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Θζμα: Σχετικά με το «Σχζδιο Βιϊςιµθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ - (ΣΒΑΚ)»

Αγαπθτζ/ι κ. Διμαρχε,
Το να ζχει εκπονθκεί για ζνα Διμο «Σχζδιο Βιϊςιµθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ - (ΣΒΑΚ)»
αποτελεί πλζον απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν Ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ κάκε ζργου
ςχετικοφ με τθν πολεοδομία, τθν αςτικι οδοποιία και τθν οργάνωςθ τθσ κυκλοφορίασ.
Είναι λοιπόν ευτφχθμα για ο Διμο ςασ ότι περιλαμβάνεται ςτισ πόλεισ που κα
υποςτθριχτοφν από το Πράςινο Ταμείο.
Τα ΣΒΑΚ δεν είναι απλά Σχζδια. Πρόκειται για ολοκλθρωμζνεσ «Στρατθγικζσ» με ςτόχο
πόλεισ πιο ανκρϊπινεσ, ηωντανζσ και παραγωγικζσ που κα παρουςιάηουν μια ριηικά
διαφορετικι εικόνα, ςε ςχζςθ με αυτιν που γνωρίηουμε ςιμερα. Στρατθγικζσ είναι το
ηθτοφμενο και όχι ςθμειακζσ αποςπαςματικζσ διορκϊςεισ.
Στθν Ευρϊπθ θ ςχετικι εκςτρατεία ζχει ξεκινιςει εδϊ και αρκετά χρόνια. Οι μεγάλεσ
αλλαγζσ είναι ορατζσ. Αποτελοφν απάντθςθ α) ςτθν απειλι τθσ κλιματικισ αλλαγισ και β)
ςτισ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία και ςτθν ποιότθτα ηωισ από τθ ρφπανςθ, τα
ατυχιματα, τον κορεςμό, τον κόρυβο κ.λπ. Οι γεωπολιτικζσ εξελίξεισ κατά τα τελευταία ζτθ
δείχνουν πόςο ςοβαρόσ επίςθσ για τθν Ευρϊπθ είναι ο κίνδυνοσ από τθν ενεργειακι
εξάρτθςθ.
Η προϊκθςθ λοιπόν τθσ Βιϊςιμθσ Κινθτικότθτασ, δθλαδι τθσ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ
καυςίμων για τισ μετακινιςεισ, αποτελεί πρϊτιςτα πολιτικι και περιβαλλοντικι
προτεραιότθτα για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Για αυτό το ηθτοφμενο από τα ΣΒΑΚ είναι να
προδιαγράψουν πολεοδομικζσ και κυκλοφοριακζσ πολιτικζσ για
-

τθ μείωςθ των κυκλοφοροφντων οχθμάτων,
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-

τον περιοριςμό των ταχυτιτων,
τθν απόδοςθ ςθμαντικότερου ρόλου ςτο Περπάτθμα, ςτο Ποδιλατο και ςτθ
Δθμόςια Συγκοινωνία, δθλαδι ςτουσ τρεισ πυλϊνεσ τθσ Βιϊςιμθσ Κινθτικότθτασ,
τθ δθμιουργία νζων δθμόςιων χϊρων και τθ διεφρυνςθ υφιςταμζνων μζςω
περιμετρικϊν ςε αυτοφσ πεηοδρομιςεων. Από τθν ποιότθτα των δθμόςιων χϊρων
εξαρτάται θ ενκάρρυνςθ των τριϊν παραπάνω πυλϊνων τθσ Βιϊςιμθσ
Κινθτικότθτασ. Είναι φανερό ότι ςτθν πόλθ ο βαςικότεροσ δθμόςιοσ χϊροσ για να
περπατάσ, να κάνεισ ποδιλατο και να ςτζκεςαι είναι ο δρόμοσ. Τα ΣΒΑΚ εςτιάηουν
ςτισ πολιτικζσ που αποςκοποφν ςτο να αλλάξει ο δρόμοσ ταυτότθτα.

Προφανϊσ για τθ χϊρα μασ, ςε ςυνκικεσ χρεοκοπίασ, θ ςυνεχιηόμενθ εμμονι ςτθν
πολυτζλεια τθσ αλόγιςτθσ χριςθσ αυτοκινιτων ςε δρόμουσ που δεν τα χωροφν, αποτελεί
αυτοκτονία. Ενϊ θ Ελλάδα για να αντιμετωπίςει τον ανταγωνιςμό των άλλων χωρϊν κα
ζπρεπε για να τισ φτάςει να τρζχει με πολφ πιο γριγορουσ ρυκμοφσ από αυτζσ, ςιμερα
πθγαίνει προσ τα πίςω. Για αυτό θ μαηικι χρθματοδότθςθ 150 πόλεων για εκπόνθςθ ΣΒΑΚ
είναι μια πολφ κετικι κίνθςθ. Θα μποροφςε να ςυμβάλλει ςτο να αναπτυχκεί μια μεγάλθ
ςυηιτθςθ για το αφριο τθσ ελλθνικισ πόλθσ, για τθν αναβάκμιςι τθσ, τθν απελευκζρωςθ
δθμόςιων χϊρων από το αυτοκίνθτο, τθ ςυγκράτθςθ των περιβαλλοντικά καταςτροφικϊν
επεκτάςεων, τθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν άνεςθσ και αςφάλειασ και τθν ενίςχυςθ τθσ
ελκυςτικότθτάσ τθσ για κάτοικουσ, επιςκζπτεσ και επενδυτζσ. Δίνεται μια καλι ευκαιρία
ςτισ ελλθνικζσ πόλεισ για να ςυνεργαςτοφν, να ανταλλάξουν κετικζσ εμπειρίεσ και καλζσ
πρακτικζσ.
Η αλλαγι με τα ΣΒΑΚ τθσ πολεοδομικισ και κυκλοφοριακισ εικόνασ τθσ πόλθσ ωσ ςτόχοσ
ζπεται ενόσ άλλου, ίςωσ πιο κρίςιμου, που ζχει να κάνει με το κοινωνικό περιβάλλον. Από
αυτό κα εξαρτθκεί θ αποδοχι ι θ απόρριψθ των ςχεδιαςμϊν. Η κατανόθςθ από τθ
δθμοτικι αρχι ότι το ΣΒΑΚ είναι κάτι πολφ διαφορετικό, ωσ διαδικαςία και αντικείμενο,
από τθν εκπόνθςθ μιασ ςυμβατικισ κυκλοφοριακισ μελζτθσ, αποτελεί το πρϊτο βιμα ϊςτε
να προςκαλζςει τθν τοπικι κοινωνία να ενθμερωκεί και να ςυμμετάςχει ςε ζναν
ουςιαςτικό ςχεδιαςμό. Το ΣΒΑΚ αποτελεί πρόκλθςθ για μια πραγματικι τοπικι
δθμοκρατία. Περιςςότερο και από τθν ενθμζρωςθ για τα τεχνικά ηθτιματα αποςκοπεί ςτο
να δρομολογιςει διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, δθμόςιασ διαβοφλευςθσ
και δεςμεφςεων πολιτϊν και πολιτικϊν για ζνα διαφορετικό αφριο. Ο ρόλοσ του πολίτθ ςτα
κοινά αναβακμίηεται. Αυτι είναι θ πολιτικι προχπόκεςθ και κεμζλιο των ΣΒΑΚ για μια
επιτυχθμζνθ διαδικαςία που δεν αρχίηει οφτε τελειϊνει με τθν ανάκεςθ και τθν παραλαβι
μιασ μελζτθσ. Αυτι αποτελεί ζνα ενδιάμεςο ςτάδιο του ΣΒΑΚ που ακολουκεί τθν κοινωνικι
ςυναίνεςθ και τθ δζςμευςθ για γενναίεσ αλλαγζσ και ςυνεχίηεται με ζργα και με τθν
αξιολόγθςι τουσ. Η οργάνωςθ των υπθρεςιϊν του Διμου για να ανταπεξζλκουν ςε αυτά τα
νζα κακικοντα αποτελεί επίςθσ μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαδικαςίασ ενόσ ΣΒΑΚ.
Ο κίνδυνοσ να ονοματιςτοφν ΣΒΑΚ ‘ανϊδυνεσ’ ςυμβατικζσ μελζτεσ είναι υπαρκτόσ. Επίςθσ,
υπαρκτόσ είναι ο κίνδυνοσ τα ΣΒΑΚ, αντί να εγκαταςτιςουν διεπιςτθμονικζσ ςυνεργαςίεσ,
να εγκλωβιςτοφν ςε ςτενά ςυγκοινωνιολογικζσ κεωριςεισ ειδικϊν που κα κρατιςουν ςτο
περικϊριο τον κάτοικο. Η ευκαιρία που δίνεται ζτςι από τα ΣΒΑΚ κα ζχει χακεί.
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Με τα ΣΒΑΚ το διακφβευμα είναι εξαιρετικά ευαίςκθτο και κζλει πολφ προςοχι, γιατί
αναφζρεται λιγότερο ςε διαμορφϊςεισ οδοποιίασ ι ρυκμίςεισ κυκλοφοριακισ οργάνωςθσ
και περιςςότερο ςε κοινωνικζσ και πολιτικζσ επιλογζσ, ςε ςχζςεισ κοινωνικότθτασ, ςτθ
βίωςθ τθσ πόλθσ, ςτθν αςτικι ςυνείδθςθ. Ζχει να κάνει με τθν ιςτορικι μασ ταυτότθτα, με
τθν κουλτοφρα μασ, τθ ηωι μασ και τθν πόλθ που ονειρευόμαςτε για τα παιδιά μασ.

Αγαπθτζ/ι κ. Διμαρχε,
Στθν ιςτοςελίδα τθσ Μονάδασ Βιϊςιμθσ Κινθτικότθτασ του ΕΜΠ www.smu.gr, που τα
τελευταία είκοςι χρόνια δραςτθριοποιείται γφρω από κζματα Βιϊςιμθσ Κινθτικότθτασ,
μπορείτε να βρείτε δεκάδεσ άρκρα, μελζτεσ και ερευνθτικά προγράμματα ςχετικά με τα
ηθτιματα αυτά. Το υλικό αυτό κα ςασ βοθκιςει να αντιμετωπίςετε καλφτερα τθν πρόκλθςθ
που αποτελεί για το Διμο ςασ το ΣΒΑΚ. Μετά χαράσ επίςθσ κα ςτακοφμε δίπλα ςασ και κα
υποςτθρίξουμε τισ προςπάκειζσ ςασ ςτο να βάλει ο Διμοσ ςασ και τθ δικι του ςφραγίδα,
κατακζτοντασ και το δικό του παράδειγμα, ςτισ αλλαγζσ που ελπίηεται να επιφζρουν τα
ΣΒΑΚ ςτθν Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

με εκτίμθςθ

Θάνοσ Βλαςτόσ
Κακθγθτισ ΕΜΠ
Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ
τθσ Μονάδασ Βιϊςιμθσ Κινθτικότθτασ
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