την ομαλή και
λειτουργική κινητικότητα (πεζών και οχημάτων)
και υποβαθμίζει αισθητικά το αστικό περιβάλλον.
Παρότι απαιτούνται ξεκάθαροι και αυστηροί κανόνες
στη χωροθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών πι-

Επικαιρα &πΕριΕκτικα
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Επικαιρα &πΕριΕκτικα
νακίδων (με βάση το γενικό νομοθετικό πλαίσιο
που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας),
το Υπ.ΕΣ προχώρησε σε θεσμοθέτηση και επανα-
φορά των μεγάλων πινακίδων (π.χ. τύπου PISA).
Η άμεση ανάκληση της ΚυΑ από την κυβέρνηση
και η διαβούλευση του θέματος με τους αρμόδιους
επιστημονικούς φορείς είναι απαραίτητα για τη
διασφάλιση της οδικής ασφάλειας, της διαφάνειας
και της δημοκρατίας.

ΔΗμοΣιευθΗΚε ΣτΗν εφΗμεριΔΑ της Κυβερ-
νήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 για τη
"Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή κα-
ταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους"
(ΦΕΚ A΄ 173/10.09.2020). Στο εν λόγω Π.Δ. πε-
ριγράφονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγ-
κατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επιτή-
ρησης, που αφορούν μεταξύ άλλων τη διαχείριση
και ρύθμιση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο
καθώς και την πρόληψη και διαχείριση των τροχαίων
ατυχημάτων. Δεδομένου ότι η συστηματική χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών επιτήρησης οδηγούν σε
καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, σε πολύ
οικονομικότερη και αποδοτικότερη αστυνόμευση
και κατά συνέπεια σε μεγαλύτερη συμμόρφωση
των χρηστών του οδικού δικτύου στον ΚΟΚ, είναι
απαραίτητη η ανάπτυξή τους, εφόσον προέρχεται
από τεκμηριωμένο σχέδιο με τη συμβολή εξειδι-
κευμένων συγκοινωνιολόγων στην οδική ασφάλεια
και στη διαχείριση της κυκλοφορίας. Επίσης, είναι
σημαντικό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να αναπτύ-
ξουν κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας για το οδικό
δίκτυο αρμοδιότητάς τους, τα οποία θα λειτουργούν
παράλληλα και ως παρατηρητήρια οδικής ασφά-
λειας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται προφανώς
επαρκής χρηματοδότηση και συντονισμός από τα
αρμόδια Υπουργεία. 

Σε επιΣτολΗ του ο ΣεΣ     προς το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών σχετικά με την αναθεώρηση
του ΚοΚ μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι ο στόχος
της αποτελεσματικής αστυνόμευσης για βελτίωση
της συμπεριφοράς του οδηγού προϋποθέτει:
•  ο νέος ΚΟΚ να προβλέπει χαμηλά πρόστιμα με

πολλούς ελέγχους και όχι υψηλά πρόστιμα με
ελάχιστους ελέγχους, εκτός από συγκεκριμένες
παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας,

•  τη συστηματική χρήση τεχνολογιών (κάμερες,
κ.λπ.) οι οποίες οδηγούν και σε πολύ οικονομι-
κότερη και αποδοτικότερη  αστυνόμευση,

•  την απλοποίηση του υφιστάμενου πολύπλοκου
συστήματος βεβαίωσης της παράβασης και εί-
σπραξης των προστίμων αλλά και επιβολής
όλων των κυρώσεων με τρόπο απόλυτο και δια-
φανή,

•  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 τρο-
χονόμων καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό
για όλες τις παραπάνω δράσεις.

Τα έσοδα δε από τα πρόστιμα του ΚΟΚ θα πρέπει
να κατευθύνονται:
α. στην τοπική αυτοδιοίκηση με αποκλειστικό

σκοπό τη λήψη στοχευμένων μέτρων οδικής
ασφάλειας για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων 

β. στην ελληνική αστυνομία με αποκλειστικό
σκοπό τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της
και της εκπαίδευσής της
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γ. στο υπουργείο υποδομών και μεταφορών με
αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση σύνταξης
εθνικών προδιαγραφών και μελετών οδικών έργων
καθώς και για τη χρηματοδότηση έργων και δρά-
σεων που αφορούν την οδική ασφάλεια.

με αφορμη Την εναρξη   της νέας σχολικής
περιόδου επισημαίνονται στις Δημοτικές αρχές οι
παρακάτω προτεραιότητες: 
•  Εφαρμογή της υπ. αποφ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 -

Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών πα-
ρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρ-
μογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων
και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

•  Ασφαλείς διαδρομές προσέλευσης και αποχώ-
ρησης μαθητών στα σχολικά συγκροτήματα.
Εφαρμογή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και εφαρμογή μέτρων
για τη μείωση της ταχύτητας και την αύξηση της
ορατότητας.

•  Εφαρμογή ποδηλατοστασίων σε σχολικά συγ-
κροτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο.

•  Συντήρηση και λειτουργία των πάρκων κυκλο-
φοριακής αγωγής.

•  Οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων σχετικά
με την κυκλοφοριακή αγωγή και τη βιώσιμη
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κινητικότητα για το τρέχον σχολικό έτος.
•  Πρόσληψη και εκπαίδευση σχολικών τροχονό-

μων

Το προγραμμα αναπΤυξης      και αλληλεγγύης
για την Τοπική αυτοδιοίκηση «αντώνης Τρίτσης»
είναι η κατάλληλη ευκαιρία οι Δήμοι να εκπονήσουν
συγκοινωνιακές μελέτες (κυκλοφοριακές, αστικών
αναπλάσεων, μεταφορών, οδικής ασφάλειας κ.λπ.).
Η ένταξη συγκοινωνιακών μελετών στο πρόγραμμα
«αντώνης Τρίτσης» με στόχους μείωσης των τρο-
χαίων ατυχημάτων και αύξησης του επίπεδου της
βιώσιμης κινητικότητας και αναβάθμισης του αστι-
κού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη. 

με παραδειγμα τον τρόπο αντιμετώπισης της
πανδημίας του ιού covid-19 από την ελληνική κυ-
βέρνηση, είναι πλέον ξεκάθαρο και στην κοινωνία,
ότι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι ζήτημα
πολιτικής βούλησης και ότι καμία κυβέρνηση
δεν το έβαλε ουσιαστικά στις πρώτες προτεραιότητές
της. Δεν υπήρξαν ποτέ ο αντίστοιχος συντονισμός

και τα αντίστοιχα αντανακλαστικά σε επίπεδο
υπουργείων και φορέων. Αντίθετα, η

εφαρμογή μέτρων για την οδική ασφά-
λεια, στην καλύτερη περίπτωση, συ-
νεχίζει και αποτελεί μια σημαντικά

αδικαιολόγητα χρονοβόρα διαδικασία.   
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Στρατηγική συνεργασία
Αutodesk & Esri

Partnering to Bring Together BIM & GIS

Διασυνδέστε το GIS και το ΒΙΜ και αξιοποιήστε
την δύναμη των δεδομένων σας

Marathon Data Systems
www.marathondata.gr - www.esri.com - e-mail: marathon@otenet.gr 

Tηλ.: 210 6198866 - Fax: 210 6198825

Για περισσότερες πληροφορίες
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