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Δομή
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ΣΒΑΚ - Βασικές έννοιες & χαρακτηριστικά

ΣΒΑΚ Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης

Εναλλακτικά Σενάρια Κινητικότητας

Προτεινόμενα Μέτρα - Παρεμβάσεις

1Τι είναι το ΣΒΑΚ;
•

Στρατηγικό σχέδιο που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης
των κατοίκων και των επαγγελματιών μιας περιοχής και έχει ως απώτερο στόχο
τη βελτίωση του επιπέδου ζωής

•

Βασίζεται σε υπάρχουσες πρακτικές και λαμβάνει υπόψη του της αρχές του
ενιαίου σχεδιασμού, της συμμετοχικής προσπάθειας και της αξιολόγησης

1ΣΒΑΚ – Βασικές έννοιες
•

Νέο εργαλείο σχεδιασμού το οποίο είναι ικανό να διαχειριστεί τις προκλήσεις
και τα προβλήματα συγκοινωνιακού σχεδιασμού σε αστικές περιοχές με
αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο

•

Τα ΣΒΑΚ δίνουν έμφαση:
–

Στη συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων

–

Στον συντονισμό μεταξύ πολιτικών διαφορετικών τομέων (συγκοινωνιακού
σχεδιασμού, χρήσεων γης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, κοινωνικής
πολιτικής, υγείας κτλ) και μεταξύ των διαφόρων αρχών σχεδιασμού

–

Προάγουν τον μακροχρόνιο σχεδιασμό και υιοθετούν ένα όραμα

Τα ΣΒΑΚ (πρέπει να) σχεδιάζουν με έμφαση στον άνθρωπο

1Αντικειμενικοί στόχοι των ΣΒΑΚ
προσβασιμότητα
θέσεων εργασίας &
υπηρεσιών σε όλους

ρύπανση, εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου, κατανάλωση
ενέργειας

προστασία
& ασφάλεια

αποτελεσματικότητα
& οικονομική
αποδοτικότητα

ελκυστικότητα &
ποιότητα αστικού
περιβάλλοντος

1Αποτελέσματα και οφέλη των ΣΒΑΚ
Βελτίωση της
ποιότητας ζωής

Υποστήριξη στην
εκπόνηση
καλύτερων
σχεδίων
χωροταξικού
σχεδιασμού

Μείωση
κόστους
μετακίνησης και
εξωτερικού
κόστους

Συμμετοχή στην
βελτίωση της
υγείας των
κατοίκων και της
ποιότητας του
αστικού
περιβάλλοντος

Αποτελεσματική
χρήση των
διαθέσιμων
πόρων

Βασίζεται πάνω
σε μια νέα
λογική για τις
αστικές
μετακινήσεις

Προώθηση των
Δημοσίων
Συγκοινωνιών

Βελτίωση της
κινητικότητας και
της
προσβασιμότητας

Υποστηρίζουν
τις συνέργειες
ανάμεσα σε
φορείς

Βοηθούν στη
συμμόρφωση
των
νομοθετικών
υποχρεώσεων/
περιορισμών

2Όραμα Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
«Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού, οικονομικά βιώσιμου, φιλικού
προς τον πολίτη Δήμου που θα αξιοποιεί πρόσθετους οικονομικούς πόρους και
χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και θα
πρωτοπορεί σ’ όλα τα επίπεδα, τοποθετώντας στο επίκεντρο της δράσης του
καινοτόμες πρωτοβουλίες και πολιτικές με απώτερο σκοπό την πολύπλευρη
οικονομικά και κοινωνικά ανάπτυξη του νέου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»

2Κοινό όραμα ΣΣΒΑΚ
«Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον προσπελάσιμο από όλους τους πολίτες
με συνθήκες ασφάλειας και συνέχειας, να ενοποιηθεί ο δημόσιος χώρος, να
αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των πολιτών με σκοπό να
αμβλυνθεί ο κοινωνικός διαχωρισμός και να τονωθεί η ζωτικότητα της κεντρικής
περιοχής»

2Παρουσίαση ΣΒΑΚ
Στρατηγικό σχέδιο με 10ετή ορίζοντα που αποσκοπεί

01

02

στη διαμόρφωση
καλύτερων &
ασφαλέστερων
συνθηκών διαβίωσης
και μετακίνησης για
όλους

στην οικονομική
ανάπτυξη του δήμου
στον βαθμό που θα
επιτευχθούν οι
ανωτέρω στόχοι

2Στάδια ΣΒΑΚ
1

2

3

4

Καθορισμός
στόχων

Ανάλυση
υπάρχουσας
κατάστασης

Καθορισμός και
έλεγχος σεναρίων

Εκτίμηση
επιπτώσεων και
αξιολόγηση
σεναρίων

5
Διαμόρφωση
Σχεδίου
Υλοποίησης

2Προστιθέμενη αξία ΣΒΑΚ
πεζός
Συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων
ομάδων πολιτών στον καθορισμό του
οράματος και των στρατηγικών στόχων

Σχεδιασμός μαζί με τους πολίτες για τους
πολίτες

Προτεραιότητα στον πολίτη και στους πεζούς

ποδήλατο

ΜΜΜ

ΙΧ
οχήματα

2Γενικοί στόχοι ΣΒΑΚ
1
2
3
4
5
6
7
8
•

Ίση αντιμετώπιση κατά το δυνατόν όλων των ομάδων πολιτών και μετακινουμένων
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και του αισθήματος ασφάλειας
Παροχή και βελτιστοποίηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης
Βελτίωση της συνδεσιμότητας του Δήμου με τις όμορες περιοχές με όλους τους τρόπους
μετακίνησης (πεζή, ποδήλατα, ΔΑΣ)
Εξασφάλιση ομαλής τροφοδοσίας εμπορικών χρήσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας
Μείωση αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον
(εκπομπές αερίων, θόρυβος, κυκλοφοριακή συμφόρηση και πρόβλημα στάθμευσης)
Μείωση του φαινομένου αποκοπής περιοχών του Δήμου λόγω των σιδηροδρομικών γραμμών
του ΟΣΕ
Ενσωμάτωση ειδικών παρεμβάσεων και εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών

Οι στόχοι αυτοί θα μεταφρασθούν σε στόχους SMART (Specific, Measurable,
Attainable, Realistic, Timely) και θα ποσοτικοποιηθούν μέσω δεικτών βιώσιμης
αστικής κινητικότητας

3Φυσιογνωμία

3Φυσιογνωμία

3Φυσιογνωμία

3Λειτουργική ιεράρχηση οδικού δικτύου
Ποσοστό μήκους οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε βασικούς οδικούς άξονες (αρτηρίες &
συλλεκτήριες οδοί)

21,5%

3Στάθμευση

3Δημ. χώροι στάθμευσης ΙΧ οχημάτων
Αριθμός θέσεων στάθμευσης σε δημοτικούς χώρους ανά 1.000 κατοίκους

0,024

3Έκταση εντός 200m από στάσεις ΔΑΣ
Πολεοδομική Ενότητα (ΠΕ)
Ακριτών
Μεταγωγών
Δημαρχείο
Φιλίππου
Βαλιούλη
Εργατικών κατοικιών
Ζωοδόχου Πηγής
Πλατείας Δημοκρατίας
Σκεπάρνη
Άνω Καϊστρι
Κάτω Καϊστρι
Παλιά Μενεμένη 1
Παλιά Μενεμένη 2
Παλιά Μενεμένη 3
Βόσπορος
Άγιος Νεκτάριος 1
Άγιος Νεκτάριος 2

% πληθυσμού της ΠΕ εντός 200m
81,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
88,4%
100,0%
66,7%
100,0%
100,0%
100,0%
99,6%
65,6%
91,4%
79,0%
58,4%
70,2%

3Δείκτες για ΔΑΣ
Μέση συχνότητα εξυπηρέτησης λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ
Ποσοστό πληθυσμού το οποίο κατοικεί εντός ακτίνας 200 m από στάσεις
λεωφορείων

18,7min
88,6%

89Ν
89Κ
89Ε
89Β
89Α
83Χ
83Τ
83Μ
83Β
83Α
83
82Κ
82Ε
82Β
82Α
81Κ
81Ε
81Β
81Α
81
80Ε
80Β
80Α
80
56Α
56
54Α
54
52
51
45Β
45Α
45
42Β
42Α
40Κ
40Α
40
38
34
32Α
32
31
29Α
29
27Β
27Α
27
21Α
21
20
19Α
19
18
12
09Ε
09Β
09Α
9
01Α
1
0

5

10

15

3Δημοτική Αστική Συγκοινωνία

3Πεζόδρομοι & Οδοί ήπιας κυκλοφορίας
Ποσοστό μήκους οδικού δικτύου όπου υπάρχει δίκτυο ποδηλατοδρόμων
Ποσοστό μήκους οδικού δικτύου που αντιστοιχεί σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδρομους
Αριθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων
Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι σε ικανοποιητική/καλή κατάσταση
Ποσοστό πεζοδρομίων με μεικτό πλάτος που πληροί τις προδιαγραφές

0%
4%
0%
19%
67%

3Συνθήκες κίνησης ΑμεΑ
Ποσοστό πεζοδρομίων που είναι προσβάσιμα από χρήστες αμαξιδίων

23%

3Θέσεις οδηγών όδευσης τυφλών
Ποσοστό πεζοδρομίων όπου υφίσταται οδηγός όδευσης τυφλών

4%

3Οδικά τροχαία ατυχήματα (2013-2015)
Αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία ατυχήματα κατ’ έτος ανά 1.000 κατοίκους (2013)
Αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία ατυχήματα κατ’ έτος ανά 1.000 κατοίκους (2014)
Αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία ατυχήματα κατ’ έτος ανά 1.000 κατοίκους (2015)

1,592
1,669
1,688

3

Οδικά τροχαία ατυχήματα με ευάλωτους
χρήστες (2013-2015)

Αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία ατυχήματα κατ’ έτος με εμπλεκόμενους
ευάλωτους χρήστες ανά 1.000 κατοίκους (2013)
Αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία ατυχήματα κατ’ έτος με εμπλεκόμενους
ευάλωτους χρήστες ανά 1.000 κατοίκους (2014)
Αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία ατυχήματα κατ’ έτος με εμπλεκόμενους
ευάλωτους χρήστες ανά 1.000 κατοίκους (2015)

0,364
0,364
0,249

3

Οδικά τροχαία ατυχήματα πέριξ
σχολικών συγκροτημάτων (2013-2015)

Αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων κατ’
έτος ανά 1.000 κατοίκους (2013)
Αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων κατ’
έτος ανά 1.000 κατοίκους (2014)
Αριθμός νεκρών και τραυματιών από οδικά τροχαία ατυχήματα πέριξ σχολικών συγκροτημάτων κατ’
έτος ανά 1.000 κατοίκους (2015)

0,575
0,729
0,518

Ασφάλεια

Άλλες τοπικές
μετακινήσεις

Έλλειψη εναλλακτικών επιλογών

Άλλες τοπικές μετακινήσεις

Επισκέψεις σε
φίλους/συγγενείς

Άλλο

Επισκέψεις σε
φίλους/συγγενείς

Πεζή

Για ψυχαγωγία

Ποδήλατο

Για ψυχαγωγία

Εξοικονόμηση χρημάτων

Ταξί

Για αγορές/ψώνια

Συνοδεία των παιδιών στο
σχολείο

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Για αγορές/ψώνια

Εξοικονόμηση χρόν ου

Συνοδεία των παιδιών
στο σχολείο

Δίκυκλο

Στο πλαίσιο των
καθηκόντων της εργασίας
σας

Από την εργασία/σχολείο

Προς την εργασία/σχολείο

ΙΧ

Στο πλαίσιο των
καθηκόντων της
εργασίας σας

Ευκολία

Από την
εργασία/σχολείο

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Προς την
εργασία/σχολείο

3Επιλογή μέσου μετακίνησης και αίτια
Δεν με αφορά

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Δεν με αφορά

3

Μηνιαίο εισόδημα που διατίθεται σε
δαπάνες για μετακινήσεις

%

3

Μετακίνηση παιδιών από/προς το
σχολείο
27,77%
Ναι
Όχι
Ποσοστό γονέων που νιώθει ασφάλεια ή μη κατά
τη μετακίνηση των παιδιών προς/από το σχολείο

72,23%

Αιτίες που οι γονείς νιώθουν ανασφάλεια κατά τη μετακίνηση των παιδιών προς/από το σχολείο
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Η πρόσβαση είναι Δεν υπάρχουν
Σταθμεύουν
δύσκολη
πεζοδρόμια αυτοκίνητα πάνω
στα πεζοδρόμια

Δεν υπάρχουν
ασφαλείς
διαβάσεις

Τα αυτοκίνητα
κινούν ται με
υψηλή ταχύτητα
έξω και πέριξ του
σχολείου

Άλλο
(διευκρινίστε)

Τα ΙΧ είναι αξιόπιστα

Η χρήση των ΙΧ είναι μια ικανοποιητική
εμπειρία

Η χρήση των ΙΧ είναι η ασφαλέστερη
επιλογή μετακίνησης

Τα ΙΧ είναι προσιτά και φθηνά

Η χρήση των ΙΧ δεν έχει τελικά τόσο
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η χρήση των ΙΧ με χαρακτηρίζει
απόλυτα

Οι περισσότεροι από τους φίλους και
συγγενείς μου χρησιμοποιούν ΙΧ

Έχω πολλές επιλογές άφιξης /
αναχώρησης με τα ΙΧ

Η χρήση των ΙΧ είναι αποτελεσματική

Η χρήση των ΙΧ είναι βολική

Τα ΜΜΜ είναι αξιόπιστα

Έχει πολλές στάσεις κοντά μου που
μπορώ να επιλέξω

Η χρήση των ΜΜΜ είναι η
ασφαλέστερη επιλογή μετακίνησης

Τα ΜΜΜ είναι προσιτά και σε καλή
τιμή

Η χρήση των ΜΜΜ μειώνει τις
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των μεταφορών

Οι περισσότεροι από τους φίλους και
συγγενείς μου χρησιμοποιούν ΜΜΜ

Υπάρχει ένα καλό επίπεδο
πληροφοριών σχετικά με τα ΜΜΜ

Η χρήση των ΜΜΜ είναι
αποτελεσματική

Η χρήση των ΜΜΜ είναι βολική

Το ποδήλατο είναι
αποτελεσματικό

Έχω πολλές επιλογές με το
περπάτημα

Έχω πολλές επιλογές με το
ποδήλατο

Το περπάτημα είναι η
ασφαλέστερη επιλογή
μετακίνησης

Το ποδήλατο είναι η
ασφαλέστερη επιλογή
μετακίνησης

Οι υποδομές περπατήματος
είναι ικανοποιητικές

Οι υποδομές ποδηλάτου είναι
ικανοποιητικές

Το περπάτημα και το
ποδήλατο μειώνουν τις
αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των μεταφορών

Το περπάτημα και το
ποδήλατο βοηθούν την υγεία

Οι περισσότεροι από τους
φίλους και συγγενείς μου
χρησιμοποιούν το ποδήλατο
και περπατούν

Το περπάτημα και το
ποδήλατο είναι βολικά

3Αξιολόγηση μέσων μεταφοράς
συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ- ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ

ούτε συμφωνώ- ούτε διαφωνώ

διαφωνώ

διαφωνώ απόλυτα

3

Αξιολόγηση προβλημάτων σχετικά με
την κινητικότητα
Δεν είναι πρόβλημα

Είναι μικρό πρόβλημα

Είναι μεγάλο πρόβλημα

Δεν έχω άποψη

Στάθμευση

8,17%

26,65%

56,26%

8,92%

Κυκλοφοριακή συμφόρηση

15,31%

43,50%

31,33%

9,86%

Ασφάλεια μετακινήσεων από/προς
σχολεία

34,69%

33,81%

21,17%

10,34%

Ασφάλεια μετακινήσεων γενικά
(πεζοδρόμια, χώροι αναμονής κλπ.)

21,50%

37,66%

34,47%

6,38%

Στάθμευση στο κέντρο της πόλης μου

5,90%

13,99%

70,44%

9,67%

Ανεπαρκής κάλυψη περιοχών με ΜΜΜ

24,64%

31,96%

26,18%

17,22%

Μη βολικά προγράμματα και συχνότητα
εξυπηρέτησης ΜΜΜ

19,29%

34,29%

29,22%

17,20%

Επικίνδυνες διαβάσεις

14,56%

36,70%

37,69%

11,04%

Έλλειψη εμπορικών πεζοδρόμων

15,58%

34,77%

38,44%

11,21%

Έλλειψη χώρων πρασίνου και αναψυχής

7,97%

20,95%

63,61%

7,47%

Έλλειψη ποδηλατοδρόμων

5,48%

15,51%

68,66%

10,36%

Ασυνέχεια αστικού ιστού λόγω διέλευσης
γραμμών του ΟΣΕ

22,44%

25,28%

22,83%

29,45%

Ανεπαρκής συνδεσιμότητα των Δημοτικών
Ενοτήτων με ΜΜΜ

15,74%

29,46%

25,95%

28,85%

Κυκλοφοριακός θόρυβος

13,34%

40,57%

36,99%

9,10%

Βελτίωση MMM

Τεχνολογίες πληροφορικής (για
ενημέρωση των πολιτών,
διαδικτυακές εφαρμογές)

Βελτίωση περιβάλλοντος (πράσινο,
ελεύθεροι χώροι, αισθητικές
παρεμβάσεις κλπ.)

Βελτίωση υποδομών πεζών,
ποδηλάτων και ΑμεΑ

Ανάπτυξη υποδομών οχημάτων
(δρόμοι, στάθμευση, κλπ.)

Βελτίωση οδικής ασφάλειας

3

Κατανομή πόρων για τη βελτίωση του
επιπέδου ζωής στον Δήμο
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3Ανάλυση SWOT
Δ Υ Ν Α Τ Α ΣΗΜΕΙΑ

Α Δ Υ Ν Α Τ Α ΣΗΜΕΙΑ

Ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση για την υλοποίηση του
ΣΒΑΚ

Αυξανόμενη γήρανση πληθυσμού

Διαθεσιμότητα σχεδίων ευρύτερης κλίμακας

Κυρίαρχη θέση ΙΧ αυτοκινήτου

Προγραμματιζόμενες επεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των
συνθηκών κινητικότητας και την αναβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος

Απουσία υποδομών ποδηλάτου

Αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο οδικής ασφάλειας
Επαρκής γεωγραφική κάλυψη του Δήμου από τις ΔΑΣ
Συμμετοχή του Δήμου σε πλήθος ευρωπαϊκών ερευνητικών
προγραμμάτων

Περιορισμένη χωρητικότητα οδικών υποδομών και δημόσιου
χώρου
Απουσία δράσεων και μέτρων για την αλλαγή συμπεριφοράς των
πολιτών
Ασυνέχειες στον αστικό ιστό λόγω ύπαρξης σιδηροδρομικών
γραμμών
Πρόβλημα στάθμευσης ιδιαίτερα αυξημένο στις κεντρικές
περιοχές
Ανεπαρκείς υποδομές για πεζή μετακίνηση

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

Ευνοϊκό κοινωνικό κλίμα για βιώσιμες μετακινήσεις

Αβέβαιες πολιτικές εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή

Σχετική ωριμότητα βιώσιμων έργων (Μετρό, Δυτικός προαστιακός
κλπ.)
Ευνοϊκό νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση του
ΣΒΑΚ
Τιμές καυσίμων & τάσεις εξέλιξής τους με συνεπακόλουθο τη
στροφή των μετακινουμένων σε εναλλακτικά μέσα μεταφοράς
Σύνδεση ΣΒΑΚ με τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων τόσο από
Εθνικά όσο
και από Ευρωπαϊκά προγράμματα

Οικονομική ύφεση και έλλειψη χρηματοδότησης
Έλλειψη παιδείας των πολιτών όσον αφορά τον συμμετοχικό
σχεδιασμό
Έλλειψη κοινωνικής συνοχής μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων
Δυσκολία αλλαγής της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς των
μετακινουμένων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας

4Εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας
•

4 Συμπληρωματικά και όχι αλληλοαποκλειόμενα εναλλακτικά σενάρια

•

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης το έτος 2030

•

Κάθε σενάριο περιλαμβάνει μέτρα και παρεμβάσεις ανά άξονα προτεραιότητας

•

Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις θα διαχωριστούν ανά χρονικό ορίζοντα υλοποίησης
(βραχυχρόνιος, μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος ορίζοντας)

•

Κριτήρια για τον διαχωρισμό είναι η κρισιμότητα των παρεμβάσεων, η συνέχειασυμπληρωματικότητα και η δυνατότητα υλοποίησης (κόστος, φορείς υλοποίησης
κλπ)

•

Οι επεμβάσεις ανάλογα με την κλίμακα παρέμβασης μπορούν να είναι είτε
ευρύτερες είτε σημειακές

4Εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας
Σ. BAU
Υφιστάμενες Τάσεις
- Business as Usual
Σενάριο

Σ.1
Μετριοπαθές
Σενάριο

Voria.GR ©

Σ. 2

Σ. 3

Ενδιάμεσο
Σενάριο

Ιδανικό
Σενάριο

Σ. BAU
Υφιστάμενες Τάσεις - Business as Usual Σενάριο
•

Ολοκληρώνονται τα τρέχοντα και υλοποιούνται τα ήδη προγραμματιζόμενα έως το
2030 έργα

•

Στα παραπάνω έργα περιλαμβάνονται όσα άπτονται του τομέα των μεταφορών,
όπως οι εργασίες οδοποιίας, οι ενδεχόμενες προγραμματισμένες επεκτάσεις
υπηρεσιών ΔΑΣ καθώς και έργα που σχετίζονται με τον χωροταξικό/πολεοδομικό
σχεδιασμό

•

Δεν γίνεται καμία ειδική παρέμβαση στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ

Σ. 1
Μετριοπαθές Σενάριο
•

Εντάσσονται έργα που ως σκοπό έχουν τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας (ρύπανση, θόρυβος, οπτική όχληση) χωρίς όμως να
περιορίζεται η κάθε αυτή κυκλοφορία των οχημάτων

•

Το ΙΧ αυτοκίνητο εξακολουθεί να παραμένει το κυρίαρχο μέσο μετακίνησης για την
πλειοψηφία των μετακινήσεων και λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της
κυκλοφοριακής ροής

•

Πέρα των μέτρων βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υφιστάμενου οδικού
δικτύου περιλαμβάνονται και μέτρα για την ασφαλή μετακίνηση των υπόλοιπων
χρηστών της οδού

•

Έχει ως γενικό στόχο την διασφάλιση της προσβασιμότητας με επίκεντρο την
κυκλοφορία των οχημάτων

Σ. 2
Ενδιάμεσο Σενάριο
•

Εντάσσονται έργα που στοχεύουν στη βιώσιμη κινητικότητα στην περιοχή του
Δήμου, τα οποία καλύπτουν τα περισσότερα και σημαντικότερα πεδία δράσης ενός
ΣΒΑΚ

•

Οι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης κερδίζουν έδαφος έναντι των συμβατικών
μέσων και ιδίως της μηχανοκίνητης μετακίνησης

•

Έχει ως στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους και εστιάζει
περισσότερο στην προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς (τοπικές ΔΑΣ,
ποδηλασία, μετακίνηση πεζή)

Σ. 3
Ιδανικό Σενάριο
•

Περιλαμβάνει έργα στο σύνολο των πεδίων δράσης που αφορούν στη βιώσιμη
κινητικότητα και τα οποία έχουν δραστική επίπτωση στις μετακινήσεις (μείωση του
όγκου της κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων ιδίως στη κεντρική περιοχή και
βελτιστοποίηση της πρόσβασης σε προορισμούς που έλκουν μεγάλο αριθμό
μετακινήσεων με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς)

•

Είναι το ευμενέστερο για τη βιώσιμη κινητικότητα από όλες τις απόψεις

•

Ουσιαστικά είναι παραλλαγή του Σεναρίου 2 με πρόσθετο χαρακτηριστικό την
επιτυχία των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας που υλοποιούνται συνεχώς

•

Ενώ τα Σενάρια 1 και 2 βασίζονται στη σημερινή συμπεριφορά των
μετακινουμένων, το Σενάριο 4 υιοθετεί δράσεις που στοχεύουν στη
συμπεριφορική αλλαγή των μετακινουμένων
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5Άξονες προτεραιότητας
Διαχείριση
Υιοθέτηση
νέων
κατανάλωσης
λύσεων & τεχνολογιών
ενέργειας

5Άξονες προτεραιότητας
Υιοθέτηση νέων
λύσεων & τεχνολογιών

5Μέτρα - Παρεμβάσεις
Σενάριο BAU

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Μέτρα
Παρεμβάσεις

Διαχείριση Κυκλοφορίας

Βελτίωση
οδικών
υποδομών

Διανοίξεις οδών
Βελτίωση κρίσιμων κυκλοφοριακών κόμβων
Μονοδρομήσεις / Αντιδρομήσεις οδών

Κυκλοφορι
ακή
οργάνωση

Επαναδιαγράμμιση διαβάσεων
Επαναδιαγράμμιση διαβάσεων και χωροθέτηση νέων,
και χωροθέτηση νέων,
διαχωριστικών λωρίδων και οριζόντιας σήμανσης στο σύνολο του
διαχωριστικών λωρίδων και
οδικού δικτύου
οριζόντιας σήμανσης στο βασικό
οδικό δίκτυο
Εφαρμογή σχολικών δακτυλίων
σε κρίσιμες θέσεις του δικτύου

Εφαρμογή σχολικών δακτυλίων Εφαρμογή σχολικών δακτυλίων
σε μονάδες της πρωτοβάθμιας
στο σύνολο των σχολικών
εκπαίδευσης
μονάδων της Π.Μ.

Συντονισμένη σηματοδότηση
αρτηριών/ Βελτιστοποίηση
κύκλων σηματοδότησης

Χωροθέτηση ζωνών μειωμένης ταχύτητας (30km/h)

5Μέτρα - Παρεμβάσεις
Σενάριο BAU

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Μέτρα
Παρεμβάσεις

Διαχείριση στάθμευσης

Εγκιβωτισμός και απαγορεύσεις στάθμευσης σε κρίσιμες οδούς λόγω λειτουργικού ρόλου ή
γεωμετρικών χαρακτηριστικών ή συνδυασμού των δύο

Οργάνωση
της
στάθμευση
ς παρά την
οδό

Εισαγωγή συστήματος
ελεγχόμενης στάθμευσης στην
κεντρική περιοχή

Εισαγωγή συστήματος
ελεγχόμενης στάθμευσης στην
ευρύτερη περιοχή του κέντρου

Αστυνόμευση για αποφυγή παράνομης στάθμευσης
Θέσεις στάθμευσης για οχήματα
κοινής χρήσης σε κεντρικές
περιοχής
Χωροθέτηση χώρων στάθμευσης δικύκλων στην κεντρική περιοχή

Χωροθέτηση χώρων
στάθμευσης δικύκλων στην
ευρύτερη περιοχή του κέντρου

Καθοδηγητικές πινακίδες για τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης

Οργάνωση
στάθμευση
ς εκτός
οδού

Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) για ενημέρωση
διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης στους δημοτικούς χώρους
στάθμευσης
Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας νέων χώρων στάθμευσης εκτός οδού
Διερεύνηση της δυνατότητας
λειτουργίας σταθμών
μετεπιβίβασης
Καταγραφή, έλεγχος και διευθέτηση της λειτουργίας των δημόσιας χρήσης ιδιωτικών σταθμών
αυτοκινήτων

5Μέτρα - Παρεμβάσεις
Σενάριο BAU

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Μέτρα

Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και αστικές
εμπορευματικές μεταφορές

Προσβασιμότητα

Παρεμβάσεις
Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών στα πεζοδρόμια του
βασικού δικτύου
Βελτίωση
Υποδομών
ΑΜΕΑ

Δημιουργία ραμπών και οδηγών
τυφλών στα πεζοδρόμια στο
σύνολο του οδικού δικτύου

Δημιουργία ραμπών και οδηγών τυφλών για πρόσβαση στις στάσεις λεωφορείων και ταξί αλλά και
στα παρακείμενα πεζοδρόμια.
Βελτίωση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και υπηρεσίες
Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο σύνολο της Π.Μ.
Ηχητική καθοδήγηση ατόμων με μειωμένη όραση στους φωτεινούς σηματοδότες
Βελτιστοποίηση λειτουργίας τοπικής δημοτικής αστικής
συγκοινωνίας

Προώθηση
ΔΑΣ

Πύκνωση δρομολογίων ΟΑΣΘ
Δρομολόγηση λεωφορείων προσβάσιμων από ΑμεΑ
Διερεύνηση δυνατότητας σχεδιασμού λεωφορειολωρίδων
Αντικατάσταση στόλου λεωφορείων ΟΑΣΘ από ηλεκτρικά οχήματα
Αναβάθμιση στάσεων αστικών λεωφορείων (στέγαστρα, VMS κλπ)
Δρομολόγηση λεωφορείων με εξοπλισμό μεταφοράς ποδηλάτων
σε επιλεγμένες διαδρομές και ώρες
Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση πολιτών για αποθάρρυνση της
αλόγιστης χρήσης ΙΧ και μεταστροφή στη χρήση ΔΑΣ

Διευθέτηση
συστήματο
ς αστικών
διανομών

Ορισμός αποκλειστικών θέσεων φορτοεκφόρτωσης. Θεσμοθετημένη λειτουργία εντός
καθορισμένου ωραρίου στο σύνολο των θέσεων.

5Μέτρα - Παρεμβάσεις
Μέτρα

Σενάριο BAU

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Παρεμβάσεις

Προώθηση μη μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς

Βελτίωση υποδομών
Βελτίωση υποδομών πεζοδρομίων (αντικατάσταση και επισκευή, πεζοδρομίων (αντικατάσταση και
διαπλατύνσεις κλπ) στο βασικό οδικό δίκτυο
επισκευή, διαπλατύνσεις κλπ)
στο σύνολο του οδικού δικτύου
Βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών (κεντρικές νησίδες, διαβάσεις) και μικροί χρόνοι αναμονής
στις σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις
Βελτίωση
υποδομών
πεζών

Πεζοδρομήσεις οδών σε
κεντρικές περιοχές

Δημιουργία ενός ευρύτερου
δικτύου πεζοδρόμων με
καθολική απαγόρευση του
αυτοκινήτου σε ένα κομμάτι της
κεντρικής περιοχής (πλατεία
Επταλόφου)

Δημιουργία οδών ήπιας
κυκλοφορίας

Δημιουργία περιοχών ήπιας
κυκλοφορίας σε γειτονιές
περιφερειακά του κέντρου

Καθοδηγητική σήμανση πεζών και ποδηλατιστών προς και από την
κεντρική περιοχή και άλλους πόλους έλξης επισκεπτών

Βελτίωση
υποδομών
ποδηλάτου

Ανάπτυξη δικτύου
ποδηλατοδρόμων που να
περιλαμβάνει συνδέσεις της
κεντρικής περιοχής με πόλους
έλξης μετακινήσεων

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου
δικτύου ποδηλατοδρόμων και
διασύνδεση αυτού με όμορους
δήμους

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων
Υλοποίηση και λειτουργία
συστήματος κοινής χρήσης
ποδηλάτων

5Μέτρα - Παρεμβάσεις
Σενάριο BAU

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Μέτρα

Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας

Αναβάθμιση
αστικού
περιβάλλοντος

Παρεμβάσεις

Αναβάθμισ
η αστικών
υποδομών

Αύξηση της
χρήσης
εναλλακτικ
ών
καυσίμων
Δράσεις
ευαισθητοπ
οίησης
κοινού
Ενεργειακή
αναβάθμισ
η
δημοτικού
φωτισμού

Ανάπτυξη ζώνης δρόμων
γειτονιάς σε περιοχές κατοικίας
με τοπική κυκλοφορία
Αναπλάσεις κεντρικών οδών
Αύξηση των χώρων πρασίνου
Εξωραϊσμός ελεύθερων/ κοινόχρηστων χώρων
Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Σταδιακή αντικατάσταση δημοτικού στόλου με οχήματα που
κινούνται με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ολική αντικατάσταση δημοτικού
στόλου με οχήματα που
κινούνται με τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Προώθηση οικολογικής
οδήγησης (eco-driving)

Αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας

5Μέτρα - Παρεμβάσεις
Σενάριο BAU

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Μέτρα
Παρεμβάσεις

Υιοθέτηση νέων, έξυπνων λύσεων &
τεχνολογιών

Προώθηση τηλε-εργασίας και
ευέλικτων ωραρίων εργασίας
Δημιουργία εφαρμογής για το
σύστημα ελεγχόμενης
στάθμευσης

«Έξυπνες»
εφαρμογές

Δημιουργία κάρτας κατοίκου που
θα περιλαμβάνει όλους τα μέσα
μεταφοράς εντός του Δήμου
(δημοτική συγκοινωνία, σύστημα
κοινόχρηστων ποδηλάτων, ταξί)
Car-sharing
Εφαρμογές πληροφόρησης
μετακινουμένων
Επέκταση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες

5Αξιολόγηση
•

Τα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της κινητικότητας πέρα από το
κυκλοφοριακό μοντέλο θα αξιολογηθούν και από τους ειδικούς στόχους που
τέθηκαν σε προηγούμενη φάση

•

Οι στόχοι αποτελούν τη πιο συγκεκριμένη μορφή δέσμευσης σε ένα ΣΒΑΚ και
σχετίζονται με τον επιθυμητό βαθμό της αλλαγής εντός ενός συγκεκριμένου
χρονικού πλαισίου

•

Κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση του κάθε μέτρου ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν
επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα

•

Ειδικοί δείκτες (ποιοτικοί και ποσοτικοί) χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της
προόδου επίτευξης των εν λόγω στόχων

Σας ευχαριστώ!
Παναγιώτης Ι. Παπαϊωάννου
papa@civil.auth.gr
+302310 995775

