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Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Έχουμε μπει σε μια περίοδο που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι
προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών και του συγκοινωνιακού
σχεδιασμού. Ο ρόλος του συγκοινωνιολόγου στην ανάκαμψη
από την κρίση (οικονομική και υγειονομική) και στον μετα-
σχηματισμό που θα πρέπει να συντελεστεί στον τομέα των με-
ταφορών είναι ιδιαίτερα κρίσιμος και αναγκαίος.

Το συγκεκριμένο τεύχος εστιάζει σε θέματα βιωσιμότητας του
συστήματος μεταφορών και αναδεικνύει γενικές τομεακές πο-
λιτικές της Ε.Ε. Επίσης εστιάζει σε θέματα συνδυασμένων με-
ταφορών, κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας. 

Την προσεχή περίοδο πρόκειται να εκπονηθούν τα Τοπικά Πο-
λεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ). Ο πολεοδομικός και συγκοινωνιακός
σχεδιασμός είναι αλληλένδετοι και κατά την εφαρμογή τους
παράγουν δεσμευτικά στοιχεία για τις επόμενες κλίμακες σχε-
διασμού που ακολουθούν (ρυμοτομικό σχέδιο, συγκοινωνιακές
και κυκλοφοριακές μελέτες, αρχιτεκτονικές μελέτες αστικών
αναπλάσεων, μελέτες λιμενικών έργων, σταθμοί μετεπιβίβασης,
κ.ά.). 

Στο παρελθόν ο ρόλος του συγκοινωνιολόγου στην εκπόνηση
πολεοδομικών μελετών ήταν τις περισσότερες φορές σχεδόν

μηδενικός, με αποτέλεσμα τα αρνητικά αποτελέσματα να τα
βιώνουμε καθημερινά. Είναι ευκαιρία πλέον, να μην επανα-
ληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και να υπάρχει ουσιαστική
συμμετοχή του συγκοινωνιολόγου στις μελέτες των ΤΠΣ. Το
γεγονός ότι τα ΤΠΣ θα καταλήξουν σε προεδρικά διατάγματα
(που θα περιλαμβάνουν και την ιεράρχηση του οδικού δικτύου),
δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις στη συμμετοχή του
Συγκοινωνιολόγου, πόσο μάλλον όταν οι πόλεις μας δεν δια-
θέτουν Γενικές Μελέτες Μεταφορών, με τις οποίες και θα
έπρεπε να είναι συντονισμένος ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
Για αυτόν τον λόγο είναι σκόπιμο αφενός να αυξηθεί η συμμετοχή
του Συγκοινωνιολόγου μηχανικού στα ΤΠΣ και αφετέρου να
δρομολογηθεί άμεσα η εκπόνηση Γενικών Μελετών Μεταφορών
σε επίπεδο Δήμων και Περιφέρειας.

Ένας άλλος στόχος για τον ΣΕΣ αποτελεί η θεσμοθέτηση προ-
διαγραφών κυκλοφοριακών μελετών, προδιαγραφών μελετών
στάθμευσης και προδιαγραφών Γενικών Μελετών Μεταφορών. 

Από πλευράς ΔΣ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να συμβάλλουμε στους στόχους του Συλλόγου, συνεχίζοντας
ακατάπαυστα τις δράσεις εξωστρέφειας του Συλλόγου, την
επαφή μας με την Πολιτεία, την υποστήριξη των μελών μας
και την προώθηση της επιστήμης του συγκοινωνιολόγου μη-
χανικού.

σελ.2 Η εφαρμογή του συμμετοχικού σχεδιασμού και της ενεργού εμπλοκής πολιτών για τη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας
στη Θεσσαλονίκη σελ.7 Διερεύνηση δυνητικής ζήτησης και προϋποθέσεις βιωσιμότητας Οδικών-Σιδηροδρομικών συνδυασμένων
μεταφορών και ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων σελ.11 Αξιολόγηση Υπηρεσιών Κοινής Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη: η
πλευρά του παρόχου και των χρηστών σελ.18 Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια σελ.26 Απολογισμός Δράσης Δ.Σ.
2020-2021 σελ.28 Γενικές τομεακές πολιτικές σελ.32 Προτιμήσεις οδηγών απέναντι στην κοινοχρησία οχημάτων σελ.33
Χωρο-χρονική ανάλυση της ασφάλειας κυκλοφορίας με τη χρήση δεδομένων από τους αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων
σελ.34 Ανάπτυξη Νέου Μαθηματικού Προσομοιώματος για τον Ελιγμό της Προσπέρασης σε Οδούς Δύο Λωρίδων Κυκλοφορίας
με Χρήση Πραγματικών Δεδομένων από Οδικό Πείραμα σελ.35 Ένα ψηφιακά διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφορών που να
καλύπτει τις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών σελ. 36 Νέα μέλη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Η εφαρμογή του συμμετοχικού σχεδιασμού και
της ενεργού εμπλοκής πολιτών για τη βελτίωση
της βιώσιμης κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη

1. Εισαγωγή
Στις μέρες μας, παρατηρείται η τάση οι τελικοί χρήστες να τοπο-
θετούνται στο επίκεντρο του σχεδιασμού στις μεταφορές. Οι πολίτες
ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων. Τόσο οι Ευρωπαϊκές, όσο και οι τοπικές Αρχές έχουν
αναγνωρίσει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και την αξία
της συμπερίληψης, προωθώντας τη συμμετοχικότητα και τη
δημόσια διαβούλευση είτε επίσημα, είτε ανεπίσημα, ως «μέσο»
αποτελεσματικής διαχείρισης και σχεδιασμού (Leyden et al.,
2017). 

Η υιοθέτηση διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού από τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής απαιτεί τη χρήση μεθόδων, οι
οποίες αξιοποιούν τη «συλλογική ευφυΐα», εξασφαλίζουν την
αναγνώριση των αναγκών, αξιών και ιδεών των πολιτών, και πα-
ράλληλα, διασφαλίζουν τη συμβολή τους στις αποφάσεις που

λαμβάνονται (Cascetta & Pagliara, 2017). Δύο ή περισσότεροι
εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων μερών συν-διαμορφώνουν
ένα προϊόν, μία υπηρεσία ή ένα μέτρο πολιτικής στοχεύοντας
στην από κοινού παραγωγή καινοτόμων ιδεών που προσθέτουν
αξία (Naniopoulos et al., 2018). Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν
από τον συμμετοχικό σχεδιασμό είναι πολυάριθμα: λήψη αποτε-
λεσματικότερων αποφάσεων, αναγνώριση διαφορετικών οπτικών
και λανθανουσών αναγκών, καλύτερη προσαρμογή μίας τελικής
λύσης στις ανάγκες, αποδοτικότητα μιας επένδυσης λόγω μειωμένου
κινδύνου και/ή δικαιότερη κατανομή πόρων, αίσθημα ιδιοκτησίας
από κοινού, σχέσεις εμπιστοσύνης [(Naniopoulos et al., 2018),
(European Commission, 2014)]. Ωστόσο, υπάρχουν δυσκολίες
που οφείλονται σε αντικρουόμενα συμφέροντα και απαιτούνται
συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις για σύνθετες αποφάσεις στον
τομέα των μεταφορών, εξασφάλιση της νομιμότητας και διαφάνειας
της διαδικασίας, και πρόνοια για την ετερογένεια των συμμετεχόντων
(Quick, 2014).

Βασιλική Αμπράση*, Ευάγγελος Γενίτσαρης*, Αριστοτέλης Νανιόπουλος*, Δημήτριος Ναλμπάντης*
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Με τη συνειδητοποίηση της αξίας του συμμετοχικού σχεδιασμού
στις μεταφορές, προωθήθηκε το έργο «Public Engagement for
Sustainable Public Transport – Εμπλέκοντας το κοινό για βιώσιμες
δημόσιες συγκοινωνίες», με το ακρωνύμιο PE4Trans. Το έργο
PE4Trans συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG
EUROPE 2014-2020. Στο πλαίσιό του, οι πολίτες καλούνται να συ-
νεισφέρουν με ιδέες ώστε να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής να αναπτύξουν λύσεις/πολιτικές για τις δημόσιες συγ-
κοινωνίες, οι οποίες θα είναι βιώσιμες και θα συμβάλλουν στη
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Η προσέγγιση «από κάτω
προς τα πάνω» εφαρμόζεται μέσω τοπικών ομάδων πολιτών που
σχηματίζονται στις περιοχές των εταίρων και συνεδριάζουν κατά
τακτά χρονικά διαστήματα.

Στην Ελλάδα, ως τοπική ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε η «Συμ-
βουλευτική Επιτροπή Πολιτών για βιώσιμες μετακινήσεις» στη
Θεσσαλονίκη. Η εν λόγω περίπτωση εξετάζεται (Αμπράση κ.ά.,
2021), λοιπόν, ως ένα ενδιαφέρον παράδειγμα εμπλοκής πολιτών
σε μια συμμετοχική διαδικασία συν-δημιουργίας με θέμα τις με-
ταφορές. Ως περιοχή αναφοράς επιλέχθηκε η Μητροπολιτική
Περιοχή της Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνει 11 Δήμους, με πλη-
θυσμό 1.012.297 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011). Ενδιαφέρον
εμφανίζει το εύρημα μιας έρευνας στους πολίτες της Θεσσαλονίκης,
οι οποίοι εμφανίζονταν απρόθυμοι να αλλάξουν τις συνήθειες κι-
νητικότητάς τους και να ελαττώσουν τη χρήση των αυτοκινήτων
εξαιτίας της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων (ΓΑΑ-ΜΑΘ, 2016).
Το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς που υπάρχει μέχρι και
σήμερα είναι τα λεωφορεία. Στο προσεχές μέλλον, τρία νέα μέσα
αναμένεται να ενσωματωθούν: υπόγειο δίκτυο μετρό, θαλάσσια
αστική συγκοινωνία για όλο το χρόνο, και προαστιακός σιδηρόδρομος
στο δυτικό τμήμα της πόλης. 

2. Η περίπτωση της «Συμβουλευτικής
Επιτροπής Πολιτών για βιώσιμες 
μετακινήσεις»

2.1 Ενέργειες για τη σύσταση της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Πολιτών
Το πρώτο σημαντικό βήμα για τη σύσταση της Επιτροπής είναι η
κατάλληλη επιλογή των συμμετεχόντων, καθώς η επιτυχία του
εγχειρήματος και η αξία του τελικού αποτελέσματος εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από την ετερογένεια και τη συμπερίληψη ανθρώπων
με διαφορετικά υπόβαθρα, διαφορετικά κοινωνιο-οικονομικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά, ηλικίες, κ.ο.κ.. Για τη διάχυση της
ανοικτής πρόσκλησης συμμετοχής, χρησιμοποιήθηκαν πολλά
διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, όπως: συνεντεύξεις σε ρα-
διόφωνα και τηλεόραση, επαφές με τοπικούς φορείς, διάχυση
δελτίου τύπου, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σελίδα σε
μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

Τα 28 «Μέλη» που επιλέχθηκαν, έλαβαν αρχικά το υλικό ενημέ-
ρωσης και «έμπνευσης» το οποίο περιείχε πληροφορίες σχετικά

με τη ροή των συναντήσεων καθώς και σκέψεις για ένα βιώσιμο
μέλλον στις μεταφορές. Τέτοιο υποστηρικτικό υλικό είναι καλό να
παρέχεται στους συμμετέχοντες πριν από ένα εργαστήριο, ώστε
να προετοιμαστούν κατάλληλα για το θέμα και να κατανοήσουν
την αναμενομένη συμβολή τους (Bertini & Plumpley, 2014).

Ακολούθησε η προετοιμασία και ο σχεδιασμός των συναντήσεων
εργασίας, καθώς και το πλάνο αλληλουχίας βημάτων και τεχνικών
για την ολιστική προσέγγιση του συμμετοχικού σχεδιασμού. Οι
συναντήσεις έχουν τη μορφή συμμετοχικών «εργαστηρίων» αξιο-
ποίησης της συλλογικής ευφυΐας και της συν-δημιουργίας, χρη-
σιμοποιώντας μερικές από τις μεθόδους που συναντώνται στη
σχετική βιβλιογραφία [(Candelo et al., 2003), (Στρατηγέα, 2015),
(Γενίτσαρης κ.ά., 2017)]. Η επιλογή των μεθόδων θα πρέπει να
εξετάζεται προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη για κάθε εργαστήριο,
το αντικείμενο και τον στόχο του, το υπόβαθρο των συμμετεχόντων,
τον διαθέσιμο χρόνο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ειδική απαίτηση
ή πόρο. 

Επιλέχθηκε, επίσης, η δημιουργία ενός λογότυπου για τη Συμ-
βουλευτική Επιτροπή Πολιτών της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την
παρακίνηση των Μελών της, την ανάπτυξη ενός αισθήματος ομα-
δικότητας και τον ενστερνισμό της αποστολής τους.  

2.2 Ανάλυση της δράσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Πολιτών
Από το 2018 έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συναντήσεις, ενώ
η τελευταία πρόκειται να διοργανωθεί το φθινόπωρο του 2021.
Καθεμία από αυτές έχει συγκεκριμένο στόχο, ωστόσο, το περιεχόμενό
τους συνδέεται άρρηκτα, ακολουθώντας μια προοδευτική διαδικασία
εξέλιξης. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από καθεμία συνάντηση
τροφοδοτούν την επόμενη ώστε να οδηγήσουν από κοινού, με
τρόπο συγκροτημένο, στο τελικό Σχέδιο Δράσης του έργου, με
ορίζοντα ολοκλήρωσής του εντός της διετίας 2021-2023. Η
πανδημία COVID-19 επηρέασε τη ροή της διαδικασίας ειδικά ως
προς την 4η συνάντηση, τόσο σε ότι αφορά την αδυναμία της
φυσικής παρουσίας, όσο και ως προς τα αποτελέσματα των προ-
ηγούμενων συναντήσεων τα οποία επανεξετάστηκαν καθώς στο
μεταξύ άλλαξαν ριζικά οι μετακινήσεις.

Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα με τη μορφή εργαστηρίων εφαρμό-
ζοντας συμμετοχικές μεθόδους και τεχνικές, με κατάλληλη προ-
σαρμογή στην περίπτωση της διαδικτυακής διεξαγωγής. Οι συμ-
μετέχοντες χωρίζονταν σε ομάδες εργασίας, είτε σε φυσικά τραπέζια
στον ίδιο χώρο, είτε σε εικονικά δωμάτια απομακρυσμένης συ-
νεργασίας μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων. Σε κάποιες
περιπτώσεις το θέμα ήταν κοινό για όλους, ενώ σε άλλες ανατίθετο
ένα διαφορετικό θέμα σε κάθε τραπέζι. Ως εκ τούτου, οι ομάδες
δεν ήταν σταθερές και εναλλάσσονταν στη διάρκεια κάθε εργα-
στηρίου για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. Στην αρχή
κάθε συνάντησης τονίζονταν οι κανόνες διαλόγου και σεβασμού,
και ορίζονταν κάποιες έννοιες με στόχο την συναντίληψη των
συμμετεχόντων. Έμπειροι συντονιστές κλήθηκαν να διαχειριστούν
την ποικιλία των συμμετεχόντων, να καθοδηγήσουν τις ομάδες
εργασίας και να συλλέξουν όλα τα στοιχεία.

3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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1η συνάντηση: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο
2018 σε αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης με
28 πολίτες. Ο στόχος της ήταν ο καθορισμός των μακροπρόθεσμων
οραμάτων για ένα βιώσιμο μέλλον στις μεταφορές. Οι συμμετοχικές
μέθοδοι (Γενίτσαρης κ.ά., 2017) που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: ο
καταιγισμός ιδεών “brainstorming”, η “World cafe” με την αλλαγή
ομάδων ανά χρονικά διαστήματα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας
και της ανταλλαγής απόψεων, η επιτόπια ταυτόχρονη ψηφοφορία
με αυτοκόλλητα “dot voting”, και η παροχή ανατροφοδότησης
“feedback”. Διαπιστώθηκε ότι είναι δύσκολο για τους πολίτες να
οραματιστούν το μέλλον ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς που
τίθενται στο παρόν.

2η συνάντηση: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2019
σε χώρο τέχνης εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με
ταυτόχρονη ενεργή έκθεση καλλιτεχνών της πόλης. Η επιλογή
του χώρου έγινε με γνώμονα την έμπνευση των συμμετεχόντων
και την ενεργοποίηση της δημιουργικότητάς τους. Ο στόχος ήταν
η διάγνωση των συμπεριφορών και των παραγόντων που επηρεάζουν
τις πρακτικές μετακίνησης στην πόλη, καθώς και των τοπικών
αναγκών. Οι μέθοδοι (Genitsaris et al., 2017) που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν: ο «Χάρτης προσωπικών αξιών»/“Schwartz Value Map”, ο
καταιγισμός ιδεών “brainstorming”, η ψηφοφορία “dot voting”
και η “World cafe” με την αλλαγή ομάδων ανά χρονικά διαστήματα.
Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που εφαρμόστηκαν ανά γύρο
“World cafe” ήταν οι εξής: (α) αναστροφή 180ο, “180o or creative
destruction”, (β) ανάλυση της βαθύτερης αιτίας με «5 Γιατί»,
“Root cause analysis of 5 why’s”, (γ)  η θεώρηση της «οπτικής
διάφορων εμπλεκόμενων μερών», “Taking different stakeholders’
perspective” (Mind Tools, n.d.). 

3η συνάντηση: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο
2019 σε αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 

Ο στόχος ήταν ο καθορισμός των προτεραιοτήτων καθώς και η
λήψη αρχικών αποφάσεων σχετικά με τις συμπεριφορές μετακίνησης
και τα προφίλ των ομάδων-στόχων που απαιτούν αλλαγή. Οι συμ-
μετοχικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν: κα-
ταιγισμό ιδεών (“brainstorming”), “World cafe”, τεχνική του «χάρτη
ενσυναίσθησης» (“Empathy map”), ομαδοποίηση ιδεών (“clus-
tering”). Εξασφαλίσθηκε η συνύπαρξη και συνεργασία των πολιτών
με εκπροσώπους «εμπλεκόμενων μερών», όπως ο Ο.Α.Σ.Θ., ο
Ο.Σ.Ε.Θ., η  Ένωση Πεζών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών.
Δημιουργήθηκαν έξι διαφορετικές «προσωπικότητες» (“personas”)
οι οποίες αναλύθηκαν περαιτέρω με την τεχνική του «χάρτη εν-
συναίσθησης» (Ferreira et al., 2015).

4η διαδικτυακή συνάντηση: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δια-
δικτυακά τον Οκτώβριο 2020, λόγω της πανδημίας. Κρίθηκε
σκόπιμο να χωριστεί σε δύο μέρη μικρότερης διάρκειας εξαιτίας
της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης. Δυστυχώς, υπήρξαν δυσκολίες
για ηλικιωμένους και τους μη έχοντες πρόσβαση σε διαδίκτυο.
Κύριος στόχος της 4ης συνάντησης ήταν η εξέταση των μέχρι τώρα
αποτελεσμάτων όπως αναδιαμορφώνονται στην περίοδο της παν-
δημίας και ο σχεδιασμός των σχετικών δράσεων. Τελικό προϊόν
των δύο μερών ήταν η διατύπωση δράσεων που θα προταθούν
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για επεξεργασία και εν-
σωμάτωση στο Σχέδιο Δράσης. Ο βαθμός διάδρασης πιθανώς να
ήταν υψηλότερος αν η συνάντηση γινόταν διά ζώσης. Οι διαδραστικές
δημοσκοπήσεις αποδείχθηκαν χρήσιμο εργαλείο για τη διατήρηση
του ενδιαφέροντος.

5η συνάντηση: Η 5η και τελευταία συνάντηση προβλέπεται να
πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο 2021. O βασικός στόχος της είναι
η επικύρωση των δράσεων που προτάθηκαν κατά τη 4η συνάντηση,
σε όρους σκοπιμότητας.

Σχήμα: α) Αποτύπωση ενός οράματος της 1ης συνάντησης, β) Επεξεργασία του «χάρτη ενσυναίσθησης» (empathy map) κατά
την 3η συνάντηση.
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2.3 Αποτελέσματα από τις συναντήσεις εργασίας 
Μετά την υλοποίηση της κάθε συνάντησης, τα αποτελέσματα
τύχαιναν επεξεργασίας από την ομάδα έργου για να διασφαλισθεί
η αλληλουχία της διαδικασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά
τα ευρήματα που προέκυψαν.

1η συνάντηση: Τα πέντε οράματα που ψηφίστηκαν για μεγαλύτερη
ανάλυση είναι τα εξής: (α) όραμα για ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης
χωρίς αυτοκίνητο, με χώρους πρασίνου, φιλικό προς τις οικογένειες,
(β) όραμα για αξιοποίηση του Θερμαϊκού κόλπου με την ανάπτυξη
βιώσιμης θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας, (γ) όραμα για μια
πόλη σε αμφίδρομη σχέση με τους κατοίκους της, με σύνθημα
«προσέχουμε την πόλη μας για να μας προσέξει και αυτή», (δ)
όραμα προσανατολισμένο στην ορθολογική χρήση της τεχνολογίας
στις μεταφορές εστιάζοντας σε έξυπνες λύσεις και έξυπνες πόλεις
προς όφελος όλων των τομέων, (ε) όραμα με κεντρική ιδέα την
προσβασιμότητα, συμπερίληψη των αναγκών όλων των πολιτών
στις πολιτικές και στρατηγικές μεταφορών μέσω του σχεδιασμού
για ΟΛΟΥΣ, καθώς και καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών.

2η συνάντηση: Οι σημαντικότερες αξίες που αναγνωρίστηκαν ότι
κινητοποιούν τους πολίτες και επηρεάζουν τις αυτοματοποιημένες
ή καθιερωμένες συμπεριφορές τους ήταν: η ελευθερία, ο σεβασμός
των αναγκών όλων αναφορικά με την ισότητα και την προσβασιμότητα
των ατόμων με αναπηρίες, η προστασία του περιβάλλοντος, η
ασφάλεια που συνδέεται με την προσωπική ευθύνη, η υγεία και η
παιδεία/«κουλτούρα». Περαιτέρω επεξεργασία και συζήτηση,
οδήγησε στην από κοινού αναγνώριση των βασικών προβλημάτων:
(α) υποδομές χαμηλής ποιότητας, (β) αναδιάρθρωση των μέσων
μαζικής μεταφοράς με έμφαση στην καινοτομία και τα ευφυή συ-
στήματα, (γ) έλλειψη οργάνωσης, (δ) έλλειψη ολοκληρωμένου
στρατηγικού σχεδιασμού μεταφορών, (ε) καλλιέργεια παιδείας,
κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. 

3η συνάντηση: Στο τέλος της συνάντησης, η συζήτηση που προ-
ηγήθηκε για κάθε ομάδα-στόχο διατυπώθηκε συμπυκνωμένα σε
μία δήλωση με τη μορφή: «Θέλουμε να αλλάξουμε την [τρέχουσα
συμπεριφορά] της [ομάδας-στόχου] έτσι ώστε [θετική συμπερι-
φορά]». Ενδεικτικά, μία κύρια δήλωση ήταν η εξής: Θέλουμε να
προωθήσουμε και να αυξήσουμε τις καλές συμπεριφορές μεταξύ
των εφήβων ώστε να επηρεάσουν και τη συμπεριφορά των φίλων
τους, να μετακινούνται συλλογικά με μειωμένους ρύπους και να
εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα διαμοιρασμού/κοινής χρήσης
οχημάτων.

4η διαδικτυακή συνάντηση: Λαμβάνοντας υπόψη τα οράματα της
1ης συνάντησης, τις τοπικές προκλήσεις της 2ης και τις δηλώσεις
επιθυμητής αλλαγής της 3ης, συν-διαμορφώθηκε μια λίστα προ-
τεινόμενων δράσεων. Οι δράσεις που διατυπώθηκαν αφορούν:
(α) τα εμποδιζόμενα άτομα, (β) τους «πολυάσχολους» επαγγελ-
ματίες, (γ) τους εφήβους.

5η συνάντηση: Με βάση τη διαθεσιμότητα πόρων και λοιπούς πα-
ράγοντες, δεν είναι εφικτό να ενσωματωθούν όλες οι παραπάνω
δράσεις στο Σχέδιο Δράσης που θα προκύψει από το έργο προς
υλοποίηση. Συνεπώς, θα γίνει προσεκτική επιλογή των τελικών
δράσεων από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την ομάδα
έργου PE4Trans. Θα ακολουθήσει η επικύρωση με τους πολίτες
και η συμφωνία για την τελική μορφή του Σχεδίου Δράσης. 

3. Συμπερασματικές επισημάνσεις 
Ακολουθήθηκε μια ολιστική προσέγγιση για την ενεργή εμπλοκή
του κοινού στις διαδικασίες σχεδιασμού δράσεων και μέτρων πο-
λιτικής, ξεκινώντας από τον καθορισμό της μακροπρόθεσμης κα-
τεύθυνσης (οράματα - ΓΙΑΤΙ), αναγνωρίζοντας την τρέχουσα κατά-
σταση (κινητήριες αξίες και τοπικές προκλήσεις - ΠΟΥ βρισκόμαστε),
συνεχίζοντας με τον εντοπισμό και την ανάλυση των εμπλεκόμενων
μερών (ομάδες-στόχοι - ΠΟΙΟΙ) έως ότου αποφασιστούν τα μέτρα
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που θα ληφθούν (δράσεις - ΠΩΣ). Ορισμένα διδάγματα που
εξάγονται είναι τα εξής: 

• Ο χώρος διεξαγωγής με φυσική παρουσία θα πρέπει να πληροί
λειτουργικά κριτήρια (αριθμός συμμετεχόντων, προσβασιμότητα
ατόμων με μειωμένη κινητικότητα), και να διαθέτει κατάλληλη
αισθητική για να ενισχυθεί ο δημιουργικός τρόπος σκέψης. 

• Η διαδικασία πρόσκλησης για την επιλογή των συμμετεχόντων
θα πρέπει να προγραμματιστεί λεπτομερώς εκ των προτέρων,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η αντιπροσώπευση ευρέος φά-
σματος της κοινωνίας.

• Η διατήρηση του ενδιαφέροντος και της δέσμευσης των συμμε-
τεχόντων διαδοχικών συναντήσεων αποτελεί μία πρόκληση και
θα πρέπει να αφιερωθεί σημαντική προσπάθεια από τους υπεύ-
θυνους οργανωτές. Μία προσέγγιση είναι η παροχή κινήτρων
συμμετοχής, όπως αποχαιρετιστήρια δώρα μέσω κλήρωσης
ή/και λοιπό υλικό με το «λογότυπο» της ομάδας εργασίας. Επι-
πρόσθετα, είναι δυνατό να δημοσιεύονται αναρτήσεις σχετικά με
το αποτέλεσμα των συναντήσεων, φωτογραφίες, και σχετικά νέα
σε μία ειδική σελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης για να διατη-
ρηθεί το ενδιαφέρον. Αναπόφευκτα, άτομα που δεν είναι εξοι-
κειωμένα με το διαδίκτυο αποκλείονται από τις ψηφιακές
πρωτοβουλίες.

• Αναφορικά με τη διαδικτυακή διεξαγωγή εργαστηρίων, η επιλογή
πλατφόρμας θα πρέπει να γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά
των συμμετεχόντων και τις ανάγκες του εκάστοτε εργαστηρίου.
Σε σύγκριση με μια φυσική συνάντηση, κρίνεται πιο σημαντικό
εδώ (α) να γίνει προσεκτική κατανομή του χρόνου, (β) να προ-
βλεφθούν τυχόν καθυστερήσεις λόγω τεχνικών ή/και επικοι-
νωνιακών δυσκολιών, (γ) να υπάρξει παρουσίαση των πληρο-
φοριών με οργανωμένο τρόπο, σε κάθε εικονικό «δωμάτιο»
εργασίας, και (δ) να γίνει κατάλληλος διαχωρισμός των πολιτών
σε υπο-ομάδες. 

Μέσα από την εξέταση της «περίπτωσης μελέτης» της συγκεκρι-
μένης Συμβουλευτικής Επιτροπής Πολιτών, προκύπτει ότι η έννοια
της συμμετοχικότητας και εμπλοκής πολιτών μπορεί να αξιοποιηθεί
αποτελεσματικά στον τομέα των μεταφορών, εφόσον διασφαλισθούν
η συνεχής αλληλεπίδραση και η ουσιαστική συμπερίληψη. 
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα χωρίς ιδιαίτερη κουλτούρα συμμε-
τοχικότητας στη λήψη αποφάσεων, είναι ενθαρρυντικό ότι το εν-
διαφέρον των συμμετεχόντων υπερέβη κατά πολύ τις αρχικές
προσδοκίες μας.

*Βασιλική Αμπράση 
*Ευάγγελος Γενίτσαρης

*Αριστοτέλης Νανιόπουλος
*Δημήτριος Ναλμπάντης

Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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Διερεύνηση δυνητικής ζήτησης και προϋποθέσεις
βιωσιμότητας οδικών- σιδηροδρομικών 

συνδυασμένων μεταφορών 
και ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων

Περίληψη
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση της δυναμικής
εναλλακτικών αλυσίδων συνδυασμένων μεταφορών (οδικών-σι-
δηροδρομικών-“Rail-Road” ή ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων-
“Short Sea Shipping”) ώστε να απορροφήσουν μερίδιο κίνησης
των “από πόρτα σε πόρτα” οδικών μεταφορών. Η διερεύνηση βα-
σίζεται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από έρευνα
πεδίου με ερωτηματολόγια σε παρόχους και δυνητικούς χρήστες
συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.
Το άρθρο αξιολογεί τη δυναμική αυτή και προσδιορίζει τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά υφισταμένων και μελλοντικών υπηρεσιών, ώστε
να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους. 
Η παρούσα εργασία βασίζεται σε εκτεταμένη έρευνα πεδίου με
ερωτηματολόγια, που απευθύνθηκαν σε υπάρχοντες και δυνητικούς
χρήστες και παρόχους υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών
(οδικών-σιδηροδρομικών και Ναυτιλίας Κοντινών Αποστάσεων). 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η δυναμική περαιτέρω
ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών είναι υπολογίσιμη. 

Λέξεις κλειδιά: Συνδυασμένες μεταφορές, Ναυτιλία Κοντινών
Αποστάσεων, Έρευνα πεδίου, Ανάλυση ζήτησης, Βιωσιμότητα με-
ταφορικών υπηρεσιών.

1. Εισαγωγή
Η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών προβάλλεται ως η
εναλλακτική λύση στην έκρηξη των οδικών μεταφορών, από τε-
ράστιες επιπτώσεις που έχουν προκύψει από τις οδικές μεταφορές
κυρίως στην κοινωνία αλλά και το περιβάλλον. Η χρήση περισ-
σότερων του ενός μέσων μεταφοράς επιτρέπει την αξιοποίηση
των προτερημάτων καθενός από αυτά για συγκεκριμένα τμήματα
της μεταφορικής αλυσίδας. Με τη χρήση του σιδηροδρόμου, αλλά
και των θαλάσσιων μέσων επιτρέπεται η μεταφορά μεγάλων πο-

Λιούμη Βασιλική*, Περβανάς Ιωάννης**, Κάπρος Σεραφείμ***, Σακελλαρίου Ευριπίδης****
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σοτήτων φορτίων για μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις με χαμηλό
μοναδιαίο κόστος μεταφοράς, ενώ η ευελιξία των οδικών μεταφορών
θα συνεισφέρει ως προς την τελική διανομή των προϊόντων. 

Το άρθρο αυτό έχει σκοπό να συνεισφέρει στις προϋποθέσεις
ανάπτυξης των Συνδυασμένων Μεταφορών στην Ελλάδα μέσα
από μία κριτική προσέγγιση διερευνώντας τη δυνητική βούληση
των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ενός δικτύου Συνδυασμένων
Μεταφορών. Επομένως ο κύριος στόχος του παρόντος άρθρου
είναι η διερεύνηση της δυναμικής εναλλακτικών αλυσίδων συν-
δυασμένων μεταφορών (οδικών-σιδηροδρομικών-“Rail-Road” ή
ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων-“Short Sea Shipping”) ώστε να
απορροφήσουν μερίδιο κίνησης των “από πόρτα σε πόρτα” οδικών
μεταφορών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

2. Συνδυασμένες Μεταφορές 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα
Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα σημαντική γεωγραφική θέση,
στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης και στο σταυροδρόμι τριών
ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής), το λιμάνι του Πειραιά
έχει αναδείξει τη χώρα σε κόμβο αναδιανομής κίνησης, κυρίως
στην κατεύθυνση Ασία/ανατολική Μεσόγειος – Ευρώπη. Η αγορά
των συνδυασμένων μεταφορών έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και
η εκμετάλλευση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας έχει να
επιφέρει σημαντικά οφέλη.

Η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών αποτελεί επί 2 δεκαετίες
βασικό άξονα της Ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και οι σχετικές
δράσεις υιοθετούνται από την εθνική πολιτική.

Όμως, με βάση τα αποτελέσματα, η πρόοδος είναι δυσανάλογα
μικρή σε σχέση με την έκταση του αντίστοιχου θεσμικού οικοδομήματος:
οι οδικές μεταφορές στην Ελλάδα, σε χερσαίο επίπεδο, ξεπερνούν
το 98% του συνόλου της εμπορευματικής κίνησης σε τόνους.

3. Διερεύνηση Δυνητικής Ζήτησης
Συνδυασμένων Μεταφορών 
στην Ελλάδα
3.1 Βασικές υποθέσεις έρευνας
Η διερεύνηση της δυνητικής ζήτησης των συνδυασμένων μεταφορών
στην Ελλάδα επικεντρώθηκε σε αντιπροσωπευτικά ζεύγη προ-
έλευσης-προορισμού με κύριο χαρακτηριστικό: την απόσταση
άνω της ελάχιστης τάξης μεγέθους των 400-500 χλμ., σύμφωνα
με τη διεθνή βιβλιογραφία, και την εύκολη διασύνδεση ροών με
διεθνή και διερχόμενη εμπορευματική κίνηση.

3.2 Μεθοδολογικό Πλαίσιο Έρευνας
3.2.1 Διαδικασία Συλλογής Στοιχείων
Για τις ανάγκες της έρευνας πραγματοποιήθηκαν δυο έρευνες
πεδίου:
1. Οδικούς μεταφορείς
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι πρωτογενής και ο σκοπός

της είναι να διερευνήσει την πρόθεση των μεταφορικών και δια-
μεταφορικών εταιριών της Ελλάδας να αναδιοργανώσουν μερικώς
τα δίκτυά τους χρησιμοποιώντας και άλλα μέσα μεταφοράς, εκτός
του οδικού για τη μεταφορά τον εμπορευμάτων, όπως σιδηροδρομικό
και ακτοπλοϊκό, αναπτύσσοντας έτσι υπηρεσίες συνδυασμένης
μεταφοράς. 

2. Επιχειρήσεις Ναυτιλίας Κοντινών Αποστάσεων
Αντίστοιχα και για τις ναυτιλιακές εταιρείες, πραγματοποιήθηκε
έρευνα για το αν είναι διατεθειμένες να επενδύσουν σε καθιέρωση
τακτικών γραμμών σε συγκεκριμένες συνδέσεις μεταξύ ηπειρωτικών
λιμένων, με στόχο να δημιουργήσουν εναλλακτικές υπηρεσίες
προς τις χερσαίες μεταφορές. 

Η επιλογή των παραληπτών του ερωτηματολογίου, που καθόρισε
τη σύνθεση του δείγματος της έρευνας πεδίου, πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με τους δύο αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς: 
την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ) και
την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ). 

3.2.2 Τύποι Δεδομένων
Η εργασία έλαβε υπόψη της τα κυριότερα κριτήρια επιλογής συν-
δυασμένων μεταφορών όπως έχουν αποτυπωθεί στην επιστημονική
βιβλιογραφία και σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια δημιουργήθηκαν
τα ερωτηματολόγια. Οι τύποι δεδομένων αναφέρονται στα κριτήρια
χρήσης συνδυασμένων μεταφορών, που εξαρτώνται από αρκετούς
παράγοντες, όπως η αγορά, χρήστες, υποδομές, νομοθετικό
πλαίσιο, τεχνολογία και πολλά άλλα. 

Τα κυριότερα κριτήρια, που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης
απόφασης του χρήστη για επιλογή συνδυασμένης μεταφοράς
είναι τα εξής: Κόστος Μεταφοράς, Μέγεθος φορτίου – επίτευξη
κρίσιμης μάζας, Χρόνος μεταφοράς, Συχνότητα, Σταθερότητα πε-
ριοδικότητας (Regularity of shipment), Αξιοπιστία, Ευελιξία,
Ασφάλεια.

Ως προς τους εξεταζόμενους άξονες εμπορευματικής κίνησης,
επιλέχθηκαν τα εξής ζεύγη προορισμού προέλευσης:
Για τη ΝΚΑ: (Πειραιάς – Θεσσαλονίκη), (Πειραιάς – Αλεξανδρού-
πολη)
Για Οδική – Σιδηροδρομική: (Πειραιάς – Θεσσαλονίκη), (Πειραιάς
– Αλεξανδρούπολη), (Αθήνα – Λάρισα)

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας έχει επίσης δυο μέρη:
Στο 1ο μέρος καταγράφονται τα πραγματικά αντικειμενικά χαρα-
κτηριστικά της μεταφοράς (κόστος, χρόνος, κ.λπ.) για υφιστάμενες
υπηρεσίες.

Στο 2ο μέρος καταγράφονται οι προθέσεις των ερωτωμένων σε
σχέση με τις προοπτικές αναδιοργάνωσης της μεταφορικής τους
αλυσίδας και χρήσης συνδυασμένης μεταφοράς στους εξεταζό-
μενους άξονες κίνησης.
Στο πλαίσιο του 2ου μέρους του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκαν
υποθετικά σενάρια, ώστε να εντοπιστεί αν οι μεταφορείς είναι
διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν και κάποιο άλλο μέσο μεταφοράς
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εμπορευμάτων, σε σύγκριση με τις υπάρχουσες καταγεγραμμένες
τιμές των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών, στο πλαίσιο της
λογικής ανάπτυξης συνδυασμένης μεταφορικής αλυσίδας, που
προαναφέρθηκε. Τα σενάρια ορίζουν μια «τιμή βάσης» για το
καθένα και τροποποιούνταν με (+-20%, +-15%, +-10%). Οι τιμές
βάσης προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων του 1ου

μέρους του ερωτηματολογίου. 

3.2.3 Εκτίμηση δυνητικής ζήτησης
Οι «τιμές βάσης» επιτρέπουν στη συνέχεια να προσδιορισθούν οι
ελάχιστες απαιτήσεις κάποιου υποθετικού σεναρίου, ώστε να θε-
ωρηθεί από τους χρήστες εφικτή και «σκόπιμη» η εξεταζόμενη
υπηρεσία. Οι τιμές αυτές, μεταξύ των υποθετικών σεναρίων του
2ου μέρους του ερωτηματολογίου, προκύπτουν από το υποθετικό
σενάριο εκείνο, που συγκεντρώνει την υψηλότερη προτίμηση. 

Συλλογή Δεδομένων από την Έρευνα Πεδίου των Οδικών 
Μεταφορέων
Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων από τους οδικούς μεταφορείς
ο σκοπός είναι μία εκτίμηση της προτίμησής τους στο μέσο (οδικό,
σιδηροδρομικό, ακτοπλοϊκό) στη μεταφορά εμπορευμάτων, ώστε
να εκτιμηθεί έπειτα αν υπάρχει πρόθεση της μείωσης της απόστασης
της οδικής μεταφοράς και την υποκατάστασή της από άλλα μέσα,
ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη συνδυασμένης μεταφοράς. Σχετικές
τιμές κόστους και άλλων χαρακτηριστικών του σκέλους της σιδη-
ροδρομικής μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, συλ-
λέχθηκαν από τις τρέχουσες τιμολογήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Συλλογή Δεδομένων Ναυτιλιακών Εταιριών
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων από τα
ερωτηματολόγια είναι να προκύψουν εκτιμήσεις για τις ναυτιλιακές
επιχειρήσεις στο αν διατίθενται να δημιουργήσουν τακτικά δρο-
μολόγια που θα ενώνουν τον Πειραιά με τον λιμένα της Θεσσαλο-
νίκης και τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης οι οποίοι θεωρούνται
για την παρούσα εργασία ότι θα αποτελέσουν στρατηγικές τοποθεσίες
για τη διακίνηση των εμπορευμάτων. 
Τα ερωτηματολόγια διέθεταν υποθετικά σενάρια με δρομολόγια
(Πειραιά – Θεσσαλονίκη και Πειραιά – Αλεξανδρούπολη) όπου
αναγραφόταν το κόστος του μοναδοποιημένου φορτίου και ο αριθμός
των μοναδοποιημενων φορτίων που ήταν για μεταφορά καθώς
επίσης και ο χρόνος μεταφοράς. Η τιμή του κόστους του μοναδο-
ποιημένου φορτίου καθώς επίσης και ο χρόνος του δρομολογίου
προέκυψε μέσα από τα ερωτηματολόγια με επιχειρηματίες του
κλάδου και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Ως
μοναδοποιημενο φορτίο ορίζεται το ισοδύναμο σε όγκο φορτίο ενός
τριαξονικού φορτηγού ή ενός εμπορευματοκιβωτίου 20 ποδών.

Κατά την ανάπτυξη των υποθετικών σεναρίων της έρευνας, ορί-
στηκαν διάφοροι συνδυασμοί κόστους μεταφοράς μιας μονάδας
φορτίου, αριθμού μονάδων φορτίων και χρόνου παράδοσης. Ορί-
στηκαν και για τα τρία μεγέθη από μια τιμή βάσης και έπειτα οι
τιμές αυτές αυξομειώθηκαν κατά (+-20%, +-15%, +-10%) ώστε
να βρεθεί σε ποιο συνδυασμό κόστους και αριθμό φορτίου θα
επέλεγαν την πραγματοποίηση του δρομολογίου. Οι τιμές βάσης
προκύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων του 1ου μέρους
του ερωτηματολογίου. 

4. Επεξεργασία Δεδομένων και 
Σύνoψη Αποτελεσμάτων

4.1. Αποτελέσματα Έρευνας Δυνητικής Ζήτησης Οδικής
– Σιδηροδρομικής Μεταφοράς και Υπηρεσιών ΝΚΑ από
Οδικούς Μεταφορείς

Πίνακας 1: Αποτελέσματα Έρευνας Δυνητικής Ζήτησης Οδικής –
Σιδηροδρομικής Μεταφοράς και Υπηρεσιών ΝΚΑ από Οδικούς Με-
ταφορείς

Για τον διάδρομο κίνησης Πειραιά – Θεσσαλονίκη το ποσοστό δυ-
νητικής ζήτησης, που συγκεντρώνεται από τις προτιμήσεις της
οδικής μεταφοράς και της ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων κινείται
σε επίπεδο άνω επίπεδο (42,4% και 41,2% αντίστοιχα). Αντίθετα,
η σιδηροδρομική σύνδεση συγκέντρωσε αρκετά χαμηλό ποσοστό
σε σχέση με την οδική και τη ναυτιλία κοντινών αποστάσεων
(17%). 

Όσον αφορά στη σύνδεση Πειραιά – Αλεξανδρούπολης, υπερισχύει
η προτίμηση στη ναυτιλία κοντινών αποστάσεων σε ποσοστό 47%.
Η προτίμηση οδική βρίσκεται λίγο χαμηλότερα με ποσοστό 39% ,
ενώ η σιδηροδρομική μεταφορά κατέχει αρκετά μικρό ποσοστό
σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα (14%). Φαίνεται ότι για τη συγκε-
κριμένη διαδρομή υπάρχει η τάση να μειωθεί η οδική μεταφορά
όσο το δυνατόν περισσότερο αν υπάρχει ικανοποιητικός εναλλακτικός
τρόπος μεταφοράς.

Τέλος, όσον αφορά τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων για τη
σύνδεση Αθήνας – Λάρισας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει σαν
ενδιάμεσος σταθμός για τα άλλα δύο ζεύγη, υπερισχύει συντριπτικά
η οδική μεταφορά με ποσοστό 94,8%, έναντι της σιδηροδρομικής
που κατέχει ποσοστό 5,2%. Σε αυτή την περίπτωση επιβεβαιώνεται
και η βιβλιογραφία όσον αφορά τις τάξεις μεγέθους απόστασης
άνω των 400 - 500 χλμ. ως «κατώφλι» για να είναι αποδοτική η
συνδυασμένη μεταφορά.

Επίσης, από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του δεύτερου
μέρους του ερωτηματολογίου, που αφορά στην πρόθεση των
οδικών μεταφορέων προκύπτουν και τα ακόλουθα:

• Οι οδικοί μεταφορείς έχουν πρόθεση συνεργασίας με μεταφορείς
άλλων μέσων συνδυαστικά.

• Από τα κριτήρια επιλογής μέσου μεταφοράς οι οδικοί μεταφορείς
επέλεξαν όλοι τους με κύριο κριτήριο το κόστος μεταφοράς.
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4.2 Αποτελέσματα Έρευνας Δυνητικής Ζήτησης Γραμμών
ΝΚΑ
4.2.1. Πειραιάς – Αλεξανδρούπολη
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι ναυτιλιακές και διαμετα-
φορικές εταιρείες σε ένα ποσοστό της τάξης του 21% θα επένδυαν
στην καθιέρωση ενός τακτικού δρομολογίου στη γραμμή Πειραι-
άς-Αλεξανδρούπολη, ενώ το υπόλοιπο 79% των συμμετεχόντων
φαίνεται πιο διστακτικό σε μία τέτοια επένδυση. 
Απαραίτητες ελάχιστες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση
των νέων υπηρεσιών είναι οι εξής:
• Το κόμιστρο ανά μονάδα φορτίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο

των 130,50€ και το μέγεθος φορτίου να ξεπερνά τις 308 μονάδες
φορτίου ώστε να είναι αποδοτική η δημιουργία της γραμμής.
Όπως έχει προαναφερθεί, μεταξύ των υποθετικών σεναρίων
του 2ου μέρους του ερωτηματολογίου, οι ελάχιστες προϋποθέσεις
προκύπτουν από τις τιμές που καθορίζουν το υποθετικό σενάριο
εκείνο, το οποίο συγκεντρώνει την υψηλότερη προτίμηση.

4.2.2. Πειραιάς-Θεσσαλονίκη
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι ναυτιλιακές και διαμετα-
φορικές εταιρείες σε ένα ποσοστό της τάξης του 30% θα επένδυαν
στην καθιέρωση ενός τακτικού δρομολογίου στη γραμμή Πειραι-
άς-Θεσσαλονίκη, ενώ το υπόλοιπο 70% των συμμετεχόντων
φαίνεται πιο διστακτικό σε μία τέτοια επένδυση. 
Απαραίτητες ελάχιστες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση
των νέων υπηρεσιών είναι οι εξής:
• Το κόμιστρο ανά μονάδα φορτίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο

των 96,00€ και ο αριθμός των μονάδων φορτίων ανά δρομολόγιο
να ξεπερνά τις 336 μονάδες, ώστε να υπάρχει οικονομική βιω-
σιμότητα.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Έρευνας Δυνητικής Ζήτησης Γραμμών
ΝΚΑ

5. Συμπεράσματα
Η πολιτική ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών χαρακτηρίστηκε
αρχικά από την εξής θεμελιώδη υπόθεση: αποτελούν ένα πολιτικό
στόχο με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (περιορισμό του εξωτερικού
κόστους) και όχι μία τάση της αγοράς των μεταφορών. Για την
ανάπτυξη νεών υπηρεσιών συνδυασμένης μεταφοράς, χρειάζεται
μία μακροπρόθεσμη στρατηγική δημιουργίας όρων χρηματοοικο-
νομικής βιωσιμότητας.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ενδείκνυται η επικέντρωση του
σχεδιασμού σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς των μεταφορών
και συγκεκριμένους διαδρόμους κίνησης, που δυνητικά να μπορούν
να διασφαλίσουν «κρίσιμη» μάζα φορτίου, κυρίως σε μεσαίες ή
μεγάλες αποστάσεις. Σε ένα τέτοιο βασικό δίκτυο υποδομής θα μπο-
ρούσε να ενθαρρυνθεί ένας τρόπος λειτουργίας, με ταχύτητες και

συχνότητες ανταγωνιστικές προς την οδική μεταφορά.
Αυτή η θεώρηση αποτέλεσε την αφετηρία της παρούσας έρευνας.
Από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει δυνητική ζήτηση για τη χρήση
ειδικά της ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων στις συγκεκριμένες
γραμμές της έρευνας με σενάριο ελάχιστων απαιτήσεων.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει δυνητικό ενδιαφέρον σε υπολογίσιμο
βαθμό από τις ναυτιλιακές εταιρείες στο κατά πόσο αξίζει να επενδύσουν
τα κεφάλαιά τους στη δημιουργία τακτικών γραμμών που θα συνδέουν
τα ηπειρωτικά λιμάνια των προορισμών που μελετήθηκαν, Πειραιάς
– Θεσσαλονίκη, Πειραιάς – Αλεξανδρούπολη. Όπως και οι οδικοί
μεταφορείς είναι πρόθυμοι ώστε να χρησιμοποιήσουν και εναλλακτικούς
τρόπους μεταφοράς για τους συγκεκριμένους άξονες που προτάθηκαν.
Τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω
ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα, αξιοποιούμενα
τόσο στο επίπεδο ένταξης κατάλληλων υποδομών στα επόμενα
στάδια σχεδιασμού του ελληνικού δικτύου συγκοινωνιακής υποδομής
όσο και ενθαρρύνοντας δράσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ
των επαγγελματικών φορέων των παρόχων υπηρεσιών μεταφορών
όλων των μέσων μεταφοράς.
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Αξιολόγηση Υπηρεσιών Κοινής Κινητικότητας
στη Θεσσαλονίκη: η πλευρά του παρόχου 

και των χρηστών

Περίληψη
Η υπηρεσία κοινής χρήσης ταξί που εξετάζεται στο παρόν άρθρο
εφαρμόστηκε πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη από τον Μάιο 2019 έως
τον Μάρτιο 2020. Στόχος της ήταν η ελάττωση των οχημάτων που
μετακινούνταν από την Καλαμαριά και τη Θέρμη προς το κέντρο
τη πόλης. Η υπηρεσία ήταν διαθέσιμη στους χρήστες μέσω κινητής
εφαρμογής και η ομαδοποίησή τους πραγματοποιούνταν μέσω
ειδικά σχεδιασμένου αλγόριθμου με βάση τα σημεία προέλευ-
σης-προορισμού των διαδρομών καθώς και τις επιθυμητές ώρες
αναχώρησης. Κάθε ομάδα ανατίθεντο στο κοντινότερο όχημα ταξί
το οποίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο. Η ανάλυσή των δεδο-
μένων των διαδρομών, όπως η ταχύτητες των οχημάτων, οδήγησε
σε χρήσιμα συμπεράσματα για την αξιολόγηση της υπηρεσίας. Οι
συνολικοί εγγεγραμμένοι χρήστες ήταν 55 και πάνω από 70%
των προγραμματισμένων ταξιδιών πραγματοποιήθηκαν. Η μέση
βαθμολογία των χρηστών ήταν 4,8 στα 5 και ποσοστό μεγαλύτερο
από 90% δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία και
μετά το τέλος της πιλοτικής περιόδου. 

Λέξεις Κλειδιά: κοινή κινητικότητα, ανάλυση δεδομένων, αξιο-
λόγηση υπηρεσίας, Θεσσαλονίκη

1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η αυξημένη κατανάλωση αγαθών έχει δημι-
ουργήσει ανησυχία σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές
επιπτώσεις. Η ανάγκη των πολιτών να μειώσουν τα επίπεδα του
καταναλωτισμού στην τοπική κοινωνία υιοθετώντας πιο βιώσιμες
λύσεις οδήγησε στην ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού
(Hamari et al, 2016). 

Οι εφαρμογές της οικονομίας διαμοιρασμού στον τομέα των μετα-
φορών θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση νέων πολιτικών
καθώς θα επηρεάσουν τη μελλοντική ζήτηση και προβλέπεται να
είναι σημαντικές πηγές εσόδων για αρκετές χώρες. Στο Ηνωμένο
Βασίλειο οι εφαρμογές διαμοιρασμού διαδρομών και οι πλατφόρμες
που προσφέρουν τη δυνατότητα κοινόχρηστης χρήσης parking
αυξήθηκαν κατά 35% τον περασμένο χρόνο (PWC, 2016).

Παναγιώτης Τζένος*, Μαρία Κωνσταντινίδου*, Αθανάσιος Τολίκας*, Ζήσης Μαλέας* Josep Maria Salanova Grau*
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12 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε Σ..Σ.

2. Η πρόκληση στη Θεσσαλονίκη 
2.1 Γενικό πλαίσιο κινητικότητας 
Βάσει ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε νοικοκυριά μέσω
τηλεφώνου, το 58% των πολιτών στη Θεσσαλονίκη έχουν άδεια
οδήγησης και το 84% του πληθυσμού διαθέτει τουλάχιστον ένα
ιδιωτικό αυτοκίνητο. Επιπλέον, κάθε νοικοκυριό αποτελείται κατά
μέσο όρο από 3,03 άτομα και 1,75 άτομα που κατέχουν άδειας
οδήγησης (Mitsakis et al, 2013). Στην Εικόνα 1 (α) παρουσιάζονται
τα ποσοστά ιδιοκτησίας αυτοκινήτου ανά αριθμό ιδιόκτητων αυ-
τοκινήτων. Καταγράφονται κατά μέσο όρο 1,35 αυτοκίνητα ανά
νοικοκυριό, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις καθημερινές δια-
δρομές από/προς την εργασία και τις δραστηριότητες αναψυχής.

Κάθε πολίτης της Θεσσαλονίκης εκτελεί κατά μέσο όρο την ημέρα
2,08 διαδρομές. Το 89,4% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι
συνήθως εκτελούν μία διαδρομή για εργασία, εκπαίδευση ή
αναψυχή και μία διαδρομή για επιστροφή στο σπίτι. Όπως φαίνεται
στο Εικόνα 1 (b), το 47,6% των διαδρομών πραγματοποιείται για
εργασία και το 26,8% για αναψυχή. Μεταξύ των άλλων σκοπών
ταξιδιού, τα αποτελέσματα δείχνουν αντίστοιχα 12,9%, 5,8% και
6,8% για αγορές, εκπαίδευση και άλλους σκοπούς (Mitsakis et
al, 2013). Οι περισσότεροι χώροι εργασίας και ζώνες αναψυχής
βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

Η Εικόνα 2 (a) παρουσιάζει την ανάλυση ανά μέσο μεταφοράς.
Το 75% των διαδρομών πραγματοποιείται με ιδιωτικά οχήματα,
συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών
και ταξί, ενώ το 23% εκτελείται με δημόσιες συγκοινωνίες και 2%
με μη μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς (Mitsakis et al, 2013).

Με βάση την έρευνα, η μέση πληρότητα οχήματος είναι 1,44
άτομα. Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2 (β), το 65% των οχημάτων
πραγματοποιεί διαδρομές με έναν επιβάτη, ενώ το 35% των οχη-
μάτων με τουλάχιστον 2 επιβάτες (28% και 6% των οχημάτων
πραγματοποιούν διαδρομές με 2 και 3 επιβάτες αντίστοιχα, ενώ
το 1% με περισσότερους από 4 επιβάτες). Όσον αφορά το είδος
των οχημάτων, το 77% είναι ιδιωτικά οχήματα, το 5% μοτοσικλέτες,
το 2% ταξί και το 16% φορτηγά (Mitsakis et al, 2013).

Η συνολική ζήτηση για μια τυπική εργάσιμη ημέρα σε όλα τα δη-
μοτικά διαμερίσματα εκτιμάται περίπου σε 1.300.000 ταξίδια με
οχήματα. Κατά μέσο όρο, το κέντρο της πόλης προσελκύει συνολικά
το 10% όλων των ταξιδιών, ενώ οι περιοχές γύρω από το κέντρο
της πόλης προσελκύουν επιπλέον 30% (Mitsakis et al, 2013).

Όσον αφορά τον όγκο κυκλοφορίας, οι ώρες αιχμής παρατηρούνται
μεταξύ 08: 00-09: 00 το πρωί και 16: 00-17: 00 το απόγευμα.
Κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής, ο δήμος Θεσσαλονίκης 

Εικόνα 1: Ποσοστά ιδιοκτησίας αυτοκινήτου ανά αριθμό ιδιόκτητων
αυτοκινήτων (a) και ανά σκοπό διαδρομής (b) στη Θεσσαλονίκη

Εικόνα 2: Ανάλυση ανά μέσο μεταφοράς (a) και πληρότητα οχήματος
(b) στη Θεσσαλονίκη 

218.qxp_Layout 1  20/10/2021  10:23  Page 14



13 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

είναι η περιοχή προέλευσης για το 32% όλων των διαδρομών και
πιο συγκεκριμένα το κέντρο της πόλης είναι η περιοχή προέλευσης
και προορισμού για το 4,9% και το 8,7% όλων των διαδρομών αν-
τίστοιχα (Mitsakis et al, 2013).

2.2 Οι προκλήσεις στον τομέα της κινητικότητας 
στη Θεσσαλονίκη
Από τα παραπάνω στοιχεία είναι σαφές ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης και
πιο συγκεκριμένα το κέντρο της πόλης προσελκύει σημαντικό αριθμό
διαδρομών. Το διαμήκες σχήμα της Θεσσαλονίκης και ο αστικός σχε-
διασμός της πόλης δημιουργούν τέσσερις μεγάλους οδικούς άξονες,
τρεις εκ των οποίων διασχίζουν το κέντρο της πόλης.

Οι ανάγκες μεταφοράς των πολιτών στη Θεσσαλονίκη καλύπτονται
κυρίως από ιδιωτικά οχήματα λόγω της ισχυρής εξάρτησης των
περισσότερων Ελλήνων από το αυτοκίνητο και του χαμηλού επι-
πέδου εξυπηρέτησης των Δημόσιων Μεταφορών. Ως αποτέλεσμα,
τα επίπεδα συμφόρησης στο κέντρο της πόλης είναι υψηλά κατά
το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.
Οι τοπικές δημόσιες αρχές προσπάθησαν να μειώσουν τη συμφό-
ρηση βελτιώνοντας το σύστημα φωτεινών σηματοδοτών κατά
μήκος μιας από τις τρεις αρτηρίες το 2012 με την εγκατάσταση
ενός προσαρμοστικού συστήματος φωτεινού σηματοδότη. Επιπλέον,
οι δραστηριότητες της αστυνομίας επικεντρώνονται σε αυτόν τον
οδικό άξονα με στόχο τη μείωση της παράνομης στάθμευσης, η
οποία μειώνει κατά 25% τη χωρητικότητα της συγκεκριμένης
οδικής αρτηρίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η έννοια της οικονομίας διαμοιρασμού φαίνεται να αποτελεί λύση
για τη μείωση της συμφόρησης με στόχο τη βελτίωση της χρήσης
των πόρων, όχι μόνο όσον αφορά την υπάρχουσα οδική υποδομή,
αλλά και τα ίδια τα οχήματα. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πρωτο-
βουλίες κοινόχρηστης χρήσης οχημάτων, ενώ και σε τοπικό
επίπεδο, έχουν ξεκινήσει μερικές πρωτοβουλίες. Δεδομένου ότι
υπάρχει ενδιαφέρον από τους επαγγελματικούς στόλους να ει-
σέλθουν στην οικονομία διαμοιρασμού, η ιδέα των κοινόχρηστων
ταξί αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας νέας υπηρεσίας με-
ταφορών στη Θεσσαλονίκη.

Το οικοσύστημα κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη αποτελείται από
δημόσιες αρχές που συνεργάζονται ενεργά με δημόσιους και
ιδιωτικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση μεγάλης
κλίμακας συνεργατικών πιλότων ευφυών συστημάτων μεταφορών
στην πόλη με την υποστήριξη επαγγελματικών στόλων. Έχουν
ήδη αναπτυχθεί υπηρεσίες κινητικότητας που βασίζονται σε σύγ-
χρονες τεχνολογίες και χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από
τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του
μετρό θα αναβαθμίσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των δημόσιων
συγκοινωνιών. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για την
ανάπτυξη ενός σχήματος βασισμένο στην ιδέα της Κινητικότητας
ως υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα είναι σύμφωνο με το
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης.

2.3 Η Υπηρεσία Κοινής Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη
Το σχήμα κοινής κινητικότητας που αναπτύχθηκε στη Θεσσαλονίκη

βασίστηκε σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης ταξί που ξεκίνησε τον
Μάιο του 2019 και είχε ως στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης στο κέντρο της πόλης, ελαχιστοποιώντας τις μετα-
κινήσεις από 2 περιοχές που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα
της πόλης. Ένα σύνολο του συνεταιρισμού ταξί Taxiway συνέλεγε
χρήστες των περιοχών της Θεσσαλονίκης και τους μετέφερε στο
κέντρο της πόλης και πίσω στο σπίτι τους ομαδοποιώντας όσο το
δυνατόν περισσότερο τα σημεία προέλευσης-προορισμού με
στόχο τη συγκέντρωση ταξιδιών σε λίγα οχήματα. Η υπηρεσία πα-
ρεχόταν μέσω μιας εφαρμογής για κινητά (Εικόνα 3), που ανα-
πτύχθηκε από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Μεταφορών (ΙΜΕΤ). Οι χρήστες μέσω του προφίλ που δημιουργούσαν
δήλωναν τις ημέρες, ώρες και τα σημεία προέλευσης και προ-
ορισμού της επιθυμητής διαδρομής.

Το σύστημα ομαδοποιούσε τους χρήστες με βάση χαρακτηριστικά
των επιθυμητών διαδρομών (προέλευση, προορισμός και ώρα).
Πιο συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος εκτελούσε μια αυτοματοποιημένη,
καθημερινή κατανομή των χρηστών που είχα προγραμματιστεί
να ταξιδέψουν με το ίδιο ταξί σε ομάδες. Οι χρήστες που επιθυμούσαν
να εξαιρεθούν από τον προγραμματισμό των διαδρομών μπορούσαν
να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στο προγραμματισμένο ταξίδι
μέσω της κινητής εφαρμογής.

3. Αποτελέσματα αξιολόγησης 
3.1 Η πλευρά του παρόχου
Μια βάση δεδομένων αναπτύχθηκε για την αποθήκευση μη ευαί-
σθητων και μη προσωπικών δεδομένων που δημιουργούνταν

Εικόνα 3: Κινητή Εφαρμογή 
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από τους χρήστες της υπηρεσίας κινητικότητας, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η παρακολούθησή της σε πραγματικό χρόνο,
καθώς και ανάλυση και εκτίμηση του αντικτύπου της. 
Μέσω ενός συνόλου εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
(https://galileoapi.imet.gr/dashboard) ήταν δυνατή η αποτελε-
σματική παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος και
των βασικών δεικτών απόδοσης, όπως για παράδειγμα ο αριθμός
των ενεργών χρηστών και ο συνολικός αριθμός των ολοκληρω-
μένων ταξιδιών. Η ανάλυση των δεδομένων συνέβαλλε και στην
αξιολόγηση του αντίκτυπου της υπηρεσίας μέσω της διερεύνησης
πιο περίπλοκων δεικτών όπως η αφοσίωση των χρηστών στην
υπηρεσία και η ποιότητα της μετακίνησης.  

Τα ολοκληρωμένα ταξίδια παρακολουθήθηκαν χρησιμοποιώντας
τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (Global Navigation
Satellite Systems-GNSS). Τα ανεπεξέργαστα γεωχωρικά δεδομένα
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για να εξαχθούν οι διαδρομές των
οχημάτων ως ακολουθίες σημείων. Ωστόσο, δεν ήταν εφικτό να
δημιουργηθούν πλήρως όλες οι διαδρομές των οχημάτων, κυρίως
λόγω του γεγονότος ότι οι οδηγοί ταξί δεν δήλωσαν πάντοτε την
έναρξη ή την ολοκλήρωση της διαδρομής μέσω της κινητής
εφαρμογής. Επομένως, οι δείκτες διαδρομών εξήχθησαν μετά
την εφαρμογή δύο λογικών φίλτρων και μιας μεθόδου απομά-
κρυνσης ακραίων τιμών. Τα φίλτρα απαιτούσαν η διάρκεια των
διαδρομών να είναι τουλάχιστον τρία λεπτά και η απόστασή τους
μεταξύ τριών και είκοσι χιλιομέτρων. Εφαρμόστηκε η στατιστική
μέθοδος τεταρτημορίων interquartile statistical method (IQR)
για την ανίχνευση ακραίων τιμών, η οποία αφαιρεί παρατηρήσεις
κάτω από το Q1 - 1,5 × IQR ή πάνω από το Q3 + 1,5 × IQR.

Η συνολική διάρκεια του πιλότου ήταν 11 μήνες και χωρίστηκε
σε 2 περιόδους. Η πρώτη περίοδος διήρκησε από τον Μάιο 2019
έως 3 Ιανουαρίου 2020 και η δεύτερη από 4 Ιανουαρίου 2020
έως τον Μάρτιο 2020. 

1η περίοδος (Μάιος 2019 έως 3 Ιανουαρίου 2020)
Η παρακάτω ανάλυση χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέχθηκαν
από την έναρξη της πιλοτικής περιόδου στις 16 Μαΐου 2019 έως
τις 3 Ιανουαρίου 2020. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 46
άτομα εγγράφηκαν στην υπηρεσία. Ως μετακίνηση (person-trip)
ορίζεται η μονόδρομη μεταφορά ενός ατόμου με την υπηρεσία,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιβατών στο όχημα. Συνολικά
8.202 τέτοιες μετακινήσεις είχαν προγραμματιστεί, αλλά 5.926
ολοκληρώθηκαν, ποσοστό περίπου 72%. Όπως απεικονίζεται
στην Εικόνα 4, οι χρήστες ήταν αφοσιωμένοι στην υπηρεσία,
καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τους πραγματοποίησε περισ-
σότερες από 60 μετακινήσεις ενώ 4 από αυτούς χρησιμοποίησαν
την υπηρεσία τουλάχιστον 260 φορές. Διαπιστώθηκε επίσης ότι
ο μέσος χρήστης ολοκλήρωσε 7 μετακινήσεις ανά εβδομάδα
ενώ οι μετακινήσεις του συχνότερου χρήστη έφτασαν κατά μέσο
όρο τις 10 ανά εβδομάδα.

Περίπου το 28% των προγραμματισμένων μετακινήσεων ακυρώ-
θηκε. Μελετώντας την κατανομή των χρηστών σε σχέση με ακυ-
ρωμένα ταξίδια στην Εικόνα 5 φαίνεται ότι μικρός αριθμός χρηστών
έχει ακυρώσει πολλά ταξίδια. Έξι χρήστες έχουν ακυρώσει μεταξύ
100 και 160 μετακινήσεις ο καθένας. Συνολικά, η μέση συχνότητα
ακύρωσης ανέρχεται σε 3 μετακινήσεις ανά εβδομάδα.

Εικόνα 4: Κατανομή των χρηστών με βάση τα ολοκληρωμένα ταξίδια
(a) και με βάση τη μέση εβδομαδιαία συχνότητα μετακινήσεων (b)
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Το ημερήσιο πρόγραμμα μετακινήσεων καθορίζεται με βάση την
κατανομή των ομάδων επιβατών στα οχήματα. Σε περίπτωση που
όλοι οι χρήστες της ομάδας ακυρώσουν την προγραμματισμένη
μετακίνησή τους, το όχημα δεν πραγματοποιεί καμία διαδρομή.
Καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης, προγραμματίστηκαν 4.457
διαδρομές οχημάτων (vehicle-trips), αλλά περίπου το 80% αυτών
ολοκληρώθηκαν στην πραγματικότητα, καθώς 873 από αυτές τις
διαδρομές ακυρώθηκαν. 

Ένα άλλο αρνητικό αποτέλεσμα της ακύρωσης μετακινήσεων από
τους χρήστες ήταν η μείωση της πληρότητας του οχήματος. Η
συνολική πληρότητα των ολοκληρωμένων διαδρομών οχημάτων
ανέρχεται σε 1,65 επιβάτες ανά όχημα, με το 31,4% και το 17% των
αυτών να εξυπηρετούν δύο και τρεις επιβάτες αντίστοιχα. Οι
υπόλοιπες διαδρομές πραγματοποιήθηκαν με έναν μόνο επιβάτη.

Τα καθαρά δεδομένα αποκαλύπτουν μέση απόσταση ταξιδιού 9,5
χλμ και μέση διάρκεια ταξιδιού 28 λεπτών, με αποτέλεσμα η
μέση ταχύτητα οχήματος να είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από 20
χλμ/ώρα.

2η περίοδος (4 Ιανουαρίου- Μάρτιος 2020)
Από τις 4 Ιανουαρίου έως το τέλος Μαρτίου 2020, είχαν προ-
γραμματιστεί 3,349 μετακινήσεις, αλλά ολοκληρώθηκαν 2.508,
ποσοστό περίπου 71%. Η μέση απόσταση μιας μετακίνησης σε
αυτήν την περίοδο ήταν 12,3 χλμ., Η μέση διάρκεια ήταν 35
λεπτά και η μέση ταχύτητα περίπου 21 χλμ / ώρα.

Η Εικόνα 6 δείχνει ότι οι χρήστες είχαν ολοκληρώσει 40 έως 100
ταξίδια με την υπηρεσία κατά τη διάρκεια αυτής της πιλοτικής πε-
ριόδου. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, ο αριθμός
των ταξιδιών ανά χρήστη είχε μικρότερη διακύμανση.

Η συνολική πληρότητα για τα ολοκληρωμένες διαδρομές οχημάτων
αυξήθηκε σε 2,06 επιβάτες ανά όχημα, με το 67,4% των ολο-
κληρωμένων διαδρομών να εξυπηρετούν δύο, τρεις ή και τέσσερις
επιβάτες.

3.2 Η πλευρά των χρηστών 
Μετά το τέλος κάθε μετακίνησης, οι χρήστες καλούνταν να βαθ-
μολογήσουν την υπηρεσία (σε 5-βάθμια κλίμακα) μέσω της
κινητής εφαρμογής. Η μέση βαθμολογία ήταν 4,8 στα 5. Στο
τέλος της πιλοτικής περιόδου, οι χρήστες κλήθηκαν να απαντήσουν
ένα σύντομο ψηφιακό ερωτηματολόγιο, με στόχο την εξαγωγή
χρήσιμων συγκριτικών συμπερασμάτων για τον χρόνο της μετα-
κίνησης με τη χρήση της υπηρεσίας έναντι του ιδιωτικού τους
οχήματος. Ζητήθηκε από τους χρήστες να λάβουν υπόψη τον
χρόνο ταξιδιού από πόρτα σε πόρτα, συμπεριλαμβανομένων όλων
των καθυστερήσεων, για παράδειγμα στάθμευσης ή αναμονής
για το ταξί. Σύμφωνα με το 87% των 23 ερωτηθέντων, οι μετακινήσεις
με τη χρήση της υπηρεσίας είχαν μικρότερη διάρκεια, με την
εξοικονόμηση χρόνου στην πλειονότητα των μετακινήσεων να
φτάνει τα 10-15 λεπτά ανά μετακίνηση. 

Ένα τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης διανεμήθηκε στους
χρήστες της υπηρεσίας κοινής κινητικότητας τον Δεκέμβριο του
2019. Το δείγμα αποτελούνταν από 32 συμμετέχοντες (9 άνδρες
και 23 γυναίκες), εκ των οποίων το 28% ανήκε στην ηλικιακή
ομάδα "25-34", το 47% στην ομάδα "35- 44" και το 25% στην
ομάδα "45-54". Το ερωτηματολόγιο δε διερευνούσε περαιτέρω
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Το ερωτηματολόγιο απο-
τελούνταν από ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας,
το ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών καθώς και τα προβλήματα
και προτάσεις βελτίωσης. Η τελευταία ερώτηση είχε ως στόχο να
διερευνήσει την προθυμία πληρωμής των ερωτηθέντων για τη
χρήση της υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό, δημιουργήθηκε ένας
πίνακας τιμών στον οποίο οι συμμετέχοντες καλούνταν να αξιο-
λογήσουν τα διάφορα ποσά (από 1 έως 25 €) που θα ήταν διατε-
θειμένοι να πληρώσουν για την υπηρεσία ως "Πάρα πολύ φθηνό",
"Φτηνό", "Ακριβό", "Πολύ ακριβό". 

Εικόνα 5: Κατανομή των χρηστών σε σχέση με ακυρωμένα
ταξίδια (a) και σε σχέση με τη μέση συχνότητα ακύρωσης ανά
εβδομάδα (b)

Εικόνα 6: Κατανομή των χρηστών με βάση τα ολοκληρωμένα ταξίδια
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Η εξοικονόμηση χρόνου στις καθημερινές μετακινήσεις επιλέχθηκε
από την πλειοψηφία των χρηστών (75%) ως ο κύριος λόγος συμ-
μετοχής στην πιλοτική υπηρεσία κοινής χρήσης ταξί, ενώ η εξοι-
κονόμηση κόστους, η μείωση της συμφόρησης και η ικανότητα
να κάνουν άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιλέχθηκε
από το 10%, 3% και 3% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Μεταξύ των
άλλων λόγων που δηλώθηκαν από το 9% των συμμετεχόντων
ήταν η χαμηλή ποιότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς, η ασφάλεια
και άλλοι προσωπικοί λόγοι. Όσον αφορά τα κύρια μειονεκτήματα
της υπηρεσίας, οι χρήστες δήλωσαν το κόστος (34%), τη μη
δυναμική κράτηση της υπηρεσίας (28%) και την περιορισμένη
διαθεσιμότητα των οχημάτων ταξί (16%). Περισσότερο από το
90% των χρηστών ήταν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι
με την κινητή εφαρμογή, τη συμπεριφορά των οδηγών, τη χρονική
ακρίβεια και την αξιοπιστία της υπηρεσίας.

Όσον αφορά τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετώπισαν
οι χρήστες, το 44% δήλωσε ορισμένες δυσλειτουργίες της κινητής
εφαρμογής, το 22% δήλωσε μη έγκαιρη εκχώρηση της διαδρομής
σε ένα όχημα, ενώ το 25% δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισαν κανένα
πρόβλημα κατά τη χρήση της υπηρεσίας. Όλοι οι χρήστες δήλωσαν
ότι η ανταπόκριση της ομάδας συντονισμού και επικοινωνίας της
υπηρεσίας στα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της
πιλοτικής λειτουργίας ήταν πολύ υψηλή και ότι ήταν πολύ ικανο-
ποιημένοι (81%) ή ικανοποιημένοι (19%) με τη συνολική εμπειρία
χρήσης της υπηρεσίας κοινόχρηστων ταξί. Ως προτάσεις βελτίωσης
αναφέρθηκαν η εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου των οδηγών
ταξί στην κινητή εφαρμογή, προκειμένου να διευκολυνθεί η επι-
κοινωνία σε περιπτώσεις απροσδόκητων συμβάντων, όπως οι
χρονικές καθυστερήσεις. Τέλος, το 91% των συμμετεχόντων
δήλωσε ότι θα ενδιαφερόταν να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία
και μετά το τέλος πιλοτικής περιόδου.

Για την εκτίμηση της προθυμίας πληρωμής στο τελευταίο ερώτημα
αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ευαισθησίας τιμών Westendorp (Van-
Westendorp, 1976). Οι απαντήσεις για καθεμία από τις κατηγορίες
("Πάρα πολύ φτηνό", "Φτηνό", "Ακριβό" και "Πολύ ακριβό") απει-
κονίστηκαν γραφικά και τα σημεία τομής των τεσσάρων καμπυλών
αποκαλύπτουν ενδιαφέροντα ευρήματα για την προθυμία των
ερωτηθέντων να πληρώσουν. Τα σημεία τομής των καμπυλών
"Ακριβό" και "Πολύ φθηνό" και "Φθηνό" και "Πολύ ακριβό" ορίζονται
ως Σημείο οριακής φθηνότητας (PMC) και Σημείο οριακής ακρίβειας
(PME) αντίστοιχα και το εύρος μεταξύ αυτών των δύο σημείων
είναι το Εύρος αποδεκτών τιμών (RAP). Το εύρος από 2,00 έως
3,50 € ορίζεται ως το εύρος των αποδεκτών τιμών για τη χρήση
της υπηρεσίας κοινής χρήσης ταξί.

4. Συμπεράσματα 
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τυπικό παράδειγμα μιας πόλης με σχετικά
χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών και ισχυρή
εξάρτηση των πολιτών από τα ιδιόκτητα οχήματά τους. Το κέντρο
της πόλης προσελκύει πολύ μεγάλο αριθμό μετακινήσεων σε
καθημερινή βάση, και ως εκ τούτου το σχήμα κοινής κινητικότητας
αποτέλεσε έναν εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς για τους πολίτες.  

Οι αναλύσεις των δεδομένων συγκλίνουν στο γεγονός ότι η προ-
σπάθεια ήταν επιτυχής. Κατά τη διάρκεια των 11 μηνών της
πιλοτικής περιόδου, ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών
ήταν 55 άτομα ενώ ολοκληρώθηκαν περίπου 85.000 μετακινήσεις.
Σχεδόν το 85% από αυτούς ολοκλήρωσε 60 έως 280 ταξίδια και
η μέση συχνότητα ήταν επτά ταξίδια την εβδομάδα. Η μέση βαθ-
μολογία της υπηρεσίας από τους χρήστες ήταν 4,8 στα 5.

Η μελέτη για την προθυμία πληρωμής των χρηστών για την
υπηρεσία δείχνει ότι το επίπεδο των υπηρεσιών είναι βιώσιμο
από άποψη κόστους καθώς το εύρος αποδεκτών (2,00 έως 3,50€)
ανταποκρίνεται στο κόστος ανά επιβάτη για μια μετακίνηση με
κοινόχρηστό ταξί εκτός πιλοτικής περιόδου. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να συμβάλλουν στη
βελτίωση του σχεδιασμού της υπηρεσίας με στόχο τη μεγιστοποίηση
των οφελών για τους χρήστες. Επιπλέον, προβλέπεται να χρησι-
μοποιηθούν στον σχεδιασμό των κατάλληλων εκστρατειών προ-
ώθησης για την εφαρμογή διαμοιρασμού, η οποία αναμένεται να
συνεχιστεί μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων που εφαρ-
μόστηκαν στον τομέα των μεταφορών για την καταπολέμηση της
πανδημίας, παρέχοντας στους πολίτες της Θεσσαλονίκης την
ευκαιρία για έναν ταχύτερο και λιγότερο αγχωτικό τρόπο να
φτάσουν στους προορισμούς τους.
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Κυκλοφοριακή Αγωγή και οδική Ασφάλεια Κυκλοφοριακή Αγωγή και οδική Ασφάλεια 

1. Εισαγωγή
Η συστηματική επιμόρφωση των νέων από μικρή ηλικία, αλλά
και η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών
σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής αποτελούν θεμελιώδεις αρχές
για να μειωθεί ο αριθμός των οδικών ατυχημάτων στη χώρα μας.
Σε μια περίοδο κρίσης που διαφαίνεται ο κίνδυνος αύξησης των
τροχαίων συμβάντων, η ανάγκη ενίσχυσης των ενημερώσεων
για την πρόληψη φαίνεται πλέον επιτακτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εισαγωγή της Κυκλοφοριακής Αγωγής
στην εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στη βελτίωση
της συμπεριφοράς των επόμενων γενεών στο οδικό δίκτυο (ως
οδηγοί, πεζοί, δικυκλιστές, κτλ). Ακόμα, όμως, και πριν οι νέοι
γίνουν οδηγοί, τα αποτελέσματα της καλής Κυκλοφοριακής
Αγωγής θα μπορούν να αντανακλώνται στους γονείς και τους συ-
νανθρώπους τους, καθώς τα παιδιά θα μπορούν να τους μεταδίδουν
τις έννοιες που έχουν αφομοιώσει. Άλλωστε, πολλές ανεπτυγμένες
στην οδική ασφάλεια χώρες, έχουν εντάξει ουσιαστικά το μάθημα

της Κυκλοφοριακής Αγωγής ως αναπόσπαστο κομμάτι του προ-
γράμματος σπουδών τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Βασικοί άξονες δράσεων
Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα οδικής
ασφάλειας αποτελούν ένα βασικό άξονα της προσπάθειας για
την ανάπτυξη της Παιδείας Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής
Ασφάλειας η οποία συνδέεται με θετικές για την οδική ασφάλεια
στάσεις και συμπεριφορές, με απόρριψη επικίνδυνων συμπερι-
φορών και αποδοχή μέτρων οδικής ασφάλειας. Η ουσιαστική
και αποτελεσματική εισαγωγή της Κυκλοφοριακής Αγωγής μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με συντονισμένη προσπάθεια και σοβαρότητα.
Οι βασικοί άξονες που πρέπει να στοχεύονται παρουσιάζονται
παρακάτω και αναλύονται στη συνέχεια:
• Σωστή κατάρτιση και καταλληλότητα εκπαιδευτών
• Κατάλληλα εγχειρίδια και λοιπά εκπαιδευτικά μέσα
• Εξασφάλιση ικανού χρόνου για την Κυκλοφοριακή Αγωγή σε

Παναγιώτης Παπαντωνίου*, Εύα Μιχελαράκη**
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19 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

2.1 Κατάρτιση
Η Κυκλοφοριακή Αγωγή αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα που προ-
απαιτεί τη σωστή κατάρτιση και καταλληλότητα των εκπαιδευτών.
Οι κατάλληλοι φορείς πρέπει να φροντίσουν να διοργανώσουν
σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών «train the trainers», ώστε
οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγονται για τη διδασκαλία του μαθή-
ματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής να διαθέτουν την κατάλληλη
βάση. Είναι σημαντικό το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής
να διδάσκεται στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων,
ώστε οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν το θέμα πιο ου-
σιαστικά.

2.2 Εγχειρίδια
Η διδασκαλία της Κυκλοφοριακής Αγωγής θα πρέπει να βασίζεται
σε κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό σε όλες τις
βαθμίδες (ήδη υπάρχουν διαθέσιμα εγχειρίδια και άλλα εκπαι-
δευτικά μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο
βαθμό). Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης), μέσω των οποίων υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση
και προσβασιμότητα στους νέους. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στα
σχολεία με κατάλληλα εξοπλισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και ειδικό λογισμικό για διαδραστικές εφαρμογές και παιχνίδια,
σχεδιασμένα για την κατανόηση και εμπέδωση βασικών εννοιών
Κυκλοφοριακής Αγωγής.

2.3 Ικανός χρόνος
Η Κυκλοφοριακή Αγωγή πρέπει να διδάσκεται με συνέχεια και
σε ικανό βάθος, καθώς μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί ότι οι νέοι θα
αφομοιώσουν ουσιαστικά τις έννοιες που περιλαμβάνονται σε
αυτό. Το μάθημα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό και να αντιμε-
τωπίζεται με σοβαρότητα. Πρέπει να ξεκινάει από τις πρώτες
τάξεις του Δημοτικού Σχολείου με μικρή ένταση (της τάξης των
10 ωρών ανά έτος), ενώ στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού ο
χρόνος που διατίθεται θα πρέπει να κλιμακώνεται σε τουλάχιστον
3 ώρες ανά μήνα. Επιπροσθέτως, το μάθημα της Κυκλοφοριακής
Αγωγής στο Δημοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον
δύο επισκέψεις ετησίως σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Στο
Γυμνάσιο και το Λύκειο, η Κυκλοφοριακή Αγωγή θα πρέπει να
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συγκαταλέγεται αδιάλειπτα στο ωρολόγιο πρόγραμμα και προτείνεται
η αφιέρωση τουλάχιστον 20 ωρών ανά σχολική χρονιά. Το υλικό
που θα χρησιμοποιείται για τις υποχρεωτικές διαλέξεις θα πρέπει
να αποσκοπεί στο κεντράρισμα του ενδιαφέροντος των νέων και
να χρησιμοποιεί παραδείγματα (προς μίμηση και αποφυγή), αλλά
και παραδείγματα από ευρηματικές καμπάνιες σε χώρες του
εξωτερικού.

3. Θεματικές ενότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα οδικής ασφάλειας καθώς
και τους παράγοντες πρόκλησης οδικών ατυχημάτων (χρήστης
της οδού, οδικό περιβάλλον, οχήματα, επιτήρηση, κοινωνικό,
θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον), προτείνεται ένας κατάλογος
προγραμμάτων και δράσεων που περιλαμβάνει ενδεικτικώς τις
παρακάτω θεματικές ενότητες:

• Εκπαίδευση, με δράσεις σχετικά με την εκπαίδευση των χρηστών
της οδού

• Επιτήρηση, με δράσεις σχετικά με την επιτήρηση της εφαρμογής
των κανόνων οδικής κυκλοφορίας

• Χρήστες Οδού, με δράσεις σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών
της οδού

• Οδική Υποδομή, με δράσεις σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας
των οδικών υποδομών

• Οχήματα, με δράσεις σχετικά με την αύξηση της ασφάλειας
των οχημάτων

• Αστική Κινητικότητα, με δράσεις σχετικά με την ανάπτυξη ασφα-
λούς και βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις

• Τεχνολογικές Εφαρμογές, με δράσεις σχετικά με την αξιοποίηση

των νέων τεχνολογικών εξελίξεων προς όφελος της οδικής
ασφάλειας

3.1 Εκπαίδευση
Οι δράσεις εκπαίδευσης επικεντρώνονται κυρίως στους άπειρους
χρήστες της οδού και εστιάζουν στην εκπαίδευση των παιδιών,
των νέων ηλικιακά χρηστών της οδού και των αρχάριων οδηγών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εμπλουτισμό της γνώσης και στην
κατανόηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Η εκπαίδευση
περιλαμβάνει επιμέρους υποενότητες που σχετίζονται κυρίως
με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τους κινδύνους για τη
ζωή και την υγεία καθώς και τις συνέπειες της επικίνδυνης συμ-
περιφοράς. Επιπλέον, βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης δράσης
είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων με την εξάσκηση και την
εμπειρία. Τέλος, τα προγράμματα εκπαίδευσης στοχεύουν στην
ενίσχυση και την αλλαγή των στάσεων για την οδική ασφάλεια,
στην επίγνωση των κινδύνων καθώς και στην ευαισθητοποίηση
για την ασφάλεια σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο (των
άλλων χρηστών της οδού).

Στα προγράμματα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται η επανεκπαίδευση
συγκεκριμένων ομάδων οδηγών (π.χ. ηλικιωμένων), η συνεχής
επιμόρφωση των εκπαιδευτών οδηγών, καθώς και η εκπαίδευση
των χρηστών της οδού σχετικά με τα μέσα ήπιας κινητικότητας
που έχουν εισαχθεί κυρίως στο αστικό δίκτυο (π.χ. ηλεκτρικά
πατίνια, αυτοεξισσοροπούμενα κτλ). Επιπλέον, η αναθεώρηση
του τρόπου εκπαίδευσης των νέων οδηγών και έκδοσης αδειών
οδήγησης αλλά και μεταβατικά στάδια εκπαίδευσης και αδει-
οδότησης νέων οδηγών, όπως παροχή δοκιμαστικών διπλωμάτων
περιορισμένης ισχύος, μπορούν να συμπεριληφθούν.
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3.2 Επιτήρηση
Οι δράσεις επιτήρησης επικεντρώνονται στην ενίσχυση της επι-
τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, ειδικά στην περίπτωση
των επικίνδυνων παραβάσεων, όπως η ανάπτυξη μη κατάλληλων
ταχυτήτων, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η μη χρήσης
ζώνης ασφαλείας και κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου
κατά την οδήγηση, η επικίνδυνη οδήγηση, κλπ. Η επιτήρηση της
συμμόρφωσης με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας μπορεί να
επιφέρει ουσιαστική βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα.

Στα προγράμματα επιτήρησης περιλαμβάνονται η εντατικοποίηση
της επιτήρησης και της παρουσίας της Τροχαίας στο οδικό δίκτυο,
με έμφαση στις ειδικές κατηγορίες χρηστών της οδού (νέοι-μη
έμπειροι οδηγοί, δικυκλιστές, οδηγοί φορτηγών). Επιπλέον, η
επιτήρηση της συμμόρφωσης με τους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας,
η παρακολούθηση της παραβατικότητας και των οδικών ατυχημάτων
αλλά και η επιβολή εύλογων προστίμων, αυξανόμενων ανάλογα
με την επικινδυνότητα των παραβάσεων μπορούν να συμπερι-
ληφθούν.

3.3 Χρήστες της Οδού
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ευάλωτους χρήστες της οδού
(π.χ. πεζοί, ποδηλάτες, δικυκλιστές, παιδιά, ηλικιωμένοι), καθώς
και στους χρήστες νέων μορφών μικροκινητικότητας που παρα-
τηρούνται στις αστικές περιοχές.

Στις δράσεις που αφορούν τους χρήστες της οδού περιλαμβάνονται
το σύστημα εκπαίδευσης και εξετάσεων για την άδεια οδήγησης
των νέων-αρχάριων οδηγών, η κατάρτιση των εκπαιδευτών, η
βελτίωση της οδικής ασφάλειας των ποδηλατών και των οδηγών
μηχανοκίνητων δικύκλων, η ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών

μεταφορών, η έρευνα αιτιών ατυχημάτων, και γενικότερα, θέματα
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.

3.4 Οδική Υποδομή
Τα προγράμματα οδικής υποδομής έχουν ως στόχο την επίτευξη
ασφαλούς οδικής υποδομής, όπου θα εφαρμόζονται οι βασικές
αρχές της βιώσιμης ασφάλειας. Επίκεντρο του σχεδιασμού της
οδικής υποδομής είναι ο χρήστης, έχοντας επίγνωση των περιο-
ρισμών και της ευπάθειας του ανθρώπου.

Στις εν λόγω δράσεις περιλαμβάνονται η εφαρμογή ολοκληρωμένου
προγράμματος για τη διαχείριση της ασφάλειας της οδικής υπο-
δομής, η θέσπιση αξιόπιστων ορίων ταχύτητας και συστήματος
διαχείρισης ταχυτήτων, η αναβάθμιση και συντήρηση του οδικού
δικτύου, οι επεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον αστικό ιστό που
να ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα, η βελτίωση σήμανσης και
ασφάλειας στις επικίνδυνες θέσεις καθώς και η ανάπτυξη και ο
εκσυγχρονισμός προδιαγραφών και οδηγιών σχεδιασμού των
οδών.

3.5 Οχήματα
Τα συγκεκριμένα προγράμματα στοχεύουν στη βελτίωση της
ασφάλειας των οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της
τεχνολογίας σχετικά με την ενεργητική και παθητική ασφάλεια
των οχημάτων, τους νέους τύπους οχημάτων καθώς και την ανο-
μοιογένεια της κυκλοφορίας.

Περιλαμβάνεται μία σειρά δράσεων, όπως η ανανέωση και ο εκ-
συγχρονισμός του στόλου οχημάτων, η θέσπιση κινήτρων για πιο
ασφαλή οχήματα, η αναβάθμιση του τεχνικού ελέγχου των οχη-
μάτων, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για τα βαρέα και τα σχολικά
λεωφορεία.
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3.6 Αστική Κινητικότητα
Τα προγράμματα αστικής κινητικότητας στοχεύουν στη βελτίωση
της ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο καθώς και την προώθηση
της βιώσιμης κινητικότητας, με έμφαση στους ευάλωτους χρήστες
της οδού (π.χ. πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές).

Μία σειρά δράσεων συμπεριλαμβάνονται προς αυτή την κατεύ-
θυνση, όπως ο επανακαθορισμός ορίων ταχύτητας, η διαχείριση
της κυκλοφορίας με έμφαση την προώθηση των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, ο διαχωρισμός της κυκλοφορίας οχημάτων από την
κυκλοφορία πεζών και ποδήλατων και ο διαχωρισμός της επι-
βατικής κίνησης από τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές.

3.7 Τεχνολογικές Εφαρμογές
Πολλά αναμένεται να αλλάξουν στον τομέα της κινητικότητας
την επόμενη δεκαετία. Οι χρήστες της οδού είναι ολοένα και πιο
συνδεδεμένοι με το περιβάλλον τους και τα αυτοματοποιημένα
συστήματα διασφαλίζουν ότι τα οχήματα μπορούν να αναλάβουν
όλο και περισσότερες εργασίες από το πρόγραμμα οδήγησης.
Για τον λόγο αυτό, καινοτόμες δράσεις αναπτύσσονται με στόχο
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων προς όφελος
της οδικής ασφάλειας.

Μια σειρά τέτοιων δράσεων περιλαμβάνουν τη χάραξη εθνικής
πολιτικής με σκοπό την ενσωμάτωση και επίβλεψη των νέων τε-
χνολογικών εξελίξεων στην οδική ασφάλεια, την ενθάρρυνση
της χρήσης των προηγμένων συστημάτων υποστήριξης του
οδηγού μέσω της παροχής κινήτρων, καθώς και την ενημέρωση
των οδηγών για τη σωστή και ασφαλή χρήση των έξυπνων συ-
στημάτων των οχημάτων.

4. Συνεργασίες
Τόσο η υλοποίηση των δράσεων όσο και η εφαρμογή των προ-
γραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής απαιτούν συμμετοχικότητα,
συνεργατικότητα και αποδοτικότητα. Για τον λόγο αυτό, καθοριστικό
παράγοντα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την
προώθηση της Κυκλοφοριακής Αγωγής αποτελεί η ανάπτυξη δι-
αύλων ανοιχτής επικοινωνίας, η ενεργός συμμετοχή και η καλ-
λιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή αυτή επιτυγχάνεται όταν οι
πολίτες και οι φορείς είναι σωστά ενημερωμένοι και έχουν
πεισθεί για την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων
και μέτρων οδικής ασφάλειας.

4.1 Φορείς
Κρίνεται επιτακτική ανάγκη να αξιοποιηθεί η εμπειρία, η τεχνογνωσία
και οι σχετικοί πόροι των φορέων που δραστηριοποιούνται στην
Κυκλοφοριακή Αγωγή, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
Σχολές Οδηγών, επιστημονικοί φορείς, ερευνητικά κέντρα, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και ευαισθητοποιημένοι ιδιώτες.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι σημαντικότεροι φορείς που μπορούν
να συμβάλουν στην οδική ασφάλεια και κατ' επέκταση στην Κυ-
κλοφοριακή Αγωγή, όπως ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
(ΣΕΣ), το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Οργανισμοί,
το Κέντρο Οδικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περι-
φέρειας Αττικής (ΚΔΚ), η Hellastron - Αυτοκινητόδρομοι, τα
αρμόδια Υπουργεία, η Τροχαία, η Ελληνική Αστυνομία καθώς και
οι Δήμοι και Περιφέρειες της χώρας.

4.2 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης
Την τελευταία δεκαετία έχει υλοποιηθεί και στη χώρα μας ση-
μαντικός αριθμός εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
τόσο από ανεξαρτήτους φορείς και ινστιτούτα, όσο και από την
Πολιτεία. Πολλές φορές, μάλιστα, αυτές οι εκστρατείες υλοποιούνται
συνδυαστικά με τη συμμετοχή περισσότερων του ενός φορέων
είτε του Δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Οι δράσεις και εκ-
στρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πρέπει να είναι
συνεχείς και όχι αποσπασματικές και να στοχεύουν στις βασικότερες
αιτίες των οδικών ατυχημάτων, με έμφαση στις παρακάτω συμ-
περιφορές:

• Αποτροπή της επιθετικής οδήγησης και της επικίνδυνης οδικής
συμπεριφοράς

• Ενθάρρυνση της προσοχής των οδηγών στους ευάλωτους
χρήστες της οδού (πεζούς, ηλικιωμένους, δικυκλιστές)

• Αποτροπή οδήγησης με ταχύτητα μεγαλύτερη της κατάλληλης
για τις συνθήκες λειτουργίας και οδικής υποδομής

• Αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων και
ναρκωτικών ουσιών
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• Αποτροπή οδήγησης υπό καθεστώς κόπωσης
• Αποτροπή της χρήσης κινητού τηλεφώνου και άλλων

ηλεκτρονικών συσκευών κατά την οδήγηση
• Ενθάρρυνση της χρήσης της ζώνης ασφαλείας και του

κράνους

4.3 Δράσεις
Επισημαίνεται ότι τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς
έχουν κατά καιρούς διαμορφωθεί διάφορα μέτρα και δρά-
σεις Κυκλοφοριακής Αγωγής, συχνά όμως χωρίς να
τίθενται προτεραιότητες στις δράσεις με τη σημαντικότερη
επιρροή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Πολλές
φορές, μάλιστα, αναμιγνύονται μέτρα βραχυπρόθεσμου
χαρακτήρα με μακροπρόθεσμες δράσεις και προγράμματα,
χωρίς συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής, ώστε τελικά η
συνισταμένη πολιτική να μοιάζει περισσότερο με κατάλογο
ευχών παρά με συγκεκριμένα βήματα επίτευξης των
στόχων που τίθενται. Συγκεκριμένα, μια δέσμη προτάσεων
στοχευμένων συνοδευτικών δράσεων που μπορούν να
πλαισιώσουν και να ολοκληρώσουν την εισαγωγή της
Κυκλοφοριακής Αγωγής στην εκπαίδευση αποτελούν:

• Σύνταξη και διανομή ειδικού εντύπου, το οποίο θα απευ-
θύνεται στους γονείς παιδιών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία
αλλά και τα δημοτικά σχολεία της χώρας για χρήση
παιδικού καθίσματος μέσα στο αυτοκίνητο

• Δημιουργία τηλεοπτικών σποτ, π.χ. συνεργασία του ΣΕΣ
με την Τροχαία, τα οποία θα προβάλλονται κατά τη
διάρκεια όλης της χρονιάς, στο πλαίσιο των κοινωνικών
μηνυμάτων (χωρίς κόστος προβολής)

• Δημιουργία και διανομή φυλλαδίων σε θέματα Κυκλο-
φοριακής Αγωγής (π.χ. όρια ταχύτητας, αλκοόλ, κράνος,
απόσπαση προσοχής μέσω της χρήσης κινητού τηλε-
φώνου, κούραση)

5. Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις στην προσέγγιση
αντιμετώπισης των οδικών ατυχημάτων, η στέρεη βάση
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι η ανάπτυξη
Παιδείας και η προώθηση της Κυκλοφοριακής Αγωγής
που συνδέονται με θετικές για τη οδική ασφάλεια στάσεις

και συμπεριφορές. Σε ένα ασφαλές σύστημα οδικής κυ-
κλοφορίας απαιτείται υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους
τους χρήστες της οδού.

Βασικά στοιχεία της προσέγγισης του ασφαλούς συστήματος
είναι οι ασφαλείς ταχύτητες, ασφαλείς οδοί και παρόδιοι
χώροι, ασφαλή οχήματα, ασφαλείς χρήστες και ασφαλείς
συμπεριφορές.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει πλέον η εμπειρία
για τους τρόπους προσέγγισης των πολιτών αλλά και της
αποτελεσματικής υλοποίησης μιας επικοινωνιακής πο-
λιτικής για την οδική ασφάλεια. Για την υλοποίηση των
δράσεων απαιτείται κεντρικός συντονισμός και οργάνωση.
Η οδική ασφάλεια αποτελεί ευθύνη όλων των πολιτών
γι' αυτό και οφείλουν να αλλάξουν τις συνήθειες και να
βελτιώσουν την οδηγική τους συμπεριφορά.

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος ΣΕΣ

**Εύα Μιχελαράκη 
Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ
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Γενικές Τομεακές Πολιτικές

Τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί τα κάτωθι εθνικά στρατηγικά
σχέδια που καθορίζουν τομεακές πολιτικές για το σύστημα μετα-
φορών στην Ελλάδα: 

• Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 
(Φεβρουάριος 2021) 

• Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 
(1η Αναθεώρηση το 2019)

• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας 
(Ιούνιος 2019)  

• Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030
(Μάιος 2019)

• Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (Απρίλιος 2019)
• Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ιανουάριος 2019)

Είναι σαφές ότι η εθνική πολιτική μεταφορών υποστηρίζει τη
βιώσιμη κινητικότητα και τις πράσινες μεταφορές καθώς και τη
βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων μεταφορών.
Δεν υπάρχουν όμως σαφείς εθνικές οδηγίες και δεσμευτικές κα-
τευθύνσεις ως προς τις επιμέρους τομεακές πολιτικές που θα
πρέπει να ακολουθηθούν, ειδικά στις πόλεις. Οι εθνικές πολιτικές
όσο αφορά στην κινητικότητα, στο περιβάλλον και στις μεταφορές
ακολουθούν τους στόχους και τις δεσμεύσεις που θέτουν οι ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές.

Οι τομεακές πολιτικές της ευρωπαϊκής ένωσης επανακαθορίστηκαν
πρόσφατα από την ευρωπαϊκή επιτροπή μέσω της ανακοίνωσής
της για τη «Στρατηγική για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα –
οι ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά του μέλλοντος (Δεκέμβριος

Θανάσης Τσιάνος*

Δεδομένου ότι τα προβλήματα, οι πολιτικές και οι στόχοι 

μεταβάλλονται  σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, 

ο σχεδιασμός του συστήματος Μεταφορών θα πρέπει κάθε φορά

να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, πολιτικές και στόχους 

σχεδιασμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής και 

του μέλλοντος. 
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2020)», η οποία λαμβάνει υπόψη τους στόχους που έχουν
καθοριστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς και
προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και πρωτοβουλίες που
θα πρέπει να λάβει η Ευρώπη τα επόμενα έτη. Η στρατηγική αυτή
είναι συντονισμένη με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στον
ορίζοντα του 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Παρακάτω συνοψίζονται οι κύριες τομεακές πολιτικές όπως πα-
ρουσιάστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΣ, Θανάση Τσιάνο
στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Οι θέσεις του ΣΕΣ για τις Μεταφορές»,
οι οποίες αποτελούν βασικές τομεακές πολιτικές της Ε.Ε. 

1. Κινητικότητα και μεταφορές για όλους. Είναι ζωτικής σημασίας
να είναι η κινητικότητα διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή για
όλους (πρόσωπα και εμπορεύματα), καλύτερα συνδεδεμένη με
αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, προσβάσιμη σε άτομα
με μειωμένη κινητικότητα και άτομα με αναπηρίες. Από την καθη-
μερινή μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας, τις επισκέψεις
σε οικογένειες και φίλους, τον τουρισμό, έως την ορθή λειτουργία
των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού τόσο των καταστημάτων
μας με εμπορεύματα όσο και της βιομηχανικής παραγωγής μας,
η κινητικότητα αποτελεί κινητήριο μοχλό της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής μας. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δι-
καιωμάτων αποτελεί την πυξίδα της Ε.Ε. προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι τόσο η πράσινη όσο και η ψηφιακή μετάβαση θα είναι κοινωνικά
δίκαιες και ισότιμες.

2. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η πιο

σοβαρή πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών
είναι να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές του και να καταστεί πιο
βιώσιμος. Οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν και τα μέτρα πολιτικής
που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν δεν έχουν αντιμετωπίσει ακόμα
επαρκώς τα εν λόγω προβλήματα. Οι εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών έχουν
αυξηθεί και πλέον αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο των συνολικών
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε. 

Στόχοι της Ε.Ε.:
• Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55%

έως το 2030 και
• Επιδίωξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 με μείωση

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές
κατά 90% (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία)

Προκειμένου να επιτευχθεί η εν λόγω συστημική αλλαγή, πρέπει
(1) να καταστούν όλοι οι τρόποι μεταφοράς πιο βιώσιμοι, (2) να
καταστούν ευρέως διαθέσιμες οι βιώσιμες εναλλακτικές σε ένα
σύστημα πολυτροπικών μεταφορών και (3) να παρασχεθούν τα
κατάλληλα κίνητρα για την προώθηση της μετάβασης. Σύμφωνα
με το σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030, η αύξηση του
μεριδίου των μαζικών μεταφορών, του περπατήματος και της πο-
δηλασίας, καθώς και η αύξηση της αυτοματοποιημένης, συνδε-
δεμένης και πολυτροπικής κινητικότητας, θα μειώσουν δραστικά
τη ρύπανση και την κυκλοφοριακή συμφόρηση που οφείλονται
στις μεταφορές, ιδίως στις πόλεις, και θα βελτιώσουν την υγεία
και την ευημερία των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι πόλεις είναι και
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θα πρέπει να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της μετάβασης
σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα.

3. Σύγχρονος σχεδιασμός με οικολογικό προσανατολισμό στο
σύνολο του συστήματος μεταφορών. Ο οικολογικός προσανα-
τολισμός της κινητικότητας πρέπει να γίνει το νέο διαβατήριο του
τομέα των μεταφορών προς την ανάπτυξη. 

Προϋποθέτει:
• να καταστούν όλοι οι τρόποι μεταφοράς πιο βιώσιμοι (ριζικός

μετασχηματισμός)
• ένα αποδοτικό και διασυνδεδεμένο σύστημα πολυτροπικών με-

ταφορών (επιβατών και εμπορευμάτων)
• αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων με Μέσα Μαζικής Με-

ταφοράς, με περπάτημα και με ποδήλατο
• ένα οικονομικά προσιτό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύ-

τητας
• να καταστούν τα λιμάνια και τα αεροδρόμια κόμβοι πολυτροπικής

κινητικότητας και μεταφοράς, μηδενικών εκπομπών ρύπων 
• επαρκείς υποδομές επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού οχημάτων

μηδενικών εκπομπών
• εφαρμογή των αρχών «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης

πληρώνει», ιδίως με την εφαρμογή μηχανισμών τιμολόγησης
ρύπων του άνθρακα και τη χρέωση τελών υποδομής

Τα μοντέλα κινητικότητας και η συμπεριφορά των καταναλωτών
αλλάζουν. Οι εν λόγω μεταβολές ενισχύονται από την πανδημία
COVID-19 και διευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό από τις ψηφιακές
λύσεις. Η τηλεργασία, οι βιντεοδιασκέψεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο,
η διάδοση υπηρεσιών κοινόχρηστης και συνεργατικής κινητικότητας
συμβάλλουν όλα στον
μετασχηματισμό 
της κινητικό-
τητας που 

επιτελείται αυτήν τη στιγμή.  

Οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να προσανατολιστούν σε πιο
βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, ιδίως κατά την καθημερινή κι-
νητικότητά τους. Κύριες προϋποθέσεις για την αλλαγή τρόπου
μεταφοράς αποτελούν το κόστος, η διαθεσιμότητα και η ταχύτητα.
Όταν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές σε ανταγωνιστικές
τιμές, συχνότητες και επίπεδα άνεσης, οι χρήστες επιλέγουν τους
πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς.  

Η πολυτροπική εφοδιαστική πρέπει να αποτελεί μέρος του μετα-
σχηματισμού των μεταφορών, τόσο εντός όσο και εκτός αστικών
περιοχών. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αλλάξει σε
σημαντικό βαθμό τα καταναλωτικά μοντέλα, αλλά πρέπει να ληφθεί
υπόψη το εξωτερικό κόστος εκατομμυρίων παραδόσεων, συμπερι-
λαμβανομένης της μείωσης των κενών και περιττών δρομολογίων.
Επομένως, ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας θα
πρέπει να περιλαμβάνει και τη διάσταση της μεταφοράς εμπορευμάτων
μέσω ειδικών σχεδίων βιώσιμης αστικής εφοδιαστικής. 

4. Θωράκιση του συστήματος Μεταφορών έναντι μελλοντικών
κρίσεων. Η διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού και η συντονι-
σμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στους τομείς της συνδεσιμότητας
και της μεταφορικής δραστηριότητας είναι απαραίτητες προκειμένου
να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε κρίση και να ενισχυθούν η στρατηγική
αυτονομία και η ανθεκτικότητα της Ελλάδος και της ΕΕ. Η πανδημία
COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κινητικότητα. Στο πλαίσιο
της ανάκαμψης από αυτήν την πολύ σοβαρή κρίση, η κινητικότητα
πρέπει να ενισχυθεί με δημόσια στήριξη για μια «καλύτερη ανοι-

κοδόμηση» και προς ένα βιώσιμο και εξυπνότερο μέλλον. 

5. Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση του συ-
στήματος μεταφορών. Θα αποτελέσει την

απαραίτητη κινητήρια δύναμη για τον
εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστή-
ματος μεταφορών, καθιστώντας το πιο
αποδοτικό, ασφαλές, άνετο και αξιό-

πιστο.

6. Ενίσχυση της ασφάλειας των μετα-
φορών. Η ασφάλεια του συστήματος με-

ταφορών είναι υψίστης σημασίας και δεν θα
πρέπει να διακυβεύεται ποτέ. Βασικός

στόχος αποτελεί η μείωση του
αριθμού θανάτων στις οδικές
μεταφορές.
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Συμπεράσματα - Ευκαιρίες
1. Η ανάκαμψη από την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία

COVID-19 θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την επιτάχυνση της
εφαρμογής μέτρων για την κλιματική αλλαγή, την ψηφιακή με-
τάβαση και τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος με-
ταφορών και κινητικότητας.

2. Ο εν λόγω μετασχηματισμός - ο οποίος πρέπει να είναι κοινω-
νικά δίκαιος και ισότιμος - δεν πρόκειται να επιτευχθεί εύκολα
και θα απαιτήσει την πλήρη δέσμευση και υποστήριξη από

όλους τους φορείς του τομέα των μεταφορών, καθώς και ση-
μαντική αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου και του ιδιωτι-
κού τομέα.

3. Η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση είναι η κατάλληλη
ευκαιρία για την Ελλάδα να δημιουργήσει ένα ανθεκτικό και
βιώσιμο σύστημα μεταφορών συνεισφέροντας στην ανά-
πτυξη της οικονο μίας της και στην ασφάλεια και υγεία των
πολιτών της.

* Θανάσης Τσιάνος 
Γενικός Γραμματέας Σ.Ε.Σ.

Φιλόδοξοι Στόχοι Ε.Ε.
Έως το 2030:
• Τουλάχιστον 30 εκατομμύρια οχήματα μηδενικών εκπομπών θα τεθούν σε κυκλοφορία στις

ευρωπαϊκές οδούς.
• 100 ευρωπαϊκές πόλεις θα καταστούν κλιματικά ουδέτερες.
• Οι σιδηροδρομικές μεταφορές υψηλής ταχύτητας θα διπλασιαστούν.
• Οι προγραμματισμένες μαζικές μετακινήσεις αποστάσεων κάτω των 500 km θα πρέπει να

έχουν ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα εντός της Ε.Ε. 
• Η αυτοματοποιημένη κινητικότητα θα αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα.
• Πλοία μηδενικών εκπομπών θα είναι έτοιμα για διάθεση στην αγορά.

Έως το 2035:
• Μεγάλα αεροσκάφη μηδενικών εκπομπών θα είναι έτοιμα για διάθεση στην αγορά.

Έως το 2050:
• Ο αριθμός των θανάτων για όλους τους τρόπους μεταφοράς στην Ε.Ε. θα είναι σχεδόν μηδενι-

κός
• Σχεδόν το σύνολο των αυτοκινήτων, των ημιφορτηγών, των λεωφορείων, καθώς και τα νέα

βαρέα οχήματα θα είναι μηδενικών εκπομπών.
• Οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές θα διπλασιαστούν.
• Οι σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές υψηλής ταχύτητας θα τριπλασιαστούν.
• Το πολυτροπικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) που θα είναι εξοπλισμένο για

βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές με συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας θα τεθεί σε λειτουργία
σε επίπεδο εκτεταμένου δικτύου.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(ΣΤΟΧΟΣ 11 - ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
• Έως το 2030, παροχή ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς

για όλους, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης των δημόσιων
συγκοινωνιών, επικεντρώνοντας στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση,
όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι. 

• Έως το 2030, παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς προσβάσιμους
πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και
τα άτομα με αναπηρία.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(ΣΤΟΧΟΣ 11 - ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
• Έως το 2030, παροχή ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς

για όλους, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης των δημόσιων
συγκοινωνιών, επικεντρώνοντας στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση,
όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι. 

• Έως το 2030, παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς προσβάσιμους
πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και
τα άτομα με αναπηρία.
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32 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας ήταν η διερεύνηση
και ανάλυση των προτιμήσεων των οδηγών απέναντι στην υπηρεσία
κοινοχρησίας οχημάτων, επικεντρώνοντας στην εξέταση του κατά
πόσον οι μετακινούμενοι προτίθενται να χρησιμοποιούν από κοινού
κάποιο όχημα, την εμπιστοσύνη τους ως προς αυτό και προσδιορίζοντας
τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της κοινο-
χρησίας οχημάτων ως μέσο για τη μεταφορά τους. 

Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο
προκειμένου να καταγραφούν οι προτιμήσεις των μετακινούμενων
σχετικά με την κοινοχρησία οχημάτων. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις
κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα και προετοιμάστηκαν ώστε να χρη-
σιμοποιηθούν στη στατιστική ανάλυση. Αναπτύχθηκαν δύο στατιστικά
μοντέλα διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό
της πρόθεσης επιλογής της υπηρεσίας κοινοχρησίας. Από τα απο-
τελέσματα προκύπτει ότι το κόστος για μετακίνηση αποτελεί τον κυ-
ριότερο παράγοντα στην επιλογή της κοινοχρησίας ως τρόπου με-
τακίνησης. Επίσης, κυρίως οι νέοι και οι γυναίκες μετακινούμενοι
δηλώνουν πως θα επέλεγαν την κοινοχρησία σε μεγάλο βαθμό.
Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος της δεδηλωμένης προτίμησης και, συγκεκριμένα, η
συλλογή πραγματοποιήθηκε μέσω ενός κατάλληλα σχεδιασμένου
ερωτηματολογίου. 

Μετά από μία σειρά δοκιμών αναπτύχθηκαν δύο μαθηματικά πρότυπα
με τη μέθοδο της διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης. Το ένα
αφορούσε στην επιλογή της υπηρεσίας κοινοχρησίας οχημάτων σε
συγκεκριμένο σενάριο μετακίνησης σπίτι-εργασία και το άλλο στην
πρόθεση για μελλοντική χρήση της υπηρεσίας. 

Κατά τα διάφορα στάδια εκπόνησης της παρούσας Διπλωματικής
Εργασίας προέκυψε μία σειρά από συμπεράσματα που είναι άμεσα
συνδεδεμένα με τον στόχο αλλά και τα αρχικά ερωτήματα που δια-
τυπώθηκαν. 

Τα συμπεράσματα συνοψίζονται παρακάτω: 

w Το κόστος που απαιτείται για μετακινήσεις φαίνεται ότι έχει
κυρίαρχη επιρροή και αποτελεί τη βασική παράμετρο στην πρόθεση
των μετακινούμενων να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία κοινο-
χρησίας οχημάτων. 

w Ο χρόνος ταξιδιού αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα που
επηρεάζει την επιλογή της υπηρεσίας κοινοχρησίας από τους με-
τακινούμενους. Η αύξηση του χρόνου που απαιτείται για μετακίνηση
με ταξί οδηγεί στην επιλογή της υπηρεσίας κοινοχρησίας, πιθανώς
διότι ο χρόνος αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά για
την επιλογή μέσου μεταφοράς και συνεπώς επιλέγεται εκείνο με
τον λιγότερο απαιτούμενο χρόνο μετακίνησης.

w Ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση της επι-
θυμίας των ερωτηθέντων να μοιράζονται ένα ιδιωτικό όχημα με
άγνωστους συνεπιβάτες για τη μετακίνησή τους επηρεάζει σε
μεγάλο βαθμό θετικά την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τις υπη-
ρεσίες κοινοχρησίας οχημάτων. 

w Επιπλέον, οι ερωτηθέντες με υψηλό ετήσιο εισόδημα, δε φαίνονται
πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν ένα κοινόχρηστο όχημα. Αξιοση-
μείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχεδόν μηδενική πρόθεση
επιλογής της υπηρεσίας κοινοχρησίας οχημάτων από τους μετα-
κινούμενους κάθε ηλικίας όταν αυτοί διαθέτουν περισσότερα από
είκοσι ευρώ για τις εβδομαδιαίες μετακινήσεις τους. 

w Η αύξηση του χρόνου μετακίνησης και του αριθμού των εβδομα-
διαίων διαδρομών με σκοπό την εργασία ή και την εκπαίδευση
φαίνεται ότι οδηγούν στην επιλογή των υπηρεσιών κοινοχρησίας
οχημάτων για τις εν λόγω μετακινήσεις. 

w Παράλληλα, οι νέοι έως 22 ετών παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλά
ποσοστά πρόθεσης χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών, σε αντίθεση
με τους μετακινούμενους μεγαλύτερης ηλικίας. 

w Μια παρατήρηση αφορά στο γεγονός ότι πιθανώς λόγω της εκτε-
ταμένης παροχής υπηρεσιών ταξί στην πόλη της Αθήνας, η
υπηρεσία κοινοχρησίας οχημάτων δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή ως
πιθανή επιλογή για μετακινήσεις και συγχέεται με τα ταξί. 

Επιπρόσθετα, η ικανοποίηση των ερωτηθέντων από το συνηθισμένο
για αυτούς καθημερινό μέσο μετακίνησής τους βρέθηκε να είναι
σχετικά υψηλή.

Σύνδεσμος:
https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/edu/ad96-athanasia-
boulougari-driver-choices-towards-ridesharing/

Φοιτήτρια
Επιβλέπων Καθηγητής

Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Είδος εργασίας

ΠρΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧρΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Περίληψη Εργασίας
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Ν Αθανασία Μπουλούγαρη
Γεώργιος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ
ΕΜΠ - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Για την απόκτηση Προπτυχιακού Διπλώματος         
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Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η χωρο-
χρονική ανάλυση της ασφαλείας κυκλοφορίας με τη χρήση δεδομένων
από τους αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Συγκεκριμένα,
επιδιώκεται να βρεθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια
κυκλοφορίας, εκφρασμένη σε συχνότητα εμφάνισης απότομων συμ-
βάντων κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. 
Αποφασίστηκε η έρευνα να πραγματοποιηθεί σε μακροσκοπικό επίπεδο.
Με σκοπό τη δημιουργία μιας επαρκούς περιοχής μελέτης ορίστηκαν
δύο αστικές λεωφόροι, η Λ. Μεσογείων και η Λ. Βουλιαγμένης στην
Αθήνα.

Τα δεδομένα που αναλύθηκαν, αντλήθηκαν από τρεις πηγές: από δε-
δομένα που είχαν καταγραφεί από αισθητήρες έξυπνων κινητών τη-
λεφώνων (smartphones) μέσω εφαρμογής της Oseven, από τα κυ-
κλοφοριακά μεγέθη που συλλέχθηκαν μέσω είκοσι έξι (26) βρόγχων
και από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δύο οδικών αξόνων που
αντλήθηκαν με τη βοήθεια της διαδικτυακής υπηρεσίας χαρτογράφησης
Google Maps. 

Έπειτα από τη συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η χωρική ανάλυση
εκείνων που αφορούσαν στον τρόπο οδήγησης των οδηγών, αποτυ-
πώνοντας τις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις που καταγρά-
φηκαν στους οδικούς άξονες των δύο λεωφόρων και αντιστοιχίζοντάς
τις σε διασταυρώσεις και οδικά τμήματα μέσω του Συστήματος Γεω-
γραφικών Πληροφοριών (GIS) ArcMap.

Μετά από κατάλληλη επεξεργασία και μια σειρά δοκιμών αναπτύχθηκαν,
με τη μέθοδο της λογαριθμοκανονικής παλινδρόμησης, οκτώ μαθηματικά
μοντέλα. 

Τα γενικά συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής:

Συνολική αποτίμηση
w Ως ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη συχνότητα των

απότομων συμβάντων αποδείχθηκε ότι είναι η μέση ταχύτητα κυ-
κλοφορίας. Εν γένει, προκύπτει ότι τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά
(ταχύτητα, κατάληψη) έχουν τη στατιστικά σημαντικότερη επιρροή
στη συχνότητα των απότομων συμβάντων σε σύγκριση με τα χαρα-
κτηριστικά της οδού και την οδηγική συμπεριφορά.

w Τη νύχτα ο αριθμός των απότομων συμβάντων αυξάνεται τόσο σε
διασταυρώσεις όσο και σε οδικά τμήματα. Στη νυχτερινή οδήγηση
οι συνθήκες είναι δυσμενέστερες σε σχέση με την ημέρα. 

w Ο καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορά του
οδηγού σε μια διασταύρωση είναι η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, καθώς η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας σε μια διασταύρωση
αυξάνεται, παρατηρείται μείωση των απότομων συμβάντων. 

w Τη μεγαλύτερη επιρροή στη συμπεριφορά του οδηγού σε οδικό
τμήμα εμφανίζει η μέση κατάληψη και η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, καθώς αυξάνεται η μέση κατάληψη σε ένα τμήμα
οδού, τόσο αυξάνονται και οι απότομες επιταχύνσεις στη συγκεκριμένη
περιοχή, διότι πιθανώς οι πιο επιθετικοί οδηγοί αντιλαμβάνονται
την αύξηση του κορεσμού της κυκλοφοριακής ροής και προσπαθούν
να αξιοποιήσουν οποιοδήποτε ικανό χωρικό διαχωρισμό. 

Διασταυρώσεις 
w Ο πιο καθοριστικός παράγοντας για τη συχνότητα απότομων επιτα-

χύνσεων σε διασταύρωση αποτελεί η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας
όπως προκύπτει από τις υπολογισθείσες ελαστικότητες. 

w Τέλος, κατά τη διάρκεια της νύχτας θα συμβούν περισσότερες
απότομες επιταχύνσεις στη διασταύρωση. 

w Ο πιο καθοριστικός παράγοντας για τη συχνότητα απότομων επι-
βραδύνσεων σε διασταύρωση αποτελεί η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας.
Η μείωση της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας μπορεί να προκαλέσει
απρόβλεπτες συμπεριφορές των οδηγών. 

w Καθώς αυξάνεται η μέγιστη τιμή και το εύρος της ταχύτητας
συμβάντος, αυξάνονται και οι απότομες επιβραδύνσεις. Αυτό δηλώνει
πιο απρόβλεπτη και επιθετική συμπεριφορά των χρηστών επομένως
μεγαλύτερο αριθμό απότομων επιβραδύνσεων. 

w Η ύπαρξη παραδρόμου στη διασταύρωση προκαλεί επίσης αύξηση
στον αριθμό των απότομων επιβραδύνσεων. 

w Τέλος, κατά τη διάρκεια της νύχτας θα συμβούν περισσότερες
απότομες επιβραδύνσεις. 

Οδικά Τμήματα 
w Ο πιο καθοριστικός παράγοντας για τη συχνότητα απότομων επιτα-

χύνσεων σε οδικό τμήμα αποτελεί η μέση κατάληψη της οδού
όπως προκύπτει από τις υπολογισθείσες ελαστικότητες. 

w Τέλος, κατά τη διάρκεια της νύχτας θα συμβούν περισσότερες
απότομες επιταχύνσεις στο οδικό τμήμα. 

w Η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας επιδρά αρνητικά στη συχνότητα από-
τομων επιβραδύνσεων σε οδικό τμήμα. Η μείωση της μέσης ταχύτητας
κυκλοφορίας υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει απρόβλεπτες συμ-
περιφορές των οδηγών. 

w Όσο αυξάνεται το μήκος του οδικού τμήματος, τόσα περισσότερα
απότομα συμβάντα εμφανίζονται.

w Τέλος, κατά τη διάρκεια της νύχτας θα συμβούν περισσότερες
απότομες επιβραδύνσεις στο οδικό τμήμα. Είναι γεγονός ότι η οπτική
αντίληψη των οδηγών είναι μειωμένη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
και συνεπώς μπορεί να μειώσει τον χρόνο αντίδρασης σε κινδύνους
στον δρόμο, με αποτέλεσμα την αύξηση των απότομων επιβραδύν-
σεων.

Σύνδεσμος:
https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/edu/ad100-eleni-konstanti-
na-frantzola-spatio-temporal-analysis-of-traffic-safety-using-
data-from-smartphone-sensors/

Φοιτήτρια
Επιβλέπων Καθηγητής

Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Είδος εργασίας

ΧΩρΟ-ΧρΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟρΙΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΧρΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗρΕΣ ΕξΥΠΝΩΝ 
ΚΙΝΗΤώΝ ΤΗΛΕΦώΝΩΝ

Περίληψη Εργασίας

Ελένη - Κωνσταντίνα Φραντζόλα
Γεώργιος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ
ΕΜΠ - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Για την απόκτηση Προπτυχιακού Διπλώματος         
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Φοιτητής
Επιβλέπων Καθηγητής

Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Είδος εργασίας

ΑΝAΠΤΥξΗ ΝEΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟY ΠρΟΣΟΜΟΙώΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΙΓΜO
ΤΗΣ ΠρΟΣΠEρΑΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟYΣ ΔYΟ ΛΩρIΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟρIΑΣ 

ΜΕ ΧρHΣΗ ΠρΑΓΜΑΤΙΚώΝ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΑΠO ΟΔΙΚO ΠΕIρΑΜΑ

Περίληψη Εργασίας

Νικόλαος - Παναγιώτης Τραντάς
Στέργιος Μαυρομάτης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
ΕΜΠ - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Για την απόκτηση Προπτυχιακού Διπλώματος         
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Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η
ανάπτυξη ενός νέου μαθηματικού προσομοιώματος για την προτυ-
ποποίηση της τροχιάς ενός οχήματος που εκτελεί ελιγμό προσπέρασης
σε οδό δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Για την επιλογή του κατάλληλου
πυρήνα αυτού του προσομοιώματος πραγματοποιήθηκε εκτενής
ανασκόπηση της υπάρχουσας Βιβλιογραφίας, προκειμένου να εν-
τοπιστούν οι πλέον καίριες έρευνες και στη συνέχεια να σκιαγραφηθούν
οι συνήθεις μεθοδολογίες και να προσδιοριστούν οι υποσχόμενες
ερευνητικές κατευθύνσεις. Τελικά, ως μαθηματικό προσομοίωμα
επιλέχθηκε μια αλληλουχία διαδοχικών παραμετρικών τόξων κλω-
θοειδούς.

Στη συνέχεια, διοργανώθηκε και διεξήχθη ένα οδικό πείραμα προ-
σπεράσεων, στο οποίο οι τροχιές των οχημάτων καταγράφηκαν με
την τεχνική RTK GPS. Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο
πείραμα κατασκευάστηκε μια βάση δεδομένων. Δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στην ορθή δόμηση της βάσης αυτής, ώστε να μπορεί να
επεκταθεί μελλοντικά και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για
συναφείς επιστημονικές έρευνες.

Οι τροχιές των προσπεράσεων χρησιμοποιήθηκαν για τον αριθμητικό
προσδιορισμό των γεωμετρικών παραμέτρων του προτεινόμενου
μαθηματικού προσομοιώματος. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε
με τη συνδυαστική χρήση του διαγράμματος αζιμούθιων και της πο-
λυωνυμικής παλινδρόμησης. Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής
αναπτύχθηκε ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα επεξεργασίας.
Ύστερα, οι παράμετροι που εξήχθησαν αποτέλεσαν το στατιστικό
δείγμα με το οποίο κατασκευάστηκαν μοντέλα πρόβλεψης για τις
κυριότερες συνιστώσες του μαθηματικού προσομοιώματος. Με τα
μοντέλα αυτά είναι δυνατή η χάραξη σε πραγματικό χρόνο μιας
ιδεατής τροχιάς αναφοράς για διάφορα σενάρια προσπέρασης. Ως
εκ τούτου, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε Προηγμένα Συστήματα
Υποβοήθησης Οδήγησης (ADAS) και τελικά να βρουν εκτενή
εφαρμογή σε αυτόματα οχήματα. 

Σύνδεσμος:
https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/53836
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Φοιτήτριες
Επιβλέπων Καθηγητής

Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Είδος εργασίας

ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚA ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜEΝΟ ΣYΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟρώΝ
ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛYΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝAΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΥρΩΠAΙΩΝ ΠΟΛΙΤώΝ

Ευαγγελία Γκότζια,  Αγγελική Δαλιβίγκα 
Γεώργιος Στεφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Για την απόκτηση Προπτυχιακού Διπλώματος         

Περίληψη Εργασίας

Στόχος της Διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή ενός ψηφιακού
διασυνδεδεμένου συστήματος ασφαλούς μεταφοράς και παροχής
προϊόντων και υπηρεσιών για δεδομένες κατηγορίες αποκλειόμενων
Ευρωπαίων πολιτών. Η πρώτη αποτελείται από άτομα που αδυνατούν
ή δυσκολεύονται να αποκτήσουν βασικά προϊόντα, είτε λόγω υπο-
κείμενου  νοσήματος, είτε λόγω προχωρημένης ηλικίας ή άλλης
αδυναμίας. Η δεύτερη αφορά άτομα απομακρυσμένων περιοχών
της Ευρώπης, που αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες, λόγω γε-
ωγραφικής θέσης ή ακραίων καιρικών συνθηκών. Η μεταφορά
αυτών των αγαθών θα επιτυγχάνεται με τη χρήση UAVs (drones).

Στο πρώτο μέρος της Διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκαν και
απαντήθηκαν δύο ειδικά ερωτηματολόγια, ένα για την κάθε προ-
αναφερθείσα κατηγορία (την περίοδο 2019-2020), με σκοπό τον
προσδιορισμό των ιδιαίτερων αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών.
Τα  ερωτηματολόγια διανείμαμε πανευρωπαϊκά και μέσω ανάλυσης
των αποτελεσμάτων καταλήξαμε στις προτιμήσεις των χρηστών
(επιθυμητά προϊόντα, τιμή κοκ), καθώς και σε έγκυρο στατιστικό
μοντέλο. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις υπέδειξαν τόσο
την ύπαρξη του προβλήματος, όσο και την επιθυμία των ευρωπαίων
πολιτών για την άμεση επίλυσή του.

Πραγματοποιήθηκε επίσης επιλογή έξι (6) διαφορετικών περιοχών
της Ευρώπης, δύο απομακρυσμένων (περιοχή της Σκύρου και της
νήσου  Sørøya στη Νορβηγία) αλλά και τεσσάρων αστικών κέντρων
(Άμστερνταμ, Ταλλίν, Βενετία και Ποντεβέντρα). Κάθε περιοχή  χαρ-

τογραφήθηκε διεξοδικά και εντοπίστηκαν τόσο οι υπάρχουσες
παροχές στους ενδιαφερόμενους πολίτες, όσο και οι αδυναμίες
που χρίζουν παρέμβασης.

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η προτεινόμενη λύση, η οποία χωρίζεται
σε δύο βασικά και αλληλοσυνδεόμενα τμήματα. Τη δημιουργία
ιστοσελίδας (e-drones.webnode.gr), εύκολης στη χρήση με ευα-
νάγνωστες περιγραφές, αναγραφόμενες τιμές προϊόντων και άλλες
υπηρεσίες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ειδικές ανάγκες των
υποψήφιων χρηστών μας. Το δεύτερο τμήμα αφορά στη σύσταση
επιχείρησης ίδιας επωνυμίας, που θα έχει τον έλεγχο των παραγγελιών
και της λειτουργίας της ιστοσελίδας). Φυσικά, η λύση συνοδεύεται
από λεπτομερή οικονομική ανάλυση της επιχείρησης, καθώς και
από περιβαλλοντική και κοινωνική ανάλυση του συνόλου ενός
τέτοιου εγχειρήματος.

Συμπερασματικά, η καινοτομία της παραπάνω πρότασης έγκειται,
όχι μόνο στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (drones), αλλά
και στη βιωσιμότητα και καθολικότητά της, καθώς δύναται να
παράσχει προϊόντα και υπηρεσίες σε πολίτες που συχνά βιώνουν
αποκλεισμό. Ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις των έξυπνων πόλεων
καθώς συνδυάζει τη σύζευξη θεσμικού, φυσικού και ψηφιακού
χώρου. Τέλος, η πρόταση μπορεί αφενός να γενικευθεί σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης και αφετέρου να τροποποιηθεί κατάλληλα για
την εφαρμογή της σε οποιοδήποτε αστικό κέντρο.
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ΑΙΚΑΤΕρΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ εγγράφεται με Α.Μ. 871

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 872

ΑΛΕξΑΝΔρΟΣ ΚΟΤΣΑΣ  εγγράφεται με Α.Μ. 873

ΜΑρΙΑ ΠΑΠΑΝΔρΕΟΥ εγγράφεται με Α.Μ. 874

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑρΓΥρΟΠΟΥΛΟΥ εγγράφεται με Α.Μ. 875

ΝΕΑ ΜΕλη
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