Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας:
«Κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση»
Το ΣΑΣΘ συμμετέχει ενεργά στη φετινή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας (ΕΕΚ) στο πλαίσιο του διακρατικού έργου ATTAC (Attractive Urban
Transport for Accessible Cities – Ελκυστικές Αστικές Δημόσιες Συγκοινωνίες για
Προσβάσιμες Πόλεις), στο Πρόγραμμα συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ΕΕΚ φέτος συμμετέχουν
1894 Ευρωπαϊκές πόλεις και φορείς αστικών συγκοινωνιών. Συμμετέχει επίσης ο
Δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς και οι Δήμοι Αθηναίων, Πατρέων και Βόλου.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής από το 2002 πού επιδιώκει να επηρεάσει την συμπεριφορά των
μετακινουμένων προς επιλογή βιώσιμων μέσων μεταφοράς, όπως οι δημόσιες
αστικές συγκοινωνίες, τα ποδήλατα και πεζή μετακίνηση στη πόλη, με βελτίωση
του περιβάλλοντος, της υγείας και την ποιότητας ζωής των πολιτών.
Από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχουσες πόλεις διοργανώνουν
δραστηριότητες για να ενθαρρύνουν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης και να
ενημερώσουν τους πολίτες για τα πλεονεκτήματά τους. Το Σ.Α.Σ.Θ. στο πλαίσιο
των Εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας έχει αναλάβει μια
σειρά από πρωτοβουλίες. Φέτος το θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας είναι “Κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση” (Moving in the right
direction), εστιάζοντας στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που
προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις Θεματικές Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας για το 2012 οι δράσεις του ΣΑΣΘ είναι:
1. Τηλεοπτικό Σποτ κοινωνικού χαρακτήρα για τις αρχές της βιώσιμης
κινητικότητας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αυτές αποτυπώνονται
στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονεί το ΣΑΣΘ, για τη
Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, με βάση Οδηγίες της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης και είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Ένα στρατηγικό
σχέδιο για ενιαίο, ποιοτικό σύστημα αστικών συγκοινωνιών και συνοδευτικών
μέτρων, για τους πολίτες και επισκέπτες, με τα εξής πλεονεκτήματα:
 Βελτίωση της εξυπηρέτησης των μετακινουμένων.
 Καλύτερη ποιότητα ζωής.
 Βελτίωση του περιβάλλοντος, της υγείας και της εικόνας της πόλης.
 Αποφάσεις με συμμετοχή των πολιτών και φορέων.
 Πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.
Στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προτείνονται μια σειρά από Μέτρα και
Παρεμβάσεις, τα οποία μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τόσο την εικόνα της
πόλης όσο και τη συμπεριφορά των μετακινουμένων, όπως:
1.

Ενιαίο και ευφυές Σύστημα Κομίστρου και Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου στις
συγκοινωνίες, για όλα τα μελλοντικά μέσα και χρέωση στάθμευσης

2.

Ειδικές Λωρίδες Λεωφορείων, προτεραιότητα στη φωτεινή σηματοδότηση
για λεωφορεία, λεωφορειακές γραμμές ταχείας εξυπηρέτησης (Bus Rapid
Transit, BRT)

3.

Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για αποθάρρυνση της
αλόγιστης χρήσης ΙΧ και χρήση Μαζικών Μέσων Μεταφοράς

4.

Προώθηση δημιουργίας δικτύου ΤΡΑΜ, συμπληρωματικό και όχι
ανταγωνιστικό προς το Μετρό με νέους τρόπους χρηματοδότησης,
αναδιάρθρωση λεωφορειακών γραμμών και συνοδευτικές αναπλάσεις

5.

Διασύνδεση Τραμ/Μετρό/λεωφορείων με δημιουργία κατάλληλων χώρων
μετεπιβίβασης και αναδιάρθρωση των στάσεων των λεωφορείων

6.

Σύστημα θαλάσσιας συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό κόλπο

7.

Συστήματα ευέλικτης συγκοινωνίας (Flexible Transit System, FTS)

8.

Ενιαία πολιτική στάθμευσης (στάθμευση μετεπιβίβασης σε ΜΜΜ,
περιορισμός της παρόδιας στάθμευσης, σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης)

9.

Πεζοδρομήσεις & αναπλάσεις δημόσιου χώρου

10. Ποδηλατόδρομοι
11. Σύστημα κοινόχρηστων δημοσίων ποδηλάτων
12. Χρέωση Κυκλοφοριακής Συμφόρησης
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Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης βασίζεται σε ένα
μακροπρόθεσμο όραμα για τις μεταφορές, τη βιώσιμη ανάπτυξη και κινητικότητα
σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, ως εξής:
«Στη Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης αξίζει ένα σύγχρονο και βιώσιμο
σύστημα μεταφορών που θα συνδέει τους ανθρώπους με την πόλη. Η σύνδεση
με την πόλη δεν περιορίζεται στην παροχή άνετης, γρήγορης, ασφαλούς και
προσιτής μετακίνησης, αλλά επεκτείνεται στην διασφάλιση ποιότητας στο
φυσικό, δομημένο και κοινωνικό περιβάλλον. Οι αστικές μεταφορές αποτελούν
προϊόν συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που σχετίζονται με την πόλη με
στόχο ένα ενιαίο σύστημα αστικών και περι-αστικών μεταφορών &
μετακινήσεων που να συνδέει πολίτες και περιοχές με τρόπους που να
στηρίζουν την οικονομία, το περιβάλλον και τη ποιότητα ζωής».
2. Πραγματοποίηση του 2ου Φόρουμ Κινητικότητας στις 18
Σεπτεμβρίου 2012.
Το Φόρουμ απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που σχετίζονται
με την κινητικότητα στην πόλη και έχει ως σκοπό τη διαβούλευση σε θέματα
βιώσιμης κινητικότητας. Το 2ο Φόρουμ Κινητικότητας θα πραγματοποιηθεί στο Νέο
Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις ώρες
10:30 – 14:00. Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιαστούν: το προσχέδιο του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και το έγγραφο διαβούλευσης για τη
Εισαγωγή Ενιαίου και Ευφυούς Συστήματος Εισιτηρίων και Ηλεκτρονικής
Πληρωμής.
3. Ανοιχτή Εκδήλωση - Έκθεση,
Παράλληλα, με το 2ο Φόρουμ Κινητικότητας θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή
εκδήλωση – έκθεση όπου θα παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα του Σχεδίου
Βιώσιμης Κινητικότητας. Ο χώρος της Έκθεσης θα είναι το Νέο Δημαρχιακό
Μέγαρο για την περίοδο Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 – Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου
2012, ενώ το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας η Έκθεση θα μεταφερθεί στον
πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.
4. Οργάνωση Ανοικτού Διαγωνισμού Παραγωγής Βίντεο
Το θέμα του διαγωνισμού είναι: «Ένα όραμα για τη Θεσσαλονίκη: οι
συγκοινωνίες, η κινητικότητα και η εικόνα της πόλης σε 20 χρόνια από
τώρα», με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για βιώσιμη κινητικότητα με
χρήση των Δημοσίων Συγκοινωνιών (ΟΑΣΘ), προτεραιότητα στα λεωφορεία, νέα
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μέσα μεταφοράς (Μετρό, Τραμ, Θαλάσσια συγκοινωνία, κα), αποθάρρυνση
χρήσης ΙΧ αυτοκινήτου, χρήση ποδηλάτου, διευκόλυνση πεζών με έργα αστικής
αναβάθμισης, αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας προστασία
και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της εικόνας της πόλης.
5. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Παρουσίαση και διαβούλευση των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας και των
προτεινόμενων μέτρων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας μέσα από τις
σύγχρονες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Ήδη έχει
δημιουργηθεί Ομάδα (group) στο Facebook με τίτλο «Βιώσιμη Κινητικότητα στη
Θεσσαλονίκη», όπου όλοι οι φορείς θα μπορούν να αναρτούν τις απόψεις τους σε
θέματα βιώσιμης κινητικότητας που αφορούν τη Θεσσαλονίκη.
6. Οδηγός Σύνταξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας για το 2012, το ΣΑΣΘ θα εκδώσει τις οδηγίες σύνταξης των
Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην ελληνική γλώσσα.
7. Δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012, που είναι η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο θα δοθεί η
δυνατότητα στους πολίτες και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης να χρησιμοποιήσουν
δωρεάν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ για τις μετακινήσεις τους στην πόλη από τις
10πμ έως το τέλος της μέρας.
8. Συμμετοχή
σε
διάφορες
εκδηλώσεις
ενημέρωσης
–
ευαισθητοποίησης
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεννόηση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, κατά την
ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο (Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012), θα κλείσει
το ιστορικό κέντρο της πόλης (Λεωφ. Νίκης, Μητροπόλεως, Τσιμισκή) για τα
αυτοκίνητα και θα λάβουν χώρα διάφορα δρώμενα.
Οι δημόσιες συγκοινωνίες αποτελούν τον βασικό πυλώνα για την επίτευξη του
στόχου της βιώσιμης κινητικότητας και ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Το
ΣΑΣΘ, στην προσπάθεια βελτίωσης των δημοσίων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη
προς όφελος των πολιτών επιδιώκει συνεργασίες μεταξύ όλων των τοπικών
θεσμικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αποτελεί μια καλή
ευκαιρία συντονισμού των προσπαθειών όλων των θεσμικών φορέων της πόλης
για να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης κινητικότητας που αρμόζουν στη
Θεσσαλονίκη μας.
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