Ερευνητικό έργο: “Οργάνωση πολυτροπικών συστηµάτων αστικών µετακινήσεων, µε έµφαση στις
παραµέτρους ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος” (ΠΕΝΕ∆ 2003 – κωδ.489)

Κυριότερες διαφορές µεταξύ γαλλικών Σχεδίων Αστικών
Μετακινήσεων (Plans de Déplacements Urbains - P.D.U.) και
ελληνικών µελετών αστικής κυκλοφορίας
Αρκετές µα κυρίως ουσιαστικές είναι οι διαφορές µεταξύ των µελετών αστικού
συγκοινωνιακού σχεδιασµού που εκπονούνται στη Γαλλία και την Ελλάδα. Η λογική της
βιώσιµης κινητικότητας που υπηρετούν τα P.D.U., καθώς και η συγκεκριµένη µεθοδολογία
εκπόνησής τους, τα έχει καταστήσει ιδιαίτερα σηµαντικά στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ ελληνικών και γαλλικών κυκλοφοριακών µελετών, τόσο σε
επίπεδο φιλοσοφίας και αρχών, όσο και σε επίπεδο εκπόνησης των ίδιων των µελετών,
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ελληνικές µελέτες αστικής
κυκλοφορίας

P.D.U.

Συνιστώσες συστήµατος αστικών µετακινήσεων
• έννοια της µετακίνησης,

• έννοια της κυκλοφορίας,

• ολοκληρωµένη εξέταση όλων των

• εστίαση στην κυκλοφορία και τη

συνιστωσών του συστήµατος των
αστικών µετακινήσεων

στάθµευση οχηµάτων, πολλές φορές ως
αυτόνοµων λειτουργιών, µε ιδιαίτερη
έµφαση στα Ι.Χ. οχήµατα

Χρήστες συστήµατος αστικών µετακινήσεων
• εξέταση όλων των χρηστών µε

• πέραν των οδηγών µηχανοκίνητων µέσων,

προτεραιότητα στους πλέον ευάλωτους

τα τελευταία χρόνια αρχίζει να υπάρχει
στροφή προς την εξέταση των πεζών και
των Α.Μ.Ε.Α.

Γεωγραφικό πλαίσιο
• πεδίο εφαρµογής: περιοχή των

καθηµερινών µετακινήσεων, συνήθως
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα. Νοµοθετική
υποχρέωση εκπόνησης P.D.U. σε
αστική συγκέντρωση > 100.000
κατοίκων.
• περιοχή µελέτης: ίδια ή ακόµη

µεγαλύτερη του πεδίου εφαρµογής.
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• πεδίο εφαρµογής: η πόλη µε τα στενά της

όρια ή συχνότερα το κέντρο της
µεµονωµένα (οι Γ.Μ.Μ.Κ. εξετάζουν
ορισµένες φορές αστικές δοµές πέραν της
µιας πόλης). ∆εν υπάρχει κανενός είδους
δέσµευση εκπόνησής τους.
• περιοχή µελέτης: ίδια ή σπανίως

µεγαλύτερου εύρους από το πεδίο
εφαρµογής
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Προδιαγραφές
• συγκεκριµένη µεθοδολογία εκπόνησης

• ανυπαρξία κοινών και ενιαίων

προδιαγραφών. Οι φορείς ανάθεσης των
µελετών ή ακόµα και οι ίδιοι οι µελετητές
συντάσσουν τις προδιαγραφές.

• ύπαρξη προδιαγραφών για όλα τα

στάδια εκπόνησης του έργου.

Χρονικός ορίζοντας
• µεσοπρόθεσµος (περίπου 10 χρόνια),

ωστόσο ο προγραµµατισµός
εφαρµογής κλιµακώνεται, καθώς η
υλοποίηση των σχεδίων εκκινεί µε
µέτρα άµεσης εφαρµογής και
ολοκληρώνεται σταδιακά.

• Γ.Μ.Μ.Κ.: Μακροπρόθεσµος (10 - 20

χρόνια)
• Βραχυπρόθεσµες µελέτες: έως 5 χρόνια

∆ιαδηµοτικότητα
• συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ για την

εκπόνηση των P.D.U.
• γίνεται πράξη µέσω του εκτενούς

πεδίου µελέτης και εφαρµογής PDU,
που καθιστά απαραίτητη προϋπόθεση
τη συνεργασία µεταξύ δήµων,
δηµοτικών αρχών και υπηρεσιών

• δεν επιβάλλεται, λόγω του περιορισµένου

γεωγραφικού πλαισίου. Γενικότερα, δεν
υφίσταται καν ή σπανίζει η συνεργασία
µεταξύ ∆ήµων είτε όµορων είτε όχι.

∆ιατροπικότητα
• προώθηση συνδυασµένης χρήσης των

µέσων µεταφοράς, θέτοντας στην
καρδιά του ζητήµατος τα ήπια µέσα
µετακίνησης (πόδια, ποδήλατο, Μ.Μ.Μ.)
• έννοια κυρίαρχη σε όλα τα στάδια των

σχεδίων, από τους στόχους έως τα
προτεινόµανα µέτρα

• έννοια πρακτικά αγνοούµενη. Οι ελληνικές

µελέτες παραµένουν στην πολιτική
ανταγωνισµού µεταξύ Ι.Χ. και ∆.Σ., που
δεν έχει αντικατασταθεί από αναζήτηση
συµπληρωµατικότητας µεταξύ των
διαφόρων µέσων µεταφοράς
• πρόσφατη τάση: δηµιουργία χώρων

στάθµευσης τύπου P+R ή/και P+W κυρίως
στα 2 µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα,
Αθήνα (µετρό Αθήνας) και Θεσσαλονίκη
(περιµετρικά του υπερκέντρου της
Θεσσαλονίκης)
∆ιεπιστηµονικότητα
• έννοια διασφαλισµένη κατ’ αρχήν
• συνεργασία κυρίως µεταξύ ειδικών του

συγκοινωνιακού σχεδιασµού,
αρχιτεκτόνων και πολεοδόµων
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• δεν υφίσταται. Σπάνια, αν όχι µηδενική η

συµβολή πολεοδόµων ή άλλων συναφών
ειδικοτήτων στην εκπόνηση
συγκοινωνιακών µελετών.
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Συνάφεια µε άλλα σχέδια
• αυστηρή νοµοθετική επιταγή η

συνάφεια και συµβατότητά τους µε τα
πολεοδοµικά σχέδια SCoT (αντίστοιχο
των ελληνικών Ρυθµιστικών Σχεδίων)
και PLU (τοπικό σχέδιο πολεοδοµίας)
• άµεσος συσχετισµός µεταξύ

• έλλειψη συντονισµένου πολεοδοµικού και

συγκοινωνιακού σχεδιασµού. Κατά κανόνα
οι κυκλοφοριακές µελέτες βασίζονται σε
προαποφασισµένα και τις περισσότερες
φορές µη εγκεκριµένα Ρυθµιστικά Σχέδια.
• η σχέση πολεοδοµίας – µεταφορών,

πολεοδοµίας και µεταφορών, καθώς
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου
νοµίσµατος

συνήθως αρκείται στην επισήµανση
χρήσεων γης της περιοχής µελέτης, που
λειτουργούν ως πόλοι παραγωγής και
έλξης µετακινήσεων.

Ασφάλεια µετακινήσεων
• σφαιρική εξέταση: οδική και “κοινωνική”

ασφάλεια, µε όρους αντικειµενικότητας
και υποκειµενικότητας (αίσθηµα
ανασφάλειας)
• προσέγγιση πρόληψης του

• περιορισµός στα στενά πλαίσια εξέτασης

των οδικών ατυχηµάτων, και την εύρεση
“µελανών θέσεων”.
• λογική της θεραπείας και όχι της

πρόληψης του προβλήµατος.

προβλήµατος
Μεταφορά – παράδοση εµπορευµάτων στην πόλη
• αντικείµενο οργανικής ένταξης στο

σύνολο των αστικών λειτουργιών.
• συστατικό στοιχείο των P.D.U.
• προσπάθεια ελαχιστοποίησης

• στην καλύτερη περίπτωση, αντικείµενο

µεµονωµένων ρυθµίσεων και µέτρων, µε
όρους θέσεων και ωραρίων
φορτοεκφόρτωσης

προβληµάτων που προκαλούνται από
τις εµπορευµατικές ροές, µε ταυτόχρονη
βελτίωση της µετακίνησης και διανοµής
των εµπορευµάτων.
Συνεργασία - συντονισµός
• οριζόντια και κατακόρυφη συνεργασία

σε όλα τα επίπεδα εξουσίας
• συντονισµός δράσεων µεταξύ όλων των

• σπανίως επιτυγχάνεται συνεργασία είτε

µεταξύ εµπλεκόµενων φορέων, είτε µεταξύ
διαφορετικών κυβερνητικών επιπέδων

εµπλεκόµενων φορέων
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∆ιαβούλευση – συµµετοχή πολιτών
• στοιχεία-κλειδιά των PDU.

• δεν υπάρχει γενικότερα εµπειρία από

• υπάρχει πληροφόρηση - συµµετοχή -

διαβούλευση ενδιαφεροµένων πολιτών
και διαφόρων κοινωνικών και
επαγγελµατικών αρµόδιων
οργανώσεων, σε όλα σχεδόν τα στάδια
εκπόνησης του σχεδίου.
• αποτελεί sine qua non συνθήκη

προσυπογραφής και εν τέλει
οικειοποίησης του σχεδίου από το
κοινωνικό σύνολο και συνεπώς
παράγοντα επιτυχίας του σχεδίου

πραγµατικές συµµετοχικές διαδικασίες. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται ερήµην των
πολιτών, οι οποίοι συνήθως τις
πληροφορούνται µετά τη λήψη τους.
• βέβαια, ούτε οι πολίτες από την πλευρά

τους είναι ενεργοί, ώστε να διεκδικούν τη
συµµετοχή τους στη χάραξη πολιτικών και
στη λήψη των αποφάσεων.

Παρακολούθηση – αξιολόγηση
• επαναληπτική διαδικασία: εφαρµογή σε

εναλλακτικά σενάρια (ex ante) και στο
τελικό σχέδιο (ex ante και ex post).
Ιδιαίτερα σηµαντικό το σύστηµα
παρακολούθησης και διαρκούς
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του
υλοποιηθέντος σχεδίου.

• εφαρµογή σε εναλλακτικά σενάρια (ex

ante) και στο τελικό σχέδιο (µόνον ex
ante). ∆εν πραγµατοποιείται ex post
αξιολόγηση, δεν υφίσταται
παρακολούθηση του υλοποιηθέντος
σχεδίου.

• επίσης, µετά την πάροδο 5 ετών, το

σχέδιο πρέπει να αξιολογείται και να
αναθεωρείται, αν κριθεί απαραίτητο.
Προτεινόµενα µέτρα
• καθορισµός στρατηγικής,

• η σειρά καθορισµού στρατηγικής,

προσανατολισµών και εν συνεχεία
πρόταση συνδυασµένων και
συντονισµένων µέτρων και
παρεµβάσεων.
• η συνάφεια στόχων και µέτρων

“χτίζεται” καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας.

στοχοθεσίας και εν συνεχεία της πρότασης
µέτρων δεν τηρείται πάντοτε, διότι
σπανίζει η ύπαρξη ενιαίας στρατηγικής.
Συνηθέστερα συναντάται η πρόταση και
εφαρµογή µεµονωµένων µέτρων, για την
αντιµετώπιση κάποιων διαπιστωµένων
δυσλειτουργιών.

Οικονοµικοί πόροι
• σύνθεση προϋπολογισµού µέσω

δηµοτικών και διαδηµοτικών πόρων
(π.χ. versement transport).
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• δηµοτικός προϋπολογισµός που

ενσωµατώνει συµβατικούς πόρους
προερχοµένους από την κεντρική διοίκηση.
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