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1. Εισαγωγή
Η σηµερινή κατάσταση του Συστήµατος Μεταφορών της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται ως
µη αποδεκτή. Η ραγδαία επέκταση της πόλης και των δραστηριοτήτων της, η µεγάλη άνοδος του
δείκτη ιδιοκτησίας οχηµάτων και οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες για µετακινήσεις, σε
συνδυασµό µε την απουσία νέων έργων, την ελλειµµατική έως κακή διαχείριση της υφιστάµενης
υποδοµής, την έλλειψη πολιτικής αστικών µεταφορών και τη συνεχιζόµενη ατολµία στη λήψη
των αναγκαίων αποφάσεων και µέτρων, έχουν ως επακόλουθο την σηµερινή κυκλοφοριακή
ασφυξία της πόλης. Επιπλέον, η παρούσα κατάσταση αναµένεται να επιδεινωθεί, εάν δεν
αναληφθούν άµεσα σοβαρές και συνεπείς δράσεις.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) µε συνεχή παρουσία στο συγκοινωνιακό
γίγνεσθαι της Ελλάδας έχει επανειληµµένα αναλύσει και παρουσιάσει τα προβλήµατα του
Συστήµατος Μεταφορών της Θεσσαλονίκης, καθώς και τις γενεσιουργές αιτίες τους, µε βάση την
επιστηµονική τεκµηρίωση, τις αρχές του συγκοινωνιακού σχεδιασµού και την πλούσια διεθνή
εµπειρία. Τα µέλη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων µε αυξηµένο το αίσθηµα ευθύνης
απέναντι στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης παρεµβαίνουν συστηµατικά στο έργο της Πολιτείας,
προτείνοντας τεκµηριωµένες λύσεις για την αντιµετώπιση των οξυµένων προβληµάτων που
παρατηρούνται, µε γνώµονα το τρίπτυχο αποτελεσµατικότητα - ασφάλεια - περιβάλλον.

2. Θεσµικό Πλαίσιο
Αναβάθµιση του ρόλου του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(Σ.Α.Σ.Θ) και µετατροπή του σε Μητροπολιτικό Συντονιστικό Όργανο, ώστε να
εξασφαλίζονται: α) αποδέσµευση από τους κεντρικούς φορείς εξουσίας, β) δυνατότητα
διαµόρφωσης πολιτικής αστικών µεταφορών µε συγκεκριµένους στόχους, γ) ενιαίος σχεδιασµός
και διαχείριση του Συστήµατος Μεταφορών της πόλης, δ) αποτελεσµατικός έλεγχος όλων των
συναρµόδιων φορέων (Τεχνικές Υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τροχαία, ΟΑΣΘ, κλπ.) και ε)
συµβατότητα µεταξύ όλων των παρεµβάσεων στο Σύστηµα Μεταφορών της πόλης. Το νέο
Όργανο θα έχει ουσιαστικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες και καθήκοντα, όπως λήψη και
υλοποίηση αποφάσεων, έγκριση και διαχείριση προϋπολογισµού, ανάθεση µελετών και έργων
κλπ.
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∆ιαµόρφωση και θεσµοθέτηση πλαισίου συνεργασίας όλων των φορέων της
Θεσσαλονίκης που σχετίζονται µε το Σύστηµα Μεταφορών της πόλης, δηλαδή Τεχνικές
Υπηρεσίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τροχαία, ΟΑΣΘ, Τεχνικό Επιµελητήριο, Εµποροβιοµηχανικό
Επιµελητήριο, Σωµατεία Αυτοκινητιστών, Εταιρείες Μεταφορών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
Ενώσεις Πολιτών, Επιστηµονικούς Φορείς (πχ. Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Ινστιτούτο Μεταφορών), µέσα από τη θεσµοθέτηση συνεργασίας σε
τακτική βάση (τουλάχιστον µία συντονιστική συνάντηση ανά 15 ηµέρες).
Προετοιµασία και εφαρµογή Ενιαίου Σχεδίου Συστήµατος Μεταφορών της
Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα καθορίζονται οι προτεραιότητες ανάπτυξης κάθε επιµέρους
υποσυστήµατος και στο οποίο θα προβλέπεται ότι κάθε νέα δράση οφείλει να είναι συµβατή µε
τις αρχές του Ενιαίου Σχεδίου. Το απαραίτητο υπόβαθρο για το σκοπό αυτό µπορεί να προκύψει
από τη Γενική Μελέτη Κυκλοφορίας και Μεταφορών που ολοκληρώθηκε για λογαριασµό του
Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος το 1999, µε τις απαιτούµενες
αλλαγές και επικαιροποιήσεις.
Ίδρυση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Κυκλοφοριακών Συνθηκών Θεσσαλονίκης
υπό την ευθύνη του ΣΑΣΘ, το οποίο θα καταγράφει, θα αναλύει και θα δηµοσιεύει σε τακτική
βάση την απόδοση των συγκοινωνιακών συστηµάτων της πόλης µε βάση ποσοτικούς και
ποιοτικούς δείκτες, όπως για παράδειγµα 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. Στη βάση των
δεικτών αυτών θα αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που λαµβάνονται. Έµφαση
πρέπει να δίδεται στην τακτική (κατά προτίµηση µηνιαία) δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων
και τη σύγκρισή τους µε τους στόχους που έχουν τεθεί.
Θεσµοθέτηση των µελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέα πολεοδοµική ή
συγκοινωνιακή παρέµβαση στην πόλη, έτσι ώστε α) να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη µαζική
προσέλκυση νέων µετακινήσεων και β) η χρηµατοδότηση της απαραίτητης αναβάθµισης της
µεταφορικής υποδοµής στις περιοχές των νέων χρήσεων γης, να διασφαλίζεται από τις
επιχειρήσεις εκείνες, των οποίων η λειτουργία αναµένεται να επιφέρει σηµαντική επιβάρυνση της
κυκλοφορίας.
Θεσµικές ρυθµίσεις για µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, σχετικών µε τη στάση και
στάθµευση, στους ΟΤΑ. ∆ιαδικασίες όπως η αστυνόµευση της παράνοµης στάσης και
στάθµευσης, η πολιτική και η είσπραξη των προστίµων, κλπ. προτείνεται να γίνονται άµεσα από
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) µε τη διάθεση των απαιτούµενων πόρων.
Θεσµοθέτηση ουσιαστικής χρηµατοδοτούµενης συµµετοχής των πολιτών µε επαρκή
χρηµατοδότηση σε όλες τις φάσεις του σχεδιασµού, µελέτης, υλοποίησης, λειτουργίας και
διαχείρισης των συγκοινωνιακών έργων και µέτρων, µε τη δηµιουργία εξειδικευµένων γραφείων
επικοινωνίας, και µε βάση τις µεθόδους και πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς.
Υιοθέτηση επικοινωνιακής πολιτικής µε στόχο την ευαισθητοποίηση και τη συµµετοχή
του πολίτη στη βελτίωση των συγκοινωνιακών συστηµάτων, στην οποία θα προωθείται η σωστή
συγκοινωνιακή συµπεριφορά (χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς, συνετή οδήγηση, κλπ.).
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3. Σχεδιασµός
Επικαιροποίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, βασισµένη σε πρόσφατες
κυκλοφοριακές µελέτες και µελέτες χρήσεων γης, και µε προοπτική που θα προβλέπει αντί να
ακολουθεί την οικιστική ανάπτυξη. Βασικά στοιχεία του Ρυθµιστικού Σχεδίου πρέπει να
αποτελούν α) η ιεράρχηση του οδικού δικτύου και η συµβατότητά του µε τις χρήσεις γης, και β) η
αντίστοιχη αναµόρφωση της οργάνωσης της πόλης µε την εξασφάλιση υψηλών λειτουργικών
χαρακτηριστικών στους πρωτεύοντες άξονες (π.χ. κατάλληλη σηµατοδότηση, συνέπεια στην
απαγόρευση της στάθµευσης, έλεγχος χρήσεων γης). Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για
την επιτυχηµένη υλοποίηση των παραπάνω θεωρείται η θεσµοθέτηση και λειτουργία
αποτελεσµατικού µηχανισµού εφαρµογής.
Αποκέντρωση Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κέντρο της πόλης και αποτελούν
κέντρα µαζικής προσέλκυσης µετακινήσεων, όπως Πολεοδοµία, ∆ΤΥΝΘ, Κτηµατική
Υπηρεσία, Τεχνικό Επιµελητήριο κλπ. Σε πρώτη φάση προτείνεται η άµεση µετακίνηση των
Υπηρεσιών εκείνων που στεγάζονται σε ενοικιαζόµενα κτίρια, και σε επόµενη φάση θα
µετακινηθεί το σύνολο των Υπηρεσιών, όλα κατόπιν σχετικών µελετών και συνολικού
στρατηγικού σχεδίου.
Τακτική επικαιροποίηση, εφαρµογή και διαρκής έλεγχος των Επιχειρησιακών
Σχεδίων των φορέων παροχής µεταφορικού έργου της πόλης, µε βάση τις προβλεπόµενες
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες ανάγκες και τις διαφαινόµενες οικονοµικές και πολιτικές
τάσεις στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
Κατάρτιση ολοκληρωµένου προγράµµατος επιτήρησης και ρυθµίσεων µετά από
ειλικρινή και ουσιαστική συνεργασία µε το σύνολο των συναρµόδιων φορέων και τον Σύλλογο
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, όπου θα καθοριστούν στόχοι και θα δοθούν προτεραιότητες για τις
δράσεις επιτήρησης και ρυθµίσεων κυκλοφορίας. Το πρόγραµµα αυτό θα περιλαµβάνει
αναλυτικό πλάνο δράσεων, όπου θα καθορίζονται οι ευθύνες συντονισµού και ανάληψης
ενεργειών από κάθε εµπλεκόµενο φορέα, σε κάθε περίπτωση και σε κάθε φάση αυτής
(διαχείριση κυκλοφορίας, διαχείριση οδικών συµβάντων, κ.λπ.), καθώς και το συγκεκριµένο
πλαίσιο συνεργασίας των συναρµόδιων φορέων (Τροχαία, ΟΤΑ, κ.λπ.).
Σχεδιασµός, ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση µαθηµατικού προτύπου
(µοντέλου) προσοµοίωσης κυκλοφορίας για το σύνολο του οδικού δικτύου της πόλης (κύριο
και δευτερεύον), µε στόχο τον έλεγχο και την αξιολόγηση όλων των κυκλοφοριακών προτάσεων,
µελετών και παρεµβάσεων (π.χ. µονοδροµήσεις, πεζοδροµήσεις, απαγορεύσεις στροφών) πριν
και µετά την εφαρµογή τους. Η χρήση του µοντέλου θα είναι υποχρεωτική από όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς καθώς και τους µελετητές και συµβούλους αυτών.
Σχεδιασµός, επεξεργασία και εφαρµογή ολοκληρωµένου και ενιαίου συστήµατος
σήµανσης και σηµατοδότησης στο σύνολο του οδικού δικτύου της πόλης. Έµφαση πρέπει να
δοθεί στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών (π.χ. πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων, τηλεµατικά
µέσα ενηµέρωσης, κ.λπ.).
Προβλέψεις και δράσεις για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και εφαρµογή στο
µέγιστο δυνατό βαθµό έξυπνων συγκοινωνιακών συστηµάτων για τη διαχείριση
κυκλοφορίας, την ενηµέρωση των οδηγών, κλπ. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η πρόβλεψη
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αντάξιου προϋπολογισµού για την ουσιαστική προώθηση και υποστήριξη των σχετικών
δράσεων.

4. Έργα Υποδοµής
Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες, η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται από έλλειψη νέων
µεγάλων έργων συγκοινωνιακής υποδοµής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα πιο πρόσφατα
συγκοινωνιακά έργα µεγάλης κλίµακας στην πόλη είναι: α) η Εσωτερική Περιφερειακή Οδός που
κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80, µε ισόπεδους, όµως, κόµβους. Πρόσφατα,
ορισµένοι κόµβοι µετατράπηκαν σε ανισόπεδους, οι περισσότεροι, όµως, εξακολουθούν να
λειτουργούν ισόπεδα µε φωτεινούς σηµατοδότες, β) η ∆υτική Είσοδος Θεσσαλονίκης, που
αποτελεί ουσιαστικά έργο µεσαίας κλίµακας και αφορά µια πολύ συγκεκριµένη ηµιαστική
περιοχή της πόλης και γ) η Εγνατία Οδός - Εξωτερική Περιφερειακή Οδός, που ουσιαστικά
αφορά την ευρύτερη περιοχή της πόλης.
Στο µεγαλύτερο τµήµα του αστικού και ηµι-αστικού ιστού της, η Θεσσαλονίκη έχει άµεση
ανάγκη από συγκοινωνιακά έργα µεγάλης κλίµακας. Το σηµαντικό χρονικό διάστηµα που έχει
ήδη µεσολαβήσει από την αρχική σύλληψη και αναγνωριστική / προκαταρκτική µελέτη των
έργων µέχρι την απόφαση για την έναρξή τους, πολύ δε περισσότερο µέχρι την τελική
υλοποίησή τους, έχουν δηµιουργήσει κατά καιρούς επιφυλάξεις και προβληµατισµούς. Επί
αυτών, εκφράζουµε την άποψη ότι τα µεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, που κατά καιρούς έχουν
εξαγγελθεί, πρέπει να προχωρήσουν και κανένα να µην ακυρωθεί, αφού ληφθούν υπόψη και
υλοποιηθούν 3 βασικές προϋποθέσεις:
•
•
•

Επικαιροποίηση των µελετών των έργων, ώστε να ανταποκρίνονται στα πρόσφατα
τεχνικά, συγκοινωνιακά, κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα.
Πρόβλεψη από τώρα για µελλοντικές επεκτάσεις των έργων προς περιοχές που
πιθανόν δεν είχαν ληφθεί υπόψη στον αρχικό σχεδιασµό.
Συµπλήρωση των έργων µε σειρά παρεµβάσεων σε τοπική και υπερτοπική κλίµακα.

Άµεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην έναρξη της κατασκευής ή την
ολοκλήρωση των ακόλουθων έργων: α) Υποθαλάσσια Αρτηρία, β) Μέσο Σταθερής Τροχιάς
(Μετρό ή/και Τραµ), µε τους αναγκαίους σταθµούς στάθµευσης (Park-n-Ride), γ) Προαστιακός
Σιδηρόδροµος προς ∆υτικά (ΒΙΠΕΘ, ΤΕΙΘ, Ηµαθία, Πέλλα, Πιερία κλπ), µε τους αναγκαίους
σταθµούς στάθµευσης (Park-n-Ride), δ) Εγνατία Οδός - Εξωτερική Περιφερειακή, και σύνδεσή
της µε την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, ε) σύνδεση 6ου προβλήτα Οργανισµού Λιµένα
Θεσσαλονίκης µε Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθήνας, στ) µετατροπή Οδού Λαγκαδά σε κλειστή
οδό ταχείας κυκλοφορίας και στ) υπόγειοι χώροι στάθµευσης.
Άµεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον σχεδιασµό και στον προγραµµατισµό
των ακόλουθων έργων: α) µελλοντική επέκταση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας προς ανατολικά,
β) µελλοντικές επεκτάσεις Μέσου Σταθερής Τροχιάς προς ∆υτικές Περιοχές, Καλαµαριά και
Αερολιµένα «Μακεδονία», γ) µελλοντικές επεκτάσεις Προαστιακού Σιδηροδρόµου προς
Ανατολικά και Χαλκιδική, δ) ανισοπεδοποίηση του συνόλου των κόµβων της Εσωτερικής
Περιφερειακής Οδού συµπεριλαµβανοµένου και του κόµβου Λαχαναγοράς, ε) Ανατολική
Εξωτερική Περιφερειακή, στ) Σύνδεση Αεροδροµίου «Μακεδονία» µε Εγνατία Οδό, ζ) βελτίωση
οδικών συνδέσεων πόλης Θεσσαλονίκης µε νοµό Χαλκιδικής, η) βελτίωση οδικών συνδέσεων
πόλης Θεσσαλονίκης µε ευρύτερη παραλιακή ζώνη (Περαία, Νέοι Επιβάτες, Νέα Μηχανιώνα), θ)
οδικές παρεµβάσεις σε τοπικό επίπεδο (επέκταση οδού Πόντου στην Καλαµαριά, επέκταση
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οδών Μακρυγιάννη και Μαιάνδρου προς Ωραιόκαστρο, κλπ), και ι) αστική και προαστιακή
θαλάσσια συγκοινωνία.
Τονίζεται ότι η κατασκευή των παραπάνω έργων δεν αποτελεί πανάκεια για την επίλυση του
κυκλοφοριακού προβλήµατος της Θεσσαλονίκης και πρέπει να συνοδευτεί µε όλα τα
απαραίτητα µέτρα βέλτιστης διαχείρισης της υφιστάµενης υποδοµής.

5. ∆ιαχείριση κυκλοφορίας
Εγκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης,
το οποίο α) θα συλλέγει διαρκώς και αυτόµατα πληροφορίες για την κυκλοφορία, β) θα
συντονίζει αποτελεσµατικά και σε πραγµατικό χρόνο τη λειτουργία των σηµατοδοτών, τα µέσα
µαζικής µεταφοράς και τις δράσεις της Τροχαίας και γ) θα ενηµερώνει σε πραγµατικό χρόνο τους
χρήστες του Συστήµατος Μεταφορών (οδηγούς, επιβάτες ΜΜΜ, κ.λπ.).
Αξιοποίηση και εφαρµογή “έξυπνων” συγκοινωνιακών συστηµάτων διαχείρισης
κυκλοφορίας (επιλογή εναλλακτικών διαδροµών κατά τις ώρες αιχµής, ελεγχόµενη στάθµευση
χαµηλής προτεραιότητας για εργαζόµενους και επισκέπτες, πληροφόρηση για έκτακτα
συµβάντα, κ.λπ.) µε την αξιοποίηση των εφαρµογών της τηλεµατικής.
Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος στατικής και δυναµικής πληροφόρησης των
χρηστών για το Σύστηµα Μεταφορών της Θεσσαλονίκης (ραδιοφωνικός σταθµός για την
κυκλοφορία, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δηµόσια ανακοίνωση των ωραρίων των ΜΜΜ σε κάθε
στάση, αναρτηµένοι συγκοινωνιακοί χάρτες σε επιλεγµένα σηµεία της πόλης, κλπ.) µε
αξιοποίηση των εφαρµογών της τηλεµατικής.
Ενίσχυση µε επαρκή αριθµό σύγχρονων µέσων επιτήρησης (κάµερες, ραντάρ, κλπ.).
Η προµήθεια του εξοπλισµού πρέπει να συνδυαστεί αφενός µε τις σχετικές νοµοθετικές
ρυθµίσεις (ευθύνη ιδιοκτήτη οχήµατος, διασφάλιση προσωπικών δεδοµένων, κλπ.) και αφετέρου
µε την αντίστοιχη αποτελεσµατική οργάνωση της ιδιαίτερα σύνθετης και χρονοβόρας
διεκπεραίωσης του έργου στο γραφείο. Επιπλέον, απαιτείται τακτική και συστηµατική
αξιολόγηση της επιρροής των µέτρων επιτήρησης της οδικής κυκλοφορίας, ώστε να
εντοπίζονται οι επιτυχηµένες δράσεις που πρέπει να επαναλαµβάνονται, καθώς και εκείνες που
πρέπει να εγκαταλείπονται λόγω της χαµηλής ή αρνητικής επιρροής τους.
Καθορισµός ωραρίου φορτοεκφορτώσεων ανά περιοχή, έτσι ώστε α) να µην
εµποδίζεται η κίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε όλες τις ώρες και των οχηµάτων κατά
τις ώρες αιχµής και, και β) να µην προκαλείται όχληση στους µόνιµους κατοίκους.
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.

6. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ως µοναδικό Μέσο Μαζικής Μεταφοράς το αστικό λεωφορείο. Η
αποκλειστικότητα αυτή κάνει επιτακτική την ανάγκη λήψης γενναίων µέτρων υπέρ της χρήσης
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και βέλτιστης λειτουργίας του συγκεκριµένου µέσου, έως την ολοκλήρωση, των έργων για Μέσα
Σταθερής Τροχιάς στην πόλη.
Αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραµµών µε τη δηµιουργία νέων λεωφορειακών
συνδέσεων και τον ανασχεδιασµό και επέκταση υφιστάµενων µε σκοπό α) την µεγαλύτερη
δυνατή κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών, β) την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων
χώρων γένεσης µεγάλου αριθµού µετακινήσεων εντός και εκτός αστικού ιστού πόλης (πχ.
Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ, Αεροδρόµιο, ΚΤΕΛ, Νοσοκοµεία Παπανικολάου και Παπαγεωργίου, Ζώνη
Καινοτοµίας, χώροι άθλησης, περιοχές αναψυχής και θεαµάτων, κ.λπ.) και γ) την αποφυγή
δηµιουργίας επικαλύψεων και υπερπροσφοράς. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται η σύνδεση
συγκεκριµένων περιοχών και χώρων µε λεωφορειακές γραµµές 24ωρης λειτουργίας, η
λεωφορειακή κάλυψη των κάθετων προς την παραλιακή ζώνη οδικών αξόνων της πόλης, κ.λπ.
Επέκταση δικτύου λεωφορειολωρίδων για το σύνολο της διαδροµής όλων των
λεωφορειακών γραµµών κορµού και αντίστοιχη βελτιστοποίηση των ανταποκρίσεών τους µε τις
περιφερειακές γραµµές.
∆ιαρκής αστυνόµευση του συνόλου των λεωφορειολωρίδων µε σύγχρονα µέσα (π.χ.
κάµερες) µε σκοπό την αυστηρή εφαρµογή των άρθρων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που
αφορούν την ορθή λειτουργία των λεωφορειολωρίδων και τη χρήση τους αποκλειστικά από
λεωφορεία και οχήµατα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, κ.λπ).
Εφαρµογή µέτρων για την ουσιαστική προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς µε κατάλληλη επικοινωνιακή και τιµολογιακή πολιτική. Ενδεικτικά αναφέρονται α) η
δηµιουργία ενιαίου εισιτηρίου πολλαπλών µετεπιβιβάσεων χρονικής διάρκειας 90 λεπτών της
ώρας, β) η θέσπιση ηµερήσιου εισιτηρίου, χρονικής διάρκειας 24 ωρών από την ώρα της
πρώτης ακύρωσής του, κ.λπ.
Παροχή κινήτρων στους Ο.Τ.Α για την ανάπτυξη ενδοδηµοτικών - διαδηµοτικών
συγκοινωνιών προκειµένου α) να καλύπτονται ανάγκες µετακινήσεων σε επίπεδο γειτονιάς των
δήµων µε τη δροµολόγηση «τοπικών» λεωφορειακών γραµµών που θα εξυπηρετούν περιοχές
του οικείου δήµου ή και άλλων όµορων δήµων και β) να εξασφαλίζεται η τροφοδοτική και
συµπληρωµατική λειτουργία τους προς τις γραµµές του Ο.Α.Σ.Θ. µε τη µεταφορά επιβατών από
και προς κεντρικές στάσεις των λεωφορειακών γραµµών του Ο.Α.Σ.Θ.
Επανασχεδιασµός των υπεραστικών γραµµών του ΚΤΕΛ, ώστε το νέο δίκτυο να
αποτελεί λειτουργική συνέχεια του δικτύου της αστικής συγκοινωνίας της πόλης στους δήµους
που βρίσκονται εκτός περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΘ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η
αλληλοτροφοδότηση ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ, γεγονός που συµβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού ιδιαίτερα στις περιοχές της επαρχίας Λαγκαδά.

7. Στάθµευση
Η Θεσσαλονίκη έχει την εικόνα µιας πόλης, στην οποία το «διπλοπαρκάρισµα» αποτελεί
άτυπο θεσµό και µεγάλο ποσοστό του ωφέλιµου χώρου πολλών βασικών οδικών αρτηριών
καταλαµβάνεται από παράνοµα σταθµευµένα οχήµατα. Για το λόγο αυτό απαιτείται ο
καθορισµός µιας ολοκληρωµένης πολιτικής διαχείρισης της στάθµευσης µετά από µελέτη
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και σε συνεργασία µε όλους τους συναρµόδιους φορείς, και µε βασικά χαρακτηριστικά που
αναλύονται ακολούθως.
Συστηµατικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της κατασκευής και λειτουργίας των
προβλεπόµενων υποχρεωτικών ιδιωτικών θέσεων στάθµευσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις.
Εγκατάσταση, λειτουργία και συνεχής επιτήρηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης της στάσης και της στάθµευσης των οχηµάτων το οποίο α) θα λαµβάνει υπόψη
τις ιδιαιτερότητες των χρήσεων γης σε κάθε περιοχή, β) θα δίνει προτεραιότητα στις πραγµατικές
ανάγκες των κατοίκων, γ) θα περιορίζει τις καθηµερινές µετακινήσεις µε ΙΧ οχήµατα, δ) θα
ενθαρρύνει την αύξηση της εναλλαγής στάθµευσης για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, ε) θα
δίνει έµφαση στην επιτήρηση των κρίσιµων σηµείων (κόµβοι) και των αυθαιρεσιών (στάθµευση
επί του πεζοδροµίου) και στ) θα επικαιροποιείται συνεχώς αναπροσαρµοζόµενο στα νέα
κυκλοφοριακά δεδοµένα και δεδοµένα χρήσεων γης.
Προτεραιότητα στην δηµιουργία χώρων στάθµευσης στις παρυφές των κεντρικών
περιοχών, όπου θα διασφαλίζεται η ταχεία µετεπιβίβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (αστικά
λεωφορεία προς το παρόν, Μέσα Σταθερής Τροχιάς µελλοντικά).
Κατασκευή υπογείων χώρων στάθµευσης στις κεντρικές περιοχές µε σχεδόν
αποκλειστική χρήση από τους κατοίκους. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σταθµοί αυτοκινήτων στις
κεντρικές περιοχές θα αποτελέσουν πόλο έλξης περισσότερων ΙΧ µε αποτέλεσµα τη µείωση της
χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στις µετακινήσεις από και προς το κέντρο και την
περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών κυκλοφορίας και ποιότητας ζωής στις περιοχές αυτές.
Εξυπηρέτηση της στάσης και της στάθµευσης ειδικών κατηγοριών οχηµάτων µε
ειδικές θεσµικές και τεχνικές λύσεις (εσοχές, ωράρια, κλπ.) και αντίστοιχο σύστηµα επιτήρησης
µε έµφαση στα φορτηγά, τα οχήµατα τροφοδοσίας, τα ταξί, τα δίκυκλα και τα οχήµατα άµεσης
επέµβασης.
Εφαρµογή κατάλληλης τιµολογιακής πολιτικής στην οποία θα εξασφαλίζεται η
διαφοροποίηση τιµολόγησης για κατηγορίες µετακινουµένων (συνδυασµένη τιµολόγηση για
χρήστες των ΜΜΜ) και η ελαστικότητα ανάλογα µε την ηµέρα και τις ώρες χρήσης
(αποθάρρυνση µακροχρόνιας στάθµευσης παρά την οδό, µε ωριαία τιµολόγηση που
κλιµακώνεται προοδευτικά σε σχέση µε τη διάρκεια στάθµευσης).
Συστηµατική παρακολούθηση και δηµοσιοποίηση των επιπτώσεων των µέτρων
διαχείρισης της στάθµευσης µε τη χρήση κατάλληλων δεικτών απόδοσης (βαθµός χρήσης
σταθµών αυτοκινήτων, ρυθµός εναλλαγής, αριθµός παραβάσεων / κλήσεων, πληρωµένα
πρόστιµα), έτσι ώστε αφενός να προσδιορίζονται τα περισσότερο επιτυχηµένα µέτρα και
αφετέρου να γίνονται όλοι οι οδηγοί ενεργοί συµµέτοχοι και αρωγοί στις προσπάθειες.

8. Ποιότητα ζωής
Εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου της οδικής ασφάλειας µε συνεχή
επιτήρηση της οδικής υποδοµής (συντήρηση οδών, κατασκευαστικές κακοτεχνίες, κλπ), και
τακτικούς ελέγχους των οχηµάτων (ΚΤΕΟ κλπ) και της συµπεριφοράς των οδηγών (οδήγηση
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υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, κλπ) και έξυπνο σύστηµα συµµόρφωσης των
παραβατών. Τακτική δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων.
Αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου της εκποµπής καυσαερίων και ηχορύπανσης από
τα οχήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των δικύκλων, ταξί, φορτηγών, λεωφορείων και κρατικών
οχηµάτων. Τακτική δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων.
Σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάµενων λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. από καινούργια,
που θα χρησιµοποιούν εναλλακτικά καύσιµα και τεχνολογίες κινητήρων φιλικότερων προς το
περιβάλλον (π.χ. φυσικό αέριο, ηλεκτροκίνηση).
∆ηµιουργία ελκυστικών δικτύων πεζοδρόµων και γενικότερα αξόνων κίνησης πεζών σε
επιλεγµένα µέρη των κεντρικών αστικών περιοχών, µε κατάλληλη σήµανση και πληροφόρηση,
µέσα από τους οποίους θα αναδεικνύονται σηµεία ενδιαφέροντος και οµορφιάς της
Θεσσαλονίκης και θα αναβαθµίζεται η πολιτιστική και αισθητική διάσταση της πόλης.
∆ηµιουργία δικτύων ποδηλατοδρόµων µε προώθηση µέτρων ενθάρρυνσης της χρήσης
του ποδηλάτου (διαχωρισµένος χώρος κίνησης, χώροι ασφαλούς στάθµευσης και φύλαξης,
προτεραιότητα σε διασταυρώσεις, κλπ.). Έµφαση πρέπει να δοθεί καταρχήν στην αξιοποίηση
του θαλάσσιου µετώπου της πόλης (από Καλαµαριά έως το λιµάνι) όπου οι συνθήκες είναι
ευνοϊκές για δηµιουργία σύγχρονου και ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόµων.
Εφαρµογή µέτρων υποβοήθησης µετακινήσεων των Α.Μ.Ε.Α. (ράµπες σε όλες τις
διασταυρώσεις ώστε να αποκαθίσταται πλήρες δίκτυο κίνησης των Α.Μ.Ε.Α. στην πόλη, θέσεις
στάθµευσης παρά την οδό και εκτός οδού, ηχητικά σήµατα στους σηµατοδοτούµενους κόµβους,
κ.λπ.) και διαρκής αστυνόµευσή τους µε ιδιαίτερη αυστηρότητα για τους παραβάτες αυτών.
∆ωρεάν εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ µε την προµήθεια µικρών λεωφορείων (mini-buses), που θα
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης και σε
συντονισµό µε ανάλογες υπηρεσίες που ήδη προσφέρονται (π.χ. Λευκό ΤΑΧΙ, ∆ηµοτική
υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, κ.λπ.).
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