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ΟΙ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΜΙΑ (20 + 1) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
∆εκέµβριος 2002

Η σηµερινή κυκλοφοριακή ασφυξία δεν είναι παρά µόνο η αρχή
Η κακή για τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα σηµερινή κατάσταση του συστήµατος µεταφορών της
Αθήνας αποτελεί µόνο την απαρχή µίας συνεχώς επιδεινούµενης κυκλοφοριακής ασφυξίας της
πόλης. Η ραγδαία αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας οχηµάτων σε συνδυασµό µε την ελλειµµατική
υποδοµή και διαχείριση του συστήµατος µεταφορών αποτελούν δυσοίωνες ενδείξεις για την
εξέλιξη της σηµερινής απαράδεκτης κατάστασης εάν δεν αναληφθεί άµεσα σοβαρή και συνεπής
δράση.
Τα προγραµµατισµένα συγκοινωνιακά έργα εάν δεν συνδυαστούν µε σειρά
συµπληρωµατικών παρεµβάσεων θα ανακουφίσουν µόνο πρόσκαιρα την κυκλοφοριακή
ασφυξία (βλέπε την επιρροή των δύο νέων γραµµών µετρό στο κυκλοφοριακό της πόλης).
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων µε συνεχή εικοσιπενταετή παρουσία στο
συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της Πρωτεύουσας έχει επανειληµµένα αναλύσει και παρουσιάσει τα
προβλήµατα των συγκοινωνιών της Αθήνας και τις γενεσιουργές αιτίες τους και προτείνει
τακτικά διεξόδους από την κρίση. Παρά το γεγονός ότι οι Συγκοινωνιολόγοι της Αθήνας
συµµετέχουν ενεργά σε όλους τους εµπλεκόµενους στο Σύστηµα Συγκοινωνιών της Αθήνας
φορείς, το πανίσχυρο σηµερινό πλαίσιο αδράνειας της Πολιτείας και των Πολιτών δεν
επιτρέπει την υιοθέτηση των πορισµάτων και προτάσεών τους µε εµφανή τα σηµεία πλήρους
αποσάθρωσης των συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων µε αίσθηµα ευθύνης για τους σηµερινούς αλλά κυρίως
για τους µελλοντικούς πολίτες της Αθήνας συγκέντρωσε την πολυετή εµπειρία από τις µελέτες
και προτάσεις των µελών του καθώς και από άλλες ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις και
επεξεργάστηκε πλαίσιο είκοσι και µίας απαραίτητων συγκεκριµένων παρεµβάσεων για
την διάσωση του συστήµατος µεταφορών της Αθήνας. Η άµεση εφαρµογή του συνόλου των
παρεµβάσεων αυτών αποτελεί τόσο την µοναδική µεσοπρόθεσµη διέξοδο από την σηµερινή
ραγδαία υποβάθµιση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα όσο και την µοναδική σοβαρή αξιοποίηση
της ευκαιρίας των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
Αντίθετα, οι αποσπασµατικού χαρακτήρα παρεµβάσεις, όπως οι συχνές εξαγγελίες µέτρων
για τοπική και στιγµιαία επίλυση επιµέρους προβληµάτων (π.χ. κατασκευή χώρων στάθµευσης
στις κεντρικές περιοχές για τους εργαζόµενους και τους επισκέπτες αντίθετα σε ότι συµβαίνει
διεθνώς) και η µοιρολατρική απόθεση των ελπίδων για µαγικές λύσεις από τα µεγάλα
συγκοινωνιακά έργα όχι µόνο δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν την από δεκαετίες στρεβλή
ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Πρωτεύουσας
αλλά δηµιουργούν νέες στρεβλώσεις που θα ταλαιπωρήσουν τους Αθηναίους των επόµενων
δεκαετιών (βλέπε στάθµευση περιµετρικά των νέων σταθµών του µετρό). Ιδιαίτερα σήµερα που
σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και εγκαινιάζεται σειρά νέων έργων συγκοινωνιακής υποδοµής
είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητο να µην χαθεί η µοναδική αυτή ευκαιρία και να
καθοριστεί εγκαίρως και σωστά ο τρόπος λειτουργίας και ενσωµάτωσης των έργων αυτών στο
σύστηµα µεταφορών της Αθήνας.
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Οι 20 + 1 Προτάσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
Θεσµικό Πλαίσιο
1.

Ενιαίος σχεδιασµός και διαχείριση του συστήµατος µεταφορών της Πρωτεύουσας που θα
διασφαλίζει τον συντονισµό και αποτελεσµατικό έλεγχο (απεξάρτηση από τους κεντρικούς
φορείς εξουσίας και αρµοδιότητα διαχείρισης και έγκρισης προϋπολογισµού) όλων των
εµπλεκόµενων φορέων (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ήµοι, Τροχαία, ΟΑΣΑ, κλπ) µε τη δηµιουργία
Μητροπολιτικού συντονιστικού οργάνου που θα προκύψει από τη συγχώνευση των
υφιστάµενων υπηρεσιών και θα έχει ουσιαστικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες και
καθήκοντα.

2.

Ετοιµασία και υιοθέτηση της στρατηγικής ανάπτυξης του συνολικού συστήµατος
µεταφορών της Πρωτεύουσας µε τη συµµετοχή όλων των συναρµόδιων Κυβερνητικών
Φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα καθορίζονται οι προτεραιότητες
ανάπτυξης κάθε επιµέρους συστήµατος και µε την οποία πρέπει να είναι συµβατές όλες οι
παρεµβάσεις.

3.

Θεσµοθέτηση της ουσιαστικής και επαρκώς χρηµατοδοτούµενης συµµετοχής των
πολιτών σε όλες τις φάσεις του σχεδιασµού, µελέτης, υλοποίησης, λειτουργίας και
διαχείρισης των συγκοινωνιακών έργων και µέτρων µε τη δηµιουργία γραφείων
επικοινωνίας σε όλες τις υπηρεσίες των συγκοινωνιακών φορέων.

4.

Θεσµικές ρυθµίσεις για την αστυνόµευση της παράνοµης στάθµευσης από ανεξάρτητους
φορείς, την παρέκκλιση των όρων δόµησης για τους σταθµούς µετεπιβίβασης, την είσπραξη
των προστίµων, την εκλογίκευση του ύψους των προστίµων (συχνοί έλεγχοι και χαµηλά
πρόστιµα).

5.

Παρακολούθηση των συνεχώς µεταβαλλόµενων κυκλοφοριακών συνθηκών της
Πρωτεύουσας µε την ίδρυση Παρατηρητηρίου που θα δηµοσιεύει σε µηνιαία βάση τα
αποτελέσµατα από την παρακολούθηση των κυκλοφοριακών συνθηκών και των
αντίστοιχων µέτρων (µέση ταχύτητα και πληρότητα ΙΧ, ταξί και µέσων µαζικής µεταφοράς,
πληρότητα χώρων στάθµευσης, αριθµός παραβάσεων και αντίστοιχα έσοδα, επιδοτήσεις
µέσων µαζικής µεταφοράς, βαθµός ικανοποίησης επιβατών, κλπ).

∆ιαχείριση κυκλοφορίας
6.

Θέσπιση ιεράρχησης του οδικού δικτύου και των λειτουργιών της Πρωτεύουσας και
αντίστοιχη αναµόρφωση της οργάνωσής της πόλης µε την εξασφάλιση υψηλών
λειτουργικών χαρακτηριστικών στους πρωτεύοντες άξονες (κατάλληλη σηµατοδότηση,
συνέπεια στην απαγόρευση της στάθµευσης και τον έλεγχο χρήσεων γης) και κατάλληλη
συναρµογή των διαφορετικών κατηγοριών οδών.

7.

Άµεση προώθηση των έργων και των κυκλοφοριακών επεµβάσεων για την ολοκλήρωση
των τριών οδικών δακτυλίων περιφερειακής κίνησης (εσωτερικός, ενδιάµεσος,
εξωτερικός) και τη συναρµογή τους µε το υπόλοιπο δίκτυο µε προτεραιότητα στην
κατάλληλη µελέτη και έγκαιρη εφαρµογή των απαραίτητων προσαρµογών στο οδικό δίκτυο
των προσβάσεων της Αττικής Οδού.

8.

Προώθηση ειδικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο τοπικό οδικό δίκτυο των περιοχών
µε αποκλειστική χρήση γης την κατοικία για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της
ποιότητας ζωής και δηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων σε επιλεγµένα µέρη των κεντρικών
αστικών περιοχών, το οποίο θα διευκολύνει την κίνηση των πεζών και ποδηλατιστών και θα
αναβαθµίσει την πολιτιστική και αισθητική διάσταση της πόλης.
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9.

Ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση µαθηµατικού προτύπου προσοµοίωσης
κυκλοφορίας για το κύριο και το δευτερεύον οδικό δίκτυο της πόλης, µε στόχο τον έλεγχο
όλων των εναλλακτικών προτάσεων ρύθµισης της κυκλοφορίας (π.χ. µονοδροµήσεις,
πεζοδροµήσεις, απαγορεύσεις στροφών κλπ.) πριν την εφαρµογή τους.

10. Σχεδιασµός και λειτουργία του κέντρου διαχείρισης της κυκλοφορίας της Πρωτεύουσας
που θα συλλέγει αυτόµατα και συνεχώς πληροφορίες για την κυκλοφορία και θα συντονίζει
αποτελεσµατικά σε πραγµατικό χρόνο τη λειτουργία των σηµατοδοτών, τις δράσεις της
Τροχαίας, τα µέσα µαζικής µεταφοράς και θα ενηµερώνει τους οδηγούς.
11.

Εξέταση και αποτελεσµατική εφαρµογή των κατάλληλων “έξυπνων” συστηµάτων
περιορισµού της κυκλοφορίας των ΙΧ κατά τις ώρες αιχµής (ελεγχόµενη στάθµευση
χαµηλής προτεραιότητας για εργαζόµενους και επισκέπτες, αντικατάσταση µονών-ζυγών
από ειδικές κάρτες, διόδια) µε την αξιοποίηση των εφαρµογών της τηλεµατικής.

12. Θεσµοθέτηση των µελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέα πολεοδοµική ή
συγκοινωνιακή παρέµβαση, έτσι ώστε αφενός να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη µαζική
προσέλκυση νέων µετακινήσεων και αφετέρου η χρηµατοδότηση της απαραίτητης
αναβάθµισης του οδικού δικτύου της περιοχής των νέων εµπορικών χρήσεων γης να
διασφαλίζεται από όλες εκείνες τις νέες επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία αναµένεται
να επιφέρει σηµαντική επιβάρυνση της κυκλοφορίας.
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
13. Υλοποίηση των επεκτάσεων του Μετρό, του Τραµ και του Προαστιακού Σιδηρόδροµου
µε βάση ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα, έγκαιρη µελέτη αλλά και υλοποίηση και αυτοδύναµη
λειτουργία Σταθµών Μετεπιβίβασης στους τερµατικούς σταθµούς και σχεδιασµός περαιτέρω
επεκτάσεων όλων των δικτύων µέσων σε σταθερή τροχιά.
14.

∆ηµιουργία και σωστή λειτουργία δικτύου λεωφορειολωρίδων για το σύνολο της
διαδροµής όλων των λεωφορειακών γραµµών κορµού και αντίστοιχη βελτιστοποίηση
ανταποκρίσεων σε όλες τις γραµµές κορµού.

15. ∆ραστική αναπροσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των µέσων µαζικής µεταφοράς
που θα ανταποκρίνεται πλέον στο ευρύ κοινό που θα κληθεί να χρησιµοποιεί το
αναβαθµισµένο σύστηµα µέσων µαζικής µεταφοράς και υιοθέτηση ενιαίου εισιτηρίου για όλα
τα ΜΜΜ.
Στάθµευση και Κυκλοφορία
16.

Εγκατάσταση, λειτουργία και συνεχής επιτήρηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης της στάσης και της στάθµευσης των οχηµάτων που θα δίνει προτεραιότητα
στις πραγµατικές ανάγκες των κατοίκων (ελεγχόµενη στάθµευση), θα περιορίζει τις
καθηµερινές µετακινήσεις σπίτι-εργασία µε ΙΧ, θα δίνει έµφαση στην επιτήρηση των
κρίσιµων σηµείων (κόµβοι) και των αυθαιρεσιών (στάθµευση επί του πεζοδροµίου) και το
οποίο θα βελτιστοποιείται συνεχώς αναπροσαρµοζόµενο στα νέα κυκλοφοριακά δεδοµένα.

17. Υλοποίηση προγράµµατος δηµιουργίας Σταθµών Μετεπιβίβασης σε επιλεγµένες θέσεις
στις παρυφές της πόλης µε διασφάλιση της προτεραιότητας της χρήσης τους από τους
εργαζόµενους και επισκέπτες της πόλης και υπόγειων Σταθµών Αυτοκινήτων στις
κεντρικές περιοχές της πόλης µε διασφάλιση της σχεδόν αποκλειστικής χρήσης από τους
κατοίκους.
18.

∆ιαχείριση της κυκλοφορίας της στάσης και της στάθµευσης ειδικών κατηγοριών
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οχηµάτων µέσα από κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, ειδικές λύσεις (εσοχές, ωράρια, κλπ) και
αντίστοιχο σύστηµα επιτήρησης µε έµφαση στα φορτηγά, τα οχήµατα τροφοδοσίας, τα ταξί,
τα δίκυκλα και τα οχήµατα άµεσης επέµβασης.
Ποιότητα Ζωής
19.

Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος στατικής και δυναµικής πληροφόρησης των
χρηστών για το σύστηµα µεταφορών της Αθήνας (ραδιοφωνικός σταθµός για την
κυκλοφορία, αναρτηµένοι χάρτες, ενηµερωτικές πινακίδες κατευθύνσεων), δηµόσια
ανακοίνωση των ωραρίων των λεωφορείων σε κάθε στάση, λειτουργική σήµανση των
κόµβων των αστικών αυτοκινητοδρόµων (Λ. Κηφισού, Αττική Οδός) µε αξιοποίηση των
εφαρµογών της τηλεµατικής.

20.

Εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου της οδικής ασφάλειας µε συνεχή
επιτήρηση της οδικής υποδοµής (συντήρηση οδών, κατασκευαστικές κακοτεχνίες, κλπ) και
της συµπεριφοράς των οδηγών (οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα,
κλπ) και έξυπνο σύστηµα συµµόρφωσης των παραβατών.

21. Αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου της εκποµπής καυσαερίων και ηχορρύπανσης από τα
οχήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των δικύκλων, ταξί, φορτηγών, λεωφορείων και κρατικών
οχηµάτων και τακτικής δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων των ελέγχων.

