2.2.1 Οι ζσμβαηικές «κσκλοθοριακές μελέηες»
Παξαδνζηαθά ηα ζέκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο θπθινθνξίαο ηα εμεηάδνπλ νη «θπθινθνξηαθέο
νπ
κειέηεο». Σρεδόλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 20 αηώλα, θαη όζν ζην απηνθίλεην δηλόηαλ ε απόιπηε
πξνηεξαηόηεηα, ην βαζηθό δεηνύκελν από ηηο κειέηεο απηέο ήηαλ ε βέιηηζηε δηεθπεξαίσζε ηεο ξνήο θαη ε
νξγάλσζε ηεο ζηάζκεπζεο κε θξηηήξην ηελ εμππεξέηεζε ηνπ κεγαιύηεξνπ δπλαηνύ αξηζκνύ
απηνθηλήησλ. Η πόιε, κε θαηάιιειεο δηακνξθώζεηο, δηαλνίμεηο θαη απαιινηξηώζεηο, έδηλε όιν θαη
πεξηζζόηεξν ρώξν ζην απηνθίλεην, εθείλε ινηπόλ πξνζαξκνδόηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη όρη ην απηνθίλεην
ζηελ πόιε. Η πξνζαξκνγή ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ πόιε ήηαλ αλαγθαία δηόηη νη ηζηνξηθέο πόιεηο ηεο
Δπξώπεο θηηάρηεθαλ πξηλ από απηό, ζε επνρέο αλππνςίαζηεο. Ωο πξνο ηηο επεθηάζεηο, ζε όιε ηε
νπ
δηάξθεηα ηνπ 20 αη., αλαπηύρζεθαλ κε θξηηήξην ηε βέιηηζηε πξόζβαζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη θαηέιεμαλ
λα απνηεινύλ αζηηθέο επηθάλεηεο πνπ ελζαξξύλνπλ ηε ρξήζε ηνπ, αθνύ ιόγσ ηεο αξαηήο δόκεζήο ηνπο
θαη ηεο κεγάιεο δηάρπζεο ησλ δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ, εμππεξεηνύληαη πνιύ θαιύηεξα από απηό ην
κέζν. Η ζπκβαηηθή ινηπόλ «θπθινθνξηαθή κειέηε» είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην απηνθίλεην, κεξηκλά θαηά
πξνηεξαηόηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη δελ δηζηάδεη λα ηνπ παξέρεη ηνλ ρώξν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
θηλείηαη γξήγνξα θαη βέβαηα γηα λα κπνξεί λα πξνζπειαύλεη όζν γίλεηαη πην άκεζα θάζε ζεκείν ηεο
πόιεο.
Ο αξηζκόο ησλ απηνθηλήησλ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάδνπλ νη ζπκβαηηθέο θπθινθνξηαθέο κειέηεο είλαη
εληειώο αζαθήο. Δθ ησλ πξαγκάησλ ην θπθινθνξηαθό θαζεζηώο ζε νπνηαδήπνηε πόιε, ρσξίο ξηδηθέο
παξεκβάζεηο, δελ παξακέλεη ζηάζηκν. Ο αξηζκόο ησλ απηνθηλήησλ δελ είλαη ζηαζεξόο. Θεσξεηηθά
εμαξηάηαη:
-

-

από ην ρώξν πνπ ηνπο δηαηίζεηαη γηα θπθινθνξία θαη θπξίσο γηα ζηάζκεπζε (ν ρώξνο απηόο
θαζνξίδεηαη από ηε γεσκεηξία ηνπ ξπκνηνκηθνύ δηθηύνπ θαη από ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ
ελδερνκέλσο λα έρνπλ εθαξκνζηεί, όπσο πεδνδξνκήζεηο, πεξηνρέο ήπηαο θπθινθνξίαο θ.ιπ.),
από ηηο επηδόζεηο, ηελ αμηνπηζηία θαη ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο γηα ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, όπσο
ε δεκόζηα ζπγθνηλσλία, ην πνδήιαην, ην πεξπάηεκα θ.ιπ.,
από ην θόζηνο θπθινθνξίαο (θόξνη, δηόδηα θ.ιπ.) θαη ζηάζκεπζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη από ην
θόζηνο ρξήζεο ηεο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο,
από ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε, θαη εηδηθόηεξα από ηελ θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο.

Οη ζπκβαηηθέο θπθινθνξηαθέο κειέηεο, ζεσξώληαο όηη πάληα ζα είλαη δπλαηόλ λα γίλνληαη ζηηο πόιεηο
‘βειηηώζεηο‘ θαη πξνζαξκνγέο γηα λα ππνδέρνληαη έλα αξηζκό απηνθηλήησλ ρσξίο ηέινο, ηνπο δίλνπλ θάζε
θνξά όζν κπνξνύλ πεξηζζόηεξν ρώξν, δελ πξνβιέπνπλ ππνδνκέο γηα ελαιιαθηηθά κέζα πνπ ζα
ζηεξνύζαλ ρώξν από ην απηνθίλεην, θξαηνύλ ην θόζηνο ηνπ απηνθηλήηνπ ρακειά, εμσηεξηθεύνληάο ην
ζηελ θνηλσλία γεληθά θαη εηδηθόηεξα ζηνπο ρξήζηεο άιισλ ηξόπσλ κεηαθίλεζεο, θαη ηέινο ππεξεηνύλ
πνιενδνκηθνύο ζρεδηαζκνύο πνπ ζηεξίδνληαη ζην απηνθίλεην.
Σε γεληθέο γξακκέο, ηελ ηειεπηαία 40εηία, ε εμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ απηνθηλήησλ ζηελ ειιεληθή πόιε
ππήξμε έληνλα απμεηηθή. Από ηηο ζπκβαηηθέο «θπθινθνξηαθέο κειέηεο» πνηέ δε δεηήζεθε λα θάκςνπλ
απηήλ ηελ πνξεία. Σε θακηά πόιε επίζεο δελ επηρεηξήζεθε λα πξνζδηνξηζηεί ν κέγηζηνο αξηζκόο
απηνθηλήησλ πνπ ζα κπνξνύζε λα απνξξνθήζεη, ώζηε λα ζρεδηάδνληαη νη αλάινγεο πνιηηηθέο. Αλ θαη
όινη γλσξίδνπλ όηη δελ γίλεηαη ηα απηνθίλεηα λα απμάλνπλ επ’ άπεηξνλ, σζηόζν ε ειεύζεξε απόθηεζή
ηνπο ζεσξείηαη ηακπνύ. Γελ ππήξμε πνιηηηθόο ζηελ Διιάδα πνπ λα δήισζε πνηέ όηη ζηνρεύεη ζηνλ
πεξηνξηζκό ηεο δηαζεζηκόηεηαο απηνθηλήηνπ (πνιινί βεβαίσο δήισζαλ όηη ζηνρεύνπλ ζηνλ πεξηνξηζκό
ηεο θπθινθνξίαο ηνπ, αιιά απηό είλαη δηαθνξεηηθό θαη κάιινλ αηειέζθνξν, δηόηη έλα απηνθίλεην, ηδίσο ην
θαηλνύξην, όηαλ ην έρεηο ην ρξεζηκνπνηείο). Έηζη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη ηθαλνπνηεκέλεο θαη γηα απηό
νπδέπνηε δήηεζαλ επζύλεο από ηνπο πνιηηηθνύο γηα ηελ αδηάθνπε επηδείλσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
δεηθηώλ ζηηο πόιεηο.
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2.2.2 Τα «Στέδια Βιώζιμης Αζηικής Κινηηικόηηηας - ΣΒΑΚ»
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη πξνηεξαηόηεηεο έρνπλ αιιάμεη. Σήκεξα, ππό ηελ απεηιή ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο θαη ζπλεηδεηνπνηώληαο ηηο ζπλέπεηεο θαη ησλ άιισλ επηπηώζεσλ ηνπ απηνθηλήηνπ, ην δεηνύκελν
γηα ηηο πόιεηο είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο, δειαδή ππνθαηάζηαζεο ηνπ
απηνθηλήηνπ από δεκόζηα ζπγθνηλσλία, πνδήιαην θαη πεξπάηεκα γηα όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξεο
κεηαθηλήζεηο. H Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πνπ έλα από ηα βαζηθά ηεο αληηθείκελα είλαη ε πξνώζεζε
βηώζηκσλ πνιηηηθώλ ζηηο ρώξεο κέιε, ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ 90, κε ηηο ‘Πξάζηλεο Βίβινπο’, πνπ είλαη
κηα ζεηξά από θείκελα πνιηηηθήο, πξνζπάζεζε λα επαηζζεηνπνηήζεη πνιίηεο θαη πνιηηηθνύο ζε ζέκαηα
θιεηδηά γηα ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα. Μεηαμύ απηώλ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ:









«Γηα ην Αζηηθό Πεξηβάιινλ» (1990), κε ζέκαηα θιεηδηά: ηελ πνηόηεηα ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη ηελ
ηαπηόηεηα ηεο πόιεο,
«Γίθηπα ησλ Πνιηηώλ» (1995), κε ζέκαηα θιεηδηά: ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο
θαη ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο,
«Γίθαηε Κνζηνιόγεζε ζηηο Μεηαθνξέο’ (1995), κε ζέκαηα θιεηδηά: ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ εμσηεξηθνύ
θόζηνπο ησλ κεηαθνξώλ θαη ηα αζηηθά δηόδηα,
«‘Αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα» (Οδεγία 9040/26.8.96), κε ζέκα θιεηδί ηελ
ζύληαμε θαη ηελ πεξηνδηθή δεκνζηνπνίεζε από ηηο θπβεξλήζεηο Σρεδίσλ Γξάζεο γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ,
«Μειινληηθή πνιηηηθή γηα ην Θόξπβν» (1997), κε ζέκαηα θιεηδηά: ηηο πόιεηο κε ιηγόηεξα απηνθίλεηα
θαη κε ρακειέο ηαρύηεηεο,
«Πξνο κηα Αζηηθή Πνιηηηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» (1997), κε ζέκα θιεηδί ηε ζεκαζία ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηνπο ζρεδηαζκνύο.
«Πξνο κηα λέα παηδεία αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο» (2007), κε ζέκα θιεηδί ηε δηακόξθσζε κηαο άιιεο
λννηξνπίαο θαη ζρέζεσλ πνιηηηζκνύ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ

Τν 2009 ην «Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αζηηθή Κηλεηηθόηεηα – the Action Plan for Urban Mobility» θαη ην
2011 ε «Λεπθή Βίβινο γηα ηηο Μεηαθνξέο – Χάξηεο πνξείαο γηα έλαλ Δληαίν Δπξσπατθό Χώξν
Μεηαθνξώλ – Πξνο έλα αληαγσληζηηθό θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθό ζύζηεκα κεηαθνξώλ - the Transport
White Paper» αλέδεημαλ ην δήηεκα ηεο Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο. Τνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή ην εμεηδηθεύεη δεκνζηεύνληαο (Brussels, COM (17.12.2013) 913 final) ηελ πξόηαζε γηα
«Σρέδηα Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο - A concept for Sustainable Urban Mobility Plans» ζην πιαίζην
ζρεηηθήο Αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο επξσπατθνύο ζεζκνύο. Κύξηνο ζηόρνο ηεο είλαη ε ζηξνθή ζηελ
«πξνζπειαζηκόηεηα», όξνο πνπ πξνζδίδεη αλζξσπνθεληξηθή δηάζηαζε ζην ζρεδηαζκό ησλ
κεηαθηλήζεσλ, ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηά ηνπ. Σεκεηώλεηαη όηη ν όξνο «Κηλεηηθόηεηα» δελ
πεξηνξίδεηαη κόλν ζην απηνθίλεην αιιά πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ ηξόπσλ κεηαθίλεζεο ζηνπο
νπνίνπο, εθηόο από ηα απηνθίλεηα, αλήθνπλ ε δεκόζηα ζπγθνηλσλία, ην πνδήιαην θαη ην πεξπάηεκα.
Σηεξίδεηαη ζηε ζεώξεζε όηη θάζε ηξόπνο κεηαθίλεζεο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο γηα θάπνηα θαηεγνξία
κεηαθηλήζεσλ θαη ζα πξέπεη λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ηελ ππεξεηεί.
Αληίζεηα από ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζρεδηαζκνύ ηα «Σρέδηα Βηώζηκεο Αζηηθήο
Κηλεηηθόηεηαο» δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηνλ εληαίν ζρεδηαζκό, ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηελ αμηνιόγεζε.
Δηδηθόηεξα απνβιέπνπλ:
-

-

ζηελ εκπινθή ησλ πνιηηώλ ζηνλ ζρεδηαζκό. Ο ζρεδηαζκόο γηα ην αύξην ηεο επξσπατθήο πόιεο
εζηηάδεη ζηνπο πνιίηεο. Κάηνηθνη, επηζθέπηεο, επηρεηξεκαηίεο θαη θαηαλαισηέο απνηεινύλ κέξνο
ηεο ιύζεο γηαηί ν ζρεδηαζκόο γηα ηε Βηώζηκε Αζηηθή Κηλεηηθόηεηα είλαη ζρεδηαζκόο γηα ηνλ
άλζξσπν θαη όρη γηα ηελ απξόζσπε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο,
ζηνλ ζπληνληζκό ησλ πνιηηηθώλ κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ αζηηθώλ παξακέηξσλ, όπσο πνιενδνκία,
κεηαθνξέο, πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή πνιηηηθή, πγεία, αζθάιεηα, ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε θ.ιπ.,
2

-

ζηνλ ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ βαζκώλ Απηνδηνίθεζεο θαη
ζηνλ ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ γεσγξαθηθά Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ,
ζηε ζπλεξγαζία νκάδσλ επηζηεκόλσλ δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ
ζπγθνηλσληνιόγσλ, όπσο ζπκβαίλεη ζηηο ζπκβαηηθέο θπθινθνξηαθέο κειέηεο.

θαη

όρη

κόλν

Τα «Σρέδηα Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο» πξνσζνύλ επίζεο ζρεδηαζκνύο κε κεγάιν ρξνληθό
νξίδνληα θαη ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ην θνηλσληθό θόζηνο θαη νθέιε έρνληαο σο βαζηθή αξρή όηη θάζε
ηξόπνο κεηαθίλεζεο πξέπεη λα εζσηεξηθεύεη ην θόζηνο ηνπ θαη λα κε ην κεηαζέηεη ζηελ θνηλσλία.
Σύκθσλα κε ηελ Δ.Δ. έλα «Σρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο» ζηνρεύεη ζε έλα ζύζηεκα
ζπλδπαζκέλσλ ηξόπσλ κεηαθίλεζεο:
α) πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκνη θαη ζα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο θηλεηηθόηεηαο όισλ, θαηνίθσλ θαη
επηζθεπηώλ,
β) ζα εμηζνξξνπεί ηηο ελδερόκελα αληηθξνπόκελεο επηζπκίεο κεηαμύ πνιηηώλ, επηρεηξήζεσλ θαη
βηνκεραλίαο,
γ) ζα ππεξεηεί παξάιιεια θαη θαηά ηνλ βέιηηζην ηξόπν ηελ ηζόξξνπε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ
δηαθόξσλ ηξόπσλ κεηαθίλεζεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπο γηα βησζηκόηεηα, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή
δηθαηνζύλε, πγεία θαη πνηόηεηα πεξηβάιινληνο,
δ) ζα βειηηζηνπνηεί ηε ζρέζε θόζηνπο θαη νθέινπο ησλ δηαθόξσλ δηθηύσλ,
ε) ζα αμηνπνηεί ζην κέγηζην ην πθηζηάκελν ξπκνηνκηθό θαη ηα ππάξρνληα δίθηπα δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο,
ζη) ζα βειηηώλεη ηελ ειθπζηηθόηεηα ηεο πόιεο, ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηελ πγεία,
δ) ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελόο αζθαινύο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο κε κηθξόηεξε εγθιεκαηηθόηεηα θαη
ιηγόηεξα αηπρήκαηα,
ε) ζα νδεγεί ζε πεξηνξηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη γεληθόηεξα
ηεο ξύπαλζεο,
ζ) ζα ζηνρεύεη ζηελ ήπηα θπθινθνξία θαη όρη ζηελ αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο,
η) ζα εληζρύεη ηηο επηδόζεηο ηνπ δηεπξσπατθνύ δηθηύνπ κεηαθνξώλ.
Έλα «Σρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο», ελώ ζα εληάζζεηαη ζηελ καθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο ζα πεξηιακβάλεη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό έξγσλ άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο κε
ρξνλνδηάγξακκα θαη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο θαζώο θαη θαηαλνκή δξάζεσλ ζηηο δηάθνξεο αξκόδηεο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
Έλα «Σρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο» ζα ζπγθξίλεη ηηο εθηηκώκελεο κειινληηθέο επηδόζεηο ηνπ
ζε ζρέζε κε ηηο ζεκεξηλέο επηδόζεηο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. Ωο πξνο ην ζήκεξα ζα αλαιύνληαη
επίζεο ην ζεζκηθό νπινζηάζην θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηηο
πινπνηήζεηο. Θα νξίδνληαη επίζεο δείθηεο επηδόζεσλ σο πξνο ηελ πνηόηεηα θαη πξνζβαζηκόηεηα ησλ
κεηαθνξηθώλ ππεξεζηώλ, δείθηεο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο θαη ρξήζεσλ γεο, δείθηεο σο πξνο ηελ
νδηθή αζθάιεηα, ηελ ελέξγεηα, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ηελ ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ,
ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζε. Θα πξνζδηνξίδνληαη επίζεο κεηξήζηκνη ζηόρνη
βάζεη ελόο θαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ δεηθηώλ Θα γίλεηαη γηα απηό ηαθηηθή παξαθνινύζεζε, εμέηαζε θαη
ππνβνιή εθζέζεσλ.
Τέινο έλα «Σρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο» ζα πξέπεη λα είλαη πξντόλ:
α) κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο κε πςειό βαζκό ζπληνληζκνύ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ πνπ ζα βνεζεζνύλ από ηελ ζεζκνζέηεζε από ηε Γεκνηηθή Αξρή
δνκώλ, δηαδηθαζηώλ θαη κεραληζκώλ παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο.
β) δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ
Σε δηάθνξεο ρώξεο κέιε γηα ηε Βηώζηκε Κηλεηηθόηεηα αλαιήθζεθαλ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο, όπσο ζην
Ηλ. Βαζίιεην ηα «Σρέδηα Τνπηθώλ Μεηαθνξώλ - Local Transport Plans (LTP)». Ίζσο έλα από ηα πην
ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δίλεη ε Γαιιία ε νπνία ζεζκνζέηεζε ηα «Σρέδηα Αζηηθώλ Μεηαθηλήζεσλ»
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(Plans de Déplacements Urbains – PDU) ην 1982. Ο λόκνο «γηα ηελ Αιιειεγγύε θαη ηελ Αζηηθή
Αλαλέσζε» (Solidarité et Renouvellement Urbains - SRU) ηνπ 2000 ελίζρπζε ην ξόιν ηνπο θαη ζήκεξα
είλαη ππνρξεσηηθή ε εθπόλεζή ηνπο ζε πόιεηο κεγαιύηεξεο ησλ 100.000 θαηνίθσλ ή ζε ηκήκαηα απηνύ
ηνπ κεγέζνπο πόιεσλ.
Τα PDU απνηεινύλ εξγαιείν εθαξκνγήο κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο πνιενδνκίαο θαη κεηαθνξώλ
ε νπνία ιακβάλεη ππόςε ηηο επηπηώζεηο ζηηο κεηαθνξέο ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδηαζκώλ θαη πξνσζεί ηελ
αλάπηπμε αζηηθώλ πεξηνρώλ εμππεξεηνύκελσλ θαηά πξνηεξαηόηεηα από ηε δεκόζηα ζπγθνηλσλία.
Οη ζηόρνη ησλ γαιιηθώλ «Σρεδίσλ Αζηηθώλ Μεηαθηλήζεσλ» είλαη:
-

-

-

-

ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο γηα όινπο ηνπο ηξόπνπο κεηαθίλεζεο, πεξπάηεκα, πνδήιαην, δεκόζηα
ζπγθνηλσλία, απηνθίλεην, κεραλνθίλεην δίθπθιν,
ε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ,
ε αύμεζε ηεο ρξήζεο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο, πνδειάηνπ θαη πεξπαηήκαηνο,
ε απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε ηεο ππνδνκήο, νδηθήο θαη δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο, κέζσ θαη
ηεο δηακόξθσζεο ησλ δξόκσλ έηζη ώζηε νη δηάθνξνη ηξόπνη κεηαθίλεζεο λα θαηαλέκνληαη πην
ηζόξξνπα,
ε νξγάλσζε ηεο ζηάζκεπζεο κε όξην έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ζέζεσλ ώζηε λα κε πξνθαιείηαη
ππέξκεηξε θπθινθνξία απηνθηλήησλ,
ε νξγάλσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ζύκθσλα κε σξάξηα πνπ δελ ζα αληηζηξαηεύνληαη ηε ιεηηνπξγία
ησλ πεδνδξνκεκέλσλ ή ήπηαο θπθινθνξίαο πεξηνρώλ. Η ηξνθνδνζία ηνπο ζα είλαη έλα από ηα
θξηηήξηα επηινγήο ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξήζεσλ,
ε ζεζκνζέηεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιόγεζεο ηεο δεκόζηαο ζπγθνηλσλίαο, ηεο
ζηάζκεπζεο θαη ησλ ελδερόκελσλ αζηηθώλ δηνδίσλ,
ε πξνώζεζε ιύζεσλ «δηαρείξηζεο θηλεηηθόηεηαο», δειαδή βηώζηκσλ κεηαθηλήζεσλ γηα ηηο νπνίεο
δελ ρξεηάδεηαη πινπνίεζε λέαο ππνδνκήο, όπσο car sharing «θνηλόρξεζηνπ απηνθηλήηνπ»,
«ζπιινγηθήο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ - car θαη van pooling», «νκαδηθήο κεηαθίλεζεο πξνο ην
ζρνιείν κε πεξπάηεκα ή πνδήιαην - walking θαη cycling bus» θ.ιπ.,
ε ηερληθή ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ θαη δεκόζησλ νξγαληζκώλ γηα ηελ εθπόλεζε Σρεδίσλ
Μεηαθηλήζεσλ Πξνζσπηθνύ ηα νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε
επηινγέο βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο.

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ κηαο ζπκβαηηθ ήο θ πθ ινθνξηαθ ήο κειέηεο
θ αη ελόο «Σρεδίνπ Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο» θαίλνληαη ζηνλ επόκελν Πίλαθα.

4

Σσμβαηικός κσκλοθοριακός ζτεδιαζμός

Στεδιαζμός Βιώζιμης Αζηικής
Κινηηικόηηηας

Σρεδηαζκόο π ν π π π ε ξ ε η ε ί η ε ι ν γ η θ ή
ηεο κεραλνθίλεζεο
Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ε αύμεζε ηεο
Κπθινθνξηαθήο Ιθαλόηεηαο ηνπ δξόκνπ θαη
ηεο Ταρύηεηαο ηεο ξνήο

Αλζξσπνθεληξηθόο ζρεδηαζκόο
Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ε βέιηηζηε
πξνζβαζηκόηεηα, ε πνηόηεηα δσήο, ε
βησζηκόηεηα, νηθνλνκηθή α λ ά π η π μ ε , ε
θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ε πγεία θαη ε
πνηόηεηα πεξηβάιινληνο

Σρεδηαζκόο εζηηαζκέλνο ζην απηνθίλεην

Ιζόξξνπε αλάπηπμε όισλ ησλ θηιηθώλ ζην
πεξηβάιινλ ηξόπσλ
κεηαθίλεζεο θαη ζηξνθή ζε
θαζαξόηεξα κέζα
Σρεδηαζκόο εζηηαζκέλνο ζ η η ο θ η ε λ έ ο
ιύζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε έλα πην
επγεληθό θαη πνιηηηζκέλν θνηλσληθό
πεξηβάιινλ
Βξαρππξόζεζκνο θαη κεζνπξόζεζκνο
ζρεδηαζκόο πνπ ππάγεηαη ζε
καθξνπξόζεζκα νξάκαηα θαη ζηξαηεγηθέο
γηα ηελ πόιε θαη ηε δσή καο
Σρεδηαζκόο πνπ αλαθέξεηαη ζε
ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο θαη βαζίδεηαη ζε
αλάγθεο θαη επηζπκίεο θνηλσληθνπνίεζεο
θαη επηθνηλσλίαο

Σρεδηαζκόο εζηηαζκέλνο ζηελ θαηαζθεπή
κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ

Βξαρππξόζεζκνο θαη κεζνπξόζεζκνο
ζρεδηαζκόο
Σρεδηαζκόο πνπ αλαθέξεηαη ζην ρώξν κε
δηνηθεηηθνύο όξνπο

Σρεδηαζκόο πνπ απνηειεί αληηθείκελν
ζπγθνηλσληνινγηθώλ ζεσξήζεσλ
Σρεδηαζκόο από εηδηθνύο

Γηεπηζηεκνληθόο ζρεδηαζκόο
Σπκκεηνρηθόο ζρεδηαζκόο κε ζπκκεηνρή
ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ
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