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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα του Δήμου Αθηναίων, του EPOMM PLUS και του ELTIS PLUS με τίτλο:
Εθνικζσ και Ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ για το ςυντονιςμό και τη διάδοςη τησ βιώςιμησ
κινητικότητασ ςτην Ελλάδα

Στα πλαίςια των Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων EPOMM PLUS και ELTIS PLUS και υπό τθν αιγίδα
του Διμου Ακθναίων πραγματοποιικθκε τθν Τρίτθ 7 Φεβρουαρίου 2012 ςτο πνευματικό κζντρο
του Διμου Ακθναίων, αίκουςα «Αντϊνθσ Τρίτςθσ», θμερίδα με τίτλο «Εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ
πρωτοβουλίεσ για το ςυντονιςμό και τθ διάδοςθ τθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ ςτθν Ελλάδα».
Τθν θμερίδα χαιρζτιςαν οι κ.κ. Αριςτείδθσ Μπουρδάρασ, Γενικόσ Γραμματζασ Υπουργείου
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (ΥΠΥΜΕΔΙ), Βαςίλθσ Χαλκιάσ, Πρόεδροσ Συλλόγου Ελλινων
Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και Γιϊργοσ Καμίνθσ ωσ Διμαρχοσ Ακθναίων και εκπρόςωποσ τθσ
Κεντρικισ Ενωςθσ Διμων Ελλάδοσ (ΚΕΔΕ), ο οποίοσ κιρυξε και τθν ζναρξθ των εργαςιϊν.
Στθν πρϊτθ ςυνεδρία τθσ θμερίδασ με κζμα «Βιϊςιμθ Κινθτικότθτα, Ευρωπαϊκι Πλατφόρμα
Κινθτικότθτασ και Ακινα» ο κ. Παναγιϊτθσ Παπαϊωάννου, κακθγθτισ Τμιματοσ Πολιτικϊν
Μθχανικϊν ΑΠΘ, πρόεδροσ του ΣΑΣΘ και επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του προγράμματοσ EPOMM
PLUS, παρουςίαςε τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Διαχείριςθσ Κινθτικότθτασ. Ο κ. Karl-Heinz Posch τθσ
Αυςτριακισ FGM-AMOR και ςυντονιςτισ τθσ πλατφόρμασ EPOMM και του ζργου EPOMM PLUS,
περιζγραψε τουσ ςτόχουσ και τισ δραςτθριότθτεσ του EPOMM ωσ ευρωπαϊκισ πλατφόρμασ
διάδοςθσ τθσ γνϊςθσ και των καλϊν πρακτικϊν ςτθν Ευρϊπθ ςε ηθτιματα διαχείριςθσ
κινθτικότθτασ και τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ του ζργου EPOMM PLUS για τθν ενδυνάμωςθ του
ρόλου τθσ πλατφόρμασ αυτισ. Ο κ. Βαςίλθσ Βαβάκοσ, Συγκοινωνιολόγοσ, ειδικόσ ςφμβουλοσ
δθμάρχου Ακθναίων, παρουςίαςε το Στρατθγικό Σχζδιο Μεταφορϊν και βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ
του Διμου Ακθναίων. Η πρϊτθ ςυνεδρία ςυνεχίςκθκε με τθν παρουςίαςθ του κ. Ιωάννθ Πολίτθ,
Δρ. Συγκοινωνιολόγου του Τμιματοσ Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΑΠΘ, ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ
δράςεισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ EPOMM PLUS ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα για τθν
υλοποίθςθ ενόσ Εκνικοφ Δικτφου Διαχείριςθσ Κινθτικότθτασ ςτθν οποία κα είναι μζλθ όλοι οι
Δθμόςιοι Φορείσ που αςχολοφνται με κζματα βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ, οι οργανιςμοί Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ και Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα και Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα που
δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο αυτό. Η πρϊτθ ςυνεδρία ζκλειςε με ειςιγθςθ που ζκανε και ο κ.
Στράτοσ Παπαδθμθτρίου, κακθγθτισ Τμιματοσ Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν του Πανεπιςτθμίου
Πειραιϊσ, ςχετικά με τθ ςθμαςία και τθν διαμόρφωςθ των Σχεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ
Κινθτικότθτασ - ΣΒΑΚ.
Κατά τθν δεφτερθ ςυνεδρία με κζμα «Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ και ΣΒΑΚ» ο κ. Δθμιτρθσ
Δθμθτρίου, πρόεδροσ και διευκφνων ςφμβουλοσ ΟΑΣΑ, ανζπτυξε τισ δράςεισ του οργανιςμοφ
προσ μια φιλικότερθ και βιωςιμότερθ εξυπθρζτθςθ του παρεχόμενου ςυγκοινωνιακοφ ζργου
ςτθν ευρφτερθ μθτροπολιτικι περιοχισ ευκφνθσ του. Χαρακτθριςτικά αναφζρκθκε ςτα δφο
μεγάλα ζργα που προωκεί ο ΟΑΣΑ, τθν τθλεματικι διαχείριςθ του ςτόλου του και τθν ανάπτυξθ
αυτόματου ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ πλθρωμισ κομίςτρου. Πζρα από τον κ. Δθμθτρίου

ομιλθτζσ τθσ δεφτερθσ ςυνεδρίασ ιταν και οι κ.κ. Νάςοσ Κόκκινοσ, πρόεδροσ του δικτφου
Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ., Στράτοσ Παπαδθμθτρίου, Δζςποινα Αντφπα, εκπρόςωποσ του Κζντρου
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΚΑΠΕ), και Κϊςτασ Πετράκθσ, Συγκοινωνιολόγοσ και ςυνεργάτθσ
ΣΑΣΘ. Ο κ. Κόκκινοσ παρουςίαςε τισ δράςεισ του δικτφου ΕΠΙΒΑΤΗΣ, ενϊ θ κ. Αντφπα τα
αποτελζςματα από το ερευνθτικό πρόγραμμα ENERQi (Intelligent Energy Europe) ςχετικά με τθν
μζτρθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των επιβατϊν και τθν αξιολόγθςθ τθσ παρεχόμενθσ ποιότθτασ ςτισ
Δ.Σ. Ο κ. Πετράκθσ αναφζρκθκε ςτο ζργο διακρατικισ ςυνεργαςίασ ATTAC του Προγράμματοσ
τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ (SEE) και ειδικότερα ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ Σχεδίου Βιϊςιμθσ
Αςτικισ Κινθτικότθτασ για τθ Θεςςαλονίκθ με επικζντρωςθ ςτισ Δθμόςιεσ Συγκοινωνίεσ.
Στθν τρίτθ ςυνεδρία με κζμα το ποδιλατο ο κ. Θάνοσ Βλαςτόσ, κακθγθτισ Σχολισ Τοπογράφων
Μθχανικϊν ΕΜΠ, αναφζρκθκε ςτο ρυκμιςτικό ςχζδιο τθσ Ακινασ και το μθτροπολιτικό δίκτυο
ποδθλάτου που εμπεριζχει και εξζφραςε τθν απορία του γιατί δεν ζχει εφαρμοςτεί ζωσ τϊρα
ζςτω και ςε τμιματα. Πζρα από τον κ. Βλαςτό μίλθςαν και ο κ. Βαςίλθσ Βαβάκοσ που
παρουςίαςε μια πρόταςθ του Διμου Ακθναίων για Σφςτθμα Κοινόχρθςτων Ποδθλάτων ςτθν
Ακινα και εκπρόςωποσ τθσ κίνθςθσ ΠΟΔΗΛΑΤ-ιςς-ΕΣ, ςχετικά με τα ηθτιματα τθσ μετακίνθςθσ
με ποδιλατο ςτθν Ακινα.
Κατά τθν τζταρτθ ςυνεδρία με κζμα «Πεηοί και δθμόςιοσ χϊροσ» παρουςιάςτθκαν οι προτάςεισ
και ιδζεσ των κ. Θωμά Δοξιάδθ και κ. Μανϊλθ Βότςθ, Αρχιτεκτόνων, για τθν βελτίωςθ τθσ πεηι
μετακίνθςθσ εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ τθσ Ακινασ και τθν αναβάκμιςθ των δθμόςιων χϊρων τθσ.
Ενδιαφζρον είχε και θ ομιλία του κ. Βλαςτοφ που παρουςίαςε τα αποτελζςματα ερευνθτικοφ
ζργου του ΟΟΣΑ που επιμελικθκε, ςχετικά με τον κακοριςμό αντικειμενικϊν δεικτϊν
αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ περπατιματοσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ.
Κατά τθν πζμπτθ και τελευταία ςυνεδρία με κζμα Οδικζσ ατομικζσ μετακινιςεισ ενδιαφζρον
παρουςίαςε θ ομιλία του κ. Ιωάννθ Μεκενίτθ, εκπρόςωπο τθσ Νικ. Ι. Θεοχαράκθσ ΑΕ (Nissan),
για το μνθμόνιο ςυναντίλθψθσ για τθν θλεκτροκίνθςθ που υπεγράφει μεταξφ τθσ εταιρίασ που
εκπροςωποφςε και του Διμου Ακθναίων.
Η Ημερίδα ζκλειςε με ςυηθτιςεισ πάνω ςτα κζματα που αναφζρκθκαν και με τθν απαίτθςθ όλων
να εφαρμοςτοφν ςτθν πράξθ.
Κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν τθσ θμερίδασ υπιρξε ζντονο ενδιαφζρον και ςυμμετοχι των
παριςταμζνων, οι οποίοι και εξζφραςαν ζμπρακτα το μεγάλο τουσ ενδιαφζρον για τα επί μζρουσ
αντικείμενα των παρουςιάςεων αλλά και για τουσ ςυνολικοφσ ςτόχουσ τθσ εκδιλωςθσ. Αρκετοί
μάλιςτα από αυτοφσ διλωςαν ότι τζτοιεσ εκδθλϊςεισ κα ζπρεπε να γίνονται ςυχνότερα με τθ
ςυμμετοχι των διαφόρων φορζων ςε όλα τα επίπεδα τθσ διοίκθςθσ ϊςτε να γίνονται πράξθ
πολλζσ από τισ προτάςεισ που παρουςιάηονται.
Σθμειϊνεται τζλοσ ότι μεταξφ των ςυμμετεχόντων ιταν εκπρόςωποι και ςτελζχθ διαφόρων
φορζων και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων όπωσ εκπρόςωποι από τον ΟΑΣΑ, τθν ΑΤΤΙΚΟ Μετρό,
τθν Ενοποίθςθ Αρχαιολογικϊν Χϊρων Ακινασ, το Διμο Ακθναίων, το ΕΜΠ, τθν Ζνωςθ Πεηϊν,
τουσ ΠΟΔΗΛΑΤιςςΕΣ, τον ΕΠΙΒΑΤΗ, κ.α

