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Ανάλυση του Προβλήµατος
Το επίπεδο εξυπηρέτησης των Αθηναίων από το σύστηµα µεταφορών της
Πρωτεύουσας υπολείπεται σηµαντικά του αντίστοιχου επιπέδου άλλων
Ευρωπαϊκών µεγαλουπόλεων και οπωσδήποτε δεν είναι αντάξιο του
πολιτισµού, της ιστορίας, αλλά και της σηµερινής ανάπτυξης της Αθήνας. Η
συνεχής επιδείνωση του επιπέδου εξυπηρέτησης οφείλεται στο συνδυασµό
της ανοδικής πορείας του δείκτη ιδιοκτησίας οχηµάτων µε την ελλιπή
υποδοµή και διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθµευσης που αδυνατούν
να εξυπηρετήσουν την αυξανόµενη ζήτηση µετακινήσεων.
Η ανάγκη για σοβαρή και συνεπή αντιµετώπιση προκειµένου να δοθούν
λύσεις σε αυτό το πρόβληµα είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη. Μια
πολύ καλή ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η διεξαγωγή των
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στη χώρα µας. Κατά τη διάρκεια των 17
ηµερών του Αυγούστου που θα διεξάγονται οι Αγώνες, το µεταφορικό
σύστηµα της Αθήνας θα κληθεί να εξυπηρετήσει τόσο τις καθηµερινές ανάγκες
µετακινήσεων των Αθηναίων (έστω µειωµένες λόγω θερινών διακοπών) όσο
και τις πρόσθετες ανάγκες που δηµιουργούν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, οι οποίες
αφορούν στους θεατές, στην Ολυµπιακή Οικογένεια αλλά και στο σύνολο
όσων εργάζονται για την υποστήριξη της διεξαγωγής των αγώνων.
Η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
κρατικούς φορείς έχει ολοκληρώσει το σχεδιασµό της οργάνωσης και
λειτουργίας του συνολικού συστήµατος των µεταφορών, ώστε αυτό να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης κατά το
κρίσιµο διάστηµα των Αγώνων. Επιπλέον, για τις ανάγκες τις Ολυµπιάδας,
έχουν ήδη υλοποιηθεί ή σύντοµα ολοκληρώνονται πολλά έργα και επεµβάσεις
που θα αφήσουν σηµαντική κληρονοµιά στην πόλη την επόµενη µέρα των
Αγώνων. Αποτελεί, εποµένως, σηµαντική ευθύνη της Πολιτείας και των
Πολιτών να αξιοποιήσουν στην µετά τους Αγώνες εποχή, τόσο τη συνολική
υποδοµή, όσο και την οργάνωση και διαχείριση που αναµένεται να
εφαρµοστούν τις ηµέρες της Ολυµπιάδας.
Η Εµπειρία του Σίδνεϋ
Η εµπειρία της Ολυµπιάδας στο Σίδνεϋ αποτέλεσε σηµαντική πηγή γνώσης
και υπόδειγµα επιτυχούς λειτουργίας του συγκοινωνιακού συστήµατος που
συνέβαλε στη συνολική επιτυχία της διοργάνωσης, σε αντιδιαστολή µε το
Ολυµπιακό σύστηµα µεταφορών της Ατλάντα, το οποίο παρουσίασε έλλειµµα
εξυπηρέτησης. Οι Αυστραλοί έδειξαν πως µπορεί µια διοργάνωση τέτοιου
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µεγέθους να είναι επιτυχηµένη, µε τη σωστή αντιµετώπιση των προβληµάτων
που παρουσιάστηκαν στην πορεία της διοργάνωσης.
Τα επίσηµα στοιχεία για ορισµένα χαρακτηριστικά µεγέθη του συστήµατος
µεταφορών που αποτυπώνουν το µέγεθος του εγχειρήµατος το οποίο καλείται
να αντιµετωπίσει η διοργάνωση των Αγώνων στην Αθήνα αναφέρονται στα
επόµενα:
•

•

Το µέγεθος της Ολυµπιακής Οικογένειας στο Σίδνεϋ ήταν περίπου
250.000 άτοµα εκ των οποίων επίσηµοι (4.700), αθλητές και συνοδοί
(17.600), κριτές και διαιτητές (2.500), χορηγοί (55.000), εκπρόσωποι
των ΜΜΕ (21.000), εργαζόµενοι (106.500) και εθελοντές (41.000).
Εκτός από την εξυπηρέτηση µίας Ολυµπιακής Οικογένειας παρόµοιου
µεγέθους, το σύστηµα µεταφορών της Αθήνας εκτιµάται µε βάση τα
αντίστοιχα µεγέθη του Σίδνεϋ ότι θα κληθεί να µεταφέρει περί τους
5.000.000 θεατές συνολικά κατά τη διάρκεια των Αγώνων. ∆ηλαδή
αναµένεται να υπάρχει ζήτηση για εξυπηρέτηση κατά µέσο όρο
410.000 µετακινούµενων θεατών ηµερησίως, µε µέγιστη τιµή τους
540.000 θεατές. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι το 1996, το σύστηµα
µεταφορών της Αθήνας εξυπηρετούσε καθηµερινά 6.800.000
µετακινήσεις, ενώ τον τυπικό Ιούλιο οι µετακινήσεις αυτές ήταν
5.500.000.
Για τις ανάγκες των Αγώνων του Σίδνεϋ χρησιµοποιήθηκαν περί τα
4.700 αυτοκίνητα που µετέφεραν επισήµους και προσκεκληµένους,
περίπου 1.800 λεωφορεία για τη διακίνηση αθλητών, κριτών,
δηµοσιογράφων και χορηγών και άλλα 1.600 περίπου λεωφορεία για
τη µετακίνηση θεατών και εργαζοµένων στις διάφορες αθλητικές
εγκαταστάσεις. Επιπλέον, µεγάλο µέρος του µεταφορικού έργου
ανέλαβε ο σιδηρόδροµος µε απευθείας ειδικά δροµολόγια προς το
Ολυµπιακό πάρκο το οποίο φιλοξενούσε το 60% των αγωνισµάτων.

Τα αντίστοιχα µεγέθη για την Αθήνα είναι 3.000 αυτοκίνητα που θα
µεταφέρουν επισήµους και προσκεκληµένους, περίπου 1.400 λεωφορεία για
τη διακίνηση αθλητών, κριτών, δηµοσιογράφων και χορηγών και άλλα 1.900
περίπου λεωφορεία του ΟΑΣΑ για τις µετακινήσεις της πόλης εκ των οποίων
τα 650 αποκλειστικά για τη µετακίνηση θεατών και εργαζοµένων στις
διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις (22 ολυµπιακές γραµµές εξπρές). Μεγάλο
µέρος του µεταφορικού έργου θα αναλάβει η γραµµή 1 του ΗΣΑΠ που
εξυπηρετεί απ΄ευθείας το Ολυµπιακό Στάδιο, το ΣΕΦ και το Στάδιο
Καραϊσκάκη, αλλά και το ΤΡΑΜ που εξυπηρετεί τα δύο µεγάλα Αθλητικά
Συγκροτήµατα της παραλιακής ζώνης, το Ελληνικό και το Φάληρο.
Η επιτυχηµένη πρακτική της αποκλειστικής χρήσης µέσων µαζικής µεταφοράς
για τη διακίνηση των θεατών από και προς τις Ολυµπιακές εγκαταστάσεις, η
απαγόρευση προσέγγισης ΙΧ οχηµάτων κοντά σε αυτές και η εκτεταµένη
απαγόρευση της στάθµευσης στο κύριο οδικό δίκτυο των Ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, είναι λογικό ότι έχει υιοθετηθεί και στην Αθήνα. Η προσέγγιση
αυτή, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί τη µοναδική βιώσιµη λύση, ενισχύεται
και από το γεγονός ότι σε αντίθεση µε το Σίδνεϋ, οι αθλητικές εγκαταστάσεις
βρίσκονται σε κατοικηµένες περιοχές εντός της πόλης. Τα µέτρα αυτά
συνδυάζονται µε τη λειτουργία Ολυµπιακών Λωρίδων κατά µήκος του
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Ολυµπιακού Οδικού ∆ικτύου. Ο σκοπός της δηµιουργίας των Ολυµπιακών
Λωρίδων κυκλοφορίας είναι να εξασφαλιστεί:
α) η ταχεία, απρόσκοπτη και ασφαλής κίνηση των οχηµάτων που
µεταφέρουν την Ολυµπιακή Οικογένεια καθώς και των ειδικών
λεωφορείων µεταφοράς θεατών και προσωπικού των Αγώνων προς
και από τις Ολυµπιακές Αθλητικές Εγκαταστάσεις,
β) η προτεραιότητα στην κυκλοφορία των οχηµάτων της Ολυµπιακής
Οικογένειας και των ειδικών λεωφορείων µεταφοράς θεατών και
προσωπικού των Αγώνων έναντι της υπόλοιπης οδικής κυκλοφορίας,
γ) η κατά το δυνατόν απεξάρτηση από τις συνθήκες ροής της αστικής
κυκλοφορίας, που σε πολλές κρίσιµες διαδροµές δυσχεραίνουν την
οµαλή λειτουργία του συστήµατος των Ολυµπιακών Μεταφορών.
Τέλος, ο σχεδιασµός περιλαµβάνει τη λειτουργία του Θαλάµου Επιχειρήσεων
Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) µε τον οποίο
επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος κυκλοφορίας στο
οδικό δίκτυο, ο συντονισµός των Επιχειρησιακών Κέντρων Τροχαίας,
ΥΠΕΧΩ∆Ε και λοιπών φορέων και η συντονισµένη αντιµετώπιση των
έκτακτων γεγονότων και καταστάσεων στο οδικό δίκτυο. Ο ΘΕΠΕΚ πρόκειται
να λειτουργήσει στο κτίριο της ΓΑ∆Α από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του
2004 (τέλος των Παραολυµπιακών Αγώνων).
Η Προσέγγιση των Συγκοινωνιολόγων
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων έχει έγκαιρα επισηµάνει τις βασικές
αρχές σχεδιασµού που αποτελούν µονόδροµο για την επιτυχηµένη λειτουργία
του συστήµατος µεταφορών κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων και οι
οποίες αφορούν σε:
•
•
•
•
•

Έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων υποδοµής για την πρόσβαση σε
αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος µε
εξασφάλιση των απαιτουµένων λειτουργικών χαρακτηριστικών.
Αποτελεσµατική διαχείριση της στάθµευσης και της κυκλοφορίας µε
κατάλληλα µέτρα αποθάρρυνσης χρήσης των ΙΧ οχηµάτων.
Βελτίωση της λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µε έµφαση
στα µέτρα ευνόησης της χρήσης τους (άνεση, προτεραιότητα κίνησης).
∆ιαχείριση της ζήτησης των µεταφορών µε τη συνεχή πληροφόρηση
του κοινού και την κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική.
∆ηµιουργία ενιαίου µητροπολιτικού φορέα διαχείρισης του συστήµατος
µεταφορών και ουσιαστικού συντονισµού όλων των επιµέρους
εµπλεκοµένων φορέων.

Από τη µέχρι σήµερα εξέλιξη του σχεδιασµού και υλοποίησης της οργάνωσης
της λειτουργίας και των λοιπών παρεµβάσεων του συγκοινωνιακού
συστήµατος της Αθήνας, για την επιτυχή υποστήριξη της διεξαγωγής των
αγώνων, προκύπτει ότι ορθώς τηρούνται οι βασικές αρχές ενός
συγκοινωνιακού σχεδιασµού προσανατολισµένου στην επιτυχή εξυπηρέτηση
των µεταφορικών αναγκών που σχετίζονται µε τους αγώνες. Ταυτόχρονα
όµως, επισηµαίνεται η ιδιαίτερη σηµασία στην οποιαδήποτε υστέρηση στην
αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη βέλτιστη λειτουργία των
παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται:
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•
•

•

•
•
•

•
•

•

σηµεία πλέξης µε τη λοιπή κυκλοφορία κατά µήκος των ολυµπιακών
λωρίδων στα σηµεία που θα επιτρέπονται αριστερές στροφές,
έγκαιρη διεξαγωγή δοκιµαστικών λειτουργιών του συγκοινωνιακού
συστήµατος για την επιβεβαίωση των µεγεθών µεταφορικής
εξυπηρέτησης και τον εντοπισµό πιθανών προβληµάτων (π.χ. ωράρια
οδηγών),
ολοκληρωµένη και έγκαιρη ενηµέρωση του επιβατικού κοινού για το
πώς θα κινηθούν µε τα ΜΜΜ για τη µετάβαση σε βασικούς
προορισµούς των Αθηνών και του Πειραιά (αρκετές ηµέρες πριν από
την έναρξη των περιοριστικών µέτρων κυκλοφορίας στο κέντρο και τη
λειτουργία των Ολυµπιακών λωρίδων),
έλεγχος και εφαρµογή στρατηγικών φωτεινής σηµατοδότησης για την
παροχή προτεραιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες, χωρίς την ανάγκη
ρύθµισης µε παρουσία τροχονόµων,
έγκαιρη εφαρµογή των µέτρων ελέγχου κυκλοφορίας και στάθµευσης,
που θα έπεται της συστηµατικής ενηµέρωσης των πολιτών οι οποίοι θα
χρειαστούν τις σχετικές άδειες, κτλ.,
αντιµετώπιση έκτακτων συµβάντων (π.χ. συγκρούσεις, βλάβες
οχηµάτων, κτλ.) εντός των ολυµπιακών λωρίδων ή άλλων ζητηµάτων
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης (π.χ. συγκοινωνιακή σύνδεση µε ∆ιεθνή
Αερολιµένα Αθηνών),
διαλειτουργικότητα συστηµάτων και ασφάλεια µετάδοσης κρίσιµων
πληροφοριών (π.χ. κυκλοφοριακού φόρτου, εικόνας, µηνυµάτων VMS,
κτλ.),
εξασφάλιση της σωστής τήρησης των ολυµπιακών διαδροµών από
τους οδηγούς των οχηµάτων της Ολυµπιακής Οικογένειας, ώστε να
µην συµβούν καθυστερήσεις ή άλλα προβλήµατα στην µετάβαση από
και προς τις αγωνιστικές και λοιπές εγκαταστάσεις,
κυκλοφοριακές συνθήκες στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας
(µη χαρακτηρισµένο Ολυµπιακό Οδικό ∆ίκτυο).

Η έγκαιρη και συστηµατική αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών που αφορούν
το τελικό στάδιο της εφαρµογής των προγραµµατιζόµενων επεµβάσεων θα
αποσοβήσει προβλήµατα που θα µπορούσαν να παρουσιαστούν την περίοδο
των αγώνων.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι θα έπρεπε εδώ και πολλούς µήνες να είχε
δηµιουργηθεί το πλαίσιο για την διατήρηση, αναµόρφωση ή επέκταση
ανάλογων δράσεων την εποµένη των Ολυµπιακών Αγώνων, ώστε να
εξασφαλιστεί:
α)
β)
γ)

η αξιοποίηση των συστηµάτων και µέτρων που θα λειτουργήσουν για
την εξυπηρέτηση των µετακινήσεων στη διάρκεια των Αγώνων,
το όφελος προς τους µετακινούµενους πολίτες των Αθηνών
το ποσοστό των µετακινήσεων που θα διεκδικήσουν και θα κερδίσουν
τα ΜΜΜ στη διάρκεια των 17 ηµερών του Αυγούστου και να µην χαθεί
µέσα από τη «συντήρηση» της απαράδεκτης σηµερινής εικόνας του
συγκοινωνιακού συστήµατος της πόλης.
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