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EDITORIAL
In Memoriam
Πέρασαν επτά χρόνια µέχρις ότου η Αθήνα (και σταδιακά ολόκληρη η Ελλάδα)
να ξαναποκτήσει ένα δυναµικό χάρτη κυκλοφορίας! Το έτος 2005, ο ∆υναµικός Χάρτης Κυκλοφορίας του ΕΜΠ έπαψε να λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο
γιατί, µετά από µακροχρόνια συνεργασία, το κράτος (ΥΠΕΧΩ∆Ε) του έκοψε τη
δυνατότητα επικοινωνίας µε το σύστηµα παροχής στοιχείων που το ίδιο είχε
επινοήσει, αναπτύξει και χρηµατοδοτήσει, αρχικά µε δηµόσιους πόρους του
τακτικού προϋπολογισµού του και στη συνέχεια από τα ερευνητικά του προγράµµατα.
Από το τέλος Μαΐου 2012, η Microsoft µέσω της εφαρµογής view traffic της
υπηρεσίας Bing Maps™ και σε συνεργασία µε τη Nokia παρέχουν πληροφορίες
για την κυκλοφορία σε 24 χώρες ανάµεσα στις οποίες και η Ελλάδα. Ενδεχοµένως σύντοµα θα ακολουθήσει και η Google οποία µέχρι σήµερα δεν έχει
περιλάβει την Ελλάδα στο σχετικό της πρόγραµµα των Google Maps™.
In memoriam λοιπόν στην προσπάθεια µίας µικρής ερευνητικής οµάδας, που
15 χρόνια πριν την Microsoft ή την Google, παρείχε αυτό το οποίο παρέχεται
σήµερα επενδυµένο µε δεκάδες διπλώµατα ευρεσιτεχνίας αξίας εκατοντάδων
εκατοµµυρίων δολαρίων από τους δύο κολοσσούς της τεχνολογίας.
Το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN, στη διεθνή προβολή του ∆υναµικού Χάρτη Κυκλοφοριακής Πληροφόρησης της Αθήνας το 1997, ανέφερε ότι «το πραγµατικό εύρηµα για την οµάδα του ΕΜΠ σχετικά µε τις υπηρεσίες πληροφοριών
µετακίνησης που βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο, είναι το απλό γεγονός ότι χρησιµοποίησε την υπάρχουσα υποδοµή του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας για την
παροχή αυτής της βασικής πληροφόρησης, που γίνεται για δηµόσια χρήση»
(CNN Passport, 15.10.1997).
Σαν σήµερα όµως (6 Σεπτεµβρίου) πριν από επτά χρόνια, µε µία Υπουργική
Απόφαση που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ∆εύτερο), ΦΕΚ 1252, τα στοιχεία αυτά δεν µπορούν πλέον να διατίθενται ως δηµόσιο αγαθό, ακόµη και για την εκπαίδευση, ορίζοντας ότι «Για Ανώτατα και
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πολυτεχνικές Σχολές, Τ.Ε.Ι. κλπ.), καθώς
και για καθηγητές και σπουδαστές των σχολών αυτών, η τιµή διάθεσης των
παραπάνω κυκλοφοριακών στοιχείων ορίζεται στο 50% των αναφεροµένων
παραπάνω τιµών και θα χορηγούνται βάσει βεβαίωσης, που θα αποδεικνύει
την ιδιότητα (sic) του ενδιαφεροµένου».
Αυτό οδήγησε σε µία ραγδαία υποβάθµιση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προσπαθειών και σταδιακά κατέστησε αδύνατη την οικονοµική βιωσιµότητα των προγραµµάτων έρευνας και καινοτοµίας, αφού η βάση της ανάπτυξης,
η εξασφάλιση δηλαδή πρωτογενών στοιχείων, έγινε τόσο απαγορευτική που
δεν µπόρεσε ποτέ να αντισταθµιστεί από την οποιαδήποτε προστιθέµενη επιστηµονική αξία. Σηµειώνεται ότι σχεδόν σε όλα τα προγράµµατα συνεργασίας,
1 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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οι τράπεζες απέρριπταν πάντα τα σχέδια χρηµατοδότησης (business plan) ως ασύµφορα. Το ΕΜΠ (Τοµέας Μεταφορών και
Συγκοινωνιακής Υποδοµής) προκειµένου να διατηρήσει (να
διατηρήσει απλώς!) τη διεθνή παρουσία του στην έρευνα στο
σχετικό τεχνολογικό αντικείµενο, δαπανά δηµόσιους πόρους
από τα συνεχώς µειούµενα (µέχρι οριστικού µηδενισµού) κονδύλια του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για να εγκαταστήσει καινούργιες διατάξεις, οι οποίες όµως λόγω του
µεγάλου κόστους, αναπτύσσονται σε περιορισµένη έκταση µε

υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Πώς θα τα καταφέρει η χώρα να ‘επανεκκινήσει’; Πού θα αναπτυχθούν η τεχνολογική έρευνα και η καινοτοµία, η απαρχή
δηλαδή της ανάπτυξης; Τώρα όλοι ξέρετε ή, ενδεχοµένως, µερικοί τελευταίοι από εσάς και να απεύχεστε: εκεί που ξενιτεύονται οι τέως φοιτητές µας για ένα δεύτερο master ή
διδακτορικό;
Αντώνης Σταθόπουλος
Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας ΣΕΣ

(Πηγή:
http://www.bing.com/maps/)

(Πηγή:
http://www.transport.ntu
a.gr/map/)

2 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Βιωσιµη Αστικη Κινητικοτητα
Νικόλαος Ηλιού*

Ορισµός βιώσιµης κινητικότητας

∆είκτες βιώσιµης κινητικότητας

∆εν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισµός της έννοιας της βιώσιµης
κινητικότητας. Ένας από τους πιο διαδεδοµένους είναι ότι ένα
βιώσιµο µέσο µεταφοράς αποτιµάται από το «πώς τα περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά συστήµατα αλληλεπιδρούν
µε βάση αµοιβαία πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα σε ποικίλες
χωρικές κλίµακες λειτουργίας» (Towards a Sustainable Future, 1997). Περιγραφικά, η έννοια της βιωσιµότητας αποτελείται από τρεις συνιστώσες (πυλώνες), ο κοινός τόπος των
οποίων δηµιουργεί τη βάση της (Σχήµα 1).

Ο ορισµός της έννοιας της βιώσιµης κινητικότητας αποτελεί το
πρώτο βήµα για τη δηµιουργία δεικτών µέτρησης της δυνατότητας ενός συστήµατος µεταφορών να συνεισφέρει στην πρόοδο µιας κοινωνίας προς την κατεύθυνση της βιωσιµότητας. Η
κοινή διαπίστωση πως «ό,τι µπορεί να µετρηθεί µπορεί και να
διαχειριστεί» µπορεί να εφαρµοστεί και για την αξιολόγηση της
έννοιας της βιωσιµότητας. Η έννοια του «δείκτη µέτρησης» συνιστά µια «επιλεγµένη και καθορισµένη µεταβλητή για τη µέτρηση της προόδου ενός στόχου» (Gudmundsson, 2001). Οι
δείκτες µέτρησης της βιώσιµης κινητικότητας ενσωµατώνουν
τη σχέση µεταξύ των τριών συστατικών στοιχείων της (οικονοµία, κοινωνία και περιβάλλον). Ένας κατάλληλος για το σκοπό
αυτό δείκτης θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον δυο από
τα τρία ανωτέρω χαρακτηριστικά, να αναγνωρίζει την αρνητική
διάσταση ενός προβλήµατος και να συµβάλλει στη διόρθωσή
του (Hart, 2006). Ένας δείκτης πρέπει να µετρά τα χαρακτηριστικά µιας κατάστασης και να δηµιουργεί βάσεις δεδοµένων,
ώστε να µπορεί να προβεί σε µελλοντικές συγκρίσεις και αξιολογήσεις ενός φαινόµενου. Η βιώσιµη κινητικότητα µπορεί να
αξιολογηθεί µε βάση 17 δείκτες οι οποίοι κατανέµονται ανάµεσα στους τρεις πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας
και της οικονοµίας (Gilbert et al, 2002).

Σχήµα 1: Οι συνιστώσες της έννοιας της βιωσιµότητας
4 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Βασικές Αρχές Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας
Βιώσιµη αστική κινητικότητα είναι αυτή που εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας για ελεύθερη µετακίνηση, προσβασιµότητα,
επικοινωνία, δραστηριοποίηση και κοινωνική επαφή, χωρίς να
«θυσιάζει» βασικές ανθρώπινες ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις
και προοπτικές σήµερα ή στο µέλλον. (World Business Council
for Sustainable Development 2004).

Οι βασικές αρχές επιγραµµατικά µπορούν να συνοψιστούν στους
παρακάτω άξονες.
• Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
• Ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης υγείας
• Εξυπηρέτηση απαιτήσεων του πληθυσµού για µετακίνηση
• Υποστήριξη της υγιούς & κοινωνικά δίκαιης οικονοµικής δραστηριότητας
• Μείωση κόστους µετακίνησης
• Περιορισµός κόστους υποδοµών
• Ενεργειακή οικονοµία και διατηρησιµότητα
• Εξασφάλιση βιωσιµότητας συστήµατος µεταφορών

Νέα Ευρωπαϊκή πολιτική: «Προς
ένα νέο πολιτισµό για τις αστικές
µετακινήσεις»
Η Ε.Ε. προχώρησε το 2006 στην εκπόνηση της «Ενδιάµεσης
ανασκόπησης της Λευκής Βίβλου για τις Μεταφορές 2001»
(Mid-term review of the European Commission’s 2001 Transport White Paper), ανακοινώνοντας την πρόθεση για τη δηµιουργία της «Πράσινης Βίβλου για τις Αστικές Μεταφορές». Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Σεπτέµβριου 2007 εξέδωσε τη Νέα

Ευρωπαϊκή Πολιτική και συγκεκριµένα την πρόταση για την
«Πράσινη Βίβλο: Προς ένα νέο πολιτισµό για τις αστικές µετακινήσεις» (Green Paper: Towards a new culture for urban mobility), µε σκοπό µετά από διαβούλευση να διαµορφωθεί ένα
«Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για την Αστική Κινητικότητα» που
θα πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη-µέλη και θα ορίζει χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής και ανάθεση δραστηριοτήτων. Τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πόλεις εξετάζονται ως
µέρος µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης θέτοντας τους παρακάτω στόχους:
• «Προς πόλεις ελεύθερης ροής». Εργαλεία είναι η δηµιουργία
ενός συστήµατος επισήµανσης για την αντιµετώπιση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των πολιτών.
• «Προς πιο πράσινες πόλεις». Εργαλεία είναι η προώθηση της
χρήσης καθαρών και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών
των οχηµάτων, οι δυνατότητες για κοινή πράσινη προµήθεια
οχηµάτων στις αστικές συγκοινωνίες, η δηµιουργία Πράσινων
Ζωνών, η βελτίωση της τεχνολογίας των οχηµάτων και της
ποιότητας των καυσίµων, τα εναλλακτικά καύσιµα, βιοκαύσιµα και η οικολογική οδήγηση (eco-driving).
• «Προς πιο έξυπνες αστικές συγκοινωνίες». Εργαλεία είναι οι
καλύτερες υπηρεσίες πληροφόρησης του κοινού για καλύτερη κινητικότητα µέσω των «Έξυπνων Συστηµάτων Μεταφορών» (ΕΣΜ) στις πόλεις.
• «Προσβάσιµες αστικές συγκοινωνίες». Εργαλεία είναι η βελτίωση της ποιότητας των µαζικών µεταφορών, η δηµιουργία
ειδικών λωρίδων κίνησης, η δηµιουργία Ευρωπαϊκού Χάρτη
για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών, καθώς
και ο συντονισµός αστικών και προαστιακών συγκοινωνιών µε
το σχεδιασµό χρήσεων γης.
• «Προς ασφαλείς αστικές µετακινήσεις». Εργαλεία είναι βελτίωση της οδικής και προσωπικής ασφάλειας των πολιτών.
Οι οριζόντιες δράσεις για την υποστήριξη των προτεινόµενων
µέτρων περιλαµβάνουν αλλαγές στο θεσµικό και νοµοθετικό
πλαίσιο, τη δηµιουργία ενός Παρατηρητηρίου Αστικής Κινητικότητας στο πρότυπο του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας,
καθώς και τη συστηµατική ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Επίσης, είναι αναγκαία η διερεύνηση
των οικονοµικών πηγών για την εκπόνηση έργων µέσα από τα
διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο Συνοχής.

Βιώσιµα µέσα µετακίνησης
Τα βιώσιµα µέσα µετακίνησης συνεισφέρουν στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονοµική βιωσιµότητα των κοινωνιών στις
οποίες εντάσσονται. Ένα σύστηµα µέσων µεταφοράς εξυπηρετεί τις κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες για προσωπική
επαφή, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τα
οφέλη της αύξησης της κινητικότητας. Τα πλεονεκτήµατα όµως
της αύξησης της κινητικότητας πρέπει να ισοσταθµιστούν απέναντι στο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονοµικό κόστος που
προκαλεί ένα σύστηµα ή µέσο µεταφοράς. Μερικά από τα σηµαντικότερα βιώσιµα µέσα µετακίνησης είναι το ποδήλατο και
η πεζή κίνηση.

5 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Το ποδήλατο και η έννοια της
«ποδηλατικότητας» (bikeability)
Ποδήλατο είναι το δίτροχο (µερικές φορές τρίτροχο) όχηµα, που
κινείται καθώς ο αναβάτης του χρησιµοποιεί τη µυϊκή δύναµη
των ποδιών του. Οι κοινωνίες σε όλο τον κόσµο βιώνουν την αυξανόµενη ανάγκη και ευθύνη να παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν το ποδήλατό τους πιο συχνά, να
έχουν πρόσβαση µε αυτό σε περισσότερες τοποθεσίες και να κινούνται µε µεγαλύτερη ασφάλεια.

•

•

•

•
Η χρήση του ποδηλάτου παρέχει οικονοµικά οφέλη στην κοινωνία, όπως τη µείωση του ποσοστού του οικογενειακού προϋπολογισµού που αφιερώνεται στη χρήση του αυτοκινήτου, τη
µείωση των χαµένων εργατοωρών λόγω κυκλοφοριακής συµφόρησης, καθώς και µείωσης των εξόδων νοσηλείας, λόγω των
θετικών επιπτώσεων της σωµατικής άσκησης στην υγεία του ποδηλάτη. Τα οφέλη είναι επίσης πολιτικά, όπως η µείωση της
εξάρτησης από ορυκτά καύσιµα και η αύξηση της ενεργειακής
επάρκειας µιας χώρας. Τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα της χρήσης του ποδηλάτου αφορούν τη βελτίωση της δηµοκρατικότητας
της κινητικότητας και τη µεγαλύτερη αυτονοµία και προσβασιµότητα του αστικού χώρου από όλα τα µέλη µιας κοινωνίας.
Τέλος, τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου µπορούν να εκφραστούν σε όρους βελτίωσης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και εποµένως όλων των οικοσυστηµάτων,
µειώνοντας την ατµοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση και την
κατανάλωση πολύτιµου αστικού χώρου.
Στο επίπεδο της πόλης τα οφέλη από τη χρήση του ποδηλάτου
είναι πιο ορατά, καθώς οι πόλεις βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
των πολιτών. Επίσης, µπορεί να επιτευχθεί οικονοµία κλίµακας
στους ακόλουθους τοµείς:
• Μείωση του αριθµού των οχηµάτων που κυκλοφορούν στις
οδούς και αύξηση της χρήσης της δηµόσιας συγκοινωνίας, ιδιαίτερα αν επιτευχθεί η διασύνδεσή της µε το ποδήλατο (bike
on bus services).
• Βελτίωση της ροής των οχηµάτων και µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης.
• Μειωµένη κατανάλωση αστικού χώρου στις οδούς για κίνηση
και στάθµευση οχηµάτων, καθώς και µείωση των απαιτούµενων κονδυλίων για έργα υποδοµής στις πόλεις.
Ένα οδικό δίκτυο για να υποστηρίξει την κίνηση του ποδηλάτου,
να είναι δηλαδή «ποδηλατήσιµο» ή «bikeable», πρέπει να συµφωνεί µε τα εξής χαρακτηριστικά (Bikeability Checklist):
• Εξυπηρετικότητα: Η χάραξη του δικτύου ροής των ποδηλάτων πρέπει να είναι άµεση, βασισµένη στις επιθυµητές διαδροµές ποδηλατιστών. Οι περιπορείες γενικά πρέπει να
6 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

αποφεύγονται, ενώ πρέπει να παρέχεται στην οδό ξεκάθαρη
οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση.
Προσβασιµότητα: Το δίκτυο ροής των ποδηλάτων πρέπει να
είναι συνεχές, συνδέοντας όλα τα δυνατά σηµεία προέλευσηςπροορισµών.
Ασφάλεια: Ο σχεδιασµός του δικτύου θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τις κυκλοφοριακές εµπλοκές µε τους λοιπούς χρήστες
της οδού (πεζούς, οχήµατα). ∆ράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και ταχύτητας των οχηµάτων στις οδούς κίνησης των ποδηλάτων.
Άνεση: Οι ποδηλάτες θέλουν οµαλά και επαρκώς συντηρηµένα οδοστρώµατα, σύνδεση µε ράµπες σε ανισοσταθµίες της
οδικής υποδοµής, καθώς και ήπιες κατά µήκος και εγκάρσιες
κλίσεις στην οδό. Οι διαδροµές πρέπει να αποφεύγουν πολλαπλούς ελιγµούς και διακοπές. Τα µέτρα ήπιας κυκλοφορίας
οφείλουν να είναι φιλικά στον ποδηλάτη, ενώ οι ποδηλατόδροµοι και οι λωρίδες κίνησης των ποδηλάτων πρέπει να είναι
ικανοποιητικού πλάτους.
Ελκυστικότητα: Οι διαδροµές πρέπει να είναι ελκυστικές
στους ποδηλάτες µε αντικειµενικά κριτήρια. Η αισθητική, η
ηχητική και οπτική ρύπανση, ο αστικός σχεδιασµός και η ποιότητα των υλικών κατασκευής του οδικού περιβάλλοντος
αποτελούν σηµαντικά χαρακτηριστικά.

Το περπάτηµα και η έννοια της
«περπατησιµότητας» (walkability)
Το περπάτηµα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα είδη βιώσιµης
αστικής κινητικότητας. Οι πεζές µετακινήσεις γίνονται τόσο για την
προσέγγιση σε χώρους εργασίας, εκπαίδευσης και αγορών, όσο
και για σωµατική άσκηση και αναψυχή. Το περπάτηµα εκτός από
αυτοτελή µετακίνηση, αποτελεί επίσης συνδετικό κρίκο µεταξύ
των διαφορετικών µέσων µεταφοράς. Αν και µερικές διαδροµές
γίνονται αποκλειστικά µε τα πόδια, άλλες περιλαµβάνουν το περπάτηµα ως στοιχείο της όλης διαδροµής, όπως το περπάτηµα από
το σπίτι στη στάση του λεωφορείου ή άλλου Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) ή από το σπίτι στο αυτοκίνητο και αντίστροφα.
Το περπάτηµα για την αλλαγή µεταφορικού µέσου δεν αποτελεί
ξεχωριστή µετακίνηση, αλλά αποτελεί τµήµα της µετακίνησης
που γίνεται µε άλλα µέσα. Το περπάτηµα µπορεί να θεωρηθεί ο
πιο βασικός κρίκος του µεταφορικού συστήµατος για τους εξής
λόγους:
• Είναι παγκόσµιο. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται µε τη δυνατότητα πεζής κίνησης και όλες οι µετακινήσεις σε ένα σκέλος
τους απαιτούν πεζή σύνδεση.
• Είναι γενικά αποδεκτό, καθώς τόσο οικονοµικά όσο και κοινωνικά οι πολίτες βασίζονται στο περπάτηµα για τη µετακίνησή τους.
• Συνδέει µεταξύ τους διαφορετικά µέσα µετακίνησης, καθώς
ακόµα και οι οδικές και αεροπορικές µετακινήσεις βασίζονται στο περπάτηµα.
• Παρέχει επιπλέον οφέλη, όπως σωµατική άσκηση και αναψυχή.
Το περπάτηµα σε µια αστική περιοχή σηµαίνει ότι ο πεζός έρχεται σε επαφή τόσο µε το οδικό περιβάλλον όσο και µε τους υπόλοιπους οδικούς χρήστες. Η επιλογή µιας διαδροµής για την κί
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νηση του πεζού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σύµφωνα
µε την µελέτη “Measuring Pedestrian Accessibility” (2004) του
Πανεπιστηµίου του Leeds (UK), αναγνωρίζονται τέσσερις υποκατηγορίες που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση του πεζού
µε το αστικό οδικό περιβάλλον και δύο µε τους υπόλοιπους οδικούς χρήστες:
• ∆ίκτυο κίνησης πεζών.
• Οδικό περιβάλλον κίνησης πεζών.
• Παροχή και συντήρηση της οδικής υποδοµής.
• Χρήσεις γης και πολεοδοµικός – χωροταξικός σχεδιασµός.
• Αλληλεπίδραση µε άλλους οδικούς χρήστες.
• Αλληλεπίδραση µε τη µηχανοκίνητη κυκλοφορία.
Για να είναι δυνατόν να περπατήσουν µε ασφάλεια σε µια αστική
οδό, δηλαδή να είναι «περπατήσιµη» ή «walkable», οι πεζοί
χρειάζονται τα εξής:
• Έναν ασφαλή οδικό χώρο για να περπατήσουν. Αυτό σηµαίνει
την απαίτηση για:
α) οµαλή και χωρίς εµπόδια οδική επιφάνεια µε επαρκές
πλάτος για να δύνανται δυο αναπηρικά αµαξίδια να διασταυρωθούν µεταξύ τους,
β) πεζοδρόµιο ή διάδροµο διαχωρισµένο από την οδική κυκλοφορία και
γ) ασφαλείς οδικές διασταυρώσεις µε διαβάσεις και κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση. Σε οδούς µε χαµηλή ταχύτητα κίνησης και κυκλοφοριακό φόρτο οχηµάτων, ένα
ασφαλτοστρωµένο έρεισµα µπορεί να είναι ασφαλές για την
κίνηση των πεζών.
• Ικανότητα να αντιληφθούν την εισερχόµενη κυκλοφορία. Οι
πεζοί πρέπει να είναι ικανοί να αντιλαµβάνονται την εισερχόµενη κυκλοφορία των οχηµάτων, τόσο κατά τη διάρκεια της
µέρας όσο και της νύχτας.
• Πρόσβαση σε πεζοδρόµια και διαβάσεις. Αυτό συνιστά την
ύπαρξη καλά σχεδιασµένων ραµπών που να διευκολύνουν
την αλλαγή υψοµετρικού επιπέδου κίνησης των πεζών.
• Επαρκή χρόνο για να διασχίσουν τις οδούς. Οι πεζοί πρέπει να
διαθέτουν επαρκή χρόνο για να διασχίσουν µια διασταύρωση
από διαβάσεις µε ή χωρίς φωτεινό σηµατοδότη. Αν δεν υπάρχει φωτεινός σηµατοδότης για τους πεζούς, τότε θα πρέπει να
διατίθενται επαρκή κενά στην κυκλοφορία των οχηµάτων,
καθώς και οι οδηγοί να σέβονται τους πεζούς.
• Σήµανση και διαγράµµιση για την κίνηση των πεζών. Περιλαµβάνει τόσο την οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, όσο
και σήµανση για την εύρεση µιας διαδροµής από τους πεζούς.
• Συνεχείς υποδοµές. Το οδικό δίκτυο των πεζών πρέπει να είναι
ελεύθερο από εµπόδια, ελλείψεις και απότοµες αλλαγές στο

πλάτος της υποδοµής. Η οδική υποδοµή πρέπει να είναι κατασκευασµένη επί του άξονα των επιθυµητών διαδροµών κίνησης των πεζών.
Οι «επιθυµητές διαδροµές κίνησης πεζών» ή «pedestrian desire lines» είναι προτιµητέες διαδροµές περπατήµατος οι οποίες
είναι συχνά οι πιο σύντοµες και ελκυστικές διαδροµές µεταξύ
δυο σηµείων. Μπορούν πρακτικά να ανιχνευθούν από τα ίχνη
των πεζών στο χώµα ή το γρασίδι και υποδεικνύουν την ανάγκη
για την κατασκευή οδικής υποδοµής κίνησης των πεζών.
Σύµφωνα µε τη µελέτη “A residents guide for creating safe and
walkable communities” (2008) στις ΗΠΑ, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας των πεζών στην κίνησή τους σε µια αστική περιοχή είναι αποτέλεσµα πολλών δράσεων. Συνοπτικά, οι
δράσεις µπορούν να περιγραφούν µε «4E», οι οποίες συνδυαστικά µπορούν να οδηγήσουν στα βέλτιστα αποτελέσµατα. Οι
δράσεις «4E» είναι οι εξής:
• Engineering (µηχανική): Αλλαγές στην οδική υποδοµή που
επιδρούν τη λειτουργία και την κίνηση των οχηµάτων και των
πεζών
• Education (εκπαίδευση): Εκστρατείες εκπαίδευσης των
πεζών και των οδηγών οχηµάτων για τη βελτίωση της συµπεριφοράς κίνησής τους.
• Enforcement (εφαρµογή): Εφαρµογή της νοµοθεσίας που
σχετίζεται µε τους πεζούς.
• Encouragement (ενθάρρυνση): Προσπάθειες για την προώθηση της πεζής µετακίνησης και τη βελτίωση του επιπέδου
περπατήµατος σε µια πόλη.
Βιβλιογραφία
- A resident’s guide for creating safe and walkable communities
(2008), FHWA-SA-07-016
- A review of factors which influence pedestrian use of the streets:
Task 1 report for an EPSRC funded project on Measuring Pedestrian
Accessibility (2004), Institute for Transport Studies, University of
Leeds, www.eprints.whiterose.ac.uk
- Bikeability Checklist, How bikeable is your community? U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration
- Gilbert, R., Irwin, N., Hollingworth, B., and Blais, P., (2002). Sustainable Transportation Performance Indicators (STPI), Centre for Sustainable Transportation, www.richardgilbert.ca
- Gudmundsson, H., (2001). Indicators and Performance Measures for
Transportation, Environment and Sustainability in North America, Report from a German Marshall Fund Fellowship 2000 individual study
tour October 2000, National Environmental Research Institute,
Roskilde, Denmark, www.dmu.dk
- Green Paper: Towards a new culture for urban mobility, COM (2007)
551 Final, Brussels 2007
- Hart, M., (2006) Guide to Sustainable Community Indicators (Second
Edition), Sustainable Measures, West Hartford, CT, www.sustainablemeasures.com
- Keep Europe moving – Sustainable mobility for our continent: Midterm review of the European Commission’s 2001 Transport White
Paper, COM (2006) 314 final, Brussels 2006
- Towards a Sustainable Future; Addressing the Long-Term Effects of
Motor Vehicle Transportation on Climate and Ecology (1997), Transportation Research Board Special Report 251.
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Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.
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Ο σχεδιασµος της Βιωσιµης Αστικης
Κινητικοτητας Σε Ελληνικες Πολεις:
Παραδειγµατα Απο Την Ευρωπαϊκη
Εµπειρια
Ιωάννης Κολιούσης*, Ερµοφίλη Τουµπουλίδη**, Στράτος Παπαδηµητρίου***

1. Η κατάσταση σήµερα

Ε

ίναι κοινός τόπος να λεχθεί ότι προτιµούµε στις καθηµερινές µας µετακινήσεις το ιδιωτικό επιβατικό µας αυτοκίνητο. Ακόµη και για µικρές αποστάσεις επιλέγουµε το
αυτοκίνητο αντί να περπατήσουµε ή να κάνουµε ποδήλατο. Γιατί
όµως επιλέγουµε έτσι και γιατί όλοι ρίχνουν το φταίξιµο στον πολίτη λέγοντας ότι σε ατοµικό επίπεδο όλοι φταίµε; Μήπως η κατάσταση δεν είναι τελικά έτσι;
Παρ’ όλο που η κυρίαρχη ιδέα είναι ότι είµαστε σηµαντικά εξαρτηµένοι από το αυτοκίνητο (και άρα φταίµε γι’ αυτό), εντούτοις,
ίσως τελικά αυτό να είναι αποτέλεσµα ενός πληµµελούς σχεδιασµού αστικής κινητικότητας παρά η αιτία του προβλήµατος.
Η θεωρία έλεγε ότι η όποια οικονοµική ανάπτυξη σε µια πόλη
προέρχεται από τη χρήση ΕΙΧ. Αυτό µε τη σειρά του οδήγησε τους
πολεοδόµους και τους συγκοινωνιολόγους να σχεδιάσουν µε-

γαλύτερα και πυκνότερα δίκτυα µεταφορών βασισµένα στη
χρήση ΕΙΧ και αν συνυπολογίσουµε και την αστική εξάπλωση,
τότε φτάνουµε στο σήµερα µε όλα τα γνωστά προβλήµατα: Οι σηµαντικά αυξηµένες µετακινήσεις µε ΕΙΧ δηµιουργούν εκποµπές
θερµοκηπίου, οι οποίες σήµερα είναι περίπου 40% υψηλότερες
σε σχέση µε το 1990. Το 2030 αναµένεται να έχουν αυξηθεί κατά
27% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 2000 και θα συνιστούν το
29% των συνολικών εκποµπών στην ΕΕ.
Με την Λευκή Βίβλο των Μεταφορών το 2011 η ΕΕ δεσµεύτηκε
να µειώσει τουλάχιστον 20% τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου µέχρι το 2020 (βλέπε Σχήµα 1). Σε αυτόν το σχεδιασµό
βελτίωσης της κατάστασης αυτής, οι Μεταφορές θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο.

Σχήµα 1: Ενεργειακοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι το 2020
8 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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2. Βιώσιµος Αστικός Σχεδιασµός:
ο καλός, ο κακός και ο «άσχετος»;
Η εταιρεία συµβούλων ArthurD. Little σε µια πρόσφατη µελέτη
της1 κατέταξε τις καλύτερες πόλεις (σε παγκόσµιο επίπεδο)
βάσει ενός δείκτη βιώσιµης κινητικότητας. Σε αυτές βλέπουµε το
HongKong, Amsterdam κ.λπ. να καταλαµβάνουν τις πρώτες θέ-

σεις. Ένα πλήθος ερωτήσεων που µας δηµιουργείται είναι πώς
αυτές οι πόλεις σχεδιάζουν την κινητικότητα των πολιτών τους;
Είναι µια γνώση νοερή (Tacit Knowledge) ή ρητή (Explicit
Knowledge); Πώς καταφέρνουν και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των περισσοτέρων (αν όχι όλων) των κατατάξεων; Πώς βελτιστοποιούν τους πόρους και πού βρίσκουν τα χρήµατα για αυτά
τα έργα;

Πίνακας 1. Top 10 πόλεις στον κόσµο βάσει δείκτη κινητικότητας A.D.Little

1

Arthur D. Little, “The Future of Urban Mobility: Towards networked, multimodal cities of 2050”, Wilhelm Lerner et.al.

Η Ε.Ε. έχει αναγνωρίσει ότι το πρόβληµα ανάπτυξης και υλοποίησης ενός «καλού» Βιώσιµου Αστικού Σχεδιασµού προέρχεται
και από την περιορισµένη γνώση των στελεχών τόσο της κεντρικής κυβέρνησης όσο και πολύ περισσότερο των δηµοτικών
/τοπικών οργανισµών. Σε αυτό το πλαίσιο χρηµατοδοτεί δύο
ερευνητικά έργα, το Transport Learning (www.transportlearning.net) και το ADVANCE (www.eu-advance.eu/) για να βελτιώσουν το σχεδιασµό των ΣΒΑΚ – Σχεδίων Αστικής Βιώσιµης
Κινητικότητας.
Και τα δύο έργα αυτά αντλούν πληροφορίες από την ευρωπαϊκή
εµπειρία, για το πώς µια πόλη αποφάσισε, ανέπτυξε και υλοποίησε επιτυχώς ένα ΣΒΑΚ. Στο τέλος της ηµέρας, το είδος των
προκλήσεων που αντιµετωπίζει κάθε πόλη είτε είναι µικρή ή µεσαία ή µεγάλη, είναι το ίδιο: αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, βελτίωση της ποιότητας του αέρα, µείωση του θορύβου,
µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης, αύξηση της κινητικότητας και της προσβασιµότητας για όλους.

Βιώσιµη; Γιατί;
• Tα επιβατικά αυτοκίνητα ευθύνονται για το 75% των διανυθέντων επιβατοχιλιοµέτρων
• Η ιδιοκτησία αυτοκινήτων ανά νοικοκυριό αυξάνεται (περίπου 38% κατά µέσο όρο, και µεταξύ 14% και 167% ανά
χώρα, για τα έτη 1990 – 2004, στην ΕΕ-25)
• Το 50% των µετακινήσεων µε ΙΧ αυτοκίνητα είναι για διαδροµές µικρότερες των 5 χιλιοµέτρων, ενώ το 30% για
διαδροµές µικρότερες των 3 χιλιοµέτρων
• Λιγότερες από το 5% των συνολικών µετακινήσεων γίνονται µε ποδήλατο
• Λιγότερες από το 0% των συνολικών µετακινήσεων γίνονται µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
• Το περπάτηµα και οι µετακινήσεις µε το ποδήλατο µειώνονται
• Η µέση πληρότητα αυτοκινήτου παραµένει κοντά στη µονάδα – Μόνο ο οδηγός!
Πηγή: Transport Learning (www.transportlearning.net)

9 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Από την µέχρι τώρα εµπειρία, 3 είναι τα συστατικά επιτυχίας ενός
ΣΒΑΚ: 1. η έγκαιρη διάγνωση του προβλήµατος, 2. η γνώση σχεδιασµού ενός ΣΒΑΚ και 3. η εµπειρία υλοποίησης. Το πρώτο
άπτεται αποκλειστικά της ηγεσίας (δήµου, περιφέρειας, κράτους). Τα άλλα δύο είναι πλέον θέµα όσων ασχολούνται µε τα
συγκοινωνιακά θέµατα σε µια περιοχή, και τους οποίους στοχεύουν να υποστηρίξουν τόσο τοTransport Learning όσο και το
ADVANCE.
Κάθε ΣΒΑΚ είναι ένας τρόπος για µια αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων µεταφορών σε αστικές περιοχές. Με
βάση τις υφιστάµενες πρακτικές και τα νοµικά πλαίσια των κρατώνµελών, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου σχεδίου είναι:
• Ενοποιηµένη προσέγγιση που λαµβάνει υπόψη της όλες τις

διαθέσιµες µορφές µετακινήσεων
• Σαφές όραµα, επιδιώξεις και ιδιαίτερη έµφαση στην επίτευξη
µετρήσιµων στόχων που ενσωµατώνονται σε µια συνολική
στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης
• Συµµετοχική προσέγγιση που περιλαµβάνει τους πολίτες και
τους ενδιαφερόµενους φορείς από την έναρξη και καθ 'όλη
τη διαδικασία σχεδιασµού
• ∆έσµευση στο υψηλότερο επίπεδο για την υλοποίηση του
ΣΒΑΚ - η βιωσιµότητα πλέον αποκτά κεντρικό ρόλο
• Ανάλυση του πραγµατικού κόστους µετακίνησης λαµβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες κοινωνικές δαπάνες και οφέλη
Το Σχήµα 2 παρουσιάζει τη διαδικασία υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ
όπως την έχει αναπτύξει το eltis (http://www.mobilityplans.eu/).

Σχήµα 2: ∆ιαδικασία υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ

Τα 11 Βήµατα του Κύκλου ΣΒΑΚ είναι αρκετά για να υλοποιήσουµε ένα επιτυχηµένο ΣΒΑΚ. Πρέπει όµως όλα να λαµβάνονται όλα εξίσου υπ’ όψιν και να γίνεται συστηµατικός σχεδιασµός
κάθε επιµέρους βήµατος ούτως ώστε να δηµιουργείται ένα

10 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

«καλό» ΣΒΑΚ, δηλαδή ενός ΣΒΑΚ που θα είναι απολύτως προσαρµοσµένο στις τοπικές ανάγκες και θα αυξάνει την κινητικότητα των πολιτών.
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Επιτυχηµένα ΣΒΑΚ: Κάν’ το όπως η Γάνδη!

τες, βίντεο, µοντέλα 3D και ενηµερωτικά δελτία για τους κατοίκους της περιοχής. Επιπλέον διενεργήθηκαν εκδηλώσεις σε
σχολεία και "cafe διαλόγου" που απέκτησαν µόνιµο χαρακτήρα
για να δοθεί στους πολίτες η ευκαιρία να εκφέρουν την άποψή
τους για το έργο.

Επιτυχηµένα ΣΒΑΚ: ∆ηµιουργώντας το Όραµα
στην Lille

Cafe ∆ιαλόγου στην Γάνδη (www.eltis.org)

Το 2007, η πόλη της Γάνδης και πέντε άλλοι τοπικοί φορείς ξεκίνησαν ένα πρόγραµµα για τη µετατροπή του κεντρικού σιδηροδροµικού σταθµού, GentSint-Pieters, και του γύρω χώρου σε
ένα τεράστιο έργο µικτής χρήσης µε συνδέσεις διατροπικών µεταφορών, µε ορίζοντα υλοποίησης το 2020. Ένα έργο τέτοιου
µεγέθους χρειαζόταν συντονισµένο σχεδιασµό αλλά και συντονισµένη στρατηγική ενηµέρωσης και διαβούλευσης για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της δηµόσιας αποδοχής των έργων.
Οι συγκοινωνιολόγοι επιστράτευσαν διάφορα µέσα µε πιο σηµαντικό ένα µόνιµο σηµείο πληροφόρησης (info-kiosk) µε χάρ-

Στη Lille, η διαδικασία ανάπτυξης των ΣΒΑΚ ξεκίνησε µετά το µεγάλο κίνηµα αστικής ανάπλασης της δεκαετίας του 1990. Ο νέος
τερµατικός σταθµός TGV / Eurostar δηµιούργησε την ευκαιρία
για τη δηµιουργία µιας νέας συνοικίας, της Euralille. Οι αρχές
της πόλεις σε συνεργασία µε τους πολεοδόµους δηµιούργησαν
το όραµα µιας οικονοµικά ισχυρής πόλης, µε διεθνές προφίλ και
το εφάρµοσαν µε επιτυχία στην περιοχή αυτή. Η ανάπλαση των
δηµόσιων χώρων και των οδών στήριξε και στηρίχτηκε από το
όραµα και δηµιούργησε αέναη κίνηση στην πόλη, αυξάνοντας
σηµαντικά την ελκυστικότητα. Ο σχεδιασµός του ΣΒΑΚ ήταν ολιστικός και µε δεδοµένα το όραµα, το στόχο και τους κρίσιµους
δείκτες απόδοσης (που είχαν επιλεχτεί κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του ΣΒΑΚ), η πόλη συνολικά επέλεξε και στηρίχτηκε
στην ανάπτυξη των επίγειων δηµοσίων µεταφορών ως µέσο για
την αναδιάρθρωση, τον επανασχεδιασµό και τον επαναπροσδιορισµό των δηµόσιων χώρων.
(Περισσότερα στο www.mobilityplans.eu)
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3. Περισσότερη υποστήριξη στην
ανάπτυξη των ΣΒΑΚ
3.1 Transport Learning
Το TRANSPORT LEARNING (Empowerment of practitioners to achieve
energy savings in urban transport) είναι ένα έργο συν-χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ το οποίο
ασχολείται µε τη δηµιουργία και υλοποίηση υψηλής ποιότητας
εκπαίδευσης στις βιώσιµες µεταφορές µε επίκεντρο υπαλλήλους δήµων και υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας.
Πιο συγκεκριµένα, το TRANSPORT LEARNING προσφέρει:
• Υψηλής ποιότητας δωρεάν εκπαίδευση σχετικά µε τις µεταφορές για τοπικές αρχές και υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας
• Υποστήριξη στους εκπαιδευόµενους για την υλοποίηση ενός
µικρού -ενδεικτικού- έργου (mini-project) µε βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την εκπαίδευση και υποστήριξη
από καταξιωµένους ακαδηµαϊκούς και επαγγελµατίες του
χώρου στην υλοποίησή του
• ∆ηµιουργία και δωρεάν διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε πανεπιστήµια και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισµούς
• Οργάνωση επιτόπιων επισκέψεων για πολιτικούς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από τις πόλεις των εκπαιδευόµενων
• ∆ηµιουργία µιας πλατφόρµας ηλεκτρονικής µάθησης (eLearning) για εκπαιδευόµενους από όλη την Ευρώπη
• Οn line κέντρο πληροφοριών µε προσαρµοσµένες πληροφορίες και υλικό για τους εκπαιδευτές σχετικά µε τις βιώσιµες
αστικές µεταφορές
Στο πλαίσιο του TRANSPORT LEARNING θα πραγµατοποιηθούν
στην Ελλάδα 8 εκπαιδευτικά σεµινάρια (από τα συνολικά 64 σε
όλη την Ε.Ε.) µε στόχο την υποστήριξη υπαλλήλων των δήµων
και των υπηρεσιών ενέργειας. Κατόπιν συνεννόησης µε την ΕΕ,
είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια και συγκοινωνιολόγοι, πολεοδόµοι καιενδιαφερόµενοι για τη Βιώσιµη Κινητικότητα.
Το Πανεπιστήµιο Πειραιά είναι ένας από τους εταίρους που συµµετέχουν στο Transport Learning, το οποίο θα φιλοξενήσει τα
12 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

εκπαιδευτικά σεµινάρια στην Ελλάδα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ενότητες που θα πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα, αλλά και για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε το έργο, µπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του έργου www.transportlearning.net.

3.2 ADVANCE: "Better planning, better cities"
To ADVANCE (Auditing and certification scheme to increase the
quality of sustainable urban mobility plans in cities) αποσκοπεί στη βελτίωση του σχεδιασµού βιώσιµης αστικής κινητικότητας σε ευρωπαϊκές πόλεις. Υποστηρίζει πόλεις και δήµους στην
ανάπτυξη και υλοποίηση των ΣΒΑΚ, βοηθώντας τους να αναπτύξουν, να εφαρµόσουν (βάσει της υφιστάµενης εµπειρίας) ένα
ΣΒΑΚ αλλά και να βελτιώσουν την ποιότητα του υλοποιούµενου
ΣΒΑΚ. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το ADVANCE θα αναπτύξει, θα δοκιµάσει και θα εφαρµόσει ένα πρότυπο σύστηµα
ελέγχου για την αξιολόγηση του σχεδιασµού αστικής κινητικότητας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η εφαρµογή του ADVANCE θα οδηγήσει σε δηµιουργία και υιοθέτηση τοπικών σχεδίων δράσης µε συγκεκριµένα µέτρα για την
κάθε πόλη. Τα σχέδια αυτά θα ευαισθητοποιήσουν τους τοπικούς
φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη συσχέτιση της ενεργειακής απόδοσης και των µεταφορών. Οι πόλεις που θα περάσουν από τον έλεγχο και θα δεσµευτούν για την εφαρµογή του
σχεδίου δράσης, θα λάβουν το πιστοποιητικό του ADVANCE. Από
την Ελλάδα συµµετέχει ο δήµος Αγίων Αναργύρων, παρ’ όλ΄
αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα γίνει προσπάθεια συµµετοχής και επιπλέον δήµων (κατόπιν συνεννόησης µε την Ε.Ε.)
Το Πανεπιστήµιο Πειραιά είναι ένας από τους 11κυρίως εταίρους
που συµµετέχουν στο έργο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ADVANCE, µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του έργου: www.eu-advance.eu
Ιωάννης Κολιούσης*
Ερµοφίλη Τουµπουλίδη**
Στράτος Παπαδηµητρίου***
Εργαστήριο Συστηµάτων Μεταφορών, Παν. Πειραιώς
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∆εικτεσ Βιωσιµης
Κινητικοτητας Σε Αστικες Περιοχεσ
Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

T

α τελευταία χρόνια έγινε µια στροφή από τη συµβατική
προσέγγιση στο σύστηµα µεταφορών, όπου βασικές προτεραιότητες ήταν η αύξηση της κινητικότητας και η ελαχιστοποίηση του χρόνου µετακίνησης, στη νέα ‘βιώσιµη
προσέγγιση’ όπου βασικές προτεραιότητες είναι η αυξηµένη
πρόσβαση στις διάφορες δραστηριότητες, η πολυτροπική ανάπτυξη των µεταφορών µε αναβαθµισµένες και σε ψηλότερη ιεραρχία τις µετακινήσεις των πεζών και των ποδηλάτων και η
διασφάλιση λογικών χρόνων µετακίνησης σε ένα αξιόπιστο σύστηµα µεταφορών, το οποίο πλέον αποτιµάται όχι µόνο µε οικονοµικά αλλά και µε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.
Συγκεκριµένα στην προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας σύµφωνα µε τον Banister (2006) βασικός στόχος είναι η
γνώση για τον ακριβή χρόνο µετακίνησης µε ένα λογικό βαθµό
βεβαιότητας, καθώς φαίνεται ότι ιδιαίτερα κρίσιµη για την εποχή
µας είναι η αξιοπιστία του συστήµατος
Η µεγάλη πρόκληση της ανάπτυξης και εφαρµογής µίας σύγχρονης πολιτικής βιώσιµης αστικής κινητικότητας είναι η ισορροπηµένη εξυπηρέτηση των αντικρουόµενων αλλά και εν
δυνάµει συµπληρωµατικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και
οικονοµικών αναγκών της λειτουργίας της πόλης. Έτσι ένα βιώσιµο σύστηµα µεταφοράς πρέπει να έχει την ικανότητα να υποστηρίζει το διαρκώς βελτιωµένο σύγχρονο τρόπο ζωής µε τη
βέλτιστη διαχείριση των πόρων κατασκευής και λειτουργίας των
συγκοινωνιακών συστηµάτων (κριτήριο οικονοµικής βιωσιµότητας), τη βελτίωση της ποιότητας ζωής (εξοικονόµηση ενέργειας, µείωση ατµοσφαιρικής ρύπανσης και διασφάλιση της

υγείας) χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα πρόσβασης (κριτήριο περιβαλλοντικής βιωσιµότητας) και τέλος να εξασφαλίζει
µια οικονοµικά προσιτή, χρονικά αξιόπιστη, ασφαλή και ευέλικτη µετακίνηση για όλα τα µέλη της κοινωνίας (κριτήριο κοινωνικής βιωσιµότητας).
Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της βιώσιµης αστικής κινητικότητας έχει η αυξηµένη χρήση εναλλακτικών µέσων µεταφοράς
πιο φιλικών στο περιβάλλον, που µπορεί να είναι το συνολικό
αποτέλεσµα µιας σειράς µέτρων που στοχεύουν είτε στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης στα ίδια τα εναλλακτικά µέσα
µεταφοράς (παραχώρηση προτεραιότητας στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, σχεδιασµός πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων) ή
στον περιορισµό της στάθµευσης και της χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου (µέσω ρυθµιστικών και οικονοµικών µέτρων όπως η
αστική τιµολόγηση) καθώς βέβαια και του κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασµού. Τέλος προς αυτή την κατεύθυνση σηµαντικό ρόλο παίζει και η διαµόρφωση της κατάλληλης
συµπεριφοράς των χρηστών µέσα από την εξασφάλιση ενός ευρύτερου φάσµατος παραγόντων, όπως η ποιότητα του συστήµατος, η ασφάλεια κ.α. καθώς και η δυνατότητα για λήψη
αποφάσεων σε πραγµατικό χρόνο
Συµπερασµατικά η βιώσιµη αστική κινητικότητα είναι το αποτέλεσµα µιας συνολικής στρατηγικής, που θα περιλαµβάνει ορθό
χωροταξικό σχεδιασµό, αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθµευσης, ευέλικτες και αξιόπιστες δηµόσιες
συγκοινωνίες, κατάλληλες υποδοµές για περπάτηµα και ποδηλασία, και χρήση καθαρών οχηµάτων για τη µείωση της συµφόρησης και των εκποµπών (∆ιάγραµµα 1).
13 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

182:Layout 1

21/9/12

13:26

Page 16

∆ιάγραµµα 1: Βασικές κατευθύνσεις βιώσιµης αστικής κινητικότητας

∆είκτες βιώσιµης αστικής
κινητικότητας
Η αξιολόγηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας γίνεται µε τη
χρήση επιλεγµένων δεικτών που ποσοτικοποιούν µεγέθη τα
οποία σχετίζονται µε τη βιώσιµη αστική κινητικότητα και χρησιµοποιούνται σαν εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) για την παρακολούθηση της βιώσιµης κινητικότητας
σε διάφορες αστικές περιοχές. Η συγκριτική αυτή αξιολόγηση
γίνεται είτε στο πλαίσιο διεθνών οργανισµών (UITP-Mobility in
Cities Database, OECD), είτε στο πλαίσιο ερευνητικών πρωτοβουλιών της ΕΕ (Urban Transport Benchmarking Initiative,
BEST,2003 και 2006). Συγκεκριµένα η International Association of Public Transport (UITP,2006) συνέκρινε στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση στις ∆Σ σε 100 πόλεις χρησιµοποιώντας
ένα πολύ µεγάλο αριθµό δεικτών (πάνω από 200). Επίσης αξιόλογη ερευνητική πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο ήταν και αυτή
της Νέας Ζηλανδίας όπου έγινε προσπάθεια ανάπτυξης µιας δια-

∆ιάγραµµα 2: Ενιαίος χωροταξικός/πολεοδοµικός και
συγκοινωνιακός σχεδιασµός
14 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

δικασίας συγκριτικής αξιολόγησης της βιώσιµης κινητικότητας
µέσω 9 βασικών δεικτών (Henning et al, 2011). Οι δείκτες που
χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη αυτή ήταν οι: η κατανοµή κατά
µέσο µεταφοράς, η κυκλοφοριακή συµφόρηση (καθυστερήσεις
σε λεπτά/χλµ.), η επιβατική κίνηση ∆Σ, το κόστος µετακίνησης
ανά µέσο, η κατανάλωση καυσίµου και εκποµπές CO2, ο δείκτης
πλήρωσης οχηµάτων, ο αριθµός τροχαίων ατυχηµάτων, η προσωπική ασφάλεια κατά τη µετακίνηση και το ποσοστό µετακινήσεων µε εναλλακτικά µέσα µεταφοράς.
Στην παρούσα εργασία λαµβάνοντας υπόψη την έννοια και τις
βασικές κατευθύνσεις πολιτικών για βιώσιµη αστική κινητικότητα, τις βασικές παραµέτρους του χωρικού σχεδιασµού που
επηρεάζουν το σύστηµα µεταφορών καθώς και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του συστήµατος που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του, γίνεται µια προσπάθεια καταγραφής των βασικών
δεικτών που συνδέονται µε τις επιδιώξεις των τεσσάρων βασικών κατευθύνσεων πολιτικής που αναφέρθηκαν προηγουµένως (∆ιαγράµµατα 2-5).
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∆ιάγραµµα 3: ∆ιαχείριση κυκλοφορίας και στάθµευσης

∆ιάγραµµα 4: Προώθηση εναλλακτικής µετακίνησης

∆ιάγραµµα 5: Προώθηση τεχνολογιών και µέτρων για το
περιβάλλον
15 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Η επιλογή των δεικτών έγινε λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία και µε γνώµονα τη διασφάλιση των παρακάτω κριτηρίων:
• σαφήνεια
• δυνατότητα µέτρησης
• διαθεσιµότητα στοιχείων
• συσχέτιση µε τον εξυπηρετούµενο στόχο
• διαχρονικότητα
Συγκεκριµένα για τον ενιαίο χωροταξικό/συγκοινωνιακό σχεδιασµό
οι δείκτες που επιλέγηκαν εκφράζουν την αντίληψη ότι η µορφή της
αστικής ανάπτυξης που προωθεί τη βιώσιµη κινητικότητα αποτελεί
τη σύνθεση πολλών χαρακτηριστικών (πυκνότητας, ανάµειξης χρήσεων γης, µορφολογίας των δικτύων) µε επικρατέστερη την άποψη
των χαρακτηριστικών εκείνων που αποθαρρύνουν την εκτεταµένη
χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου και προωθούν µια ισόρροπη χρήση όλων
των µέσων µεταφοράς. Αυτό ως προς το σχεδιασµό του συστήµατος
των χρήσεων γης συνεπάγεται την εξασφάλιση τουλάχιστο µέσων
πυκνοτήτων, την ανάµειξη των χρήσεων γης ώστε να µειωθεί ο χρόνος µετακίνησης µεταξύ κατοικίας και εργασίας και να παρέχονται
διευκολύνσεις και θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον
αναγκαία θεωρείται η ύπαρξη αυξηµένης πυκνότητας και έντασης
των χρήσεων γης κατά µήκος βασικών συγκοινωνιακών διαδρόµων ώστε να προάγεται η χρήση των µαζικών µεταφορών (Ανδρικοπούλου κ.ά,2007). Όσον αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας
και της στάθµευσης οι επιλεγέντες δείκτες εκφράζουν την κατανοµή
ανά µέσο µεταφοράς, το παρεχόµενο επίπεδο εξυπηρέτησης, τη
µέση πλήρωση οχηµάτων, το λειτουργικό κόστος, την οδική ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (θόρυβος, αέριοι ρύποι).
Όσον αφορά την προώθηση της εναλλακτικής µετακίνησης οι δείκτες εκφράζουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συντελούν στη
βελτίωση του επίπεδου εξυπηρέτησης τόσο για τις ∆Σ ( κάλυψη δικτύου, συχνότητα, αξιοπιστία κ.α.),όσο και για τους πεζούς και τους
ποδηλάτες (µήκος και ποιότητα δικτύων, ασφάλεια και άνεση)
Τέλος όσον αφορά την προώθηση τεχνολογιών και µέτρων για το
περιβάλλον-µείωση επιπέδων θορύβου και εκποµπών ρύπων- οι
στρατηγικές περιλαµβάνουν την προώθηση οχηµάτων µε πιο φιλικά/εναλλακτικά καύσιµα καθώς και την ενθάρρυνση της χρήσης
υβριδικών και ηλεκτρικών οχηµάτων.

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η επίτευξη της βιώσιµης αστικής κινητικότητας βασίζεται στη βελτίωση της πρόσβασης µε όλα τα
µέσα µεταφοράς µέσα σε ένα αξιόπιστο σύστηµα. Εποµένως το σύστηµα µεταφορών πρέπει να παρέχει καταρχήν ένα αποδεκτό συνδυασµένο επίπεδο εξυπηρέτησης για όλα τα µέσα µεταφοράς που
στη συνέχεια ανάλογα µε το χαρακτήρα, τις χρήσεις γης και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής θα εστιάζεται στη βελτίωση κάποιου
συγκεκριµένου µέσου. Εκείνο βέβαια που πρέπει να σηµειωθεί εδώ
είναι ότι η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης ενός µέσου µεταφοράς µπορεί να έχει θετική ή αρνητική επίδραση στα υπόλοιπα
µέσα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη θέσπιση προτεραιοτήτων
µεταξύ των διαφόρων µέσων.
Σύµφωνα µε τη σύγχρονη βιώσιµη προσέγγιση στο σχεδιασµό των
µεταφορών η προτεραιότητα µεταξύ των διαφορετικών µέσων µεταφοράς δίνεται ως εξής (Litman, 2012):
• Οχήµατα άµεσης βοήθειας
• Περπάτηµα
• Ποδηλασία
• ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες
• Οχήµατα τροφοδοσίας
• Ταξί
• ΙΧ αυτοκίνητα υψηλής πλήρωσης
• ΙΧ αυτοκίνητα χαµηλής πλήρωσης
Στη συνέχεια οι παραπάνω επιλεγέντες δείκτες (∆ιαγράµµατα 2-5)
κατηγοριοποιούνται στις 3 παρακάτω ενότητες που εκφράζουν αντίστοιχα (Πίνακας 1):
• τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες
• τη λειτουργικότητα του συστήµατος µεταφορών και
• τις περιβαλλοντικές συνθήκες µιας αστικής περιοχής
αποτυπώνοντας έτσι τις διάφορες επιπτώσεις από την εφαρµογή
των βασικών κατευθύνσεων στρατηγικής:
• άµεσες επιπτώσεις που σχετίζονται µε την αλλαγή προσπελασιµότητας
• έµµεσες επιπτώσεις που σχετίζονται µε την αλλαγή συµπεριφοράς των µετακινούµενων και
• περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις παραπάνω
αλλαγές

Πίνακας 1: Βασικοί
δείκτες αστικής
βιώσιµης
κινητικότητας
(κατηγοριοποίηση
των δεικτών)
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Παρατηρητήριο Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής στρατηγικών για βιώσιµη αστική
κινητικότητα απαιτείται µια συστηµατική και ποσοτικοποιηµένη διαχρονική παρακολούθηση ορισµένων επιλεγµένων δεικτών από το
σύνολο των δεικτών του Πίνακα 1 ή κάποιων συγγενών δεικτών
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των στοιχείων. Σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης µεταξύ αστικών περιοχών θα πρέπει να
υπάρχει δυνατότητα µέτρησης και διαθεσιµότητα στοιχείων για τους
δείκτες που θα επιλεγούν για παρακολούθηση, στο σύνολο των
περιοχών. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός Παρατηρητηρίου Αστικής Κινητικότητας το οποίο θα
διασφαλίζει τη διαχρονική παρακολούθηση των ειδικών αυτών δεικτών και θα έχει τη δυνατότητα:
• διαµόρφωσης βάσης δεδοµένων/πληροφοριών για την αποτίµηση της αστικής κινητικότητας
• έγκαιρου εντοπισµού των προβληµάτων
• παροχής των αναγκαίων δεδοµένων στους αρµόδιους φορείς
λήψης αποφάσεων (µε συγκριτική αξιολόγηση και εφαρµογή
των βέλτιστων πρακτικών)
• παροχής των αναγκαίων δεδοµένων στο κοινό για την ανταλλαγή της γνώσης σχετικά µε την αστική κινητικότητα

Συµπεράσµατα-Προτάσεις
Συµπερασµατικά µπορεί να ειπωθεί ότι, καθόσον κεντρικό ρόλο
στην επίτευξη της βιώσιµης αστικής κινητικότητας έχει η αυξηµένη χρήση εναλλακτικών µέσων µεταφοράς πιο φιλικών στο
περιβάλλον, οι υποδοµές του συστήµατος µεταφορών, που αποτελούν και το συνδετικό κρίκο όλων των χρήσεων γης µιας αστικής περιοχής, θα πρέπει να σχεδιαστούν µε τρόπο που να
εξασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση σε όλα τα µέσα µεταφοράς.
Προς αυτή την κατεύθυνση η προσέγγιση στο σχεδιασµό πρέπει
να περιλαµβάνει 2 βασικά βήµατα:
• τον καθορισµό αρχών (ιεράρχηση των µετακινήσεων, µέσων
µεταφοράς και χρηστών) και
• την ανάπτυξη µεθόδων (σχεδιαστικές, ρυθµιστικές, οικονοµικές) για την απόδοση προτεραιότητας
Σε γενικές γραµµές βέβαια µπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει
µια µοναδική λύση για τη βιώσιµη πόλη, αλλά ένα φάσµα πολιτικών συνδεδεµένων µε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφόρων πόλεων, µια πολύπλευρη (multiplicity) προσέγγιση στη
βιωσιµότητα όπως αναφέρει ο Steele(2004). Βέβαια το σίγουρο
είναι ότι ως προς την κινητικότητα η βιωσιµότητα µιας αστικής
περιοχής συνδέεται άµεσα µε την απεξάρτηση από το ΙΧ αυτοκίνητο και τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός πολυτροπικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα για τις Ευρωπαϊκές πόλεις όπου γίνονται
περίπου 1000 µετακινήσεις/άτοµο/χρόνο και οι µισές είναι µικρότερες των 5 χιλιοµέτρων, ενισχύεται σηµαντικά η δυνατότητα
επιλογής εναλλακτικών τρόπων µετακίνησης.
Εν κατακλείδι οι οποιεσδήποτε παρεµβάσεις πολιτικής προς την
κατεύθυνση της βιώσιµης κινητικότητας έχουν µεγαλύτερη προοπτική επιτυχίας όταν συνοδεύονται από αλλαγές στη συµπεριφορά και στον τρόπο ζωής των κατοίκων των αστικών περιοχών.
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Κατευθyνσεις Πολιτικhς Kαι ∆ρaσεις
Eρευνας Της Ευρωπαϊκης Eνωσης Προς
Ενα Βιωσιµο Και Περιβαλλοντικα
Φιλικοτερο Πλαισιο Αστικων
Εµπορευµατικων Μεταφορων
Κωνσταντίνος Ν. Παπουτσής*

1.Ο ρόλος των µεταφορών στην
Ευρώπη και το πρότυπο της
«αειφόρου» κινητικότητας

Ο

τοµέας των µεταφορών υπήρξε ένας από τους πρώτους
τοµείς για τον οποίο καταρτίσθηκαν πολιτικές στη Συνθήκη της Ρώµης (1957). Αρχικοί στόχοι πολιτικής των µεταφορών είχαν να κάνουν µε το άνοιγµα της αγοράς των
µεταφορών και τη διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών ανταγωνισµού. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, το πρότυπο της
«αειφόρου κινητικότητας» έχει καταστεί στόχος εξαιρετικής
προτεραιότητας δεδοµένης της περιβαλλοντικής του υπόστασης. Σύµφωνα µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής για
τις µεταφορές, η χρήση του προτύπου αυτού περιλαµβάνει την
ολοκληρωµένη προσέγγιση στο σχεδιασµό και τη διαχείριση του
συστήµατος µε γνώµονα την ενίσχυση των φιλικότερων προς το
περιβάλλον τρόπων µεταφοράς, τη δηµιουργία ολοκληρωµένων δικτύων µεταφορών µε χρήση δύο ή περισσότερων τρόπων
µεταφοράς (συνδυασµένες µεταφορές - διατροπικότητα), καθώς
και δηµιουργία δίκαιου περιβάλλοντος ανταγωνισµού µεταξύ
τρόπων µεταφοράς και δικαιότερης χρέωσης αυτών.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση «Χάρτης πορείας για µια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2011) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξειδικεύει τις δράσεις σε όλους
τους πυλώνες τις ευρωπαϊκής οικονοµίας για µια περισσότερο
18 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

αποδοτική χρήση πόρων: «[...] ’Ενα σύγχρονο, αποδοτικό από
πλευράς πόρων σύστηµα κινητικότητας, το οποίο εξυπηρετεί
τόσο τις επιβατικές όσο και τις εµπορευµατικές µεταφορές, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην ανταγωνιστικότητα και την αειφορία. [...] Μέχρι το 2020 οι µεταφορές θα χρησιµοποιούν
λιγότερη και καθαρότερη ενέργεια, θα µειώνουν τις αρνητικές
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον». Σηµειώνεται δε, ότι εάν τηρηθούν οι στόχοι της Λευκής Βίβλου του 2011 θα επιτευχθεί ετήσια
µείωση της τάξης του 1% κατά µέσον όρον, από το 2012, στις εκµποµπές θερµοκηπιακών αερίων από τον τοµέα των µεταφορών.

2. Η αστική διάσταση των εµπορευµατικών µεταφορών και πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ένα
φιλικότερο περιβαλλοντικό πλαίσιο
Σύµφωνα µε την ενδιάµεση εξέταση της Λευκής Βίβλου για τις
µεταφορές (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006), ο
ρόλος της εφοδιαστικής αλυσίδας εµπορευµατικών µεταφορών
καθίσταται νευραλγικός όσον αφορά την εξασφάλιση αειφόρου
κινητικότητας στην Ευρώπη, αλλά και στην επιδίωξη εκπλήρωσης επιµέρους στόχων όπως καθαρότερο περιβάλλον, αποδοτικότερος ενεργειακός εφοδιασµός και κατανάλωση, κ.α. Οι
εµπορευµατικές µεταφορές παρουσιάζουν επίσης σηµαντική
αστική διάσταση. Οι αστικές περιοχές αποτελούν ένα ιδιαίτερο
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πεδίο προκλήσεων σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα αλλά και
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αστικών και των υπεραστικών εµπορευµατικών µεταφορών.
Στις συνήθεις περιπτώσεις, οι αστικές εµπορευµατικές µεταφορές απασχολούν ένα τµήµα της τάξεως του 20-25% του συνολικού αστικού δικτύου, «συνεισφέροντας» µε αυτόν τον τρόπο στο
10-20% της αστικής οδικής κυκλοφορίας (TURBLOG, 2010).
Κατά µέσο όρο στις εµπορευµατικές µεταφορές αναλογεί το 21%
των συνολικών εκποµπών CO2 σε µία µεσαίου µεγέθους πόλη
(Schoemaker et al., 2006). Συν τοις άλλοις, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η αστικοποίηση θα λάβει µεγαλύτερες διαστάσεις. Υπολογίζεται ότι το 2011 το 73% των Ευρωπαίων
πολιτών κατοικούν σε αστικές περιοχές κάτι που αναµένεται να
φθάσει το 83% σε χρονικό ορίζοντα σαρανταετίας (Urban Nations, 2012). Για το λόγο αυτό, σε σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται εκτενής αναφορά σε µέτρα και
πολιτικές προς ένα πιο βιώσιµο σύστηµα αστικών εµπορευµατικών µεταφορών.
Ήδη ο ρόλος των logistics στην προάσπιση της βιώσιµης κινητικότητας στην Ευρώπη έχει καθορισθεί και στην ενδιάµεση αξιολόγηση της Λευκής Βίβλου του 2001 για τις µεταφορές.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την ανακοίνωση «Η ευρωπαϊκή πολιτική
µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών»
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), ουσιαστικό µέρος των logistics
αφορά τη διασύνδεση υπεραστικών και αστικών εµπορευµατικών µεταφορών και της αστικής διανοµής ή αλλιώς διανοµής
«τελευταίου χιλιοµέτρου». Σύµφωνα µε την A. Reisman (2011)
ως «τελευταίο χιλιόµετρο» θεωρείται εκείνο το «ορατό» κοµµάτι της αλυσίδας µεταφοράς που ο προορισµός του είναι το σηµείο τελικής παράδοσης των φορτίων σε επιχειρήσεις ή οικίες
και λαµβάνει χώρα ως επί το πλείστον σε αστικό περιβάλλον.
Πολυπλοκότητα χαρακτηρίζει τις διαδικασίες αστικών logistics
η οποία διέπεται από τα συµπλέοντα αλλά και αντικρουόµενα
συµφέροντα πολλών ενδιαφερόµενων µερών, όπως αποστολείς, διαµεταφορείς, παραλήπτες, παροχείς υπηρεσιών logistics, κάτοικοι, καταναλωτές καθώς και κυβερνητικοί και
διοικητικοί φορείς.
Στη δε ενδιάµεση εξέταση της Λευκής Βίβλου για τις µεταφορές
(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006) η Επιτροπή θεωρεί ότι τα µέτρα που προτάθηκαν στη Λευκή Βίβλο του 2001
δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Για το
λόγο αυτό ανακοίνωσε παραπάνω µέτρα προς την επίτευξη
αυτών των στόχων: σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική αλυσίδα
εµπορευµάτων, προώθηση ευφυών συστηµάτων µεταφορών
προς µια αποδοτικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον κινητικότητα, ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για κινητικότητα σε αστικές περιοχές και χρήση περιβαλλοντικά φιλικότερων καυσίµων
στις οδικές µεταφορές. Γίνεται πλέον σαφές ότι κινητικότητα,
αστικές εµπορευµατικές µεταφορές και περιβάλλον αποτελούν
αναπόσπαστες πτυχές των συστηµάτων µεταφορών.
Στα πλαίσια της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταρτιστεί και διάφορα σχέδια δράσης προς την κατεύθυνση περιορισµού των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες αστικής διανοµής αγαθών στις πόλεις. Στην οδηγία «Σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εµπορευµατικών µετα-

φορών» (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007) ανακύπτει το θέµα της αστικής συνιστώσας που φέρουν οι εµπορευµατικές µεταφορές. Υπό το πρίσµα αυτό, η διανοµή σε
αστικές περιοχές πρέπει να συνδυάζεται µε αποτελεσµατικές
µεθόδους και µέτρα διασύνδεσης µεταξύ των δικτύων µεταφορών µεγάλων αποστάσεων αλλά και µικρών αποστάσεων οι
οποίες αφορούν κατα κόρον το «τελευταίο χιλιόµετρο» της µεταφοράς. Το τελευταίο προϋποθέτει και µία ολιστική οπτική προσέγγισης των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών που να
συνδυάζει συµµετοχικό σχεδιασµό µε τοµείς όπως αστικές χρήσεις γης, περιβαλλοντική συνείδηση και διαχείριση κυκλοφορίας καθώς και άλλες παραµέτρους. Παράλληλα, η Επιτροπή
προωθεί την εισαγωγή κριτηρίων αναφοράς και δεικτών µέτρησης απόδοσης της αειφορίας στη διανοµή και στις τερµατικές
εγκαταστάσεις.
Στην Πράσινη Βίβλο µε τίτλο «∆ιαµόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007) γίνεται ευθέως λόγος για λύσεις προς την κατεύθυνση του
εξορθολογισµού των δραστηριοτήτων logistics σε αστικές περιοχές, µε λύσεις που περιέχουν την υιοθέτηση µικρότερων, πιο
αποτελεσµατικών και καθαρότερων οχηµάτων, βελτιωµένο σχεδιασµό φόρτωσης και εκφόρτωσης ώστε να επιτευχθεί η αύξηση
του συντελεστή φορτίου, πρωτοβουλιών για αποστολή ενοποιηµένου φορτίου, αστικών ζώνών µε περιορισµούς πρόσβασης
και τέλος θεσµικών τροποποιήσεων µε προοπτική την οµαλή
αποσαφήνιση αρµοδιοτήτων των εµπλεκόµενων φορέων.
Έναν χρόνο αργότερα (2008) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη χάραξη µιας ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής αντίληψης
για την αστική κινητικότητα που θα λειτουργεί ως κοινό πλαίσιο
αναφοράς για όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες. Το Κοινοβούλιο τόνισε τη σηµασία των ολοκληρωµένων σχεδίων για
την αειφόρο κινητικότητα µε έµφαση στον µακρόπνοο πολεοδοµικό σχεδιασµό ο οποίος θα περιλαµβάνει όλες τις συνιστώσες των αστικών συστηµάτων µεταφορών, καθώς και στην
έρευνα και την ανάπτυξη στον τοµέα αυτό.
Η Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011)
υιοθετεί ένα φάσµα πρωτοβουλιών και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις στον τοµέα των µεταφορών. Στον
τοµέα των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών ιδιαίτερος
λόγος γίνεται για την επίτευξη του στόχου µηδενικών περιβαλλοντικών εκποµπών µέχρι το 2030. Γίνεται λόγος για βέλτιστες
πρακτικές για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση των
εµπορευµατικών ροών στα αστικά συγκροτήµατα µε πρωτοβουλίες όπως κέντρα ενοποίησης φορτίου, κανονιστικοί περιορισµοί, χρονικά παράθυρα παραδόσεων καθώς και – όπου είναι
δυνατό – εκµετάλλευση ποτάµιων µεταφορών. Γενικότερες πολιτικές προς ένα φιλικότερο και αποδοτικότερο πλαίσιο αστικών
εµπορευµατικών µεταφορών µπορεί να περιλαµβάνουν χωροταξία όπως π.χ. περιορισµούς στη στάθµευση και διαχείριση κινητικότητας, χρήση εναλλακτικών αστικών δικτύων µεταφορών
(ποτάµια, σιδηροδροµικά), τεχνολογικά πρότυπα οχηµάτων
µέσω θεσµικών περιορισµών στις διαστάσεις των οχηµάτων
(βάρος, µήκος, φορτίο ανα άξονα, κλπ.) και «καλές» επιχειρησιακές πρακτικές. Τέλος, ιδιαίτερος λόγος γίνεται για ενεργειακά αποδοτικότερα οχήµατα χαµηλότερων περιβαλλοντικών
19 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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εκποµπών σε εµπορευµατικού στόλους (φορτηγά παραδόσεων,
κλπ.).

σιάζονται ανάγλυφα είναι οι εξής:
• Βαρέα οχήµατα που βασίζονται σε µηχανές εσωτερικής καύσης
• Ηλεκτρικά και υβριδικά οχήµατα
• Logistics και συντροπικότητα σε συνδυασµό µε τις τεχνολογίες έξυπνων συστηµάτων µεταφορών.

‘Καθαρά’ οχήµατα. Ένα µέσο σταδιακής βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών
(www.tnt.com)

3. Η έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
βασικός µοχλός προς ένα περιβαλλοντικά αποδοτικότερο πλαίσιο αστικών εµπορευµατικών µεταφορών
Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν εφαρµοσθεί µέτρα υποστήριξης των αστικών εµπορευµατικών µεταφορών µε έµφαση
στην περιβαλλοντική «συµµόρφωση». Κάποια από αυτά είχαν
παράπλευρες επιπτώσεις και µη αποδεκτά αποτελέσµατα. Ένας
από τους λόγους της αναποτελεσµατικότητάς τους είναι η έλλειψη αξιολόγησης σε σχέση µε τα βραχυπρόθεσµα και τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατά τους. Επιπλέον, η προσπάθεια που
έχει γίνει µέχρι τώρα, είτε χαρακτηρίζεται από χαµηλή ένταση ή
απλώς δεν έχει αποδώσει καρπούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κατόπιν τούτου, οι φορείς χάραξης πολιτικής δεν έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τον αντίκτυπο
των «επιτυχηµένων» µέτρων, να προάγουν τη µεταφορά γνώσης και να επιλέξουν την ασφαλή εφαρµογή των καλύτερων
πρακτικών οπουδήποτε µπορεί να χρειαστεί. Εποµένως, ένα νέο
πεδίο έρευνας θα µπορούσε να περιλαµβάνει την πρακτική αξιολόγηση αυτών των µέτρων και την ασφαλέστερη εφαρµογή
αυτών µε βάση το υπάρχον επιστηµονικό υπόβαθρο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει την έρευνα για πιο «καθαρές»
πόλεις πολύ υψηλά στην ατζέντα µε τις προτεραιότητες της
έρευνας στον τοµέα των µεταφορών. Ενδεικτικό είναι ότι έχει
χρηµατοδοτηθεί και χρηµατοδοτείται ένα εύρος ερευνητικών
έργων που προωθεί, ακόµη και µέσω της εφαρµοσµένης έρευνας, δράσεις και µελέτες για περιβαλλοντικά φιλικότερες και
πιο αποδοτικές δραστηριότητες αστικών εµπορευµατικών µεταφορών.
Η πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα «πράσινα»
οχήµατα (European Green Cars Initiative) θεωρείται µέρος του
σχεδίου οικονοµικής επανάκαµψης (Economic Recovery Plan)
που θέτει την έρευνα και την ανάπτυξη σε προτεραιότητα προς το
σκοπό αυτό. Οι βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις που παρου20 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Αισθητήρες RFID στη θύρα φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων.
Η τεχνολογία στην υπηρεσία της αποδοτικότητας της αστικής
εφοδιαστικής αλυσίδας (πιλότος GS1 Norway).

Όσον αφορά τα ερευνητικά έργα που προωθούνται προς την κατεύθυνση των αποδοτικότερων εµπορευµατικών µεταφορών,
ένα από αυτά είναι η σειρά BESTUFS – Best Urban Freight Solutions (www.bestufs.net), η οποία στοχεύει στην ανάδειξη ενός
επιστηµονικού δικτύου το οποίο έχει ως σκοπό να εντοπίσει και
να αναδείξει τις καλύτερες πρακτικές και τα θεµέλια επιτυχίας
της καθεµίας από αυτές. Η σειρά αυτή των έργων θέτει στρατηγικούς στόχους και ερευνητικές προτάσεις για καινοτόµες λύσεις στις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές.
Το έργο SUGAR – Sustainable Urban Goods logistics Achieved by
Regional and local policies (www.sugarlogistics.eu) εστιάζει
στην αποτελεσµατική διαχείριση της αστικής διανοµής αγαθών.
Επίσης, στοχευµένες τεχνολογικές λύσεις οι οποίες προκρίνουν
την ανάπτυξη από κοινού διαχείρισης συστηµάτων κυκλοφορίας
µε αυτά των αστικών διανοµών διαπραγµατεύονται στο ερευντητικό έργο SMARTFREIGHT (www.smartfreight.info). Πρακτικά,
αυτό µεταφράζεται ως διευκόλυνση των εµπορευµατικών δραστηριοτήτων µε συστήµατα παρακολούθησης και διαχείριση
ανάλογα µε την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγµατικό
χρόνο. Το έργο SMARTFUSION (www.smartfusion.eu) υποστηρίζει την έρευνα στον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό της αστικής διανοµής, σε καθαρότερα οχήµατα καθώς και σε
βελτιστοποίηµένες διαδικασίες µεταφόρτωσης σε υπεραστικό αστικό πλαίσιο. Η πιλοτική εφαρµογή των παραπάνω πρωτοβουλιών θα λάβει χώρα στις πόλεις Νιουκάστλ, Βερολίνο και
στη Λοµβαρδία.

4. Το ερευνητικό έργο STRAIGHTSOL
Στο ίδιο µοτίβο, αλλά σε ευρύτερη κλίµακα το ερευνητικό έργο
STRAIGHTSOL – Strategies and measures for smarter urban
freight solutions (www.straightsol.eu) είναι ένα έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του
«7ου Πρόγράµµατος Πλαισίου». Το έργο διεξάγει επτά διαφο-
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ρετικές πιλοτικές εφαρµογές στον τοµέα των υπεραστικών –
αστικών εµπορευµατικών δραστηριοτήτων, και µε τη χρήση ενός
εµπροσθοβαρούς εργαλείου αξιολογεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις στα αστικά logistics µε γνώµονα τα επιχειρησιακά συµφέροντα των ενδιαφερόµενων φορέων για την κάθε µία
εφαρµογή. Ως εκ τούτου, θα δοθούν κατευθύνσεις για πιο αποδοτικές αστικές διανοµές αγαθών η εφαρµογή των οποίων έχει
ως στόχο να οδηγήσει στη µείωση των ρύπων CO2, υπό το πρίσµα
ενός περιβαλλοντικά φιλικότερου αστικού περιβάλλοντος.
Οι πιλοτικές αυτές εφαρµογές αφορούν τις εξής επτά διαφορετικές προσεγγίσεις:
Α. Κέντρο δραστηριοτήτων ενοποιηµένου φορτίου. Η λειτουργία ένος τέτοιου κέντρου έγκειται στην συγκέντρωση φορτίων
που έχουν προέλευση περιαστικές περιοχές και προορισµό
τις αστικές. ∆ιαδικασίες ενοποίησης φορτίου στοχεύουν στην
αύξηση της αποτελεσµατικότητας του «τελευταίου χιλιοµέτρου». Το «τελευταίο χιλιόµετρο» της µεταφοράς εµπορευµάτων συντονίζεται και εκτελείται από τον φορέα
εκµετάλλευσης του τερµατικού σταθµού. Η πιλοτική εφαρµογή θα λάβει χώρα στη Βαρκελώνη της Ισπανίας από την
εταιρεία DHL Supply Chain.
Β. Κινητή αποθήκη εµπορευµάτων. Η χρήση κινητού αποθηκευτικού χώρου εµπορευµάτων σε συνδυασµό µε τη χρήση
τρικύκλων και ηλεκτρικών οχηµάτων µεταφοράς – µικρού σε
µέγεθος – φορτίου χαρακτηρίζουν δραστηριότητες ενοποιηµένου φορτίου και έχουν απτά αποτελέσµατα πάνω στην
αποτελεσµατικότερη ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση των µέσων εµπορευµατικών µεταφορών. Η συγκεκριµένη εφαρµογή θα γίνει στις Βρυξέλλες του Βελγίου και
υπεύθυνη εταιρεία είναι η ΤΝΤ Brussels.
Γ. Παρακολούθηση πληρότητας τραπεζών προσφοράς υλικών
για περισσότερο βιώσιµες εµπορευµατικές µεταφορές. Ένα
µέρος από τις τράπεζες υλικών θα εξοπλιστούν µε τεχνολογία παρακολούθησης ώστε να επιτηρούνται καθηµερινά τα
ποσοστά πλήρωσης αυτών µε σκοπό να καταρτιστεί δυναµικότερος προγραµµατισµός συλλογής των προσφερόµενων
υλικών. Η παραπάνω πιλοτική εφαρµογή θα συντονιστεί από
την Oxfam και θα λάβει χώρα στο Ηνωµένο Βασίλειο.
∆. Έξυπνες λύσεις για τις αστικές µεταφορές από την GS1 Norway. Η τεχνολογία RFID καθώς και άλλα παρόµοια τεχνολογικά εργαλεία θα συνεισφέρουν στην ανταλλαγή
τυποποιηµένων πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων
στην αστική εφοδιαστική αλυσίδα φορέων τα οποία αναµένεται να επιφέρουν βελτιστοποιηµένη διαχείριση της αστικής
διανοµής αγαθών. (Όσλο, Νορβηγία)
Ε. ∆ιανοµή εµπορευµάτων κατά τις νυκτερινές ώρες. Στον πιλότο θα αναδειχθούν οι επιπτώσεις της διανοµής προϊόντων
σε νυκτερινές και ώρες χαµηλής αιχµής. Ο πιλότος θα λάβει
χώρα στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας και θα διοργανωθεί από
το τοπικό παράρτηµα της ΤΝΤ.
ΣΤ. Ρυθµιστικές και τεχνολογικές παρεµβάσεις προς όφελος της
βελτίωσης της διαχείρισης του πλαισίου φορτοεκφορτώσεων στην πόλη της Λισαβόνας. Παράλληλα, θα καταρτιστεί
και ένα πλαίσιο µέτρων στάθµευσης παρά την οδό υπό το πρίσµα της στήριξης των φορτοεκφορτώσεων προς παρόδιες

επιχειρήσεις. Ο δήµος Λισαβόνας (Πορτογαλία) και η δηµοτική επιχείρηση ΕΜΕL έχουν αναλάβει την κατάρτιση του
ρυθµιστικού πλαισίου αλλά και όσων παρεµβάσεων (τεχνολογικές, υποδοµών, κτλ.) χρειαστούν.

Αισθητήρας εντοπισµού οχήµατος σε θέση προσωρινής στάθµευσης παρά την οδό, προοριζόµενη για εµπορικό όχηµα (πιλότος
EMEL) (www.straightsol.eu)

Ζ. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας παροχών υπηρεσιών logistics
Kuehne+Nagel ΑΕ στη Σίνδο, θα λάβει χώρα η έβδοµη πιλοτική εφαρµογή του έργου που αφορά «παρακολούθηση» εµπορευµατικών βαγονιών και διαχείριση αποθήκης
περιγράφοντας µε µια φράση το αντικείµενο και τις επιπτώσεις εφαρµογής του. Με τη χρήση τεχνολογιών εντοπισµού
θέσης (Global Positioning System – GPS) και χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικών σφραγίδων (e-seals) που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου θα
µπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να γίνει γνωστή η θέση
του φορτίου και η κατάστασή του. Οι παραπάνω τεχνολογίες
προσφέρουν ένα πολύτιµο κανάλι επικοινωνίας το οποίο καθίσταται χρήσιµο, ειδικά για περιπτώσεις δολιοφθοράς και
κλοπής.

Ηλεκτρονικές σφραγίδες (e-seals). Χρησιµοποιούνται ως εργαλείο
αύξησης του επιπέδου ασφαλείας στην αποστολή εµπορευµάτων
και για την παρακολούθηση των φορτίων (πιλότος Kuehne+Nagel)
(http://ops.fhwa.dot.gov. )
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Ιδέες προς αυτήν την κατευθύνση θα παρουσιαστούν σε ηµερίδα που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου, από το
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ σε συνεργασία µε τον παροχέα υπηρεσιών logistics
Kuehne+Nagel Α.Ε.. Η ηµερίδα θα λάβει χώρα στις 13/9/2012
στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. στη Θεσσαλονίκη µε τίτλο
«Ευφυή συστήµατα διασύνδεσης αστικών - υπεραστικών εµπορευµατικών µεταφορών». Συγκεκριµένα, θα παρουσιασθούν
τα αρχικά αποτελέσµατα του πιλότου, θα γίνει µια αναλυτική περιγραφή της προόδου του και των επιπτώσεων στις περαιτέρω
εµπορευµατικές δραστηριότητες της εταιρείας και τέλος θα αναδειχθεί η οπτική των διάφορων εµπλεκοµένων µερών ως προς
τα οφέλη των τεχνολογιών αυτών.

Η προστιθέµενη αξία που παρέχουν αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπει την κατάλληλη προετοιµασία και την οργάνωση της αποθήκης που θα «υποδεχθεί» το εµπόρευµα που µεταφέρεται µε
το σιδηρόδροµο, αφού πλέον είναι πολύ µεγαλύτερη η χρονική
ακρίβεια της αναµενόµενης άφιξης του συρµού, και παράλληλα
γίνεται σωστότερος προγραµµατισµός όσον αφορά τη µεταφορά
«τελευταίου χιλιοµέτρου» που εκτελείται µε εµπορικά οχήµατα.
Αυτό µεταφράζεται σε προσαρµογή των οχηµατοχιλιοµέτρων σε
αποδοτικότερα επίπεδα και αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε περιορισµό περιβαλλοντικών εκποµπών CO2 και προσαρµογή των
ενεργειακών αναγκών.
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Αθηνα, Ευρωπη, Κινητικοτητα
Βασίλης Βαβάκος*

Το Στρατηγικό Σχέδιο για τις Μεταφορές και τη Βιώσιµη Κινητικότητα του ∆ήµου Αθηναίων
(ΣΣΜΑ), παρουσιάστηκε δηµοσίως το Φεβρουάριο του 2012 σε ηµερίδα στο Πνευµατικό
Κέντρο του ∆ήµου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
www.cityofathens.gr/node/19684

Ε

ίναι ένα σχέδιο που υποστηρίζει και συµπληρώνει το γενικότερο σχεδιασµό και τις δράσεις για τη διάσωση και αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας η οποία σήµερα
υφίσταται τις συνέπειες της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης
αλλά και τις συνέπειες ενός µακροχρόνιου αποσπασµατικού και εν
πολλοίς αντιφατικού σχεδιασµού χωρίς όραµα, φαντασία, συνέπεια και συνέχεια για την ανάπτυξη και την ευηµερία της πόλης.
Σε αυτό το πλαίσιο το ειδικότερο όραµα του ΣΣΜΑ είναι απλό:

«Κάθε πολίτης, κάτοικος, εργαζόµενος και επισκέπτης της πόλης
να µπορεί µε ασφάλεια, ανεµπόδιστα και γρήγορα (σε αποδεκτό
χρόνο) να µετακινείται όπου επιθυµεί, µε σεβασµό προς τους συνανθρώπους του και προς το περιβάλλον. Η ποιότητα της µετακίνησης να αποτελεί µέτρο του πολιτισµού και της ποιότητας ζωής
της Πρωτεύουσας. Το επίπεδο εξυπηρέτησης των µετακινήσεων
στην Αθήνα να είναι υπόδειγµα, µέτρο σύγκρισης και πρότυπο άξιο
µίµησης σε όλη τη χώρα».
Λίγα χρόνια πριν, στα «καλά χρόνια» της Αθήνας, το «κυκλοφοριακό» – δηλαδή η δυσκολία στη µετακίνηση και την πρόσβαση –
αποτελούσε το µεγαλύτερο πρόβληµα και τη δικαιολογία που οδήγησε στην «αποκέντρωση» δραστηριοτήτων και τη µετακόµιση
των Αθηναίων στα «προάστια». Σήµερα, στα «δύσκολα χρόνια»,
αφενός µεν έχουν πλέον εφαρµοστεί µία σειρά από βελτιωτικά

µέτρα και έργα υποδοµών όπως το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ,
η ανανέωση του στόλου των ΙΧ οχηµάτων µε νεώτερης τεχνολογίας κλπ, αφετέρου προέκυψαν άλλα πολύ σοβαρά και δυσεπίλυτα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα που έθεσαν το ζήτηµα
της κινητικότητας και προσβασιµότητας σε δεύτερη προτεραιότητα
ως θέµα δράσης για την Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά, το ζήτηµα της κινητικότητας και προσβασιµότητας προσαρµοσµένο στις υφιστάµενες συνθήκες και απαιτήσεις, παραµένει ένα από τα κυρίαρχα
ζητήµατα για κάθε σύγχρονη µεγαλούπολη άµεσα συνδεδεµένο
µε την ποιότητα ζωής και τον «πολιτισµό» της. Στην Ευρώπη του
σήµερα, ένα µεγάλο µέρος της έρευνας στις µεταφορές είναι προσανατολισµένο στη «Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα – Sustainable
Urban Mobility» και σε αυτό τον τοµέα αρκετές Ελληνικές πόλεις
έχουν πολλά να «πάρουν και να δώσουν».
Επανερχόµενοι στο σχεδιασµό της Αθήνας, όπως σε όλα τα σχέδια βιώσιµης κινητικότητας, προωθείται η χρήση των ήπιων και
περιβαλλοντικά φιλικών µέσων µεταφοράς που είναι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), το ποδήλατο και η πεζή µετακίνηση. Το
ΙΧ δεν µπορεί να αγνοηθεί ούτε και πρέπει να αποτελεί «ωµά» αντικείµενο δίωξης, αποκλεισµού και αποθάρρυνσης, απλούστατα
γιατί στο τέλος θα κερδίσει τη µάχη όπως την κερδίζει τον τελευταίο µισό αιώνα. Ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος για να εγκαταλείψει κάποιος την «ευκολία» και την «αυτονοµία» µετακίνησης
που του προσφέρει το ΙΧ είναι να µπορεί να επιλέξει κάποιον εξί23 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

182:Layout 1

21/9/12

13:27

Page 26

σου ή και περισσότερο βολικό και εξυπηρετικό τρόπο µετακίνησης, ενώ το οικονοµικό κόστος προσλαµβάνει ολοένα και σηµαντικότερο ρόλο στην απόφαση επιλογής του µέσου µετακίνησης.
Πέρα από το φυσικό σχεδιασµό των υποδοµών και την επιβολή
ρυθµιστικών µέτρων, σήµερα περισσότερο από ποτέ επιβάλλεται
η αλλαγή της νοοτροπίας και των συνηθειών µεγάλου µέρους των
πολιτών µε αβίαστη επιµόρφωση και µέσα από ειλικρινείς και στοχευµένες καµπάνιες, ταυτόχρονα µε τη βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης των ∆ηµόσιων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
(∆ΜΜΜ) αλλά και των υποδοµών για το ποδήλατο και την απελευθέρωση του δηµόσιου χώρου για το βάδισµα και την ανθρώπινη δραστηριότητα στην πόλη.
Μια γνωστή ιδιαιτερότητα του ∆ήµου Αθηναίων που λειτουργεί
ανασταλτικά στην αντιµετώπιση των θεµάτων κινητικότητας είναι
η εµπλοκή των πάρα πολλών «συναρµοδίων» φορέων που δρουν
ακόµη και σήµερα χωρίς ενιαίο σχεδιασµό και συντονισµό, καθιστώντας σε όλους πλην των ιδίων φανερή την έλλειψη ενός Ενιαίου (Μητροπολιτικού) Φορέα σχεδιασµού, συντονισµού και
ελέγχου. Έτσι, το πρώτο ζήτηµα που αναδεικνύει το ΣΣΜΑ είναι η
ανάγκη να αναλάβει ο µεγαλύτερος ∆ήµος του λεκανοπεδίου, ο
∆ήµος Αθηναίων, ένα συνειδητά ηγετικό και συντονιστικό ρόλο,
µε την προφανή αιτιολογία ότι είναι ο ∆ήµος που κατ’ εξοχήν πληρώνει την έλλειψη αυτή µε καθηµερινή υποβάθµιση και παρακµή
του κέντρου του, του κέντρου της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της πρωτεύουσας και κατ’ επέκταση όλης της χώρας.
Ακούγεται λογικό και προφανές, όµως για να γίνει πράξη χρειάζεται κατ’ αρχάς µια δυναµική εσωτερική αναδιάταξη των υπηρεσιών
του ∆ήµου και αφ’ ετέρου απαιτείται η καλόπιστη αποδοχή και υποστήριξη αυτής της άτυπης αρµοδιότητας από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, δηλαδή µια ακόµη άτυπη µεταρρύθµιση µέσα
στη λαίλαπα όλων των µεταρρυθµίσεων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για να ξεφύγει η Ελληνική κοινωνία από το «βάλτο
της µιζέριας» και να προχωρήσει µε στέρεα βήµατα προς την ανάκαµψη, την πρόοδο και την ευηµερία. Ο τρόπος για να επιτευχθεί
αυτό είναι ανοικτή συζήτηση µε το κοινό, διαβούλευση µε εµπλεκόµενους φορείς και κυρίως «ειλικρινής θέληση» για επίλυση
και όχι συντήρηση των προβληµάτων. Η «άτυπη» πρακτική αυτή
αναπτύχθηκε, δοκιµάστηκε, λειτούργησε σε ικανοποιητικό βαθµό
και έφερε εντυπωσιακά αποτελέσµατα στην περίοδο της Ολυµπιακής προετοιµασίας και των Ολυµπιακών Αγώνων. Γιατί να µη
µπορεί να λειτουργήσει και πάλι;
Σε ό,τι αφορά τα ∆ΜΜΜ, η Αθήνα διαθέτει πολλές «άριστες» πρώτες ύλες. Ένα δίκτυο Μετρό µε υποδειγµατικές υποδοµές σε παγκόσµιο επίπεδο. Το µεγαλύτερο στόλο λεωφορείων που κινούνται
µε φυσικό αέριο. Τρόλεϊ µεγάλης χωρητικότητας, τελευταίας τεχνολογίας µε αυτονοµία κίνησης σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος. Νέες γραµµές Τραµ και Προαστιακού Σιδηροδρόµου. Όµως
το αποτέλεσµα εξυπηρέτησης των πολιτών δεν είναι ακόµη ικανό
για να πείσει περισσότερους χρήστες ΙΧ οχηµάτων να αλλάξουν
τις συνήθειες µετακίνησής τους. Αναξιοπιστία και υψηλοί χρόνοι
εξυπηρέτησης σε συνδυασµό µε την έλλειψη πληροφόρησης
είναι τα µεγαλύτερα προβλήµατα των οδικών συγκοινωνιών κυρίως. Το κλείσιµο των δρόµων από την αυξηµένη κυκλοφορία, από
την ανεξέλεγκτη στάθµευση και από τις διαδηλώσεις διαµαρτυρίας, σε συνδυασµό µε τη µείωση του αριθµού των οδηγών και τη

24 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

µείωση των οχηµάτων σε λειτουργική ετοιµότητα λόγω αδυναµίας
συντήρησης που οφείλονται στην περιστολή δαπανών λόγω οικονοµικής κρίσης, είναι οι πλέον προφανείς αιτίες για τα προβλήµατα των ∆ΜΜΜ. Ο ∆ήµος Αθηναίων µόνον υποστηρικτικά
µπορεί να λειτουργήσει σε αυτόν τον τοµέα, υποδεικνύοντας τις
πραγµατικές ανάγκες της πόλης και τις κατευθύνσεις δράσης. Το
σχέδιο Νόµου που επεξεργάστηκε ο ∆ήµος Αθηναίων για την οριοθέτηση νέων κανόνων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο κέντρο
της πόλης, αποτελεί µια ειλικρινή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, ένα πρώτο βήµα επαναπροσδιορισµού του «πολιτισµού» της σηµερινής Αθήνας, µέρος του οποίου είναι και η
κινητικότητα. Το θέµα του ύψους του κοµίστρου, της πληροφόρησης, της δηµιουργίας εύχρηστων καινοτόµων εργαλείων σχεδιασµού µετακινήσεων µε τα ∆ΜΜΜ για Αθηναίους και επισκέπτες, η
διάδοση της έξυπνης κάρτας πολλαπλών διαδροµών, η διευκόλυνση συνδυασµού των ∆ΜΜΜ µε άλλα µέσα, είναι µερικά από τα
θέµατα που απασχολούν το ∆ήµο Αθηναίων και αναζητά συνέργειες για την προώθησή τους. Στον τοµέα των ∆ΜΜΜ η έµφαση
των προσπαθειών πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στη βελτίωση του ανθρώπινου παράγοντα που συµµετέχει σε αυτές - και
λιγότερο στη βελτίωση των υποδοµών που βρίσκονται σε αρκετά
υψηλό επίπεδο - µε στόχο πάντα την ανταγωνιστική εξυπηρέτηση
των επιβατών σε σχέση µε το ΙΧ.
Σε ό,τι αφορά το ποδήλατο, ο ∆ήµος Αθηναίων καλείται να δώσει
χώρο και ασφάλεια κίνησης σε έναν σταθερά αυξανόµενο αριθµό
συνειδητοποιηµένων πολιτών που τολµηρά κι επίµονα διεκδικούν
το αυτονόητο δικαίωµα της επιλογής του τρόπου µετακίνησης στην
πόλη τους. Η Αθήνα δεν διαθέτει τα φυσικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων όπως όχθες ποταµών, µεγάλα σε έκταση πάρκα ή οικοδοµικά τετράγωνα, τείχη ή άλλα
φυσικά εµπόδια στο πλάι των οποίων µπορούν να κινηθούν σχετικά προστατευµένα τα ποδήλατα. Αντίθετα, η Αθήνα είναι µια
πυκνά κτισµένη πόλη µε ανεπαρκές οδικό δίκτυο, µε περιορισµένους χώρους στάθµευσης εκτός οδού και µε ένα κάθε άλλο παρά
έξυπνο και φιλικό προς το ποδήλατο και τους πεζούς σύστηµα µονοδρόµησης και φωτεινής σηµατοδότησης που τους αναγκάζει σε
συχνές στάσεις και περιπορείες. Έτσι η Αθήνα θα πρέπει να βρει το
δικό της τρόπο εξυπηρέτησης των ποδηλάτων εισάγοντας νέες έννοιες και ιδέες, όπως την ιδέα της συνύπαρξης όλων των µέσων
σε διάφορους χώρους µε προστασία του πιο αδύνατου µέσου στον
κάθε χώρο. Έτσι, το ποδήλατο πρέπει να αντιµετωπίζεται ως όχηµα
έναντι του πεζού αλλά ως πεζός έναντι των οχηµάτων. Οι επιθυµητές ταχύτητες κίνησης θα πρέπει να υπολογίζονται µε βάση την
ανθρώπινη διάσταση, σε µέτρα ανά δευτερόλεπτα και όχι σε χιλιόµετρα ανά ώρα όταν µιλάµε για πεζοδρόµους (1,5 µ/δευτ = ~
5χλµ/ώρα ταχύτητα πεζού) ή για ποδηλατόδροµους (4,5 µ/δευτ =
~ 15χλµ/ώρα ταχύτητα βόλτας ποδηλάτου). Ο κατά κανόνα αυστηρός περιορισµός των µέσων σε αποκλειστικούς διαδρόµους ή
λωρίδες κυκλοφορίας δηµιουργεί συνθήκες διάσπασης της κοινωνίας σε αντίπαλες οµάδες (πεζοί εναντίον ποδηλατών, οδηγοί
ΙΧ εναντίον πεζών και ποδηλατών) και διευκολύνει µόνο τους νοµικούς, τις ασφαλιστικές εταιρείες και την αστυνοµία σε θέµατα
επίλυσης διενέξεων τροχαίου χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά την κίνηση ποδηλάτων σε µεγάλες αποστάσεις, εκεί χρειάζεται ο καθο-
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ρισµός ενός πρωτεύοντος δικτύου αξόνων κίνησης ποδηλάτου για
λόγους εξασφάλισης ασφάλειας και ταχύτητας. Η σχετική µελέτη
του ΕΜΠ, βασισµένη στις προτάσεις των ΠΟ∆ΗΛΑΤισσΩΝ (Ποδηλάτες – Ποδηλάτισσες) αποτελεί µια ισχυρή βάση για την κατοχύρωση του πρωτεύοντος δικτύου ποδηλατοδρόµων του
λεκανοπεδίου και έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόµου για το αναθεωρηµένο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας 2020. Στο πλαίσιο αυτό
πρέπει να οριστικοποιηθεί και να διευρυνθεί η νοµιµοποίηση κίνησης ποδηλάτων στις λωρίδες λεωφορείων που εφαρµόσθηκε
πιλοτικά πριν ένα χρόνο. Μία άλλη παράλληλη, σηµαντική και
σχετικά καινοτόµα πρωτοβουλία του ∆ήµου Αθηναίων προς την
κατεύθυνση υποστήριξης και διάδοσης της χρήσης του ποδηλάτου είναι ο σχεδιασµός ενός πιλοτικού Συστήµατος Κοινοχρήστων
Ποδηλάτων (ΣΚΠ – Bike Sharing Scheme). Μετά από µια αρχική
διερεύνηση των χαρακτηριστικών ενός τέτοιου συστήµατος για την
Αθήνα που προσδιόρισε το µέγεθος, τη γεωγραφική κάλυψη και
τα επιθυµητά χαρακτηριστικά, ακολούθησε µια ανοικτή διαβούλευση µε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα,
των οποίων οι προτάσεις αξιολογούνται ώστε να οδηγήσουν στον
προσφορότερο τρόπο υλοποίησης του έργου. Το ΣΚΠ θα δώσει τη
δυνατότητα σε όλους τους πολίτες και επισκέπτες της πόλης να
εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του ποδηλάτου
χωρίς την επιβάρυνση των µειονεκτηµάτων του ιδιωτικού ποδηλάτου και θα δρα συµπληρωµατικά προς τα ∆ΜΜΜ. Τέλος, αναµένεται να επιλυθεί το γραφειοκρατικό κόλληµα που θεωρούσε τις

δέστρες ποδηλάτων ως «εµπόδια» και όχι ως «αστικό εξοπλισµό», µε αποτέλεσµα να µην επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε
δηµόσιους χώρους.
Σε ό,τι αφορά το βάδισµα, υπάρχει άµεση συσχέτιση µε την κατάσταση του ∆ηµόσιου Χώρου, δηλαδή των δρόµων, πεζοδροµίων,
πεζοδρόµων και πλατειών. Στο ∆ηµόσιο Χώρο της Αθήνας βρίσκονται συσσωρευµένα όλα τα δυνατά λάθη σχεδιασµού, υλοποίησης, συντήρησης, αξιοποίησης, οικονοµικής εκµετάλλευσης και
ατοµικής αντι-κοινωνικής συµπεριφοράς. Για να διορθωθεί η υφιστάµενη κατάσταση πρέπει να ξεκινήσει ο επαναπροσδιορισµός
των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του ∆ηµόσιου Χώρου από
µηδενική βάση, µε σηµείο αναφοράς τον άνθρωπο στην πιο φυσική του κατάσταση, δηλαδή ως ένα κοινωνικό, δίποδο ζωντανό
οργανισµό µε ταχύτητα κίνησης 1,5 µέτρο το δευτερόλεπτο. Αυτός
ο άνθρωπος χρειάζεται ελεύθερο και ασφαλή χώρο για να κινηθεί
µε τον πιο σύντοµο και ευθυτενή τρόπο, ενώ χρειάζεται επίσης
χώρο για να σταθεί και να ασκήσει τις κοινωνικές του λειτουργίες,
συνήθως σε οµάδες διαφόρων µεγεθών. Είναι τόσο πολυδιάστατο
και εκτεταµένο το πρόβληµα του ∆ηµόσιου Χώρου που απαιτεί πολυεπιστηµονική προσέγγιση και διάθεση σηµαντικών πόρων για
την αντιµετώπισή του. Η εύρεση της χρυσής τοµής που θα συνδυάζει τη ζωντάνια του ∆ηµόσιου Χώρου (που συχνά εξαρτάται από
την οικονοµική εκµετάλλευση), µε την ευκολία και άνεση της
πεζή µετακίνησης, είναι µια πρόκληση για το ∆ήµο Αθηναίων που
έχει ξεκινήσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή.
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πιβατισµού. Οι σκέψεις αυτές βρίσκονται στην ατζέντα των θεµάτων που απασχολούν το ∆ήµο Αθηναίων στα πλαίσια της προώθησης της βιώσιµης κινητικότητας.
Πώς όµως θα µπορούσαν – αυτά τα σοβαρά, άµεσα και καθηµερινά θέµατα που αντιµετωπίζονται εδώ και δεκαετίες, λίγο πολύ,
ως ταµπού από µια κατά βάση συντηρητική και απαθή κοινωνία –
να γίνουν θέµατα προτεραιότητας για την Αθήνα; Ειδικά σήµερα
που η προσοχή της κοινής γνώµης εστιάζεται στις παράπλευρες
απειλές της οικονοµικής κρίσης; Μια καλή ευκαιρία µας προσφέρεται από την Ευρώπη. Η παν-Ευρωπαϊκή καµπάνια “European
Mobility Week” µε ιστορία 10 ετών, γνωστή και αναγνωρισµένη
ήδη στην Ελλάδα, προσφέρει τη δυνατότητα να ξαναπαρουσιαστούν και να τεθούν σε δηµόσιο διάλογο όλα τα θέµατα βιώσιµης
κινητικότητας µε έναν οργανωµένο τρόπο και στόχο να υπάρξουν
συµπεράσµατα που θα αποτελέσουν τη βάση για να προχωρήσει
η υλοποίηση του σχεδιασµού µε µέτρα και δράσεις που θα τυγχάνουν της γενικότερης αποδοχής.

Σε ό,τι αφορά τις µεταφορές αγαθών και ανθρώπων µε µηχανοκίνητα µέσα και ΙΧ οχήµατα, αναγνωρίζεται ότι αυτές συνιστούν το
πρόβληµα της µη βιώσιµης κινητικότητας που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Τα µηχανοκίνητα ατοµικά µέσα µεταφοράς όχι µόνον επιβαρύνουν το περιβάλλον µε καυσαέρια και θόρυβο όταν κινούνται
αλλά καταλαµβάνουν τον ζωτικό και περιορισµένο δηµόσιο χώρο
όταν σταθµεύουν. Η προφανής ευκολία στη χρήση και η ανεξαρτησία / αυτονοµία που προσφέρουν τα ΙΧ µέσα εµπεριέχει ένα «µη
άµεσα αισθητό από το χρήστη κόστος» σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής που το επωµίζεται όχι ο ίδιος ο χρήστης αλλά η κοινωνία, το λεγόµενο εξωτερικό κόστος. Το θέµα
αυτό που εσκεµµένα παραβλέπεται χρόνια τώρα διότι έχει «πολιτικό κόστος», πρέπει να αναδειχθεί και να τεθεί σε δηµόσιο διάλογο ώστε να γίνει κάποια στιγµή αποδεκτό ότι το εξωτερικό
κόστος πρέπει να ενσωµατωθεί στο αντιληπτό κόστος της µετακίνησης µε ατοµικά ή ιδιωτικά µέσα. Εάν π.χ. γίνει αποδεκτό ότι το
κόστος στάθµευσης πρέπει να ενσωµατώνεται και να συνυπολογίζεται στο κόστος ιδιωτικής µετακίνησης, τότε θα µπορεί να δικαιολογηθεί και να υποστηριχθεί οικονοµικά η οργάνωση της
στάθµευσης αποκλειστικά εκτός οδού που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση του ∆ηµόσιου χώρου από την παρόδια και παράνοµη
στάθµευση. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ίσως µια µελλοντική ελπίδα για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, ιδίως σε ό,τι αφορά στόλους οχηµάτων π.χ. ταξί,
απορριµµατοφόρα, οχήµατα διανοµής κ.λπ. που περισσότερο κινούνται και λιγότερο σταθµεύουν, ενώ µπορεί να επιταχύνει τη διάδοση οικονοµικότερων εναλλακτικών τρόπων ατοµικής
µετακίνησης π.χ. µε συστήµατα κοινοχρήστων οχηµάτων ή συνε26 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας» όπως κάθε χρόνο λαµβάνει χώρο και φέτος από τις 16 έως τις 22 Σεπτεµβρίου. Οι προγραµµατιζόµενες από το ∆ήµο Αθηναίων εκδηλώσεις έχουν σε
αδρές γραµµές ως εξής:
• Κυριακή 16 Σεπ. – Ολοκλήρωση του «Athens Bike Festival»
στην Τεχνόπολη, πέρασµα της σκυτάλης και Έναρξη του εορτασµού της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας στην Αθήνα
• ∆ευτέρα 17 Σεπ. – Ηµέρα αφιερωµένη στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
• Τρίτη 18 Σεπ. – Ηµέρα αφιερωµένη στο Βάδισµα, τους Πεζούς
και το ∆ηµόσιο Χώρο
• Τετάρτη 19 Σεπ. – Ηµέρα αφιερωµένη στο Ποδήλατο
• Πέµπτη 20 Σεπ. – Ηµέρα αφιερωµένη στις οδικές µεταφορές
- αγαθών και ατόµων, στάθµευση κλπ
• Παρασκευή 21 Σεπ. – Ηµέρα αφιερωµένη σε ειδικές µεµονωµένες δράσεις του ∆ήµου Αθηναίων σε συνεργασία µε ενεργούς πολίτες και ΜΚΟ
• Σαββάτο 22 Σεπ. – «Ηµέρα χωρίς Αυτοκίνητο», κλείσιµο µιας
µεγάλης οδικής αρτηρίας και οργάνωση γιορτής δρόµου, µε
στόχο να ξαναθυµηθούµε πως µπορεί να είναι η σχέση µιας
ζωντανής πόλης µε τους πολίτες της
Την εβδοµάδα αυτή θα υπάρχει ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση,
διάλογος και δράσεις σχετικά µε το ειδικό θέµα κάθε ηµέρας.
Ο ∆ήµος Αθηναίων καλεί το Σύλλογο Συγκοινωνιολόγων και όλα
τα µέλη του να συνδράµουν µε ιδέες και δράσεις σ’ αυτή την Ευρωπαϊκή και Αθηναϊκή γιορτή, όπως καλεί και άλλες οµάδες ενεργών πολιτών, πεζούς, ποδηλάτες, επιβάτες, κά.
Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει σε αυτή την εορταστική καµπάνια,
εκδήλωση, γιορτή µε ιδέες, δράσεις ή και εθελοντική προσφορά
εργασίας ας επικοινωνήσει µε το ∆ήµο Αθηναίων στην Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση metafores@cityofathens.gr.

*Βασίλης Βαβάκος
Τοπ. Μηχ. - Συγκοινωνιολόγος
Ειδικός Σύµβουλος ∆ηµάρχου Αθηναίων
vvavakos@gmail.com
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Το Συστηµα ∆ιαχειρισησ Αστικησ
Κινητικοτητασ Τησ Θεσσαλονικησ

Τ

ο Ευφυές Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης είναι ήδη γεγονός. Το καινοτόµο αυτό σύστηµα, το πρώτο
που εγκαθίσταται στην Ελλάδα, αποτελεί µία κοινή προσπάθεια
βασικών αρµόδιων φορέων από τη Θεσσαλονίκη και εκτός
αυτής. Με φορέα υλοποίησης του έργου την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τεχνικό συντονιστή το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) οι φορείς αυτοί υπέβαλαν τη
σχετική πρόταση χρηµατοδότησης και στη συνέχεια συνεργάστηκαν 3 περίπου χρόνια για την υλοποίησή της ώστε να προκύψει το αποτέλεσµα που περιγράφεται παρακάτω.
Το Ευφυές Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης έχει ως στόχο, να:
• βοηθήσει τον πολίτη να µετακινηθεί ευκολότερα αποφεύγοντας τις συµφορηµένες κυκλοφοριακά περιοχές
• διαµορφώσει περιβαλλοντική συνείδηση
• ενισχύσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και εναλλακτικούς
τρόπους µετακίνησης
• µειώσει, µέσω της αναβαθµισµένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης, τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κυκλοφορία των
οχηµάτων, και
• Εγκαταστήσει ένα σύγχρονο νέο κέντρο ελέγχου της κυκλοφορίας (επιδεικτικά, για ένα µικρό τµήµα του κέντρου της Θεσ-

σαλονίκης) ώστε να αρχίσει από αυτό η πλήρης αναβάθµιση
του υφιστάµενου συστήµατος ελέγχου της κυκλοφορίας που
εγκαταστάθηκε στην πόλη πριν περίπου 20 χρόνια.
Το Ευφυές Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης διαχωρίζεται σε δύο επιµέρους κέντρα υπηρεσιών τα οποία δρουν συµπληρωµατικά και
παράλληλα. Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας και το Κέντρο
Ελέγχου της Κυκλοφορίας για τα οποία το έργο περιελάµβανε
τόσο το σχεδιασµό και την ανάπτυξη υποδοµής όσο και την ανάπτυξη των απαραίτητων διεπαφών µε υφιστάµενα συστήµατα και
υποδοµές.

Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας
Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης είναι µια
πλατφόρµα υπηρεσιών µετακίνησης που στόχο έχει να παρέχει
υπηρεσίες βέλτιστης µετακίνησης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα αστικής κινητικότητας και
προστασίας του περιβάλλοντος. Η πλατφόρµα είναι διαθέσιµη
στο ευρύ κοινό µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
www.mobithess.gr.
Ο σχεδιασµός της µετακίνησης από τον ίδιο τον πολίτη, µέσω του
συστήµατος και παράλληλα τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα αστικής κινητικότητας που υπάρχουν στην πλατφόρµα,
συµβάλουν καθοριστικά αφενός µεν στην αναβάθµιση της ποιότητας της πόλης, αφετέρου δε στη διαµόρφωση µιας νέας
27 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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κουλτούρας µετακίνησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς άξονες:
• Σχεδιασµός της Μετακίνησης
• Πληροφόρηση Μετακινουµένων
• Γνωριµία µε την έννοια της αστικής κινητικότητας

• ∆ροµολόγηση µε ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες
Ο χρήστης επιλέγει την µέγιστη απόσταση περπατήµατος µεταξύ
των επιλογών 100, 200 ή 300 µέτρα. Οι προσφερόµενες εναλλακτικές διαδροµές εµφανίζονται τόσο µε απεικόνιση σε χάρτη
όσο και µε µορφή διαδραστικού διαγράµµατος.

Σχεδιασµός της Μετακίνησης
Μέσω της υπηρεσίας αυτής προτείνεται η βέλτιστη διαδροµή µε
βάση τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται από τον ίδιο το χρήστη.
Πιο συγκεκριµένα, ο χρήστης επιλέγει το σηµείο αναχώρησης
και άφιξης:
• Πληκτρολογώντας στο πεδίο διεύθυνση το όνοµα της οδού
που βρίσκεται ή επιθυµεί να πάει
• Επιλέγοντας κάποιο σηµείο ενδιαφέροντος µέσα από ένα σύνολο διαφόρων κατηγοριών και υποκατηγοριών
• Επιλέγοντας µια στάση λεωφορείου, έχοντας επιλέξει τη λεωφορειακή γραµµή και την κατεύθυνση προς την οποία θέλει
να µετακινηθεί

• ∆ροµολόγηση µε αυτοκίνητο

Σε οποιαδήποτε από τις εφαρµογές του συστήµατος ο χρήστης
µπορεί:
• Να καθορίσει τις επιλογές του
• Να ορίσει νέα αφετηρία ή νέο προορισµό ή και τα δύο
• Να αντιστρέψει τα σηµεία αναχώρησης και προορισµού
• Να εκτυπώσει την επιλογή διαδροµής που εµφανίζεται ή και
να ορίσει την τοποθεσία του από το µενού που εµφανίζεται
πάνω στον χάρτη
• Να αποκλείσει κάποια συγκεκριµένη περιοχή, το µέγεθος της
οποίας καθορίζει ο ίδιος, οπότε το σύστηµα του εµφανίζει
εναλλακτικές διαδροµές που δεν διέρχονται και δεν περιλαµβάνουν την περιοχή αυτή αποκλεισµού.
Παράλληλα ο χρήστης επιλέγει το µέσο µε το οποίο θέλει να µετακινηθεί µεταξύ των επιλογών:
28 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ο χρήστης ανάλογα µε τις επιλογές και ανάγκες του µπορεί να
θέσει ως κριτήριο την:
• Γρηγορότερη διαδροµή (διαδροµή µε το λιγότερο χρόνο)
• Κοντινότερη διαδροµή (διαδροµή µε τη µικρότερη απόσταση)
• Περιβαλλοντικά φιλική διαδροµή (διαδροµή µε τη χαµηλότερη έκθεση σε ρύπους)
• Οικονοµικότερη διαδροµή (διαδροµή µε την ελάχιστη κατανάλωση καυσίµου) καθορίζοντας:
- Τον τύπο του οχήµατος (επιβατικό, φορτηγό, µοτοποδήλατο)
- Τον τύπο καυσίµου του οχήµατος (βενζίνη ή πετρέλαιο )
- Τον κυβισµό του οχήµατος (µικρότερο από 1400 cc, 14002000cc, µεγαλύτερο από 2000 cc)
- Την τιµή του καυσίµου, πεδίο το οποίο ωστόσο συµπληρώνεται προαιρετικά αφού υπάρχει καθηµερινά αυτόµατη
ενηµέρωση της τιµής του καυσίµου για την πόλη της Θεσσαλονίκης
- Την ώρα έναρξης της διαδροµής
Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι ο χρόνος διαδροµής υπολογίζεται µε βάση τις πραγµατικές κυκλοφοριακές συνθήκες που
επικρατούν στο οδικό δίκτυο της πόλης.
Παράλληλα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποια
συγκεκριµένη περιοχή, το µέγεθος της οποίας καθορίζει ο ίδιος,
οπότε το σύστηµα του εµφανίζει εναλλακτικές διαδροµές που
δεν διέρχονται και δεν περιλαµβάνουν την περιοχή αυτή αποκλεισµού.
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Περιβαλλοντική Επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας,
για συγκεκριµένη µέρα και ώρα διαβαθµισµένη χρωµατικά ανάλογα µε το επίπεδο ρύπων που καταγράφεται εκείνη τη στιγµή.

• Συνδυασµένη µετακίνηση
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει τη χρήση του ιδιωτικού του οχήµατος µε δηµόσιες συγκοινωνίες µε κριτήριο την
απόσταση, το χρόνο, την ελάχιστη κατανάλωση καυσίµου ή την
πιο περιβαλλοντικά φιλική διαδροµή.

Σηµεία ενδιαφέροντος: ο χρήστης επιλέγει είτε ανάλογα µε
την κατηγορία και υποκατηγορία του σηµείου που τον ενδιαφέρει, είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση ενδιαφέροντος και την
περιµετρική απόσταση από αυτήν.

• Πεζή Μετακίνηση

Πληροφόρηση Μετακινουµένων
Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε:

Κατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, σε πραγµατικό χρόνο και πρόβλεψη για την υπόλοιπη µέρα, µε διαφορετική χρωµατική αναπαράσταση ανάλογα µε τα επίπεδα της
κίνησης.

∆ηµόσιες Συγκοινωνίες: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
πληροφορηθεί για συγκεκριµένες στάσεις και λεωφορειακές
γραµµές, έχοντας τρεις βασικές επιλογές:
- Επιλέγοντας το δροµολόγιο, την κατεύθυνση και την
ηµέρα που θέλει να µετακινηθεί.
- Επιλέγοντας ένα δήµο ή κάποιο σηµείο στο χάρτη.
- Εισάγοντας τη διεύθυνση ή επιλέγοντας σηµείο στο χάρτη
καθώς και περιµετρική απόσταση.

29 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Πληροφορίες για την πόλη: ο χρήστης ενηµερώνεται για το
δίκτυο ποδηλατοδρόµων και λεωφορειολωρίδων στην πόλη.

Ατµοσφαιρική ρύπανση: ο χρήστης ενηµερώνεται για τα επίπεδα των διαφόρων ρύπων σε ηµερήσια βάση µε στοιχεία που
λαµβάνονται από τους πέντε εγκαταστηµένους περιβαλλοντικούς σταθµούς στην πόλη της Θεσσαλονίκης καθώς και το ιστορικό των µέσων ηµερήσιων εκποµπών για κάποιο χρονικό
διάστηµα πριν και µετά από την ηµεροµηνία που έχει ορίσει.

Το Κέντρο Ελέγχου της Κυκλοφορίας
Το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας εγκαταστάθηκε και λειτουργεί
υπό την ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Στρωµνίτσης 53, Θεσσαλονίκη).
∆ιαθέτει συστήµατα που το κατατάσσουν στα πλέον εξελιγµένα
«Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών» (Intelligent Transport Systems), ενώ αποτελεί επέκταση, αναβάθµιση και συµπλήρωση
ενός υφιστάµενου εξοπλισµού που διέθετε η Π.Κ.Μ για τη ρύθµιση της σηµατοδότησης του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος
Θεσσαλονίκης και που αφορούσε 217 σηµατοδοτούµενους κόµβους µε στατικά προγράµµατα σηµατοδότησης.

Γνωριµία µε την έννοια της αστικής
κινητικότητας
Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να γνωρίσει
και να έρθει πιο κοντά στην έννοια της αστικής κινητικότητας,
αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα των αστικών µεταφορών, διαβάζοντας για καλές πρακτικές και παραδείγµατα ενώ παράλληλα µπορεί να δοκιµάσει και αξιολογήσει τις γνώσεις του µέσα
από ένα σύνολο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σταυρόλεξων και διαδραστικών παιχνιδιών µε αντικείµενο τη βιώσιµη
αστική κινητικότητα.
Οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας στη ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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Βασικός στόχος του είναι η δυναµική προσαρµογή των προγραµµάτων των σηµατοδοτών στις κυκλοφοριακές συνθήκες σε
πραγµατικό χρόνο, συµπληρώνοντας και θα αναπτύσσοντας περαιτέρω τις δυνατότητες των υφιστάµενων υποδοµών της Περιφέρειας.
Το νέο σύστηµα διαθέτει: Το "ευφυές" Κέντρο Ελέγχου του συστήµατος φωτεινής σηµατοδότησης, 12 ελεγκτές φωτεινής σηµατοδότησης που εγκαταστάθηκαν σε σηµατοδοτούµενους
κόµβους σε όλο το µήκος της οδού Τσιµισκή µε το αντίστοιχο λογισµικό ελέγχου για τη δυναµική διαχείρισή τους, καταγραφείς
της κυκλοφορίας, κάµερες ανίχνευσης συµβάντων και µετρητές φόρτου κυκλοφορίας που καλύπτουν 65 λωρίδες, λογισµικά, servers και λοιπό εξοπλισµό του νέου Κέντρου
∆ιαχείρισης της Κυκλοφορίας και πέντε Πινακίδες Μεταβλητών
Μηνυµάτων (VMS) σε κεντρικά σηµεία της κεντρικής περιοχής
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης που ενηµερώνουν για τις κυκλοφοριακές συνθήκες.
Πιο συγκεκριµένα, οι βασικότερες λειτουργίες του νέου αυτού
Κέντρου είναι:
• ∆ιαχείριση συµβάντων µε πληροφορίες πραγµατικού χρόνου
• ∆υναµική εκτίµηση της κυκλοφορίας για µελλοντικά χρονικά
διαστήµατα της ηµέρας
• Εκτίµηση και επιβεβαίωση χρόνων µετακίνησης
• ∆ιαµόρφωση στρατηγικής δυναµικής διαχείρισης σηµατοδοτών µε βάση τις εκτιµώµενες συνθήκες κυκλοφορίας και µε
στόχο τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Αξιολόγηση επιπτώσεων από τη δυναµική διαχείριση σηµατοδοτών στις συνθήκες κυκλοφορίας στην κεντρική περιοχή
της Θεσσαλονίκης

Κάµερες ανίχνευσης συµβάντων και µετρητές φόρτου κυκλοφορίας

Οι φορείς υλοποίησης του έργου:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Ινστιτούτο Βιώσιµης
Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
∆ήµος Θεσσαλονίκης
Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Νορβηγικό Ινστιτούτο Μεταφορών ΤΟΙ

Χρηµατοδότηση
Πινακίδα Μεταβλητών
Μηνυµάτων µε πληροφορίες πραγµατικού
χρόνου

Το έργο χρηµατοδοτήθηκε κατά 50% από το Χρηµατοδοτικό
Μηχανισµό “Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος” (χώρες: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών
(ΙΜΕΤ)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ)
31 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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∆ρaσεις Tου ΣΑΣΘ Για Την Εισαγωγη
Τεχνογνωσιας Σε Θεµατα Βιωσιµης
Κινητικοτητας

ATTAC: Attractive Urban Public Transport for Accessible Cities

ECOTALE: External Costs of Transport and Land
Equalization

Το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανέλαβε την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή επιτροπή
έργου "ATTAC: Attractive Urban Public Transport for Accessible Cities" (Ελκυστικές Αστικές ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες για προσβάσιµες
πόλεις) που αφορά στη Θεσσαλονίκη και εντάσσεται στο ∆ιακρατικό
πρόγραµµα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης South East Europe (SEE). Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται κατά 85% από το SEE και
κατά 15% από εθνικούς πόρους. Η διάρκειά του είναι τρία χρόνια
αρχής γενοµένης της 3ης Ιανουαρίου 2011 και η ολοκλήρωσή του θα
είναι το ∆εκέµβριο του 2013.
Το πρόγραµµα SEE αποτελεί ένα µοναδικό εργαλείο στο πλαίσιο της
εδαφικής συνεργασίας άσκησης περιφερειακής πολιτικής των χωρών
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε µια περιοχή που είναι πολύπλοκη αλλά και µε έντονα στοιχεία διαφοροποίησης. Το πρόγραµµα υποστηρίζει σχέδια που
αναπτύσσονται µέσα σε τέσσερις βασικούς άξονες προτεραιότητας
που είναι: η καινοτοµία, το περιβάλλον, η προσβασιµότητα και οι περιοχές βιώσιµης ανάπτυξης και συµβάλλει στη διαδικασία ένταξης
των χωρών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σύνθηµα που επιλέχτηκε από το πρόγραµµα από τις 16 συµµετέχουσες σε αυτό χώρες είναι: «Το κοινό µας µέλλον» το οποίο και θα
ισχύει για τα προγράµµατα της περιόδου 2007-2013.
Ο θεµατικός άξονας στον οποίο εντάσσεται το έργο ΑΤΤΑC του οποίου
ένας από τους εννιά βασικούς εταίρους είναι το ΣΑΣΘ είναι η βελτίωση
της προσβασιµότητας. Ο ειδικός στόχος του έργου είναι η εισαγωγή
ελκυστικών και βιώσιµων λύσεων δηµοσίων συγκοινωνιών και υπηρεσιών στις πόλεις ATTAC που θα συµβάλουν σηµαντικά στην αύξηση
του ποσοστού µετακινήσεων µε δηµόσια µέσα µεταφοράς δηµιουργώντας το πλαίσιο για απρόσκοπτη µετακίνηση για όλους, µε ιδιαίτερη
έµφαση στους εργαζόµενους και σε όσους µετακινούνται σε µεγάλες
αποστάσεις. Οι τρεις θεµατικές ενότητες του έργου είναι:
• Η προώθηση συστηµάτων ευέλικτων µεταφορών
• Η προώθηση καινοτόµων και ενιαίων ολοκληρωµένων συστηµάτων έκδοσης εισιτηρίων και έξυπνων καρτών
• Έξυπνα συστήµατα ενηµέρωσης επιβατών.
Στο έργο συµµετέχουν εννιά πόλεις - εταίροι από εφτά χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και οχτώ πόλεις που έχουν ρόλο παρατηρητή
στο έργο.
Η συµµετοχή του ΣΑΣΘ στο πρόγραµµα θα δώσει τη δυνατότητα για την
ολοκλήρωση ενεργειών και δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση
των υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών στο επιβατικό κοινό της
πόλης.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα SEE είναι διαθέσιµες
στο http://www.southeast-europe.net/en/

Η µείωση και η εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού, χωρικού και κοινωνικού κόστους που προκαλείται από τις µεταφορές, αποτελούν τους
κύριους στόχους του έργου διακρατικής συνεργασίας ECOTALE. Το
έργο, το οποίο έχει διάρκεια συνολικά τριάντα µηνών, ξεκίνησε επίσηµα τον Ιανουάριο του 2012 µε τη συµµετοχή εννιά εταίρων, µεταξύ
των οποίων και το ΣΑΣΘ, προερχόµενων από επτά ευρωπαϊκές χώρες,
και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2014, µε τη διεξαγωγή συνεδρίου
στο οποίο θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατά του. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Eυρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µέσω του προγράµµατος INTERREG IVC και κατά 15% από
εθνικούς πόρους.

32 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Μέσα από την προσέγγιση της αγοράς και σύµφωνα και µε την αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει», η εσωτερίκευση του κόστους των µεταφορών
αποτελεί έναν τρόπο πληρωµής που στην πραγµατικότητα γεννήθηκε
από τους ίδιους τους χρήστες των µεταφορών. Με την «κλασική» έννοια του όρου αυτό επιτυγχάνεται µε την πρόσθετη τιµολόγηση (διόδια, βινιέτα, τιµολόγηση για στάθµευση, φορολογία των καυσίµων)
που επιβάλλονται στους πολίτες / επιχειρήσεις. Ωστόσο, η µη ολοκληρωµένη εφαρµογή της άµεσης τιµολόγησης και η ελλιπής ή περιορισµένη σύνδεσή της µε την πολιτική των µεταφορών, τον
χωροταξικό σχεδιασµό και την κατασκευή νέων υποδοµών, αποτελούν
µε την πάροδο του χρόνου τροχοπέδη στη βιωσιµότητα των συστηµάτων µεταφορών.
Το έργο ECOTALE στοχεύει στην ενοποίηση της παραδοσιακής προσέγγισης που βασίζεται αποκλειστικά στην "οικονοµική" εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (εφαρµογή µέτρων τιµολόγησης), µε
µια ευρύτερη προσέγγιση εσωτερίκευσης που εξετάζει επιπρόσθετα
τις χρήσεις γης καθώς και τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό. Το έργο
ECOTALE προωθεί την ανταλλαγή εµπειριών σε θέµατα πολιτικής και
καλών πρακτικών στον τοµέα της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους των µεταφορών, του σχεδιασµού και της λήψης επενδυτικών
αποφάσεων.
Στο παραπάνω πλαίσιο οι εταίροι του έργου, ανάµεσα στους οποίους
και το ΣΑΣΘ, θα προσπαθήσουν να διαµορφώσουν και να περιγράψουν
µια µεθοδολογία εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους των µεταφορών και στη συνέχεια να την εφαρµόσουν σε µια µελέτη περίπτωσης που θα εντάσσει την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθοδολογίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τους στόχους και τους εταίρους του µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση
http://www.ecotale.eu/
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3. ∆ιαδικασίες ∆ηµοπράτησης και Ανάθεσης συµβάσεων
είναι ζωτικής σηµασίας. Μία εξειδικευµένη Αρχή Μεταφορών πρέπει
να µπορεί να καθορίζει τα κριτήρια και τις βάσεις για µία εποικοδοµητική συνεργασία µε τους φορείς εκµετάλλευσης µε βάση την ποιότητα,
την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα

4. Ενοποίηση
EPTA: European model for Public Transport Authority
H αύξηση της βιωσιµότητας των µεταφορών µε όρους οικο-αποδοτικότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, ενεργειακής απόδοσης, βιωσιµότητας και εξοικονόµησης πόρων, δια της µεταφοράς εµπειριών,
της ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών των δηµοσίων αρχών
µεταφορών προκειµένου να προσδιοριστεί ένα επιτυχηµένο µοντέλο
µιας δηµόσιας αρχής µεταφορών αποτελούν το βασικό στόχο του έργου
διακρατικής συνεργασίας ΕPTA. Το έργο, συνολικής διάρκειας τριάντα
µηνών ξεκίνησε επίσηµα τον Ιανουάριο του 2012 µε τη συµµετοχή έντεκα εταίρων από εννιά ευρωπαϊκές χώρες ενώ η ολοκλήρωσή του
που θα συνδυασθεί µε το τελικό συνέδριο και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του έργου θα πραγµατοποιηθούν τον Ιούνιο του 2014. Το
έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής ανάπτυξης µέσω του προγράµµατος (ERDF) INTERREG IVC
ERDF και κατά 15% από εθνικούς πόρους.
Ανάµεσα στους επιµέρους στόχους του έργου συγκαταλέγονται:
• Η ανταλλαγή γνώσεων στον τοµέα των δηµοσίων αρχών µεταφορών
για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και βιωσιµότητας των δηµοσίων υπηρεσιών µεταφορών, µειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η προώθηση της
καλύτερης χρήσης των πόρων και η αύξηση της κοινωνικής συνοχής των µειονεκτικών περιοχών /πολιτών.
• Η καταπολέµηση της έλλειψης συντονισµού του δηµόσιου τοµέα των
µεταφορών µέσα από τη συλλογή και µεταφορά εµπειριών και
ορθών πρακτικών προκειµένου να επιτευχθεί η πλήρης συνεργασία
µεταξύ των διαφόρων φορέων
• Η αύξηση της γνώσης µέσω σε θέµατα τοπικών αναγκών προκειµένου να µπορέσουν οι διάφοροι εταίροι να προσδιορίσουν τον πιο κατάλληλο µοντέλο µιας δηµόσιας αρχής µεταφορών ανάλογα µε τις
τοπικές ανάγκες.

Η αποστολή του EPTA είναι:
Μέσα από το έργο EPTA θα προσδιοριστεί ένα µοντέλο για τις ∆ηµόσιες
Αρχές Μεταφορών ως ισχυρό εργαλείο για τη διακυβέρνηση. Ως εργαλεία στρατηγικής, θα χρησιµοποιηθούν οι όροι της Ποιότητας, Αποτελεσµατικότητας και Αποδοτικότητας οι οποίοι θα εφαρµοστούν στις 7
βασικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη δηµόσια διακυβέρνηση
στον τοµέα των µεταφορών: Ρύθµιση, Σχεδιασµός, ∆ηµοπράτηση /Ανάθεση, Ενοποίηση, Προώθηση, ∆ιαχείριση και Έλεγχος.

είναι θέµα στρατηγικής σηµασίας σύµφωνα µε το οποίο ο βέλτιστος
συνδυασµός των δια-τροπικών και συν-τροπικών πολιτικών θα οδηγήσει σε πιο βιώσιµες µεταφορές

5. Προώθηση των δηµοσίων µεταφορών
αποτελεί βασικό εργαλείο για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και
την προώθηση της µετατόπισης από την ατοµική στη συλλογική µετακίνηση µε πιο αποτελεσµατικά και βιώσιµα µέσα µεταφοράς

6. ∆ιαχείριση
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µεταφοράς απαιτεί εµπειρία και ευελιξία: µόνο από την πρώτη ηµέρα έναρξης ισχύος µιας σύµβασης και
µετά, ξεκινά µία ∆ηµόσια Αρχή Μεταφορών να αποκτά εµπειρία για τη
βελτίωση της διαδικασίας υποβολής των επόµενων προσφορών

7. Έλεγχος και παρακολούθηση
είναι ένα ευαίσθητο θέµα για τη ∆ηµόσια Αρχή Μεταφορών. Το κόστος
αυτών των δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι λογικό, και η προστιθέµενη αξία θα πρέπει να αναδεικνύεται στους τελικούς χρήστες.
Η βασική ιδέα είναι ότι αυτές οι 7 δραστηριότητες θα µπορούσαν να
συγκεντρωθούν σε µία ενιαία αρχή που θα είναι σε θέση να υποστηρίζει τους αρµόδιους για την χάραξης πολιτικής και να εµπλέκει τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι καλές πρακτικές σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει
να εντοπιστούν, να συλλεχθούν και να µεταφερθούν στις περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές, για να παραχθεί, ως τελικό αποτέλεσµα,
ένα µεταβιβάσιµο και προσαρµόσιµο ΜΟΝΤΕΛΟ το οποίο θα πρέπει να
υιοθετηθεί για την επιτυχή υλοποίηση ή αναδιοργάνωση της ∆ηµόσιας
Αρχής Μεταφορών (∆ΑΜ).
Στο παραπάνω πλαίσιο έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί οι δύο πρώτες συναντήσεις των εταίρων στη Μπολόνια της Ιταλίας και στο Αµπερντίν της
Σκωτίας. Κάθε ένας από τους εταίρους θα προσπαθήσει να εφαρµόσει
όλη τη γνώση και εµπειρία που υπάρχει σήµερα καθώς και αυτήν που
θα προκύψει στη διάρκεια του έργου εκπονώντας τη δική του «µελέτη
σκοπιµότητας».
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τους στόχους και τους εταίρους του θα µπορείτε να βρείτε σύντοµα στην ιστοσελίδα του έργου στο
http://eptaproject.eu/

1. Ρύθµιση
θα πρέπει να εκτελείται σε στενή συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να καταστεί δυνατή τη εκπλήρωση των κατευθυντήριων
γραµµών που δίδονται από τους φορείς χάραξης πολιτικής

2. Σχεδιασµός
ο οποίος έχει άµεση επίδραση στις υπηρεσίες µεταφορών καθώς συνδέεται στενά και επηρεάζεται από άλλες διαδικασίες σχεδιασµού, όπως
η οικονοµική, η κοινωνική και η πολεοδοµική
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Σχεδιο Βιωσιµησ Κινητικοτητασ Στην
Πανεπισtηµιουπολη Του Αριστοτελειου
Πανεπιστηµιου
Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου*, Νικόλαος Γαβανάς**, Ιωάννης Πολίτης***

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

Πανεπιστηµιούπολη του ΑΠΘ βρίσκεται εντός του κεντρικού πολεοδοµικού ιστού της πόλης και δέχεται καθηµερινά
ένα σηµαντικό αριθµό απασχολούµενων, φοιτητών και επισκεπτών. Οι ελλείψεις ως προς την κινητικότητα και διασύνδεση
στο υφιστάµενο σύστηµα µεταφορών της Πανεπιστηµιούπολης δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στο επίπεδο της καθηµερινής συλλογικής ζωής του Πανεπιστηµίου µε δυσµενείς επιπτώσεις στην
ποιότητα του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος. Κύριο παράγοντα
υποβάθµισης του συστήµατος µεταφορών της Πανεπιστηµιούπολης αποτελεί η υπερβολική χρήση από το επιβατικό αυτοκίνητο.
Πάνω από το 50% των εργαζοµένων του ΑΠΘ χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο Ι.Χ., ενώ το αντίστοιχο ποσοστό χρήσης του λεωφορείου
είναι της τάξης του 20%. Για τη διαχείριση της κινητικότητας στο
campus του ΑΠΘ και γενικότερα για την καλύτερη ένταξη της Πανεπιστηµιούπολης στον αστικό ιστό της πόλης ορίσθηκε από την
Πρυτανεία του ΑΠΘ µια Επιτροπή Βιώσιµης Κινητικότητας ΑΠΘ
(ΕΒΙΚ-ΑΠΘ)* η οποία από το Σεπτέµβριο του 2010 προτείνει λύσεις
και παρεµβάσεις, µε βασικό στόχο τη σύνταξη και εφαρµογή ενός
επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την προώθηση της βιώσιµης
κινητικότητας στο χώρο της Πανεπιστηµιούπολης του ΑΠΘ.
Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιµης κινητικότητας, η στρατηγική της Επιτροπής Βιώσιµης Κινητικότητας (ΕΒΙΚ) έχει ως στόχο το
σταδιακό περιορισµό της εξάρτησης από το αυτοκίνητο και την προώθηση όλων των ήπιων εναλλακτικών µορφών κινητικότητας
(πεζή, ποδήλατα, µαζικά µέσα µεταφοράς). Προς την κατεύθυνση
αυτή, οι βασικές συνιστώσες των εργασιών της Επιτροπής είναι: α)
η αναβάθµιση της κυκλοφοριακής υποδοµής και β) η αποτελεσµατική διαχείριση της κινητικότητας εντός καθώς και της πρόσβασης προς το χώρο της Πανεπιστηµιούπολης. Τα αναµενόµενα οφέλη
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από την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής αποτελούν τα εξής:
• Βελτιστοποίηση διαχείρισης των θέσεων στάθµευσης και δικαιότερη κατανοµή και κοστολόγηση των διαθέσιµων χώρων στις διάφορες κατηγορίες χρηστών
• Απελευθέρωση χώρων και προσβάσεων για συµπληρωµατικές
ήπιες χρήσεις (ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, πράσινο κτλ)
• Απλοποίηση και διευκόλυνση των µετακινήσεων µε το κατάλληλο σύστηµα σήµανσης και καθοδήγησης και τη συνέργεια
όλων των µορφών κινητικότητας
• Καλύτερη ένταξη στον περιβάλλοντα πολεοδοµικό ιστό και περιορισµός των προβληµάτων συνωστισµού και ανάµειξης δραστηριοτήτων και κινήσεων
• Αναβάθµιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος και
της γενικότερης εικόνας του ΑΠΘ ως υπεύθυνου συλλογικού
φορέα
• Σταδιακή αλλαγή της συµπεριφοράς µετακίνησης προς και από το
χώρο της Πανεπιστηµιούπολης τόσο για τους εργαζοµένους όσο
και για τους φοιτητές του Ιδρύµατος

2. Πρωτοβουλίες και δράσεις της ΕΒΙΚ
Κατά την περίοδο 2010-2012 ολοκληρώθηκε από την ΕΒΙΚ το Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης Βιώσιµης Κινητικότητας (ΕΣ∆-ΒΙΚ). Η εκπόνηση και εφαρµογή του ΕΣ∆-ΒΙΚ περιλαµβάνει τρεις φάσεις:
• Φάση Α: ∆ιάγνωση υφιστάµενης κατάστασης και πρόταση για πιλοτική εφαρµογή σε περιορισµένη έκταση
• Φάση Β: Εκτίµηση τάσεων και προοπτικών
• Φάση Γ: ∆ιαµόρφωση στρατηγικών και προτάσεων για συγκεκριµένες δράσεις µε χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης έως το τέλος
του 2013.
Οι βασικές δράσεις της ΕΒΙΚ µέχρι σήµερα περιλαµβάνουν τις εξής:
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• ∆ιοργάνωση της Ηµέρας Εναλλακτικής Μετακίνησης στο ΑΠΘ
(Πανεπιστήµιο Χωρίς Αυτοκίνητο) και εκπόνηση σχετικής έρευνας ερωτηµατολογίου
• Καταγραφή όλων των µελετών και σχεδίων για τη διαχείριση της
κινητικότητας στο ΑΠΘ και ανασκόπηση της διεθνούς εµπειρίας
στα Κυκλοφοριακά Σχέδια (Travel Plans) Πανεπιστηµίων
• Εκπόνηση µελετών για την Αναδιάρθρωση του Συστήµατος Στάθµευσης και για την κατασκευή χώρου στάθµευσης στο Κτίριο
Πρώην Μονάδας Αποκατάστασης Ασθενών (Κτίριο Παραπληγικών) εντός του campus του ΑΠΘ
• Εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης ∆ικτύου Εναλλακτικών Μέσων (ποδηλατόδροµων και διαδροµών πεζών) και µελέτης ∆ικτύου Ποδηλατόδροµων ΑΠΘ
• Πρόταση για την ανάπτυξη και διαχείριση ∆ικτυακού Τόπου Πληροφόρησης και ∆ιάδρασης σε θέµατα βιώσιµης κινητικότητας µε
στόχο την εξασφάλιση ενός διαύλου δυναµικής επικοινωνίας και
διαλόγου µε τους ενδιαφερόµενους για την επίλυση των προβληµάτων και την αναβάθµιση των συνθηκών κινητικότητας στην
Πανεπιστηµιούπολη (Σήµερα λειτουργεί πιλοτικά ο αντίστοιχος
ιστότοπος στη διεύθυνση: http://ctomeas.web.auth.gr/evik).

3. Ανασκόπηση µελετών και διεθνούς
εµπειρίας
Η αναβάθµιση των συνθηκών κινητικότητας και των µεταφορικών
υποδοµών στην Πανεπιστηµιούπολη αποτελεί αντικείµενο στρατηγικών και µελετητικών προτάσεων από το 1986. Πολλές από τις
προτεινόµενες ρυθµίσεις έχουν πραγµατοποιηθεί αλλά η διαρκής
εξέλιξη των χαρακτηριστικών της Πανεπιστηµιούπολης και του γειτονικού αστικού περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τις αυξανόµενες
απαιτήσεις κινητικότητας και την ένταση της χρήσης του ιδιωτικού
αυτοκινήτου οδήγησε σήµερα στην ανάγκη της ριζικής αναθεώρησης των παλαιότερων προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΣ∆-ΒΙΚ.
Με στόχο την αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας, το ΕΣ∆-ΒΙΚ περιλαµβάνει την ανασκόπηση και ανάλυση των Κυκλοφοριακών Σχεδίων (Travel Plans) Πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Η ανασκόπηση
συµπεριέλαβε µεγάλο αριθµό Κυκλοφοριακών Σχεδίων µε έµφαση
στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Ευρώπης. Στη συνέχεια δίνεται µια
σύνθεση των αποτελεσµάτων µε στόχο την ανάπτυξη ενός ενιαίου
πλαισίου στρατηγικών προτεραιότητας για την προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας σε ένα πανεπιστηµιακό campus (Πίνακας 3.1).

Πίνακας 3.1. Ενιαίο πλαίσιο στρατηγικών προτεραιότητας για την προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας σε µια Πανεπιστηµιούπολη
Πηγή: Pitsiava-Latinopoulou, M., Basbas, S., Gavanas, N., (2011), Implementation of alternative transport networks in University campuses: The case of
the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, (accepted for publication), International Journal of Sustainability in Higher Education (IJSHE), Emerald Group
Publishing
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4. Ηµέρα εναλλακτικής µετακίνησης
στο ΑΠΘ
Στις 22 Σεπτεµβρίου 2010, στα πλαίσια της ηµέρας χωρίς αυτοκίνητο, πραγµατοποιήθηκαν στο ΑΠΘ µια σειρά εκδηλώσεων σχετικά µε την προώθηση της εναλλακτικής µετακίνησης από και προς
την Πανεπιστηµιούπολη. Πιο συγκεκριµένα, την ηµέρα εκείνη δεν
επιτρέπονταν η είσοδος και η στάθµευση εντός του campus σε κανένα όχηµα Ι.Χ. ενώ η πρόσβαση στην Πανεπιστηµιούπολη ήταν
εφικτή µόνο µέσω των δύο λεωφορείων του ΑΠΘ, τα οποία εκτελούσαν τις εξής διαδροµές: Το µεν πρώτο εκτελούσε τη διαδροµή
“Θέατρο ∆άσους – ΑΠΘ”, καθώς υπήρχε η συνεννόηση των πρυτανικών αρχών µε τη διοίκηση του θεάτρου για παραχώρηση την
ηµέρα εκείνη του χώρου στάθµευσης του θεάτρου στους εργαζοµένους του ΑΠΘ, ενώ το δεύτερο λεωφορείο έκανε κυκλική διαδροµή γύρω από τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σταµατούσε
στις λεωφορειακές στάσεις του ΟΑΣΘ για να εξυπηρετήσει τους εργαζοµένους που επέλεξαν να µετακινηθούν προς το ΑΠΘ εκείνη
την ηµέρα µε λεωφορείο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήταν η πρώτη
φορά από την ίδρυση του ΑΠΘ το 1925 όπου απαγορεύτηκε η καθολική είσοδος αυτοκινήτων Ι.Χ. στο χώρο του. Τόσο ο αποκλεισµός του χώρου του ΑΠΘ όσο και η λειτουργία και η διαδροµή των
λεωφορείων είχαν κοινοποιηθεί στην Πανεπιστηµιακή Κοινότητα
είτε µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mails) είτε µέσω ενηµερωτικών φυλλαδίων.
Μια εβδοµάδα αργότερα, στάλθηκε µέσω του πανεπιστηµιακού λογαριασµού των εργαζοµένων και των φοιτητών, ένα κατάλληλα
διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο µε σκοπό τη διερεύνηση του βαθµού αποδοχής της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας, καθώς και την
πιθανή µόνιµη επιρροή που µπορεί να έχει στο τρόπο µε τον οποίο
αυτοί µετακινούνται. Από τη στατιστική ανάλυση των ερωτηµατολογίων διαφάνηκε ότι το µέσο που επιλέγουν να µετακινηθούν
στην υφιστάµενη κατάσταση οι εργαζόµενοι του ΑΠΘ αποτελεί το
πιο καθοριστικό παράγοντα για την αποδοχή ή µη του µέτρου. Οι
χρήστες Ι.Χ. εµφανίζονταν ιδιαίτερα αρνητικοί, ενώ περισσότερο
θετικοί στην ιδέα του µέτρου εµφανίστηκαν οι εργαζόµενοι που επιλέγουν άλλους - πλην του Ι.Χ. αυτοκινήτου - τρόπους µετακίνησης.
Από την άλλη, τα χαρακτηριστικά του ερωτώµενου όπως η ηλικία,
το εισόδηµα, η ιδιότητα και το φύλο, δεν φάνηκαν να έχουν στατιστικώς σηµαντική ερµηνεία. Περαιτέρω αναλυτική παρουσίαση
των ευρηµάτων της έρευνας δίνεται στο Politis I., Gavanas N., Pitsiava – Latinopoulou M., Papaioannou P., Basbas S. “Measuring
the Level of Acceptance for Sustainable Mobility in Universities”,
Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 48 (2012),
p.p. 2768-2777

5. Αναδιάρθρωση του συστήµατος
στάθµευσςη και µελέτη χώρου στάθµευσης στο κτίριο παραπληγικών
Το υφιστάµενο σύστηµα στάθµευσης στην Πανεπιστηµιούπολη του
Α.Π.Θ., χαρακτηρίζεται από έναν µη συντονισµένο στρατηγικό σχεδιασµό, καθώς στο χώρο εντός του campus βρίσκονται διάσπαρτες πολλαπλές ελεγχόµενες πύλες εισόδου-εξόδου σε
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αποκλειστικούς χώρους στάθµευσης. Η είσοδος στην Πανεπιστηµιούπολη δίδεται κατά προτεραιότητα στο διδακτικό, επιστηµονικό
και διοικητικό προσωπικό, καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις Σχολών (Πολυτεχνική) στους µεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους ∆ιδάκτορες, µέσω της παροχής ειδικού σήµατος και ενός
τηλεχειριστηρίου για πρόσβαση σε συγκεκριµένες πύλες. Η κατάσταση αυτή, έχει οδηγήσει σε µια στρέβλωση του συστήµατος διαχείρισης της στάθµευσης καθώς σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Πρυτανείας, ο αριθµός των παρεχόµενων ειδικών σηµάτων για
στάθµευση ξεπερνά στο υπερδιπλάσιο την υφιστάµενη χωρητικότητα θέσεων (περίπου 8000 ειδικά σήµατα για 4000 θέσεις στάθµευσης). Για τους παραπάνω λόγους, η ΕΒΙΚ-ΑΠΘ µελέτησε την
αναδιάρθρωση του συστήµατος στάθµευσης εντός της Πανεπιστηµιούπολης. Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής και µε το στόχο του περιορισµού των θέσεων στάθµευσης στην οδό µελέτησε και τη
διαµόρφωση χώρου στάθµευσης εκτός οδού στο κτίριο των “Παραπληγικών” (ενός σχεδόν εγκαταλελειµµένου κτίσµατος 6 συνολικά ορόφων που χωροθετείται βορείως της Πολυτεχνικής
Σχολής). Η µελέτη αναδιάρθρωσης του συστήµατος στάθµευσης
έλαβε υπόψη της τα εξής δεδοµένα: α) Τις προτάσεις της ΕΒΙΚ σχετικά µε τη Λεωφόρο Πανεπιστηµίου (κατάργηση της στάθµευσης
και δηµιουργία δικτύου ποδηλατοδρόµων), β) Τη λειτουργία ενός
νέου χώρου στάθµευσης νοτίως του κτιρίου των Παραπληγικών,
γ) Την υποχρέωση για απρόσκοπτη προσέγγιση από τα οχήµατα
του νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ που βρίσκεται εντός της Πανεπιστηµιούπολης.
Με βάση τα παραπάνω και την αξιολόγηση της υφιστάµενης ζήτησης για στάθµευση, προτάθηκε η δηµιουργία 10 Νέων Πυλών, οι
οποίες κατά κύριο λόγο θα αντικαταστήσουν τις υφιστάµενες πύλες
(Σχήµα 5.1) και θα οδηγήσουν στον καλύτερο έλεγχο από την
πλευρά της Πρυτανείας των εκδιδόµενων αδειών στάθµευσης. Η
πρόταση εφαρµογής της αναδιάρθρωσης της στάθµευσης στο ΑΠΘ
αναµένεται να ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις µε τελικό στόχο το δικαιότερο και ορθολογικότερο τρόπο διαχείρισης της προσφοράς
των θέσεων στάθµευσης στην οδό και εκτός οδού. Μια από τις καινοτοµίες της πρότασης, είναι η πρόβλεψη θέσεων στάθµευσης για
οχήµατα υψηλής πλήρωσης σε προκαθορισµένο χώρο µπροστά
από την Πρυτανεία προκειµένου να προωθηθεί κατά το δυνατόν ο
συνεπιβατισµός. Τέλος µε σκοπό να περιοριστεί το φαινόµενο της
έκδοσης υπερδιπλάσιου αριθµού αδειών στάθµευσης από την παρεχόµενη προσφορά, αποφασίστηκε ο αριθµός των εκδιδόµενων
αδειών να µην υπερβαίνει το 130% των παρεχόµενων θέσεων
στάθµευσης (+30% δηλαδή ως προς το συνολικό αριθµό θέσεων
στάθµευσης).
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Σχήµα 5.1. Σκαρίφηµα του προτεινόµενου αναδιαρθρωµένου συστήµατος
στάθµευσης στην Πανεπιστηµιούπολη
ΑΠΘ

Πηγή: Μ. Πιτσιάβα, Ι. Πολίτης, Α. Αγγελακάκης,
Α. Τασουλίδης, (2012), Αναδιάρθρωση του συστήµατος στάθµευσης στην Πανεπιστηµιούπολή
του ΑΠΘ, Τεχνική Έκθεση, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΒΙΚ έγινε
εκπόνηση µελέτης στάθµευσης σε χώρο εκτός της οδού και συγκεκριµένα στο κτίριο της πρώην µονάδος αποκατάστασης ασθενών (κτίριο Παραπληγικών). Το κτίριο βρίσκεται εντός των ορίων
της Πανεπιστηµιούπολης του ΑΠΘ µεταξύ των οδών Μάτση και
Αγίου ∆ηµητρίου και της Λεωφόρου 3ης Σεπτεµβρίου. Σήµερα
χρησιµοποιούνται ως χώροι στάθµευσης το ισόγειο, το δεύτερο
και το τρίτο υπόγειο του κτιρίου χωρίς όµως να λαµβάνονται
υπόψη οι προδιαγραφές σχεδιασµού και χωροθέτησης και µε
σηµαντικές ελλείψεις ως προς τις συνθήκες άνεσης και ασφάλειας. Αντικειµενικό σκοπό της δράσης αυτής αποτέλεσε ο σχεδιασµός και η οργάνωση του χώρου στάθµευσης σε 4 ορόφους
του κτιρίου (στους 3 που λειτουργούν σήµερα συν το πρώτο υπόγειο µετά την κατασκευή κατάλληλης ράµπας) µε τις βέλτιστες
και ορθολογιστικές ρυθµίσεις ώστε να καλυφθεί η ζήτηση που
θα προκύψει από τις νέες ρυθµίσεις στάθµευσης και κυκλοφορίας που σχεδιάζονται για το χώρο της Πανεπιστηµιούπολης. Βασικές προϋποθέσεις για την εκπόνηση της µελέτης αποτέλεσαν
η τήρηση των προδιαγραφών σχεδιασµού, η µέγιστη αξιοποίηση
της διαθέσιµης υποδοµής και η ελαχιστοποίηση των στοιχείων
κόστους. Οι τελικές θέσεις που προέκυψαν ανά όροφο, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1

Πίνακας 5.1. Προσβάσεις και ανάλυση Θέσεων Στάθµευσης ανά
όροφο

6. ∆ίκτυο εναλλακτικών µέσων και
µελέτη δικτύου ποδηλατόδροµων
Το πρόσφατα κατασκευασµένο δίκτυο ποδηλατόδροµων της
Θεσσαλονίκης, η επικείµενη λειτουργία του Μετρό και οι ήπιες
παρεµβάσεις και πεζοδροµήσεις στο κέντρο και σε άλλες περιοχές της πόλης εντάσσουν την Πανεπιστηµιούπολη ΑΠΘ σε

ένα εξελισσόµενο αστικό περιβάλλον µε προοπτικές ενίσχυσης
των µορφών βιώσιµης κινητικότητας. Παρά τα προβλήµατα σχεδιασµού και πρόσβασης και την έλλειψη διαχωρισµού ή αστυνόµευσης από την παραβατική κυκλοφορία, το δίκτυο
ποδηλατόδροµων της Θεσσαλονίκης έχει δοµή η οποία είναι
συµβατή µε την προοπτική σύνδεσής του µε το ΑΠΘ και µπορεί
να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ∆ικτύου Εναλλακτικών
Μέσων εντός της Πανεπιστηµιούπολης. Παράλληλα, η µελλοντική λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης, που η κύρια
γραµµή του διέρχεται από το Πανεπιστήµιο, αναµένεται να αυξήσει τις ροές πεζών στο κέντρο της πόλης. Τα βασικά προβλήµατα στην περίπτωση του Μετρό είναι ότι στην περιοχή των
επιφανειακών επεµβάσεων και έως την ολοκλήρωσή τους παρατηρείται πτώση του επιπέδου εξυπηρέτησης τόσο του οδικού
δικτύου όσο και του δικτύου πεζών. Επίσης, η δυνατότητα µεταφοράς ποδηλάτων στο Μετρό, κατά το παράδειγµα του Μετρό
της Αθήνας, θα αποτελέσει ορθή πρακτική για την περίπτωση
της Θεσσαλονίκης. Τέλος, το Μετρό της Θεσσαλονίκης κατά την
πρώτη φάση λειτουργίας του δεν θα παρέχει ικανοποιητική συνδεσιµότητα µε όλες τις περιοχές της πόλης, οι οποίες αναµένεται να εξυπηρετηθούν από τη συνδυασµένη ή συµπληρωµατική
χρήση του συστήµατος αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ.
Σύµφωνα µε τις παραπάνω παρατηρήσεις, το προτεινόµενο ∆ίκτυο Εναλλακτικών Μέσων (Σχήµα 6.1) στην Πανεπιστηµιούπολη θα είναι συνδεδεµένο µε τα παραπάνω δίκτυα µε στόχο:
• Την εξασφάλιση προσβάσεων από την Πανεπιστηµιούπολη
προς τις παρακείµενες χρήσης γης µε ιδιαίτερο χαρακτήρα και
σηµασία για το ΑΠΘ αλλά και την πόλη.
• Τη δικτύωση εντός της Πανεπιστηµιούπολης µέσω ενός ορθολογιστικά διαρθρωµένου δικτύου ήπιων και εναλλακτικών
µετακινήσεων.
• Την αναβάθµιση της θέσης του ΑΠΘ στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιµης κινητικότητας.
• Την εξασφάλιση ενός ανταποδοτικού µέτρου στην προτεινόµενη απαγόρευση εισόδου των οχηµάτων των φοιτητών στην
Πανεπιστηµιούπολη.

37 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Σχήµα 6.1. Πρόταση ∆ικτύου Εναλλακτικών Μέσων στην Πανεπιστηµιούπολη ΑΠΘ
Πηγή: Pitsiava-Latinopoulou, M., Basbas, S., Gavanas, N., (2011), Implementation of alternative transport networks in University campuses: The
case of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, (accepted for publication), International Journal of Sustainability in Higher Education (IJSHE),
Emerald Group Publishing

Συγκεκριµένα, το ∆ίκτυο Πεζών πρέπει να εξασφαλίζει την
οµαλή ροή και λειτουργικότητα µέσω της αναβάθµισης της υποδοµής κατά µήκος δύο κάθετων κεντρικών αξόνων καθώς και
κατά µήκος του πεζοδροµίου της Εγνατίας οδού (όπου το πλάτος
είναι ανεπαρκές για την εξυπηρέτηση της υφιστάµενης ροής
πεζών, η οποία αναµένεται να αυξηθεί µετά τη λειτουργία του
Μετρό). Η αναβάθµιση αφορά στη βελτίωση υφιστάµενων πεζοδρόµων και πεζοδροµίων αλλά και νέες συνδέσεις ώστε να
εξασφαλιστεί η συνέχεια και η προσπελασιµότητα του δικτύου.
Οι βελτιώσεις πρέπει να επικεντρωθούν: α) Στη συντήρηση και
άµεση επισκευή φθορών, β) Στην εξασφάλιση προσβασιµότητας στους ευάλωτους χρήστες, γ) Στην υλοποίηση διαδροµών
µε κατάλληλη σήµανση, φωτισµό, διαµόρφωση κόµβων, διαφοροποίηση της επιφανειακής υφής και στέγαση µη προστατευµένων τµηµάτων και δ) Στη διαπλάτυνση του πεζοδροµίου
της Εγνατίας κυρίως στις περιοχές γύρω από τις στάσεις και
σταθµούς των µέσων µαζικής µεταφοράς.
Σήµερα δεν υπάρχουν οργανωµένη υποδοµή για τη µετακίνηση
µε ποδήλατο στην Πανεπιστηµιούπολη ενώ τα υφιστάµενα συστήµατα στάθµευσης ποδηλάτων βρίσκονται διασκορπισµένα
σε χώρους της Πανεπιστηµιούπολης. Σηµαντική πρωτοβουλία
που υλοποιήθηκε πρόσφατα είναι η ανάπτυξη χώρου ενοικίασης ποδηλάτων εντός της Πανεπιστηµιούπολης, η οποία όµως
παραµένει ασύνδετη µε το δίκτυο ποδηλατοδρόµων της πόλης.
Στο πλαίσιο αυτό οι βασικές προτεραιότητες για το προτεινόµενο
∆ίκτυο Ποδηλάτων είναι οι εξής: α) ∆ηµιουργία συνδέσεων µε το
δίκτυο ποδηλατόδροµων της πόλης και β) Υλοποίηση της πρότασης της ΕΒΙΚ για τη διαχείριση στάθµευσης εντός της Πανεπιστηµιούπολης µε στόχο την απελευθέρωση χώρων για
ποδηλατόδροµους.
Στο σύνολο του ∆ικτύου Εναλλακτικών Μετακινήσεων, οι άξονες και οι υποδοµές πρέπει να προφυλάσσονται από την παρά38 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

νοµη στάθµευση των αυτοκινήτων µε κατασκευαστικά µέσα
(όπως κολωνάκια, φυτεύσεις κτλ). Ακόµη, προτείνεται η εγκατάσταση των συστηµάτων: α) Έξυπνης σηµατοδότησης µε προτεραιότητα προς τα Εναλλακτικά Μέσα στους κόµβους του
δικτύου µε τη µηχανοκίνητη κυκλοφορία και β) Πληροφόρησης
µέσω προστατευµένων “περιπτέρων” εξοπλισµένων µε Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων (Variable Message Sign, VMS) σε
κοµβικά σηµεία συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού πεζών και ποδηλατιστών. Τέλος, για την προώθηση της χρήσης των εναλλακτικών µέσων από/προς και εντός της Πανεπιστηµιούπολης και
την εξασφάλιση της συνέργιας µε τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες
για την πόλη της Θεσσαλονίκης, προτείνεται η συνεργασία του
ΑΠΘ µε τις τοπικές αρχές και τις σχετικές οργανώσεις για τη διεξαγωγή ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων “πολιτισµικών περιπάτων”, “ποδηλατικών διαδροµών” και ενηµερωτικών σεµιναρίων
για τα προσωπικά και κοινωνικά οφέλη της εναλλακτικής µετακίνησης. Τέλος, προτείνεται η ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου
ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων µε στόχο την ανταλλαγή εµπειρίας και
καλών πρακτικών και τη διαµόρφωση ενός κοινού πλαισίου
αρχών και προτεραιοτήτων για την προώθηση της εναλλακτικής
µετακίνησης στους χώρους ανώτατης εκπαίδευσης.
Η ολοκλήρωση του ∆ικτύου Ποδηλατόδροµων στην Πανεπιστηµιούπολη προτείνεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη
φάση αφορά στη δηµιουργία των βασικών αξόνων σε σύνδεση
µε το υφιστάµενο δίκτυο ποδηλάτων της πόλης και η δεύτερη
φάση περιλαµβάνει την επέκτασή του. Ο σχεδιασµός του ποδηλατόδροµου ακολουθεί τις σύγχρονες προδιαγραφές για την
άνετη και ασφαλή µετακίνηση του ποδηλάτη, του πεζού και της
µηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Βασικά κριτήρια σχεδιασµού του
δικτύου αποτελούν τα εξής:
• Συνέχεια. Ο σχεδιασµός εξασφαλίζει τη δηµιουργία ενιαίων
διαδροµών µε οµοιόµορφα χαρακτηριστικά σε όλη την έκταση
• Λειτουργικότητα. Το προτεινόµενο δίκτυο είναι απλό στη χρήση
του από τον ποδηλάτη συνεισφέροντας παράλληλα προς την
αναβάθµιση της λειτουργικότητας των υπόλοιπων δικτύων µετακίνησης σύµφωνα µε τους στόχους που έχει θέσει το ΕΣ∆ΒΙΚ.
• Ελκυστικότητα. Το προτεινόµενο δίκτυο εκτείνεται σε επαφή
µε περιοχές πρασίνου και πεζόδροµους ενώ η σταδιακή απαγόρευση στάθµευσης στην οδό αναµένεται να αναβαθµίσει τις
αισθητικές συνθήκες µετακίνησης και την άνεση τόσο των ποδηλάτων όσο και των πεζών.
Το δίκτυο έχει µορφή σταυρού διατρέχοντας κατά µήκος τους δύο
βασικούς κάθετους άξονες µετακίνησης της Πανεπιστηµιούπολης (Σχήµα 6.2):
• Άξονας Α΄ (Λεωφόρος Πανεπιστηµίου). Ο άξονας Α΄ αποτελείται από δύο ποδηλατόδροµους µονής κατεύθυνσης που
συνδέονται στο κάτω τµήµα του άξονα σε απόσταση από τα
έργα του Μετρό. Ο κάθε ποδηλατόδροµος έχει την κατεύθυνση
του γειτονικού ρεύµατος µηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Οι ποδηλατόδροµοι τοποθετούνται εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας της Λεωφόρου Πανεπιστηµίου. Κατά τη δεύτερη φάση
προτείνεται επέκταση προς την Εγνατία οδό και διαµέσου της
∆ιεθνούς Εκθέσεως προς το δίκτυο ποδηλατόδροµων Θεσσαλονίκης.
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• Άξονας Β΄ (Φιλοσοφική-Κεντρική Βιβλιοθήκη-ΑΧΕΠΑ). Ο άξονας Β΄ αποτελείται από έναν ποδηλατόδροµο διπλής κατεύθυνσης, ο οποίος εκτείνεται αποκλειστικά σε επαφή µε
πεζοδρόµια και πεζόδροµους εκτός από την περιοχή των διασταυρώσεων. Κατά τη δεύτερη φάση προτείνεται η επέκταση ως
την οδό Γ΄Σεπτεµβρίου και η σύνδεσή του µε το Γυµναστήριο
και τη Λέσχη ΑΠΘ καθώς και µε το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Ο κεντρικός κόµβος (καρδιά) του δικτύου βρίσκεται στο κέντρο
της Λεωφόρου Πανεπιστηµίου κοντά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Νeα του ∆Σ
Ε∆ 182
Γιώργος Λυµπερόπουλος*
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Μαθιός Καρλαύτης εκπροσώπησε το Σύλλογό
µας στην εκδήλωση «Βιώσιµη κινητικότητα Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας - H πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη», που
έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη την Πέµπτη 24
Μαΐου και στην οποία ο ΣΕΣ ήταν συνδιοργανωτής.
Ο Νίκος Ηλιού, µέλος του ∆Σ εκπροσώπησε το Σύλλογό µας στην ηµερίδα του ΠΟΑ/ΤΕΕ «Πρωτοβουλίες - ∆ράσεις
Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονοµικής
κρίσης» που έλαβε χώρα στην Αθήνα την
Πέµπτη 6 Ιουνίου.

Σχήµα 6.2. Σκαρίφηµα του προτεινόµενου δικτύου ποδηλατόδροµων (1η φάση) στην Πανεπιστηµιούπολη ΑΠΘ
Πηγή: Μ. Πιτσιάβα, Ν. Γαβανάς, Α. Αγγελακάκης, Α. Τασουλίδης, (2012), ∆ίκτυο ποδηλατόδροµου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τεχνική
Έκθεση, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
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Ιωάννης Πολίτης
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Νέα µέλη του ΣΕΣ αποτελούν οι
συνάδελφοι:
• Γιαννακάκης ∆ηµήτριος εγγράφεται µε αριθµό
µητρώου 714
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

Θεσσαλονικη 1912- 2012:
Η εξελιξη των µεταφορων
Kατερίνα Χρυσοστόµου*

Η

Θεσσαλονίκη συµπληρώνει φέτος έναν αιώνα ελευθερίας
και γιορτάζει τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της. Από
το 1912 έως το 2012 εκτυλίχθηκε ένα ταξίδι µε µακρά διαδροµή αλλάζοντας συνεχώς και το συγκοινωνιακό σύστηµα της
Θεσσαλονίκης. Από τα καραβάκια στο τραµ και από το λεωφορείο
στην κατασκευή του µετρό της Θεσσαλονίκης, πέρασε η πόλη, από
το παρελθόν στο µέλλον, από το χθες στο σήµερα και το αύριο.

1912 και στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούσαν ιππήλατα τραµ, τα
πρώτα ΙΧ, τα πρώτα ταξί και λεωφορεία και στη θάλασσα καραβάκια.
Ο κόλπος του Θερµαϊκού -µε τα τότε καταγάλανα νερά του- ήταν
πληµµυρισµένος από καραβάκια και ούτε ένα αυτοκίνητο δεν κυκλοφορούσε στην κοσµοπολίτικη προπολεµική παραλία της Θεσσαλονίκης. Τα καραβάκια ξεκινούσαν από το Λευκό Πύργο και
περνούσαν απέναντι στην Περαία, στον Μπαχτσέ, στην Αγία Τριάδα
και µετέφεραν τον κόσµο στις κοντινές παραλίες. Στις στάσεις στο
Λευκό Πύργο σχηµατιζόταν ουρές από τις 6 το πρωί για το πρώτο καραβάκι των 7, το οποίο τις καθηµερινές σταµατούσε τα δροµολόγια
νωρίς ενώ τα σαββατοκύριακα τα παρέτεινε έως τα µεσάνυχτα.
Το πρώτο ατµοκίνητο καραβάκι εκτελούσε τα δροµολόγια ως τη
Χαλκιδική και λεγόταν Κασσάνδρα. Επίσης υπήρχαν 3 καραβάκια,
που εκτελούσαν τη συγκοινωνία από το Καραµπουρνάκι έως το
Μπεχ Τσινάρ (το λιµάνι), και είχε ναυλώσει η ίδια εταιρία που εκτελούσε την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία στο Βόσπορο. Από το 1925 προστέθηκαν πολλά καραβάκια: ο Αίολος, η Λευκή, το γρήγορο -ο
Αλέκος-, που εκτελούσε µόλις σε 45΄ το δροµολόγιο ΘεσσαλονίκηΠεραία, το ∆ελφίνι, η Ευδοκία, η Τρίγλια, που ήταν πολύ µεγάλο
πλοίο και για να το προσεγγίσουν οι επιβάτες το πλησίαζαν µε µικρά
βαρκάκια. Το Θεσσαλονίκη ΙΙ ήταν το τελευταίο καραβάκι που αποσύρθηκε το 1971. Ο ΟΑΣΘ έβαλε την αστική γραµµή που εξυπηρετούσε τη διαδροµή Θεσσαλονίκη - Περαία και τα καραβάκια
πέρασαν στην ιστορία.
40 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Το 1912 κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη και οι πρώτοι ηλεκτροκίνητοι τροχιόδροµοι. Ένα δίκτυο 13,5 χιλιοµέτρων διπλής γραµµής
µε 64 οχήµατα και 600 υπάλληλους εκτελούσε µεταφορά από το
Ντεπώ µέσω Βασιλίσσης Όλγας και η πρώτη γραµµή περνούσε από
το Λευκό Πύργο, την παραλία, την πλατεία Ελευθερίας και κατέληγε
στην οδό Κουντουριώτη ενώ η δεύτερη γραµµή περνούσε από τη
Βασιλίσσης Σοφίας, τη σηµερινή Εθνικής Αµύνης, το Σιντριβάνι, την
Εγνατία, κάτω από την Καµάρα και µέχρι την πλατεία Βαρδαρίου,
όπου υπήρχε διακλάδωση για παλιό σταθµό ή το λιµάνι.
Η ιστορία των τροχιοδρόµων στη Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει όµως
20 χρόνια νωρίτερα όταν µε διαταγή του σουλτάνου είχε ανατεθεί η
κατασκευή και η εκµετάλλευση του τροχιοδρόµου της Θεσσαλονίκης σε βελγική εταιρία και έτσι εµφανίστηκε στην πόλη το πρώτο
ιππήλατο τραµ. 120 ουγγαρέζικα άλογα τραβούσαν ανά 2 τα οχήµατα που µετέφεραν επιβάτες και εµπορεύµατα. Μάλιστα στη διαδροµή που διέσχιζε την Εγνατία το εισιτήριο ήταν φθηνό ενώ στην
παραλία ακριβό γιατί εξυπηρετούσε τους εύπορους.
Στην οδό Χαµιδιέ, τη σηµερινή Εθνικής Αµύνης, πρόσθεταν ένα
άλογο ακόµη καθώς ο δρόµος ήταν ανηφορικός και οι επιβάτες
υπεράριθµοι.
Τον Ιούνιο του 1908 εµφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο ηλεκτροκίνητο τραµ εκτελώντας τη διαδροµή από το Ντεπώ έως την
πλατεία Ελευθερίας. Σύντοµα προστέθηκαν και άλλα 29 οχήµατα
από το Βέλγιο χωρητικότητας 36 ατόµων εφοδιασµένα µε κινητήρες 30 ίππων που ανέπτυσσαν τη σηµαντική για την εποχή ταχύτητα
των 15-20 χλµ/ώρα.
Το 1911 υπήρχαν 6 αυτοκίνητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και οι
δρόµοι στους οποίους µπορούσαν να κινηθούν ήταν ελάχιστοι. Με
την έναρξη του πολέµου, το τρένο στην παραλία επιτάχθηκε από
τους συµµάχους για µεταφορά φορτίων από το λιµάνι µέχρι τη Χαριλάου όπου ήταν οι αποθήκες.
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Το καλοκαίρι του 1917 ξεκίνησε η µεγάλη φωτιά στη Θεσσαλονίκη
από ένα σπίτι στην οδό Ολυµπιάδος και σε 24 ώρες καταστράφηκε
ο εσωτερικός πυρήνας της πόλης. Μετά την πυρκαγιά ο Εµπράρ
επανασχέδιασε τον άξονα της οδού Αριστοτέλους και το 1919 η Τσιµισκή ισοπεδώθηκε και χαράχθηκε η νέα οδός.
Και έπειτα ήρθε η Μικρασιατική καταστροφή και η ανταλλαγή πληθυσµών. Οι πρόσφυγες άλλαξαν τη µορφή της Θεσσαλονίκης, αρ-

όρια του δήµου Πυλαίας ενώ σχεδιάζονται οι επεκτάσεις στα ανατολικά και τα δυτικά οι οποίες θα δηµιουργήσουν ένα δίκτυο µετρό
33 χιλιοµέτρων. Η πρώτη γραµµή αναµένεται ότι θα εξυπηρετεί συνολικά 250.000 επιβάτες, µε 13 σταθµούς µε κεντρική αποβάθρα,
ανεξάρτητες σήρραγες διπλής τροχιάς και 18 υπερσύγχρονους συρµούς τελευταίας τεχνολογίας µε συστήµατα αυτόµατων θυρών για
καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια.

χικά φιλοξενήθηκαν σε τεµένη, µισογκρεµισµένα σπίτια και άλλα
κτίρια, ώσπου να οδηγηθούν σε περιαστικές περιοχές. Τότε εµφανίστηκαν τα πρώτα αστικά λεωφορεία για να εξυπηρετήσουν τις
προσφυγικές συνοικίες και να τις ενώσουν µε το κέντρο της πόλης.
Η πρώτη γραµµή: ‘Βενιζέλου-Αποθήκη’.
Το 1930 το τραµ στην παραλία καταργήθηκε και η νέα γραµµή χαράχθηκε να περνά από την οδό Παύλου Μελά, τη ∆ιαγώνιο και την
Τσιµισκή. Μετά το 1930 τα λεωφορεία εκσυγχρονιστήκαν και µε
οχήµατα 20-25 θέσεων ανταγωνίζονταν το τραµ. Και σιγά-σιγά εµφανίστηκαν και τα πρώτα ταξί. Το 1940, κυκλοφορούσαν συνολικά
150 αστικά λεωφορεία των 40 θέσεων από ιδιώτες αυτοκινητιστές.
Στο 2ο παγκόσµιο πόλεµο το τραµ έγινε και πάλι το βασικό µέσο µετακίνησης καθώς τα λεωφορεία καταστράφηκαν. Τα τραµ επιτάχθηκαν µε το πρώτο από τα 2 βαγόνια να χρησιµοποιείται αποκλειστικά
από τους κατακτητές και έτσι το πρώτο βαγόνι ήταν άδειο και το 2ο
ασφυκτικά γεµάτο.
Όµως παγκοσµίως άρχισε να αναπτύσσεται κλίµα αρνητικό προς το
τραµ. Το 1950 επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών εισηγήθηκε
την κατάργησή του βρίσκοντας αντίθετους φορείς και πολίτες της
πόλης. Παρόλα αυτά στις 8 Μαΐου 1954, ξηλώθηκε η γραµµή της Β.
Όλγας, ενώ το 1957, διακόπηκε οριστικά η λειτουργία του τραµ στη
Θεσσαλονίκη.
Οι κυβολιθόστρωτοι δρόµοι έδωσαν τη θέση τους στην άσφαλτο και
τα σπίτια ψήλωσαν σε πολυκατοικίες. Η καθηµερινότητα στην πόλη
άλλαξε µε χιλιάδες ΙΧ, ταξί, λεωφορεία και µηχανάκια στις κεντρικές οδούς. Τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ είναι το µοναδικό µέσο µεταφοράς στη Θεσσαλονίκη και µε συνεχή αύξηση του στόλου και
τροποποίηση των γραµµών προσπαθεί να εξυπηρετήσει όλο και περισσότερες περιοχές µιας Θεσσαλονίκης που εξαπλώνεται.
Και φτάνουµε στο σήµερα. Μια πόλη που αλλάζει. Αλλάζει την παραλία της, τις περιοχές της, τις συγκοινωνίες της και ετοιµάζεται να
υποδεχτεί το νέο της µέσο. Καλώς εχόντων των πραγµάτων πριν το
2017 θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της πρώτης γραµµής του
µέσου σταθερής τροχιάς της Θεσσαλονίκης. Πολλές περιοχές της
πόλης έχουν µετατραπεί σε εργοτάξια, δρόµοι άλλαξαν φορά και η
Εγνατία για άλλη µια φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων.
Οι συζητήσεις για τη δηµιουργία του µετρό ξεκίνησαν στη δεκαετία
του 1990 και η απόφαση για την κατασκευή του πάρθηκε το Σεπτέµβριο του 2003 και τον Απρίλιο του 2006 ξεκίνησαν τελικά οι
εργασίες για την πρώτη γραµµή. Μια γραµµή 9,6 χιλιοµέτρων θα
ξεκινά από το Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό µέχρι το αµαξοστάσιο στα

Και πιο κοντά από κάθε άλλη φορά φαίνεται πως είναι η υλοποίηση
του ενός ακόµα, πολύ συζητηµένου έργου της Θεσσαλονίκης, της
Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας. ∆ροµολόγια µε χρόνο διαδροµής
20 λεπτά για τα εξπρές δροµολόγια από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης
µέχρι την Περαία µε ταχύπλοα καταµαράν, χωρητικότητας 250 επιβατών αναµένεται να εξυπηρετήσουν ηµερήσια επιβατική κίνηση
15.000 επιβατών.
Και µε τον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για το σχεδιασµό
των στάσεων να έχει ολοκληρωθεί, µένει εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιώτες να αναλάβουν την εκτέλεση του µεταφορικού έργου, να κατασκευαστούν οι στάσεις, ώστε τα καραβάκια να
πλέουν και πάλι στο Θερµαϊκό.
*Κατερίνα Χρυσοστόµου
Π/Μ ΑΠΘ, Συγκοινωνιολόγος MSc
Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Εκδηλωση µε θεµα “Συνδεση της
∆υτικης Αχαϊας µε τον
Προαστιακο Σιδηροδροµο Πατρας”
Ανδριανή (Άννα) Γόγολα*

Την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στην Κάτω Αχαΐα,
µε πρωτοβουλία του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, εκδήλωση ενηµέρωσης,
διατύπωσης και καταγραφής των λόγων που τεκµηριώνουν το αίτηµα
διεκδίκησης της νότιας επέκτασης του Προαστιακού Σιδηρόδροµου.
Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο συνάδελφος Νίκος Μηλιώνης, συµµετείχαν:
• Ο ∆ήµαρχος ∆υτικής Αχαΐας κ. Παναγιωτόπουλος, ο όποιος
αναφέρθηκε στις συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η οικονοµική κρίση και οι οποίες απαιτούν την ουσιαστική ενίσχυση
της συγκοινωνίας, ώστε οι πολίτες να διαθέτουν οικονοµικές
και ασφαλείς επιλογές µετακίνησης.
• Ο αναπληρωτής καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής Πατρών,
κ. Παππάς, ο οποίος αναφέρθηκε στο ευρύτερο Πολεοδοµικό
Συγκρότηµα Πατρών1 παρουσιάζοντας θεµατικούς χάρτες2
σχετικούς µε τη µεταβολή των χαρακτηριστικών του, περιέγραψε τη δοµή του συστήµατος δηµόσιων συγκοινωνιών
(γραµµές µέσων σταθερής τροχιάς, λεωφορειακές γραµµές
κορµού, λοιπές τροφοδοτικές ή τοπικές λεωφορειακές γραµµές, άλλες γραµµές µαζικής µεταφοράς π.χ. θαλάσσια συγκοινωνία), εξήγησε τη λειτουργία και τις επιδράσεις του
προαστιακού σιδηρόδροµου, κατέδειξε το πολύπλοκο σύστηµα χωρικού σχεδιασµού που ισχύει στη χώρα µας και το
ουσιαστικό έλλειµµα εφαρµογής του, µε αποτελέσµατα χρόνιες στρεβλώσεις, καθυστερήσεις στην αναπτυξιακή πορεία
του τόπου, αποσπασµατικές & ασύµβατες δράσεις µε έργα, έλλειψη ενιαίου πλαισίου στρατηγικού σχεδιασµού που οδηγούν
σε προβλήµατα, όπως η ανεπαρκής ολοκλήρωση µεταξύ των
επιµέρους κατηγοριών µεταφορικών υποδοµών. Καταλήγοντας ο κος Παππάς, τεκµηρίωσε την αναγκαιότητα εκπόνησης
µιας χωροταξικής µελέτης σχετικά µε την αναγκαιότητα σύνδεσης της περιοχής ∆υτικής Αχαΐας µε τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο Πάτρας και τη δυνατότητα συνδυασµό του µέσου µε
χωρικές παρεµβάσεις, προκειµένου να υπάρξουν τα βέλτιστα
δυνατά αποτελέσµατα.
• Η Άννα Γόγολα, η οποία παρουσίασε το χρονικό λειτουργίας
1

του Προαστιακού Σιδηροδρόµου Πάτρας από το 2010 µέχρι
σήµερα, τα προβλήµατα που αντιµετώπισε λόγω των εκκρεµών θεσµικών ρυθµίσεων σχετικά µε τον ανταγωνισµό και τη
συµπληρωµατικότητα των συγκοινωνιακών µέσων στη χώρα
µας, οι οποίες προκάλεσαν οργανωµένες αντιδράσεις επαγγελµατικών φορέων3 και τα προβλήµατα που εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει (βλάβες στις φυλασσόµενες διαβάσεις, κλοπές
υλικών, δολιοφθορές, επιθέσεις µε πέτρες, κλπ). Ιδιαίτερη
αναφορά έγινε στην αποδοχή του µέσου από την τοπική κοινωνία, η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης, όσο και από τα αιτήµατα επέκτασης της
γραµµής (βόρεια έως τον Ψαθόπυργο, νότια έως την Κάτω
Αχαΐα), λειτουργίας νέων στάσεων (Ακταίο, Αραχωβίτικα),
επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας (ειδικά τις ηµέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή όλο το χρόνο, καθηµερινά κατά
τη θερινή περίοδο). Επισηµαίνεται, ότι το αίτηµα της επέκτασης της γραµµής έχει διατυπωθεί επίσηµα προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
τόσο εγγράφως όσο τόσο σε πρόσφατη συνάντηση της ∆ιοίκησης µε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάτρας, µε επικεφαλής το ∆ήµαρχο, καθώς και από φορείς της πόλης (π.χ. ΤΕΕ,
Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας, Σύνδεσµος Εγκατεστηµένων Επιχειρήσεων στην ΒΙΠΕ της Πάτρας). Ως προς την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης, πέραν των στοιχείων που παρατίθενται στον
Πίνακα 1, είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που γνωστοποίησε
υπάλληλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, και αφορούν στον αριθµό εισιτηρίων που εκδίδονται µέσα στο τρένο και τη ραγδαία αύξησή
τους (Πίνακας 2). Ειδική αναφορά έγινε στο έλλειµµα πληροφόρησης του επιβατικού κοινού από την πλευρά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το οποίο καλύπτει το τοπικό Παράρτηµα της ΜΚΟ
“ΕΠΙΒΑΤΗΣ”, παρέχοντας αξιόπιστη συγκοινωνιακή πληροφορία για τις στάσεις που λειτουργούν και αυτές που προγραµµα-

Πάτρα – Ρίο – Αντίρριο - Ναύπακτος
ισόχρονες καµπύλες από το κέντρο i) της Πάτρας, ii) του Ρίου, iii) του Αντιρρίου και iv) της Ναυπάκτου, οικιστική ανάπτυξη και τάσεις,
πληθυσµιακή εξέλιξη οικισµών περιοχής µελέτης
3
i) Υποβολή αιτήµατος ασφαλιστικών µέτρων του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας κατά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σχετικά µε τη σύνδεση του Πανεπιστηµίου
µε λεωφορείο (αποσύρθηκε 05.2011), ii) Επιστολές ΟΕΒΕΣΝΑ στα Υπουργεία Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων και Οικονοµικών περί
αθέµιτου ανταγωνισµού
2
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τίζονται, την εξέλιξη των έργων, τις µεταβολές των δροµολογίων, τις απεργίες, κλπ. µέσω της οµάδας “Φίλοι Προαστιακού
Σιδηρόδροµου Πάτρας” στο facebook (23.07.2012, 500 εγγεγραµµένα µέλη). Τέλος, ως δυνητική αγορά του Προαστιακού
Σιδηρόδροµου, κατονοµάστηκαν:
• Η πόλη της Κάτω Αχαΐας και οι όµοροι οικισµοί
• Η Βιοµηχανική Περιοχή Πατρών (συνδυασµένη µεταφορά εργαζοµένων µε λεωφορεία των εγκατεστηµένων εταιρειών)
• Το σωφρονιστικό ίδρυµα Αγίου Στεφάνου (εργαζόµενοι & επισκέπτες)
• Η παραλιακή ζώνη της ∆υτικής Αχαΐας (εποχιακή ζήτηση)
• Το Αεροδρόµιο του Αράξου, από όπου η αεροπορική εταιρεία
ryanair πραγµατοποιεί δροµολόγια προς/από Λονδίνο, Μιλάνο & Πάφο,
ενώ διατυπώθηκε και πρόταση η προαστιακή σύνδεση Πάτρας –
Κάτω Αχαΐας, να αποτελέσει προοπτικά τµήµα προαστιακής
γραµµής Πάτρας – Πύργου.

Πίνακας 1. Στοιχεία επιβατικής κίνησης Προαστιακού Σιδηροδρόµου Πάτρας

Πίνακας 2. Εισιτήρια που εκδίδονται στον Προαστιακό Σιδηρόδροµο Πάτρας από ελεγκτές

• Ο Πρόεδρος της MKO “ΕΠΙΒΑΤΗΣ”, συνάδελφος Νάσος Κόκκινος ο οποίος αναφέρθηκε στη µεγάλη και ριζική αλλαγή που
αναµένεται να επιφέρει ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος στην καθηµερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την τοπική οικονοµία.
Ακολούθησαν παρεµβάσεις του εκπροσώπου της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας και µέλους του ∆Σ της ΕΡΓΟΣΕ κ. Αθανασόπουλου, του Αντιδηµάρχου Πολεοδοµικού & Κυκλοφοριακού
Σχεδιασµού ∆ήµου Πατρέων κ. Λέγκα, µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆υτικής Αχαΐας, εκπροσώπων τοπικών επαγγελµατικών
φορέων και κατοίκων.
Επισηµαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως αποδέκτης
του αιτήµατος είχε προσκληθεί στην εκδήλωση, δεν εκπροσωπήθηκε επίσηµα.
Για τη διεκδίκηση του αιτήµατος αποφασίστηκε η συγκρότηση
Συντονιστικής Επιτροπής για την προώθηση του αιτήµατος στη
∆ιοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
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την ευκαιρία µε χρήση του κινητού προσοµοιωτή του ΙΜΕΤ να
διαπιστώσουν τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση συγκρίνοντας την εµπειρία και τις επιδόσεις τους χωρίς κατανάλωση
αλκοόλ και υπό την επήρεια διαφορετικών αλκοολούχων ειδών
και ποσοτήτων.
Ο προσοµοιωτής τοποθετήθηκε σε διαφορετικά κεντρικά σηµεία
των δύο πόλεων µε υψηλή επισκεψιµότητα, πρωί, απόγευµα και
βράδυ, ενώ για την προβολή της εκδήλωσης στα τοπικά ΜΜΕ
πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη τύπου το µεσηµέρι της Παρασκευής.
Στη συνέντευξη τύπου ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από την Άννα Γόγολα. Στη σύντοµη τοποθέτηση έγινε αναφορά στον επιστηµονικό ρόλο του Συλλόγου, τις παρεµβάσεις προς την Πολιτεία για
τον τοµέα της οδικής ασφάλειας, τις δράσεις που διοργανώνονται για την προώθηση των θέσεων και τις συνεργασίες µε άλλους φορείς που έχουν πλέον καθιερωθεί, καθώς και παράθεση
στοιχείων που περιλαµβάνονται στις πλέον πρόσφατες θέσεις
για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα (Ιανουάριος 2012).
*Ανδριανή (Άννα) Γόγολα
Πολιτικός Μηχανικός,
MSc Συγκοινωνιολόγος

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια
στην Πάτρα και το Αίγιο
Το Επιµελητήριο Αχαΐας, το Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας &
∆ικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) και η Ένωση Επιχειρήσεων
Αλκοολούχων Ποτών σε συνεργασία µε το Σύλλογο Σχολών
Οδηγών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος “ο Άγιος Νικόλαος” συνδιοργάνωσαν στην Πάτρα και το Αίγιο την Παρασκευή
20 και το Σάββατο 21 Ιουλίου 2012 εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Υποστηρικτές των εκδηλώσεων ήταν σε επιστηµονικό επίπεδο
ο ΣΕΣ και το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ και σε
τοπικό οι Τροχαίες Πατρών και Αιγίου, η Αντιδηµαρχία Εθελοντισµού ∆ήµου Πατρέων, ο Εµπορικός Σύλλογος Πατρών, το Σωµατείο Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Πατρών και Περιχώρων «ο Άγιος
Χριστόφορος», ο Σύλλογος καταστηµάτων Εστίασης και Αναψυχής Νοµού Αχαΐας και ο Σύλλογος Ποτοποιών Πατρών.
Οι εκδηλώσεις µε τίτλο “Αλκοόλ; Όχι Απόψε, Οδηγώ” και κεντρικό µήνυµα “Μία παρέα, ένας οδηγός κάθε φορά”, προτείνουν
την εναλλαγή οδηγού σε κάθε παρέα, ο οποίος δεν θα καταναλώνει αλκοόλ και θα οδηγεί τους υπόλοιπους µε ασφάλεια
στους προορισµούς τους.
Στις εκδηλώσεις, κάτοικοι και επισκέπτες των δύο πόλεων είχαν
44 ∆ΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Αν δεν βρίσκεις να παρκάρεις....
(οδός Γ. Βλάχου, Αθήνα)
Τη φωτογραφία έστειλε ο κ. ∆ηµήτρης Παναγιωτακόπουλος
Αναλυτής Συστηµάτων, Προγραµµατιστής Η/Υ
Αναλυτής Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών
Μέλος του ΣΕΣ

Όσοι αναγνώστες γνωρίζουν κάποιο συγκοινωνιακό θέµα που
αποτελεί ‘παράδειγµα προς αποφυγή ή µίµηση’ και επιθυµούν
τη δηµοσίευσή του, παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Σύλλογο, µε την ένδειξη: για τη στήλη «παράδειγµα προς αποφυγή/µίµηση».
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