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Περίληψη: Στην ανακοίνωση επιχειρείται η τεκµηρίωση της λογικής των Plans de
Déplacements Urbains (P.D.U.), επιτυχηµένων προτύπων αστικού συγκοινωνιακού
σχεδιασµού της Γαλλίας, πλήρως εµπνευσµένων από την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης. Τα
γαλλικά σχέδια αστικών µετακινήσεων (P.D.U.) βασίζονται στο τρίπτυχο των αρχών της
διατροπικότητας, της διεπιστηµονικότητας και της διαδηµοτικότητας, ενώ συνθέτουν
τεχνογνωσία προς αξιοποίηση από πόλεις της Ευρώπης. Αναλύονται οι θεµελιώδεις
συνιστώσες και προσανατολισµοί των σχεδίων και αναδεικνύεται ο άµεσος συσχετισµός τους
µε τη διατροπικότητα. Επίσης, παρατίθενται τα κυριότερα µέτρα, που προάγουν τη χρήση
συνδυασµένων µέσων µεταφοράς, τόσο για µετακινήσεις προσώπων, όσο και για διακίνηση
αγαθών, που βρίσκουν εφαρµογή σε πόλεις της Γαλλίας στα πλαίσια των σχεδίων τους,
πλαισιωµένων από παραδείγµατα καλής πρακτικής άλλων χωρών. Τέλος, παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα υπό εξέλιξη ερευνητικού έργου, στο οποίο επιχειρείται η µετεγγραφή και
προσαρµογή της λογικής των P.D.U. στα ελληνικά δεδοµένα για την αστική δοµή της
Έδεσσας.
Λέξεις κλειδιά: Σχέδια Αστικών Μετακινήσεων, Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.),
βιώσιµη κινητικότητα, διατροπικότητα, ήπια µέσα µετακίνησης, διακίνηση εµπορευµάτων σε
αστικό περιβάλλον, Έδεσσα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ορθολογική οργάνωση των µετακινήσεων στον αστικό χώρο προϋποθέτει το τρίπτυχο των
αρχών της διατροπικότητας, της διεπιστηµονικότητας και της διαδηµοτικότητας. Αυτό
διδάσκει η λογική των γαλλικών Σχεδίων Αστικών Μετακινήσεων (Plans de Déplacements
Urbains - P.D.U.), επιτυχηµένων προτύπων αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού, πλήρως
εµπνευσµένων από την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, έχοντας µεταξύ των βασικότερων
στόχων τους τη συνδυασµένη χρήση των µέσων µεταφοράς, δηλαδή τη διατροπικότητα.
Αντίστοιχες προσεγγίσεις σχεδίων αστικών µετακινήσεων υφίστανται και σε άλλα ευρωπαϊκά
κράτη.
Αντιθέτως, στη χώρα µας, η πλειονότητα των µελετών αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού
απέχει από τα πρότυπα των σχεδίων αστικών µετακινήσεων, καθώς δεν θεµελιώνονται στη
συστηµική λογική του τριπτύχου και το κυριότερο παραµένουν στην πολιτική ανταγωνισµού
ανάµεσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητα και ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες (∆.Σ.), που δεν έχει αντικατασταθεί
από αναζήτηση συµπληρωµατικότητας µεταξύ των διαφόρων µέσων µεταφοράς. Είναι δε
αυτονόητο ότι συνήθως στον µετωπικού χαρακτήρα ανταγωνισµό µεταξύ Ι.Χ. και ∆.Σ. οι
δεύτερες µετρούν απώλειες.
Στόχος της ανακοίνωσης είναι η θεωρητική τεκµηρίωση της λογικής των P.D.U., καθώς και η
ανάδειξη του συσχετισµού των θεµελιωδών συνιστωσών και προσανατολισµών τους µε την
έννοια της διατροπικότητας. Επίσης, παρατίθενται τα κυριότερα µέτρα προαγωγής της
συνδυασµένης χρήσης µέσων µεταφοράς, τόσο για µετακινήσεις προσώπων, όσο και για
διακίνηση αγαθών, στα πλαίσια των σχεδίων αστικών µετακινήσεων µε παραδείγµατα καλής
πρακτικής από τη Γαλλία και άλλες χώρες.
Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ερευνητικού έργου, στο οποίο επιχειρείται η
µετεγγραφή και προσαρµογή της λογικής των P.D.U. στα ελληνικά δεδοµένα για την αστική
δοµή της Έδεσσας. Το περιγραφόµενο ερευνητικό έργο είναι σε εξέλιξη, ενώ
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 75% και
25% της ∆ηµόσιας ∆απάνης αντιστοίχως και από τον Ιδιωτικό Τοµέα (∆ηµοτική Επιχείρηση
“Καταρράκτες Έδεσσας”), στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3. του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα του Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
2. ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Τα Σχέδια Αστικών Μετακινήσεων της Γαλλίας (P.D.U.) αποτελούν ένα µεθοδολογικό
εργαλείο για τον ορθολογικό αστικό συγκοινωνιακό σχεδιασµό, θέτοντας στο επίκεντρο τη
µετακίνηση, τον µετακινούµενο και τα χαρακτηριστικά του. Πρόκειται για µιά
αποτελεσµατική δηµόσια δράση, που διέρχεται µέσα από ολοκληρωµένες στρατηγικές,
λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων και των χρηστών του συστήµατος των
µετακινήσεων (Offner, 2006).
Τα P.D.U. πρωτοεµφανίστηκαν το 1982 µε νόµο (LOTI), που έφερε στο προσκήνιο το
δικαίωµα των πολιτών στη µετακίνηση. Αργότερα, καινούργια νοµοθεσία (LAURE-1996 και
SRU-2001) εµπλούτισε το περιεχόµενό τους, ενώ ταυτόχρονα κατέστησε την εκπόνησή τους
υποχρεωτική σε αστικές συγκεντρώσεις πληθυσµού µεγαλύτερου των 100.000 κατοίκων.

Η νέα γενιά των P.D.U. έχει ως καθήκον τον καθορισµό των αρχών οργάνωσης των
µετακινήσεων προσώπων και της διακίνησης αγαθών µέσα στην περίµετρο των αστικών
µεταφορών. Αντικειµενικούς στόχους των σχεδίων αποτελούν η µείωση της µηχανοκίνητης
κυκλοφορίας, η αύξηση της χρήσης των µαζικών µεταφορών και των φιλικών µέσων προς το
περιβάλλον (περπάτηµα και ποδήλατο), καθώς και η συντονισµένη χρήση όλων των µέσων
µετακίνησης, ενώ δεν παραβλέπεται η καλύτερη οργάνωση της στάθµευσης και η βελτίωση
της µεταφοράς και παράδοσης των εµπορευµάτων στην πόλη (Ademe et al, 2002).
∆ιακύβευµα των P.D.U. αποτελεί η δυνατότητα µετακίνησης κάθε πολίτη, ιδιαιτέρως των
ευάλωτων κατηγοριών, µε ασφάλεια, άνεση και αποτελεσµατικότητα, µέσα σ’ ένα ευχάριστο
αστικό περιβάλλον. Αυτό προϋποθέτει προσέγγιση µε όρους διατροπικότητας,
διεπιστηµονικότητας και διαδηµοτικότητας, προωθούµενων µέσω διαβούλευσης.
Το γεωγραφικό πλαίσιο των P.D.U. συνθέτει η περιοχή των καθηµερινών µετακινήσεων, που
εκτείνεται πέραν των καθιερωµένων διοικητικών ορίων µιάς πόλης έως τα όρια του
πολεοδοµικού συγκροτήµατος (Certu, 1996), γεγονός που καθιστά απαραίτητη προϋπόθεση
τη συνεργασία µεταξύ των δήµων που περιλαµβάνονται σ’ αυτό.
Η διεπιστηµονικότητα αποτελεί θεµελιώδη αρχή για την αποτελεσµατική εκπόνηση των
P.D.U., καθώς ο συνυπολογισµός όλων των συνιστωσών του αστικού χώρου επιβάλλει την
ύπαρξη επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων στην οµάδα εκπόνησης του έργου. Έτσι, αυτή
πρέπει να απαρτίζεται από ειδικούς κυρίως σε θέµατα µεταφορών, πολεοδοµίας, και
περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία µεταξύ τους.
Η ισχυρότερη αρχή του τριπτύχου των P.D.U. είναι η διατροπικότητα. Επιδίωξη των σχεδίων
αποτελεί η χρήση του κατάλληλου µέσου και/ ή συνδυασµού µέσων, λαµβάνοντας πάντοτε
υπόψη τις αντοχές του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. ∆ίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη
συνδυασµένη χρήση εναλλακτικών µέσων ως προς το Ι.Χ., ώστε να επιτυγχάνεται η
µεγιστοποίηση του οφέλους του χρήστη (Tsoukala et al, 2007).
Βασικό στοιχείο των P.D.U. αποτελεί όχι µόνον η πληροφόρηση πολιτών, κοινωνικών και
επαγγελµατικών οµάδων, αλλά και η ενεργή συµµετοχή τους, µέσω διαβούλευσης.
Εκτός από τη Γαλλία, τη δεκαετία 1990, η αστική κινητικότητα αποτέλεσε αντικείµενο
δηµόσιων διεργασιών και παρεµβάσεων. Ιταλικές πόλεις απέκλεισαν τα Ι.Χ. αυτοκίνητα από
το κέντρο τους, στην Ο.∆. Γερµανίας επινόησαν τις πόλεις των σύντοµων αποστάσεων και
τον κατευνασµό της κυκλοφορίας, ενώ οι Ολλανδοί συσχέτισαν τη χωροθέτηση επιχειρήσεων
µε τις συνθήκες προσβασιµότητας από τις αστικές ζώνες (Offner, 2006).
Σχέδια Αστικών Μεταφορών, µε παραλλαγές βεβαίως έναντι των P.D.U., αναπτύχθηκαν και
σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη προσβλέποντας στη βιώσιµη κινητικότητα, µε έντονα στοιχεία
διατροπικότητας. Τα σηµαντικότερα είναι αυτά του Ηνωµένου Βασιλείου (Local Transport
Plans), όπου η υποχρεωτική εφαρµογή καλύπτει όλη τη χώρα, βασιζόµενη στη διοικητική
δοµή και όχι στον πληθυσµό, της Ιταλίας (Piano Urbano della Mobilità), που είναι
υποχρεωτικό για αστικές συγκεντρώσεις άνω των 100.000 κατοίκων, καθώς και της
Γερµανίας (Kommunale Verkehrsentwicklungsplanung).
3. Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ P.D.U.
Στο πλαίσιο των P.D.U., οι έννοιες “εναλλακτικά µέσα” και “διατροπικότητα” είναι

κεντρικές, τόσο στο επίπεδο της διάγνωσης όσο στο επίπεδο της προοπτικής (Certu, 1996),
ενώ ταυτόχρονα συνδέονται µε όλες τις συνιστώσες των σχεδίων.
3.1 Συνιστώσες Των P.D.U. Και ∆ιατροπικότητα
Η µετακίνηση µε τα πόδια συνιστά ένα από τα κεντρικά στοιχεία του συστήµατος των
µετακινήσεων, ενώ επιπλέον κάθε µετακίνηση συντίθεται από διαδοχικά τµήµατα, µερικά απ’
τα οποία διεξάγονται υποχρεωτικά µε τα πόδια. Κάθε χρήστης των ∆.Σ. είναι ταυτόχρονα και
διαβάτης, τουλάχιστον για τα τµήµατα από την προέλευση έως τη στάση και από τη στάση
έως τον προορισµό του [Carré et al, 2003]. Περίπου το 1/3 των µετακινήσεων µέσα στην
πόλη πραγµατοποιείται πεζή. Το ποσοστό φθάνει περίπου στο 1/2 εντός του υπερκέντρου. Τα
P.D.U., εστιάζοντας στη µετακίνηση, ξανάδωσαν στο περπάτηµα τη θέση που του αξίζει.
Έτσι, τα σχέδια της Γκρενόµπλ και της περιοχής των Παρισίων προσβλέπουν σε αύξηση των
µετακινήσεων πεζή, κυρίως από το σπίτι προς το σχολείο και για µικρές διαδροµές µήκους
έως 1km (Ademe et al, 2002), καθώς το βάδισµα αποτελεί το δηµοφιλέστερο µέσο για
µετακινήσεις τέτοιων αποστάσεων (Carré, 1998).
Η ανάλυση της κινητικότητας των ατόµων διασαφηνίζει τη σχετική θέση και το ρόλο κάθε
µεταφορικού µέσου στις καθηµερινές πρακτικές. Τα συνδυαστικά δεδοµένα προσώπων και
µετακινήσεων είναι αυτά που συµβάλλουν στην πραγµατική κατανόηση των συµπεριφορών,
διότι υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ διαφορετικών πληθυσµιακών οµάδων.
Χαρακτηριστικά, οι γυναίκες χρησιµοποιούν περισσότερο τις ∆.Σ. και τα πόδια, ενώ οι
άνδρες το Ι.Χ. αυτοκίνητο και το ποδήλατο, ενώ τα νεαρά και ηλικιωµένα άτοµα περπατούν
περισσότερο από όλες τις ηλικιακές οµάδες (Carré et al, 2003). Για το λόγο αυτό, η ανάλυση
της κινητικότητας στα P.D.U. ακολουθεί αποσυνθετική προσέγγιση λαµβάνοντας υπόψη τα
χαρακτηριστικά των µετακινούµενων (φύλλο, ηλικία, κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ), δίχως
ωστόσο να αγνοείται ότι το συλλογικό συµφέρον δεν προκύπτει από απλή άθροιση των
ατοµικών συµπεριφορών και προτιµήσεων.
Κυρίαρχο ζήτηµα των P.D.U. αποτελεί η ασφάλεια. Τα γαλλικά σχέδια ξεπερνούν την στείρα
εξέταση της αντικειµενικής ανασφάλειας, δηλαδή του αριθµού των ατυχηµάτων µε τα
διάφορα µέσα µεταφοράς. ∆ιευρύνουν την έννοιά της, εξετάζοντας το αίσθηµα ανασφάλειας
κυρίως των ευάλωτων χρηστών της οδού ως προς τη µηχανοκίνητη κυκλοφορία, καθώς και
την “κοινωνική” ανασφάλεια, που σχετίζεται µε την επικινδυνότητα κλοπών και επιθέσεων
σε ∆.Σ. και σταθµούς. Η ανασφάλεια, λοιπόν, µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή κινητικής
συµπεριφοράς, ενώ αποτελεί και παράγοντα εξάπλωσης της οδήγησης (Certu, 2004),
συµβάλλοντας συνεπώς στη µείωση της διατροπικότητας. Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα χρήση διαφορετικού µέσου απ’ ό,τι συνήθως (κυρίως Ι.Χ. αυτοκίνητο αντί ∆.Σ.), αλλαγή
συνήθων διαδροµών και µετακίνηση µε συνοδεία- κατέληξε έρευνα στη Βέρνη της Ελβετίας,
µε αντικείµενο την αλλαγής της γυναικείας κινητικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες, εξαιτίας
αισθήµατος ανασφάλειας (UITP, 2003).
Επιπροσθέτως, η διατροπικότητα συνδέεται µε την ασφάλεια και δια της αντιστρόφου οδού.
Μία από τις στρατηγικές µείωσης της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήµατος αποτελεί η
“δράση” στην επιλογή µέσου. Ο µετριασµός της ταχύτητας και του όγκου της µηχανοκίνητης
κυκλοφορίας προς όφελος των ήπιων µέσων (πόδια, ποδήλατο και ∆.Σ.), διά της ανάπτυξης
των τελευταίων σε συνθήκες ασφάλειας, συµβάλλει αισθητά στη µείωση του αριθµού των
ατυχηµάτων και ενθαρρύνει τη χρήση των εναλλακτικών ως προς το Ι.Χ. µέσων, µεµονωµένα
ή σε συνδυασµό. Στη Φερράρα της Ιταλίας, η ελεγχόµενη πρόσβαση των Ι.Χ. στο κέντρο και
οι διευθετήσεις για ποδήλατα αύξησαν κατά πολύ την πρακτική του ποδηλάτου και µείωσαν
την επικινδυνότητα της αστικής οδού (Certu, 2004).

Επίσης, τα φιλικά προς το περιβάλλον µέσα και ιδιαιτέρως το περπάτηµα, παίζουν
καθοριστικό ρόλο στη µετατροπή της οδού από χώρο απλής κυκλοφορίας σε χώρο
κοινωνικής ζωής (βασικός στόχος των P.D.U. των πόλεων Bordeaux και Poitiers (Ademe et
al, 2002)), ενώ αυξάνουν ταυτόχρονα το αίσθηµα ασφάλειας.
Αναφορικά µε την προσπελασιµότητα, στόχο των P.D.U. αποτελεί η ασφαλής, άνετη και
απρόσκοπτη κίνηση σε όλα τα επιµέρους τµήµατα κάθε µετακίνησης, ανεξαρτήτως
χρησιµοποιούµενου µέσου. Η προσπελασιµότητα αφορά όλες τις οµάδες πληθυσµού,
ιδιαιτέρως τους ευάλωτους χρήστες (πεζούς, ποδηλάτες, Α.Μ.Ε.Α.), όλους τους δηµόσιους
χώρους (πεζοδρόµια, δρόµους, πλατείες, στάσεις ∆.Σ.), καθώς και τα οχήµατα των ∆.Σ. Η
προσπελασιµότητα των ευάλωτων χρηστών ενισχύει τη δυνατότητα επιλογής µέσου και
ταυτόχρονα αναδεικνύει τη διατροπικότητα.
Η προσπελασιµότητα ευνοείται από την ποιότητα του περιβάλλοντος και των δηµόσιων
χώρων. Πεζοί και ποδηλάτες βρίσκονται σε στενή επαφή µε το περιβάλλον απ’ το οποίο
διέρχονται και συνεπώς προσβάλλονται άµεσα από το θόρυβο και τη µόλυνση της
ατµόσφαιρας. Η απόφαση χρήσης ποδηλάτου υπόκειται στην ποιότητα του περιβάλλοντος
χώρου. Το ίδιο συµβαίνει µε το περπάτηµα, ενώ η ποιότητα των ενδιάµεσων τµηµάτων πεζή
στις διατροπικές µετακινήσεις παίζει κρίσιµο ρόλο στις επιλογές των µεταφορικών µέσων
(Julien et al, 2002). Ιδιαίτερη φροντίδα στην ποιότητα του δηµόσιου χώρου και την
προσπελασιµότητα δίδεται στη Γενεύη της Ελβετίας και την Υόρκη του Η.Β. (UITP, 2003).
Πολεοδοµία και µεταφορές αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος (Offner, 2006). Η
µελετηµένη, και από τις δύο αυτές πλευρές, ανάπτυξη µιάς αστικής δοµής και η σωστή
χωροθέτηση χρήσεων γης, επιτρέπει την κατάλληλη οργάνωση των µετακινήσεων µε
οικολογικά µέσα και µε ∆.Σ. υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης, ενισχύοντας τη
διατροπικότητα. Τα P.D.U. λαµβάνουν υπόψη τους τον αστικό σχεδιασµό, βάσει νοµοθετικής
επιταγής (SRU).
Επιπροσθέτως, η στρατηγική των P.D.U., πέραν της µείωσης του αριθµού των µετακινήσεων
µε αυτοκίνητο, βασίζεται και στη µείωση του µήκους τους, µέσω ανάπτυξης της κατάλληλης
αστικής δοµής. Η τελευταία συσχετίζεται κυρίως µε µικρές αποστάσεις µεταξύ κατοικίας και
κύριων αστικών λειτουργιών (Μηλάκης κ.α., 2006), που ευνοεί ταυτόχρονα τη συνδυασµένη
χρήση των ήπιων µέσων µετακίνησης.
3.2 Προτεινόµενα Μέτρα Προαγωγής ∆ιατροπικότητας
Μέσα στην έννοια της διατροπικότητας, πέραν των µέτρων κατευνασµού της µηχανοκίνητης
κυκλοφορίας και την προώθηση της ήπιας κινητικότητας, καθώς και την ορθολογική
προσαρµογή των ∆.Σ. στη µορφή κάθε αστικής δοµής, ενυπάρχει µεγάλη ποικιλία πρακτικών
και δυνατοτήτων.
Μέτρα οργάνωσης της συµπληρωµατικότητας των µέσων µεταφοράς είναι πάντα παρόντα
στα P.D.U. Η συµπληρωµατικότητα βασίζεται κυρίως στη δηµιουργία στάσεων ή σταθµών
µετεπιβίβασης, συνδυασµού µόνον αστικών µέσων µεταφοράς ή διασυνδέσεων υπεραστικών
µέσων µε αστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο σιδηροδροµικός σταθµός της Nantes,
όπου συνυπάρχουν τραµ, λεωφορείο, εκδροµικά λεωφορεία, ταξί και Ι.Χ. οχήµατα, δίδοντας
πολλές εναλλακτικές επιλογές συνδυασµού µετακίνησης στους πολίτες (Ademe et al, 2002).
Περίπου το 1/3 των γαλλικών σχεδίων (στο σύνολο των 73 υποχρεωτικών, www.certu.fr –
Ιούλιος 2006) εξετάζουν τη συµπληρωµατικότητα ∆.Σ. και ποδηλάτου, που ενισχύεται έντονα
από τον νόµο SRU (Ademe et al, 2002). Ο συνδυασµός αυτών των µέσων επιτρέπει διάνυση

µεγάλων διαδροµών δίχως χρήση Ι.Χ., δεδοµένου ότι το ποδήλατο αποτελεί το
αποτελεσµατικότερο µέσο για µετακινήσεις µήκους 1 έως 5km. Επιπλέον, σε χώρες όπως η
Ολλανδία, η Γερµανία και η Ιαπωνία δίδεται η δυνατότητα µεταφοράς των ποδηλάτων στα
µέσα µαζικής µεταφοράς, κυρίως σε υπεραστικό επίπεδο (σιδηρόδροµος) (Carré et al, 2003).
Για τους χρήστες, οι σταθµοί µετεπιβίβασης αντιπροσωπεύουν µείωση ταλαιπωρίας και
υπολογίσιµο κέρδος χρόνου. Για την καλύτερη λειτουργία τους, πρέπει να υπάρχει
συντονισµός ωραρίων των διαφόρων µέσων, που αξιολογείται ως αναντικατάστατος για τη
διασφάλιση διατροπικής υπηρεσίας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης (Ademe et al, 2002),
χώροι στάθµευσης και φύλαξης ποδηλάτων, ικανών να τα προστατεύουν από κλοπές και
καιρικές συνθήκες, καθώς και δυνατότητα εύρεσης υπηρεσιών car-sharing ή ενοικίασης
ποδηλάτων.
Ορισµένες πόλεις εκµεταλλεύονται τον αστικό ρόλο των σταθµών µετεπιβίβασης.
Χαρακτηριστικά στη Lyon, σε σταθµό µετεπιβίβασης µεταξύ λεωφορείου, τραµ, µετρό και
σιδηρόδροµου, υπάρχουν καταστήµατα, όπου οι χρήστες του σταθµού µπορούν να
προµηθευτούν αναγκαία καθηµερινά προϊόντα (ψωµί, εφηµερίδες κλπ), ώστε και να
εκµεταλλεύονται το χρόνο παραµονής τους στο σταθµό και να εξοικονοµούν στη συνέχεια τις
µετακινήσεις που θα απαιτούνταν γι’ αυτούς τους σκοπούς (Certu et al, 2005).
Οι χώροι στάθµευσης τύπου “Park+Ride” αποτελούν, επίσης, χρήσιµο εργαλείο στην
υπηρεσία του σκοπού αλλαγής µέσου. Χωροθετούνται σε κατάλληλες θέσεις (τερµατικοί
σταθµοί, σταθµοί µετεπιβίβασης, παρυφές κέντρου πόλης κλπ) και πολλές φορές
συνδυάζονται µε πολιτική µειωµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης στο κέντρο της πόλης,
αφού πλέον είναι κοινός τόπος ο ρόλος της στάθµευσης ως καθοριστικού παράγοντα στη
χρήση ή µη Ι.Χ. αυτοκινήτου (Certu, 1996).
Η τιµολογιακή ολοκλήρωση είναι ζήτηµα πολύ συχνά αναλαµβανόµενο από τα P.D.U. Οι
χρήστες αντιλαµβάνονται το κόστος των ∆.Σ. ως περιορισµό πολλές φορές, γι’ αυτό πρέπει
να δίδεται προσοχή στην τιµολόγηση, ώστε να καθίσταται αιτιολογηµένη και ελκυστική,
καθώς και ευνοϊκότερη προς συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών. Τα 3/4 των P.D.U.
υιοθετούν την τιµολογιακή ολοκλήρωση για να διευκολύνουν τις µετακινήσεις και να
προσελκύσουν καινούργιους χρήστες, ενώ το 1/3 συνδυάζει την τιµή της στάθµευσης σε ένα
“P+R” µε την τιµή του εισιτηρίου των ∆.Σ. (Ademe et al, 2002).
Επιπροσθέτως, αρχίζει να γίνεται συνείδηση η σπουδαιότητα της πληροφόρησης των πολιτών
για τις προσφερόµενες διατροπικές υπηρεσίες, ώστε να µπορούν να επιλέγουν τα µέσα και τα
δροµολόγια που τους αντιπροσωπεύουν. Σηµαντικότατη είναι η ύπαρξη πληροφόρησης σε
σταθµούς µετεπιβίβασης, µεµονωµένες στάσεις ∆.Σ., καθώς και µέσα στα οχήµατα. Περίπου
το ¼ των P.D.U. προβλέπει τη δηµιουργία ενός κέντρου πληροφόρησης. Στη Besançon θα
πάρει τη µορφή ενός κέντρου τηλεφωνικών πληροφοριών, ενώ στο Bordeaux θα παρέχεται
µια εξατοµικευµένη πληροφόρηση για τα µέσα µεταφοράς (Ademe et al, 2002).
4. ∆ΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ P.D.U.
Η αστική ανάπτυξη, η οικονοµική και κοινωνική δυναµική µιας πόλης πέρα από την
κινητικότητα των προσώπων, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό και από τη διακίνηση των
αγαθών. Τα εµπορεύµατα και οι συνιστώσες τους ενσωµατώθηκαν στα P.D.U. µε το νόµο
LAURE, ξεπερνώντας την τοµεακή προσέγγιση του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού
στο επίπεδο προσώπων (Certu et al, 1998). Επιπλέον, τα γαλλικά σχέδια δεν µένουν στην

απλή εξέταση των εµπορευµατικών ροών, αλλά επεκτείνεται στην έννοια της αστικής
εφοδιαστικής αλυσίδας (city logistics) (Routhier, 2005).
Στόχος των P.D.U. είναι η οργανική ένταξη των αγαθών στο σύνολο των αστικών
λειτουργιών, οργανώνοντας όσο το δυνατόν καλύτερα τον αστικό εφοδιασµό, µέσα στις
απαιτήσεις και τους περιορισµούς του εµπορίου (παραγωγή δίχως απόθεµα, µεταφορά “από
πόρτα σε πόρτα” και χωρίς καθυστερήσεις) και ταυτόχρονα ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον (κατανάλωση ενέργειας, µόλυνση, θόρυβος, ασφάλεια κλπ), την υπόλοιπη
κυκλοφορία και τη στάθµευση. Άµεσο αποτέλεσµα αυτών είναι η οικονοµική και κοινωνική
αναζωογόνηση των κέντρων των πόλεων, όπου εγκαθίστανται συνήθως οι περισσότερες
εµπορικές δραστηριότητες.
Η αστική µεταφορά αγαθών αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας των µεταφορών και
πραγµατοποιείται βασικά µε οδικά µέσα. Παρά το γεγονός αυτό, τα P.D.U. πραγµατεύονται
τον αστικό εφοδιασµό υπό το πρίσµα της διατροπικότητας (Ambrosini et al, 2004).
Έτσι, πέραν των συνηθισµένων, µα ταυτόχρονα σηµαντικών, µέτρων σχετικά µε τη µεταφορά
και παράδοση αγαθών (ωράρια φορτοεκφορτώσεων, ειδικές θέσεις στάθµευσης,
επιτρεπόµενες διαστάσεις και φορτίο οχηµάτων στο κέντρο, “καθαρά” οχήµατα διανοµής
κλπ), αλλά και σε συνδυασµό µ’ αυτά, οι κυριότεροι πειραµατισµοί για τη βελτίωση του
αστικού εφοδιασµού αφορούν σε:
• Πρακτικές διατροπικότητας µε χρήση κυρίως των υφιστάµενων υποδοµών του
σιδηροδρόµου και των υδάτινων οδών, που επιτρέπουν τη διείσδυση σηµαντικών όγκων
εµπορευµάτων σε πυκνές αστικές ζώνες (Certu et al, 1998). Στη Grenoble, η σιδηροδροµική
επανασύνδεση των εγκαταστάσεων της Caterpillar επιτρέπει την απευθείας µεταφορά των
µηχανών από τον τόπο παραγωγής έως τον αστικό σταθµό διαλογής Saint-Martin le
Vinoux, µειώνοντας την κυκλοφορία των βαρέων οχηµάτων µέσα στο πολεοδοµικό
συγκρότηµα, ενώ στη Lille ενισχύεται η χρήση του σιδηρόδροµου και της ποτάµιας οδού
για τη µεταφορά απορριµµάτων, µετά από κατασκευή νέων µονάδων διαχείρισής τους
(Ademe et al, 2002). Επιπλέον, βαρύτητα πρέπει να δίδεται στην αξιοποίηση των
υφιστάµενων µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς. Πετυχηµένο παράδειγµα είναι
το εµπορευµατικό τραµ (cargo-tram) της ∆ρέσδης, που επιτρέπει τον εφοδιασµό
εργοστασίου συναρµολόγησης οχηµάτων στο κέντρο της πόλης (Routhier, 2005).
• ∆ηµιουργία χώρων αστικού εφοδιασµού (espaces logistiques urbains), που αποτελούν
εγκαταστάσεις “διακοπής ροής φορτίου”, δηλαδή µεταφόρτωσης σε άλλο όχηµα ίδιου ή
διαφορετικού µεταφορικού µέσου, προσαρµοσµένες στις διαστάσεις της πόλης και τις
ανάγκες των παραληπτών, ενώ είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η δυνατότητα σύνδεσής τους µε
περισσότερα του ενός µεταφορικά µέσα. Σκοπός τους είναι η συγκέντρωση των
εµπορευµάτων σε ένα σηµείο και εν συνεχεία η οργάνωση της βέλτιστης διανοµής τους. Το
Μονακό, η Γερµανία, η Ελβετία και η Ολλανδία έχουν να επιδείξουν επιτυχηµένες
πρακτικές αυτού του τύπου (Certu et al, 1998). Επίσης, στη La Rochelle της Γαλλίας,
υπάρχει κέντρο αστικής διανοµής (τύπος χώρων αστικού εφοδιασµού) στην περιφέρεια του
κέντρου της πόλης, εξοπλισµένο µε ηλεκτροκίνητα οχήµατα, µε τα οποία πραγµατοποιείται
η διανοµή στο ιστορικό κέντρο (Ademe et al, 2002).
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
5.1 Περιοχή Μελέτης
Το γεωγραφικό πλαίσιο αναφοράς, του υπό εξέλιξη ερευνητικού έργου στα πλαίσια
διδακτορικής διατριβής, είναι ο ∆ήµος Έδεσσας του Νοµού Πέλλας. Πρόκειται για την πόλη

της Έδεσσας, πλαισιωµένης από έξι (6) γειτονικούς οικισµούς, το Εκκλησοχώρι, τα
Καισαριανά, το Προάστιο, το Μεσηµέρι, τον Άγρα και το Ριζάρι, δηµιουργώντας µια αστική
δοµή πληθυσµού περίπου 21.700 κατοίκων (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001) και έκτασης 98.300 στρ. (Γ.Π.Σ.
∆.Έδεσσας) (Σχήµα 1). Το πεδίο µελέτης εκτείνεται πέραν των καθιερωµένων ορίων της
Έδεσσας, καθώς οι καθηµερινές µετακινήσεις ξεφεύγουν από τον στενό αστικό πυρήνα της.
Σχήµα 1: Περιοχή µελέτης

Το περιαστικό πράσινο της Έδεσσας συνεχίζεται εντός του αστικού ιστού, συνδυαζόµενο µε
δίκτυο πεζοδρόµων του κέντρου και ελεύθερους χώρους. Στο κέντρο χωροθετείται το σύνολο
των αστικών λειτουργιών που συνυπάρχει µε την κατοικία. Το ανατολικό όριο της πόλης
(παραδοσιακή συνοικία “Βαρόσι”, Καταρράκτες, Μουσείο Νερού) αποτελεί τη ζώνη
πολιτισµού-τουρισµού, ενώ το υπόλοιπο τµήµα του αστικού ιστού χαρακτηρίζεται ως αµιγής
κατοικία, αφού λείπουν τα τοπικά εµπορικά κέντρα.
Οι βασικοί οδικοί άξονες παρουσιάζουν κυρίως ακτινωτή µορφή καταλήγοντας στο κέντρο
της πόλης, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις, οι τοπικές οδοί αναλαµβάνουν το ρόλο
συλλεκτηρίων. Μόνο στο βόρειο τµήµα της πόλης συντίθεται ορθογωνικό οδικό δίκτυο. Το
βασικότερο, όµως, χαρακτηριστικό αποτελεί η διέλευση της εθνικής οδού µέσα από το
κέντρο της πόλης, πρόβληµα που αντιµετωπίζουν και οι οικισµοί του Άγρα και του Ριζαρίου.
∆ιευθετήσεις για ποδήλατο δεν υπάρχουν πουθενά στην πόλη.
Η απουσία συστήµατος αστικών µαζικών µεταφορών συνιστά παθολογία του συστήµατος
µεταφορών. Στις αρχές του 2005 λειτούργησαν πιλοτικά τέσσερις (4) λεωφορειακές γραµµές,
εξυπηρετώντας και κοντινούς οικισµούς. Το εγχείρηµα αυτό δεν µπόρεσε να έχει διάρκεια
ζωής πέραν των έξι (6) µηνών. Σήµερα το ΚΤΕΛ συνδέει την Έδεσσα µε τους γύρω
οικισµούς, µέσω συχνών δροµολογίων, µε το σταθµό του να βρίσκεται στο κέντρο. Η πόλη
διαθέτει και σιδηροδροµική σύνδεση, έχοντας το σταθµό των τραίνων στο βόρειο όριό της.
5.2 Κινητικότητα
Έρευνα σε νοικοκυριά της Έδεσσας και γύρω οικισµών, στα πλαίσια ερευνητικού έργου της
οµάδας συγκοινωνιακών έργων του Τµήµατος Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών
Α.Π.Θ. (1992), εκτίµησε την καθηµερινή κινητικότητα των κατοίκων µε όλα τα µέσα σε 1,7
µετακινήσεις/κάτοικο, ενώ σηµαντική επιβάρυνση του κέντρου από διαµπερή κυκλοφορία
(58% επί της συνολικής), µε συµµετοχή κατά 70% βαρέων οχηµάτων, καταγράφηκε από
άλλη έρευνα της ίδιας οµάδας (1997).

Στα πλαίσια της υπό εξέλιξη µελέτης, έρευνα σε πεζούς (2005) έδειξε ότι η συντριπτική
πλειονότητά (90%) µετακινείται καθηµερινά µε τα πόδια, ευνοούµενη από τη µικρή κλίµακα
των αποστάσεων της πόλης, µε κύριους σκοπούς την ψυχαγωγία, την αγορά και την εργασία.
Αντίστοιχα, ερωτηµατολόγια σε οδηγούς Ι.Χ. οχηµάτων (2005), ανεξαρτήτως οικισµού
προέλευσης, κατέδειξαν ως συχνότερη χρήση του τις µετακινήσεις για εργασία και
δευτερευόντως, µε πολύ µικρότερο ποσοστό, για ψυχαγωγία (Σχήµα 2).
Σχήµα 2: Σκοποί µετακινήσεων µε Ι.Χ. αυτοκίνητο
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Η στάθµευση διερευνήθηκε ως παράγωγο της κυκλοφορίας και όχι ως αυτόνοµη λειτουργία.
Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις ζήτησης και εναλλαγής στάθµευσης (12/2005) στην κεντρική
περιοχή της πόλης, που είναι η πλέον φορτισµένη. Αυτό επαληθεύεται από το ποσοστό
παράνοµα σταθµευµένων οχηµάτων (65%) σε σχέση µε τα νόµιµα (35%) την ώρα αιχµής και
από τη διακύµανση της ζήτησης στάθµευσης (Σχήµα 3). Η συνολική ζήτηση και η εναλλαγή
επιβεβαιώνουν δε πως η εργασία αποτελεί τον κύριο σκοπό των µετακινήσεων µε Ι.Χ. όχηµα.
Σχήµα 3: ∆ιακύµανση της ζήτησης στάθµευσης στο κέντρο (10:00 έως 20:00)
∆ιακύµανση ζήτησης στάθµευσης στο κέντρο
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00

Παράνοµη στάθµευση

Νόµιµη στάθµευση

Συνολική ζήτηση

Προσφορά

∆ιεξήχθη έρευνα χαρακτηριστικών των µετακινήσεων, σε νοικοκυριά της περιοχής µελέτης
(10/2006-2/2007), δηλωµένων και αποκαλυπτόµενων προτιµήσεων και η ανάλυση των
απαντήσεων της βρίσκεται σε εξέλιξη, µέσω αποσυνθετικής προσέγγισης. Τα πρώτα
αποτελέσµατα σχετικά µε τη µη χρησιµοποίηση των πιλοτικών λεωφορειακών γραµµών,
κατέδειξαν ως κυριότερες αιτίες το µεγάλο χρόνο αναµονής στις στάσεις και τη µεγάλη
απόσταση της στάσης από την αφετηρία ή το τέρµα των µετακινήσεων και για τα δύο φύλα.

Ωστόσο, πάνω από το 50% των γυναικών και το 40% των ανδρών είναι διατεθειµένοι να
χρησιµοποιήσουν αστικές συγκοινωνίες αν εξασφαλιστούν οι αντίθετες προϋποθέσεις.
Αναφορικά µε τις εµπορευµατικές ροές, στην υφιστάµενη κατάσταση δεν υπάρχει καµία
µέριµνα για ειδικές θέσεις ή ωράριο φορτοεκφορτώσεων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία
πολλών προβληµάτων στις µετακινήσεις, λόγω στάθµευσης οχηµάτων διανοµής σε διπλή
σειρά ή λόγω κλεισίµατος στενών δρόµων κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης, ακόµα και σε
ώρες αιχµής. Σε επόµενο στάδιο της µελέτης θα διεξαχθεί έρευνα σε εµπορικές και
βιοµηχανικές επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και στους ίδιους τους µεταφορείς για την
περαιτέρω διερεύνηση συνθηκών διακίνησης αγαθών.
5.3 Ποιότητα Αστικού Περιβάλλοντος
Η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος σχετίζεται κύρια µε την ασφάλεια των µετακινήσεων,
που εξετάζεται σφαιρικά από την οµάδα µελέτης. Για την ανίχνευση της αντικειµενικής
ανασφάλειας αναζητήθηκαν τα καταγεγραµµένα ατυχήµατα (2001-2004), η συντριπτική
πλειονότητα των οποίων συνέβη στον άξονα της εθνικής οδού. Για την προσλαµβανόµενη
αίσθηση ανασφάλειας πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις ταχυτήτων (2005), παράγοντα άµεσα
συσχετιζόµενου µε την ανασφάλεια, σε επιλεγµένα σηµεία της εθνικής οδού. Αυτές
κατέδειξαν ως µέση ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων τα 35km/h, µε πολύ µικρό ποσοστό να
παραβιάζει το όριο των 50km/h. Σηµαντικό, όµως, είναι ότι περίπου 50% άνδρες και γυναίκες
(έρευνα νοικοκυριών) δήλωσαν πως αισθάνονται µετρίως έως καθόλου ασφαλείς κατά τις
µετακινήσεις πεζή, κυρίως λόγω ανεπάρκειας πεζοδρόµων, κακής κατάστασης πεζοδροµίων
και παράνοµης στάθµευσης. Επιπλέον, οι γυναίκες θεωρούν εξίσου σηµαντική την κακή
οδηγική συµπεριφορά, άποψη που δεν συµµερίζονται ιδιαίτερα οι άνδρες.
Τέλος, η ποιότητα του αστικού τοπίου και των δηµόσιων χώρων κρίνεται αρκετά
ικανοποιητική στο µεγαλύτερο µέρος της πόλης, ενώ η ρύπανση της ατµόσφαιρας και ο
θόρυβος δεν είναι ιδιαίτερα αισθητές οχλήσεις, παρά µόνο στην περιοχή της εθνικής οδού.
5.4 Αλληλεξάρτηση Αστικής Ανάπτυξης Και Μεταφορών
Η φυσιολογία του εδάφους της πόλης και της γύρω περιοχής επιτρέπουν περαιτέρω
πολεοδοµική επέκταση σχεδόν µόνον προς τα βορειοδυτικά, όπως συνέβη τα τελευταία
χρόνια. Η µονοσήµαντη επιλογή των κατοίκων αναφορικά µε τη χρήση µηχανοκίνητων
µέσων, λόγω απουσίας ∆.Σ., επιδρά καταλυτικά στη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου, από τις
µακρινές σχετικά περιοχές προς τις κεντρικές λειτουργίες της πόλης.
5.5 Στόχοι, Προσανατολισµοί Και Προοπτικές Του Έργου
Από τις παραπάνω διαπιστώσεις, τίθεται ως θεµελιώδης στόχος η ορθολογική διαχείριση της
αστικής κινητικότητας, προς την κατεύθυνση της βιώσιµης κινητικότητας και σε συµφωνία
µε τους στόχους των πολεοδοµικών σχεδίων. Αυτός επιµερίζεται σε λειτουργική ιεράρχηση
του οδικού δικτύου, µείωση των µετακινήσεων µε Ι.Χ. αυτοκίνητο µε ταυτόχρονη
ορθολογική διαχείριση στάθµευσης, ενθάρρυνση των µετακινήσεων µε ήπια µέσα και µέτρα
προώθησης διατροπικότητας. Επίσης σηµαντική κρίνεται η εξασφάλιση προσπελασιµότητας
όλων των κατηγοριών των χρηστών προς όλες τις αστικές ζώνες, η αύξηση της ασφάλειας
των µετακινήσεων κυρίως στη ζώνη άµεσης επιρροής της εθνικής οδού (έως την κατασκευή
της παρακαµπτήριας αρτηρίας που έχει ξεκινήσει) και η οµαλή διακίνηση αγαθών.
Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί µέσα από συνδυασµένες και συντονισµένες προτάσεις
µέτρων. Το σχέδιο θα βασιστεί κυρίως στην εξέταση εναλλακτικών λύσεων δηµιουργίας

βιώσιµων αστικών και περιαστικών λεωφορειακών γραµµών, που µεταξύ άλλων κύριων
πόλων παραγωγής και έλξης µετακινήσεων θα συνδέονται και µε το σιδηροδροµικό σταθµό,
δίδοντας τη δυνατότητα συνδυασµένης µετακίνησης, κυρίως για εργασία.
Επίσης, δεδοµένου ότι η έρευνα στα νοικοκυριά αποκαλύπτει προθέσεις χρήσης ποδηλάτου,
θα σχεδιαστεί ποδηλατικό δίκτυο, τουλάχιστον στο τµήµα της πόλης που το ανάγλυφο το
επιτρέπει. Έτσι, κατάλληλες στάσεις λεωφορείων θα εξοπλιστούν µε υποδοµή στάθµευσης
ποδηλάτου, όπως και “κοµβικά” σηµεία της πόλης (ελεύθεροι χώροι στάθµευσης,
σιδηροδροµικός σταθµός, πεζοδρόµοι), ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή των µέσων.
Βεβαίως, µεγάλη βαρύτητα δίνεται στο σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης του κέντρο της
πόλης, που ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία. Οργανώνεται στη βάση της προνοµιακής
µεταχείρισης των κατοίκων, της υψηλής εναλλαγής στάθµευσης σε µερικούς επιλεγµένους
εµπορικούς δρόµους, παραχωρώντας ταυτόχρονα ειδικές θέσεις διανοµής εµπορευµάτων,
καθώς και στην πλήρη αξιοποίηση των τεσσάρων ελεύθερων χώρων στάθµευσης στις βόρειες
παρυφές του κέντρου, κυρίως ως χώρων στάθµευσης τύπου “Park + Walk”.
Τα µέτρα αυτά θα εξεταστούν υπό το πρίσµα συνθηκών ασφάλειας, άνεσης και εύκολης
πρόσβασης από όλες τις κατηγορίες των χρηστών. Επιπλέον, θα συνδυαστούν µε τα άµεσα
σχέδια του δήµου για πεζοδρόµηση ορισµένων κεντρικών οδών και τοποθέτηση φωτεινών
σηµατοδοτών στην πόλη, ενισχύοντας περαιτέρω το βάδισµα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα
συµβάλει και η ολοκλήρωση της παρακαµπτήριας αρτηρίας της πόλης.
Αναφορικά µε τη διακίνηση των αγαθών, πέραν των ειδικών θέσεων στάθµευσης για διανοµή
και της δηµιουργίας κατάλληλου ωραρίου φορτοεκφορτώσεων, το σχέδιο θα εξετάσει τη
δυνατότητα εγκατάστασης χώρου αστικού εφοδιασµού στην περιοχή του σιδηροδροµικού
σταθµού. Η θέση αυτή ενδείκνυται διότι, αφ’ ενός συνάδει µε συναφείς στόχους του Γ.Π.Σ.
και αφ’ ετέρου µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της µεταφοράς εµπορευµάτων
σιδηροδροµικώς και συνεπώς στην προώθηση της διατροπικότητας.
Παρ’ όλ’ αυτά για την επιτυχία του Σχεδίου Αστικών Μετακινήσεων της Έδεσσας
απαραίτητη είναι η σύµφωνη γνώµη των κατοίκων της και των διαφόρων επαγγελµατικών
οµάδων. Για το λόγο αυτό, αναγκαία είναι η ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις προσφερόµενες
εναλλακτικές λύσεις µετακίνησης και τα οφέλη από αυτές, καθώς και η διαβούλευση πριν την
οριστικοποίηση των αποφάσεων για διευθετήσεις υποδοµής και ρυθµίσεις.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όλα τα µέσα µεταφοράς αποτελούν τµήµα της µεταφορικής αλυσίδας (Carré et al, 2003). Τα
P.D.U., αναλαµβάνοντας τον ορθολογικό αστικό συγκοινωνιακό σχεδιασµό, αποδίδουν στο
κάθε µέσο τη θέση στη µεταφορική αλυσίδα που τους αρµόζει, σύµφωνα µε τα
χαρακτηριστικά κάθε µετακίνησης και κάθε µετακινούµενου, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη
τις αντοχές του δοµηµένου και φυσικού περιβάλλοντος.
Η διατροπικότητα υπηρετεί και αναδεικνύει τις συνιστώσες των P.D.U. και αντιστρόφως
κάθε συνιστώσα συµβάλλει µε τον καταλληλότερο τρόπο στη συνδυασµένη χρήση των
µέσων. Η αλληλεξάρτηση αυτή γίνεται ακόµη πιο έντονη στα ήπια µέσα µετακίνησης, που
τίθενται στην καρδιά της διατροπικότητας των P.D.U., προάγοντας τη βιώσιµη κινητικότητα
και την ποιότητα ζωής.

Αυθόρµητα, λοιπόν στις µέρες µας, ανακύπτει η ανάγκη βιώσιµου αστικού συγκοινωνιακού
σχεδιασµού, εξαιτίας των προβληµάτων στις µετακινήσεων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, για
τα οποία το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης έχει η αυξηµένη χρήση των µηχανοκίνητων µέσων.
Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον, στα
πλαίσια του 6ου προγράµµατος δράσης, δίνει κατευθύνσεις για ολοκληρωµένη διαχείριση του
περιβάλλοντος και για σχέδια βιώσιµων αστικών µεταφορών, βασιζόµενα σε εµπειρίες
πόλεων και απόψεις ειδικών. Τα γαλλικά σχέδια αστικών µετακινήσεων µπορούν να
αποτελέσουν ένα καλό πρότυπο προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς συνθέτουν τεχνογνωσία
προς αξιοποίηση από πόλεις της Ευρώπης (Offner, 2006).
Σ’ αυτή τη λογική εκπονείται το Σχέδιο Αστικών Μετακινήσεων της αστικής δοµής της
Έδεσσας, υπό το πρίσµα των αρχών των γαλλικών σχεδίων, στοχεύοντας στην οργάνωση
ενός βιώσιµου και διατροπικού συστήµατος αστικής κινητικότητας, µε προοπτική γενίκευσης
τουλάχιστον σε ανάλογες ελληνικές πόλεις.
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