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Καθώς μπαίνουμε στο τέλος του 2020, είναι σαφές πια ότι αυτή η
χρονιά θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις πιο ιδιαίτερες, απρό-
βλεπτες και τελικά καθοριστικές. Οι προτεραιότητες σε όλο τον
κόσμο είχαν ένα κεντρικό σημείο αναφοράς: την υγεία. Ταυτόχρονα,
όμως, κατέστη προφανές σε όλους πόσο κομβικό ρόλο διαδραμ-
ματίζουν οι μεταφορές και πόσες πτυχές της ζωής επηρεάζουν. Η
ίδια η έννοια της μετακίνησης, η βιώσιμη κινητικότητα και οι
εφαρμογές έξυπνων πόλεων ήταν από τα βασικότερα μέσα χάραξης
στρατηγικής, ισορροπώντας μεταξύ των αναγκών για δημόσια
υγεία, ασφάλεια και οικονομική δραστηριότητα με έναν πρωτόγνωρο
τρόπο.
Σε αυτό το περιβάλλον δύσκολης ανθρώπινης επικοινωνίας και
μειωμένης δραστηριότητας οι Συγκοινωνιολόγοι παρέμειναν στρα-
τευμένοι στην εθνική προσπάθεια, προσφέροντας γνώσεις και προ-
τάσεις, αλλά ταυτόχρονα παίρνοντας μαθήματα και προετοιμάζοντας
την επόμενη μέρα. Στη λογική αυτή ακριβώς, το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΣΕΣ δεν σταμάτησε ούτε στιγμή την ενεργό συμμετοχή του στον
δημόσιο διάλογο, ενώ συνέχισε να καταγράφει προβλήματα του
επιστημονικού μας κλάδου και να σχεδιάζει νέες δράσεις.
Βρεθήκαμε διαδικτυακά με συναδέλφους από όλη τη χώρα, επι-
χειρώντας να βελτιώσουμε τη μεταξύ μας διασύνδεση και την ενη-
μέρωση για τις εξελίξεις παντού. Συμβάλαμε καθοριστικά στη δια-
βούλευση νομοσχεδίων σε σχέση με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας, τη μικροκινητικότητα και τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Συγκοινωνιολόγου, επι-
σημάνθηκαν καθυστερήσεις σε θέματα όπως ο νέος ΚΟΚ, ενώ προ-
ετοιμάστηκαν παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια που θα υλο-

ποιηθούν τους επόμενους μήνες. Με διαρκή στόχο την εξωστρέφεια
και τη δυναμική δημόσια παρουσία ανεξαρτήτως συνθηκών, αξιο-
ποιήσαμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, κάναμε νέες συνεργασίες
και προχωρήσαμε σε παραγωγές βίντεο για την ταυτότητα του Συγ-
κοινωνιολόγου και τις θέσεις μας σε κρίσιμα θέματα.

Συνεκτιμώντας τις προκλήσεις της εποχής και αξιοποιώντας την
εμπειρία παλαιότερων ετών, προχωρήσαμε σε μια σημαντική ανα-
μόρφωση των Επιτροπών του ΣΕΣ και του τρόπου λειτουργίας τους.
Οι Επιτροπές ορίζονται πλέον με βάση τα πιο αναγνωρίσιμα ειδικά
αντικείμενα του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού, με πιο απλή ονο-
ματολογία. Παραμένουν οι βασικοί πυλώνες παραγωγής θέσεων
και άμεσων παρεμβάσεων, γι’ αυτό και πλέον κάθε Επιτροπή οφείλει
να καλύπτει όλα τα ζητήματα που διατρέχουν οριζόντια τον χώρο,
δηλαδή την επιστημονική έρευνα, την επαγγελματική πρακτική, τη
νομοθεσία και να αναδεικνύει καλές πρακτικές στις μεταφορές ως
προς την απόδοση, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα. Στην προσπάθεια
αυτή συμμετέχουν παλαιότεροι συνάδελφοι με σημαντική εμπειρία
και νεότεροι με φρέσκιες ιδέες. Με σκοπό την καλύτερη οργάνωση,
ευελιξία και αποτελεσματικότητα, βασικό ρόλο για περιπτώσεις
συγκεκριμένων δράσεων παίζουν πλέον οι Ομάδες Εργασίας, που
είναι δυνατό να απαρτίζονται από συναδέλφους κάθε εξειδίκευσης,
και θα ορίζονται με συγκεκριμένο σκοπό και χρονικό ορίζοντα.

Επειδή η καλύτερη επόμενη μέρα στην οποία ελπίζουμε μετά το
2020 δεν θα έρθει από μόνη της, επειδή σε κάθε δυσκολία υπάρχουν
διδάγματα κι επειδή αναγνωρίζουμε ότι η στασιμότητα είναι στην
ουσία οπισθοδρόμηση, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε.

σελ.2 Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης: Από τα επιδοτούμενα κόμιστρα, στην ολική κατάργησή τους σελ.12
Εκδοχές συναινετικών εγκλεισμών και κριτήρια κοινωνικής ωριμότητας. Κορωνοϊός - τροχαία ατυχήματα - κλιματική
απορρύθμιση σελ.17 Η αγορά του ελληνικού σιδηροδρόμου. Ανάλυση εμποδίων και προβλημάτων υπό συνθήκες ελεύθερης
εισόδου σελ.21 Οι πορθμειακές γραμμές μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη - Μία Επισκόπηση σελ.26 Χωρική ανάλυση οδικής
ασφάλειας και συμπεριφοράς κυκλοφορίας με χρήση πολύ-παραμετρικών δεδομένων υψηλής ευκρίνειας σελ.27 Ανάπτυξη
διαδραστικού εργαλείου για την εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργικής αποδοτικότητας εκτελεστικού φορέα δημοσίων συγ-
κοινωνιών σελ.28 Επιτροπές ΣΕΣ Περιόδου 2020-2023 σελ.30 8ο Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας και Προσομοίωσης
Αθήνα 22-24/09/2021, Συνεργασία ΣΕΣ/INTERAMERICAN σελ.31 Επίκαιρα & Περιεκτικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κωνσταντίνος Κουρέτας
Ειδικός Γραμματέας Σ.Ε.Σ.

EDITORIAL
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2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Δημόσιες Αστικές ςυγκοινωνίες Θεσσαλονίκης: 
Από τα επιδοτούμενα κόμιστρα, 

στην ολική κατάργησή τους 

1. Εισαγωγή
Το σύστημα των δημοσίων αστικών μαζικών συγκοινωνιών (ΔΣ)1

της χώρας ήρθε και πάλι στο προσκήνιο πρόσφατα όταν λόγω της
πανδημίας έγινε εστία μετάδοσης του COVID-19, λόγω του συνω-
στισμού στα οχήματα. Η τελευταία δεκαετία της οικονομικής
κρίσης και γενικότερης δυσπραγίας στη χώρα, άφησε βαθιά
σημάδια στο σύστημα των ΔΣ - ιδίως των λεωφορειακών - με
κύριο αντίκτυπο στον αριθμό των λεωφορείων και τη συντήρησή
τους. Βλέποντας τα διαθέσιμα στοιχεία διαπιστώνει κανείς ότι ο
«μεγάλος ασθενής» στην οικογένεια των συστημάτων ΔΣ της

χώρας είναι σήμερα το σύστημα της Θεσσαλονίκης. Είχαμε εκεί,
μια δραματική μείωση του αριθμού των λεωφορείων κατά 60%
περίπου (από 600 στα 240) στο διάστημα 2012-2019, μείωση
των εκτελούμενων οχηματοχιλιομέτρων πάνω από 40% στο ίδιο
διάστημα, και πολιτικούς πειραματισμούς και επεμβάσεις που
άφησαν εμφανή τα σημάδια τους. Έχουμε επίσης εκεί, την ατέρμονα
κατασκευή της μιας γραμμής Μετρό των 9 χλμ που αποφασίστηκε,
με τριτοκοσμικές διαδικασίες, πριν 30 και πλέον χρόνια και της
οποίας η κατασκευή διαρκεί ήδη πάνω από 25 χρόνια προκαλώντας
αποκλεισμό και μάρανση ενός μεγάλου μέρους του εμπορικού
κέντρου2. 

Γεώργιος Α. Γιαννόπουλος*

1 Στα επόμενα ο όρος «δημόσια μαζική συγκοινωνία» - συνοπτικά ΔΣ, χρησιμοποιείται για να εκφράσει τα συστήματα παροχής συγκοινωνίας για το ευρύ
κοινό με τακτά δρομολόγια από οδικά, σιδηροδρομικά, ή θαλάσσια μεταφορικά μέσα ανεξαρτήτως της ιδιοκτησίας των μέσων αυτών.  

2 Να θυμίσω – ιδίως για τους νεότερους – ότι ο γράφων και οι συνεργάτες του στο ΑΠΘ ήταν από την αρχή (δηλαδή από το 1990!) ενάντιοι στη
μεθόδευση της δημιουργίας του Μετρό στη Θεσσαλονίκη χωρίς καμία αξιολόγηση του τι θα ήταν οικονομικά και λειτουργικά καλλίτερο για την πόλη.
Υποστηρίζαμε ότι θα έπρεπε να εξεταστεί εναλλακτικά η κατασκευή ενός δικτύου γραμμών εξελιγμένου τραμ που θα έδινε στην πόλη ένα εξ’ ίσου
ικανοποιητικό μέσο μαζικής μεταφοράς με πολύ μικρότερο κόστος (κατασκευής και λειτουργίας) και σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα,
30 χρόνια μετά, δικαιωθήκαμε ως προς το κόστος και τη διάρκεια κατασκευής και μένει να δούμε το κόστος λειτουργίας το οποίο πολύ φοβάμαι ότι θα
δημιουργήσει νέα ελλείματα και ανάγκες για κρατικές επιδοτήσεις. Περισσότερα στο βιβλίο μου «Μεταφέροντας…», εκδόσεις Επίκεντρο, 2020

215.2.qxp_Layout 1  21/12/2020  21:24  Page 4



Είμαι βέβαιος ότι μετά τη λήξη της πανδημίας, θα φανούν εντονότερα
τα υπάρχοντα προβλήματα και η προσπάθεια για αύξηση και πάλι
της επιβατικής κίνησης στις ΔΣ της πόλης, θα είναι διπλά δύσκολη!
Έχοντας δει το «ίδιο έργο» πολλές φορές στην καριέρα μου, τα
τελευταία 40 χρόνια, πιστεύω ότι στη Θεσσαλονίκη η πολιτεία
έχει τώρα την ευκαιρία να σπάσει τον φαύλο κύκλο των περασμένων
δεκαετιών και να κάνει την αρχή ενός «ενάρετου κύκλου»
βιώσιμης ανάπτυξης του συστήματος των ΔΣ. Μια τέτοια αρχή θα
ήταν να προχωρήσει άμεσα («χθες» θα έλεγα) η προετοιμασία
για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ανάθεση
του μεταφορικού έργου (ΕΚ 1370/07) και να θεσπιστεί ένα μόνιμο
σύστημα για την εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών
ροών προς τις ΔΣ της πόλης. 

Τονίζω ιδιαίτερα το στοιχείο της εξασφάλισης ενός μόνιμου συ-
στήματος χρηματοδότησης για τις ΔΣ Θεσσαλονίκης και μάλιστα
τέτοιου που, αντλώντας πόρους από διάφορες πηγές, θα μπορέσει
να χρηματοδοτήσει το σύνολο των δαπανών λειτουργίας του συ-
στήματος εκμηδενίζοντας έτσι την ανάγκη είσπραξης εισιτηρίου.
Η πρότασή μου αφορά την ολική κατάργηση των κομίστρων (εισι-
τηρίων) στις ΔΣ της Θεσσαλονίκης και αντικατάσταση των εσόδων
των φορέων από άλλες πηγές οι οποίες – κατάλληλα προγραμ-
ματιζόμενες και θεσμοθετούμενες – θα μπορούσαν να καλύψουν
το σύνολο των δαπανών του συστήματος κάνοντάς το βιώσιμο μα-
κροπρόθεσμα. Το μέτρο αυτό πρότεινα για πρώτη φορά (για όλες
τις ΔΣ της χώρας), πριν από 40 περίπου χρόνια (Γιαννόπουλος,
1978). Μάλιστα, όταν έκανα την πρόταση εκείνη δούλευα στο
Υπουργείο Μεταφορών ως σύμβουλος του Υπουργού και η πρόταση
είχε κάνει πρωτοσέλιδα3. Υπήρχαν και τότε οι πολύ κακές επιδόσεις
του συστήματος των ΔΣ της πρωτεύουσας όπου οι απεργίες, τα
συνεχώς αυξανόμενα ελλείματα και οι «ανοιχτές» επιδοτήσεις
προς τους ιδιώτες τότε λεωφορειούχους, είχαν δημιουργήσει ένα
αφόρητο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα που ζητούσε λύση. 

Τελικά η λύση που προκρίθηκε, ήταν η κρατικοποίηση των ΔΣ της
πρωτεύουσας με τον Ν.588/78 και η δημιουργία του ΟΑΣΑ (ΟΑΣ
τότε) και των λοιπών γνωστών φορέων εκτέλεσης έργου. Σήμερα
οι συνθήκες, φαινομενικά, έχουν αλλάξει όμως τα προβλήματα
παραμένουν σχεδόν τα ίδια και τα συστήματα αστικών ΔΣ της
χώρας - ιδίως στις δύο μεγάλες αστικές περιοχές της - παραμένουν
οι «μεγάλοι ασθενείς»...  

Στα θέματα χρηματοδότησης είναι συνεπώς επικεντρωμένο το
άρθρο αυτό και δεν αναφέρεται στις γενικότερες και γνωστές
προτάσεις βελτίωσης των ΔΣ που έχουν κατά καιρούς κάνει τόσο
εγώ όσο και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ή ξένοι Οργανισμοί π.χ.
(ΣΕΣ, 2008), (ERTRAC, 2011), (Γιαννόπουλος, 2015), (UNECE,
2017), ή που έχουν προταθεί από τις διάφορες μελέτες των ΣΒΑΚ.
Αυτές τις θεωρώ γνωστές και δεδομένες. Ούτε θα αναφερθώ στις
υποχρεώσεις μας από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για απαλλαγή
από τα καύσιμα άνθρακα ή την εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης
κινητικότητας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016α και 2016β). Θα πα-

ραμείνω αυστηρά στο θέμα της «ολικής χρηματοδότησης του συ-
στήματος» γιατί πιστεύω ότι στη Θεσσαλονίκη ωρίμασε πλέον ο
καιρός να δούμε σοβαρά και ριζοσπαστικά το θέμα αυτό δημιουρ-
γώντας ένα θετικό προηγούμενο για ολόκληρη τη χώρα.  

1. Τι σημαίνει «Κατάργηση» 
των εισητηρίων
«Κατάργηση των εισιτηρίων» σημαίνει ελεύθερη χρήση του συ-
στήματος των ΔΣ μιας περιοχής από όλους όσους το επιθυμούν
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση με τη μορφή εισιτηρίου. Αν-
τίστοιχα, η απώλεια εσόδων για τους φορείς αντικαθίσταται από
άλλες πηγές εσόδων κατάλληλα νομοθετημένων και θεσμοθε-
τημένων. Το ποιες μπορεί να είναι αυτές οι εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης έχει σχέση με την περιοχή και τις πολιτικές που
θα ακολουθηθούν (στο θέμα αυτό επανέρχομαι στα επόμενα). Η
βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η ιδέα για την «ολική κατάργηση
των εισιτηρίων» είναι η διαπίστωση ότι η κάλυψη των δαπανών
των φορέων εκτέλεσης έργου, ήδη γίνεται σε συνεχώς αυξανόμενο
ποσοστό από χρηματοδοτικές πηγές εκτός των εισιτηρίων.

Συνεπώς η ολική κάλυψη των δαπανών από τέτοιες πηγές και η

3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

3 Στο Σχήμα 1, το πρωτοσέλιδο του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Η πρότασή μου εκείνη και η δημοσιότητα που πήρε, παραλίγο να μου κοστίσει τη θέση μου
στο Υπουργείο δεδομένου ότι οι συνθήκες της εποχής ήταν ακόμη ανώριμες για τόσο ριζοσπαστικές και ρηξικέλευθες λύσεις. 

Σχήμα 1: Το εξώφυλλο του Οικονομικού Ταχυδρόμου της
19ης Οκτωβρίου 1978 με την πρόταση για κατάργηση των
εισιτηρίων στις ΔΣ (Γιαννόπουλος, 1978).
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4 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

παροχή των υπηρεσιών δημοσίων συγκοινωνιών χωρίς εισιτήριο
θα μπορούσε να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να μειώσει τα λει-
τουργικά κόστη και να αυξήσει τη χρήση των ΔΣ στα πλαίσια και
γενικότερων βελτιώσεων του συστήματος. 

Μεταξύ των κυριότερων πλεονεκτημάτων από μια κατάργηση του
συστήματος είσπραξης κομίστρου στις ΔΣ μιας περιοχής, που ανα-
φέρονται στη βιβλιογραφία, είναι τα εξής:

1. Ευκολία στη χρήση και κίνητρο για επιλογή του συστήματος
των ΔΣ στις μετακινήσεις ή τουλάχιστον στο επαναλαμβανόμενο
καθημερινά τμήμα τους π.χ. για εργασία ή αγορές.

2. Ευκολότερη εφαρμογή συνολικών πολιτικών βιώσιμης κινητι-
κότητας που περιλαμβάνουν και κάποιου βαθμού περιορισμούς
στη χρήση του ΙΧ.  

3. Μείωση των εκπομπών καυσαερίων λόγω μείωσης της χρήσης
ΙΧ και της συνακόλουθης μείωσης της κυκλοφοριακής συμφό-
ρησης. 

4. Απαλλαγή του φορέα από το κόστος παραγωγής / έκδοσης,
διακίνησης, διάθεσης, καθώς και ελέγχου και επιτήρησης του
όλου συστήματος των εισιτηρίων. 

5. Μείωση των καθυστερήσεων και αύξηση της αξιοπιστίας των
δρομολογίων των οχημάτων ΔΣ. 

6. Απαλλαγή από το πρόβλημα της λαθρομετακίνησης.
7. Ορθολογικότερη διεξαγωγή του συγκοινωνιακού έργου με καλ-

λίτερη τήρηση των δρομολογίων.
8. Απαλλαγή από τις ατέλειωτες προστριβές, τη γραφειοκρατία,

τις προσφυγές στα δικαστήρια και τη συνεχή αντιδικία μεταξύ
του φορέα εκτέλεσης του μεταφορικού έργου και του φορέα
κάλυψης των «ελλειμάτων» (μέχρι σήμερα το Υπουργείο Με-
ταφορών). Τέτοιες αντιδικίες με ατελείωτες προσφυγές στη δι-
καιοσύνη υπήρχαν πάντα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ ΟΑΣΘ και
Υπουργείου αλλά αυτές εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια4. 

9. Αύξηση της κοινωνικής συνοχής και περισσότερες ευκαιρίες
κινητικότητας για τους οικονομικά «μη προνομιούχους». 

10. Στην ουσία αποτελεί μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης και κατα-
πολέμησης της κοινωνικής ανισότητας5.

11. Ειδικά για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης ένα τέτοιο μέτρο
θα ήταν ένα «ευεργετικό σοκ» υπέρ της μεγαλύτερης χρήσης
του συστήματος των ΔΣ ύστερα από μια δεκαετία φθίνουσας
πορείας και απαξίωσης.

Από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα εφαρμογής
του συστήματος αυτού, μπορούν να εξαχθούν και ορισμένες δια-
πιστώσεις σχετικά με τους πιθανούς ανασχετικούς παράγοντες

και αρνητικές επιπτώσεις του. Αναφέρονται εδώ οι βασικότερες
τέτοιες διαπιστώσεις που βρήκα στη βιβλιογραφία6: 

•  Η απαλλαγή των χρηστών του συστήματος από την υποχρέωση
να πληρώνουν εισιτήριο μπορεί να δημιουργήσει τη λεγόμενη
«άχρηστη κινητικότητα» (Duhamel, 2004). Πρόκειται για με-
τακινήσεις που δεν θα γίνονταν αλλά γίνονται τώρα επειδή είναι
«δωρεάν». Επιβαρύνεται έτσι το σύστημα χωρίς λόγο και
μειώνεται συνολικά το επίπεδο εξυπηρέτησης με αποτέλεσμα
να χρειάζονται πολλαπλάσιες υποδομές σε οχήματα και εγκα-
ταστάσεις για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο εξυπη-
ρέτησης. Το μέγεθος της «άχρηστης κινητικότητας» γενικά
προσδιορίζεται μικρό αλλά και συνεχώς μειούμενο όσο το
σύστημα γίνεται «οικείο».

•  Η αρχική μετατόπιση μετακινήσεων από άλλα μεταφορικά μέσα
στις ΔΣ, σταδιακά μειώνεται και επανέρχονται οι χρήστες στους
αρχικούς τρόπους μετακίνησης ιδιαίτερα όταν η προσφερόμενη
εξυπηρέτηση από το σύστημα μειώνεται λόγω της απότομης
αύξησης των επιβατών. 

•  Το μεγαλύτερο μέρος των μετακινήσεων που μετατοπίστηκαν
στο σύστημα των ΔΣ μετά την κατάργηση των εισιτηρίων, διαπι-
στώθηκε σε πολλές περιπτώσεις ότι προέρχονταν από μετακι-
νούμενους που πήγαιναν προηγουμένως πεζή ή με ποδήλατο
και όχι από μετακινούμενους που χρησιμοποιούσαν το ΙΧ. Κατά
συνέπεια το τελικό περιβαλλοντικό όφελος δεν ήταν τόσο
μεγάλο (Fearnley, 2013). 

•  Αν η κατάργηση των εισιτηρίων των ΔΣ γίνει για μια υπο-περιοχή
μιας αστικής περιοχής (έτσι έχει π.χ. εφαρμοστεί στο κέντρο
της Μελβούρνης), τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό

μεταξύ περιοχών και πολιτική εκμετάλλευση (Kębłowski et al,
2019).

Σήμερα, οι περιπτώσεις εφαρμογής της δημόσιας συγκοινωνίας
χωρίς εισιτήρια αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Από 27 τέτοιες πε-
ριπτώσεις που είχαν δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία το

2000, φθάσαμε το 2019 σε 114 (Kębłowski, 2019)7. Φέτος, ολό-
κληρο το κρατίδιο του Λουξεμβούργου, από την 1η Μαρτίου 2020,
εφαρμόζει καθολική δημόσια συγκοινωνία χωρίς εισιτήρια8. 

Υπάρχει μια σημαντική βιβλιογραφία σχετικά με τις εφαρμογές
συστημάτων ΔΣ χωρίς εισιτήριο και τα αποτελέσματά τους, στην

οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει περισσότερα: (Kębłowski
et al, 2019), (Dellheim και Prince, 2018), (Cats et al., 2017),
(Fearnley, 2013), (Volinski, 2012), (Schein, 2011), (van Goeverden
et al., 2006), (Storchmann, 2003). 

4 Κύριο σημείο τριβής, είναι το ύψος της αντισταθμιστικής εισφοράς που το κράτος πρέπει (βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας) να καταβάλλει στον
φορέα για τα διαφυγόντα έσοδα από τις κάθε είδους υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που το κράτος του επιβάλλει (π.χ. καθορισμός τιμής εισιτηρίου
κάτω του κόστους ανά επιβάτη, μειωμένα εισιτήρια φοιτητών ή ΑΜΕΑ ή άλλων κατηγοριών, δωρεάν μετακινήσεις μαθητών, κοκ). 

5 Τη διαπίστωση αυτή βρίσκει κανείς σε δημοσιεύματα συγγραφέων διαφόρων ειδικοτήτων όπως π.χ. συγκοινωνιολόγοι (Volinski, 2012), πολιτικοί
επιστήμονες (Ariès, 2011), (Larrabure, 2016), πολεοδόμοι (Brown et al., 2003) ή κοινωνιολόγοι (Schein, 2011).

6 Μια ενδιαφέρουσα σύνοψη απόψεων ειδικών πάνω στο θέμα της Δημόσιας συγκοινωνίας χωρίς εισιτήριο, βρίσκεται στην αναφορά (CERTU, 2010).
7 Συστήματα ΔΣ χωρίς εισιτήριο λειτουργούν και στην Ελλάδα. Πρόκειται για λίγες τοπικές γραμμές που διάφοροι Δήμοι λειτουργούν προς όφελος των

δημοτών τους καλύπτοντας οι ίδιοι τα λειτουργικά τους έξοδα. 
8 Περισσότερα στο: https://www.vdl.lu/en/getting-around/bus/free-public-transport-and-exceptions και (Boffey, 2018).
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5 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

 2. Βασικά στοιχεία και δεδομένα για
τις ΔΣ Θεσσαλονίκης
Οι ΔΣ στη Θεσσαλονίκη παραδοσιακά (από το 1957) είχαν ως
φορέα εκτέλεσης έργου τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης – ΟΑΣΘ ΑΕ ο οποίος ανήκε σε ιδιώτες αυτοκινητιστές
κατά τα πρότυπα (αλλά όχι ακριβώς) των ΚΤΕΛ. Ο ιδιωτικής ιδιο-
κτησίας ΟΑΣΘ, κρατικοποιήθηκε το 2017 (με τον Ν. 4482/17) και
τη θέση του πήρε ο κρατικός φορέας Αστικές Συγκοινωνίες Θεσ-
σαλονίκης – ΑΣΥΘ ΑΕ. Ταυτόχρονα, με τον ίδιο νόμο, δημιουργήθηκε
για πρώτη φορά ένας «επιβλέπων» φορέας κατά τα πρότυπα του
ΟΑΣΑ στην πρωτεύουσα, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου
Θεσσαλονίκης – ΟΣΕΘ Α.Ε. Η οργανωτική αυτή δομή άλλαξε πάλι
το 2019, με τον Ν. 4640/2019 ο οποίος κατήργησε τον ΑΣΥΘ και
επανάφερε τον ΟΑΣΘ ως τον φορέα παροχής συγκοινωνιακού
έργου αλλά διατήρησε τον ΟΣΕΘ ως τον φορέα σχεδιασμού και
επίβλεψης του όλου συστήματος. Η δημιουργία του ΟΣΕΘ ήταν
κάτι που υποστηρίζαμε - όλη η επιστημονική κοινότητα της Θεσ-

σαλονίκης - για πολλά χρόνια ιδίως ενόψει της μελλοντικής λει-
τουργίας του Μετρό και άλλων δυνητικά μεταφορικών μέσων9.

Δυστυχώς το σύστημα των ΔΣ Θεσσαλονίκης δείχνει μια συνεχή
αρνητική πορεία τα τελευταία 8 χρόνια (περίοδος 2012-2019).
Οι αλλαγές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που αναφέρθηκαν πα-
ραπάνω, δεν βοήθησαν και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι
μάλλον επέτειναν την φθορά του συστήματος με κύρια ένδειξη τη
δραματική μείωση του αριθμού των λεωφορείων10. Τα στατιστικά
στοιχεία της τελευταίας 8ετίας (2012 - 2019) είναι ενδεικτικά. Ο
Πίνακας 1 παρουσιάζει τα συνολικά και τα ωφέλιμα οχηματο-χι-
λιόμετρα που εκτελέστηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2012-2019.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ενώ το έτος 2012 ο ΟΑΣΘ πραγματοποίησε
43.644.369 ωφέλιμα οχηματο-χιλιόμετρα, το έτος 2019 πραγ-
ματοποίησε μόλις 25.287.477, δηλαδή υπήρξε μείωση έργου
κατά 42%! Οι ετήσιες ποσοστιαίες μειώσεις του συγκοινωνιακού
έργου οι οποίες μέχρι το 2017 ήταν μονοψήφιες, της τάξης του
5% κατά μέσο όρο, διπλασιάστηκαν αμέσως μετά.  

Αντίστοιχα η επιβατική κίνηση κατά το χρονικό διάστημα 2012-
2019 παρουσιάζει επίσης δραματική μείωση. Όπως φαίνεται στο
Σχήμα 2, το έτος 2012 ο ΟΑΣΘ μετακίνησε συνολικά 166.276.025
επιβάτες ενώ το έτος 2019 μόλις 75.773.137, δηλαδή μείωση

περίπου 46% που σημαίνει 90.502.888 λιγότεροι επιβάτες! Σε
ετήσια βάση η μείωση της επιβατικής κίνησης γίνεται δραματική
και ιδιαίτερα έντονη από το 2017 και μετά. 

9    Η ανάθεση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕΘ στον πεπειραμένο συνάδελφο Συγκοινωνιολόγο Γιάννη Τόσκα επιτείνει τη θετική
προδιάθεση και προσδοκίες για τον Οργανισμό αυτόν.   

10 Σαν λύση ανάγκης ανατέθηκαν τελευταία, αρκετές γραμμές του αστικού ιστού της πόλης στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Πίνακας 1:  Παραγόμενο 
έργο (οχ-χλμ) από τον 
ΟΑΣΘ, 2012-2019.  
Πηγή: Στατιστικά στοιχεία 
ΟΣΕΘ 

Σχήμα 2:  Επιβατική 
Κίνηση στις ΔΣ Θεσσαλο-
νίκης την περίοδο 2012-
2019 
Πηγή: Στοιχεία ΟΣΕΘ 
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6 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Τα κάθε είδους έσοδα για το σύστημα ΔΣ Θεσσαλονίκης σε σχέση
με τις δαπάνες του, φαίνονται στον Πίνακα 2 και παρουσιάζουν
ανάλογες τάσεις. Τα στοιχεία του Πίνακα φθάνουν μέχρι το 2016

γιατί μετά την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, το 2017, σταμάτησαν να
δημοσιοποιούνται έσοδα – δαπάνες για το σύστημα ΔΣ Θεσσαλονίκης. 

Πίνακας 2:  Έσοδα-
δαπάνες ΟΑΣ 
Θεσσαλονίκης
την περίοδο 
2012-2016 

Πηγή: Ισολογισμοί 
και αποτελέσματα 
χρήσης ΟΑΣΘ με βάση
την εκκαθάριση που
έγινε ενόψει 
της δημιουργίας 
της ΑΣΥΘ το 2017.
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7 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, οι εισπράξεις λεωφορείων «εξ ει-
σιτηρίων και καρτών» βαίνουν μειούμενες την περίοδο 2012 -
2015, με σχετικά μικρά ποσοστά (της τάξης του -1 έως -2%).
Μεταξύ 2015 και 2016, η μείωση αποκτά δραματικό μέγεθος της
τάξης του -13%. Κρίνοντας από το διάγραμμα του Σχήματος 2 που
δείχνει τη δραματική επίσης πτώση της επιβατικής κίνησης και
μετά το 2016, λογικό είναι να εκτιμηθεί ότι η μεγάλη αυτή μείωση
στις εισπράξεις μεταξύ 2015 και 2016 συνεχίστηκε και τα επόμενα
χρόνια κατ’ ανάλογο τρόπο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση
εσόδων από εισιτήρια και κάρτες με τις συνολικές δαπάνες του
φορέα. Η σχέση αυτή είναι μεταξύ 30 και 35%. Η διαφορά
καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της, από την αντισταθμιστική
εισφορά που δίνει το κράτος (δηλαδή επιδότηση). Η εισφορά
αυτή για το εξεταζόμενο διάστημα είναι της τάξης των 100 εκ
Ευρώ κατ’ έτος. Η αντισταθμιστική αυτή εισφορά κάνει τον ΟΑΣΘ
να μην παρουσιάζει, στα βιβλία του, λειτουργικό έλλειμμα. Είχα
πρόσφατα την ευκαιρία να συλλέξω και επεξεργαστώ αναλυτικά
στοιχεία κίνησης και χρηματοδότησης και για τις ΔΣ της πρωτεύουσας
στα πλαίσια εργασίας μου για την Ακαδημία Αθηνών11 και είδα ότι
και στην περίπτωση της πρωτεύουσας η κατάσταση είναι παρόμοια
με αυτήν της Θεσσαλονίκης αν και σχετικά κάπως καλλίτερη.

H παραπάνω εικόνα για το σύστημα των ΔΣ Θεσσαλονίκης δεν
πρέπει να συγχέεται με τις πολύ θετικές και πρωτοπόρες εφαρμογές
ευφυών συστημάτων μεταφορών και καινοτόμων τεχνολογιών
κυκλοφοριακού ελέγχου που έχουν γίνει σε όλο το σύστημα με-
ταφορών και κυκλοφορίας της πόλης τα τελευταία 20 χρόνια. Οι
καινοτόμες αυτές εφαρμογές στη μεγάλη πλειοψηφία τους ξεκινούν
από την επιστημονική κοινότητα της περιοχής στα πλαίσια μεγάλων
Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών έργων και μεταπίπτουν
μετά σε λειτουργικά συστήματα που τα συντηρούν και λειτουργούν
οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς (Δήμοι, ΟΣΕΘ, Περιφέρεια).
Καταλυτικός έχει υπάρξει ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας
στο ΑΠΘ και στο ΕΚΕΤΑ12 του οποίου το Ινστιτούτο Μεταφορών έχει
πάρει πολλές πρωτοβουλίες και πανευρωπαϊκές πρωτιές με πι-
λοτικές εφαρμογές σε όλους τους τομείς των ευφυών συστημάτων
μεταφορών, «έξυπνων πόλεων», κ.ά. Στον τομέα των ΔΣ, π.χ.,
ήταν ένα τέτοιο πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα (το 2006, χρη-
ματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ με το όνομα «Τηλεματική») που ξε-
κίνησε το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης των επιβατών
στις στάσεις το οποίο εφάρμοσε και εγκατέστησε μετά ο ΟΑΣΘ σε
όλες τις γραμμές του πριν 10 περίπου χρόνια. 

3.Μεταβαίνοντας από τις αυξανόμε-
νες επιδοτήσεις στην ολική χρηματο-
δοτική κάλυψη (χωρίς εισητήρια)

3.1 Γενική αποτίμηση 
Τα στοιχεία που παρατέθηκαν στα προηγούμενα δείχνουν ότι το
υπάρχον σύστημα ΔΣ στη Θεσσαλονίκη δεν βρίσκεται σήμερα σε

ένα ικανοποιητικό, ποιοτικά και ποσοτικά, επίπεδο. Η πανδημία
COVID ήρθε σαν ένας επί πλέον απρόβλεπτος αρνητικός παράγων
για να επιδεινώσει την κατάσταση και να καθυστερήσει ακόμη πε-
ρισσότερο τη μελλοντική ανάκαμψη του συστήματος. Πρώτο, κυ-
ριότερο και πιο επείγον ζήτημα είναι η ανανέωση του στόλου των
λεωφορείων με μεγάλη αύξηση του αριθμού τους. Δεύτερο και
επίσης σημαντικό θέμα είναι η εξασφάλιση οικονομικής αυτοτέλειας
και βιωσιμότητας ως προς τη λειτουργία του συστήματος. Το θέμα
αυτό έχει δύο σκέλη. Πρώτον, την προετοιμασία και χωρίς άλλες
αναβολές εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και της συναφούς Ελληνικής
νομοθεσίας για την ανάθεση του μεταφορικού έργου σε φορείς
(ΕΚ 1370/07 και Ελληνικοί Νόμοι 4199/2013, 4568/2018 και
4640/2019)13 και δεύτερον, την εξεύρεση πόρων σύμφωνα και
με όσα στα προηγούμενα. 

Η εξασφάλιση οικονομικής αυτοτέλειας και βιωσιμότητας θα εξαρ-
τηθεί και από το είδος και τις προβλέψεις των επί μέρους συμβάσεων
που θα γίνουν μεταξύ της (δημόσιας) αναθέτουσας αρχής (ΟΣΕΘ)
και των φορέων συγκοινωνιακού έργου (λεωφορεία, Μετρό και
ενδεχομένως και άλλα μέσα) σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτικές
πηγές που θα εξασφαλιστούν. Η διαδικασία για τη σύνταξη και
έλεγχο των κατάλληλων προδιαγραφών για τις αναγκαίες διαγω-
νιστικές διαδικασίες και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων
εκτέλεσης έργου σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στον Ευ-
ρωπαϊκό Κανονισμό 1370/07 πρέπει να αρχίσει άμεσα. Για κάθε
είδος σύμβασης υπάρχει πλούσια Ευρωπαϊκή εμπειρία και στοιχεία
που πρέπει να μελετηθούν και αναλυθούν κατά περίπτωση ώστε
να βγουν τα αναγκαία συμπεράσματα και οι λεπτομέρειες για το
ενδεικνυόμενο σύστημα στη Θεσσαλονίκη (Wefering et al, 2013),
(Hickman et al, 2013), (Seba, 2017), (Ruiz-Montañez, 2017). 

3.2 Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο
Όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο η δική μου πρόταση είναι
μελετηθεί ένα νέο καθεστώς χρηματοδότησης που να: 
1. Εξασφαλίζει την καθολική, ριζική και μόνιμη αντιμετώπιση των

προβλημάτων χρηματοδότησης του συστήματος ΔΣ. Είναι εντυ-
πωσιακό ότι εδώ και 40 χρόνια κάθε Ελληνική κυβέρνηση
αποφεύγει να μελετήσει το θέμα αυτό και να δώσει ριζική και
μόνιμη λύση καταφεύγοντας συνήθως σε αποσπασματικές (πυ-
ροσβεστικές θα έλεγα) ενέργειες κάτω από την πίεση απεργιών
και άλλων καταστάσεων.

2. Επιτρέπει την ανταγωνιστική ανάθεση των υπηρεσιών σε φορείς
που θα είναι κατάλληλοι.

3. Ενσωματώνει στην όλη προσφορά μεταφορικού έργου ένα κα-
θεστώς συνεχούς αξιολόγησης και ελέγχου των προσφερόμενων
υπηρεσιών. 

Ένα τέτοιο καθεστώς συνολικής αντιμετώπισης της χρηματοδότησης
του συστήματος των αστικών ΔΣ της Θεσσαλονίκης (λεωφορεία,
Μετρό και ενδεχομένως τραμ ή πλωτά μέσα στο μέλλον) θα
απαιτήσει κατάλληλη νομοθετική κάλυψη και θα πρέπει να
εξετάσει σοβαρά (κατά τη γνώμη μου να περιλάβει) και την περί-

11  Ο ενδιαφερόμενος θα τα βρει στα επίσημα Πρακτικά της ολομέλειας της Ακαδημίας στο τεύχος 95/2020, σελ. 58-97.
12  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
13 Η εφαρμογή αυτή έχει αναβληθεί με επίκληση «εκτάκτων αναγκών» μέχρι το 2022.
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πτωση της ολικής κατάργησης των εισιτηρίων. Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή εμπειρία, οι δυνητικές πηγές εσόδων για ένα μόνιμο
σύστημα χρηματοδότησης των αστικών ΔΣ, περιλαμβάνουν: 
1. Έσοδα από εισιτήρια (αν φυσικά, αυτά καταργηθούν παύει να

υπάρχει).
2. Κρατικές επιχορηγήσεις των φορέων. Αυτές μπορεί να προέρχονται

από τη γενική ή τοπική φορολογία. Στην πρώτη περίπτωση
(όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα) οι επιδοτήσεις επιβαρύνουν
όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της χώρας, ενώ στη δεύτερη
βαρύνουν τους κατοίκους της περιοχής στην οποία λειτουργεί
το σύστημα.  

3. Αποζημιώσεις (από την αναθέτουσα αρχή) για εφαρμογή κοι-
νωνικής πολιτικής την οποία αυτή επιβάλλει στον φορέα (π.χ.
εκπτώσεις σε ειδικές κοινωνικές ομάδες). Ισχύει και εδώ το
προηγούμενο σχόλιο με την επί πλέον παρατήρηση ότι τα οφει-
λόμενα ποσά πρέπει να καθορίζονται και ελέγχονται αναλυτικά
με βάση συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και μεθοδολογία
(κάτι που μέχρι σήμερα δεν συμβαίνει στην Ελλάδα). 

4. Έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες (π.χ. διαφημίσεις, κ.ά.). 
5. Ειδικοί τοπικοί φόροι ή τέλη που επιβάλλονται σε εταιρείες και

επιχειρήσεις ενός συγκεκριμένου μεγέθους έναντι της εξυπηρέ-
τησης που προσφέρει στους εργαζόμενους το σύστημα των ΔΣ.

6. Ειδικά τέλη ΔΣ που επιβάλλονται π.χ. για είσοδο σε ιδιαίτερα
συμφορημένες ή ευαίσθητες περιοχές.

7. Επιβολή φόρου υπέρ των ΔΣ στα καύσιμα των αυτοκινήτων
που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή (αυτό δεν σημαίνει
κατ’ ανάγκη αύξηση της τιμής των καυσίμων γιατί μπορεί να
γίνει με αντίστοιχη μικρή μείωση του εισπρακτέου σήμερα
φόρου υπέρ του Δημοσίου που είναι αρκετά μεγάλος – πάνω
από το 65% της τιμής του καυσίμου).

8. Ειδικά τέλη λόγω αύξησης της αξίας γης από την εξυπηρέτηση
που προσφέρει το σύστημα ΔΣ (land value capture). 

9. Δάνεια για επενδύσεις σε υποδομές και οχήματα. 
10. Ιδιωτικά κεφάλαια (δωρεές ή δάνεια). 
11. Διάφορα άλλα έσοδα (π.χ. ενοικιάσεις χώρων σε τρίτους). 

Η διεθνής βιβλιογραφία και πρακτική παρέχουν πολλά παραδείγματα
πηγών χρηματοδότησης για τα συστήματα ΔΣ και υπάρχουν πολλές
«καλές πρακτικές» π.χ. από τη Διεθνή Ένωση Δημοσίων Συγκοι-
νωνιών (UITP)14, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018), (Seba, 2017),
(UNECE, 2017), (Ruiz-Montañez, 2017), (Buehler και Pucher,
2011), (Tscharaktschiew και Hirte, 2011), (Robinson, 2010).

Για τη Θεσσαλονίκη, από τα στοιχεία του Πίνακα 2, προκύπτει ότι
τα έσοδα από εισιτήρια καλύπτουν το 29% των συνολικών δαπανών
του φορέα το 2012 (54,373 εκ. Ευρώ), ενώ το 2016 το ποσοστό
αυτό ήταν 33% περίπου (48,151 εκ. Ευρώ). Επί πλέον τα έσοδα

αυτά, από εισιτήρια, καλύπτουν μόλις το 50% περίπου της μισθο-
δοσίας του προσωπικού του ΟΑΣΘ. Συνεπώς ένα ποσοστό, της
τάξης του 70% των συνολικών δαπανών του σημερινού φορέα,
ήδη καλύπτεται από πηγές εκτός των εισιτηρίων. Στο μεγαλύτερο
μέρος της, η διαφορά (συνολικές δαπάνες – έσοδα από εισιτήρια)
καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω των «αντισταθμιστικών
εισφορών» - δηλαδή από όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της
χώρας. Σε απόλυτα και στρογγυλευμένα νούμερα, για απλοποίηση,
η σημερινή πρακτική είναι να δίνεται κάθε χρόνο μια κρατική επι-
δότηση στον φορέα εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου της Θεσ-
σαλονίκης, της τάξης των 100 εκ. Ευρώ. Τα έσοδα από εισιτήρια
είναι περίπου 50 εκ. Ευρώ και έτσι καλύπτεται το σύνολο των
ετήσιων δαπανών που είναι 150 εκ. Ευρώ περίπου. 

Τα νούμερα αυτά προφανώς θα αλλάξουν όταν αρχίσει να λειτουργεί
το Μετρό. Κατά τη δική μου εκτίμηση το ποσοστό των συνολικών
δαπανών του συστήματος ΔΣ που δεν θα καλύπτεται από το
εισιτήριο θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι το κόστος
ανά επιβάτη του Μετρό θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των
λεωφορείων. Θα πρέπει έτσι η αντισταθμιστική καταβολή από το
κράτος να αυξηθεί. 

Η κάλυψη του συνολικού ποσού των 150 εκ. Ευρώ τον χρόνο
μπορεί να γίνει σε μόνιμη βάση αξιοποιώντας μία ή περισσότερες
από τις χρηματοδοτικές πηγές της προηγούμενης ενότητας 3.2.
Ειδικότερα προτείνεται να εξεταστούν οι περιπτώσεις 4-7. Αν υπο-
θέσουμε ότι ακολουθείται η περίπτωση 7, η οποία έχει πολλά και
αυτονόητα πλεονεκτήματα – στα οποία δεν θα υπεισέλθω εδώ –
μια χονδρική εκτίμηση του ύψους της αύξησης που θα απαιτείτο
ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου για να συγκεντρωθεί το ποσόν
των 150 εκ. Ευρώ, θα έδινε μια αύξηση 5 λεπτών ανά λίτρο
βενζίνης και 4 λεπτών ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης15. Τα ποσά
αυτά – ακόμα και αν ήταν μεγαλύτερα – θεωρώ ότι είναι εφικτά
να επιβληθούν χωρίς μεγάλο πολιτικό κόστος. Αν μάλιστα η χρη-
ματοδοτική αυτή πηγή συνδυαστεί με μια ή περισσότερες από τις
άλλες (αριθ. 4-6 στο 3.2 παραπάνω), τότε τα σχετικά νούμερα θα
είναι πολύ ευκολότερο να περάσουν πολιτικά. 

Σε αντιστάθμισμα, η Θεσσαλονίκη θα αποκτούσε ένα μόνιμο και
βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης των ΔΣ της και οι πολίτες της
περιοχής θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν το σύστημα ελεύθερα
και χωρίς τους περιορισμούς του εισιτηρίου. Ταυτόχρονα, οι φορείς
εκτέλεσης έργου απαλλαγμένοι από τα κόστη και τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες έκδοσης, διαχείρισης και ελέγχου των εισιτηρίων θα
επικεντρώνονταν στην παροχή ποιοτικού έργου σύμφωνα με τις
συμβάσεις που θα είχαν υπογράψει (και πάντα κάτω από τον
αυστηρό έλεγχο του ΟΣΕΘ). 

14 Ιδιαίτερα συνιστάται το εγχειρίδιο χρηματοδότησης συστημάτων δημοσίων συγκοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων Συγκοινωνιών - UITP (Fi-
nancing Toolbox, στο: http://www.uitp.org/financing-toolbox). Επίσης το εγχειρίδιο της ίδιας ένωσης: Τhe value of public transport: Ηow to im-
plement land value capture, στο: https://www.uitp.org/sites/default/files/LVC_PR.pdf.

15 Με βάση τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμων του 2017, όπου η κατανάλωση βενζίνης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτιμάται στους πε-
ρίπου 2000 Κιλοτόννους βενζίνης το χρόνο και 0,7 κιλοτόννους πετρελαίου.  
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3.3 Τι προτείνεται να γίνει άμεσα 
Το οργανωτικό πλαίσιο που υπάρχει στις ΔΣ της Θεσσαλονίκης,
είναι σήμερα ικανοποιητικό και δεν χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή.
Αν μάλιστα δημιουργηθεί και η εθνική Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών
Μεταφορών (ΡΑΕΜ) που προβλέπει ο Ν.4199/13, τότε αυτό θα
είναι πλήρες. 

Εκεί που χρειάζεται δράση και μάλιστα άμεση, είναι να αρχίσει
τώρα (και όχι το 2022!) η προετοιμασία για εφαρμογή της
ισχύουσας νομοθεσίας που εναρμονίζει τη χώρα με τον ΕΚ
1370/2007. Ταυτόχρονα να γίνει μελέτη και θεσμοθέτηση μιας
ενιαίας και συνολικής πολιτικής για τη χρηματοδότηση του συ-
στήματος των ΔΣ. Η πολιτική αυτή πρέπει να καλύπτει το σύστημα
στην ολότητά του δηλαδή και με το υπό κατασκευή Μετρό του
οποίου η λειτουργία αναμένεται να είναι επίσης προβληματική
από πλευράς ελλειμάτων και αναγκών χρηματοδότησης, όπως
και η κατασκευή του. Η όλη προσπάθεια, πρέπει να περιλαμβάνει
τέσσερις βασικές «συνιστώσες δράσεων»: 

1. Δημιουργία του πλαισίου ανάθεσης υπηρεσιών ΔΣ σε κατάλ-
ληλους φορείς μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες όπως προ-
βλέπει το άρθρο 45 του Ν.4568/2018. Η εκτέλεση του μετα-
φορικού έργου θα γίνεται κάθε φορά μέσα από αναθέσεις
έργου (ορισμένου χρόνου) που θα περιλαμβάνουν και προ-
βλέψεις για ανάπτυξη υποδομών. Η «αναθέτουσα αρχή» σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1370/07 θα είναι ο ΟΣΕΘ και φορείς
εκτέλεσης αυτοί που θα επιλεγούν από τη διαγωνιστική διαδι-
κασία. Αν ακολουθηθεί η πρόταση για κατάργηση του συστήματος
των εισιτηρίων που γίνεται εδώ, θα πρέπει να προτιμηθούν
συμβάσεις καθαρού κόστους (net cost) με αυστηρά καθορισμένο
και ελεγχόμενο τρόπο προσδιορισμού του κόστους και αποζη-
μίωση από το ειδικό ταμείο «Ανάπτυξης & Λειτουργίας του Συ-
στήματος ΔΣ Θεσσαλονίκης» που προτείνεται παρακάτω.  
Το θέμα αυτό απαιτεί μια συστηματική και σε βάθος μελέτη για
τη χρηματοδότηση του συστήματος των ΔΣ στη Θεσσαλονίκη.
Η μελέτη αυτή θα πρέπει να εκπονηθεί άμεσα και να κληθεί
να αναλύσει το συνολικό κόστος λειτουργίας του συστήματος
καθώς και το συνολικό «κοινωνικό κόστος» (full social cost)16

για το σύνολο των μεταφορικών μέσων (λεωφορεία, Μετρό).
Να ελέγξει επίσης αναλυτικά τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης
για εφαρμογή της «δωρεάν» (χωρίς εισιτήριο) δημόσιας συγ-
κοινωνίας όπως ενδεικτικά προτάθηκαν στα προηγούμενα.

2. Συνολική και ενιαία αντιμετώπιση του θέματος της χρηματοδό-
τησης των φορέων ΔΣ στην αστική περιοχή Θεσσαλονίκης, με: 

i. Θεσμοθέτηση των πόρων για την κάλυψη του συνολικού
κόστους λειτουργίας  από τις πηγές που θα προταθούν από
τη μελέτη (π.χ. περιπτώσεις 4-7 της προηγούμενης ενότητας). 

ii. Δημιουργία ειδικού «Ταμείου Ανάπτυξης & Λειτουργίας του
Συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης». Στο
ταμείο αυτό, το οποίο θα λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη
και διοίκηση του ΟΣΕΘ, θα συγκεντρώνονται όλα τα κονδύλια

από τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης που θα επιλεγούν
καθώς επίσης και από άλλες πηγές π.χ. δωρεές, έσοδα
από διαφημίσεις, ή ότι άλλο αποφασιστεί. 

iii. Περιοδική διαδικασία υπολογισμού και ελέγχου του συνολικού
κόστους λειτουργίας των φορέων εκτέλεσης έργου, για κα-
θορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης αλλά και έλεγχο
του τρόπου λειτουργίας τους. 

iv. Αποζημίωση των φορέων εκτέλεσης έργου για τις υπηρεσίες
που προσφέρουν με βάση την κατά περίπτωση σύμβαση
και τη διαδικασία υπολογισμού του συνολικού κόστους. 

3. Διαμόρφωση και θεσμοθέτηση χρηματοδοτικών εργαλείων
για την κεφαλαιουχική κάλυψη του συστήματος, για κατασκευή
δηλαδή υποδομών και αγορά οχημάτων ή ανταλλακτικών,
κλπ. Η κάλυψη των θεμάτων αυτών μπορεί να γίνει μέσα από
κατάλληλες συμβάσεις παραχώρησης ή στα πλαίσια των συμ-
βάσεων έργου που προαναφέρθηκαν αυξανομένης όμως έτσι
της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στον φορέα (για απόσβεση
των επενδύσεων που θα κάνει ο ίδιος σε ένα εύλογο χρονικό
διάστημα). 

4. Δημιουργία μηχανισμού και προδιαγραφών για συνεχείς ποι-
οτικούς ελέγχους για εξασφάλιση ποιοτικά υψηλών υπηρεσιών
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των φορέων στις συμβάσεις που
θα υπογράφουν με τον ΟΣΕΘ. 

Συμπερασματικά
Το εφαρμοζόμενο μέχρι σήμερα, λειτουργικό και χρηματοδοτικό
μοντέλο των ΔΣ στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί και δεν πρέπει να
συνεχιστεί στο μέλλον. Η ύπαρξη μονοπωλιακών μοντέλων λει-
τουργίας, όπου οι φορείς παροχής του μεταφορικού έργου το
εκτελούν με απ’ ευθείας ανάθεση και κρατική χρηματοδοτική ενί-
σχυση για ένα μεγάλο, και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτο, μέρος
των δαπανών τους δεν οδηγεί σε «βιώσιμες» λύσεις. Η Θεσσαλονίκη
προσφέρεται αυτή τη στιγμή να είναι η πρώτη αστική περιοχή της
χώρας που θα τολμήσει την αλλαγή και το σπάσιμο του φαύλου
κύκλου των αυξανόμενων «ελλειμάτων» – μείωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης – μείωση της επιβατικής κίνησης – κοκ. 

Οι τέσσερις βασικές «συνιστώσες δράσης» που διατυπώθηκαν
παραπάνω, πρέπει να προωθηθούν και υλοποιηθούν άμεσα, με
παράλληλη εισαγωγή συστήματος ολικής κάλυψης των δαπανών
από τοπικές πηγές χρηματοδότησης χωρίς πληρωμή εισιτηρίου.
Να σηματοδοτηθεί έτσι, μια νέα εποχή στις ΔΣ της πόλης με ένα
θετικό σοκ που θα είναι και η αρχή ενός «ενάρετου κύκλου»
ανάταξης του συστήματος. Το σοκ αυτό, δηλαδή η απαλλαγή από
το σύστημα των εισιτηρίων, είναι πλέον δόκιμο και θεμιτό σε παγ-
κόσμια βάση και έχει συμβάλλει στην επίλυση του χρηματοδοτικού
προβλήματος πολλών συστημάτων ΔΣ σε πόλεις ανάλογου
μεγέθους με τη Θεσσαλονίκη. Αν το πλούσιο Λουξεμβούργο το
τόλμησε, και πήρε το πολιτικό κόστος, μπορεί και η Ελλάδα να
κάνει το ίδιο αρχίζοντας από τη Θεσσαλονίκη.  

16 Το κοινωνικό κόστος είναι το άθροισμα από όλα τα κόστη που επιφορτίζονται τα μέλη του κοινωνικού συνόλου ανεξάρτητα από το εάν τα κόστη αυτά
επιβαρύνουν τον φορέα εκείνο που αποφάσισε ότι τα κόστη αυτά θα δημιουργηθούν.
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Εκδοχές συναινετικών εγκλεισμών και κριτήρια
κοινωνικής ωριμότητας.

Κορωνοϊός – τροχαία ατυχήματα – κλιματική απορρύθμιση

Στον εγκλεισμό είμαστε συνηθισμένοι όσο και αν δεν θα θέλαμε
να το παραδεχτούμε. Προετοιμαζόμαστε από καιρό να τον
εντάξουμε στην καθημερινότητά μας σε διάφορες εκδοχές (τη-
λεργασία, τηλεαγορές, τηλεκπαίδευση…). Δεν ήταν μια δύσκολη
εμπειρία που απαιτούσε ωριμότητα. Αντί να εφησυχάζουμε θαυ-
μάζοντας ανύπαρκτες επιδόσεις, θα ήταν προτιμότερο να κινη-
τοποιηθούμε γιατί τα χειρότερα ως προς την κλιματική αλλαγή
είναι μπροστά μας.

Εισαγωγή 
Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η σημερινή κινητοποίηση στον
πλανήτη απέναντι στον COVID-19. Ωστόσο αν το χειμερινό lock
down ήταν ένα απότομο σταμάτημα στη ζωή της πόλης, τούτο το
δεύτερο, που κλείνει τη χρονιά, μοιάζει προσαρμοσμένο στην
πραγματικότητα της πόλης, είναι σαν να το εντάξαμε ομαλότερα
στην καθημερινότητά μας. Μαθαίνουμε να ζούμε με το lock down. 

Θάνος Βλαστός* 

Υπήρξε ‘πειθάρχηση’ στον εγκλεισμό λόγω κορωνοϊού, που αποκάλυψε
την κρυμμένη ωριμότητα της κοινωνίας μας, ή μήπως είναι ένας μύθος
που προβάλλεται ώστε να βελτιωθεί η κακή εικόνα της χώρας μας προς
τα έξω; Αν υπάρχει αυτή η ωριμότητα γιατί δεν είχε εκδηλωθεί απέναντι
σε άλλα σοβαρά προβλήματα όπως στα τροχαία ατυχήματα ή στην 
κλιματική απορρύθμιση; 
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Η κυκλοφορία στους δρόμους είναι πολλαπλάσια αυτής του
πρώτου, εργαζόμαστε, σπουδάζουμε, τα θέατρα ανεβάζουν πα-
ραστάσεις διαδικτυακές, κάτι ανάλογο γίνεται και στα γήπεδα.
Στο πρώτο lock down η στάση της ελληνικής κοινωνίας παρου-
σιάστηκε ως υπόδειγμα. Η πλειονότητα των κατοίκων τήρησε
τους αυστηρούς περιορισμούς, κάτι το οποία θεωρήθηκε ως μια
«ευχάριστη έκπληξη, για έναν τόσο ατίθαση λαό». Παρουσιάστηκε
ως υπευθυνότητα, μήπως όμως επρόκειτο για αντίδραση πανικού
απέναντι στο πρώτο σοκ αν και οι συνέπειες στην Ελλάδα ήταν
μικρές, δεν είχαν καμία σχέση με τις συνέπειες που ζούμε τώρα.
Σημειώνεται επίσης ότι δεν υπήρχε λόγος αντίδρασης στο πρώτο
lock down, αφού σε συνθήκες χειμώνα οι επιθυμίες για ανοιχτούς
χώρους βρίσκονται, εν υπνώσει. Όσα σημαίνει το καλοκαίρι απο-
δείχτηκαν πολύ ισχυρότερα του πανικού του χειμώνα. Δεν ήταν
όμως ισχυρότερα και του ιού ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την
ευκαιρία. 

Αν υπήρχε υπευθυνότητα αυτή θα είχε εκδηλωθεί και το καλοκαίρι.
Θα είχε επίσης εκδηλωθεί απέναντι και σε άλλες απειλές που
αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και τον πλανήτη στο σύνολό του.
Πρόκειται για απειλές με τεράστιο κόστος, που κάποιες πραγματικά
υπεύθυνες κοινωνίες έχουν δείξει το πώς αντιμετωπίζονται. Αν
όντως είμαστε ώριμοι και υπεύθυνοι θα είχαμε συμμετάσχει μέχρι
σήμερα πολύ πιο ουσιαστικά στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια
απέναντί τους. Αντίθετα, ως προς αυτές τις απειλές μας χαρακτήρισαν
απάθεια ή συνειδητή συλλογική άρνηση να συνεργαστούμε, τόσο
μεταξύ μας όσο και με τους ευρωπαίους εταίρους μας. 

Παραδείγματα παγκόσμιων απειλών
Τα κρούσματα του COVID-19 μέχρι σήμερα, σε διάστημα σχεδόν
ενός έτους, έχουν φτάσει στον κόσμο στα 62 εκ. και οι νεκροί στο
1,5 εκ. Όμως υπάρχουν σοβαρότερες απειλές, που έχουν προκα-
λέσει ήδη πολύ περισσότερα θύματα: Ας σταθούμε σε δύο.  

Τροχαία ατυχήματα. Εδώ και πολλά χρόνια, ο ετήσιος αριθμός
των νεκρών ξεπερνά το 1 εκ. (πέρυσι ήταν 1,35 εκ.), οι δε
τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους θα μείνουν μόνιμα ανάπηροι,
τα 50 εκ. 
Κλιματική απορρύθμιση. Είναι μέχρι τώρα υπεύθυνη για εκατομμύρια
νεκρούς. To Global Humanitarian Forum του ΟΗΕ εκτιμά, μόνο
για το έτος 2030, ότι οι νεκροί θα φτάσουν τις 500.000 και το
κόστος των επιπτώσεων θα αγγίξει τα 600 δις δολ. Οι επιπτώσεις
από την υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζουν 300 εκ. άτομα
τον χρόνο και αν η παγκόσμια κοινότητα δεν αντιδράσει, σε
μερικές δεκαετίες, το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό και θα
αφορά τους πάντες. H επιστημονική Διακυβερνητική Επιτροπή
για την Αλλαγή του Κλίματος -Intergovernmental Panel on Climate
Change-IPCC- που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, σε πρόσφατη έκθεσή της, υποστηρίζει ότι η
ανθρωπότητα έχει στη διάθεσή της 10 χρόνια για να μειώσει τις
εκπομπές ρύπων κατά 45%, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005,
ενώ μέχρι το 2050 θα πρέπει να τις έχει μειώσει κατά 100%.

Αυτό που έχουν κοινό ο κορωνοϊός, τα τροχαία ατυχήματα, και η

κλιματική απορρύθμιση είναι η απειλή του θανάτου ενώ και για
τα τρία, το να τα αποφύγουμε, πολλά εξαρτώνται από την αποφα-
σιστικότητά μας. Πράγματι, στην περίπτωση του κορωνοϊού έγινε
φανερό ότι, μέχρι να βρεθούν φάρμακο και εμβόλιο, η κοινωνική
αποστασιοποίηση θα καταφέρνει τουλάχιστον να περιορίζει τα
κρούσματα. Για τα τροχαία είναι γνωστό ότι με χαμηλότερες
ταχύτητες μειώνονται θεαματικά (το International Transport
Forum ανέδειξε πρόσφατα το αυτονόητο, τη σημασία δηλαδή του
να πέσει στις πόλεις το όριο ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα – είναι το
όριο πάνω από το οποίο από τη σύγκρουση αυτοκινήτου με πεζό
η πιθανότητα θανάτου του αυξάνεται εκθετικά). Προφανώς θα
μπορούσαμε να πατάμε λιγότερο γκάζι. Αν φτάναμε λίγο αργότερα
στον προορισμό μας δεν θα χάναμε τόσα πολλά. Ως προς την κλι-
ματική απορρύθμιση, ο άνθρωπος την προκάλεσε με τις επιλογές
του. Αν αποφάσιζε σήμερα να τις αλλάξει, αυτό θα μπορούσε να
αντιστρέψει την πορεία προς τον γκρεμό.   

Ωστόσο, μεταξύ της κοινωνικής αποστασιοποίησης, της μείωσης
των ταχυτήτων, και της αυτοσυγκράτησης στην κατανάλωση
φυσικών πόρων, αυτή που θεωρητικά θα ήταν μακράν το πιο δύ-
σκολο να γίνει αποδεκτή, επειδή είναι απόλυτη λύση, είναι η
πρώτη. Με το lock down σταματούν οι δραστηριότητες, ο κόσμος
μένει άνεργος, επιχειρήσεις πτωχεύουν, παραλύει η οικονομία,
η πόλη κλείνει, ο χρόνος που είναι ταυτισμένος με παραγωγή και
έργο που είναι απαραίτητα για να συντηρούνται κεκτημένα επίπεδα
ζωής και κατανάλωσης, παραμένει στάσιμος. Θα ήταν ευκολότερη
της αποδοχής του lock down η συναίνεση στην άσκηση πολιτικών
απέναντι στα τροχαία και στην κλιματική απορρύθμιση. Ωστόσο
δεν υπάρχει συναίνεση, αδρανούμε αν και αντιλαμβανόμαστε ότι
ενώ τα κέρδη από την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών θα ήταν
τεράστια, οι ανατροπές στην καθημερινότητά μας θα ήταν ελεγ-
χόμενες. 
• Η μείωση των ταχυτήτων δεν είναι ακραία ρύθμιση. Δεν θα

σήμαινε κατάργηση των μετακινήσεων. Αντίθετα, η στροφή σε
οχήματα που έχουν μεν μικρότερη ταχύτητα αλλά καταναλώνουν
και πολύ μικρότερο χώρο, θα περιόριζε τις εμπλοκές, θα μείωνε
τον κορεσμό και ο αριθμός των μετακινήσεων, με ήπια όμως
μέσα, θα αυξανόταν. Θα υπήρχαν επιπλέον και πολλές άλλες
θετικές πλευρές, π.χ.: 
• μείωση της ρύπανσης, του θορύβου, της κατανάλωσης

καυσίμου και επομένως του κόστους μετακίνησης, 
• πιο ευχάριστες μετακινήσεις, που θα επέτρεπαν να λειτουργούν

οι αισθήσεις, κυρίως όραση και ακοή, 
• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας εναλλακτικών μέσων

απέναντι στο αυτοκίνητο, όπως το ποδήλατο, που συνδυάζουν
μετακίνηση, άσκηση και παιχνίδι. 

Η αναθεώρηση των προτεραιοτήτων, ως προς το με τι μέσα θα
μετακινούμαστε, μέχρι ποιου ορίου θα επεκτείνουμε τις πόλεις
μας, τι θα τρώμε, πόσα προϊόντα θα καταναλώνουμε και ποιες θα
είναι οι πηγές της ενέργειας που θα χρησιμοποιούμε, ενώ θα
μπορούσε να επιβραδύνει, ακόμη και να αντιστρέψει την τάση
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν θα ήταν εις βάρος
της ποιότητας της ζωής μας, αντίθετα θα απολαμβάναμε συνθήκες
πολύ πιο ανθρώπινες και υγιείς. 
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Αδράνεια 
Το πρώτο lock down έδωσε την εντύπωση ότι απέναντι στην
επιδημία του κορωνοϊού, οι κάτοικοι του πλανήτη, δεν δίστασαν
να εφαρμόσουν οδηγίες εγκλεισμού, τις οποίες κανείς προηγου-
μένως δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι κυβερνήσεις θα
τολμούσαν να επιβάλουν. Στο δεύτερο lock down εκδηλώθηκαν
αντιδράσεις κυρίως από νέους. Ωστόσο αντιστοιχούν σε πολύ
υψηλό ποσοστό επί του συνόλου εκείνοι που ζητούν να διαρκέσει
όσο πραγματικά χρειαστεί μέχρι να υπάρξει λύση.  

• όμως αντίστροφα, απέναντι στα τροχαία, τα ποσοστά εκείνων
που συναινούν στη λήψη γενναίων μέτρων που θα μείωναν κα-
τακόρυφα θανάτους και τραυματισμούς, ενώ θα βελτίωναν συγ-
χρόνως και την ποιότητα ζωής στις πόλεις (στην Ελλάδα, που
είναι δεύτερη σε θανάτους στην Ευρώπη, το 2019 τα τροχαία
ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 16,6%, αν και εκεί, εδώ και αρκετά
χρόνια, μειώνονται σταθερά),  

• ως προς την κλιματική απορρύθμιση, οι πόλεις αδιαφορώντας,
συνεχίζουν να επεκτείνονται εις βάρος της πολύτιμης για καλ-
λιέργειες γης, τα αυτοκίνητα αυξάνουν δραματικά γρήγορα
(εκτιμάται ότι από 1,3 δις σήμερα το 2050 θα έχουν ξεπεράσει
τα 2,5 δις), η κατανάλωση καλπάζει και εξαντλούνται οι πηγές
του πλανήτη.

Η Ελλάδα και για τις δύο παραπάνω απειλές είναι γνωστή για τις
καθυστερήσεις της αλλά, χάρις στην υποτιθέμενη ‘ωριμότητα’
που επέδειξε στο πρώτο lock down απέναντι στον κορωνοϊό,
γέννησε στην παγκόσμια κοινότητα προσδοκίες, οι οποίες φυσικά
τώρα διαψεύδονται, αφού τα πάμε χειρότερα από πολλές άλλες
χώρες. 

Μακρά παράδοση και εξοικείωση
στον συναινετικό εγκλεισμό. 
Ερωτήματα  
Τι συνέβη λοιπόν με τον κορωνοϊό και με τα μέτρα περιορισμού
της μετάδοσής του; Γιατί τον προηγούμενο χειμώνα καταγράφηκαν
ποσοστά ‘πειθάρχησης’, τόσο υψηλά που θα τα ζήλευαν πολιτικές
απέναντι στα άλλα, πολύ κρισιμότερα προβλήματα της ανθρω-
πότητας;

Σε μια προσπάθεια ερμηνείας της τόσο ‘εντυπωσιακής’ ‘πειθάρχησης’
τρία κρίσιμα ερωτήματα θα άξιζε να απαντηθούν:

1. Η κοινωνία όντως πειθάρχησε σε αποφάσεις εγκλεισμού, ή
μήπως επανέλαβε εύκολα εμπειρίες που βιώνει εδώ και πάρα
πολλά χρόνια;  

Προφανώς δεν αιφνιδιάστηκαν αυτοί που ήταν ήδη έγκλειστοι,
προσωρινά ή μόνιμα, και δεν είναι λίγοι: τρόφιμοι ιδρυμάτων,
νεοσύλλεκτοι προ της ορκωμοσίας, έγκλειστοι σε καταυλισμούς
και στρατόπεδα προσφύγων, εσωτερικοί μαθητές σε σχολεία,
ναυτικοί, άτομα με αναπηρίες ή ασθένειες που τα εμποδίζουν να
βγαίνουν από το σπίτι, ηλικιωμένοι και κυρίως ηλικιωμένες νοι-

κοκυρές (όπως φαίνεται από τις έρευνες, περπατούν πολύ
λιγότερο από τους ανάλογης ηλικίας άνδρες), μοναχοί. Οι κάτοικοι
περιτοιχισμένων πόλεων του μεσαίωνα (οι πόρτες των οποίων
κλείδωναν τη νύχτα), μαθητές σε χωριά στους οποίους απαγο-
ρευόταν η έξοδος από το σπίτι μετά τις 20:00 κ.ά. Δεν είναι
επίσης ημερήσιος εγκλεισμός, για αρκετά περισσότερες ώρες
από όσες επίσημα προβλέπεται, αυτός που αποδέχονται αναγ-
καστικά πολλοί/ές εργαζόμενοι/ες σε εργοστάσια, γραφεία ή
καταστήματα, ερμητικά κλειστά (στην περίπτωση των τελευταίων,
το προσωπικό έχει και την πρόσθετη υποχρέωση να είναι συνεχώς
όρθιο); Εγκλεισμός είναι και το σχολείο για κάποια παιδιά, που
περιμένουν από το πρωί μέχρι το απόγευμα, να τα αναζητήσουν
οι γονείς τους μετά τη δουλειά.   

Η εξέλιξη που οδήγησε τον άνθρωπο, ακολουθώντας μια πορεία
10.000 ετών, ενώ ήταν επί εκατομμύρια χρόνια κυνηγός και
ζούσε στο ύπαιθρο, να ενταχθεί σε πυκνοκατοικημένες πόλεις
και να εγκλωβιστεί σε σπίτια-κλουβιά, όπου η ορατότητα προς τα
έξω ήταν πάντα πολυτέλεια που την πλήρωνες ακριβά, γεννά
ερωτήματα ως προς το ποια θα είναι η συνέχεια. Η αδιάκοπη και
δραματική αύξηση του πληθυσμού των πόλεων, με παράλληλη
συρρίκνωση των χωριών, δίνει μια ιδέα προς τα πού πηγαίνουμε.
Άραγε τι σημαίνει πραγματικά η εγκατάλειψη του χωριού και η
φυγή προς την πόλη; Εκτός από το να βρεις δουλειά και κάποιες
εξυπηρετήσεις, θα έπρεπε να κρύβει και την επιθυμία να ζήσεις
πιο εντατικά την πόλη και τους ανθρώπους της. Όμως μάλλον
δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Μήπως τελικά ψάχνεις να κλειστείς
στον εαυτό σου, χάρις στο άγνωστο πλήθος που θα σε περιβάλλει;
Πού είσαι αλήθεια πιο πολύ ορατός, στο χωριό ανάμεσα στους
λίγους, αλλά γνωστούς, ή στην πόλη ανάμεσα σε χιλιάδες άγνω-
στους; Πού αλήθεια είναι πιο εύκολο να χαθείς; Μήπως τελικά η
φυγή στην πόλη είναι και αυτή μια κίνηση συναινετικού εγκλεισμού; 

Αποκαλέστηκε εγκλεισμός το υποχρεωτικό κλείσιμο στο σπίτι
λόγω κορωνοϊού, όμως στον σημερινό κόσμο μας αποτελεί
τρέχουσα πρακτική και μια ακόμη στάση, συγγενής του εγκλεισμού,
που είναι η θωράκιση, αυτή τη φορά όχι απέναντι σε φορείς μο-
λυσματικών ιών, αλλά απέναντι σε διαφορετικούς, άρα ‘επικίν-
δυνους’ πληθυσμούς. Χώρες θωρακίζονται απέναντι στους πρό-
σφυγες, κλείνουν τα σύνορά τους σε μετανάστες, πλούσιοι θω-
ρακίζονται σε δικά τους προάστια απέναντι σε χαμηλά εισοδήματα,
ντόπιοι θωρακίζονται μακριά από υπνωτήρια ξένων εργατών
(όπως συμβαίνει σε πλούσιες αραβικές χώρες) κ.λπ. Οι ‘φρου-
ρούμενες κοινότητες’ (gated/club communities), κάτι σαν ιδιωτικές
περιοχές κατοικίας, πολλαπλασιάζονται με αυξανόμενους ρυθμούς
σε όλον τον κόσμο. Στις ΗΠΑ, το 2000, γύρω στα 9 εκ. ζούσαν σε
περίπου 20.000 τέτοιες κοινότητες (στη φρούρηση συχνά συμ-
μετέχουν και οι κάτοικοι και αυτό το δηλώνουν με σχετικές προ-
ειδοποιητικές πινακίδες στον δρόμο – ‘community watch’).
Σήμερα, για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια 50-70% των νέων οι-
κιστικών συγκροτημάτων είναι φρουρούμενα. Στη Βρετανία φτάνουν
τώρα περίπου τα 1000. Σε Κίνα, Σαουδική Αραβία, Γαλλία, Ισπανία,
Ισραήλ, Λατινική Αμερική και σε πολλές άλλες χώρες συναντώνται
ανάλογες πρακτικές. Ίσως δεν υπάρχει πόλη στον κόσμο χωρίς
διαχωρισμούς σε περιοχές διαφορετικών εισοδημάτων. Οι οικο-
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νομικές ανισότητες προφανώς προβάλλονται στον χώρο και, δε-
δομένης της δραματικής αύξησής τους, προφανώς η εικόνα των
πόλεων θα αλλάζει προκλητικά. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι
κάποιες κυβερνήσεις, όπως η γαλλική, προσπαθούν τα τελευταία
χρόνια να εμποδίσουν την παραπάνω εξέλιξη, καθιστώντας σε
μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών, υποχρεωτική την ανάμιξη
κατοίκων διαφορετικών κατηγοριών εισοδημάτων.  

Η κοινωνική θωράκιση δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό των
πόλεων. Συναντάται και στην κλίμακα ολόκληρων χωρών, με
ανισότητες μεταξύ περιφερειών, πόλεων κ.λπ. Στα αποτελέσματα
των εθνικών εκλογών αυτό φαίνεται πολύ καθαρά. Στις πρόσφατες
προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ επίσης: είναι διαφορετικά τα συμ-
φέροντα όσων ζουν σε πόλεις, σε προάστια ή μικρούς οικισμούς
σκέφτεται ο κόσμος που ζει σε πόλεις και αλλιώτικα σε προάστια.
Τους κάνουν να σκέφτονται διαφορετικά. Ωστόσο δεν είναι μόνο η
οικονομία. Οι διαφορές στην κουλτούρα και τον πολιτισμό αποτελούν
συχνά αιτία εσωστρέφειας και αποκλεισμών.  

Σήμερα οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι κομμένες στα δύο: στις πυ-
κνοκατοικημένες κεντρικές περιοχές και στα προάστια. Στην
Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν μεγάλες μετακινήσεις από
το κέντρο προς τα προάστια. Οι κάτοικοι του κέντρου επιλέγουν
την απομάκρυνση από αυτό, ώστε να αποκτήσουν έναν ευρύτερο
ιδιωτικό χώρο που να τους υπόσχεται απόσταση ‘ασφαλείας’
(‘καθαρό αέρα’) από τους γείτονες. Διπλή λοιπόν απομάκρυνση:
αρχικά από την παλιά γειτονιά και στη συνέχεια από τον νέο τόπο
εγκατάστασης, όπου επίσης ζητούμενο είναι η απόσταση από
τους γύρω. Δεν έπεσε λοιπόν ο εγκλεισμός ως κεραυνός εν
αιθρία. Υπήρξε μεγάλης κλίμακας και πολύχρονη εφαρμογή
αυτής της στάσης. Τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι για τη συνέχεια.
Οι φανατικοί της τηλεργασίας τρίβουν τα χέρια τους. Δύσκολα θα
υπάρξει εμβόλιο γι’ αυτήν. Το ίδιο και οι εργολάβοι. Ο κόσμος ξα-
ναχτίζεται σε αραιές πυκνότητες.   

2. Ο εγκλεισμός και το διαδίκτυο είναι δυο λέξεις που στην
περίοδο του κορωνοϊού συνδέθηκαν στενά. Το δεύτερο τελικά
αμβλύνει ή μήπως επιτείνει τον εγκλεισμό; 

Το διαδίκτυο, χωρίς αμφιβολία, άλλοτε μας φέρνει πιο κοντά και
άλλοτε μας απομακρύνει. Ενώ σε πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι
διορθώνει προβλήματα της απομόνωσης, τίθεται το ερώτημα
μήπως σπρώχνει κάποιους όλο και πιο βαθιά σε αυτήν ή σε άλλο
πιο βολικά χώρο (teleworking). Το διαδίκτυο είναι γεγονός ότι
εξυπηρετεί πολλές ανάγκες. Εξασφαλίζει εργασία στο σπίτι, επι-
κοινωνία προς κάθε κατεύθυνση, ψώνια χωρίς έξοδο από το σπίτι
(e-commerce), πληροφόρηση, εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως και
μια πολύπλευρη, αλλά σχεδόν εξατομικευμένη αναψυχή. Τελικά
σε σπρώχνει να επανεξετάσεις τον τρόπο που ζούσες χωρίς αυτό.  

Περάσαμε από εποχές όπου η γλυπτική στις μετόπες των αρχαίων
και στις προσόψεις των μεσαιωνικών ναών, έγραφε το βιβλίο της
ιστορίας. Κάτι ανάλογο έκανε και η ζωγραφική στο εσωτερικό
των βυζαντινών ναών. Πριν υπάρξουν εφημερίδες, όσα μάθαινες
προέρχονταν από την κουβέντα με αυτούς που συναντούσες στον

δρόμο. Η σημερινή εμπειρία, όπου η πιο πλούσια ενημέρωση,
για οτιδήποτε συμβαίνει στον πλανήτη, αποκτάται όταν κλείνεσαι
σε ένα δωμάτιο με τον υπολογιστή, είναι μια πολύ μεγάλη
ανατροπή. Η έννοια, αλλά και η ουσία του εγκλεισμού, δεν είναι
πια οι ίδιες. Πράγματι, παλιότερα εγκλεισμός σήμαινε απομόνωση,
αποκοπή επαφής με τον έξω κόσμο. Το βιβλίο του κόσμου ήταν
κλειστό. Τώρα, ο εγκλεισμός, αγκαλιά με τον υπολογιστή, καταλήγει
να είναι άψυχο άνοιγμα στον κόσμο. Το αν είναι πραγματικό ή
ψεύτικο είναι ένα άλλο θέμα. 

Η εμπειρία της εργασίας, μακριά από τη συμβατική έδρα της, οι-
κοδομείται εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στο
ότι δίνεται πια μεγαλύτερη σημασία στο αποτέλεσμα της δουλειάς
και όχι στο πού βρίσκεται ο εργαζόμενος. Έλεγχος της παρουσίας
είχε νόημα μόνον όταν αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορούσε να
αξιολογείται.  

Για τους περισσότερους, απομάκρυνση από την έδρα της εργασίας
σημαίνει παραμονή στο σπίτι, άλλοι όμως την αντιλαμβάνονται
ως ευκαιρία για νέους ορίζοντες. Επιλέγουν ένα πιο παραγωγικό
και συγχρόνως ευχάριστο περιβάλλον, για παράδειγμα έναν τόπο
διακοπών, με ήλιο και θάλασσα, και τον συνδυάζουν με δουλειά.
Είναι μια συνθήκη πολύ πιο ελεύθερη, που θα προτιμάται φυσικά
όλο και περισσότερο, και ίσως αποφορτίσει τις αυριανές πόλεις
από τις εκτός κλίμακας συγκεντρώσεις πολυώροφων πύργων
γραφείων στα κέντρα τους και τις συνεπαγόμενες κυκλοφοριακές
ροές. Το διαδίκτυο έτσι θα πρότεινε κάτι εντελώς αντίθετο του εγ-
κλεισμού και θα άνοιγε νέους δρόμους για μεγάλα ταξίδια. 

Στον αντίποδα, η κατ’ οίκον αναψυχή με on line ταινίες, μαζί με το
delivery φαγητό, μας προετοιμάζουν επίσης προς ένα αύριο πιο
θωρακισμένο και λιγότερο συλλογικό (μακριά από εστιατόρια,
cinema και μεγάλες παρέες). Πρόκειται για λύσεις εγκλεισμού
που ενσωματώνονται στην καθημερινότητα, ίσως χωρίς να συνει-
δητοποιείται το τι συνεπάγονται, το ίδιο και οι διακοπές χωρίς
απομάκρυνση από το ξενοδοχείο, όπου ‘όλα’ τα βρίσκεις μέσα
(all inclusive). Κάποιοι εξαρτημένοι από τις επιλογές του χειμώνα
φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται το κλείσιμο στο ξενοδοχείο το
καλοκαίρι ως μια κανονική συνέχεια.

3. Μήπως για κάποιους εργαζομένους η διακοπή της εργασιακής
ρουτίνας και των συναρτημένων δυσάρεστων μετακινήσεων
προς και από τη δουλειά ήταν ένα ανέλπιστο δώρο;  

Την καθημερινή ρουτίνα στη ζωή του ο υπάλληλος δεν τη συνηθίζει
εύκολα. Μια από τις μόνιμες αγωνίες του είναι το πώς θα την πα-
ρακάμψει. Όχι μόνο οι υπάλληλοι, αλλά όλοι ελπίζουν σε θετικά
ξαφνιάσματα από το διαφορετικό. Τα αναζητούν στον δρόμο, στη
δουλειά και στο κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Σε κανονικές πόλεις, έρευνες αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι/ες
επιθυμούν να υπάρχει μια κάποια απόσταση ανάμεσα στο σπίτι
και στη δουλειά. Προφανώς, γιατί η μετακίνηση, είναι ένα ευχάριστο
διάλειμμα ανάμεσα στη ρουτίνα της δουλειάς, στο αφεντικό και
στις υποχρεώσεις λόγω οικογένειας. Στη χώρα μας, και προπαντός
στις μεγάλες πόλεις, οι συνθήκες που επικρατούν στον δρόμο
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αφαιρούν μεγάλο μέρος αυτής της ικανοποίησης, ιδίως όταν πε-
ριλαμβάνει και περπάτημα (για ποδήλατο ή διάφορα μέσα μι-
κροκινητικότητας δεν γίνεται λόγος). Υπό τις τρέχουσες λοιπόν
συνθήκες, από πόσους έλειψαν οι μετακινήσεις σπίτι – δουλειά;
Ο εγκλεισμός στο σπίτι βόλεψε, δεν έχεις να ντυθείς, δεν υπάρχει
ωράριο, δεν τρέχεις να προλάβεις κάποιο δρομολόγιο, δεν σε
αγχώνουν οι απρόβλεπτες εμπλοκές στον δρόμο, δεν ψάχνεις
να παρκάρεις, δεν σε νοιάζει αν βρέχει, φυσάει ή κάνει κρύο.
Δεν έχεις να βάλεις στην ώρα τους τα παιδιά για ύπνο, ούτε να τα
ξυπνήσεις, ούτε να προλάβεις το σχολικό. Στο σπίτι σου είσαι το
αφεντικό. Βέβαια αν, λόγω κορωνοϊού, χάσεις τελικά τη δουλειά
σου, αυτό θα ακυρώσει όλες τις παραπάνω μικρές χαρές.

Ήδη οι συνθήκες που επικρατούσαν, και προ των εγκλεισμών,
ήταν υπεύθυνες για τον μόνιμο εγκλεισμό των παιδιών το απόγευμα
στο σπίτι, ενώ οι προηγούμενες γενιές μεγάλωσαν στον δρόμο,
παίζοντας και μαθαίνοντας την πόλη. Ακόμη και στο σχολείο τα
περισσότερα παιδιά δεν πάνε πια με τα πόδια ή με ποδήλατο
αλλά με το αυτοκίνητο των γονέων (αυτή η πρακτική συναντάται
όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και στους διάσπαρτους
οικισμούς, για παράδειγμα στη Χώρα της Τήνου το 44% των
μαθητών τούς πηγαίνουν οι γονείς στο σχολείο με το αυτοκίνητο). 
Οι συνθήκες στους δρόμους είναι υπεύθυνες επίσης για την
αποφυγή της βόλτας με τα πόδια όταν τα πεζοδρόμια είναι στενά,
οι διασταυρώσεις είναι χωρίς διαβάσεις, το πράσινο για τους
πεζούς είναι ανεπαρκές… Το αποτέλεσμα είναι αρκετοί να μένουν
σπίτι, όπως έγκλειστα μένουν και άτομα με προβλήματα κινητι-
κότητας και άλλες αναπηρίες. Υποκατάστατη επιλογή, αντί των
ήπιων τρόπων μετακίνησης, είναι το αυτοκίνητο το οποίο θωρακίζει
τους επιβάτες απέναντι στις εξωτερικές εχθρικές συνθήκες, για
τη διαμόρφωση των οποίων βέβαια λίγο ή πολύ όλοι έχουν ένα
μέρος της ευθύνης. Εξασφαλίζει ένα μικροπεριβάλλον προστασίας,
δεν παύει όμως να είναι μια κάψουλα εγκλεισμού.  

Επίλογος
Συγκρίνοντας την Ελλάδα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δύσκολα
μπορεί να υποστηριχτεί σήμερα ότι διακρίθηκε σε υπευθυνότητα
ως προς την ‘πειθάρχηση’ στα μέτρα εγκλεισμού. Είναι ένας
μύθος που προέρχεται από το πρώτο lock down και που κατέρρευσε.
Είναι κατανοητή η επιθυμία να διορθωθεί  κάπως η εικόνα που η
διεθνής κοινότητα είχε στο παρελθόν για τη χώρα μας. Αν συνυ-
πολογιστεί η εμπειρία του καλοκαιριού και του δεύτερου lock
down πράγματι υπήρξε πειθάρχηση στον εγκλεισμό δεν κερδή-
θηκαν όμως οι εντυπώσεις. Θα είχε κάνει κάποια εντύπωση η
στάση των Ελλήνων αν δεν υπήρχε ήδη εμπειρία από ένα τέτοιο

μέτρο. Αντίθετα, το προετοιμάζουμε επί χρόνια, ζώντας σε κορε-
σμένες, έντονα πυκνοκατοικημένες πόλεις, σε διαμερίσματα
κλουβιά, σε δρόμους όπου δεν χωράς να περπατήσεις. Έχουμε
συγχρόνως εντάξει στη ζωή μας την τηλεργασία, τις τηλεαγορές,
ή τις αγορές σε κλειστά εμπορικά κέντρα χωρίς παράθυρα, την
ατομική αναψυχή στο σπίτι, το επί τόπου ποδήλατο και περπάτημα
σε κλειστά γυμναστήρια, και τόσα άλλα. Επιδιώκεται να επεκταθεί
με ακόμη πιο ανεπτυγμένα προγράμματα του διαδικτύου ώστε να
μένουμε ακόμη περισσότερο χρόνο σπίτι μας. Γίνεται αποδεκτή
η όρθια εργασία σε εμπορικά καταστήματα, χωρίς παράθυρα
στον πραγματικό κόσμο, η χρήση του υπόγειου μετρό, η κάλυψη
των παράθυρων λεωφορείων και τραμ με διαφημίσεις, η οργάνωση
κλειστών καταυλισμών, η περιθωριοποίηση των αναπήρων. Θε-
ωρείται φυσιολογικό να μην περπατάμε, να μην κάνουμε ποδήλατο,
τα παιδιά μας να μη βγαίνουν πια να παίξουν στον δρόμο, να τα
πηγαίνουμε στο σχολείο με αυτοκίνητο, και γενικά για τις περισ-
σότερες μετακινήσεις στις πόλεις μας να επιλέγουμε το παραπάνω
μέσο, που σε απομονώνει από τη ζωή του δημόσιου χώρου. 

Πώς να υποστηριχτεί ότι υπήρξε υπεύθυνη πειθάρχηση σε έναν
μη δημοφιλή εγκλεισμό, όταν για αρκετούς μισθοδοτούμενους,
τουλάχιστον σε πρώτη φάση, τα περιοριστικά μέτρα είχαν και μια
θετική πλευρά; Χάρηκαν την έξοδο από τη ρουτίνα, την πρωτόγνωρη
σε διάρκεια αργία, την αποφυγή του άγχους των καθημερινών
μετακινήσεων και την επιστροφή κοντά σε εκείνους που προ-
ηγουμένως σε περίμεναν στο σπίτι μήπως και προλάβουν να
σου πουν μια καληνύχτα. Οι οικονομικές συνέπειες δεν είχαν
γίνει ακόμη αισθητές. 

Δεν αποκαλύφτηκε κάποια κρυμμένη συνεκτική κοινωνία, ικανή
να σταθεί εμπόδιο απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που ζούμε
(όπως τα τροχαία ατυχήματα και η κλιματική απορρύθμιση) ή εν-
δεχομένως σε χειρότερα που έρχονται. Το να υποστηρίζεται ότι
υπάρχει δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά σε εφησυχασμό, ενώ
χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να οικοδομηθεί σιγά
σιγά μια πιο υπεύθυνη ελληνική κοινωνία. Η συζήτηση για την
κλιματική κρίση που διακόπηκε απότομα, θα πρέπει άμεσα να
επιστρέψει στην κορυφή της ατζέντας και γρήγορα να εφαρμοστούν
κατάλληλες πολιτικές. Θα ήταν λάθος από την περιπέτεια του
κορωνοϊού να μείνει ο αυτοθαυμασμός για το ανύπαρκτο, ενώ
είναι επείγον να σημάνει συναγερμός.   

*Θάνος Βλαστός 
Καθηγητής ΕΜΠ

Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόμος 
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17 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η αγορά του ελληνικού σιδηροδρόμου. 
Ανάλυση εμποδίων και προβλημάτων υπό συνθήκες

ελεύθερης εισόδου

1. Εισαγωγή
Οι σιδηροδρομικές μεταρρυθμίσεις, αποσκοπούν στην αύξηση
του μεριδίου που κατέχουν οι σιδηρόδρομοι στη μεταφορική
αγορά, στην ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών και στη
βελτίωση της διαχειριστικής και οικονομικής ικανότητας των πα-
ρόχων σιδηροδρομικού έργου (σιδηροδρομικές εταιρείες). Η
ελληνική αγορά σιδηροδρόμων, απελευθερώθηκε αρκετά προ-
σφάτως, με τις τελευταίες εκκρεμότητες που απέτρεπαν τη δρα-
στηριοποίηση επιπλέον εταιρειών να διευθετούνται το 2018, με
την έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής ακαδημίας του Ο.Σ.Ε.
Συνεπώς, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ως προς την κατανόηση
των προκλήσεων, προβλημάτων και εμποδίων εισόδου νέων

παρόχων μεταφορικού έργου στην αγορά. Το παρόν άρθρο πα-
ρουσιάζει το οικοσύστημα των σιδηροδρομικών μεταφορών στην
Ελλάδα και αναλύει τις υφιστάμενες προκλήσεις μέσα από μια
εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση και ανάλυση δευτερογενών
(Εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκθέσεις και στατιστικά της
ERA1και της IRG2, Εκθέσεις της ΡΑΣ3, άρθρα εφημερίδων, άρθρα
επιστημονικά σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά κ.ά.) και πρωτογενών
δεδομένων.

2. Το σιδηροδρομικό οικοσύστημα
στην Ελλάδα
Οι Οδηγίες και Κανονισμοί της Ευρώπης, διαμορφωμένοι στις

Ιγνάτιος Φιλιππούσης*, Αθηνά Τσιρίμπα**

1 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
2 Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών
3 Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
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18 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

αρχές του 21ου αιώνα πια ως Σιδηροδρομικά Πακέτα, άρχισαν να
περνούν και να εντάσσονται στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ.
41/2005, μία σχεδόν δεκαπενταετία μετά την πρώτη Ευρωπαϊκή
Οδηγία 91/440/ΕΟΚ. Ο όμιλος ΟΣΕ τότε, ήταν δομημένος ως
ένας καθετοποιημένος οργανισμός κρατικού μονοπωλίου απο-
τελώντας το απόλυτο σιδηροδρομικό όργανο της Ελλάδας (ΟΣΕ,
2006).
Διαχείριση υποδομής και σιδηροδρομική εκμετάλλευση, διαχω-
ρίστηκαν και ήρθαν να συμπληρώσουν ένα συνονθύλευμα θυ-
γατρικών εταιρειών αριθμώντας -για σύντομο χρονικό διάστημα-
τις 6 συν της μητρικής (ΟΣΕ Α.Ε., 2006). Ο όμιλος όμως, και
κυρίως η μητρική ΟΣΕ Α.Ε. και η θυγατρική υπεύθυνη για την σι-

δηροδρομική εκμετάλλευση ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., είχαν συσσωρεύσει
μέχρι το έτος 2010, συνολικές υποχρεώσεις που άγγιζαν τα 11
δις. € με το πλείστο αυτών, να αφορούν δανειακές υποχρεώσεις
εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο (ΟΣΕ Α.Ε., 2010) θέματα
που ήρθε να λύσει ο ν. 3891/2010. 10 χρόνια αργότερα, με τε-
ράστιες αλλαγές σε εταιρικό και νομικό επίπεδο και οικονομικό
εξορθολογισμό, παρατηρείται ένας κλάδος, πολύ πιο ξεκάθαρος
που επιτρέπει την είσοδο σε νέες εταιρείες εμπορευματικού και
επιβατικού σιδηροδρομικού έργου. 

Στο παρακάτω διάγραμμα, αναφέρονται συντόμως οι αρμόδιοι
φορείς και οι σιδηροδρομικές εταιρείες:

Έτσι μία εταιρεία για να εκτελέσει έργο στο ελληνικό δίκτυο,
πρέπει να έχει στην κατοχή της: α) άδεια σιδηροδρομικής επι-
χείρησης και τα κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλείας για την
ίδια και εγκρίσεις για τα οχήματά της (είτε από τη ΡΑΣ είτε από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων - ERA), β) άδειες και
πιστοποιήσεις για τους μηχανοδηγούς της και γ) να έχει συνάψει
συμφωνία για τη χορήγηση πρόσβασης στο σιδηροδρομικό δίκτυο
με τον διαχειριστή υποδομής (ΡΑΣ, 2019).

3. Προκλήσεις στη σιδηροδρομική
αγορά
Ο μηχανισμός της αγοράς, αν και νεοδιαμορφωμένος, φαίνεται
ότι θα απασχολήσει έντονα τον κλάδο των μεταφορών. Δεν αργεί
η στιγμή που οι εταιρείες που θα δραστηριοποιούνται στην αγορά
θα αυξηθούν καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες αυτής. Αυτή όμως
η πορεία, δεν έρχεται δίχως εμπόδια και δυσκολίες, ακόμα και
τώρα που οι εθνικοί σιδηροδρομικοί κανόνες, έχουν δώσει τη
θέση τους στους ευρωπαϊκούς που προωθούν τη διαλειτουργικότητα
δικτύων. Τα πρωτογενή δεδομένα από την έρευνα (ερωτηματο-

λόγια/συνέντευξη με εταιρείες και ομιλίες) δίνουν πολλές πλη-
ροφορίες για την εικόνα της αγοράς.

Για την κατανόηση των εμποδίων και δυσκολιών στη σιδηροδρομική
αγορά της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε προσωπική συνέντευξη
με αδειοδοτημένη από τη ΡΑΣ σιδηροδρομική εταιρεία. Κατά τη
συνέντευξη, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην έλλειψη πρόσβασης
σε εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τον σι-
δηρόδρομο. Ενώ, παρόλο που το δίκτυο είναι επαρκές στον διά-
δρομο που αξιοποιεί η εν λόγω εταιρεία, η λειτουργική χωρητικότητα
του δικτύου παραμένει χαμηλή. Επιπλέον, σε ομιλία του πρώην
προέδρου του ΟΣΕ, έγινε αναφορά στις υποδομές και ιδιαίτερα
στις συνεχείς προσφυγές που κωλύουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες
οι οποίες χρειάζονται ένα νέο εκσυγχρονισμένο σύστημα διαχεί-
ρισης, που να αντιμετωπίζει γρήγορα και αποδοτικά τα θέματα
των έργων και των προσφυγών (Κακουλάκης, 2019).  Άξιο σημείο
αναφοράς στις υποδομές, αποτελούν και τα συστήματα ασφαλείας,
δηλαδή το ETCS4, το οποίο αποτρέπει διέλευση συρμού από
κλειστή ή κατειλημμένη από άλλο συρμό γραμμή, επηρεάζοντας
έτσι τη χωρητικότητα και την ασφάλεια του δικτύου (ERA, 2020).

4 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Σιδηροδρόμων (ETCS) είναι εργαλείο σηματοδότησης και ελέγχου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλο-
φορίας Σιδηροδρόμων (ERTMS) (ERA, 2020)
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Στην Ελλάδα, τόσο η λειτουργία του συστήματος στην υποδομή
αλλά και επί συρμών, έχει καθυστερήσει σημαντικά (ERA,
2020). Οι καθυστερήσεις στις υποδομές, εκπορεύονται και
από τις διαφωνίες σε επίπεδο εταιρειών και συγκεκριμένα
μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, με αποτέλεσμα να καθυστερούν για
χρόνια οι μελέτες και ως εκ τούτου, η εκτέλεση των έργων
(Δουκάκης, 2017). Το κομμάτι των εργολαβιών που κωλύονται
έχει αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
συνεργάζεται με τις ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για τον εκσυγ-
χρονισμό των διαγωνιστικών διαδικασιών των σιδηροδρομικών
εργολαβιών άλλα και για τις ίδιες. Μάλιστα θέτει τον εκσυγ-
χρονισμό, ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της επενδυτικής
υποστήριξης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020).

Όσον αφορά στο τροχαίο υλικό, δεν είναι μόνο η δομή της
αγοράς που χρειάζεται βελτιώσεις, αλλά και πιο συγκεκριμένα
η βιομηχανία του τροχαίου υλικού. Στην Ελλάδα λείπει ο τομέας
της άνωθεν βιομηχανίας ενώ ακόμα και στον τομέα Συντήρησης
τροχαίου υλικού, παρατηρούνται σημαντικές δυσκολίες, οι
οποίες οφείλονται κυρίως σε έλλειψη επενδύσεων (Πιτσιόρλας,
2019). Αναφορές έχουν σημειωθεί σχετικά με την πρώην
ΕΕΣΣΤΥ και ειδικότερα την αποκρατικοποίηση της εταιρείας, η
οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως (σχετική δημοσιευμένη
ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ.) με την αποκρατικοποιημένη ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Το 2019 πραγματοποιήθηκε καταγγελία στη ΡΑΣ (Κακαβάς,
2018; RCLG, 2019) αναφορικά με τις επιβαλλόμενες χρεώσεις
στη συντήρηση του υλικού της εταιρείας. Ειδικότερα η RCLG
υποστήριξε πως οι χρεώσεις είναι έως και τέσσερις φορές πιο
ακριβές έναντι εκείνων που εφαρμόζονται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με
την τελευταία να δικαιολογεί τη διαφορά στις οικονομίες
κλίμακος που επιτυγχάνει (Καθημερινή, 2020). Η ΡΑΣ δημοσίευσε
απόφαση περί αυτής της υπόθεσης όπου η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεσμεύτηκε
στην εφαρμογή νέου κοστολογικού μοντέλου για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης, με ενιαία τιμολόγηση ανά τύπο τροχαίου
υλικού, βαθμίδα και είδος συντήρησης προς όλες τις σιδηρο-
δρομικές επιχειρήσεις (ΡΑΣ, 2020).
Οι ελλείψεις μηχανοδηγών και η απουσία κέντρου εκπαίδευσης
του ΟΣΕ, μετατόπισε τα σχέδια της RCLG για έναρξη εμπορευ-
ματικού έργου αργότερα (Κακαβάς, 2018). Για να μπορέσει
ουσιαστικά να δουλέψει μια εταιρεία, χρειαζόταν φυσικά πέραν
των τεχνικών μερών, και προσωπικό αμαξοστοιχιών. Το 2018
είναι που κατάφερε να μπει σε λειτουργία η Ακαδημία του ΟΣΕ
και άρχισαν να εκπαιδεύονται νέοι μηχανοδηγοί (ΟΣΕ Α.Ε.,
2018). Οι νομοθεσίες που έφεραν την αγορά σε στάδια απε-
λευθέρωσης, δεν μερίμνησαν για το θέμα επάρκειας προσωπικού.
Η αγορά απελευθερώθηκε χωρίς φορέα εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά στον τομέα των επιβατικών μεταφορών, οι δυνητικοί
μεταφορείς επιβατών, θα πρέπει να στοχεύουν σε καθαρά κερ-
δοφόρες γραμμές για τουλάχιστον τα επόμενα 10 χρόνια, αν
αναλογιστούμε ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έλαβε το 2019 σύμβαση ΥΔΥ
για 10+5 χρόνια σε γραμμές που δεν είναι προσοδοφόρες
(ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 2019).

Τελευταίο εμπόδιο μπορεί να θεωρηθεί η αύξηση των τελών
χρήσης που ο ΟΣΕ θέλει να αυξήσει μέχρι το 2022 κατά 40%
(Κασσίμη, 2019). Κάτι τέτοιο αυξάνει τη δυσκολία εισόδου
νέων επιχειρήσεων, και μειώνει τα λειτουργικά κέρδη τον
υφιστάμενων.

4. Συμπεράσματα
Ο ελληνικός σιδηρόδρομος μετράει 151 χρόνια λειτουργίας
στην Ελλάδα, ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτι το
οποίο όμως φαίνεται να λείπει, είναι η σιδηροδρομική εξειδίκευση.
Για πολλά χρόνια ο ελληνικός σιδηρόδρομος, λειτουργεί με
αρκετή έλλειψη γνώσεων και πληροφοριών αγοράς. Δυστυχώς
τα αποτελέσματα μια νομοθετικής πολιτικής που κύριο σκοπό
είχε την εξοικονόμηση πόρων, καθυστέρησαν τη μετάσταση
της αγοράς και την περαιτέρω επέκταση δραστηριοτήτων. Η
Ελλάδα, πρέπει να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες της σε πολλά
επίπεδα. Καταρχάς, οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θε-
σπίζονται, πρέπει να επενδύουν στην ευημερία και ανάπτυξη
της αγοράς με βιώσιμες εταιρείες παρά την εξαντλητική μείωση
εξόδων. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία στη
διάσπαση των ευθυνών, ώστε να μην πυροδοτούνται διαφωνίες
μεταξύ των φορέων που καθυστερούν την ανάπτυξη και τη
βελτίωση της αγοράς και του δικτύου. Ο ΟΣΕ, ως διαχειριστής
υποδομής, οφείλει όσον αφορά το δίκτυο, να προχωρήσει σε
βελτιώσεις και ανάταξη των συστημάτων ασφαλείας. Η κατάσταση
στο δίκτυο και η συντήρησή του, κατά πάσα πιθανότητα, θα
βελτιωθεί αν αναλογιστούμε τη μεγαλύτερη έλευση εσόδων
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λόγω της αύξησης των τελών χρήσης. Η ΕΡΓΟΣΕ, λειτουργώντας
ως τεχνικός σύμβουλος, οφείλει να προωθήσει τη βελτίωση των
διαδικασιών όσον αφορά τις προσφυγές. Δίνοντας μεγαλύτερη
μέριμνα στα παραπάνω, η ελληνική πολιτεία και οι αρμόδιοι
φορείς, μπορούν να οδηγήσουν τον χαρακτήρα της αγοράς σε
ένα πιο ελκυστικό προφίλ για επενδύσεις, προστιθέμενη αξία,
μεγαλύτερο ανταγωνισμό, βελτίωση ποιότητας και αύξηση του
σιδηροδρομικού μεριδίου στην αγορά μεταφορών. Στόχους τους
οποίους έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλους.
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οι πορθμειακές γραμμές μικρών αποστάσεων 
στην Ευρώπη - Μία Επισκόπηση

1. Εισαγωγή
Οι πορθμειακές γραμμές πολύ μικρών αποστάσεων παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στα μεταφορικά δίκτυα πολλών Ευρωπαϊκών χωρών,
ιδιαιτέρως αυτών με έντονη νησιωτικότητα όπως η Ελλάδα, η

Κροατία και οι Σκανδιναβικές χώρες. Παρ’ όλα αυτά πολύ λίγη
έρευνα έχει γίνει ως σήμερα σχετικά με το αντικείμενο αυτό
στον χώρο των μεταφορών. Ανάλογα με τη γεωγραφία τους οι
πορθμειακές γραμμές χωρίζονται αδρομερώς σε 3 κατηγορίες
που είναι οι εξής: 

Γεώργιος Παπαϊωάννου*, Αριστοτέλης Νανιόπουλος**

I.   Γραμμές από νήσο προς την ενδοχώρα (π.χ. Πέραμα-Σαλαμίνα). 
II. Γραμμές από νήσο προς άλλη (συνήθως μικρότερη) νήσο

(π.χ. Απολλωνία Μήλου - Ψάθη Κιμώλου). 
III. Γραμμές μεταξύ 2 χερσαίων προορισμών (π.χ. Ρίο-Αντίρριο). 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένας χάρτης με τη γεωγραφική κατανομή
των πορθμειακών γραμμών πολύ μικρών αποστάσεων στην Ευ-
ρώπη:
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Μεθοδολογία Έρευνας
Για την αναγνώριση των ενεργών σήμερα πορθμειακών γραμμών
στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο (ΕΕ & Νορβηγία) χρησιμοποιήθηκε το
σύστημα AIS (Automatic Identification System). Το AIS είναι
ένα σύστημα εντοπισμού το οποίο μεταξύ άλλων παρέχει δεδομένα
για τη θέση ενός πλοίου και την ταχύτητά του σε πραγματικό
χρόνο. Σύμφωνα με τη σύμβαση SOLAS (Safety of Life at Sea),
παράρτημα V, όλα τα επιβατηγά πλοία είναι υποχρεωμένα να
είναι εφοδιασμένα με συσκευή AIS. Συνεπώς, γίνεται η παραδοχή
ότι ο αριθμός πλοίων που δεν εμφανίζονται στο AIS (π.χ. λόγω
μη κάλυψης μιας πολύ μικρής περιοχής από την οποία διέρχονται,
προσωρινού παροπλισμού ή προσωρινού τεχνικού προβλήματος)
είναι πολύ μικρός και μπορούν να αμεληθούν. Στη συνέχεια ανα-
ζητήθηκαν για κάθε γραμμή που αναγνωρίστηκε με αυτό τον
τρόπο το επίπεδο υπηρεσίας της γραμμής αυτής (αριθμός προ-
γραμματισμένων δρομολογίων ανά εβδομάδα) καθώς και η τιμή
για το εισιτήριο πεζού επιβάτη και τυπικού ιδιωτικού οχήματος. 

Περιορισμοί  Έρευνας
Τόσο για λόγους περιορισμού της έρευνας (καθώς η εργασία
αυτή αποτελεί ένα μικρό τμήμα της μεταπτυχιακής διατριβής του
1ου συγγραφέα στο ΑΠΘ υπό την επίβλεψη του 2ου συγγραφέα)
όσο και για λόγους συνέπειας τέθηκε ένα όριο απόστασης στις
γραμμές που εξετάζονται, το οποίο είναι το εξής: Εξετάζονται
στην παρούσα εργασία οι γραμμές που μπορούν να διανυθούν
εντός 30 λεπτών από ένα πλοίο που κινείται με μέση ταχύτητα
15 κόμβων. Οι 15 κόμβοι προέκυψαν από την έρευνα ως η
μέγιστη δυνατή υπηρεσιακή ταχύτητα πολλών από τα πλοία που
εξυπηρετούν πορθμειακές γραμμές, και αποφασίστηκε να τεθεί
ο περιορισμός αυτός.  

Ανάλυση
Ως προς την ανάλυση εξετάστηκαν παράμετροι σχετικές με τα
πλοία, την τιμολόγηση και τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των
γραμμών. 

Πλοία: Σε αντίθεση με τα εμπορικά πλοία (π.χ. containerships,

bulk carriers, tankers) όπου γενικά έχουν τον ίδιο σχεδιασμό ανά
τύπο αλλά διαφοροποιούνται στο μέγεθος και τη μεταφορική ικα-
νότητα, τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (ferries) παρουσιάζουν
εξαιρετική ποικιλομορφία ως προς τον σχεδιασμό τους (Stopford,
2009). Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό
ενός πλοίου είναι ο τρόπος εκμετάλλευσης από την πλοιοκτή-
τρια/διαχειρίστρια εταιρεία, το είδος του φορτίου που πρόκειται
να μεταφέρει, το είδος των περιοχών που πρόκειται να επιχειρεί,
η επιθυμία (ή μη) να ταιριάζει ο σχεδιασμός με τα χαρακτηριστικά
άλλων δρομολογίων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές
ώστε να υπάρχει δυνατότητα μεταπώλησης και άλλοι παράγοντες.
Στην πλειοψηφία τους τα πλοία πορθμειακών γραμμών σχεδιά-
ζονται για τις ανάγκες συγκεκριμένου δρομολογίου το οποίο εξυ-
πηρετούν σχεδόν ολόκληρη τη λειτουργική ζωή τους. Από
ανάλυση ενός δείγματος 591 πλοίων (που εκτιμάται ότι αποτελεί
πάνω από το 95% του πληθυσμού) η πλειοψηφία των ferries που
εξυπηρετούν πορθμειακές γραμμές μικρών αποστάσεων έχουν
τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 

• Έχουν σχεδιαστεί για μικρές αποστάσεις, μεταφορά επιβατών
και οχημάτων και χρησιμοποιούν το σύστημα Ro-Ro για επιβίβαση
και αποβίβαση οχημάτων. 

• Στοιβάζουν τα οχήματα κατά μήκος λωρίδων (lane meters),
σύμφωνα με τις μεθοδολογίες στοίβαξης F.I.F.O. ή L.I.F.O. 
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• Είναι γενικά μικρού μεγέθους (συνήθως περίπου 70-80 m,
σπάνια έχουν L.O.A. > 100m).

• Είναι γενικώς αργά πλοία (επιχειρούν με ταχύτητες περίπου
10 knots).

• Είναι ευέλικτα σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να επιχειρούν

σε άλλες πορθμειακές γραμμές με όμοια χαρακτηριστικά
ωστόσο με αυτή για την οποία σχεδιάστηκαν. 

Στη συνέχεια δίνεται ένας πίνακας που περιλαμβάνει στοιχεία
περιγραφικής στατιστικής για το δείγμα των πλοίων. 

Παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα το γεγονός ότι τα πλοία
που ταξιδεύουν σε διεθνή πορθμεία (π.χ. Helsingοr-Helsingborg,
Eemshaven-Borkum κ.α.) είναι μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα
πλοία, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση με χαμηλή εποχικότητα.
Στα διεθνή πορθμεία η πλειοψηφία των πλοίων έχει σημαία ενός
από τα δύο κράτη στα άκρα του πορθμείου, πλην μερικών που
έχουν σημαία Κύπρου. 

Τέλος η Εσθονία έχει το νεότερο μέσο όρο στόλου (8,1 έτη).
Ωστόσο λόγω του μικρού αριθμού πλοίων, παρατηρείται το φαι-
νόμενο του leverage point που ανεβάζει σημαντικά τον μέσο
όρο, ενώ ή διάμεσος ηλικία είναι μόλις 3 έτη. Αυτό διότι οι
εταιρείες που διαχειρίζονται τα πορθμεία έχουν επενδύσει
σημαντικά τα τελευταία έτη σε ναυπηγήσεις πλοίων στην Τουρκία.
Τέλος σχετικά με την Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο οι πλοι-
οκτήτες να ναυπηγούν πλοία με σκοπό τη δρομολόγηση για 1-2
έτη και την μεταπώληση σε χώρες εκτός ΕΕ (κυρίως Αφρική,
Λατινική Αμερική και Εύξεινος Πόντος). 

Ως προς τις τάσεις σχετικά με την τεχνολογία και την καινοτομία,
οι κυριότερες είναι η απεξάρτηση από τον άνθρακα που συνοδεύεται
από στροφή προς την ηλεκτρική ενέργεια, τα αυτόνομα πλοία
και το cold ironing. Πλέον υπάρχουν αμιγώς ηλεκτρικά μικρά
ferries όπως το Ampere (που ταξιδεύει στη Νορβηγία στο πορθμείο
Lavik-Oppedal) και το Ellen (που προέκυψε από το Ευρωπαϊκό
έργο E-Ferry και ταξιδεύει στη Δανία στο πορθμείο Sοby-Fynshav).
Επιπρόσθετα προσφάτως (στις 6/11/2020) καθελκύστηκε στην
Τουρκία το πρώτο παγκοσμίως ferry που θα χρησιμοποιεί για
πρόωση υδρογόνο (σε fuel cells), χωρητικότητας 299 επιβατών
και 80 Μ.Ε.Α., το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία του, μαζί με το

2ο ferry της παραγγελίας θα ταξιδέψουν στη γραμμή Hjelme-
land–Skipavik–Nesvik στη Νορβηγία. Ως προς την αυτόνομη/αυ-
τόματη ναυτιλία, το Δεκέμβριο του 2018 το ferry “Falco” ήταν το
πρώτο ferry παγκοσμίως που πραγματοποίησε ένα αυτόνομο
(μη εμπορικό) δρομολόγιο μεταξύ Parainen-Nauvo στη Φινλανδία.
Λόγω του ότι στα πολύ μικρά πορθμεία είτε δεν υπάρχουν είτε
είναι πολύ ασθενείς οι επιχειρησιακοί περιορισμοί που υπάρχουν
στην ποντοπόρο ναυτιλία (π.χ. δυσμενείς συνθήκες θάλασσας,
πειρατεία) αποτελεί εκτίμηση των συγγραφέων ότι η αυτονομία
στις θαλάσσιες μεταφορές θα εφαρμοστεί εμπορικά νωρίτερα
από την υπόλοιπη ναυτιλία στα πορθμεία πολύ μικρών αποστά-
σεων.

Tιμολόγηση: Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται ο μέσος

ναύλος ανά χιλιόμετρο για τις Ευρωπαϊκές χώρες. Στην ανάλυση
περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα πορθμεία για τα οποία ο ναύλος
είναι μη μηδενικός. Πορθμεία με μηδενικό ναύλο συναντώνται
κυρίως στη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία και τη Φινλανδία.
Οι ναύλοι αναφέρονται σε ευρώ (μετατροπή με τις τρέχουσες συ-
ναλλαγματικές ισοτιμίες). 
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Πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης του ναύλου με την από-
σταση του πορθμείου και βρέθηκε ότι η συσχέτιση είναι πολύ
χαμηλή (R2 = 0,3 – 0,5). Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς τα
πορθμεία που εξετάζονται είναι πολύ μικρού μήκους. Παράγοντες
όπως νομικά όρια στις τιμές, δομή της αγοράς και εποχικότητα
παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των ναύλων από την
απόσταση. Παρατηρείται ότι σε χώρες όπου η πλειοψηφία των
πορθμειακών γραμμών εξυπηρετούνται από μία μόνο εταιρεία
(π.χ. Γερμανία, Κροατία) οι ναύλοι είναι υψηλότεροι από χώρες
όπου οι πορθμειακές γραμμές εξυπηρετούνται από πολλούς op-
erators με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιας μορφής ανταγωνισμός
(π.χ. Ελλάδα). Σε πολλές χώρες οι πορθμειακές γραμμές
ανατίθενται σε εταιρείες ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, και ο
φορέας επίβλεψης που εκτελεί το διαγωνισμό έχει ορίσει από
πριν το επίπεδο υπηρεσίας και τις τιμές εισιτηρίου. Μία περιγραφή
της διαδικασίας με την οποία γίνονται οι διαγωνισμοί στην Ευρώπη
για τις πορθμειακές γραμμές περιγράφεται στην εργασία των

Baird & Wilmsmeier (2011).

Επιχειρησιακές Παράμετροι: Το επίπεδο εξυπηρέτησης των

πορθμειακών γραμμών δεν παραμένει το ίδιο όλο το χρόνο στη
γενική περίπτωση. Εξαρτάται από παράγοντες όπως η εποχική
διακύμανση των οικονομικών/ανθρώπινων δραστηριοτήτων που
παράγουν τη ζήτηση για μεταφορές διαμέσου των πορθμείων, τη
δομή της αγοράς (μονοπώλιο ή ανταγωνιστική αγορά), καθώς
και πιθανούς περιορισμούς που θέτουν οι αρμόδιες επιβλέπουσες
αρχές. 

Κρίθηκε σκόπιμο λοιπόν να εξεταστεί ο λόγος των προγραμματι-
σμένων δρομολογίων ανά εβδομάδα την περίοδο υψηλής ζήτησης
σε σχέση με τον μέσο όρο του έτους, ανά χώρα. Η χρονική στιγμή
του έτους που αποτελεί περίοδο υψηλής ζήτησης διαφέρει από
γραμμή σε γραμμή, ανάλογα με τις οικονομικές δραστηριότητες
που εξυπηρετεί. Όπως διαπιστώνει κανείς από το παρακάτω διά-
γραμμα, σε χώρες όπου τα πορθμεία εξυπηρετούν κυρίως τουρι-
στικές δραστηριότητες (π.χ. Ελλάδα, Εσθονία, Κροατία) υπάρχει
έντονη αύξηση του επιπέδου υπηρεσίας την υψηλή περίοδο σε

Διάγραμμα 1: Ναύλος ανά χιλιόμετρο για Πεζούς Επιβάτες και Επιβατικά Αυτοκίνητα, ανά χώρα. 
Πηγή: Ίδια Έρευνα & Επεξεργασία
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Διάγραμμα 2: Συντελεστής Αιχμής (Επίπεδο εξυπηρέτησης Περιόδου Αιχμής προς ετήσιο μέσο όρο) και αριθμός πλοίων
ανά γραμμή, ανά χώρα.  Πηγή: Ίδια Έρευνα & Επεξεργασία

σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο, ενώ αντίθετα σε χώρες όπου
αναμένεται να υπάρχει σταθερή κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους (π.χ. διεθνή δρομολόγια) ή το επίπεδο υπηρεσίας
έχει προκαθοριστεί από σύμβαση παρόχου μεταφορικού έργου-
επιβλέπουσας αρχής (π.χ. Νορβηγία) η εποχική διακύμανση
του επιπέδου υπηρεσίας είναι μικρή. Τέλος εξετάζεται ο μέσος

αριθμός των πλοίων ανά γραμμή ανά χώρα. Όπως διαπιστώνει
κανείς σε χώρες όπου υπάρχει ανταγωνισμός στις πορθμειακές
γραμμές (π.χ. Ελλάδα) ή υψηλό επίπεδο υπηρεσίας ο αριθμός
αυτός είναι μεγάλος, ενώ σε χώρες όπου δεν υπάρχει ούτε
ανάγκη για υψηλό επίπεδο υπηρεσίας ούτε ανταγωνισμός μπορεί
ένα πλοίο να εξυπηρετεί περισσότερες της μίας γραμμές. 

Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις πορθμειακές
γραμμές μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη, υπό το πρίσμα του
μεταφορικού συστήματος. 

Κύρια συμπεράσματα αποτελούν ότι τόσο οι επιχειρησιακές πα-
ράμετροι, όσο και τα χαρακτηριστικά των πλοίων που εξυπηρετούν
τις πορθμειακές γραμμές εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά της περιοχής που βρίσκονται οι πορθμειακές γραμμές. 

*Γεώργιος Παπαϊωάννου
Πολιτικός Μηχανικός MSc

Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης αποφάσεων

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών υπηρεσιών
**Αριστοτέλης Νανιόπουλος

Καθηγητής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς - 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
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26 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ο κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η χωρική
ανάλυση συχνοτήτων απότομων οδηγικών συμβάντων σε οδικά
τμήματα με χρήση πολυπαραμετρικών δεδομένων, ήτοι (i) δεδομένα
υψηλής ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς υπό πραγματικές συνθήκες
από αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων, (ii) δεδομένα γεωμετρίας
οδικών τμημάτων και χαρακτηριστικά οδικού δικτύου από ψηφιακούς
χάρτες και (iii) δεδομένα κυκλοφορίας υψηλής ανάλυσης. Για αυτό
το σκοπό, συλλέχθηκαν δεδομένα οδήγησης υπό πραγματικές συνθήκες
μέσω μιας καινοτόμου εφαρμογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων, δε-
δομένα από λεπτομερείς ψηφιακούς χάρτες καθώς και δεδομένα κυ-
κλοφορίας. Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε εκτενή επεξεργασία μέσω
εξειδικευμένων χωρικών αλγορίθμων οι οποίοι εκτέλεσαν κρίσιμες
λειτουργίες όπως ο υπολογισμός πρόσθετων γεωμετρικών χαρακτη-
ριστικών, η συγχώνευση βάσεων δεδομένων και η αντιστοίχιση
οδηγικών και κυκλοφοριακών δεδομένων σε οδικά τμήματα. 
Προέκυψαν πλούσιες βάσεις χωρικών δεδομένων με βάση τις οποίες
υπολογίστηκαν ολικοί και τοπικοί συντελεστές I του Moran και βαριο-
γράμματα (variograms) συγχωνευμένα και ανά κατεύθυνση. Πραγμα-
τοποιήθηκαν χωρικές αναλύσεις ανά οδικό τμήμα σε δύο παράλληλους
άξονες: (i) Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης απότομων συμβάντων σε
περιοχή δοκιμής αστικού οδικού δικτύου, με σκοπό τη μεταφορά τους
σε περιοχή ελέγχου και την αξιολόγηση της προβλεπτικής τους
ικανότητας και (ii) Ανάπτυξη μοντέλων εμβαθυμένης επεξήγησης
απότομων συμβάντων, με συμπερίληψη της οδηγικής συμπεριφοράς
και της κυκλοφορίας, τα οποία αναπτύχθηκαν σε περιοχή αστικής λε-
ωφόρου ανά κατάσταση κυκλοφορίας. Σκοπός ήταν να διερευνηθούν
επιπλέον υποκείμενες στατιστικές συσχετίσεις για την περαιτέρω κα-
τανόηση των φαινομένων των απότομων επιταχύνσεων και επιβρα-
δύνσεων. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν μοντέλα Γεωγραφικά Σταθμι-
σμένης Παλινδρόμησης Poisson (Geographically Weighted Poisson
Regression – GWPR), μοντέλα Μπε  ζιανής Υπό Όρους Αυτοπαλινδρό-
μησης (Bayesian Conditional Autoregressive Prior – CAR), καθώς
και αλγόριθμοι Ραγδαίας Βελτιστοποίησης Συναρτήσεων Απωλειών
με τυχαία επικύρωση (Random Cross-validation Extreme Gradient
Boosting – RCV-XGBoost) και με χωρική επικύρωση (Spatial Cross-
validation Extreme Gradient Boosting – SPCV-XGBoost).
Από τις χωρικές αναλύσεις προέκυψαν πολυάριθμα ενδιαφέροντα
αποτελέσματα: Εντοπίστηκε χωρική αυτοσυσχέτιση στις συχνότητες
απότομων επιβραδύνσεων και απότομων επιταχύνσεων ανά οδικό
τμήμα, και υπολογίστηκε το εύρος επιρροής κατά περίπτωση για κάθε
περιοχή μελέτης. Στα αστικά δίκτυα προέκυψε ότι ορισμένα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις συχνότητες απότομων επιβραδύνσεων
ανά οδικό τμήμα: το μήκος οδικού τμήματος παρουσιάζει θετική συ-
σχέτιση, ενώ η κλίση και η πολυπλοκότητα γειτονιάς παρουσιάζουν
αρνητική συσχέτιση. 

Διαπιστώθηκε ότι διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν
τις συχνότητες απότομων επιταχύνσεων ανά οδικό τμήμα: το μήκος
του οδικού τμήματος, η καμπυλότητα και η παρουσία σηματοδότησης
παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με τις συχνότητες. Επίσης ποσοτικο-
ποιήθηκε η θετική συσχέτιση του αριθμού διελεύσεων για τους δύο
τύπους απότομων συμβάντων, ενώ πιο αδύναμες συσχετίσεις παρου-
σιάστηκαν για τον αριθμό λωρίδων και τον τύπο οδού, ανάλογα με τα
χρησιμοποιούμενα μοντέλα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς
χωρικές προβλέψεις συμβάντων μεσοσταθμίζοντας τα αποτελέσματα
των τεσσάρων μοντέλων και επιτυγχάνοντας ακρίβεια 87% για τις
απότομες επιβραδύνσεις και 89% για τις απότομες επιταχύνσεις.
Στα οδικά τμήματα αστικών λεωφόρων, το μήκος των τμημάτων και ο
αριθμός των διελεύσεων παρουσίασαν σταθερά θετικές συσχετίσεις
με τη συχνότητα απότομων συμβάντων. Επιπλέον, καθορίστηκε ότι
διαφορετικές μεταβλητές συσχετίζονται σημαντικά με την εμφάνιση
απότομων συμβάντων ανά κατάσταση κυκλοφορίας: Η διαφορά ταχύ-
τητας μεταξύ κυκλοφορίας και οδηγού προέκυψε ότι ασκεί θετική
επιρροή στις απότομες επιβραδύνσεις, σε συνθήκες ελεύθερης ροής,
ενώ η επιρροή του μέσου όρου τρέχοντος κυκλοφοριακού φόρτου
διαπιστώθηκε ότι είναι αρνητική. 
Σε συνθήκες συγχρονισμένης ροής, η μέση κατάληψη είναι θετικά
συσχετισμένη με τις απότομες επιβραδύνσεις, ενώ η επίδραση του
κυκλοφοριακού φόρτου βρέθηκε ότι ήταν περιστασιακά αρνητική. Η
επιρροή της μέσης κατάληψης βρέθηκε σταθερά θετική στις απότομες
επιταχύνσεις σε συνθήκες ελεύθερης ροής, όπως και ο μέσος όρος
των δευτερολέπτων χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους οδηγούς.
Σε συνθήκες συγχρονισμένης ροής, ο κυκλοφοριακός φόρτος προέκυψε
ότι συσχετίζεται θετικά τη συχνότητα απότομων επιταχύνσεων. Και
στις δύο καταστάσεις κυκλοφορίας, οι γεωμετρικές μεταβλητές και τα
χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου παρουσίασαν πολύ περιστασιακές
και ασθενέστερες συσχετίσεις.

Αναλυτικότερη περιγραφή της διατριβής διατίθεται στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/edu/at6-apostolos-ziakopou-
los-high-resolution-spatio-temporal-analysis-of-road-safety-and-
traffic-behaviour/

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυ-
ναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – 2ος Κύκλος»
(MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Διδακτορικός Φοιτητής
Επιβλέπουσα Επιτροπή

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Είδος εργασίας

ΧωΡιΚη ΑΝΑλυΣη ΟΔιΚηΣ ΑΣΦΑλΕιΑΣ ΚΑι ΣυΜΠΕΡιΦΟΡΑΣ ΚυΚλΟΦΟΡιΑΣ 
ΜΕ ΧΡηΣη ΠΟλυ-ΠΑΡΑΜΕΤΡιΚώΝ ΔΕΔΟΜΕΝωΝ υψηληΣ ΕυΚΡιΝΕιΑΣ

Περίληψη Εργασίας
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Απόστολος Ζιακόπουλος
Γεώργιος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ
Κωνσταντίνος Αντωνίου, Καθηγητής TUM
Ελένη Βλαχογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ
ΕΜΠ - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής
Διδακτορική Διατριβή         

Αθήνα, Ιούλιος 2020

Ü

215.2.qxp_Layout 1  21/12/2020  21:24  Page 28



27 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Οι αστικές συγκοινωνίες στην πόλη της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν

πολλά προβλήματα. Δεδομένου πως το μοναδικό μέσο μεταφοράς

που υπάρχει στην πόλη είναι τα αστικά λεωφορεία, πολλά προβλήματα

προκύπτουν στις καθημερινές μετακινήσεις, με το ασταθές πρόγραμμα

των λεωφορειακών γραμμών να είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Αυτά

τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη σωστή αξιολόγηση

των συγκοινωνιακών φορέων. Εφόσον το πρώτο βήμα για τη βελτίωση

και τη διαχείριση μιας υπηρεσίας είναι η μέτρησή της, οι υπηρεσίες

των αστικών συγκοινωνιών πρέπει να μετριούνται και να παρακολου-

θούνται σε συνεχή βάση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αξιολόγηση

της αποδοτικότητας. 

Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη

διαδικασία παρακολούθησης και ανάλυσης που λαμβάνει χώρα

προκειμένου να προσδιοριστεί πόσο καλά οι πολιτικές, τα προγράμματα

και τα έργα αποδίδουν σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους

τους.

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός διαδραστικού

εργαλείου ώστε οι φορείς συγκοινωνιών να έχουν τη δυνατότητα να

ελέγχουν τις υπηρεσίες τους, να εντοπίζουν τα προβλήματα, να θέτουν

στόχους και να εκτιμούν τις πιθανές βελτιώσεις. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση, ένα πλήθος δεδομένων

είναι απαραίτητο. 

Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας παραχωρήθηκε ένα δείγμα δεδο-

μένων από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης

(Ο.Σ.Ε.Θ.). Τα δεδομένα αυτά, που προέρχονται από την τηλεματική,

περιλαμβάνουν διάφορες παραμέτρους, όπως η διάρκεια δρομολογίου

των λεωφορειακών γραμμών, τα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα ανά

γραμμή κ.ά. Αυτά ήταν συμπληρωμένα σε υπολογιστικά φύλλα του

Excel και οι δείκτες αποδοτικότητας δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας

τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA), η

οποία περιέχεται στο Excel. Στο τέλος, οι εξής δέκα δείκτες αποδοτι-

κότητας αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν σε διάφορα γραφήματα:

Έμφορτα/Συνολικά οχηματοχιλιόμετρα ανά μήνα, συνολικά έμφορτα

και κενά οχηματοχιλιόμετρα ανά μήνα, διάρκεια δρομολογίου γραμμής,

χαρακτηριστικά διάρκειας δρομολογίου (μέσος όρος και τυπική από-

κλιση), μέσος όρος διάρκειας δρομολογίου γραμμής ανά μήνα, εκτε-

λεσμένα/προγραμματισμένα δρομολόγια, έμφορτα/συνολικά οχημα-

τοχιλιόμετρα σε ένα έτος, επιβάτες/έμφορτα οχηματοχιλιόμετρα ανά

ημέρα, έμφορτα/συνολικά οχηματοχιλιόμετρα ανά ημέρα, μέση

ταχύτητα γραμμής. 

Η τελική εφαρμογή σχεδιάστηκε με τη χρήση της γλώσσας προγραμ-

ματισμού Visual Basic στο Microsoft Visual Studio 2017. Η εφαρμογή

ονομάστηκε TREASURE από τις λέξεις «Tool for performance meas-

urement in public transport» και αποτελεί μια εύχρηστη εφαρμογή

που εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον που ασχολείται

με τον σχεδιασμό μεταφορών. 

Το εργαλείο που αναπτύχθηκε επιτρέπει στον χρήστη να εξετάζει

πόσο καλά λειτουργεί ο οργανισμός και αν εκτελεί τα καθήκοντά του,

εάν ανταποκρίνεται ή όχι στους στόχους του είτε βραχυπρόθεσμα, για

παράδειγμα εντός μήνα, είτε μακροπρόθεσμα, σε ένα ή περισσότερα

χρόνια. Η μέτρηση της αποδοτικότητας είναι απαραίτητη για τον απο-

τελεσματικό προγραμματισμό και τη διαχείριση των υπηρεσιών ενός

φορέα συγκοινωνιών. 

Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση των αστικών μέσων μεταφοράς,

οι αντίστοιχοι φορείς πρέπει να προσφέρουν επαρκείς και ελκυστικές

υπηρεσίες. 

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής

εργασίας προσφέρει ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

να καθορίσει τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα του συστήματος

αστικών συγκοινωνιών και να βοηθήσει τους υπεύθυνους φορείς να

βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους μέχρι να ανταποκριθούν στα υφιστάμενα

πρότυπα. Είναι ένα οικονομικό βήμα που μπορεί να συμβάλει στη

βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Φοιτήτρια
Επιβλέπουσα καθηγητής

Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Είδος εργασίας

ΑΝΑΠΤυξη ΔιΑΔΡΑΣΤιΚΟυ ΕΡΓΑλΕιΟυ 

ΓιΑ ΤηΝ ΕΣωΤΕΡιΚη ΑξιΟλΟΓηΣη 

ΤηΣ λΕιΤΟυΡΓιΚηΣ ΑΠΟΔΟΤιΚΟΤηΤΑΣ 

ΕΚΤΕλΕΣΤιΚΟυ ΦΟΡΕΑ 

ΔηΜΟΣιωΝ ΣυΓΚΟιΝωΝιωΝ

Περίληψη Εργασίας

Όλγα Μαρία Γιαννακάρη
ιωάννης Πολίτης
ΑΠΘ - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Διπλωματική Εργασία

Σύνδεσμος: http://ikee.lib.auth.gr/record/303736?ln=el
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Επιτροπές ςΕς Περιόδου 2020-2023 

Οι Επιτροπές έχουν ως πρωταρχικό ρόλο:
•  τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων ανά αντικείμενο,
•  την παραγωγή βασικών θέσεων για τον Σύλλογο,
•  τη διαρκή συμβουλευτική δράση και άμεσες παρεμβάσεις σε θέματα επικαιρότητας όποτε

ζητείται από το ΔΣ ή εντοπίζεται η ανάγκη από την Επιτροπή

Οι Επιτροπές ορίστηκαν ως εξής:

Το Δς του ςΕς προχώρησε σε αναμόρφωση των Επιτροπών και 
του κανονισμού λειτουργίας τους, με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία τους

και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη στο έργο του ςυλλόγου.

Ε1. ΟΔιΚώΝ ΜΕΤΑΦΟΡώΝ
Η Επιτροπή Οδικών Μεταφορών αφορά
ειδικά αντικείμενα του Συγκοινωνιο-
λόγου Μηχανικού που σχετίζονται με
το υπεραστικό οδικό δίκτυο σε επίπεδο
σχεδιασμού, διαχείρισης, λειτουργίας
και έρευνας. Ειδικά αντικείμενα:
• Σχεδιασμός και πολιτική διαχείρισης

συστήματος μεταφορών υπεραστικού
οδικού δικτύου

• Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών
• Λειτουργία και διαχείριση αυτοκινη-

τοδρόμων και λοιπού υπεραστικού
δικτύου

• Ευφυή συστήματα μεταφορών
• Οδική Ασφάλεια

Ε2. ΑΣΤιΚηΣ ΚιΝηΤιΚΟΤηΤΑΣ
Η Επιτροπή Αστικής Κινητικότητας αφορά ειδικά
αντικείμενα του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού που
σχετίζονται με τις αστικές μετακινήσεις σε επίπεδο
σχεδιασμού, διαχείρισης, λειτουργίας και έρευνας.
Λόγω της στενής αλληλεπίδρασης όλων των μέσων
μεταφοράς εντός αστικού περιβάλλοντος, συμπε-
ριλαμβάνονται όλες οι μορφές μετακίνησης, που
πρέπει να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους. Εν-
δεικτικά ειδικά αντικείμενα:
• Σχεδιασμός και πολιτική διαχείρισης συστήματος

αστικών μεταφορών
• Σχεδιασμός και πολιτική διαχείριση κυκλοφορίας

και στάθμευσης - Σχεδιασμός και Διαχείριση
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

• Αστικές Αναπλάσεις, αστική οδοποιία
• Μικροκινητικότητα, βιώσιμη αστική κινητικότητα
• Ευφυή συστήματα Μεταφορών
• Οδική Ασφάλεια
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Αποστολέρης Κωνσταντίνος 
(Πρόεδρος)
Βαρδάκη Σοφία
Γαλάνης Αθανάσιος
Γιαννής Γιώργος
Ηλιού Νικόλας
Καλπάκης Φανούριος
Μαυρογιώργης Εμμανουήλ
Μπιμπής Γιώργος (Γραμματέας)
Περπερίδου Διονυσία-Γεωργία
Πρόιος Απόστολος
Σιούλας Παναγιώτης
Τελλάκης Γιάννης

Ε3. ΣιΔηΡΟΔΡΟΜιΚώΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡώΝ
Η Επιτροπή Σιδηροδρομικών Μεταφο-
ρών αφορά ειδικά αντικείμενα του
Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού που
σχετίζονται με το υπεραστικό σιδηρο-
δρομικό δίκτυο σε επίπεδο σχεδιασμού
υποδομής, διαχείρισης και έρευνας.
Ειδικά αντικείμενα: 
• Σχεδιασμός σιδηροδρόμων
• Διαχείριση σιδηροδρομικών δικτύων

Γιαννακάκης Δημήτρης
Ευγενικός Πέτρος (Πρόεδρος)
Κιδικούδης Χρήστος (Γραμματέας)
Μητρόπουλος Λάμπρος
Τζούρας Παναγιώτης
Χανδακάς Έκτορας

Μέλη Επιτροπής

Μέλη Επιτροπής

Μέλη Επιτροπής

Βαβάκος Βασίλειος
Βαβατσούλας Κωνσταντίνος
Γόγολα Άννα
Ευσταθιάδης Στέλιος
Ζησοπούλου Θεοδώρα
Καστρουνή Ειρήνη (Γραμματέας)
Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
Κουκουρίκος Σταύρος
Κρουσουλούδη Νικολέτα
Νικολαΐδης ιωάννης
Ριζομυλιώτης Χρυσόστομος
Σίτη Μαρία
Σκορδάς Αθανάσιος
Σπυροπούλου ιωάννα
Σταμέλου Αφροδίτη
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Παράλληλα, το ΔΣ του ΣΕΣ μπορεί να ορίζει ειδικές

Ομάδες Εργασίας, μετά από δική του πρόταση ή εισήγηση

κάποιας Επιτροπής. Αντικείμενό τους μπορεί να είναι

οποιαδήποτε δράση χρειάζεται επεξεργασία για ορισμένο

χρονικό διάστημα πέραν των απαιτήσεων μιας άμεσης

παρέμβασης και οδηγεί σε παραγωγή συγκεκριμένου

αποτελέσματος (για παράδειγμα, σχόλια για νομοσχέδια

υπό διαβούλευση, διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων

και άλλων εκδηλώσεων, κ.λπ.)

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 ορίστηκαν τα μέλη των νέων επιτροπών του ςΕς 

όπως αναφέρονται (με αλφαβητική σειρά) ενώ στις επιμέρους συνεδριάσεις 

των επιτροπών οι αντίστοιχοι Πρόεδροι και Γραμματείς.

Αδαμίδης Τάκης (Πρόεδρος)
Θωμαΐδης Χρήστος
Κοχιαδάκη Μαρία
Ματσούρης Ιωάννης
Μαυροδής Ανδρέας (Γραμματέας)
Παγώνη Ιωάννα

Γενίτσαρης Ευάγγελος
Δερπάνη Κωνσταντίνα (Γραμματέας)
Καραγιάννης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
Κόλλια Στεφανία
Παπαδημητρίου Στράτος
Παπαϊωάννου Γιώργος
Σδουκόπουλος Λευτέρης

Αγγελακάκης Άγγελος
Θέμου Μόνικα (Γραμματέας)
Καραγκούνη Κωνσταντία
Μιχαήλ Αναστάσιος
Ναλμπάντης Δημήτριος
Σακελλαρίου Ευριπίδης (Πρόεδρος)

Ε4. ΑΕΡΟΠΟΡιΚώΝ ΜΕΤΑΦΟΡώΝ
Η Επιτροπή Αεροπορικών Μεταφορών
αφορά ειδικά αντικείμενα του Συγκοι-
νωνιολόγου Μηχανικού που σχετίζονται
με τον χώρο των αεροδρομίων και των
αερομεταφορών κάθε τύπου σε επίπεδο
σχεδιασμού υποδομής, στρατηγικού σχε-
διασμού, δρομολόγησης, διαχείρισης και
έρευνας. Ενδεικτικά ειδικά αντικείμενα:
• Σχεδιασμός και πολιτική διαχείρισης

συστήματος αερομεταφορών
• Σχεδιασμός και διαχείριση Αεροδρο-

μίων
• Πολιτική αεροπορία, δρομολόγηση αε-

ρομεταφορών

Ε6. ΕΜΠΟΡΕυΜΑΤιΚώΝ 

Η Επιτροπή Εμπορευματικών Μεταφορών
αφορά ειδικά αντικείμενα του Συγκοι-
νωνιολόγου Μηχανικού που σχετίζονται
με τη μεταφορά εμπορευμάτων, με κάθε
δυνατό μέσο μεταφοράς. Αφορά στοσχε-
διασμό των σχετικών συστημάτων και
δικτύων μεταφοράς και διανομής καθώς
στην ανάπτυξη και διαχείριση εμπορευ-
ματικών κέντρων. Ενδεικτικά ειδικά αν-
τικείμενα:
• Πολιτική διαχείρισης συστήματος εμ-

πορευματικών μεταφορών και εφοδια-
στικών αλυσίδων

• Εμπορευματικά κέντρα
• Συνδυασμένες εμπορευματικές μετα-

φορές

Ε5. ΘΑλΑΣΣιωΝ ΜΕΤΑΦΟΡώΝ
Η Επιτροπή Θαλάσσιων Μεταφορών αφο-
ρά ειδικά αντικείμενα του Συγκοινωνιο-
λόγου Μηχανικού που σχετίζονται με τη
μεταφορά από θάλασσα, σε επίπεδο σχε-
διασμού υποδομής, στρατηγικού σχεδια-
σμού, δρομολόγησης, και διαχείρισης
και έρευνας. Ενδεικτικά ειδικά αντικεί-
μενα:
• Σχεδιασμός και πολιτική διαχείρισης

συστήματος θαλάσσιων μεταφορών
• Σχεδιασμός και διαχείριση Λιμένων
• Ναυσιπλοΐα, δρομολόγηση θαλασσίων

μεταφορών

Μέλη Επιτροπής
Μέλη Επιτροπής

Μέλη Επιτροπής

ΜΕΤΑΦΟΡώΝ
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Το Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας και Προσομοίωσης

καθιερώθηκε το 2007 ως μια πλατφόρμα συγκέντρωσης ερευ-

νητών ποικίλων ερευνητικών υποβάθρων και ειδικεύσεων,

στην οποία παρουσιάζονται εμπεριστατωμένες έρευνες και

εμπειρίες στον τομέα οδικής ασφάλειας και προσομοίωσης. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων 

30 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Διεθνές ςυνέδριο οδικής Ασφάλειας
και Προσομοίωσης 2021

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται:

5% επιπλέον έκπτωση για όλα τα προγράμματα 

ασφάλισης αυτοκινήτου ή δικύκλου

5% επιπλέον έκπτωση για όλα τα προγράμματα 

ασφάλισης κατοικίας

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν αποκλειστικά για νέα συμβόλαια
και για όλες τις επόμενες ανανεώσεις τους, ενώ μπορούν να
τις επωφεληθούν και τα μέλη των οικογενειών σας.

Η έκπτωση υπολογίζεται μέσω εκπτωτικού κωδικού τον οποίο
μπορείτε να παραλάβετε μετά από επικοινωνία με τη γραμματεία
του Συλλόγου (κα Αντωνία Παναγοπούλου, 210 3640604).

ςυνεργασία ςΕς/
INTERAMERICAN
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
με την INTERAMERICAN, εξασφαλίσαμε
για όλα τα μέλη του συλλόγου μας, μία
ειδική προσφορά στην Anytime,
την 1η direct ασφάλιση στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Σύλλογος Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων συνδιοργανώνουν το 8ο Διεθνές Συνέδριο
Οδικής Ασφάλειας και Προσομοίωσης.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 22-24 Σεπτεμβρίου
2021, στον χώρο του Μεγάρου Ζαππείου.

ΚΟΚΚωΝιΔηΣ ΔηΜηΤΡιΟΣ  εγγράφεται με Α.Μ. 851

ΚΑΡΑΓΚΟυΝη ΚωΝΣΤΑΝΤιΝΑ  εγγράφεται με Α.Μ. 852

ΒΑΒΑΤΣΟυλΑΣ ΚωΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 853

ΝΕΑ ΜΕλη

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.nrso.ntua.gr/rss2021/

στον τομέα οδικής ασφάλειας, ώστε να μειωθεί ο αριθμός
των τραυματισμών και των θανατηφόρων ατυχημάτων σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, μέσω της διάδοσης καινοτόμων ερευνών και
εφαρμογών.
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Θανάσης Τσιάνος
Γενικός Γραμματέας ΣΕΣ

Ο Ο ΣΕΣ την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 στις 19.00

διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Συν-
διάσκεψη ΣΕΣ με Έλληνες Συγκοινωνιολόγους που
ζουν και εργάζονται στο Εξωτερικό» υπό την αιγίδα
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και
Αποδήμου Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών.
Στόχος της εκδήλωσης αποτελεί η ενίσχυση της συ-

νεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των Ελλήνων Συγ-

κοινωνιολόγων εσωτερικού και εξωτερικού και η

ανάδειξη των δυνατοτήτων για τη μεταφορά τεχνο-

γνωσίας και καλών πρακτικών από το εξωτερικό προς

την Ελλάδα.

Η εν λόγω εκδήλωση είναι μια από τις δράσεις που

θα γίνουν στο μέλλον και θα αφορούν τους Έλληνες

συγκοινωνιολόγους του εξωτερικού. Ο ΣΕΣ με αίσθημα

ευθύνης, αντιλαμβανόμενος το μέγεθος της εκροής

Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στο εξωτερικό αναλαμ-

βάνει πρωτοβουλία και προσδοκά να αποτελέσει τον

σύνδεσμο των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟιηΘηΚΑΝ με επιτυχία και με συμ-
μετοχή σχεδόν όλων των μελών οι πρώτες συνε-
δριάσεις όλων των νέων επιτροπών του Συλλόγου
το διάστημα 25-27/11/2020. Σε κάθε συνεδρίαση
παρουσιάστηκαν τα μέλη της επιτροπής, εκλέχθηκε
ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας που θα αναλάβουν
τον συντονισμό και ορίστηκαν τα επόμενα βήματα.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετείχαν
σε όλες τις επιτροπές ο Κ. Κουρέτας ως συντονιστής
καθώς και οι Π. Παπαντωνίου και Θ. Τσιάνος οι
οποίοι παρουσίασαν τις τρέχουσες και επερχόμενες
δράσεις του Συλλόγου. Οι επιτροπές του ΣΕΣ απο-
τελούν βασικό και απαραίτητο συστατικό για την
επίτευξη των στόχων του συλλόγου και για την
επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή θέσεων
και προτάσεων. Το ΔΣ του ΣΕΣ προσδοκά σε επα-
ναδραστηριοποίηση των επιτροπών και εύχεται
στα 55 μέλη των επιτροπών καλή επιτυχία στο
έργο τους.  

ΣΕ ΣυΝΕΧΕιΑ του ν.4710/2020 που αφορά την
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες δια-
τάξεις», δημοσιεύτηκαν «Τεχνικές Οδηγίες για τα
Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.».
Όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα έγγραφα, η ει-
δικότητα του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού προ-

διαγράφεται εμφανώς
στη στελέχωση της
ομάδας του έργου του
υποψήφιου αναδόχου
των ΣΦηΟ. 

ΣΕ ΔιΑΒΟυλΕυΣη     έχει τεθεί το Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη Βιώ-
σιμη Αστική Κινητικότητα και τη Μικροκινητικότητα.
Συγκεκριμένα έχει τεθεί προς διαβούλευση η νο-
μοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Η Ελλάδα σε
κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα- Μικροκινη-
τικότητα- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την
απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 
Επισημαίνεται ότι παρόμοια με τα ΣΦηΟ περιλαμ-
βάνεται στο σχέδιο νόμου ο όρος συγκοινωνιο-
λόγος μηχανικός.   

ΣΕ  ΔηΜΟΣιΑ διαβούλευση έχει τεθεί η νομοθετική
πρωτοβουλία με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλο-
ποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των Δημοσίων Συμβάσεων». Με το προτεινόμενο
σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφι-
στάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες
Συμβάσεις, του νόμου 4412/2016, που ενσωμα-
τώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ καθώς και των νόμων 3433/2006,
3383/2010 και 3978/2011 που ρυθμίζουν θέματα
Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της Άμυνας
και της Ασφάλειας. 
Ο ΣΕΣ συμμετέχει στις διαβουλεύσεις των παραπάνω
νομοσχεδίων.

ΕΠΙκΑΙΡΑ &ΠΕΡΙΕκτΙκΑ
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ΕΠΙκΑΙΡΑ &ΠΕΡΙΕκτΙκΑ

Ο ΘΑΝΑΣηΣ ΤΣιΑΝΟΣ     συμμετείχε ως μέλος στην
πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής οδικών υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην
επιτροπή συζητήθηκαν θέματα και το νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει τις κυκλοφοριακές συνδέσεις.
Άποψη του ΣΕΣ αποτελεί ότι η νομοθεσία που
διέπει τις κυκλοφοριακές συνδέσεις χρήζει άμεσης
επικαιροποίησης, καθώς και η τεκμηρίωση των
τυχόν παρεκκλίσεων του ν.118/2006 (όπως προ-
βλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) θα πρέπει
να γίνεται μέσα από μελέτες οδικής ασφάλειας
που εκπονούνται από  πιστοποιημένους ελεγκτές
(οδικής ασφάλειας). 

Οι ΣυΝΑΝΤηΣΕιΣ ΤΟυ ΣΕΣ  με φορείς συνεχίζονται.
O ΣΕΣ το προηγούμενο τρίμηνο διενήργησε πλήθος
συναντήσεων με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη
προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω
συναντήσεις:  
•  Μετά από πρωτοβουλία του ΣΕΣ, ο Π. Παπαντωνίου,

ο Θ. Τσιάνος και η Ι. Παγώνη πραγματοποίησαν
συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών όπου συζητήθηκαν θέματα οδικής
ασφάλειας των οδηγών ταχυμεταφορών (courier
και delivery). 

•  Ο Π. Παπαντωνίου, συναντήθηκε την Τετάρτη 4
Νοεμβρίου 2020 με τον Υπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν εκτενώς
οι εξελίξεις σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος
του Συλλόγου, όπως η πρόσφατη δια-λειτουργι-
κότητα των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, οι
άξονες παρεμβάσεων στις έξυπνες πόλεις (Οδική
Υποδομή, Κυκλοφορία, Μέσα Μαζική Μεταφοράς,
Στάθμευση, η Οδική Ασφάλεια, οι Εμπορευματικές
Μεταφορές), οι νέες μορφές κινητικότητας (Mo-
bility as a Service) και οι προτεραιότητες ψη-
φιοποίησης πληροφοριών συγκοινωνιακού εν-
διαφέροντος. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η
στενή επαφή του Συλλόγου με το Υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης με έμφαση στα ζητήματα
ψηφιοποίησης διαδικασιών και έξυπνων πόλεων
(smart cities).

•  Ο Π. Παπαντωνίου και η Ι. Παγώνη συναντήθηκαν
με εκπροσώπους της τροχαίας Αττικής όπου και
συζητήθηκαν θέματα για  πιθανή συνεργασία
των δύο φορέων. 

•  Το ΔΣ του ΣΕΣ στο πλαίσιο της επικοινωνίας με
αυτοδιοικητικούς φορείς, πραγματοποίησε δια-
δικτυακή συνάντηση με τον Δήμαρχο Σκιάθου,
κ. Θεόδωρο Τζούμα. Στη συνάντηση εκ μέρους
του Συλλόγου συμμετείχαν ο Π. Παπαντωνίου, ο
Θ. Τσιάνος, ο Κ. Καραγιάννης και η Δ. Αλεξαν-
δροπούλου.

ΑΠΟ ΤηΝ ΤΕΤΑΡΤη 4 Νοεμβρίου, η υπηρεσία δια-
λειτουργικότητας, Greek Interoperable Tolling Sys-
tems (GRITS), είναι πλέον γεγονός. Όλοι οι οδηγοί
που είναι συνδρομητές οποιουδήποτε πομποδέκτη
ελληνικού αυτοκινητόδρομου (Αττική Οδός, Νέα
Οδός, Ολυμπία Οδός, Κεντρική Οδός, Αυτοκινητό-
δρομος Αιγαίου, Μορέας, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
«Χαρίλαος Τρικούπης» & Εγνατία Οδός), μπορούν
να πραγματοποιούν τις διελεύσεις τους από τις
ηλεκτρονικές λωρίδες σε όλους τους σταθμούς
διοδίων όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων.
Με την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου
βελτιώνεται η καθημερινότητα και οι μετακινήσεις
των οδηγών των αυτοκινητόδρομων της επικράτειας.
Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί έναν και μο-
ναδικό πομποδέκτη κατά τη διέλευσή του από
όλους τους σταθμούς διοδίων έναντι τριών που
χρειαζόταν μέχρι χθες.
Η διαλειτουργικότητα αναμένεται να οδηγήσει
ακόμη περισσότερους χρήστες των αυτοκινητό-
δρομων στη χρήση πομποδεκτών, καθώς με το
GRITS οι χρήστες εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο
στις διαδρομές τους, απολαμβάνοντας μετακινήσεις
με μεγαλύτερη ταχύτητα και μικρότερες ουρές
αναμονής στους κύριους οδικούς άξονες της χώρας,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και εντελώς «ανέπα-
φες» συναλλαγές.
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