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ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΦΤΩΧΟ ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004
 Η σηµερινή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων του
Λεκανοπεδίου κρίνεται ως ανεπαρκής σε σχέση µε τα Ευρωπαϊκά
δεδοµένα και εκτιµάται ότι η κατάσταση θα επιδεινώνεται
συνεχώς κατά την επόµενη πενταετία.
 Παρά το γεγονός ότι πραγµατοποιείται σειρά συγκοινωνιακών
έργων και ορισµένα από αυτά αναµένεται να λειτουργήσουν
σταδιακά τα επόµενα έτη, το επίπεδο συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης των πολιτών δεν αναµένεται να βελτιωθεί
ουσιαστικά.
 Στο Λεκανοπέδιο έχουν αγνοηθεί οι βασικές αρχές ανάπτυξης
και λειτουργίας των συγκοινωνιακών συστηµάτων.

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ανυπαρξία συγκεκριµένου σχεδίου ανάπτυξης,
- ανάπτυξη µέσων µαζικής µεταφοράς σε σταθερή τροχιά µε
άτολµους και αργούς ρυθµούς,
- το οδικό δίκτυο εξακολουθεί να αναπτύσσεται προς τη
λανθασµένη κατεύθυνση (ακτινικά και όχι περιφερειακά),
- η πολυαρχία εξακολουθεί να παραλύει κάθε επιµέρους
προσπάθεια,
- η ατολµία στη διαχείριση της στάθµευσης οδηγεί σε εκρηκτικά
φαινόµενα συµφόρησης,
- η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πεζών, επιβατών και
οδηγών της πόλης εξακολουθεί να αποτελεί ένα δίχως
περιεχόµενο σύνθηµα.

Η ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο καταλογισµός ευθυνών και οποιαδήποτε προσπάθεια αναστροφής
της σηµερινής απαράδεκτης κατάστασης είναι εξαιρετικά δυσχερείς
λόγω της:
α) πολυπλοκότητας του συγκοινωνιακού συστήµατος των
µεγαλουπόλεων,
β) της επικρατούσας πολυαρχίας και ανεπάρκειας προϋπολογισµών.

Παρά τις σηµαντικές ανεπάρκειες της Κεντρικής Εξουσίας, στην "ΜεταΟλυµπιακή Αθήνα" είναι δυνατή η βελτίωση της συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης των κατοίκων σε τοπικό επίπεδο, στο βαθµό που η
Τοπική Αυτοδιοίκηση καταφέρει να ορίσει µε σαφήνεια στόχους που
δεν αλληλοαναιρούνται και να προχωρήσει σε συστηµατική εφαρµογή
των απαραίτητων βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δράσεων.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να προχωρήσει µε προσεκτικά
βήµατα, έτσι ώστε:
α) να µην χρεωθεί τα συσσωρευµένα κυκλοφοριακά προβλήµατα
που συνεχώς θα γίνονται περισσότερο έκρυθµα (όπως θα
επιδιώξουν µελλοντικά οι Κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας),
β) να βάλει τις βάσεις για συστηµατική προσέγγιση και σταδιακή
βελτίωση των βασικών συγκοινωνιακών συνθηκών,
γ) να διασφαλίσει ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας ζωής και
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης τουλάχιστον εντός των
γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Πειραιά.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τολµηρές επιλογές ανάµεσα στις εγγενείς αντιθέσεις του τοµέα
της αστικής ανάπτυξης:
α) Ο Πειραιάς στους πεζούς
Προτεραιότητα στην ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών.
Προφανώς, θα εµποδίζεται η άνετη κυκλοφορία και στάθµευση
των ΙΧ.
β) Ο Πειραιάς στους Πειραιώτες
Προτεραιότητα στην κυκλοφορία και στάθµευση των κατοίκων
του Πειραιά. Προφανώς, θα εµποδίζεται η άνετη κυκλοφορία
των ΙΧ των επισκεπτών και εργαζοµένων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
α) δράσεις άµεσης προτεραιότητας
β) δράσεις ολοκληρωµένης πολιτικής
γ) δράσεις ουσιαστικής συνεργασίας και συντονισµού µε τους
υπόλοιπους εµπλεκόµενους φορείς
δ) δράσεις εσωτερικής οργάνωσης όλων των οργάνων του
∆ήµου Πειραιά.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
α) Κυκλοφορία
β) Στάθµευση
γ) Κίνηση Πεζών
δ) Οδική Ασφάλεια

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
-

κυκλοφοριακές επεµβάσεις στις γειτονιές του Πειραιά,
συµµετοχή στις επεµβάσεις στις κεντρικές πλατείες,
συµµετοχή στις επεµβάσεων ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων,
θέσπιση και επιτήρηση ωραρίων τροφοδοσίας καταστηµάτων,
ανάπτυξη συστήµατος σήµανσης ανάδειξης βασικών πόλων,
άρνηση της χωρίς νόηµα ρύθµισης της κυκλοφορίας από την
Τροχαία,
- άρνηση των απρογραµµάτιστων έργων των ΟΚΩ,
- εκστρατεία προώθησης της σωστής κυκλοφοριακής
συµπεριφοράς.

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
- αποτελεσµατικό σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης,
- αστυνόµευση παράνοµης στάθµευσης επί των πεζοδροµίων, των
διαβάσεων πεζών και των προσβάσεων,
- αστυνόµευση γύρω από δηµόσιους χώρους στάθµευσης,
- δηµιουργία κατάλληλου αριθµού θέσεων στάθµευσης δικύκλων,
- συστηµατική αποµάκρυνση ακίνητων οχηµάτων,
- προσαρµογή υποδοµής για την αποθάρρυνση της παράνοµης
στάθµευσης,
- δηµιουργία χώρων στάθµευσης στις παρυφές της πόλης,
- δηµιουργία χώρων στάθµευσης στις κεντρικές περιοχές για τους
κατοίκους,

ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ
- συστηµατική αναβάθµιση των πεζοδροµίων,
- συντήρηση και επιτήρηση σωστής λειτουργίας πεζοδρόµων,
- ανάπτυξη διαδροµών πεζών,
- βελτίωση διαγράµµισης διαβάσεων πεζών,
- ανάπτυξη προστατευµένων διαδροµών ατόµων µε ειδικές
ανάγκες,
- ανάρτηση χάρτας δικαιωµάτων πεζών παντού µέσα στην πόλη,
- πεζοδρόµηση κεντρικών περιοχών µε έντονες εµπορικές
δραστηριότητες,
- δηµιουργία υπερτοπικής ζώνης αναψυχής των κατοίκων στο
Λιµάνι του Πειραιά και γενικότερα στο θαλάσσιο µέτωπο της
πόλης.

Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- δηµιουργία οδών µικτής κυκλοφορίας πεζών - οχηµάτων
(woonerf),
- εφαρµογή σειράς τεχνικών µέτρων χαµηλού κόστους µείωσης της
ταχύτητας σε επιλεγµένες περιοχές κατοικίας,
- γενίκευση της τοποθέτησης κιγκλιδωµάτων στα πεζοδρόµια,
- προώθηση µηνυµάτων οδικής ασφάλειας,
- ανάπτυξη αποτελεσµατικού συστήµατος συντήρησης
οδοστρωµάτων,
- ανάπτυξη αποτελεσµατικού συστήµατος συντήρησης του
φωτισµού,
- εντοπισµός επικίνδυνων θέσεων και βελτιωτικές επεµβάσεις.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Ολοκληρωµένη πολιτική ανάπτυξης και λειτουργίας του
συγκοινωνιακού συστήµατος του Πειραιά, µε ορίζοντα δεκαετίας.
2. Ολοκληρωµένη πολιτική διαχείρισης της στάσης και στάθµευσης,
µε βάση διεθνώς αποδεκτές πρακτικές
3. Ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική και συµµετοχή του πολίτη
σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού, υλοποίησης και λειτουργίας των
συγκοινωνιακών επεµβάσεων (έργα και διαχειριστικά µέτρα).
4. Ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και
δηµοσιοποίησης των συγκοινωνιακών συνθηκών στον Πειραιά
5. Πρόγραµµα εφαρµογής των παραπάνω πολιτικών και δράσεων.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
1. Οργάνωση υπηρεσίας διαβίβασης παραπόνων και διεκπεραίωσης
εκκρεµοτήτων προς τους συναρµόδιους Κυβερνητικούς Φορείς.
2. Πρωτοβουλία για (καταρχήν άτυπο) συντονισµό των εµπλεκόµενων
στα συγκοινωνιακά θέµατα φορέων (µια συνάντηση κάθε πρώτη
∆ευτέρα του µήνα).
3. Οργανωµένη ενηµέρωση και συµµετοχή στις προσπάθειες των
συναρµόδιων υπηρεσιών (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΑΘΗΝΑ 2004, κλπ.).
4. Πρωτοβουλία για την ετοιµασία και θεσµοθέτηση της
Μητροπολιτικής ∆ιαχείρισης του συστήµατος µεταφορών της
Αθήνας.
5. Πρωτοβουλία συνεργασίας µε τους γειτονικούς ∆ήµους.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
- ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου - συντονιστή της συγκοινωνιακής
πολιτικής και δράσεων, ο οποίος θα ελέγχει και θα ελέγχεται,
- λεπτοµερής οριοθέτηση και εσωτερική δηµοσιοποίηση των
αρµοδιοτήτων των συναρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά,
- κατάλληλη στελέχωση και ειδικευµένη υποστήριξη των υπηρεσιών,
- οργάνωση υπηρεσίας αµφίδροµης επαφής µε τον πολίτη για τα
συγκοινωνιακά θέµατα,
- τακτική δηµοσιοποίηση των δράσεων των υπηρεσιών,
- δέσµευση προϋπολογισµού αντάξιου του εγχειρήµατος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
α) η συστηµατική παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας
των δράσεων και η τακτική δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων,
β) η ενεργός συµµετοχή του πολίτη και η ολοκληρωµένη
επικοινωνιακή πολιτική για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής
συµπεριφοράς,
γ) η συστηµατική επιτήρηση της σωστής κυκλοφοριακής
συµπεριφοράς και της συγκοινωνιακής λειτουργίας της πόλης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το επίπεδο συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης µιας πόλης,
αποτελεί δείκτη πολιτισµού της πόλης
και είναι συνάρτηση της προσπάθειας
που καταβάλει η πόλη σε χρόνο και χρήµα.

Οι µεγάλες θυσίες είναι εύκολα αποδεκτές,
οι µικρές καθηµερινές θυσίες είναι οι πιο δύσκολες.
Johan Wolfgang Goethe
(Υπουργός Έργων στο κρατίδιο της Βαϊµάρης και .. συγγραφέας)

Ινστιτ. ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής
Ποιότητα Ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής
Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης
της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης
στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

Γιώργος Γιαννής
Λέκτορας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
π. Πρόεδρος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

