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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΒΑΑ 

                    (1ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ). 

 Το ΒΑΑ του Δήμου στην εποχή που διανύουμε. 

  Η συζήτηση που διεξάγεται στα πλαίσια της διαβούλευσης  για το ΒΑΑ του Δήμου 

και αφορά την πόλη, την πιο κρίσιμη ζώνη του λεκανοπέδιου.  

 Το προς διαβούλευση ΒΑΑ, αποτελεί το νέο πολιτικό-οικονομικό  πλαίσιο δράσεων  

για την περίοδο 2021-2027 και αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου ΒΑΑ 2014-2020. 

Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη και μεσο-μακροπροπροθεσμη ανάπτυξη 

της πόλης και του λεκανοπεδίου. 

Οι στόχοι και δράσεις του νέου ΒΑΑ, μπορούν να επιλύσουν διαχρονικά προβλήματα 

και να αποτελέσουν την απαρχή των αλλαγών που έχει ανάγκη η πόλη, για να μπει σε 

Ευρωπαϊκούς ρυθμούς και να  βαδίσει  με επιτυχία προς το μέλλον σε αντιστοιχία με τα  

αστικά κέντρα των αναπτυγμένων χώρων της ΕΕ. Αρκεί να εφαρμοστούν δημιουργικά οι 

θετικές πρακτικές, που ενσωματώνονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ.  

Οι προτάσεις του  νέου πλαισίου δράσεων του ΒΑΑ μπορούν να στοχεύσουν στην 

δημιουργία προϋποθέσεων  Βιώσιμης ανάπτυξης  και ανάδειξης του αστικού κέντρου, με την 

επίλυση των κρίσιμων προβλημάτων, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό  το 

κέντρο  με την προσαρμογή  του στους στόχους του ΣΒΑΚ (στρατηγική της Βιώσιμης 

κινητικότητας), στις αρχές της «ευφυούς πόλης» ,τη βελτίωση της προσβασιμότητας.   

Σ αυτές τις κατευθύνσεις θα πρέπει να επιλέγουν δράσεις που θα έχουν θετικά  

αποτελέσματα:   

✓ Για την ανασυγκρότηση της οικονομίας των περιοχών της πόλης, που έχουν  υποστεί τις 

συνέπειες της κατάρρευσης του παραδοσιακού εμπορίου,   στις δυο περιοχές της πόλης, 

Καλουτσιανη και Ανεξαρτησίας, με την ένταξη τους στο πρόγραμμα αναπλάσεων του 

κέντρου.   

✓ στον τομέα των οδικών υποδομών για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών  και  

περιβαλλοντικών επιπτώσεων  και κυρίως το κέντρο της πόλης.   

✓ Την επιτάχυνση στην εφαρμογή των δράσεων και κατευθύνσεων του ΣΒΑΚ, ώστε να  

συμβάλουν στην άμβλυνση των προβλημάτων του κέντρου της πόλης  

✓ Την αντιμετώπιση των προβλημάτων του οδικού δικτύου  εξ αίτιας της έντονης αστικής 

διάχυσης στο περαστικό οδικό δίκτυο. 

✓ Την διερεύνηση των στρατηγικών κατευθύνσεων, την αναζήτηση και διαμόρφωση  

δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος «100 πράσινες πόλεις», που έχει ενταχθεί η 

πόλη μας και  μπορεί να  αλλάξει ριζικά  την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.   

✓ Την διαμόρφωση δράσεων στα πλαίσια της «Πράσινης συμφωνίας» με τους στόχους που 

έχει θέσει η ΕΕ, για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με τους 

ρύπου του 1990, με ορίζοντα το 2030. 

✓ Την διαμόρφωση δράσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν, ώστε η πόλη και το 

λεκανοπέδιο  να προσαρμοστούν  στις αλλαγές που συντελούνται στα πλαίσια της 

ραγδαίας εξέλιξης της «Τεχνητής Νοημοσύνης» και της  «ρομποτικής τεχνολογίας», 

στην κατεύθυνση της αυτοματοποίησης της αυτοκίνησης και των υποστηρικτικών 

δικτύων.  
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Το σχέδιο ΒΑΑ  2021-27 του Δήμου.  Δυνατότητες δημιουργίας  ευκαιριών Βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

Τα προγράμματα που μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοστεί και χρηματοδοτηθεί, δεν 

έχουν δημιουργήσει επαρκείς συνθήκες Βιωσιμότητας. Αυτό δείχνει η περιγραφή των 

στόχων του σχεδίου ΒΑΑ του Δήμου που είναι σε διαβούλευση. Τα προβλήματά που 

κληρονόμησε η πόλη και το λεκανοπέδιο απαιτούν σημαντικούς πόρους και 

επαναπροσδιορισμό στόχευσης στη βάση των διαμορφωμένων στρατηγικών σχεδίων.   

Οι διάσπαρτοι στόχοι κυρίως με οριζόντιες δράσεις, μπορεί να δίνουν απάντηση σε 

τοπικές ανάγκες , δεν δημιουργούν προϋποθέσεις βιωσιμότητας στη βάση των κρίσιμων 

προβλημάτων και  αναγκών, που πρέπει να επιλύσει η πόλη μας.  

 Στα  πλαίσια της swot ανάλυσης του σχεδίου ΒΑΑ , θα πρέπει να  εντοπιστούν οι 

κίνδυνοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αδιέξοδα, κυρίως στον τομέα της Βιώσιμης 

κινητικότητας. 

Οι στόχοι και δράσεις που αφορούν το Δήμο, αποτελούν συνέχιση των πρακτικών 

του παρελθόντος και προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα που κληρονόμησε η πόλη.   

 Διαμόρφωση στόχων και δράσεων στον ενεργειακό τομέα, στα πλαίσια της 

«Πράσινης Συμφωνίας» για τη μετάβαση από  την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων στις 

καθημερινές μετακινήσεις, προς την καθαρή ενέργεια  είτε από ΑΠΕ ,είτε ακόμη με δράσεις 

καινοτομίας προς την κατεύθυνση στην οικονομία του Υδρογόνου.  Η πόλη μας θα μπορούσε  

να αναδειχτεί στην πρωτοπορία, στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Στα προβλήματά της «κλιματικής κρίσης, της ενέργειας και της διατροφής», που 

απαιτούν άμεσες απαντήσεις, στα πλαίσια του προγράμματος «100 πόλεις κλιματικά 

ουδέτερες», θα μπορούσαν να διαμορφωθούν καινοτόμοι στόχοι και δράσεις σε πλαίσια  

συνέργειας με  τομείς της επιστημης-τεχνολογιας και αγροδιατροφης.     

Η ταχύτητα στις σημερινές εξελίξεις, δεν έχει καμμιά σχέση με το παρελθόν. Ο χρόνος 

μικραίνει ασύμμετρα και οι διαδικασίες προσαρμογής στις  απαιτήσεις της νέας εποχής  θα 

πρέπει  να συμβαδίζουν, διαφορετικά μεγιστοποιείται ο κίνδυνος περιθωριοποίησης.  

Στο προς διαβούλευση σχέδιο ΒΑΑ θα μπορούσαν να διαμορφωθούν οι 

προϋποθέσεις, ώστε με το τέλος του προγράμματος το 2027,ο Δήμος μας να βρίσκεται πολύ 

πιο κοντά στην εποχή που διανύουμε. 

       Η στρατηγική της «Ευφυούς πόλης». 

               Στις δράσεις που έχουν διαμορφωθεί στο Δήμο και χρηματοδοτούνται, δεν 

περιλαμβάνονται στόχοι και δράσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν  την ποιότητα 

της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να  έχουν γνώση του μεγέθους των 

προβλημάτων (σύνολο οδικού δικτύου, αδιανοιχτων οδών των αναγκών απαλλοτριώσεων 

κ.α.) του Δήμου στους τομείς: 

• χωροταξίας, «διαχείρισης του χώρου», των δικτύων (οδικό, ύδρευσης, 

αποχέτευσης, φωτισμού κ.α.) ,της συντήρησης και ανάπτυξης του οδικού δικτύου, 

με τη δημιουργία Γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (Gis).   
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• Σύστημα ευφυούς διαχείρισης  κυκλοφορίας και υποστήριξης της Βιώσιμης 

κινητικότητας , της Ζώνης Περιορισμένης κυκλοφορίας, της προσβασιμότητας, τη 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας .κα. 

• Σύστημα καταγραφής, μετρήσεων και παρακολούθησης δεικτών σχετικών με τις 

εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου. 

• Σύστημα καταγραφής και διαχείρισης του Πράσινου της πόλης. 

Οι πόροι που προτείνονται στο σχέδιο δράσεων ανέρχεται  σε ποσοστό περίπου 3,5% 

του συνολικού προγράμματος. Για την κάλυψη των δράσεων που προτείνουμε θα πρέπει 

να τριπλασιαστούν. 

 Η στρατηγική της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας». 

Η ένταξή της πόλης μας στο πρόγραμμα των «100 πράσινων Πόλεων» με ορίζοντα 

το 2030 που έχει τεθεί ως στόχος, προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου 

δράσεων, που ουσιαστικά , απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και προτεραιοτήτων  

του υφιστάμενου σχεδιασμού και βελτίωση του στα πλαίσια των στρατηγικών  

κατευθύνσεων της ΕΕ. 

Η επιτυχία του Δήμου μας να εντάξει την πόλη μας στις 100 πράσινες πόλεις,  μπορεί 

να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον ,αν 

προετοιμαστούν έγκαιρα τα απαραίτητα σχέδια  και η  εκτέλεση των απαραίτητων δράσεων 

για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της πόλης, δεδομένης της απουσίας στόχων και 

δράσεων στο ΒΑΑ. 

  Στο στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050,που δρομολογήθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2019  και δεσμεύτηκαν οι χώρες της ένωσης ,μαζί και η χώρα μας, στο πλαίσιο 

της δέσμης μέτρων  με τίτλο «Fit for 55» και αφορά τη μείωση τουλάχιστον 55% των καθαρών 

εκπομπών  έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και αφορά   το κλίμα, την 

ενέργεια, τις μεταφορές κλπ. 

Οι κύριες δράσεις που περιλαμβάνει ο κανονισμός είναι: 

Η χαρτογράφηση του ρυθμού μείωσης των εκπομπών ,ώστε να εξασφαλιστεί 

προβλεψιμοτητα για τις επιχειρήσεις, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες. 

Η ανάπτυξη συστήματος για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά 

με την πρόοδο για την επίτευξη του στόχου. 

Διασφάλιση οικονομικά αποδοτικής και κοινωνικά δίκαιης πράσινης μετάβασης. 

Είναι φανερό με την επιλογή της πόλης μας στις 100 πράσινες πόλεις , δημιουργεί 

υποχρεώσεις με ορίζοντα το 2030. 

 Οι πόροι που προτείνονται στο σχέδιο δράσεων αναφέρονται κυρίως στην 

εξοικονόμηση ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση σε ποσοστό περίπου  στο 7,5% του 

συνολικού προγράμματος. Για την κάλυψη των δράσεων  σχετικών με τη μείωση των 

αέριων ρύπων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας που προτείνουμε θα πρέπει να 

προσδιοριστούν οι στόχοι και να κοστολογηθούν. 
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Η στρατηγική των «100 ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» έως το 2030: 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής και των δράσεων στα πλαίσια του στόχου 2030 , 

σχετικά με τους παραγομένους ρύπους (αέρια θερμοκηπίου, ρύπανση λιμναίου 

συστήματος και αστικού περιβάλλοντος) αφορά κυρίως τους τομείς των μεταφορών, της 

αυτοκίνησης, την οικιακή και βιομηχανική κατανάλωση ενέργειας που παράγεται από 

ορυκτά καύσιμα. 

Η επίτευξη των στόχων του 2030,σε ότι αφορά τον τομέα των μεταφορών 

προϋποθέτει την ολιστική προσέγγιση, σε ότι αφορά τη Βιώσιμη κινητικότητα και την 

οικιακή κατανάλωση ενέργειας και απαιτείται η  ποσοτικοποίηση των παραγόμενων ρύπων 

του υφιστάμενου συστήματος. 

Ο χρονικός ορίζοντας του 2030, για να επιτευχθούν οι στόχοι, απαιτεί τη 

διαμόρφωση συνεκτικού σχεδίου με στόχους και μετρήσιμους δείκτες, ανά έτος, με 

δεδομένα  τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν από τον Δήμο, λόγω έλλειψης των 

απαραίτητων υποδομών εκ μέρους του (έλλειψη Gis, χαρτογραφικά υπόβαθρα και μετρήσεις 

ρύπων ,θορύβου, συστήματος διαχείρισης πράσινου κ.α.} 

Η διαμόρφωση  στόχων, προτάσεων και δράσεων  στο σχέδιο ΒΑΑ και τη διάθεση 

των απαραίτητων  οικονομικών  πόρων, μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις  για την     

εφαρμογή των απαραίτητων δράσεων για το 2030. 

Από τους πόρους  που προτείνονται στο σχέδιο δράσεων   θα μπορούσαν να 

συσχετιστούν με τη δράση , ένα  ποσοστό  περ 30% ,από τις δράσεις  αναπλάσεων ,που 

αφορούν   κυρίως τα πεζοδρομία και κυρίως  την οδική ασφάλεια των πεζών , σε ποσοστό 

περίπου  στο 8% του συνολικού προγράμματος.  

Για την κάλυψη του στόχου του 2030 θα πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν οι  τομείς 

που θα οδηγήσουν στο αποτέλεσμα και θα πρέπει να διαμορφωθούν οι στόχοι και 

δράσεις  και να κοστολογηθούν. 

Η στρατηγική της ΕΕ  για την Κινητικότητα και το Περιβάλλον. 

Στο σχέδιο ΒΑΑ  ενώ σωστά διαχωρίζονται οι δράσεις της Κινητικότητας  από την 

Βιώσιμη Κινητικότητα, υπάρχει ασάφεια στην κατηγοριοποίηση των χρηματοδοτήσεων που 

αφορούν τις αντίστοιχες δράσεις . 

Στο παρόν κείμενο θα προσπαθήσω να αναδείξω αυτά που κυρίως αφορούν την 

Βιώσιμη κινητικότητα, με στόχο, την βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων, ώστε να   

αποσαφηνιστούν οι χρηματοδοτήσεις που στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και στις 

αξιολογήσεις μετα την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων , να  βγουν συμπεράσματα 

που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση των παραπέρα δράσεων για τη Βιώσιμη κινητικότητα.    

Το νέο πλαίσιο ΒΑΑ, θα πρέπει να ενσωματώσει στις δράσεις του, τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις της ΕΕ και τις καλές πρακτικές σχετικά με την «Βιώσιμη Κινητικότητα», που 

εφαρμόστηκαν σε πλήθος Ευρωπαϊκών πόλεων, με αξιόλογα, θετικά αποτελέσματα. 

Η συμβολή στο διάλογο για τη Διαμόρφωση του ΒΑΑ,  αφορά κατά βάση τη Βιώσιμη 

Κινητικότητα και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, για την επιτυχή  

προώθηση της.  
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Προβλήματα  των υποδομών  της Κινητικότητας. 

Από την δεκαετία του 1980, τα οικιστικά συγκροτήματα του λεκανοπεδίου και τα 

δίκτυα εξυπηρέτησης τους (μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων, ενέργειας), 

αναπτυχθήκαν στα πλαίσια των πολεοδομικών και χωροταξικών πολιτικών της 

μεταπολεμικής περιόδου.  

Η Υπερβολική σε έκταση οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη και η εκτεταμένη  «αστική 

διάχυση» με κορμό τις κύριες οδικές αρτηρίες και τα τοπικά οδικά δίκτυα, συντελέστηκαν 

στη βάση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας της εκτός σχεδίου δόμησης. 

Με την Δόμηση εκτός σχεδίου, αναπτυχθήκαν επαγγελματικές δραστηριότητες σε 

έκταση κατακερματίζοντας την αγροτική γη.  

Η υπερβολική ένταξη αγροτικής γης στα σχέδια πόλης, λόγω της αύξησης της αξίας 

της, οδήγησε στην εγκατάλειψη παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτόγεννούς τομέα. 

Οι προσπάθειες δημιουργίας ρυθμιστικού σχεδίου απέτυχαν  με αποτέλεσμα να μη 

υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο της οικιστικής ανάπτυξης και κυρίως της οργάνωσης των 

δικτύων. 

Τα προβλήματά που συναντάμε στην καθημερινότητα μας στην πόλη και το 

λεκανοπέδιο, αποτελούν έκφραση της έλλειψης Βιωσιμότητας.  

Η  μεγάλη σε  έκταση  Περιοχών, που έχουν στα σχέδια πόλης και έχουν 

θεσμοθετηθεί και τα απαραίτητα δίκτυα για την κάλυψη των αναγκών από την «αστική 

διάχυση» με την  εκτός σχεδίου δόμηση και κυρίως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

διάχυτων στις αγροτικές περιοχές του λεκανοπεδίου, δημιούργησαν ασύμμετρα μεγάλες 

ανάγκες για την ανάπτυξη των  δικτύων (κυρίως του οδικού, της οδικής ασφάλειας, του 

υδρολογικού, της ενέργειας κλπ.), που έχουν διατεθεί από το ΒΑΑ περίπου το 30% των 

πόρων. 

Γενικό πλαίσιο της  Βιώσιμης κινητικότητας στην Ευρώπη . 

 Ο όρος εισήχθη στον καθημερινό λόγο από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 στις 

Ευρωπαϊκές πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  πλέον της εικοσαετίας έχει εκδώσει Οδηγίες και 

κατευθύνσεις στην ανάπτυξη του μοντέλου της Υποστηριζόμενης Κινητικότητας (sustainable 

mobility) που εμείς αποδίδουμε με τον όρο Βιώσιμη κινητικότητα. 

Στην εισήγηση της ΕΕ στο Συμβούλιό και το Ευρύ. Κοινοβούλιο (11.1.2006 COM 

(2005) 718 τελικό), στα πλαίσια της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβώνας αναφέρεται:  

«Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στις πόλεις είναι ιδιαίτερα σύνθετα, διότι οι αιτίες 

είναι αλληλένδετες. Μια τοπική πρωτοβουλία επίλυσης ενός προβλήματος μπορεί να 

οδηγήσει σε νέα προβλήματα αλλού. Πχ οι πολιτικές για τη βελτίωση  της ποιότητας του 

αέρα με την αγορά καθαρών λεωφορείων μπορεί να υπονομευτεί με την αύξηση 

μετακίνησης με ιδιωτικό αυτοκίνητο, εξ αιτίας των αποφάσεων χρήσεων γης (πχ κατασκευή 

χώρων στάθμευσης στα αστικά κέντρα). Αναγνωρίζεται ευρέως ότι οι επιτυχημένες 

τοπικές αρχές χρησιμοποιούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στη διαχείριση του αστικού 

περιβάλλοντος υιοθετώντας μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια δράσης…». 

Στη βάση αυτών στρατηγικών κατευθύνσεων σχεδόν όλες οι πόλεις της Ευρώπης 

έχουν αναπτύξει εναλλακτικά συστήματα μετακινήσεων στα κέντρα των πόλεων, με 
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αποτέλεσμα ευρύτατες αναπλάσεις του κεντρικού αστικού πυρήνα, την ανάπτυξη του 

πράσινου, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ , η οδηγία του 2007 της ΕΕ  που στοχεύει στη «διαμόρφωση 

νέας παιδείας αστικής κινητικότητας», εκεί που εφαρμόστηκαν οι οδηγίες του, απέφερε 

θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα, στις Ευρωπαϊκές πόλεις που αποδέχτηκαν και 

προσαρμοστήκαν  στις κατευθύνσεις του. 

  Η «Βιώσιμη κινητικότητα» στην πόλη μας-το ΣΒΑΚ. 

 Το σύνολο των καθημερινών μετακινήσεων που καταγράφονται  στην πόλη μας και 

το λεκανοπέδιο αφορούν στην μεγάλη πλειοψηφία τους, τις  τέσσερις μετακινήσεις του κάθε 

εργαζομένου πολίτη , από το σπίτι στη δουλειά και επιστροφή, κατά το πρωί και αντίστοιχα 

το απόγευμα, λόγω του σπαστού ωραρίου εργασίας.  

Λόγω της κυριαρχίας του ΙΧ και της ανεπάρκειας των ΜΜΜ καταγράφονται υψηλοί 

κυκλοφοριακοί φόρτοι προς και από την πόλη με μεγάλο ποσοστό διερχόμενης κυκλοφορίας 

από το κέντρο της πόλης ,  όπως και αποληγουσας στο κέντρο. 

Ο πυρήνας της στρατηγικής της Βιώσιμης κινητικότητας, αφορά το εξής απλό πράγμα.  

Μια  καθημερινή μετακίνηση κάθε πολίτη,   αποτελείται κατά βάση από τρία μέρη.  

Από το χώρο Προέλευσης  (σπίτι) προς τον προορισμό  (εργασία, αναψυχή, ψώνια): 

✓ Το πρώτο τμήμα εκτελείται με πεζή μετακίνηση προς το χώρο στάθμευσης του 

αυτοκινήτου, είτε της στάσης του Λεωφορείου και αφορά μια πολύ μικρή απόσταση-

με μέγιστο μήκος  έως 100-200μμ. 

✓ Το δεύτερο τμήμα εκτελείται με ένα μέσο μετακίνησης κυρίως  το ΙΧ  και μόνο το 8% 

το Λεωφορείο  για μικρού - μεσαίου μήκους αποστάσεις (2-10 χλμ.).  

✓ Το τρίτο και τελευταίο τμήμα αφορά μια μικρού μήκους απόσταση, από το χώρο 

στάθμευσης προς τον προορισμό του και αφορά μια απόσταση  έως 300-400μμ. 

Η στρατηγική της Βιώσιμής κινητικότητας εστιάζει στο τρίτο τμήμα αυτής της 

μετακίνησης,  με στόχο να εκτελείται από εναλλακτικά μέσα μετακίνησης, ήτοι ΜΜΜ, 

ποδήλατο είτε πεζή, ώστε να μειωθεί η χρήση του ΙΧ στα κέντρα των πόλεων.  

Η επιτυχία αυτού του στόχου εξαρτάται από τη διαμόρφωση πολιτικών που να 

στοχεύουν:  

Στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, ώστε να δημιουργηθεί φράγμα 

εισόδου του ΙΧ στο κέντρο. 

Η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων μετακίνησης προς το κέντρο με τα 

εναλλακτικά μέσα (ΜΜΜ, ποδήλατο, Πεζή). 

Την ολοκληρωμένη ανάπλαση περιοχής του κέντρου, που θα ενισχύει την ανάπτυξη 

της οικονομίας. 

Οι στόχοι του ΣΒΑΚ της πόλης μας: 

Η εφαρμογή του ΣΒΑΚ  απαιτεί την εκπόνηση μελετών εφαρμογής, όσο αφορά τη 

διαμόρφωση εξειδικευμένων πολιτικών δράσεων , τη διαμόρφωση μοντέλου και 

συστήματος παρακολούθησης και  επαλήθευσης. 
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Η εφαρμογή των προτάσεων του ΣΒΑΚ, προϋποθέτουν κυρίως την αντιμετώπιση  

δυο κεντρικών προβλημάτων, που αν δεν λυθούν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα 

υπόλοιπα μέτρα και δράσεις που έχουν προταθεί. 

 1.Την απομάκρυνση από τον κεντρικο οδικο ιστο της πόλης ,της διερχόμενης  από 

το κέντρο κυκλοφορίας που δημιουργεί για τις ώρες αιχμής κυρίως ,σοβαρές κυκλοφοριακές 

επιπτώσεις στους κεντρικούς άξονες. 

 Η υλοποίηση αυτού του στόχου προϋποθέτει την ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

συστήματος δακτυλίων, ώστε να μειωθεί σταδιακά η φόρτιση του ακτινικού οδικού 

συστήματος ,που οδηγεί την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. 

 2.Την σταδιακή απομείωση της αποληγουσας στο κέντρο κυκλοφορίας, που   κυρίως 

λόγω της έλλειψης αποτελεσματικής διαχείρισης της στάθμευσης, φορτίζει καθημερινά για 

πολλές ώρες το κέντρο. 

Η υλοποίηση αυτού του στόχου προϋποθέτει τη δημιουργία Ζώνης Περιορισμένης 

Κυκλοφορίας (ΖΠΚ)  στον κεντρικό πυρήνα (μελλοντικά σε ευρύτερη περιοχή του κέντρου) 

και την ανάπτυξη συστήματος περιφερειακών χώρων στάθμευσης στα  όρια του οικιστικού 

συγκροτήματος. 

 Στη διαμόρφωση της στρατηγικής και των απαραίτητων δράσεων για την 

αντιμετώπιση των ανωτέρω, στοχεύουν οι προτάσεις του ΣΒΑΚ, στην ανάπτυξη των 

απαραίτητων υποδομών, ώστε  να ενταχθεί το ποδήλατο στα  εναλλακτικά μέσα για τις 

καθημερνές μετακινήσεις προς το κέντρο και να αναπτυχθεί το σύστημα ΜΜΜ που θα 

συνδέει τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης με το κέντρο της πόλης. 

Η εφαρμογή των δράσεων  θα απαιτήσει  σημαντικούς  πόρους και κυρίως χρόνο. 

εκτός του ότι πρέπει να ολοκληρωθούν σταδιακά, βάσει ολοκληρωμένου συνεκτικού σχεδίου 

και κυρίως την επαναξιολόγηση επι του πεδίου προτάσεων  για τη διάρθρωση του 

συστήματος των δακτυλίων και την ένταξή των στις κύριες αρτηρίες του λεκανοπέδιου και τη  

σύνδεση τους στο σύστημα των διεθνών  μεταφορικών αξόνων. 

Προβλήματα που πρέπει να επαναξιολογηθούν. 

Κάτω από το πρίσμα των δυο Στρατηγικών θα πρέπει να αξιολογηθούν τα  

υφιστάμενα προβλήματά, οι παρεμβάσεις και δράσεις που μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 

στην πόλη, τα αποτελέσματα που έχουν επιφέρει και να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι και 

οι  προτεινόμενες δράσεις του  σχέδιο ΒΑΑ για τον Δήμο Ιωαννιτών. 

Το σχέδιο ΒΑΑ διαμορφώνει δράσεις, που δεν συνάδουν με τον υφιστάμενο  

σχεδιασμό του ΣΒΑΚ, που εγκρίθηκε τελευταία. Προτάσεις στόχων και δράσεων, που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στον υφιστάμενο σχεδιασμό και αν θεωρούνται αναγκαίες, για να 

ενταχθούν στον υφιστάμενο σχεδιασμό , θα πρέπει να τεκμηριωθούν επιστημονικά και να   

αξιολογηθούν, ως προς τις επιπτώσεις τους. 

Οι δράσεις που έχουν ενταχθεί στο ΣΒΑΚ, έχουν αξιολογηθεί και τεθεί σε 

διαβούλευση και εγκρίθηκαν από το Δήμο. Στο κυκλοφοριακό μοντέλο προβλέψεων που 

δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ΣΒΑΚ, αξιολογήθηκαν , ως προς τις επιπτώσεις τους,  δυο 

σενάρια για το κυκλοφοριακό σύστημα και το κέντρο της πόλης. 

Απόψεις και διαφορετικές προτάσεις εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου, που 

τροποποιούν τον υφιστάμενο σχεδιασμό (ΣΒΑΚ), θα πρέπει να αξιολογηθούν, ως προς τις 
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επιπτώσεις τους, άμεσες και μακροπρόθεσμες, μέσα από επιστημονικές διαδικασίες, πριν 

υιοθετηθούν και ενταχθούν στο πλαίσιό του υφιστάμενου σχεδιασμού.   

Από τους πόρους  που προτείνονται στο σχέδιο δράσεων   θα μπορούσαν να 

συσχετιστούν οι  δράσεις  ποδηλατοδρόμων( αν και ο ποδηλατοδρόμος προς Πέραμα αφορά κυρίως 

τις δράσεις αθλητισμού)  και τις  πεζοδρομήσεις , σε ποσοστό περίπου  στο 4,5% του συνολικού 

προγράμματος.  

Τα Προβλήματα της Βιώσιμης κινητικότητας είναι σαφώς υποβαθμισμένα και δεν 

αποτελούν προτεραιότητα για την πόλη.  

Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά κυρίως την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος 

της πόλης μας και θα, πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και να αξιολογηθούν. 

Η  διάθεση των πόρων για την κινητικότητα θα πρέπει να επαναξιολογηθεί, ώστε 

να ενισχυθούν οι πόροι με προτεραιότητα στις δράσεις της Βιώσιμης κινητικότητας ,είτε 

με επαναπροσδιορισμό των πόρων  που προσανατολίζονται  σε κατευθύνσεις αντίθετες 

με τους στόχους της Βιώσιμης κινητικότητας (πχ ενίσχυση του ακτινικού συστήματος 

κυκλοφορίας),είτε με την εξεύρεση νέων πόρων από Εθνικά είτε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Για να λυθούν προβλήματα της Βιώσιμης κινητικότητας που θα συμβάλουν και στο 

στόχο του 2030 θα πρέπει οι πόροι στο παρόν πρόγραμμα να ξεπεράσουν το 25%.Στην 

περίοδο μέχρι το 2030 θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, ώστε να δρομολογηθούν λύσεις 

στα κεντρικά προβλήματα. 

Η αιτιολόγηση των επιλογών αυτών αναφέρονται με λεπτομέρεια στο συνημμένο 

κείμενο με τίτλο «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ» 

που αναφέρεται στα κρίσιμα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης και του λεκανοπεδίου. 
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