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Περίληψη 
Το ζήτημα των μεταφορών αποτελεί σημαντικό σκέλος της αναπτυξιακής πολιτικής και 

για το λόγο αυτό η προώθηση μέσων μαζικής μεταφοράς, κατά το δυνατό λιγότερο 

ενεργοβόρων, που, ωστόσο, παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης 

αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους των περισσοτέρων αναπτυγμένων χωρών. 

Μια από τις τεχνολογίες που, κατά καιρούς, έχει εφαρμοστεί είναι αυτή του 

PersonalRapidTransit (PRT), ένα άκρως αποδοτικό σύστηματο οποίο τα τελευταία 

χρόνια έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής σε πολλές πόλεις.  

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών, 

τεχνολογικών, χωρικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με την 

εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, με παράδειγματην εφαρμογή ενός συστήματοςPRT 

στην περιοχή της Θεσσαλίας και, κατ’ επέκταση, στην επισήμανση των κρίσιμων 

ζητημάτων για την παρουσίαση και διαβούλευση επί προτάσεων προς και από τους 

(τοπικούς) φορείς χάραξης πολιτικής (policymakers) και τους φορείς λήψης αποφάσεων 

(decisionmakers).Αξίζει να επισημανθεί ότι αυτό το τεχνολογικό σύστημα έχει  

αξιολογηθεί και εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα σε μικρότερη κλίμακα (πανεπιστημιουπόλεις, 

αεροδρόμια κλπ). 

Η προσέγγιση που υιοθετείται διευρύνει το πλαίσιο αξιολόγησης από αυτό μιας 

επένδυσης σε εκείνο της μετάβασης σε ένα νέο κοινωνικο-τεχνικό σύστημα. 

∆ιερευνώνται οι ποιοτικές μεταβολές στο τεχνολογικό και παραγωγικό οικοσύστημα, οι 

δρώντες στο παρόν σύστημα μεταφορών που ως δυνάμεις αντίστασης-αδράνειας που 



θα επιδιώξουν την ματαίωση του νέου συστήματος, οι εν δυνάμει υποστηρικτές του νέου 

συστήματος, τα οφέλη που προκύπτουν και οι τρόποι που αυτά μπορούν να 

αξιοποιηθούν ώστε να αναστείλουν τις αντιδράσεις που θα οφείλονται στους μετέχοντες 

στο παρόν σύστημα που θα θεωρήσουν ότι θίγονται. Καταδεικνύεται ότι από τη μία ένα 

τέτοιο έργο μπορεί να αξιοποιήσει υφιστάμενο δυναμικό και, από την άλλη, ότι αποτελεί 

ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να 

λειτουργήσουν ως στρατηγικός θύλακας, όπου ο παραγωγικός ιστός μπορεί να 

αναπτύξει καινοτομικές δραστηριότητες σε ένα σχετικά προστατευμένο περιβάλλον 

τεχνολογικής, οργανωσιακής, στρατηγικής και θεσμικής μάθησης. 
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1. Εισαγωγή 
Η ιδέα του PersonalRapidTransit (PRT) αποτέλεσε καρπό της δουλειάς των 

DonnFichterκαιEdHaltom, δύο επιστημόνων άγνωστων μεταξύ τους, που ωστόσο 

δούλευαν παράλληλα στιςΗΠΑ το 1953, προσπαθώντας να βελτιώσουν το σύστημα των 

αστικών μετακινήσεων (Anderson, 2011). Το σύστημα αυτό έγινε δεκτό από την 

επιστημονική –και όχι μόνο- κοινότητα ως ένα μέσο που θα επίλυε τα κυκλοφοριακά 

προβλήματα της εποχής και με την πάροδο των ετών μελετήθηκε από πολλούς 

ερευνητές με σκοπό τη διεύρυνση της χρήσης του και την κατά το δυνατό 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του (Johnson, 2013, Vuchic and Newell, 1968, Bly and 

Teychene, 2004). Έτσι, παρότι θεωρήθηκε σημαντικό βήμα για την εξέλιξη των 

μεταφορών και η υλοποίησή του εξετάστηκε σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο, όπως 

το Chicago, το Dallas καιτο Seattle στις ΗΠΑ, το Cardiff στο ΗΒ και τοEindhoven στην 

Ολλανδία, δε βρήκε άμεσα πρακτική εφαρμογή. Είκοσι χρόνια αργότερα, η ιδέα 

εφαρμόστηκε και πρακτικά στην περίπτωση της Morgantownστη ∆υτική Βιρτζίνια των 

ΗΠΑ όπου από το 1975 (Booth, 2007) το σύστημα WVUPRT ετέθη σε ισχύ, συνδέοντας 

τον κεντρικό πυρήνα της πόλης με τα τρία πανεπιστημιακά συγκροτήματα μέσω ενός 

δικτύου 13, 2 χλμ. Το σύστημα, όμως, έγινε ευρέως γνωστό στο κοινό με την εφαρμογή 

του στο αεροδρόμιο Heathrow στο Λονδίνο το 2011, παρά του ό,τι από το 1997 



εφαρμόστηκε στον αερολιμένα Schiphol του Άμστερνταμ (park shuttle), αποσπώντας τις 

θετικές κριτικές του κοινού (Schiphol GRT Application, 2012), το οποίο διαπίστωσε τα 

πολυάριθμα πλεονεκτήματα που η χρήση ενός τέτοιου συστήματος παρέχει. Τα 

πλεονεκτήματα αυτά θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής σημεία: 

 Η χρήση του μέσου από μικρό αριθμό ατόμων (2-4 άτομα) ή ατομικά. Η 

δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο 

συνωστισμός που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στα περισσότερα Μ.Μ.Μ. (λεωφορείο, 

μετρό, τραίνο). Απόρροια αυτού είναι η επίτευξη μιας αίσθησης ιδιωτικότητας και 

ασφάλειας, που αποτελεί σημαντική παράμετροκοινωνικής ευημερίας. Η διευκόλυνση 

των χρηστών, όμως, συντελείται και με έναν ακόμη τρόπο μιας που τα οχήματα των 

συστημάτων PRΤείναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά 

μεγάλων και βαρέων αντικειμένων, όπως καρότσια, ποδήλατα και βαλίτσες, 

διευκολύνοντας νέους γονείς, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και τις συνδυασμένες 

μεταφορές. 

 Ο συντονισμός και η μετακίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται αλγοριθμικά. 

Με αυτόν τον τρόπο προγραμματίζεται, αναλόγως του φόρτου κυκλοφορίας, η κίνηση 

όλων των βαγονιών κατά το βέλτιστο τρόπο αποφεύγοντας συνωστισμό και 

μποτιλιαρίσματα στο δίκτυο.Η συστεμική λειτουργία μέσω αλγορίθμου είναι αυτή που 

επιτρέπει, ταυτοχρόνως, και τον υπολογισμό της ζήτησης σε κάθε σταθμό καθιστώντας 

το PRTως ένα μέσο μεταφοράς on-demand, μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο 

αναμονής στο σταθμό. Έτσι, μειώνεται στο ελάχιστο η αναμονή στο σταθμό και 

αποφεύγονται ατυχήματα και συγκρούσεις στο σύνολο του δικτύου(DeGraaf, 2013). Τα 

σημεία αυτά υπογραμμίζουν, για άλλη μια φορά, την ασφάλεια του συστήματος. 

 Το σύστημα λειτουργεί καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο επιτρέποντας τις ροές 

ανθρώπων ανεξαρτήτου χρονικής στιγμής, συμβάλοντας αισθητά στην αναζωογόνηση 

των αστικών περιοχών κατά το μεγαλύτερο μέρος του εικοσιτετραώρου.Ταυτόχρονα, η 

απουσία ενδιάμεσων στάσεων (non-stoptravel) (PRT Consulitng, 2009) μειώνει το 

χρόνο μετακίνησης και ταυτόχρονα συντελεί στην ισχυροποίηση της αίσθησης 

ασφάλειας κατά τις νυχτερινές, κυρίως, ώρες.  

 Το PRT στηρίζεται σε νέες τεχνολογίες επιτρέποντας τη χρήση μεθόδων φιλικών 

προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η κατασκευή οχημάτων από ανθρακωνύματα το 



καθιστά ελαφρύτερο και κατά συνέπεια λιγότερο ενεργοβόρο κατά την κίνησή του που 

μπορεί να γίνει μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως η ενέργεια του ήλιου.Η 

χρήση νέων τεχνολογιών συνεχίζεται και στον τρόπο έκδοσης εισιτηρίων. Η έκδοση 

εισητηρίου μέσω αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης ή η χρήση προσωπικής ψηφιακής 

κάρτας που αξιοποιεί την τεχνολογία rfid και θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να τη 

«γεμίζουν» με ορισμένο χρηματικό ποσό είναι μέσα σημαντικά για τη λειτουργία του 

συστήματος μιας που παρέχουν ταχύτητα και ασφάλεια συναλλαγών καθώς επίσης 

συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους του συστήματος. 

 Η χρήση του απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Άτομα με 

αναπηρία καθώς επίσης και ηλικιωμένοι ωθούνται στη χρήση του μέσου, μιας που η 

πρόσβαση στους σταθμούς είναι αρκετά εύκολη (ασανσέρ, κυλιόμενες σκάλες) ενώ οι 

εντολές για την κίνηση του οχήματος γίνονται μέσω οθόνων αφής με εύκολο και απλό 

χειρισμό. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου στο βαγόνι επιτρέπει τη χρήση 

του μέσου και από ποδηλάτες, γονείς με καροτσάκια και ταξιδιώτες ταξιδιώτες 

(Buchananetal., 2005). 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, διαπιστώνεται πως το PRΤ ως σύστημα μεταφοράς μπορεί να 

συμβάλει αισθητά στην καλύτερη διαβίωση αστικών και μη περιοχών καθώς επίσης στην 

ανάπτυξη των περιοχών.  Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των 

επιδράσεων που μπορεί η εφαρμογή ενός τέτοιου καινοτόμου συστήματος να 

επιφέρειστην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 

2. Εκτίμηση επιδράσεων από την εφαρμογή του PRTστη Θεσσαλία 
2.1. Σκοπός και στόχοι της ανακοίνωσης 
Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως σκοπό τη συνοπτική εκτίμηση των αλλαγών που θα 

προκύψουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας με την εφαρμογή ενός συστήματος μεταφοράς 

της τεχνολογίας PRT.Η σημασία της μελέτης εστιάζει σε δύο κύρια σημεία: 

(α) στην καινοτόμα πρόταση για εφαρμογή δικτύου PRT σε περιοχές εκτός αστικού 

ιστού και 

(β) στη σημασία της περιφέρειας για τον ελλαδικό χώρο. 

Κύριος στόχος της εργασίας αποτελεί η κοινοποίηση μιας προτεινόμενης δράσης τόσο 

σημαντική για την περιφέρεια στον επιστημονικό κόσμο όσο και στο ευρύτερο κοινό, 



που πιστεύουμε πως μπορεί να συμβάλει αισθητά στην άμβλυνση πληθώρας 

ζητημάτων, όπως περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά. 

 

2.2. Μεθοδολογική προσέγγιση  
Η ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφορών, όπως το PRT δεν αποτελεί απλά ένα μεγάλο 

τεχνικό έργο (με τις αντίστοιχες διαχειριστικές προκλήσεις). Αποτελεί ένα εναλλακτικό 

σύστημα, ανταγωνιστικό στο υφιστάμενο σύστημα που σήμερα κυριαρχεί, δηλαδή το 

σύστημα δρόμοι-Ι.Χ.-ΚΤΕΛ-οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, με τα συνδεόμενα 

συστήματα οικονομικής δραστηριότητας (εισαγωγές οχημάτων και καυσίμων, επισκευές 

και συντήρηση κοκ)1. Το ζήτημα δεν περιορίζεται απλά στην οικοδόμησή του, αλλά στη 

μετάβαση από το ένα κοινωνικο-τεχνικό καθεστώς (Geels F, and Schot J, 2007), αυτό 

της αυτοκίνησης, στο άλλο. Η μετάβαση αφορά στο μετασχηματισμό των υλικών 

υποδομών, των αξιών, των συνηθειών, του χώρου και της παραγωγικής δομής που 

σχετίζεται με τις μεταφορές. 

Στο πεδίο των αξιών, η μεταφορά ατόμων και αγαθών αποσυνδέεται από την ιδιωτική 

κατοχή μεταφορικών μέσων και βασίζεται σε ένα δημόσιο σύστημα όπου τόσο το δίκτυο 

(ενδεικτική αποτύπωσή του παρουσιάζεται στο χάρτη 1) όσο και τα οχήματα είναι 

δημόσιας χρήσης2.  

Στο πεδίο των συνηθειών, των άτυπων θεσμών που διέπουν την οικονομία της 

καθημερινότητας, η μετάβαση από αφετηρία σε προορισμό αποσυνδέεται από 

προβλήματα όπως η στάθμευση και η εξυπηρέτηση που εξασφαλίζουν οι μαζικές 

μεταφορές.  

Στις επόμενες ενότητες αναπτύσσονται συνοπτικά οι συνέπειες της μετάβασης σε ότι 

αφορά τη συγκρότηση του χώρου, τις αναπτυξιακές προοπτικές, τις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές σχέσεις και το σύστημα παραγωγής μεταφορικού έργου.  

 

2.3. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Η Θεσσαλία αποτελεί μια από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας (κωδ: NUTSGR14) 

και βρίσκεται στο γεωγραφικό κέντρο της χώρας. Η έκτασή της αντιστοιχεί στο 10,6% 
                                                            
1Προφανώς θα παραμείνει σημαντικός βαθμός συμπληρωματικότητας με το σύστημα επί του εδάφους οδικών 
εξυπηρετήσεων, κυρίως στον ύπαιθρο χώρο. 
2Δεν ασχολούμαστε εδώ με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 



της συνολικής κρατικής έκτασης και κατά ένα μεγάλο μέρος (46%) είναι ορεινή. Με 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού της (737.583 κατοίκους) να δραστηριοποιείται στον 

πρωτογενή τομέα με ειδίκευση την αγροτική παραγωγή, από όπου, μάλιστα, πολλές 

ελληνικές βιομηχανίες σιτηρών προμηθεύονται πρώτες ύλες, η Θεσσαλία καθίσταται ως 

περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική οικονομία(ΠΕΠ Θεσσαλίας, Κεντρικής 

Ελλάδας και Ηπείρου, 2007). 

Ως προς το οικιστικό δίκτυο, στη Θεσσαλία υπάρχουν μόνο πέντε πόλεις, όπου πόλεις 

νοούνται βάσει του σχετικού ορισμού της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας μόνο τα 

οικιστικά κέντρα με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Οι πόλεις αυτές που είναι η 

Λάρισα, ο Βόλος, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και ο Τύρναβος, με εξαίρεση τον Τύρναβο, 

αποτελούν πρωτεύουσες των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) που 

συγκροτούν τη διοικητική δομή της Περιφέρειας, ύστερα από το 2010, με την εφαρμογή 

του Ν. 3852/2010.Σημαντικότερες από αυτές είναι η Λάρισα και ο Βόλος στο ανατολικό 

μέρος της περιφέρειας, από όπου περνάει ο σημαντικότερος οδικός άξονας της χώρας 

Χάρτης  1: Ενδεικτική απεικόνιση δικτύου PRΤ στη Θεσσαλία.



(Π.Α.Θ.Ε.). Αυτός ο οδικός άξονας αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους που η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέχει προνομιακή θέση έναντι άλλων της χώρας, παρότι δεν 

εντάσσεται στις περισσότερο αναπτυγμένες της χώρας (ΦΕΚ 1484/2003) και της 

Ευρώπης (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Θεσσαλίας, 2007). Η χωροθέτηση αυτού του άξονα, βέβαια, είναι και βασική αιτία για τις 

ανισότητες που υπάρχουν στο εσωτερικό της περιφέρειας. Σε αυτό συμβάλει και η 

χωροθέτηση του σιδηροδρόμου σε μεγάλο βαθμό, κατάμήκος του άξονα της ΠΑΘΕ. 

∆εδομένου πως ο αυτοκινητόδρομος και ο σιδηρόδρομοςείναι οι μόνες συγκοινωνιακές 

υποδομές στην περιφέρεια η προσπελασιμότητα στο δυτικό μέρος της είναι μειωμένη 

και η εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων αυτών των περιοχών δεν είναι η 

καλύτερη (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 2007). 

Από τα παραπάνω συνοψίζεται πως η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μια περιοχή με 

ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, λόγω της οικονομικής της βάσης όσο και λόγω της 

κομβικής της Θέσης. Τα μειωμένα επίπεδα ανάπτυξης σε σχέση με τις υπάρχουσες 

δυναμικές της που αντιτάσσονται στις υπάρχουσες και διαφαινόμενες τάσεις σε 

συνδυασμό με τη μη καλή συγκοινωνιακή υποδομή της επιτρέπουν σοβαρή εξέταση των 

προτάσεων του ΓΠΧΣΑΑ (2007) για βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των αστικών 

κέντρων της περιφέρειας. Η εφαρμογή, μάλιστα, καινοτόμων ιδεών, όπως το PRT, 

θεωρείται ως κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό μιας που μπορεί να αλλάξει ριζικά την 

κοινωνικο-οικονομική φυσιογνωμία της περιφέρειας και το αναπτυξιακό της προφίλ, 

δημιουργώντας νέες δυναμικές μέσα από την αξιοποίηση των ιδιαίτερων 

πλεονεκτημάτων του συστήματος. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια επισκόπηση 

των μεταβολών που προβλέπονται από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος στην 

περιφέρεια, βάσει υφιστάμενων θεωρητικών προσεγγίσεων για τον αστικό και ύπαιθρο 

χώρο, την αστική οικονομική και κοινωνιολογία. 

 

2.3.1. Χωρικές αλλαγές 
Με τον όρο χωρικές αλλαγές νοούνται αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν  στη χωρική 

μακρο-κλίμακα, δηλαδή στη χωροταξική δομή, το οικιστικό δίκτυο και την ιεραρχία του 

όπως επίσης και στην αντίστοιχη μικροκλίμακα της πόλης και γειτονίας.Με βάση την 



κλίμακά αναφοράς, οι προβλέψεις μας για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ύστερα από την 

υλοποίηση ενός τέτοιου έργου συνοψίζονται ως εξής: 

 Χωροταξία και Οικιστικό ∆ίκτυο 

Η χωροταξική δομή της Περιφέρειας και η συσχέτιση των οικισμών εξαρτάται σημαντικά 

από τις συγκοινωνιακές συνδέσεις. Αλλαγή στο δίκτυο μεταφορικής υποδομής 

συνεπάγεται και αλλαγή στο οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας. Οι υπάρχουσες 

συνδέσεις, κατά κύριο λόγο μέσω του οδικού δικτύου, στηρίζονται στη λογική ιεραρχικών 

συνδέσεων και αυτό έχει ως απόρροια την ανάπτυξη σημαντικών ιεραρχικών 

εξαρτήσεων. Η δημιουργία του PRT που θα παρέχει ιδιαίτερα ικανοποιητική σύνδεση 

τόσο μεταξύ μικρών πόλεων και χωριών όσο και των τελευταίων με τις μεγάλες πόλεις 

της Περιφέρειας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ροών όλων των μικρών πόλεων με 

τις μεγάλες, με άμεση συνέπεια να δίνεται ώθηση στην ανάπτυξη ενός πολυπολικού 

μοντέλου χωρικής οργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της αύξησης των ροών μεταξύ 

των οικισμών αναμένεται να επιτευχθεί διάχυση της οικονομικής ανάπτυξης και ως εκ 

τούτου οι διάφοροι οικισμοί που θα εξυπηρετούνται από το PRT θα παίξουν τον ρόλο 

του «πόλου ανάπτυξης», σύμφωνα με την θεωρία του Perroux, την οποία, στη συνέχεια, 

επέκτεινε ο  Boudeville. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, αν δοθούν αναπτυξιακά κίνητρα 

σε μια περιοχή, αυτή με τη σειρά της θα αποτελέσει «πόλο ανάπτυξης» για την γύρω 

περιοχή, έτσι ώστε η δυναμική αυτή να  διαχυθεί και στους τριγύρω οικισμούς, 

ενισχύοντας έτσι το οικιστικό δίκτυο και καθιστώντας το πιο ισόρροπο (Λαμπριανίδης, 

2000). Αξίζει να αναφερθεί ότι η ισόρροπη οικιστική ανάπτυξη προωθείται και από το 

Σκαρίφημα 1: Η αναμενόμενη  πολυκεντρική δομή της Θεσσαλίας, μετά την εφαρμογή του PRT. 



ΓΠΧΣΑΑ (2007). Μέσα στο πλαίσιο της πολυκεντρικότητας, πιστεύεται πως θα ήταν 

προς την σωστή κατεύθυνση η ενίσχυση των συγκεκριμένων οικισμών: Αλμυρός, 

Αγχίαλος, Φάρσαλα, Ελασσόνα, Φαρκαδόνα, Τύρναβος, Αγιά, Καλαμπάκα και Μουζάκι, 

σε συνδυασμό με τους Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα (σκαριφήματα 1 και 2). Η 

αρκετά καλή συγκοινωνία και το επίπεδο εξυπηρέτησης προβλέπεται πως θα αυξήσουν 

τον πληθυσμό των μικρών πόλεων και των χωριών, επιτυγχάνοντας τον περιορισμό της 

αύξησης του πληθυσμού των μεγάλων πόλεων της Περιφέρειας και ταυτοχρόνως την 

αναζωογόνηση των μικρών αύξηση του πληθυσμού τους. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο 

πιστεύεται πως: 

 (α) θα εμποδιστεί η περαιτέρω εντατικοποίηση της αστικοποίησης –δεδομένου του ό,τι 

η αστικοποίηση είναι ήδη αρκετά εμφανής στη περιοχή μελέτης (Μαλούτας, 

2002).Όπως παρατηρήθηκε κατά τη μεταπολεμική περίοδο (Μαλούτας, 2002, 

Λουκίσας και Μελαχρινός, 1999 και Λαμπριανίδης, 2000) η έντονη αστικοποίηση ως 

αποτέλεσμα έχει την προαστιοποίηση (Οικονόμου και Πετράκος, 1999), ενός 

φαινομένου που ήδη είναι εμφανές στην ανατολική Θεσσαλία. Η μείωση του βαθμού 

αστικοποίησης περιορίζει τις πιθανές δυσοικονομίες κλίμακας ενώ η μείωση του 

βαθμού προαστιοποίησης συμβάλει στη διατήρηση της ζωής στα κέντρα των 

πόλεων (Γρίβα, 2013) και για το λόγο αυτό αποτελεί και μια από τις κύριες 

κατευθύνσεις του ESDP (1999). 

(β) θα αποφευχθεί το φαινόμενο της αστικής συρρίκνωσης (urbanshrinkage)που είναι 

εμφανές σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού, λόγω δημογραφικο-οικονομικών 

μετασχηματισμών και αναδιάρθρωσης και της οικονομικής κρίσης και της 

προαστιοποίησης (Γρίβα, 2013).Η αποφυγή της αστικής συρρίκνωσης προωθείται 

μέσω του PRT και με άλλους τρόπους που αναλύονται στην πολεοδομική κλίμακα 

αναφοράς.  

(γ) θα αποφευχθεί το «φαινόμενο της σήραγγας», λόγω της υπερβολικά καλής 

συνδεσιμότητας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε μεγάλους οδικούς άξονες που 

δε χαρακτηρίζονται από καλή προσβασιμότητα (ESDP, 1999) και είναι εμφανές σε 

κάποια σημεία και στον άξονα της ΠΑΘΕ. ΤοPRTείναι ένας τρόπος να αμβλυνθεί το 

φαινόμενο αυτό στο εσωτερικό της Περιφέρειας. 

(δ) θα συμβάλει στη χωρική οργάνωση της παραγωγής (Σκάγιαννης, 1994). Η εφαρμογή 



ενός τέτοιου μεταφορικού συστήματος σαν το PRT επιτρέπει την προώθηση ενός 

νέου μοντέλου χωρικής οργάνωσης της παραγωγής μιας που προωθεί την 

επαναχωροθέτηση επιχειρήσεων και μονάδων, αλλάζοντας, ταυτοχρόνως, τον 

τρόπο οργάνωσής τους. Αν και πολλοί ισχυρίζονται πως η χρήση νέων τεχνολογιών 

θα οδηγήσει σε διάσπαση των χωρικών συγκεντρώσεων (Samuelson and 

Nordhaus, 2010), πιστεύεται, ωστόσο, πως είτε θα ενισχυθούν οι υφιστάμενες 

συγκεντρώσεις (Πετράκος και Οικονόμου, 1999) –κυρίως στις βιομηχανικές περιοχές 

του Βόλου και της Λάρισας- είτε θα δημιουργηθούν νέες. Η συγκέντρωση των 

επιχειρήσεων και των βιομηχανικών μονάδων αποτελεί κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό 

για τον ύπαιθρο χώρο της Θεσσαλίας γιατί με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το 

Σκαρίφημα 2: Σχεδιαστική απεικόνιση της διάχυσης της ανάπτυξης σε μια  πολυκεντρική Θεσσαλία. 



φυσικό περιβάλλον και η γεωργική γη της περιοχής στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 

πόλης και υπαίθρου (ESDP, 1999) ενώ, συνάμα, προωθείται η κατά το δυνατόν 

καλύτερη και ευέλικτη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και άλλων φορέων, όπως 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, εκμεταλλευόμενες τις οικονομίες συγκέντρωσης 

(Κυριακίδης και Μπόζου, 2012).Η δημιουργία των χωρικών συγκεντρώσεων 

αναφέρεται σε όλους τους κλάδους, κυρίως όμως, στον τομέα της βιομηχανίας και 

της βιοτεχνίας όπως επίσης και στην οικονομία και τη διοίκηση που είναι βασικοί 

τομείς της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας, ύστερα από τη δομική αλλαγή 

που έλαβε χώρα κατά τα τελευταία χρόνια. 

(ε) θα προωθήσει την ανάπτυξη όμορων περιφερειών μέσα από την ανάπτυξη των 

επιδράσεων του spillover effect (Condeço-Melhorado, et al., 2011). Η ύπαρξη της 

υποδομής του PRT πιστεύεται πως θα βοηθήσει τις γειτονικές περιφέρειες όπως την 

Ήπειρο, που αποτελεί μια σχετικά υπανάπτυκτη περιφέρεια της χώρας (Ελ. Στατ, 

2010) που δε συνδέεται ικανοποιητικά με άλλα σημεία του ελλαδικού χώρου. Το 

Σκαρίφημα 3: Περισσότερες ροές προς το εσωτερικό της περιφέρειας, ωφέλειες και προς το εξωτερικό της.



PRT θα συμβάλει στη σύνδεση της περιοχής αυτής αλλά και λοιπών όπως η βόρεια 

Στερεά Ελλάδα και η νότια Μακεδονία, δεδομένου του ό,τι οι κάτοικοι των περιοχών 

αυτών θα επωφελούνται της καλής συνδεσιμότητας που θα παρέχει το PRT 

(σκαρίφημα 3). 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται πως σε χωροταξικό επίπεδο, προωθείται η πολυκεντρική 

ανάπτυξη στο πλαίσιο των διπόλων, που αποτελεί και κατεύθυνση τόσο του 

Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. (2007) όσο και του ESDP (1999). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής 

και των συνδέσεων αναμένεται να συμβάλει αισθητά στην ανάπτυξη της συνεργασίας 

μεταξύ υπαίθρου και πόλης ενώ η ουσιαστική προώθηση των συνδυασμένων 

μεταφορών θα συμβάλει στη ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνεργασία, 

ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του ESDP (1999). Τέλος, οι χωρικές 

επιπτώσεις είναι εμφανείς στην παραγωγική διαδικασία με αποτέλεσμα σημαντικές 

επιδράσεις στην οικονομία και την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιφέρειας (για 

περισσότερα, πρβλ παρακάτω). 

 Πολεοδομική Οργάνωση 

Οι αλλαγές σε χωρικό επίπεδο παρουσιάζονται και στην κλίμακα της πόλης. Η νέα 

κατάσταση μπορεί να συνοψιστεί στις εξής προβλέψεις: 

(α) Αναζωογόνηση αστικών κέντρων. Η ανάπτυξη ενός συστήματος PRTστο εσωτερικό 

των πόλεων γίνεται με τη λογική της αναζωογόνησης των αστικών κέντρων μέσω 

της αύξησης του ωραρίου χρήσης των αστικών χώρων. Η χωροθέτηση σταθμών σε 

τακτά σημεία ελαχιστοποιούν το περπάτημα εκτός κέντρου, ενώ σε κεντρικά σημεία 

η τοποθέτησή τους σε μακρινότερες αποστάσεις ωθεί: (i) τις πεζοδρομήσεις των 

αστικών δημόσιων χώρων του κέντρου και, κατ’ επέκταση, (ii) την πεζή κυκλοφορία 

των ατόμων στα κεντρικά σημεία. Με αυτόν τον τρόπο, τα κέντρα 

επανασημασιοδοτούνται ως χώροι επικοινωνίας και συνάθροισης κοινού. 

(β) Βιοκλιματικός σχεδιασμός και περιβαλλοντική αναβάθμιση.Η ανάπτυξη του PRT 

στον αστικό ιστό προωθεί την αύξηση των πράσινων επιφανειών της πόλης, 

δεδομένου του ό,τι μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός των λωρίδων κυκλοφορίας και 

στο σημείο όπου τοποθετείται η εγκατάσταση του PRTνα δημιουργηθούν γραμμικά 

πάρκα και χώροι πρασίνου. Η αύξηση των χώρων πρασίνων και η προώθηση της 

αστικής αναδάσωσης (urban reforestation)(εικόνα 1) θα συμβάλουν (Σύλλογος 



Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου, 2009): (i) στη βελτίωση του περιβάλλοντος της 

πόλης, (ii) την εξισορρόπηση των μεγάλων θερμοκρασιών κατά τους θερινούς μήνες 

λειτουργώντας ως φυσικός εξαεριστήρας της και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός 

ικανοποιητικού για αυτήν μικροκλίματος, (iii) τη ψυχική αναζωογόνηση και 

ξεκούραση των κατοίκων της, ενώ, τέλος, (iv) θα συμβάλουν στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και κατ’ επέκταση την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης (Σκούντζος, 2005 και Κατσέλη και Μεγούλα, 

2001). 

Οι πολεοδομικές επιδράσεις είναι εξ ίσου σημαντικές για τη χωρική ανάπτυξη των 

Θεσσαλικών πόλεων μετά την εφαρμογή του PRT και θεωρείται πως αποτελούν 

ορισμένους από τους σημαντικούς λόγους για τους οποίους αξίζει η προώθηση του 

συστήματος αυτού. Παρακάτω παρουσιάζονται επιπλέον επιδράσεις σε λοιπούς 

νευραλγικούς τομείς του χωρικού σχεδιασμού που συνηγορούν στη δημιουργία ενός 

Εικόνα 1: Ενδεικτική όψη του PRT στην οδό Δημητριάδος στο Βόλο. Πράσινη λωρίδα και αστική αναδάσωση.



τέτοιου καινοτόμου συστήματος ως μέσου προώθησης της ανάπτυξης και της ευημερίας 

των πολιτών. 

 

2.3.2. Αναπτυξιακές αλλαγές 
Οι αλλαγές που αναμένεται να προκύψουν από το PRTδε θα περιοριστούν σε επίπεδο 

χωροταξίας και οικιστικού δικτύου. Πιστεύεται πως θα προκύψουν έντονες θετικές 

επιδράσεις σε αναπτυξιακό επίπεδο, προσδίδοντας έτσι στην περιφέρεια μια νέα 

αναπτυξιακή δυναμική. Οι κυριότερες από αυτές συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

(α) Προώθηση του τουρισμού. Η τουριστική αναβάθμιση της περιοχής θεωρείται πως 

υλοποιείται με διττό τρόπο. Από τη μια πλευρά, πρακτικά, με τη βελτίωση των 

μεταφορικών υποδομών που μειώνει τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς, βελτιώνει 

την άνεση των επιβατών και αυξάνει τον βαθμό προσβασιμότητας σε τουριστικούς 

προορισμούς (Μετέωρα, Πήλιο, Τέμπη) (Dumal, 2007) και προσδίδει μια 

αναπτυξιακή ώθηση στις συνδυασμένες μεταφορές και υποδομές όπως το 

αεροδρόμιο της Αγχιάλου. Από την άλλη, η προώθηση του τουρισμού επιτυγχάνεται 

μέσω της καινοτόμας εικόνας του συστήματος μεταφοράς που από μόνο του 

αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο, ένα αξιοθέατο για την περιοχή, δημιουργώντας θετική 

προβολή της περιφέρειας και των πόλεών της.  

(β) Προώθηση δυναμικού αναπτυξιακού προφίλ. Συγκεκριμένα, πιστεύεται πως θα 

καταστεί δυνατή η προσέλκυση επενδύσεων θα σημειωθεί αύξηση των εσόδων των 

υπαρχόντων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα, λόγω της βελτίωσης του 

μεταφορικού τομέα, άρα και της μείωσης του μεταφορικού κόστους, πολλές 

επιχειρήσεις θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια ενώ οι υπάρχουσες 

θα αυξήσουν τα έσοδα τους, καθώς τα μεταφορικά κόστη αποτελούν ένα πολύ 

σημαντικό παράγοντα στην απόφαση χωροθέτησης των επιχειρήσεων. Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες, αναμένεται προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην 

Περιφέρεια (McCann, 2002 και Πετράκος και Τσουκαλάς, 1999). 

(γ) Εξοικονόμηση ενέργειας. Το PRT αποτελεί ένα μέσο που καταναλώνει λιγότερη 

ενέργεια σε σχέση με το αυτοκίνητο για την κάλυψη ίδιας αποστάσεως 

(Buchanan, et. al, 2005 and Bentley, 1999). Ταυτοχρόνως, κινείται μέσω ηλεκτρικής 

ενέργειας που μπορεί να παραχθεί ως επί το πλείστον από ανανεώσιμες πηγές, 



όπως από φωτοβολταικά (τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετηθούν πάνω από τις 

γραμμές του δικτύου). Αυτό καθιστά το PRT ένα μέσο περιβαλλοντικά φιλικό και 

συμβατό με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Αποτελεσμα αυτών των δύο 

παραμέτρων θα είναι η μείωση της εισαγωγής ενέργειας από «τρίτους», με άμεση 

συνέπεια να εξοικονομηθούν χρήματα, να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο και να 

καταστεί η περιφέρεια ενεργειακά αυτάρκης σε μεγαλύτερο βαθμό. 

(δ) Αύξηση εισοδημάτων μέσω της βελτιστοποίησης της χωρικής οργάνωσης του 

πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα παραγωγής. Θεωρείται σκόπιμο, να 

δημιουργηθούν μικρά κέντρα logistics τα οποία θα συμβάλλουν στην αποδοτικότερη 

μετακίνηση των διαφόρων εμπορευμάτων, μεταξύ των διαφόρων τομέων 

παραγωγής. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αναμένεται να δημιουργηθούν 

οικονομίες κλίμακας, προσελκύοντας νέες δραστηριότητες και επιχειρήσεις, 

ενισχύοντας, έτσι, την προστιθέμενη αξία της τοπική αγορά, ενώ ταυτόχρονα 

δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (Πετράκος και Ψυχάρης, 2004). 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα κέντρα logistics θα δημιουργηθούν σε συγκεκριμένα 

σημεία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η προστασία της υπαίθρου. 

(ε) Ενίσχυση του μοντέλου των συνδυασμένων μέσων μεταφοράς. Η δημιουργία του 

συστήματος PRT θα αποτελέσει μια ιδανική ευκαιρία για την αποδοτική λειτουργία 

αυτού του μοντέλου, καθώς η υπάρχουσα μεταφορική υποδομή, όπως ο 

σιδηρόδρομος καθώς και νέα υποδομή όπως το τελεφερίκ, θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των κατοίκων σε περιοχές όπου το PRT δεν θα 

μπορεί να έχει πρόσβαση, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει σημαντικά το κόστος 

μεταφοράς για τους κατοίκους της περιφέρειας Θεσσαλίας. 

(στ) Προώθηση ανάπτυξης σε νέες περιοχές. Η δημιουργία του PRT και των διαφόρων 

σταθμών θα αποτελούν ελκυστικά σημεία για την προσέγγιση επενδύσεων, μιας 

που πέραν των υπαρχόντων σημείων παραγωγής, σταθμοί θα δημιουργηθούν και 

σε λοιπές περιοχές, με αποτέλεσμα την προσέλκυση επενδυτικού 

κεφαλαίου(Anderson, 2011).Η αύξηση της αξίας των περιοχών που θα βρίσκονται 

σε κοντινή απόσταση από τους σταθμούς, συνεπάγεται πως το σύστημα θα 

προσφέρει επιπρόσθετο κέρδος από την αύξηση του φορολογητέου ποσού στις 

περιοχές αυτές. 



       Εκτιμούμε πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα του τύπου “pumpeffect”.Παρά του 

ό,τι αρκετές φορές έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα, όπου η αύξηση της 

προσβασιμότητας συνέβαλε στην εκμετάλλευση των πόρων μιας περιοχής, όχι προς 

όφελός της, αλλά προς όφελος άλλης (ESDP, 1999), στη συγκεκριμένη περίπτωση 

θεωρείται πως ένας τέτοιος κίνδυνος ελαχιστοποιείται. Ο λόγος είναι πως το 

σύστημα θα παρέχει ικανοποιητική κάλυψη και ισόρροπη προς όλες τις περιοχές της 

περιφέρειας με αποτέλεσμα η αξιοποίηση των ευκαιριών της κάθε περιοχής να είναι 

εφικτή κυρίως από τους κατοίκους των όμορων περιοχών, μειώνοντας τον κίνδυνο 

για μη ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ της ανατολικής και δυτικής Θεσσαλίας. 

 (η) Λειτουργεί ως μέσο οικονομικής πολιτικής, σε μακροσκοπικό επίπεδο. Η μεταφορική 

υποδομή, επομένως και το PRT, μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων και στην βελτίωση της ισόρροπης ανάπτυξης, καθώς το 

ανατολικό μέρος της Θεσσαλίας είναι πιο ανεπτυγμένο συγκριτικά με το 

δυτικό(Μουτσιάκης, 2004). 

 
2.3.3. Κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
Η δημιουργία ενός καινοτόμου συτήματος μεταφορών είναι αναμενόμενο να προκαλέσει 

ποικίλες αλλαγές, τόσο στην κοινωνική δομή, όσο και στις περιβαλλοντικές 

παραμέτρους. 

(α) Αναζωογόνηση αστικών κέντρων. Η απελευθέρωση γραμμικού χώρου εντός των 

πόλεων, η ανάπλαση των περιοχών αυτών και η αύξηση των χώρων πρασίνου, 

μπορεί να βελτιώσει το υπάρχον αστικό τοπίο, καθώς επίσης και να δημιουργήσει 

καλύτερο μικροκλίμα. Όπως αναφέρει ο Χρονόπουλος (2000), η μετατροπή αυτή θα 

λειτουργήσει σαν αλυσίδα πρασίνου εντός του αστικού ιστού, η οποία θα συνδέει 

άλλους χώρους πρασίνου και ανοιχτούς χώρους. Επομένως, το περιβαλλοντικό 

όφελος είναι εμφανές. Ταυτόχρονα, η δημιουργία αυτών των γραμμικών πάρκων και 

η αραιά τοποθέτηση των σταθμών του PRT στο κέντρο θα προωθήσει την 

κινητικότητα στα αστικά κέντρα, επαναφέροντας τα πολεοδομικά κέντρα στην κύρια 

κοινωνική λειτουργία τους. Η βελτίωση της ποιότητας του χώρου και η δημιουργία 

του κοινωνικού αυτού πλεονεκτήματος, οδηγεί στην αύξηση του επιπέδου 

διαβίωσης (Κυριακίδης, 2010). 



(β) Μείωση της χρήσης αυτοκινήτου και της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Λαμβάνοντας 

υπόψη μελέτες περιπτώσεων, όπως η περίπτωση της πόλης Cardiff όπου 

το PRT βοήθησε σημαντικά εξοικονομώντας953 επιβατο-ώρες κάθε μέρα, το 2006, 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις (Bly and Teychenne, 2004), φαίνεται ότι το σύστημα αυτό 

θα οφελήσει τους Θεσσαλούς. Τα κοινωνικά οφέλη υπερκαλύπτουν τα κόστη, καθώς 

το PRT αποτελεί ένα μεταφορικό σύστημα το οποίο (i) γλιτώνει χρόνο, χρήματα και 

κόπο, (ii) αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα 

τους, (iii) είναι προσβάσιμο από όλες τις κοινωνικές ομάδες, (iv) αποτελεί ένα 

ασφαλές μέσο και (v) συμβάλλει στην βελτίωση του αστικού χώρου βελτιώνοντας 

έτσι το επίπεδο διαβίωσης (EuropeanCommission, 2004). 

(γ) Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τη 

λειτουργία του συστήματος θα οδηγήσει σε μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

(Lowson, 2005) στις πόλεις της περιφέρειας και ιδιαίτερα στην πόλη του Βόλου, η 

οποία και αντιμετωπίζει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ατμοσφαιρική 

ρύπανση αναμένεται να μειώθεί επίσης και λόγω της μείωσης της κυκλοφορικαής 

συμφόρησης (European Commission, 2004.), καθώς το PRT, όντας πιο 

αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς, θα οδηγήσει στη μείωση της χρήσης των 

αυτοκινήτων. 

(δ) Προστασία της πανίδας. Η λειτουργία του συστήματος σε υπερυψωμένο δίκτυο 

σταθερής τροχιάς, συμβάλει αισθητά στην αποφυγή τυχόν συγκρούσεων, τόσο 

εντός όσο και εκτός των οικισμών (EuropeanCommission, 2004), και με αυτόν τον 

τρόπο συμβάλει στην προστασία της θεσσαλικής πανίδας. 

(ε) Μείωση της ηχορύπανσης. Η μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων τύπου ΙΧ 

θεωρείται πως θα μειώσει αισθητά την ηχορύπανση, βετλιώνοντας έτσι το επίπεδο 

διαβίωσης των κατοίκων (Ultra Prt, 2013). 

(στ) Αύξηση της αίσθησης ασφάλειας. Η μικρή αναμονή στους σταθμούς, η δυνατότητα 

μετακίνησης σε ατομικό επίπεδο ή με άτομα της επιλογής των χρηστών (Bly and 

Teychenne, 2004)και η 24ωρη παρακολούθηση των σταθμών από κλειστό 

κύκλωμα, αυξάνουν την αίσθηση ασφάλειας στην πόλη, αναζωογονώντας την πόλη 

και διαφοροποιώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα της πόλης. Ασφάλεια επιτυγχάνεται 



και μέσω της κίνησης των οχημάτων από σύστημα αλγοριθμυκής λειτουργίας, 

μειώνοντας στο ελάχιστο τα τροχαία ατυχήματα. 

(ζ) Αλλαγές στη διάρθρωση της εργασίας. Πέραν των παραπάνω θετικών επιδράσεων 

υπάρχει μια βραχυχρόνια αρνητική επίπτωση. Αυτή έχει να κάνει από μια πιθανή 

αύξηση της ανεργείας σε πρώτο στάδιο.Όπως επισημαίνει ο Brotchie (1984), οι  

νέες τεχνολογίες αποτελούν, μερικές φορές, αιτία αύξησης της ανεργίας. Μέσα σε 

αυτά τα πλαίσια, το PRT, το οποίο είναι ένα σύστημα που λειτουργεί, ως επί το 

πλείστον, μέσω ενός αλγόριθμου και στοχεύει στην μείωση της ανάγκης για άλλα 

μέσα μεταφοράς, όπως τα το λεωφορείο ή το τραίνο, αναμένεται να οδηγήσει στη 

μείωση του αναγκαίου εργατικού εργατικού προσωπικού. Ωστόσο, σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο, είναι δεδομένο πως θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες 

απασχόλησης σε νέους τομείς, μακροπρόθεσμα, ισοσκελίζοντας έτσι την 

κατάσταση. 

 

2.4. Μετάβαση σε νέο παραγωγικό σύστημα  
Άμεση συνέπεια της απόφασης υλοποίησης της επένδυσης σε ένα σύστημα PRT με 

σημαντικές προοπτικές κλιμάκωσης συνίσταται στα παράθυρα ευκαιρίας που 

παράγονται. Η υλοποίηση προϋποθέτει και ουσιαστικά θα προκαλέσει το συνδυασμό 

υφιστάμενων και νέων παραγωγικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, ενώ θα 

υπονομεύσει τη συνέχιση άλλων δραστηριοτήτων με αμφίσημες επιπτώσεις για την 

περιφερειακή και εθνική οικονομία.  

Σε ότι αφορά στην υλοποίηση του έργου, απαιτείται ο συνδυασμός δραστηριοτήτων που 

αφορούν τις μεταλλικές κατασκευές, τις κατασκευές και οικοδομές, την παραγωγή 

οχημάτων, την ανάπτυξη συστήματος μεταφοράς (και πιθανά παραγωγής) ηλεκτρικής 

ενέργειας, την παραγωγή ηλεκτροκινητήρων, την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου – τόσο 

των οχημάτων όσο και του δικτύου – καθώς και δραστηριότητες συντήρησης και 

επισκευής των οχημάτων και του δικτύου. Το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω 

δραστηριοτήτων μπορούν να υλοποιηθούν από το υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 

της περιφέρειας, ενώ στοιχεία προηγμένης τεχνολογίας μπορούν να αφομοιωθούν από 

το παραγωγικό δυναμικό της περιφέρειας.  



Στο βαθμό που η περιφέρεια θα πρωτοπορήσει στην υλοποίηση του συστήματος θα 

αποκτήσει πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά όπου η πίεση για καινοτόμες λύσεις για την 

εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου - αστικού και περιφερειακού – αυξάνει τις 

προοπτικές για ριζοσπαστικές καινοτόμες λύσεις όπως το PRT. Έτσι αναδεικνύεται η 

προοπτική ανάπτυξης ενός νέου παραγωγικού συμπλέγματος έντασης γνώσης με 

διάρκεια και προοπτική. Η πρωτοπορία στην ανάπτυξη των τεχνικών λύσεων και 

προδιαγραφών του PRT θα είναι εφικτός στόχος εφόσον η επένδυση σε ένα τέτοιο έργο 

δημόσιων επενδύσεων θα αποτελέσει ελκυστή για την επένδυση στις αντίστοιχες 

παραγωγικές και καινοτόμες δραστηριότητες. 

Από την άλλη πλευρά, οφείλουν να επισημανθούν οι «αρνητικές» συνέπειες της 

ανάπτυξης του συστήματος PRT. Η εξοικονόμηση σε κατανάλωση καυσίμων, τη χρήση 

και εισαγωγές οχημάτων και ανταλλακτικών συνεπάγεται και τη συρρίκνωση των 

αντίστοιχων οικονομικών δραστηριοτήτων και της συναφούς απασχόλησης. Οι, εντός 

και εκτός περιφέρειας, θιγόμενοι είναι φυσικό να αντιδράσουν. Αυτοί θα αποτελέσουν και 

τον πυρήνα των δυνάμεων αδράνειας που ενυπάρχουν σε κάθε κοινωνικο-τεχνικό 

σύστημα. Για ορισμένους δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο νέο σύστημα. Άλλοι 

όμως μπορούν να ενταχθούν χάρη στη συνάφεια των δεξιοτήτων. Υπάρχει βέβαια το 

κόστος μετάβασης-προσαρμογής στο νέο σύστημα, αλλά η κρίση προσφέρει ένα 

παράθυρο ευκαιρίας καθώς το κόστος ευκαιρίας έχει μειωθεί σημαντικά για πολλές από 

τις παραπάνω δραστηριότητες, π.χ. συνεργεία επισκευής. 

 
Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, το PRT αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση μέσου μεταφοράς. Η καινοτομία 

του εστιάζει, κυρίως, στη χωρική ενότητα εφαρμογής, μιας που ενώ έχει εφαρμοστεί σε 

αστικές περιοχές, είναι η πρώτη απόπειρα για τη μελέτη ενός τέτοιου συστήματος σε 

χωρικό επίπεδο περιφέρειας. Πιστεύεται πως η αντιμετώπιση ενός τέτοιου ζητήματος σε 

περιφερειακό επίπεδο θα έχει ποικίλες θετικές επιδράσεις οι οποίες θα δώσουν στην 

περιφέρεια την αίσθηση της ενότητας και θα προωθήσουν την πραγματικά ισόρροπη 

ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Η απόκτηση ενός δυναμικού αναπτυξιακού προφίλ εκ μέρους 

της Περιφέρειας που θα έχει ως πρώτο μέλημά της την περιβαλλοντική προστασία και 

την κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία θα προωθήσει την αύξηση των επενδύσεων και 



των χρηματικών ροών στην περιοχή και ταυτοχρόνως την αύξηση των ανθρώπινων 

ροών. Παρά του ό,τι θα υπάρξουν, ενδεχομένως, ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις, 

κυρίως στη βραχυπρόθεσμη περίοδο, θεωρείται πως οι θετικές επιδράσεις τις 

αντισταθμίζουν και πως η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα αποτελέσει ένα 

σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο τόσο για την επίτευξη ανάπτυξης σε περιφερειακό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο αστικών σχηματισμών. 
Γενικότερα, το σύστημα αυτό υπάρχει σαν θέμα συζήτησης και εφαρμογής του αρκετά 

χρόνια, γεγονός το οποίο δείχνει και την δυναμική του, αφού η πιθανή κατασκευή μπορεί 

να λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σημερινός οικιστικός χώρος, 

τόσο σε επίπεδο μεταφορών, όσο και σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο. Καθίσταται εμφανής, έτσι, η πολυεπίπεδη προοπτική του συστήματος, καθώς 

η υλοποίηση του θα λύσει πολλά επιπλέον προβλήματα, πέραν του μεταφορικού. 

Ταυτόχρονα, μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και 

για την Ελλάδα γενικότερα, να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης που την 

πλήττει να τελευταία χρόνια. 

Με λίγα λόγια η ανάπτυξη ενός συστήματος PRT μπορεί να αποτελέσει ένα εν δυνάμει 

στρατηγικό θύλακα για τη Θεσσαλία (strategicniche), λειτουργώντας ως ένα 

προστατευμένο πεδίο πειραματισμού, προσαρμογής-αναδιάρθρωσης και μάθησης για 

τη μετάβαση σε ένα νέο κοινωνικο-τεχνικό παράδειγμα στις μεταφορές (Geels and 

Schot, 2007, Kempetal.1998). Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απορρόφησης 

σημαντικού μέρους των αντιδράσεων των θιγόμενων, ιδίως στη συγκυρία της κρίσης, 

υπηρετώντας τις κοινωνικές επιταγές για σεβασμό το περιβάλλον, κοινωνικές παροχές 

και ποιότητα διαβίωσης. 
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