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Οµάδα Εργασίας Ειδικών ΥΠΕΧΩ∆Ε 

 
 



Εισαγωγή 
 
 

♦  Οι πόλεις και οι µεγαλουπόλεις είναι η κινητήρια δύναµη της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας (Ε.Ε., 2007) και το πλαίσιο διαβίωσης της 
συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών, παρουσιάζουν όµως 
διάχυτα προβλήµατα κυκλοφορίας. 

   

♦  Οµάδα Εργασίας Ειδικών του ΥΠΕΧΩ∆Ε προχώρησε στην 
διατύπωση µίας Ολοκληρωµένης Στρατηγικής για την Αστική 
Κινητικότητα καθώς βασικά ζητήµατα που τίθενται στην Πράσινη 
Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν σε αρµοδιότητες του. 

 

♦  Η Στρατηγική που διατυπώνεται στην Εισήγηση, µπορεί να βρει 
εφαρµογή σε όλες τις ελληνικές πόλεις, από τις µικρές µέχρι τις 
µεγαλουπόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 



 
Η ανάγκη για τη Στρατηγική Αστικής Κινητικότητας 

 

♦ Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των περισσότερων ελληνικών 
πόλεων κινείται σε επίπεδα χαµηλότερα σε σύγκριση µε αρκετές 
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.  

♦ Σε κάθε ελληνική πόλη, τα προβλήµατα που οι πολίτες καλούνται να 
αντιµετωπίσουν είναι κοινά (κυκλοφοριακή συµφόρηση, έλλειψη 
πολιτικής στάθµευσης και χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης ΜΜΜ). 

♦ Το αποτέλεσµα είναι η παρεµπόδιση της κινητικότητας και της 
προσβασιµότητας των πολιτών, η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής 
και του περιβάλλοντος. 

♦ Οι προσπάθειες αναστροφής της σηµερινής κατάστασης είναι 
δυσχερείς, λόγω της πολυπλοκότητας του συγκοινωνιακού 
συστήµατος, της επικρατούσας πολυαρχίας οργανωτικών 
προβληµάτων και των πεπερασµένων οικονοµικών πόρων. 

♦ Απαιτείται λοιπόν µια ολοκληρωµένη στρατηγική αστικής 
κινητικότητας µε ξεκάθαρους στόχους.  

 



 
Στόχοι και Βασικές Κατευθύνσεις Πολιτικής 

 

♦ ∆εδοµένων των προβληµάτων των πόλεων η στρατηγική αστικής 
κινητικότητας έθεσε ως στόχο την αναβάθµιση της συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις 
ελληνικές πόλεις. 

 

♦ Βάσει αυτών των στόχων οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής που 
τέθηκαν είναι: 
- Ενιαίος χωροταξικός/πολεοδοµικός και συγκοινωνιακός 

σχεδιασµός 
- ∆ιαχείριση της κυκλοφορίας 
- Αναπλάσεις για ήπιες µορφές µετακίνησης  
- Τεχνολογίες και µέτρα για το περιβάλλον 
 

♦ Για κάθε µία κατεύθυνση πολιτικής αναλύθηκε και προτάθηκε σειρά 
µέτρων που συνδυάζουν τις καταλληλότερες απαντήσεις σε κάθε 
πρόβληµα αστικής κινητικότητας.  

 



 
Ενιαίος Χωροταξικός/ Πολεοδοµικός & Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός 
 
 
 
α. Συσχέτιση χρήσεων γης µε τον σχεδιασµό και τη διαχείριση της 

συγκοινωνιακής υποδοµής 
 

♦ Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέων συγκοινωνιακών υποδοµών που θα 
τροφοδοτούν την ανάπτυξη της πόλης 

 

♦ Ανάπτυξη δικτύου υπερτοπικών κέντρων πολλαπλών 
δραστηριοτήτων και συγκεντρωµένης απασχόλησης 

 

♦ Πολιτική στάθµευσης συσχετισµένη µε τον πολεοδοµικό και 
κυκλοφοριακό σχεδιασµό  



 
Ενιαίος Χωροταξικός/ Πολεοδοµικός & Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός 
 
 
 
β. Ιεραρχηµένη Ανάπτυξη Υποδοµών 
 
 

♦ Ανάπτυξη µέσων σταθερής τροχιάς 
 

♦ Ανακατανοµή χρήσης της διαθέσιµης οδικής υποδοµής προς όφελος 
των ΜΜΜ  

 

♦ Καθορισµός δικτύων ήπιων µορφών µετακίνησης (πεζοί, ποδήλατα) 



 
Ενιαίος Χωροταξικός/ Πολεοδοµικός & Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός 
 
 
γ. Ιεράρχηση Οδικού ∆ικτύου 
 

♦ ∆ιαχωρισµός κεντρικών αρτηριακών – συνδετήριων- συλλεκτήριων 
οδών 

 

♦ Ανάπτυξη κυκλοφοριακών δακτυλίων περιφερειακής κίνησης και των 
ακτινικών συνδέσεων τους 

 

♦ Περιορισµός διαµπερούς κυκλοφορίας µε την µείωση της 
χωρητικότητας βασικών οδών των κεντρικών περιοχών 

 

♦ Ανάπτυξη θυλάκων ήπιας κυκλοφορίας (π.χ. περιοχές κατοικίας 
 

♦ Καθορισµός περιοχών αποκλεισµού κυκλοφορίας Ι.Χ. 



 
Ενιαίος Χωροταξικός/ Πολεοδοµικός & Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός 

 
δ. Προώθηση Θεσµικών Ρυθµίσεων για Χωροταξικό και 

Πολεοδοµικό Σχεδιασµό  
 

♦ Απλοποίηση διαδικασιών εξειδίκευσης/ εφαρµογής Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού νέων αστικών κέντρων 

 

♦ Κατοχύρωση των δοµικών στοιχείων της πολεοδοµικής οργάνωσης 
της πόλης  

 

♦ ∆ιαµόρφωση ρεαλιστικού συστήµατος επιµερισµού δαπάνης 
πολεοδόµησης στις ιδιοκτησίες για την απόκτηση κοινόχρηστων 
χώρων  

 

♦ Επικαιροποίηση Ρυθµιστικών Σχεδίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και 
έγκριση Ρυθµιστικών Σχεδίων στα µεγάλα αστικά κέντρα που θα 
συµπεριλαµβάνει και τον εξειδικευµένο-Τοµεακό Σχεδιασµό του 
συγκοινωνιακού συστήµατος της πόλης 



 
∆ιαχείριση Κυκλοφορίας 

 
 
α. Προτεραιότητα σε ΜΜΜ µέσω: 
 

♦ κυκλοφοριακών ρυθµίσεων σε κόµβους 
 

♦ βελτίωσης σηµατοδότησης προς όφελος των ΜΜΜ 
 

♦ δηµιουργίας αποκλειστικών διαδρόµων κίνησης λεωφορείων, τρόλεϊ 
κ.τ.λ. 

 

♦ αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραµµών που τροφοδοτούν τα 
µέσα σταθερής τροχιάς 



 
∆ιαχείριση Κυκλοφορίας 

 
β. Έξυπνη κυκλοφορία  
 

♦ ∆ιαχείριση της κυκλοφορίας µε έξυπνα συστήµατα µεταφορών (π.χ. 
Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας) µε έµφαση στη δυναµική 
διαχείριση της φωτεινής σηµατοδότησης 

 

♦ Προώθηση διαλειτουργικότητας µεταξύ Κέντρου ∆ιαχείρισης 
Κυκλοφορίας και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αλλά και µε τα άλλα 
συστήµατα της πόλης (στάθµευση κ.λ.π.) 

 

♦ ∆υναµική ενηµέρωση πολιτών για τις υπηρεσίες των ΜΜΜ, τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες και τα συµβάντα στην πόλη καθώς και για 
τις περιβαλλοντικές και τις µετεωρολογικές συνθήκες 

 

♦ Προώθηση έξυπνων συστηµάτων τιµολόγησης (τηλεδιόδια, 
ελεγχόµενη στάθµευση κ.λ.π.) 



 
∆ιαχείριση Κυκλοφορίας 

 
 
γ. Ολοκληρωµένη Πολιτική Στάθµευσης,  
 

♦ Πολιτική στάθµευσης που θα δίνει προτεραιότητα στους κατοίκους 
και στη βραχυχρόνια στάθµευση των επισκεπτών 

 

♦ ∆ηµιουργία νέων (κυρίως υπογείων) χώρων στάθµευσης Ι.Χ.  
ιδιαίτερα εκτός των κεντρικών περιοχών 

 

♦ Λειτουργία συστηµάτων ελεγχόµενης στάθµευσης 
 

♦ ∆ιαχείριση λειτουργιών τροφοδοσίας 



 
∆ιαχείριση Κυκλοφορίας 

 
 
δ. Αναβάθµιση οδικής ασφάλειας: 
 

♦ Τακτική συντήρηση και παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο 
 

♦ Εντοπισµός και βελτίωση των επικίνδυνων σηµείων 
 

♦ Συστηµατική επιτήρηση της κυκλοφορίας µε στόχο τη βελτίωση της 
συµπεριφοράς των οδηγών 



 
Αναπλάσεις για Ήπιες Μορφές Μετακίνησης 

 
 

α. Υποδοµές για ήπιες µορφές µετακίνησης 
 

♦ πρόβλεψη του δοµικού διαχωρισµού της οδού (πλάτη πεζοδροµίων, 
οδοστρώµατος, νησίδων) 

♦ ανάπτυξη δικτύων πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων 

♦ συντήρηση και επιτήρηση σωστής λειτουργίας πεζοδρόµων και 
ποδηλατοδρόµων και συστηµατική αναβάθµιση των πεζοδροµίων 
και ασφαλής διαχωρισµός τους από την κυκλοφορία των οχηµάτων 

♦ ανάπτυξη διαδροµών πεζών 

♦ ανάπτυξη θέσεων στάθµευσης ποδηλάτων 

♦ ανάπτυξη προστατευµένων διαδροµών για ΑµΕΑ 

♦ δηµιουργία οδών µικτής κυκλοφορίας πεζών - οχηµάτων (woonerf) 

♦ εφαρµογή σειράς τεχνικών µέτρων χαµηλού κόστους µείωσης της 
ταχύτητας σε επιλεγµένες περιοχές κατοικίας (σαµαράκια κ.λ.π.) 

 



 
Αναπλάσεις για Ήπιες Μορφές Μετακίνησης 

 
 
 

β. Ρυθµίσεις για ήπιες µορφές µετακίνησης 
 
 

♦ Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για πεζούς και ποδήλατα 
 

♦ Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για ΑµΕΑ 
 

♦ Αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου για ΑµΕΑ 
 

♦ Εφαρµογή υπηρεσιών ενοικίασης ποδηλάτων 



 
Τεχνολογίες και Μέτρα για το Περιβάλλον 

 
 

α. Τεχνολογίες περιορισµού εκποµπών στα οχήµατα  
 

♦ Κίνητρα για απόσυρση των Ι.Χ. οχηµάτων χωρίς καταλυτικό 
µετατροπέα και στη συνέχεια µε µετατροπέα πρώτης γενιάς, σε 
συνδυασµό µε αντικίνητρα κυκλοφορίας των οχηµάτων αυτών 

♦ Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή και φίλτρα σωµατιδίων στα 
πετρελαιοκίνητα οχήµατα 

♦ Εισαγωγή φυσικού αερίου σε περισσότερα λεωφορεία, διερεύνηση 
αξιοποίησής του και σε άλλα βαρέα οχήµατα 

♦ Περαιτέρω ενθάρρυνση της χρήσης υβριδικών οχηµάτων 

♦ Ενίσχυση της έρευνας και προετοιµασία για την αµεσότερη 
υιοθέτηση των οχηµάτων κυψελών καυσίµου ή υδρογόνου 

♦ Εισαγωγή ενιαίας κάρτας ελέγχου καυσαερίων και θορύβου για όλες 
τις κατηγορίες οχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των δικύκλων 



 
Τεχνολογίες και Μέτρα για το Περιβάλλον 

 
 
 

β. Τεχνολογίες περιορισµού εκποµπών στα καύσιµα, µε 
προώθηση: 

 
 

♦ «Καθαρών» καυσίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο 
 

♦ Βιοντήζελ 
 

♦ Βιοαιθανόλης 



 
Τεχνολογίες και Μέτρα για το Περιβάλλον 

 
γ. Περιβαλλοντική Τιµολόγηση Ι.Χ. (αρχή: ο "ρυπαίνων" πληρώνει) 

 
Εισαγωγή περιβαλλοντικών τελών στην κυκλοφορία είτε ως 
προσαύξηση των υφιστάµενων τελών/χρεώσεων είτε ως νέα τέλη: 

 

♦ µε κλιµάκωση της χρέωσης των τελών κυκλοφορίας 

♦ µε µεταβλητά διόδια στους αστικούς αυτοκινητόδροµους ανάλογα µε 
την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του Ι.Χ.  

♦ µε κλιµάκωση του τέλους της ελεγχόµενης στάθµευσης, ανάλογα µε 
την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του Ι.Χ. 

♦ µε την επιβολή συστήµατος περιβαλλοντικής τιµολόγησης εισόδου 
των Ι.Χ. στην κεντρική περιοχή ενός δήµου ανάλογα µε την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους, σε όσους δήµους το 
επιθυµούν 

♦ µε την ενθάρρυνση της µείωσης µεγέθους και βάρους των 
οχηµάτων, π.χ. µε την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στα νέα 
οχήµατα ανάλογα µε τις εκποµπές ανά χιλιόµετρο 



 
Οριζόντιες ∆ράσεις Υποστήριξης 

 
 

α. Θεσµικές Ρυθµίσεις 
 

♦ Απλοποίηση και συµπλήρωση θεσµικού πλαισίου που αφορά στον 
πολεοδοµικό και συγκοινωνιακό σχεδιασµό καθώς και στην 
εφαρµογή τους 

 

♦ Υιοθέτηση τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασµού και µελετών, 
λεπτοµερών προδιαγραφών µελετών εφαρµογής και εγχειριδίων 

 

♦ ∆ηµιουργία ειδικού ταµείου µε έσοδα από τα προτεινόµενα µέτρα για 
την περαιτέρω χρηµατοδότηση δράσεων για την Αστική Κινητικότητα 



 
Οριζόντιες ∆ράσεις Υποστήριξης 

 
β. Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας 
 

♦ ∆ιαµόρφωση ειδικών δεικτών απόδοσης του συστήµατος 
µεταφορών µιας πόλης (π.χ. µέσοι χρόνοι διαδροµής, ποσοστό 
χρήσης ΜΜΜ, κ.λ.π.) 

 

♦ ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου Αστικής Κινητικότητας το οποίο θα 
διασφαλίζει τη διαχρονική παρακολούθηση των παραπάνω δεικτών 
απόδοσης και τη διαχρονική συνοχή της Στρατηγικής, µέσω: 
-  συλλογής, εναρµόνισης και αξιοποίησης των στατιστικών για κάθε 

πόλη σε εθνικό επίπεδο 
-  παροχής των αναγκαίων δεδοµένων στους αρµόδιους φορείς 

λήψης αποφάσεων 
-  παροχής των αναγκαίων δεδοµένων στο κοινό και στην 

ανταλλαγή της γνώσης σχετικά µε την Αστική Κινητικότητα 
-  διαµόρφωσης βάσης δεδοµένων/ πληροφοριών για τις βέλτιστες 

πρακτικές και συστήµατος διάχυσης της πληροφόρησης αυτής 



 
Οριζόντιες ∆ράσεις Υποστήριξης 

 
 

γ. Συστηµατική ενηµέρωση και εκπαίδευση για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών  



 
Συµπέρασµα 

 
Η αποτελεσµατικότητα της Στρατηγικής και η προώθηση της αστικής 
κινητικότητας: 
 

♦ βασίζεται στον συνδυασµό των προτεινόµενων µέτρων 
προτεραιότητας κι όχι στην  αποσπασµατική εφαρµογή τους.  

♦ εξαρτάται από την συστηµατική και συντονισµένη προσπάθεια 
εφαρµογής της σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (∆ήµοι, 
Νοµαρχίες, Περιφέρειες, Υπουργεία) και φορέων, 

♦ πρέπει να υποστηρίζεται και από ένα ρεαλιστικό σχέδιο εφαρµογής  
-  µε συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους και συγκεκριµένο χρονικό 

ορίζοντα  
-  µε διαχρονική συνοχή και εξέλιξη ώστε να διασφαλισθεί η 

σταδιακή αύξηση της αποτελεσµατικότητας της Στρατηγικής και η 
διαµόρφωση κλίµατος αποδοχής από τους πολίτες.   

-  µε εξασφάλιση της ενεργού συµµετοχής του συνόλου των 
πολιτών  


