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Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Τεχνολογίας

Τεχνολογική
Προοπτική ∆ιερεύνηση
στις Μεταφορές στην Ελλάδα
Προς µία Βιώσιµη
Κινητικότητα το 2021

Η Οµάδα Εργασίας
Υπο-Τοµέας
Αστικ.Μεταφορές, Περιβάλλον
Σιδηροδροµικές Μεταφορές
Θαλάσσιες Μεταφορές
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ευρωπαϊκές εξελίξεις
Αεροδρόµια
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα
Εφαρµογές τηλεµατικής
Τεχνολογία Οχηµάτων
Εφαρµογές τηλεµατικής
Αστικές οδικές µεταφορές
Λειτουργία Μεταφ. Συστηµάτων
Εµπορευµατικές µεταφορές
Θαλάσσιες Μεταφορές
Αεροπορικές Μεταφορές
Οδική Ασφάλεια

Μέλος Οµάδας
Αντώνης Σταθόπουλος, Αν.Καθηγητής ΕΜΠ (Πρόεδρος)
Μιχάλης Αναστασάκης, Στέλεχος ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
Στέλιος Ζαµπετάκης, π.∆/νων Σύµβουλος ΑΝΕΚ
Μαθιός Καρλαύτης, Λέκτορας ΕΜΠ
Λεωνίδας Κιούσης, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αργύρης Μαµάης, Στέλεχος ∆ιεθνής Αερολιµένα Αθηνών
Γιώργος Μίντσης, Καθηγητής ΑΠΘ
Σωτήριος Μπατζιάς, Συγκοινωνιολόγος
Ευάγγελος Μπεκιάρης, Ερευνητής Β Ινστιτ. Μεταφορών
Τέτη Ναθαναήλ, Λέκτορας, Παν.Θεσσαλίας
Μάρκος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Παν.Κρήτης
Ελεονώρα Παπαδηµητρίου, Ερευνήτρια ΕΜΠ
Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, Γ.∆ντής White Young Green
Ευάγγελος Σαµπράκος, Καθηγητής Παν.Πειραιά
Γιώργος Συµεωνίδης, Στέλεχος Ελλ. Αεροπ. Βιοµηχανίας
Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας ΕΜΠ (Εισηγητής)

Η Μέθοδος Εργασίας
1. Συνεργασία

2. Καθορισµός Στόχων και Μεθοδολογίας
Συνεδριάσεις ΟΕ και αξιοποίηση άλλων εµπειριών

Άλλες Οµ. Εργασίας
Οριζόντιες ∆ράσεις

3. Καταγραφή της εξέλιξης των µεταφορών
Ανάλυση ανά υπο-τοµέα κατά την τελευταία εικοσαετία

Συντ.Οµάδα Έργου
4. Επεξεργασία αναλυτικών και συνολικών σεναρίων
Σενάρια ανάπτυξης των µεταφορών µε ορίζοντα το 2021

5. Σύνθεση της τεχνολογικής προοπτικής διερεύνησης
∆ιαδικασία διαβούλευσης, συγγραφή έκθεσης

Η Πολυπλοκότητα του Τοµέα των Μεταφορών
 Ταυτόχρονη λειτουργία τεσσάρων τρόπων
µεταφοράς (οδικές, σιδηροδροµικές,
θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές) και
των συνδυασµών τους,
 Τερµατικοί Σταθµοί και Μέσα Μεταφοράς
 Αστικές και Υπεραστικές Μεταφορές
 Μεταφορές Προσώπων και Εµπορευµάτων
Στη σύγχρονη εποχή, οι εφαρµογές των νέων
τεχνολογιών στις µεταφορές
πολλαπλασιάζονται καθηµερινά,
µεταµορφώνοντας ακόµη και αυτή την έννοια
των µεταφορών.

Οι Μεταφορές στην Ελλάδα του 2003
 υφιστάµενη στρεβλή ανάπτυξη

συστήµατος µεταφορών
 έλλειψη ορισµένων υποδοµών
 ανύπαρκτο κανονιστικό πλαίσιο
(τουλάχιστον στην πράξη)
 απουσία συνολικής στρατηγικής
 ανεπάρκεια µηχανισµών εφαρµογής
 απουσία συστηµατικής

παρακολούθησης
 διαθεσιµότητα προϋπολογισµών (ΚΠΣ,

Αθήνα 2004)
 σηµαντικό επιστηµονικό δυναµικό
 υψηλή προσαρµοστικότητα χρηστών

Οι Προκλήσεις των Νέων
Τεχνολογιών στις Μεταφορές

 Πληροφόρηση επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
 Πληροφόρηση κυκλοφοριακών συνθηκών
 Έλεγχος και διαχείριση κυκλοφορίας
 Ανάκτηση του κόστους έργων υποδοµής
 Υποστήριξη οδηγών
 ∆ιαχείριση στόλου οχηµάτων

Οι Προκλήσεις στην
Τεχνολογία Οχηµάτων

 Ηλεκτρικά και υβριδικά συστήµατα κίνησης
 Νέα γενιά καυσίµων

(“κυψελών καυσίµου”, φυσικό αέριο, βιοκαύσιµα, κλπ.)
 Οχήµατα υγρού υδρογόνου
 Συστήµατα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας οχηµάτων
 Σύγχρονα Συστήµατα Υποβοήθησης Οδηγού (ΣΣΥΟ)

Οι Αδυναµίες Ανάπτυξης
των Ευφυών Συστηµάτων στις Μεταφορές
 Έλλειψη πλαισίου/αρχής προδιαγραφών ανοικτής αρχιτεκτονικής
 Ανεπαρκής συγκοινωνιακή υποδοµή που εµποδίζει την καλή
λειτουργία των ευφυών συστηµάτων.
 Έλλειψη σχετικής υποδοµής υποστηρικτικών υπηρεσιών
 Έλλειψη εθνικού ψηφιακού χάρτη υψηλής ακρίβειας
 Απουσία ελληνικής αυτοκινητοβιοµηχανίας
 Ανεπαρκής ευαισθητοποίηση πιθανών χρηστών

Συνολικά Σενάρια Εξέλιξης των Μεταφορών
στην Ελλάδα έως το 2021
 Περιορισµένη κινητικότητα

Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις
εξελίξεις
 Βιώσιµη κινητικότητα

Η Ελλάδα προσπαθεί να
ακολουθήσει τις εξελίξεις
 Κινητικότητα υψηλής ποιότητας

Η Ελλάδα πρωτοπορεί και
δηµιουργεί

Σενάριο 1
Περιορισµένη κινητικότητα
Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί
τις εξελίξεις

 Η στροφή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς καθυστερεί

(υστέρηση στις υποδοµές, στάσιµη νοοτροπία και συµπεριφορά).
 Αύξηση κοινωνικού και οικονοµικού κόστους
- χαµένος χρόνος > 3h ηµερησίως
- απαγορεύσεις και περιορισµοί στην κινητικότητα.
 Το παραγωγικό δυναµικό της Ελλάδας µεταναστεύει,
κυριαρχεί το εµπόριο µε αποτέλεσµα την αύξηση τιµών.

Σενάριο 2
Βιώσιµη κινητικότητα
Η Ελλάδα προσπαθεί
να ακολουθήσει τις εξελίξεις

 Προσπάθεια συµπλήρωσης των υποδοµών (κατασκευ αστικά και

λειτουργικά) µε την αξιοποίηση του Γ' ΚΠΣ και της Ολυµπιάδας.
 Νυχτερινή λειτουργία των πόλεων (σκουπίδια, τροφοδοσία, κλπ.).
 Πρόσθετα διοικητικά και φορολογικά µέτρα αποθάρρυνσης των ΙΧ
χρήσης ΙΧ.
 Τιµολόγηση µετακινήσεων (ανά χιλιόµετρο), καταρχήν των εµπορευµατικών µεταφορών και εσωτερίκευση εξωτερικού κόστους.
 Πλήρης απελευθέρωση αγορών στις υπεραστικές µετακινήσεις

Σενάριο 3
Κινητικότητα υψηλής ποιότητας
Η Ελλάδα πρωτοπορεί και δηµιουργεί







Απεξάρτηση από τη χρήση µέσων µεταφοράς - ιδιαίτερα του ΙΧ.
Αποτελεσµατική λειτουργία πολυτροπικών διαδρόµων.
Οικιστικές ενότητες συγκοινωνιακά αυτόνοµες.
Βέλτιστη αξιοποίηση τεχνολογιών.
Προϋποθέσεις:
- νέα κοινωνική δοµή, Έλληνες επιδεκτικοί στην αλλαγή
- επαρκής υποδοµή και µέσα µαζικής µεταφοράς
- µερικός ή πλήρης περιορισµός κυκλοφορίας ΙΧ στον αστικό χώρο.

Το Κεντρικό Όραµα της Βιώσιµης Κινητικότητας
Ανάπτυξη και λειτουργία µεταφορικών συστηµάτων
ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του πολίτη
χωρίς να υποθηκεύεται το µέλλον τους λόγω των συνεπαγόµενων
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.
Η βιώσιµη κινητικότητα µπορεί να αποτελέσει:
 τον κυρίαρχο στόχο µιας ευρείας εθνικής
πολιτικής µεταφορών σε ένα συνεχώς
µεταβαλλόµενο περιβάλλον,
 το "κυβερνητικό όραµα" για τη διαµόρφωση
τοµεακών στρατηγικών,
 την ισχυρή ιδέα που θα κινητοποιήσει την
ελληνική Πολιτεία και Κοινωνία για την
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής,

Οι Κινητήριες ∆υνάµεις
 Προώθηση νέων τεχνολογιών και
υποστήριξη Έρευνας και Τεχνολογίας
 Καθορισµός προτεραιοτήτων στην
ανάπτυξη των µεταφορικών συστηµάτων
και υιοθέτηση ολοκληρωµένου
σχεδιασµού
 Αποτελεσµατική διαχείριση των
µεταφορικών συστηµάτων
 Οργάνωση του κράτους, συντονισµός
φορέων και εφαρµογή ενιαίας πολιτικής
µεταφορών
 Ενεργός συµµετοχή των πολιτών

Οι Εθνικές Προτεραιότητες
 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής
ανάπτυξης των µεταφορών
 ∆ηµιουργία Εθνικής Αρχής για τα
Έξυπνα Συστήµατα Μεταφορών
 Ανάπτυξη συγκοινωνιακής
υποδοµής συµβατής
µε τα Έξυπνα Συστήµατα
 Υποστήριξη της έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης

