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Βιώσιμη κινητικότητα

� Βιωσιμότητα

 Η κάλυψη των αναγκών του παρόντος χωρίς την πρόκληση κινδύνου για την 
κάλυψη των αναγκών μελλοντικών γενιών.

� Κινητικότητα

 Η δυνατότητα της ελεύθερης μετακίνησης πολιτών και εμπορευμάτων και 
προσέγγισης ενός προορισμού σε ικανοποιητικό χρόνο και κόστος.

� Βιώσιμη κινητικότητα

 Η δυνατότητα αύξησης της κινητικότητας με ισοστάθμιση του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους που προκαλεί ένα 
σύστημα ή μέσο μεταφοράς.

� Συνιστώσες της βιώσιμης κινητικότητας:

 Περιβάλλον

 Κοινωνία

 Οικονομία



Βιώσιμο σύστημα μεταφορών

� Βιώσιμο σύστημα μεταφορών

 Καλύπτει τις ανάγκες προσβασιμότητας και κινητικότητας σε ατομικό, 

κοινωνικό και εταιρικό επίπεδο. 

 Προστατεύει τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 Προωθεί την ισότητα μεταξύ της παρούσας και των μελλοντικών γενεών.

 Προσφέρει εναλλακτικές επιλογές μεταξύ των μέσων μεταφοράς.

 Υποστηρίζει μια ανταγωνιστική οικονομία και μια ισορροπημένη 

περιφερειακή ανάπτυξη.

 Μειώνει τις εκπομπές ρύπων και αποβλήτων εντός των ορίων απορρόφησης 

του πλανήτη.

 Χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Ελαχιστοποιεί την κατανάλωση αστικού χώρου και την πρόκληση θορύβου.



Βιώσιμα μέσα μετακίνησης

� Βιώσιμα αστικά μέσα μετακίνησης

 Περπάτημα

 Ποδήλατο

 Δημόσια Συγκοινωνία

 Συνδυασμένες Μετακινήσεις



Πόλη φιλική για τον πεζό

� Χαρακτηριστικά μιας πόλης «φιλικής» για τον πεζό (walkable city)

 Ασφαλές οδικό περιβάλλον (οδική & προσωπική ασφάλεια).

 Προσβασιμότητα σε επιθυμητούς προορισμούς με τη χρήση εναλλακτικών του 

ΙΧ αυτοκινήτου μέσων μετακίνησης. 

 Περισσότερες ευκαιρίες για να είναι οι πολίτες πιο δραστήριοι σωματικά.

 Σχεδιασμός για όλους.

Άνεση

Προσωπική 

ασφάλεια

Walkability

Οδική ασφάλεια

Προσβασιμότητα

Ελκυστικότητα



Μεθοδολογία ελέγχου και αξιολόγησης του οδικού 
περιβάλλοντος κίνησης των πεζών



Περιοχή μελέτης: Βόλος (κέντρο πόλης)



Κωδικοποίηση οδών (οδικά τμήματα – διαβάσεις)



Αποτύπωση οδικής υποδομής



Αποτύπωση οδικής υποδομής











Δείκτες οδικών τμημάτων



Βαθμολόγηση οδικού περιβάλλοντος κίνησης πεζών

� Βαθμολόγηση οδικών τμημάτων και διαβάσεων σε κάθε πλευρά της οδού (9 

ερωτήσεις για τα οδικά τμήματα και 6 για τις διαβάσεις).

� Εκπαίδευση της ομάδας των ερευνητών – επιθεωρητών.

� Διατήρηση της σύνθεσης της ομάδας για όλη την περιοχή μελέτης.

� Θέσπιση ίδιων συντελεστών βαρύτητας για κάθε χαρακτηριστικό της οδού.

� 5-βάθμια κλίμακα βαθμολόγησης Likert

 Ανεπαρκές (1)

 Χαμηλό (2)

 Μέτριο (3)

 Καλό (4)

 Πολύ καλό (5)



Βαθμολόγηση χαρακτηριστικών οδικών τμημάτων



Βαθμολόγηση χαρακτηριστικών διαβάσεων



Βαθμολόγηση οδικού περιβάλλοντος κίνησης πεζών



Προτάσεις 

� Η βελτίωση των συνθηκών πεζής μετακίνησης απαιτεί την ανάληψη δράσεων 

για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος, ως εξής:

 Ορθή τήρηση των προδιαγραφών σχεδιασμού και κατασκευής της οδικής 

υποδομής για την κίνηση των πεζών.

 Διαρκής επιθεώρηση και συντήρηση της οδικής υποδομής. 

 Απομάκρυνση των μόνιμων και κινητών εμποδίων επί του άξονα κίνησης των 

πεζών στα οδικά τμήματα και τις διαβάσεις.

 Βελτίωση του επιπέδου φωτισμού της οδού κυρίως στις διασταυρώσεις.

 Βελτίωση της αισθητικής των οδών (προσόψεις κτιρίων, καθαριότητα).

 Ενημέρωση των πεζών για την ασφαλή κίνηση στις οδούς.



Φωτορεαλιστική απεικόνιση (οδικό τμήμα)



Φωτορεαλιστική απεικόνιση (οδικό τμήμα)



Φωτορεαλιστική απεικόνιση (οδικό τμήμα)



Φωτορεαλιστική απεικόνιση (διάβαση)



Φωτορεαλιστική απεικόνιση (διάβαση)



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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