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Στους γονείς μου, Σταύρο και Κυριακή

και

την αδερφή μου Κατερίνα



ΜΑ21ΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

EYXAPJΣTJEΣ

Πρωτίστως, θα ήθελα να εux.αριστήσω τους γονείς μου, Σταύρο και Κυριακή, γ1α

- την οικονομική, αΊJJι. κυρίως την ηθική "ποστήριξη πο" μα" παρείχαν καθ' όλη τη

διάρκεια των σπoUΔών μο" την αδερφή μο" Κατερίνα, για τις χρήσιμες uπoδείξεις της

σχετικά με θέματα ύφους και διατύπωσης του κειμένου της εργα~ καθώς επίσης και για

την αμέριστη βοήθειά της ό'λJJ. αυτά τα χρόνια, κυρίως σε εργασίες που σχεt'iζoνταν με

ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ΕUΧαριστήσω τη θεία μο" E"ΘUμία

Τσαπικίδου για την ΠOλύnμη και συνεχή βοήθεια της στη συλλΟ'Υή στοιχείων, σημαντικών

για την εκπόνηση όχι μόνον της παρούσας διπλωματικής, αΊJJι. και πολλών άλλων

εργασιών των φοιτητικών μου χρόνων.

Ειδικές ευχαριστίες θα επιθυμούσα να απευθύνω στον επιβλέποντα την εργασία κ.

Παντoλtoντα Δ. Σκάγιαννη, Αναπληρωτή Καθηγητή το" Τμήματος Μηχανικών

Χωραταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής ΑνΆΠΤUξης, για το χρόνο πο" μο" αφιέρωσε

και για τις πολύτιμες σuμβo"λtς το" σε κάθε προβληματισμό πο" μο" δημιο"ργήθηκε

χωρίς την καθοδήγηση και τις uπoδείξεις το", θα ήταν αδύνατη η πρayματοποίηση το"

παρόντος πονήματος.

ΤέΜ>ς, θα ήθελα να εκφράσω τις ΕUΧαριστίες μο" για τις uπoδείξεις το"ς και την

πολύτιμη βοήθεια πο" μο" προσέφεραν ΚUρίως κατά τη σuλλayή της βιβλιογραφίας:

• τον κ. Ιωάννη Τόσκα, Συγκοινωνιολόγο του Οργανισμού Ρυθμιστικού

Θεσσαλσνίκης,

• τον κ. Θεόδωρο Νάτσινα, Συγκοινωνωλόγο,

• τον κ. Συμεών Παπαδόπουλο, Συγκοινωνιολόγο του Συμβουλίου Αστικών

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και

• τον κ. Πέτρο Μαλλίνη, Πολιτικό Μηχανικό, "πόλληλο της EΓVατίας Οδός Α.Ε.

Κλείνοντας, εux.αριστώ όλους όσους μου συμπαραστάθηκαν και με συμβούλευσαν

καθ' όλη τη δ,άρκεια της φοιτητικής μο" ζωής, ενώ ζητώ ΣUΓΓνώμη σε όσο"ς ΤUΧόν

παρέλειψα.

ΤΣΑΙΠΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

ΑΠΘ Aριστ0tέ4ω Πανεmστήμω ΘεσσαM>Vίκης

ΒΙΠΕΘ Βωμηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης- ΓΜΜΚ Γενική με)J:τη μεταφορών και κυκλοφορίας

ΓΠΣ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδω

ΔΑΣ Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες

ΔΕΗ Δημόσω Επιχείρηση Ηλεκτρισμοό

ΔΕΘ Διεθνείς Έκθεση Θεσσαλονίκης

ΕΕ ΕυρωπαΙκή Ένωση

ΕΟ Εθνική Οδός

ΕΠΑ Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης

ΕΠΘ Ευρότερη Περιοχή Θεσσαλονίκης

ΕΣΘ Εμπορικός (Σιδηροδρομικός) Σταθμός Θεσσαλονίκης

ΕΣΚ Ευρωπαϊκή Συγκοινωνιακή Κοινότητα

ΕΣΠ Ευρωπαϊκή Συγκοινωνιακή Πολιπκ:ή

ΕγΑΘ Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

ΖΟΕ Ζώνη Οικιστικού ΕλέΥχου

ΘΜΑΕ Θεσσαλονίκη Μετρό Α Ε.

ΚΑΣ Κεντρικό Αρχαωλογικό Συμβούλω

ΚΠΣ Κοινοτικά Πλαίσω Στήριξης

ΚΤΕΛ Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων

ΜΕΑ Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων

ΜΗΚ Μέση Ημερήσω Κυκλοφορία

ΜΘΑΕ Μετρό Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΜΜΜ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

ΝΟΘ Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης

ΝΣΣ Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

ΟΑΘ Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

ΟΑΣΘ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

ΟΑΘ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας

ΤΣΑΙΠΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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MRT

RATP

Οργανισμός (ΡυθμιστικoU Σχεδίου και Προστασίας

Περιβάλλοντος) ΘεσσαλoνίΙCΗς

Opyαvισμός Τomκής AιrcoδιoίΙCΗσης

ΟΡΥανισμός TηλεmKOινωνιών Ελλάδας

ΟΡΥανισμόςΎδρευσης ΘεσσαλoνίΙCΗς

Αυτοκινητόδρομος Πάτρας - Αθηνών - ΘεσσoλOνίΙCΗς 

Ευζώνων

Πρώην ΓιουΥκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Περιαστική Ζώνη ΘεσσαλoνίΙCΗς

Πολεοδομική Μελέτη

Προαστιακάς Σιδηράδρομος

Πολεοδομικό Σuyκρότημα ΘεσσαλoνίΙCΗς

Ρυθμιστικό Σχέδιο ΘεσσαλoνίΙCΗς

Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τεχνικό ΕmμελητήρlO Ελλάδος f Τμήμα Κεντρικής MαKεδoνiας

TΕΧVOλO'yΙKό Εισαιιδευτικό Ίδρυμα ΘεσσαλoνίΙCΗς

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΥπουΡΥεio Περιβάλλοντος, Xωρoταξiας και ΔημοσίωνΈΡΥων

Χριστιανική Αδελφότητα Νέων ΘεσσαλoνίΙCΗς

Χωροταξικό Σχέδιο

Bureau Intemational des Exρositions (το Διεθνές Γραφείο

Εκθέσεων)

Mass Rapid, Transit (Ταχεία Μέσα ΣιryKOινωνιών)

Ο Οργανισμός Μαζικών Μεταφορών του Παρισιού

TΣAΠIΚlΔHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Ε.σαγωΥή

Η ιδέα για την πραγμαΤΟ1ΟΟίηση της παρο""ας <pγOOloζ ξεκίνησε από το

ενδιαφέρον μου για τις υιroδoμές μεταφορών και την αγάπη μου για την πόλη της

Θεσσαλονίκης, η οποία τα ΤΕΛΕUταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονα κυκλοφοριακά

προβλήματα.

Στόχος της εργασίας είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων της Θεσσαλονίκης και η

διερΕUνηση της βέλτιστης λΙίσης αναστροφής της βεβαρυμένης κατάστασης στην οποία η

πόλη έχει περ1έλθε~ μέσω της αξιαλόγησης των προτάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία

χρόνια για την περιοχή.

Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο. το οποίο αποτελείται από τέσσερα

κεφάλαια, γίνεται μια ιστορική επισκόπηση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των

Μεταφορικών Δικτι>ων της πόλης. Στο δεΙίτερο, το 01ΟΟία περιλαμβάνει τα κεφάλαια 5 έως

11, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προτεινόμενα έργα υποδομής μεταφορών και οι

πιθανές ΠΡΟΟΠτΙκές εξέλιξης και αναμόρφωσης της πόλης, ενώ στο τελευταίο (κεφάλαια

12) επιχεφείται μια πρoαπόθεlα υπόδειξης λ6σης για την επiλυση του κυκλοφοριακοu

προβλήματος της πόλης.

Ειδικότερα, στο ι"" κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας, του Πολεοδομικο'; ΣιryKΡOτήματoς Θεσσαλονίκης, καθώς και του

σχεδιασμο1ί που πραγματοποιήθηκε για τις δΙίο αυτές περισχές τα τελευταία χρόνια Στο 20

κεφάλαιο εmχεψείται μια ιστορική αναδρομή των σοοτημάτων μεταφορών της

Θεσσαλονίκης, ενώ στο 30 κεφόλαιο αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση των

μεταφορικών της δικτύων. Το 40 κεφάλαιο επικεντρώνεται σε μiα προσπάθεια εντοπισμο';

των 1ΟΟλεοδομικών προβλημάτων 1ΟΟυ ανημετωπ(ζουν έξι περιοχές της πόλης, καθώς και

ορισμένων περιοχών προς τις οποίες αυτή επεκτείνεται

Στα τρία πρώτα κεφάλαια του δΕUτερoυ μέρους της εργασίας (κεφάλαια 5, 6, 7),

παρουσιάζονται οι προτάσεις για το τραμ, το μετρό και τον προαστιακό σιδηρόδρομο

αντοίστιχα. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι προτάσεις για την Αρτηρία Διαμπερο6ς

Κυκλοφορίας (80 κεφάλαια), την ΠαράΚτΙα Αστική Συγκοινωνία (90 κεφάλαια) και το

Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (100 κεφάλαια), ενώ το 110 κεφάλαια, συνδυάζοντας τα όσα

εΙΠώθηκαν σε πρσηγοΙίμενα σημεία της μελέτης, επικεντρώνεται στην ΕΧΡΟ του 2008, για

την οποία έχει θέσει υποψηφιότητα η Θεσσαλονίκη, αλλά και στους ορ-{ζοντες που

ανοίγονταιγια την πόλη μετά τη διαργάνωσή της.
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Εν κατακλείδι, στο 120 κεφάλαιο γίνεται αξιολόΥηση των προτάσεων των μελετών.

οι οποίες παροοοιάστηκαν στο δεύτερο μέρος και εισάγεται μία πρόταση αναθεώρησης

των διαδρομών των μεταφορικών συστημάτων της πόλης. που αυτές υποδεικνύουν.
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Μέρος Α: Ιστορική επισκόπηση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των

Μεταφορικών Δικτi>ων της θεσσαλονίκης

J. Β θεσσαλονίκη και η ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας

Οι οικονομικές. τεχνολΟ'Υικές και κοινωνικές μεταλλαγές είχαν ανέκαθεν μια βαθιά

επψροή στη διαμόρφωση των πόλεων. Είναι ήδη γνωστή η μεταμόρφωση των πόλεων

κατά τη διάρκεια της βωμηχανικήςεπανάστασης,ό=ς και της τεχνολοΥικήςεπανάστασης

που επήλθε με την κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων ή βενζινοκίνητων σχημάτων, αλ/ά

και η πω πρόσφατη για την Ελλάδα δραματική διό'Υκωση και μεταμόρφωση των αστικών

κέντρωνπου συνδέεται με την αγροτική έξοδο και την ασnκρtλία.

Το,; περασμένες δύο δεκαετίες πολλές ευρωπαϊκές πόλ'''ς - ανάμεσά τους και η

Θεσσαλονίκη - πέρασαν από μια σοβαρότατη κρίση αποβιομηχάνισης, αλλά και

ταυτόχρονα μεταλλαγής και ανάπτυξης των δομών του ΤΡΙΤσΥενούς τομέα και 'Ιδιαίτερα του

τομέα των υπηρεσιών.

Για το μέλλον, παγκοσμιοποίηση, ενοποίηση και ολοκλήρωση των ayορών,

καλπάζουσα τεχνολοΥική εξέλιξη, απελmθέρωση του διεθνούς εμπορίου, ανταγωνισμός,

αποκρατικοποιήσειι;. συνεχής ανΆΠΤUξη του τομέα των υπηρεσιών, είναι στοιχεία του νέου

οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο πρέπει να ζήσει και να αναπruχθεί η

Θεσσαλονίκη, στοιχεία που θα διαμορφώσουν καθοριστικά την εικόνα της τα προσεχή έτη.

Π~oπnκές ανοίγονται για δραστηΡΙ0ποίηση και οικονομική συνεργασία με τ'ς

χώρες της Νότιας Βαλκανικής που αποτελούν τη φU01κή ενδοχώρο της πόλης, αλ/ά και με

μακρινότερες περιοχές, όπως η Μαύρη Θάλασσα και γενικότερα. η Ανατολική Μεσό'Υειος.

Ο ευρύτερος ρόλος του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ)

εκδηλώνεται μέσα σε μια σεφά από χωρικές ενότητες που ξεκινούν από την Περιφέρεια

της Κεντρικής Μακεδονίας και ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα (Περιφερειακός Ρόλος) και

συvεχiζoνται με τη Νόnα Βαλκανική και τον Ευρωπαϊκό Χώρο (Μητροπολιnκός Ρόλος).

Ήδη από το 1985. με το PυθμισnKό Σχέδω Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ). η Θεσσαλονίκη

θεωρείται ως κέντρο επιπέδου περιφέρειας με ενισχυμένο εθνικό και διεθνή ρόλο. Παρά το

ότι η αναφορά του ΡΣΘ στον περιφερειακό και ευρύτερο ρόλο της Θεσσαλονίκης έγινε σε

τελείως διαφορεnκά δεδομένα, η μετέπειτα δωικηnκή διαίρεση της χώρας με καθορισμό

της Θεσσαλονίκης ως έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η
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πρόκληση του διεθνούς ρόλου που ανnμετωπίζει η πόλη, δικαιώνσuν εκ των πραγμάτων

την επιλσΥή του ΡΣΘ.

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μια και

το Συγκρότημα, το οποίο συγκεντρώνει το ήμισυ σχεδάν του πληθυσμού της, ττς βασικές

παραγωγικές μονάδες, αλλά και ττς κυρώτερες συγκοινωV1ακές εξυπηρετήσεις της

περιοχής (λιμάν~ σιδηροδρομικός σταθμάς, αεροδρόμιο), από αναπτυξιακής πλευράς

ουσιασττκά ταυτiζεται μαζί της.

Με την ίδια λογική ο Μητροπολιτικός ρόλος της πόλης οι προοπτικές του και οι

δυσκολίες του ταυτiζoνται με τtς ανάλογες ΠΡOOΠτtKές όλης της Περιφέρειας, τtς ιστορικές,

γεωπoλιτtKές και οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή που αφορούν πάντα γεωγραφικά

σύνολα και όχι μεμονωμένα ασnKά κέντρα.

1.1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Κεντρική Μακεδονία περιέχει το δεύτερο σε πληθυσμό και σημασία ασπκό

κέντρο της χώρας και χαρακτηρίζεται από δημογραφικό δυναμισμό, σχετtKά υψηλό

επίπεδο διαβίωσης αλλά και ανεργίας, ενώ συγκεντρώνει μεγάλες οικονομικές μονάδες στη

μεταποίηση και τις υπηρεσίες, καθώς και εκπαιδεuμένo και έμπειρο εΡΎαπκό δυναμικό.

Η περιοχή αυτή της Μακεδονίας αποτελούσε ανέκαθεν ένα κομβικό σημείο όπου

έρχονταν σε επαφή οι μεγάλοι δρόμοι από την Ενδοχώρα της ΒολκαV1κής με τη Μεσόγειο

και το λψάV1 της Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω. ο εγκάρσιος δρόμος της ρωμαiJcής Εγνατίας

οδο6 που ένωνε τα λψάνια του Ιονίου με τον Βόσπορο εδώ συναντούσε το μοναδικό

πέρασμα προς τη νόπο Ελλάδα.

Σήμερα η Κεντρική Μακεδονία εξακολουθεί να κατέχει μια ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση

στη διασταύρωση των εθνικών οδικών αξόνων Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης 

Ευζώνων (ΠΆΘΕ) με αυτύν της Καστοριάς - Κοζάνης - Θεσσαλονίκης - Καβάλος 

Θράκης που σύντομα θα ανπκατασταθεί από την υπό KατασκΕUή Εγνατία οδό που θα

ενώνει την Ηγουμενίτσα με την Αλεξανδρούπολη και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα.

Η κεντρικότητα αυτή σε συνδυασμό με το λιμάνι και το δυναμισμό του ασπκ06

κέντρου της Θεσσαλονίκης καθιστά την Περιφέρεια τη δυναμικότερη της χώρας ως προς

τον πληθυσμό. τ/ν παραγωγή και στους τρεις τομείς. το ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν

κατά κεφαλή και τα επίπεδα κατανάλωσης και διαβίωσης. Η ανάπτυξη της περιοχής ήταν
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ιδιαίτερα έντονη σης περιόδους 197J - 1981 και J983 - J990 και αυτό αποκτά σημασiα

αν ληφθεί υπόψη ότι την ίδια περίοδο η ελληνική οικονομία ήταν σε ύφεση. Aπf> τα τέλη

της δεκαετίας του 1980 τα πρώτα δείγματα αντιστροφής των έντονων αναπτuξιακών

τάσεων της προηγούμενης δεκαετίας έχουν γίνει ήδη ορατά, εκφραζόμενα με υψηλά

ποσοστά ανεργίας, περιορισμό ιδιωτικών επενδύσεων, προβλήματα περιβάλλοντος και

υπεραστΙΚΟ1οοίηση ακτών τοο Θερμαϊκού κατά μήκα; αξόνων ιcuκλoφOρίας, όπως και των

ακτών της Χαλκιδικής.

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο δυναμισμός που προσφέρει στην Κεντρική

Μακεδονία η θέση της, ανακόπτεται σε μεγάλο βαθμό από την επψροή του UΠΕΡΤΡOφυωύ

Μητροπολιτικού κέντρου των ΑΟηνών, το οποίο διεκδικεί για τον εαυτό τοο τον

μονοπωλιακό ρόλο διαούνδεσης της χώρας όχι μόνο σε εθνu<ό επίπεδο με τη Δ. Ευρώπη

και τον κόσμο, αλλά και με τον άμεσο Βαλκανικό περtyυρo και ης χώρες της Αν.

Eυρόmης.

Τα ΣUΓκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας μπορούν να σuνoψισθoύν στα εξής:

Πολυάριθμο και σχετικά υψηλής στάθμης εκποιδευΤu<ό δυναμικό.

- Πλούσιοι φUσικOί, εδαφικοί και υδάτινοι πόροι και πλοίκπ.ο υπέδαφος.

Ευνοlκή γεωγραφU<ή θέση στη διασταύρωση των εθνU<ών και διεθνών αξόνων Βορρά

Νότου, Ανατολής - Δύσης.

Παρouσία της Θεσσαλονίκης με την παλιτισηκή και εmχεψηματική της παράδοση.

Δυναμική βιομηχανική βάση.

- Πλούσια διαχρονικά πολιτιστικά και ιστορικά τεκμήρια.

Μεγάλη ανάπruξη αΣΤUCών κέντρων που μπορούν να λειτοορ-Υήσοον ως δυναμικοί

πόλοι ΣUΓκέντρωσης πληΘUΣμoύ και δραστηριοτήτων και βάση για περαιτέρω

αΝΆΠΤUΞΗ της ενδοχώρας.

Από την άλλη, το ΚUρώτερO πρόβλημα αναφορu<ά με τις μεταφορές εντοπίζεται

στην ανεπάρκεια του OριζόνnOυ μεταφορικού άξονα τοορκικά σύνορα - Θεσσαλονίκη 

Ιωάννινα - ΗΥουμενίτσα, που αναμένεται όμως να λυθεί μετά την περάτωση της Εγνατίας

Οδού. Ανεπίφκεια επίσης παρουσιάζει το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο, με έντονα

ιcuιcλoφoριακά προβλήματα στα αστικά κέντρα, καθώς και το αεροδρόμω και το λιμάνι της

Θεσσαλονίκης. Έντονα προβλήματα εμφανίζονται επίσης στα ΣUστήματα διαχείρισης των

αστικών λυμάτων και απορριμμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, με αποτέλεσμα τη

ρύπανση του Θερμιnκoύ, των ποταμών. των λιμνών και των παράκτιων περωχών με

τουριστικές δραστηρώτητες. Τέλος, στη μεταποίηση παρατηρείται πλημμελής οργάνωση
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πoλ/λi)ν επιχεφήσεων, χαμηλή παραγωγικότητα, σημαντικές ελλείψεις υποδομής στις

βιομηχανικές περιοχές και έλλειψη μηχανισμών στήριξης για τη διάχυση της

πληροφόρησης και της τεχνoλιryίας.

Τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα τής χωρίς σχεδιασμό ανάπτυξης

εμφανίζονται αυξημένα στο νομό Θεσσαλονίκης. Αιτίες είναι ο δευτερογενής τομέας, η

αυθαίρετη δόμηση σε περιοχές Β' κατοικίας και η μεταπολεμική πληθασμιακή έκρηξη. Τα

αποτελέσματα επικεντρώνονται κυρίως στη ρύπανση του Θερμαϊκού και την υποβάθμιση

του δομημένου περιβάλλοντος. Όσον αφορά στο ΠΣΘ, η υποβάθμιση του δομημένου

περιβόλλοντος είναι προϊόν κυρίως των πιέσεων μεγιστοποίησης της γαιοπροσόδου μέσω

του συστήματος της αντιπαροχής.

1.1.1. Κατευθύνσεις Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης και Χωροταξικός

Σχεδιασμός στην Περιφέραα Κεντρικής Μακεδονίας

Είναι γνωστό και γενικά αποδεκτό ότι ο Χωροταξικός Σχεδιασμός ιδίως σε επίπεδο

μεΥόλων εδαφικών συνόλων, έχει μια έντονα οικονομική διάσταση και στην ουσία σχεδόν

ταυτίζεται με το σχεδιασμό και την χωρική υλοποίηση της ανάπτυξης των περιοχών αυτών.

Παράλληλα, η πολιτική ανάπτυξης συνοδεύεται ταυτόχρονα από μια πολιτική προστασίας

του φυσικού περιβόλλoVΤoς, αφού το ζήτημα αυτό αναδεικνύεται πλέον σε συστατικό

στοιχείο των επιλιryών για τις μελλοντικές μορφές ανάπτυξης. Ήδη σε ευρωπαlκό επίπεδο,

έχουν αρχtσει να αναζητoUvται μορφές Αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή μορφές που δε θα

στηρίζονται στην κατασπατόληση φυσικών πόρων και ακόμη θα ανανεώνουν τη χρήση

των υπαρχόντων.

Κατά συνέπεια, με το Χωροταξικό Σχεδιασμό επιδιώκεται η παρέμβαση στο χώρο

για την επίτευξη επιθυμητών στόχων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή σύμφωνα

με το πλαίσιο κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής και κάτω από τις επιτayές της

αειφορίας και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Ωστόσο, η σχέση ανάμεσα στη χωροταξική πολιτική και την αναπτυξιακή πολιτική

πρέπει να μην είναι μονομερής (με τη χωροταξική πολιτική να εφαρμόζει τις επιταγές της

αναπτυξιακής), αλλά αμφίδρομη στο βαθμό που η χωροταξική πολιτική θα πρέπει να

προσφέρει tpγoλεia για την ορθολογική επιλογή των έργων, την ιεράΡχηοη των

προτεραιοτήτων και την εξασφάλιση της ζητούμενης περιβαλλοντικής προστασίας. Τελικά,
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μόνο με την αμφίδρομη σχέση μπορεί να εξασφαλισθεί όχι απλά ανάπroξη, άλλο

«αειφόρος» ανάπroξη (DENCO, κ.ά., 200(}Υ).

Σημαντικό ρόλο παiζσ1N για τσ χωροταξικό σχεδιασμό εκτός από τις εθνικές και

περιφερειακές ανωrroξιακές πολιτικές και οι απαιτήσεις που θέτει το ΕUρύτερo κοινοτικό

πλαίσιο και οι πολιτικές της EυρωπαϊΙCΉςΈνωσης.

Τα τελευταία χρόνια ΟΙ πολιτικές ΑUΤΈς εκφράζοναιι ουσιαστικά από τα Σχέδια- Περιφερειακής AΝΆΠΤUΞΗς (ΣΠΑ) ποο σwτάχθηκαν uπoχpεωτ1Kά μtσα και για την

εφαρμογή των Κσινοnκών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμσρφώθηκε από την Ε.Ε. ένας πρώτος ΕUΡΩπαΙKoς

κεντρικός σχεδιασμός και μια συγκροτημένη πολιnκή για τη Χωροταξία, με βάση nς

KατεuθUνσεις της γνωστής έκθεσης "Εορώπη 2000", σύμφωνα με την oπoia:

• Στην προσπάθεια να επιτευχθεί η αειφορία, οι φορείς του σχεδιασμσ6 οφείλουν να

βελnστσποισUν τσ σwδuασμό βισμηχανίας, ενέργειας, μεταφσρών, κατοικίας,

αναΨUXής και τουρισμού. βοηθητικών υπηρεσιών και υποδομής. σύμφωνα με τη

συμβατότητα και τη φέρouσα ικανότητα τσο περιβάλλοντος.

• Έχοντας ως στόχο την αειφόρο ανάπroξη, είναι απαραίτητο να υπόκεινται σε εκτίμηση

περιβαλλoνnKών επιπτώσεων όλες σι συναφείς με τσ περιβάλλον πολιnκές, σχέδια και

προγράμματα.

Τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα από την πρόσφατη ιστορία της περιοχής που

οφείλονται σε μείζσνες γΕωπολlnκές ανακατατάξεις και είχαν άμεση επιρροή στη

χωροταξία, την σργάνωση και τη δομή τοο ΠΣΘ είναι:

η καθοστερημένη ΑΠΕΛΕUΘέρωση τσ 1912, όταν τσ ελληνικό κράτος κω σι δομές τσο

ήταν ήδη παγιωμένες,

η ανταλλσγή των πληθυσμών, η ανάμιξη, άλλο και σρισμtνες φαρές η αντιπαράθεση

του ντόπιου πληθυσμου με το ΠΡOσφUΓUCό στοιχείο,

ο εμφύλιος. οι εκπατρισμοί και οι εκκενώσεις οικισμών που αυτός προκάλεσε στις

συνοριακές περιοχές και

η συνεχής κω διαχρονική σχεδόν ροή των πρoσφUΓων πou χάρισε στη θεσσαλονίκη

τον τίτλο της «μητέρας των προσφύ'Υων».

ΤΣΑΙΠΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7



ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ "ΟΛΗ ΤΗΣ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.2. Το Πολεοδομικό Σuyκρότημα της θεσσαλονίκης (ΠΣθ)

1.2.1. θέση

Το Πολεοδομικό Συγκρότημα τ/ς Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται αμφιθεατρικά στο

μUΧό του Θερμαϊκού κόλπου κατά μήκος τ/ς Βορειοανατολικής ακτής του, ανάμεσα στ/ν

ακτή και τις λοφοσειρές του Ωραιοκάστρου, του AoPtotoxropioυ, του Κέδρινου λόφου και

του Χορτιάτη.

Η θέση αυτή καθιστά το Συγκρότημα κομβικό σημείο του αναπτυξιακού και

οικιστικού κεντρικού άξονα τ/ς χώρας, Αθηνών - Θεσσαλονίκης, αλλά και κέντρο των

οδικών αξόνων Δύσης - Ανατολής (Aδρtατικής - Βοσπόροο) και αφετηρία - τέρμα των

οδικών αξόνων που κατευθύνονται στα ενδότερα της Βαλκανικής.

1.2.2. Διοικηπκή διάρθρωση

Το Πολεοδομικό Σuyκρότημα προήλθε από την ιστορική και οικιστική εξέλιξη της

πόλης της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης με ιστορία άνω των 2.300 χρόνtα, της οποίας ο

αρχικός πυρήνας, το ιστορικό και εμπορικό κέντρο, είναι η «εντός των τειχών» περιοχή του

Δήμοο Θεσσαλονίκης.

Η Θεσσαλονίκη, σαν ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα, είναι το δεύτερο σε μέΥεθος,

μετά την πρωτεύouσα, αστικό κέντρο της χώρας από πληΘUσμtακή άποψη και ο κύριος

πόλος ανάΠΤUξης OλάκληΡOU τσο βορειοελλαδικού χώροο με διεθνή προβολή και

ακτινοβολία.

ΔΙOΙKητtKά, η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί έδρα τοο Υπouργεioo Μακεδονίας

- Θρόκης, της Περιφέρειος Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και της oμΏΝUμης Νομαρχιακής

Αοτοδιοίκησης.

ΛάΥω τοο δοναμισμού και της ραγδαίας ανάπnιξής της, η Θεσσαλονίκη επηρεάζει

άμεσα μtα ευρύτερη γεωγραφική περωχή, πέρα από τα όρtα τοο Πολεοδομικού της

σuyκΡOτήματoς. Η περιοχή αuτή, πou ονομάζεται «EUΡύτερη Περωχή Θεσσαλονίκης»

(ΕΠΘ), ΣUμπίπτει γεωγραφικά με τα όρια της επαρχίας Θεσσαλονίκης. επιπλέον,

περιλαμβάνει ορισμένοος Οργανισμούς Τοπικής Αοτοδωίκησης (ΟΤΑ) της επαρχίας

Λαγκαδά και φτάνει στα νότtα της όρtα ως ης ακτές της Επανομής. Στην ευρύτερη αuτή
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περιοχή το ΠΣΘ έχει άμεσο αντίκτυπο και επίπτωση.

Ειδικότερα, οι περισχές επφροής του ΠΣΘ με στόχο τον ενιαίο ΠΡοΥραμματισμό

τους οριοθετούντοι οπό το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης ως εξής

~ Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) που περιλαμβάνει 15 Δήμους: Αγ.

ΠαίιλιJς, Aμπελόκηπo~ Ελευθέριο - Κορδελιό, Ευκαρπία, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη,

Καλομαριά, Μενεμένη, Νεάπολη, Πανόραμα, Πολίχνη, ΠυλιJία, Σταυραύπολη, ΣυΚΙές,

Τριανδρία.

~ Περιαστική Ζώνη (ΠΖ) με τους Δήμους Θερμαϊκαίι, Θέρμης, Χορτιάτη, Εχεδώρου,

Mίιcρας, Καλλιθέας και Ωραιοκάστροι) και τ/ν κοινότ/τα Πεύκων.

~ Λοιπή περιοχή (ΛΠ), την οποία απoτελιJύν όλιJι οι πραηΥαίιμενοι σΤΑ καθώς επίσης οι

κοινότητες της Επαρχίας Θεσσαλονίκης - πλην των κοινοτήτων Δρυμού, ΛοΥυνών,

Λητής., Μελισσοχωρίοι) και Μεσαίοι) ~ και οι κοινότ/τες Λ1βαδίοι) και Περιστεράς τ/ς

Επαρχίας ΛΟΥκαδά.

1.2.3, Ιστορική εξέλιξη - -ΥεωμορφολοΥία και οικιστική δομή

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με συνεχή ιστορική και χωρική παρουσία σταν ίδιο

χώρα που ξεκινά οπό το 315 πΧ, οπότε και ιδρύθηκε οπό ταν Κάσσανδρο, βασιλιά της

Μακεδονίας. Στη διάρκεια της μακράς αυτής περιόδου - μοναδικής ίσως στον ευρωπαϊκό

χώρα - η πόλη γνώρισε σχεδόν όλες τις δυνατές μορφές αστικού μετασχηματισμού

περνώντας διαδοχικά φάσεις ακμής, παρακμής, φUΣΙKιOν καταστροφών, ερημώσεων και

επαν.άκομψης.

Μέχρι τα τέλη του 1900 αιώνα η δομή της Θεσσαλονίκης είχε τον συμπαγή

oικισnKό χαρακτήρα τ/ς «εντός των τειχών)) πόλης, π-οι) προήλθε ωtό το 1πποδάμειο

σύστημα των ελληνιστικών χρόνων και τ/ν αuστηρή ρωμαϊκή ΟΡΎάνωση των πρώτων μετά

Χριστόν αιώνων, όπως αυτή τροποποιήθηκε σταδιακά στα χρόνια τ/ς BυζαvnVΉς και

Οθωμανικής περιόδου για να καταλήξει στην εθνοθρησκευτική οργάνωση του αστικού

χώρου, χαρακτηριστική των πόλεων της Ανατολής.

Στις αρχές ΤΟι) 19(1) αι. η Θεσσαλονίκη αποτελείται από ένα μωσαϊκό πληθuσμού

που της δίνει ακόμα την έντονη και πολυθόρυβη ζωή ανατολίτικης πόλης (30.000 Έλληνες,

90.000 Ισραηλίτες, 30.000 Μουσουλμάνοι και 8.000 άλλων εθνοτήτων το 1900) (Μοσκώφ,

1988).
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Ωστόσο, μια σειρά γεΥονότα και KOΙVα/νιKooΙKOνOμUCΈς διεργασίες θα αλλοιώσουν

σημαντικά αυτήν την εικόνα τ/ς πόλης μέχρι το tέλoς του ίδιου αιώνα. Τα ΙCUριότερα από

αυτά είναι:

α) Οι προσπάθειες φιλε4υθεροποίηαης και εKΑUΓχρoνιαμ06 της οθωμανικής

διοίκησης. Η UΠO')'ραφή των δUlταγμάτων XQn Σερίφ του Γκιουλχανέ (1839) που

όριζε την έναρξη του Τανζιμάτ στην οθωμανική αυτοκρατορία, και Χάη

Χουμαγι06ν (1856) αποτελεί τομή στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Τα δUlτάΥματα

αυτά που επαπrλoνταν τ/ν ισότ/τα ανάμεσα στους υπηκόους της αυτοκρατορίας,

ανεξάρτητα από το θρήσκευμα άλλαξαν OυσuισnKά τις συνθήκες ζωής των

υπόδουλων πληθυσμών και είχαν αλυσιδωτές εmδράσεις στην πολεοδομία και την

αρχιτεκτονική, Η προσπάθεια θα συνεχισθεί πιο έντονη στο τέλος του 19°U αιώνα

με ΑUΓκεκριμένες ενέργειες και μεγάλα έργα που προώθησε η Οθωμανική

διοίκηση.

β) Οι επενδύσεις του δ1εθνούς κεφαλαίου για τη δημιουρΥία των απαραίτ/των

υποδομών στην πόλη και την περιοχή της ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον

εμπορικό ρόλο που της προόριζαν τα κεφάλαια αυτά.

γ) MUl σειρά από πυρκαγιές (1840, 1849, 1877, 1890, αλλά και αρΥότερα 1910,

1917) που «δ1ευκόλυναν" και επιτάχυναν ης διαδικασίες "ειcσuyΧΡOνισμσ6"

(DENCO, κ-ά., 2ΟΟ0β).

Η πυΡκαΥιά του Ι 890 κατέστρεψε όλο το παραθαλάσσιο τμήμα της πόλης

ανατολικά από τα Λαδάδικα ως το Λευκό Πύργο και ως το ύψος της Αγίας Σοφίας. Η

περιοχή όμως ξαναχτίζεται ως nς αρχές της επόμενης δεκαετίας, ενώ η πυρκαγιά του 19 Ι7

κατέστρεψε ολόκληρο το τμήμα της πόλης νόnα της σημερινής Αγίου Δημητρίου ως την

Αχειροποίητο και την Καμάρα (Μοσκώφ, 1988).

Στα τέλη του 1900 με αρχές του 20°U αιώνα δ1εθνείς και τοπικές

κοινωνικοοικονομικές και δημοΥραφοcές ανακατατάξε1ς δίνουν στην πόλη για πρώτη φορά.

τη λειτουρΥία "πόλης - πρακτορείου" και τη συνδέουν με τα ευρωπα'ίκά καπιταλιστικά

κέντρα (DENCO, κ.ά., 2ΟΟ0α).
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ΠΙνακας 1.1.: Το ξένο κεφάλαιο στη θεσσαλονίκη το 1911

ΚεφάΜι.α (σε εκατ.

~ιruσά φΡό:Υκα)
Οθωμανική Τράπεζα (Έδρα

ΚωνσταντινΟ1ίπολη) 125 Βοετανικά

Τοάπει:α Θεσσ
,

20 Γαλλικά

ΕταωίαMillars (E:uMIa) 50 Βοετανικά

Ηλεκτρικό - ΤροΥιόδρομοι 8 ΒελΥΙκά

Ύδ Θεσσαλονίκηο 5 BελΎlKά

Λιμάνι Θεσσαλονίκης 5 Γαλλικά

Σιδ
,

ομοι Moναστnoίoυ 15 Γαλλικά

Σιδ
,

OuOt Κωνσταντινουπόλεωc 15 Γαλλ.κά

Εταωία Orosdi (Μεταλλεία) 10 Γαλλικά

Μεταλλεία Kασσάνδoαc 4 Γαλλικά

Πετρέλα.α Soconv 2.5 Αμερικάνικα

Διάφοοεο Kα.νoBιoμηyανίεc 5.5 Μικτά

'Λ' 'cr εm1εωήσε1ζ Ι

ΣΥΝΟΛΟ 266
Πητ/: Μοσκωφ, 1988, σd 109

Όσον αφορά στην πολεοδομική δομή της >όλης. το φαινόμενο της εΥκατάστασης

εκτός των τειχών JUtρατηρείται για .ρώτη φορά το Ι 879, άnως μαρτυρά το τουρκικό σχέδιο

της nεριoχής της σημερινής οδού Αγγελάκη που φυλάγεται στα αρχεία του Δήμου

Θεσσαλονίκης με ημερομηνία 1.5.1879.

Είναι γνωστό επίσης .ως ήδη στα 1890 υ>ήρχαν δύο "μεγάΜι Jtρooστια", στα

βορειοδυτικά της Χροσής Πύλης (15.000 nερίπoυ Ισραηλίτες και B01ίλγαρo~ Μιϊκά

στρώματα) και στα νOΤWαναΤOλΙKά (άλλοι 15.000, αστικά,και μικροαστικά στρώματα).

Ωστόσο, η κυριότερη εnέKταση της ούλης χωρίς όμως ιδιαίτερο σχέδιο με μια

μορφή "εκτός σχεδίου δόμησης» έΥινε προς τα ανατολικά, έξω από τα. τείχη, σε μια

lΙεριοχή που είναι γενικώς γνωστή ως "ΧΑΜΗΔΙΕ" ή "ΚΑΛΑΜΆΡΙΑ".

Το ζωηρό ενδιαφέρον για οικιστική ανάπτυξη που επιδεικνύεται, σιiντoμα 1ψΟκαλεί

την ανάnτuξη της .KερδoσKOnίας για τη γη της nεριoχής αυτής. Ιδρύονται εταφεiες

κτηματικές, αΥοράζονται μεγάλες εκτάσεις που τεμαχίζονται σε μικρά οικόπεδα και

ανοικοδομούνται, αγοράζονται εκτάσεις για βiλες και πολυτελείς κατοικίες. Η όλη πεΡ10χι1

αναπτUσσεται ταχUτατα από το 1886, ιδίως δε μετά την ΠUΡKαΎιά του) 890 και την έλευση

ενός αριθμού Ρωσσοεβραίων Jtρoσφύγων στη Θεσσαλονίκη.
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Το πnραλιαKό τμήμα της ευρύτερης αυτής περωχής είναι γνωστό ως περιοχή των

'ΈΞΟΧΩΝ" ή περιοχή των ΠΥΡΓΩΝ και διαρθρώνεται εκατέρωθεν της σημερινής oδOu

Β. Όλγας ως την παραλία προς το ΘερμαΙκό Κόλπο.

Στην περιοχή αστή έξω από τα ανατολικά βυζαντινά τεtxη της πόλεως, γρήγορα

άρχισε να δημιουργείται μια γραμμU<ή πnραθαλάσmα επέκταση με αξώλσΥες βίλες, όπου

έμεναν οι mo εόιtoρolέμποροι,Έλληνεςκαι ξένοΙ, lσραηλΙτες,Φράγκοικαι ΛεβαντίνοιΟι

mo απόμακρες επαύλεις μέχρι το 1900 δεν έφταναν πέρα από το 'Άλλατίνη" εκεί όπου

μέχρι την επέκταση της νέας παραλιακής λεωφόρου υπήρχαν τα ψαροταβερνάκια και οι

μικροταρσανάδες. Μέχρι τα χρόνια της απελευθέρωσης δημιουργήθηκε από το Λευκό

ΠίΨΥΟ μέχρι το Ντεπό ανάμεσα στην παραλία και στον δρόμο που σήμερα ονομάζεται

Bαmλέως Γεωργίου και Βασ1λiσσης Όλγας, μια σuνoUCΊα πρωτάγνωρη για τη

Θεσσαλονίκη. Χτίστηκαν πολλές επαtίλεlς για θέρετρα των πλουσίων που γρήγορα με την

εΥκατάσταση του Utποκίνητου τραμ έΥιναν τόπος μόνιμης διαμονής.

Λίγο μετά τα μέσα του 190\1 αιώνα αλλάζει και ο πολεοδομικός κανονισμός

(κ6>δικας ΤΣU 1864 και σε ΣUΝέχεια του 1891).

Τελικά με τις αλλαγές και τις επεκτάσεις που έγιναν την εποχή αστή, για πρώτη

φορά διασπόταl η σuμπαyής ορθσΥωνική, περίκλειστη στα τείχη, δομή της πόλης και

μετασχηματίζεται προς την KατεtίθUΝση μιας γραμμικής ανάπtuξης κατά μήκος των

βαmκών αξόνων εmKOlνωνίας και κυρίως κατό μήκος της παραλιακής ζώνης (DENCO,

κ.ά.,200Ογ).

] .2.4. Η περίοδος τσο μεσοπολέμου

Τρεις παράγοντες αποφασισηκής σημασίας και διάρκειας επηρεάζουν τη δομή της

πόλης σε όλη την περίοδο του μεσοπολέμου και μετά από αυτήν:

• Η πυρκαγιά του 1917, ο σχεδιασμός της νέας πόλης από την ομάδα Hebrard 

Mawson. και η σταδιακή εφαρμογή του.

• Η ανταλλαγή των πληΘUΣμών μεταξtί Ελλάδος και Τoυρκiας, η απσχώρηση των

μουσουλμάνων κατοίκων και η έλευση των πρoσφt'ryων.

• Η έναρξη της εσωτερικής μετανάσΤΕUΣης, οι απαρχές της εκβωμηχάνισης, ο

μετασχημαnσμός του αγροτικού στοιχείου σε εΡΎαnκό δυναμικό και η

ασnκοποίηση της πόλης.
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Η πυρκαγιά του 1917 οάρωσε μεγάλο τμήμα της πόλης και κατέστησε δυνατή μια

πρωτόyvωρη για την εποχή και τον ελληνικό χώρο πολεοδομική παρέμβαση. Ο πρώτος

σχεδιασμός έγινε από τον Ε. Hebrard το 1919 στα πλαίmα της σόνταξης του νέου Σχεδίου

πόλης. Η εφαρμογή και η υλοποίηση του σχεδίου Hebrard με ης τροποποιήσεις που

υπέστη, κράτησε σχεδόν μέχρι τις παραμονές του Β' Παγκοσμίου πολέμου. Ο Σχεδιασμός

_ αυτός εξορθολογίζει το κέντρο της πόλης, δημιουργεί ένα ιεραρχημένο οδικό δίκτuo και

μια νέα σόγχρσνη λειτουργική οργάνωση της πόλης. Το μειονέκτημα του, όμως, ήταν το

γεγονός ότι στηριζόταν σης μορφολογικές αντιλήψεις του τέλους του 1900 αιώνα,

αντιλήψεις που ήταν ήδη μερικά ξεπερασμένες mu την εποχή της εφαρμογής του σχεδίου

(τις δεκαετίες του '20 και του '30). εποχή που εισάΎεται πλέον το αυτοκίνητο στην

Ελλάδα.

Λίγο αργότερα, το 1933, ο Le Corbusie και η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων

δ1ατυπώνουν στο 40 συνέδριο CIAM τις αρχές της Χάρτας των Αθηνών που θεωρείται η

απαρχή της σόΥχρσνης πολεοδομίας και αναγνωρίζει την κυκλοφορία σαν βασική

λειτουργία της πόλης.

Λε1τουΡΥικά το σχέδω Hebrard είνα1 1δια1τέρως ειcOU"yχΡοV1σt1Κό κα1 κυρωλεΙCΤ1Kά

εισόΥει την πόλη στον (βιομηχανικό και μηχανοκίνητο) 20· αιώνα. Διαχωρίζει ης

λειτουργίες, αναγνωρίζει και οργανώνει τους εmμέρoυς χώρους της κάθε μιας (λιμόν~

υποδομές και χώΡΟ1 εμπορίου ~ bazaars στο κέντρο. διοίκηση, εκπαίδευση, σιryK01νωνiες,

αστικά κα1 περιφερειακά πάρκα, ζώνες κατοικίας κα.), μεριμνά Ύια την κυκλοφοριακή

τους εξυπηρέτηση και τη μελλoVΤOκή τοος εξέλιξη.

Το τελικό σχέδιο της πόλης που ολοκληρώνεται το 1929, λειτουργικά ακολουθεί σε

μεγάλο βαθμό την πρόταση Hebrard, αλλά oivul αρκετά αποδυναμωμένο όσον αφορά τους

ελεύθερους χώρους, η δόμηση είναι Π10 πυκνή, ΟΙ δρόμοι στενότεΡΟ1, ενώ η συνέχεια και η

ιεράρχηση τους κατά τμήματα χάνεται Μεγάλο τμήματα του προβλεπόμενου Grand Ρ,τε

δίπλα στην εντός των τειχών πόλη, έχουν πλέον αντtKατασταθεί από προσψιηικούς

οικισμούς (Σαράντα Εκκλησίες, Άγιος Πσόλος, Τριανδρία), τα δε εναπομείναντα θα

αντΙKατασταθoUν στις επόμενες δεκαετίες από τη Διεθνή Έκθεση και το Πανεπιστήμιο.

Το σχέδιο Hebrard και το τελικό σχέδιο του 1929 έχαυν μια σημαvτoκή έλλειψη που

θα αποβεί μοιραία για ορισμένες σημαVΤOKές ρυθμίσεις. Δεν αναγνωρίζουν τους

(άΥνωστους ακόμα τότε) αρχαιολσΥ1κους χώρους μέσα στον ιστό της ιστΟΡ1κής περιοχής

της πόλης. Η μεταγενέστερη αποκάλυψη τους θα ματαιώσει όλο το σχέδιο της κεντρικής

Grand Place όπου κα1 το Δημαρχείο κα1 το ΔΙKασnKό μέΥαρο. Οι ΕΠ1πτώσεις είναι
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αισθητές μέχρι σήμερα καθώς το Δημαρχείο παραμένει ακόμα άστεΥΟ και ο άξoν~

AριστoτέλoUς - Grand Place - Αγ. Δημήτριος ανoλoιcλήρωτoς (DENCO, κ.ά., 2000β).

Δομικά, από την άποψη της οικιστικής οργάνωσης το σχέδιο Hebrard ακολουθεί

tlζ ήδη εκδηλωθείσες τάσε~ επέκτασης της πόλης εκτός των τειχών, προς τα ανατολικά

και δυτικά του ιστορικού ΙCΈΝΤΡOυ. τις οργανώνει. τις επεκτείνει από την Καλαμαριά ως

- τοος AμπελόκηπoUς, πoγιoπoιώντ~ τη γραμμική δομή της πόλης σαν μια οικισηκή ζώνη

πάνω στη βορειοανατολική ακτή του ΘερμαΊκού.

Το τελικό σχέδιο διατηρεί τη συνολική γραμμική μορφή της πόλης, αλλά αλλάζει

ολοκληρωτικά σχεδόν τη ρυμοτομία των περιοχών έξω από το ιστορικό κέντρο. Πάντως

στο ΤΕΛΕUΤΑίo αυτό σχέδιο οφείλεται και η καθιέρωση τοο ΙCΕVΤΡΙΙCOύ οδικού άξονα του

<roγKρατήματoς, αυτού των οδών Μοναστηρίου - Eγναriας - Λεωφόρου Κ. Καραμανλή

στη σημτρινή μορφή και θέση.

Jδιαιτέρως σημαντικές είναι οι προτάσεις του σχεδίου Hebrard για τη σχεδιαστική

και ΙCUιc:λoφOριαΙCΉ οργάνωση του κέντρου οι οποίες και τελικά παρ' όλες τις αντιδράσεις

(για τα πλάτη των δρόμων) εφαρμόστηκαν. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης στην

κεντρική περιοχή της tΊKatoλεiπεIa, η ελληνική - ελληνισnκή - ρωμαϊκή παράδοση του

απόλυτα ορθογώνιου κανάβου που επιβίωσε αλλοιωμένη, tΊKαταλείπεται η παράδοση της

μεσαιωνικής - ανατολικής πόλης μτ τους δαιδ~ διαδρόμOUς,και εισάγεται ο δυnκής

προέλευσης σχεδιασμός των γαλλικών κλασικών χαράξεων (&Ole des Beaux ArtS) μτ

πλατείες rond - ρoinls, oπnκές φυγές μνημτιακότητα.

Δημιουργούνται δύο ελλειψοειδείς πλατείες (πλατεία Βαρδαρίου και περιοχή

Καμάρα) από tlζ οποίες ξεκινούν τέσσερ~ διαγώνιοι δρόμοι που διαρρηγνι\ουν την

oρθoyωνιΑΙCΉ εuθ'\1yραμμία τοο υπόλοιπου δΙIC1Uου. Το σχεδόν κανονικό σχήμα τοο

"διαμαντιού" που δημιουργούν οι διαγώνιοι αυτοί δρόμοι στην καρδιά του ιστορικού

,κέντρου αναγνωρίζεται εύκολα και στον σημερινό ιστό της πόλης.

Θα πρέπει ιδιαιτέρως να τονιστεί ότι, αν και μεταγενέστερες ιcuιcλσφoριαΙCΈς

ρυθμίσεις μoνoδρoμήσε~ κλπ. έχουν καταστρέψει την καθαρότητα και την κυκλοφοριακή

σημασία του βασικού αυτού οδικού διιcτOOυ στο κέντρο τ/ς πόλης (που είχε ΣΙCOπό την

παράκαμψη του τότε μικρότερου και οργανωμένου γύρω από τα bazaars και τ/ν οδό

Βενιζέλου εμπορικού .κέντρου), οι χαράξε~ αυτές αποτελούν πλέον ιστορικές

πολεοδομικές χαράξεις Ύια τ/ Θεσσαλονίκη που πρέπει να αναδειχθούν και να

διαφυλαχθούν. Το ίδιο πρέπει να ανα<roγKΡOτηθOύν η σήμτρα ΚOΡΙOλεκnKά διαλυμένη από

τον τεράσηο άγKOκυιcλoφOρί~ πλατεία Βαρδορίου και η περιοχή της Kαμά~.
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Το 1922, με την εγκατάσταση 97.000 προσφύγων στην πόλη σημειώνεται μια

πληθuσμuική έκρηξη με σοβαρές συνέπε",ςστη δομή και την εξέλιξη της πόλης.

Οι πρόσφυΥες εγκαθίστανται κατά ομάδες ΣUμφωνα συνήθως με την ιδuιίτερη

προέλεοση τσος από OΙΙCΙΣμΣUς ή περlOχές της (χαμένης) πατρiδw; τοος. ΔημιoυργΣUν

πρoσφυγΙKoUς οιιασμους, οι οποίοι απλώνονται γύρω από την ήδη κατοικημένη περlοχή

της πόλης:

=> Καπρλή, KoUΡ~ AρετσΣU, KapaμπoupYάKI, Τούμπα, Σαράντα Εκκλησιές,

Πανόραμα, Καλαμαριά και μiρoς το» Δ. Θεσσαλονίκης δημιουργούν μια αλooiδα

οικισμών στην ανατολική πλεορά της πόλης.

=> Μενεμένη, Κορδελιό, ΣταuρσUπoλη, Νεάπολη, Πολίχνη, Αμπελόκηποι είναι οι

προσφυΥικοί Δήμοι από τη δunκή πλεορά της πόλης.

ΠρόσφυΥες εγκαθίστανται όχι μόνο στις περlOXές αUΤOύ που σήμερα ονομάζοuμε

Πολεοδομικό ΣυΥκράτημα, αλλά και σε OικισΜΣUς της περιασnKής ζώνης του

ΣυΥκροτήματος:

=> Ωραιόκαστρο, Διαβατά, Ν. Mo:yνησiα, Σίνδος, Kαλoχώρ~ Ν. Ραιδεστός, Περαία,

Αγία Τριάδα, Νέοι Επιβάτες είναι είτε εντελώς νέοι αμιγώς προσφυΥικοί oικισμo~

είτε οικισμοί που ΣUνOllCΊστηKαν από πρόσφυγες και ντόπωυς κατοίκους.

Πρόσφυγες εγκαθίστανται βέβαια και στα οικήματα και τις ιδιοκτησίες που

αφήνouν κενές μέσα στην πόλη οι Μουσουλμάνοι κάτοικοΙ., που την ίδια εποχή με την

ανταλλαγή των πληΘUσμών αναχωρούν, και ιδίως στην Άνω Πόλη, της οποίας οι

ιδιοκτησίες κατατέμνονται και μοφάζονται ως οικόπεδα.

Με την ανταλλαγή των πληΘUΣμών ο πληΘUΣμός της πόλης από 170.321 κατοίκοος.

το 1920 ανέρχεται απότομα σε 220.000 κατοίκους το 1922. χωρίς να υπολογισθεί ο

πληΘUΣμός των οικισμών της περιασπκής ζώνης.

Ενενήντα επτά χιλιάδες πρόσφυΥες και 73.000 άστεΥΟΙ πuρoπαθείς απoτελσUν ένα

εκρηκτικό μίγμα που στα 1922 εtναι ικανό να ανατρέψει πλέον κάθε Σχεδιασμό που

προηγήθηκε (DENCO, κ.ά, 2000β).

Οι νέοι οικισμοί σχεδιάζονταιεξ' αρχής από τις αρμόδιες Ύια την εγκατάστασητων

προσφύγων "πηρεσiες πόνω σε εκτάσεις δημόσιας ή απαλλοτριωμένης ή ανταλλάξιμης

γης. Στ/ν αρχή και για σημαντικό χρονικό διάστημα. ορισμένοι δεν έχουν εδαφική

ΣUΝΈΧΕΙΑ μεταξύ τοος. και με την απόλοιπη πόλη. Το ΠολεοδομικόΣυΥκράτημα(αν και δεν

ανayνωρίζεταιακόμα σαν τέτοιο) αρχίζει ουσιαστικάνα δημιouρyείταιαπό την εποχή αυτή

και να αντικαθιστά την πόλη. Στον μοναδικό παλαιότερο Δήμο Θεσσαλονίκης,
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προστίθενται και οι περιφερειακοί ΠΡOσφιJyΙKOί Δήμο!, οι οποίοι ιδρύονται την εποχή αυτή

για να δώσουν στους πρόσφυγες μια ιδιαίτερη διοίκηση και τη δική τους φωνή.

Από την εποχή αυτ/ αρχίζει να διαμορφώνεται και το ποικιλόμορφο και μη

ιεραρχημένο οδικό δίκτυο του ΣιJyKΡOτήμαΤOς, αποτέλεσμα του διαφορετικού και μερικού

σχεδιασμού πλειάδας χωριστών οικισμών πέριξ του βασικού.

Οι ΠΡOσφιJyΙKOί οικισμοί δεν έχουν κεντρικές περιοχές, δεν έχουν άλλες

εξυπηρετήσεις, δεν έχουν συνήθως ούτε μία κεντρική πλατεία. Με δυσκολία

εξοικονομείται χώρος για κάποιο σχολείο ή μια εκκλησία. Έχουν όμως κανονικό (μη

ιεραρχημένο) σύστημα δρόμων και κανονικές μορφές οικοδομικών τετραγώνων, συχνά σε

απλή μορφή σκακιέρας και δόμηση σε λογικά επίπεδα.

Κατ' αντιδιαστολή, η έλλειψη περιφερειακών κεντρικών εξυπηρετήσεων ωθεί σε

υπεΡσυΥκέντρωση των κεντρικών λειτουργιών στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης

και την υπερδιόγκωση του.

1.2.5. Η μεταποΜ:μική εξέλιξη της δομής του ΠΣθ

1945· 1970

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αJJ.ά και τον εμφύλιο που ακολούθησε, η

Ελλάδα μπαίνει σε μία φάση ειρηνικής «ανάπτυξης», σταδιακής ενσωμάτωσης στο

παγκόσμlO οικονομικό σύστημα. ανοικοδόμησης και ελαφράς και αβέβαιης βιομηχανικής

ανάπτυξης.

Η αγροτική έξοδος (Kαθυστερημtνη την εποχή του μεσοπολέμου σε σχέση με άλΜ:ς

Ευρωπαϊκές χώρες) επιταχύνεται με τα γεγονότα του εμφυλίου, και διατηρεί ένα υψηλό

ρυθμό σε όλη την μεταποΜ:μική περίοδο μέχρι περίπου το 1970. Η μετανάστευση απ'

ευθείας στις ανεπτoyΜΈVες χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά (κυρίως Γερμανiα, ΟΟγlO)

μειώνει σε κάποιο βαθμό την πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα, που όμως διατηρείται

σταθερή.

Η αστική υποδομή των μεγάλων πόλεων - και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα 

δέχεται τις ανάλοΥες πιέσεις για να υποδεχθεί το κύμα των μεταναστών. Το ζητούμενο

είναι η παροχή φθηνής κατοικίας, αδιάφορο κάτω από ποιες συνθήκες και ποιες

ΕΠ1πτώσεις.
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Αν και ο σχεδιασμός του Hebrard θεωρηη-κά «αντέχει» ακόμα τον εισρέοντα

πληθοομό. μόνο οι καθ' ύψος εκτεινόμενες πολυκατοικίες μπορούν ικανοποιήσουν τη

διάσταση της φθηνής κατοικίας και να θέσουν σε ενέργεια τον κuρίαpxo μηχανισμό

ανοικοδόμησης κσι παραγωΥής κατοικίας της εποχής, που λέγεται αντιπαροχή - εργολαβία.

Από τα τέλη του 1960 με αρχές του 1970, τα υψηλά εισοδηματικά στρώματα,

αpJ(iζoυν να φεύγουν προς m πρώτα προάστια υψηλο'; επιπέδου της πόλης (Πανόραμα,

Ωροιόκαστρο, Ρετζίκι, αλλά και την Καλαμαριά). Ταυτόχρονα αρχίζει να πυκνώνει η

αυθαίρετη δόμηση στις παρυφές της πόλης.

Ο πολεοδομικός ιστός εξακολουθεί μεν να έχει ως βάση το σχεδιασμό της

προπολεμικής περιόδου, αλλά με νόμιμη και αυθαίρετη δόμηση και εκατοντάδες μικρές

επεκτάσεις και προσθήκες που γίνονται με ανεξάρτητα διατάγματα χωρίς καμία μελέτη και

υποδομή. επεκτείνεται σημαντικότατα. Τα παλαιότερα «κενά» μεταξύ πρoσφuγικών

οικισμών και πόλης. οι ελεύθεροι χώρο\, οι ζώνες πρασίνου που είχαν αφεθεί γύρω από το

κέντρο, τα ρέματα ακόμα και κάποωι κοινόχρηστοι χώροι σε μεΥάλο βαθμό έως τις αρχές

του 1980 δομούνται. Δομούνται όχι μόνο με κατοικία αλλά και με όλες τις κοινόχρηστες

και κοινωφελείς χρήσεις που η μεγάλη πυκνότητα του αστικού πληθυσμού αλλά και η

οικονομική και κοινωνική εξέλιξη καθιστούν avaYKaia. Σχολεία, γήπεδα, εγκαταστάσεις

προνοίας, υγείας, δημόσιας διοίκησης και πολιτισμού καταλαμβάνουν σταδιακά τους

κεΥ®ς και ΕΛΕUθεΡOυς χώρους σε όλο το Πολεοδομικό συγκρότημα.

1970 έως σήμερα

Οι μετά το 1970 και μέχρι σήμερα αλλαγές στη δομή του Πολεοδομικού

Συγκροτήματος της Θεσσαλανίκης, αλλά και στις δομές όλων των μεγάλων αστικών

κέντρων της χώρας, είναι ευρέως αποδεκτό ότι οφείλονται στην αλληλεπίδροση μιας

σειράς παραγόντων που τις επηρέασαν ουσιαστικά.

Οι σημαντικότεροι από τouς παράγοντες αυτούς - που αναμένεται να συνεχίσουν

να επιδρούν καθοριστικά και την επόμενη δεκαπενταετία - είναι:

• Η κινηnκότητα του πληθυσμού και της κατοικίας και οι κύκλοι που αυτή

ακολουθεί (αστικοποίηση. προαστιοποίηση κ.λ.π.) συμmφασύρoντας και τις λοιπές

εξαρτώμενες από τη κατοικία λειτουργίες.

• Η συρρίκνωση του δευτερογενούς τομέα και η επίδραση του φαινομένου της

αποβιομηχάνισης στα μεγάλο αστικά - βιομηχανικά κέντρα, όπως η Θεσσαλονίκη.
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• Η αντίστροφη ανάπroξη του ΤΡΙΤΟ'Υενούς τομέα και οι διαδοχικές μεταλλα'Υές της

δομής του, της κλίμακας των μονάδων του και των τάσεων χωροθέτησής του.

• Η 1CUιcλoφορία, οι σu-yKOινωνίες και οι μεταφορές και τα προβλήματα που

συνδέονται με αυτές.

• Ο Σχεδιασμός ως δραστική ΟΡ'Υανωμένη παρέμβαση ενός εξωΥενοός παρά'Υοντα

rJ...έ'ιΧOυ και ανακατεύθυνσης στις τάσεις «φυσικήρ} εξέλιξης του αστικού

φαινομένου.

• Η χωροθέτηση υπηρεσιών και εγκαταστάσεων υπερτοπικής. περιφερειακής. και

εθνικής εμβέλειας στον αστικό και περιαστικό χώρο σε μια 1ψοοπτική δημιουΡΎίας

Μητροπολιπκού Κέντρου (Μαλούτας, 2000).

1.3. Ο Χωρσταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός στο ΠΣθ

1.3.1. Ο σχεδιασμός έως το 1990

Οι προσπάθειες Σχεδιασμού στον Ελληνικό χώρο αρχίζουν ουσιαστικά αμέσως

μετά το τέλος του 200 ΠαγκοσμΙου πολέμου με απόπεφες ρυθμίσεων προγραμματισμού σε

οικονομικό και χωροταξικό επίπεδο, σJJ...iJ. κατ' αρχήν μόνο σε επίπεδο χώρας και

πρωτεύουσας και χωρίς μηχανισμοός εφαρμογής.

Η ανάγκη Σχεδιασμού και Πρoyραμμαnσμoύ για την Ανάπroξη της Θεσσαλονίκης

επισημάνθηκε ήδη στις αρχές της δεκαετίας του '80. Η πρώτη σημανπκή και

ολοκληρωμένη πρόταση έγινε με το Χωροταξικό του καθ. Τριανταφυλλtδη, το 1968, στο

οποίο θα γίνει αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο. Χρειάσθηκε να περάσουν σχεδόν είκοσι

χρόνια με διάφορες προσεΥγίσεις από επί μέρους μελετητές και φορείς, με ανεξάρτητες

προτάσεις και πολιτικές που αφορούσαν επί μέρους θέματα, σε μία πόλη που εν τω μεταξύ

αυξανόταν χωρίς σχεδιασμό σε πληθυσμό και έκταση, σύμφωνα με ης τάσεις που

υπαγορεύονταν από οικονομικές και κοινωνικές αναγκαιότητες, για να υπάρξει μετά το

1983 μια νέα πρόταση.

Σης αρχές με μέσα της δεκαετίας του '80 η ανάγκη ρύθμισης του δομημένουή μη

χώρου, η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντοςκαι εξορθολογισμούτων αναπτυξιακών

διαδικασιών οδήγησε στη διαμόρφωση ενός ευρότατου προγράμματοςχωροταξικού και

πολεοδομικού σχεδιασμού που είναι γνωστό ως «επιχείρηση πολεοδομικής
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ανασυγκρότηση9> (ΕΠΑ).

Το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχτηκε η ΕΠΑ ήταν κίιρια ο μεταβαηκός

οικιστικός ,νόμος 1337/83 και διάφορα στοιχ.εtα του προ1)φιστάμενου νομικού πλαισίου,

ειδικότερα των Ν.lΟ03Π Ι, Ν.1262Π2, Ν. 198Π3, Ν.947Π9, και βεβαίως το" παλαώτερα"

όλα/ν Ν.Δ. του 23 «περί σχεδίων πόλεων & κωμών». το οποίο ουδέποτε εΥκαταλείφθηκε

εντεMi!ς.

Οι κiιρwς βαθμίδες της ρυθμισης το\> χώρα" κατά το νομοθέτη και τον Ν.1337/83

είναι πλtoν: Χωροταξικό Σχέδιο (ΧΣ), PυθμισnKό Σχέδιο (ΡΣ), Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο (ΓΠΣ), Ζώνη Οικισπκού ΕλέΥχο" (ΖΟΕ), Πολεοδομιι<ή Μελέτη (ΠΜ), Πράξη

ΕφαρμσΥής (Aραβανnνός, 1997).

Το 1985 ψηφίζεται ο Ν. 1561/85 110 το ρoθμωnKό Σχέδιο και πρόγραμμα

πραστασiας περιβάλλοντος Θεσσαλλ>νίκης. Ο νόμος α"τός έρχεται να θεσμοθετήσει nς

βασικές κατευθύνσεις, τα συμπεράσματα και τις αρχ,ές οργάνωσης του χώρου του

Πολεοδομικο1ι ΣUΓΚρατήματoς και της ΠεριασnΙCΉς Ζώνης της Θεσσαλλ>νίκης, μελέτης

πα" ΣUΝΤάχθηKε στα πλαiσlO της ΕΠΑ από μελετηπΙCΉ ομάδα της Διεiιθιινσης Οικισμού

Θεσσαλονίκης. του τότε ΥΧΟπ. Ταυτόχρονα ο Ν. 1561/85 δημιουργεί και τον αντίστοιχο

οργανισμό (Οργανισμός Θεσσαλλ>νίι<ης [ΟΡΘΕ]), ο οπαίος θα επιβλέπει την εφαρμογή το"

Ροθμισπκου Σχεδία" και θα πραβαίνει σnς απαραίτητες δωρθρωπκές και εξειδΙKΕUΠKές

ενέργεWς, ελέyχouς και μελέτες.

Το PoθμιστIΚό Σχέδιο της εuΡύτερης περιοχής της Θεσσαλλ>νiι<ης (Νόμος 1561/85)

αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα Σχεδιασμου. Είναι το βαmκό νομοθέτημα πα" θέτει τοος

στόχ:OUΖ, τις κατευθύνσεις, τα προγράμματα και τα μέτρα που είναι αναγκαία για τ/

Xωρoταξιιcή καιΠολεοδομιι<ή οργάνωση όλης της πόλης (αρθ. 1, παρ. Ι, ν. 1561/85).

Οι προβλέψεις και οι επιταγές του είναι δεσμευπκές. Ειδικότερα στο αρ. 4 παρ.2

του Νόμου αυτού αναφέρεται ότι

Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δημοσίου τομέα υποχρεούνται να

προσαρμόζουν τα ΠΡσΥράμματά τους που ωΡορούν την ευρύτερη περισχή της

θεσσαλονίκης με το ρυθμΙΙΠlκό σχέδιο και το πρόγραμμα προοιασίας περιβω.λοντος

(ΦΕΚ 148,8/9/1985).

Το ΡΣΘ αποβλέπει στο σχεδlΟσμό και προγραμμαπσμό της εuρiιτερης περιοχής

Θεσσαλλ>νίκηςως «χωραταξιΙCΉ uπoένOτητα της KεντΡιΙCΉς Μακεδονίας».
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1.3.2. Στόχοι και κατευθύνσεις του ΡΣ

Οι στόχοι και κατευθύνσεις του PυθμισnKOύ Σχεδίου αναφέρονται ΙCUρίως στα

άρθρα 3 & 14 του Ν. 1561/85 και έχουν ως εξής:

1) Οι Ίεν1κότεροι στόχοι που καθορίζονται ΊIΟ την ευρότερη περιοχή της Θεσσαλ<>νίκης

είναι οι ακόλουθοι:

α) Η ανάδειξη της ιστορικής φυοιO"(Vωμ1σς της Θεσσαλ<>νίκης και η αναβάθμιση

της κεντρικής περιοχής της.

β) Η βελτίωση της ποώτητας ζωής ΊIΟ όΜ>υς τους κατοίκους της και η προστασία

του φυσικού περ1βάλλοντος.

γ) Η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή.

δ) Η διεύρυνση των επιλΟ'Υών κατοικίας και εΡΊασίας, αναψοχής και ΨUXΑΊα/Ί1σς σε

κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης και

ε) Η ποιοnκή αναβάθμιση κάθε γειτονιάς και η προστασία των περιοχών κατοικίας

από ιψ.ηρές λειτουΡΊίες και χρήσεις.

2) Οι ειδικότεροι στόχοι που καθορίζονται Ίια την εξέλ1ξη της ευρύτερης περιοχής της

Θεσσαλονίκης σε σχέση με το εθνικό επίπεδο είναι οι ακόλουθοι:

α) Στα πλ<>1σια της Ίενlκότερης πολιτικής αποθάρρυνσης της εισροής πληθυσμού

στην ευρότερη περιοχή Θεσσαλ<>νίκης, επιδιώκεται η μείωση του ρυθμού αύξησης

του πληθυσμού ΊIΟ το πολεοδομικό ΟΟ"(κρότημα Θεσσαλ<>νίκης στο επίπεδο της

φυσικής αύξησης. με απώτερη προοπnκή τη σταθεροποίησή του. Επιδιώκεται,

επiσης, η ενθάρρυνση της αποκέντρωσης πληθυσμού από το πολεοδομικό

ΟΟ"(κρότημα στους οικισμούς της περ100tlκής ζώνης και της λ<>ιπής περιοχής, όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 14.

β) Ορθολο"(ική ανΆΠΤUΞη όλων των οικονομικών δραστηρωτήτων με παράλληλη

ενiσχιιση επιλημένων κλάδων προmμένης τεχνολο"(ίας. Γtα/ΊραφΙKή ανακατανομή

ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων στο νομό.

Ί) ΠΡΟΊραμματισμός της Θεσσαλ<>νiκης ως κέντρου επυτέδου περιφέρειας, καθώς

και παράλληλη ενίσχυση του ιδιαίτερου εθνικού και διεθνούς ρόλου της.

3) Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσειςπου καθορίζονταιΊια την εξέλιξη της ίδιας της

ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκηςείναι οι ακόλουθοι:

α) Η ανάδειξη και προστασία των ιστορικών στοιχείων. η οικολοΥική

αναΟΟ"(κρότηση, αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με τον Θερμαϊκό κόλπο και
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η προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων, των τοπίων φυσικού κάλλους και

των ακτών.

β) Η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος για 'να εξαοφαλισθεί η επιθυμητή

ποιότητα των φυσικών αποδεκτών, με λήψη μέτρων που αφορούν Ός κάθε είδους

πηγές εκπομπής ρύπων, με κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής. με

παροχή κινήτρων και επιβολή τελών και διοικηuκών ποινών.

γ) Η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής με ανακοτανομή

λειτουργιών και δραστηριοτήτων, ενίσχυση του συστήματος μαζικών μεταφορών,

απομάκρυνση οχληρών εγκαταστάσεων και λειτουρΥιών από τις περιοχές

κατοικίας.

δ) Η οικονομική ανασυγκρότηση της ευρότερης περιοχής της Θεσσαλονίκης με

ενίΣΧUση του πρωτογενούς τομέα, εκσυγχρονισμό και ορθολογική ανάπτυξη της

βloμηχανiας με αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά κριτήρια και εκσυγχρονισμό

του τριτογενούς τομέα με ενίσχυση ορισμένων κλάδων του.

ε) Η άμβλυνση των ανισοτήτων στην κατανομή του κοινωνικού εξοπλισμού και

στην ποιότητα του οικισπκού και φυσικού περιβάλλοντος με ανακατανομή

χρήσεων, λειτουργιών και επενδύσεων προς όφελος κυρίως των δυτικών και των

λοιπών υποβοθμlσμένων περιοχών.

στ) Ο σχεδιασμός και ο πρυγραμματισμός της ΠOλro(;Oμlκής και οικιστικής

ανάπτυξης με εφαρμογή κοινωνικής πολιπκής κατοικίας και γης και επέκταση του

σχεδίου πόλης στις διαμορφωμένες περιοχές αυθαφέτων, με στόχο την αναβάθμιση

τους και την ενσωμάτωσή τους στον πολεοδομικό ιστό.

ζ) Η διαφύλαξη της Θεσσαλονίκης από θεσμηνίες και η λήψη των αναγκαίων

μέτρων για αντισεισμική και αντιπλημμυρική ΠΡOστασiα και ο εξοπλισμός της με

τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής.

4) Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις για τη χωροταξική οργάνωση της ευρότερης

περιοχήςτης Θεσσαλονίκηςκαι τη νέα πολεοδομική της δομή είναι οι ακόλουθοι:

α) Η μελέτη στο χώρα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης του

πολεοδομικού συγκρατήματος Θεσσαλονίκης, της περιαστικής της ζώνης και της

λοιπής περιοχής όπως ορίζονται στο άρθρα 14, για την εξειδίκευση των στόχων και

κατευθύνσεων ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

β) Ο προγραμματισμός της λοιπής περιοχής ως ενιαίου και κατά βάση

αγρonκού χώρου και η οργάνωση συστήματος οικισμών και κέντρων υπερτοπικής
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σημασiw;, όπως ορίζεται στο δtάyραμμα 2 του άρθρου 14, που θα αναλάβουν την

οικονομική και κοινωνική τόνωση της περιοχής επιρροής τους, με στόχο τη

δημιουργία προfutoθέσεων για την υποδοχή νέου πληθυσμού, τη διοχέτευση της

αναπωξιακής προσπάθειας και την εξωορρόπηση των ανισοτήτων μέσα στα όρια

της λοιπής περιοχής.

γ) Ο ενιαίος προγραμματισμός του πο4οδομικού ΑUΓKρoτήματoς και της

περιαστικής του ζώνης ως δραστηριοτήτων, με στόχο τη διοχέτευση σε αυτή

μέροος της πληθυσμιακής, οικονομικής και οικισπκής ανάπruξης του

πο40δ0μικού ΑUΓKΡOτήματoς Θεσσαλονίκης, με μέριμνα για την εξασφάλιση των

απαραίτητων για τον ασηκό πληθυσμό της περιασηκής ζώνης και του

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κοινόχρηστων και κοινωφελών

χώρων και με τρόπο που να αξιοποιούνται τα υφιστάμενα οικιστικά κέντρα, ;γα

προστατεύεται η γεωργική γη και οι περιοχές φUΣΙKOύ κάλλους.

δ) Ο σχεδιασμός του πο4οδομικού ΑUΓKΡOτήματoς ως κατ' εξοχήν ασπκού χώρου,

με ειδικότερους στόχους την ανάσχεση της εξάπλωσης του ασηκού ιστού, την

πολυκεντρική δομή, τον έλεγχο των χρήσεων γης και Τα/ν πυκνοτήτων, την

αναΑUΓKρότηση της γειτονιάς, καθώς και την αναβάθμιση και αποσυμφόρηση της

κεντρικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, με έμφαση στη διατήρηση της ανάδειξης

του ιστορικού της χαρακτήρα.

Τέλος, στο άρθρο 14 του N.1561/85 καταγρόφονται οι ειδικότερες κατευθύνσεις

και τα μέτρα για τη χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση του ΗΣ.Θ. και της

ευρύτερης περιοχής, όπως επίσης και για την αντιμετώπιση της ρόπανσης του

περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της κατεύθυνσης για την οργάνωση και ανασυγκρότηση του

ΠΣΘ, προτείνονται μέτρα για την:

• ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης,

• ανάσχεση της εξάπλωσης του αστικού ιστού και ανάδειξη περιασηκών κέντρων,

• ανασιryKρότηση της γειτονιάς,

• δημιουργία πολυκεντρικής δομής της πόλης,

• ανακατανομή και χωροθέτηση ειδικών λειτουργιών κλίμακας πόλης.

• δημιουργία της αποραίτητης κοινωνικής υποδομής,

• ΟρΥάνωση συστήματος μεταφορών,

• ποιοτική αναβάθμιση της πόλης,

• δημιουργία αναγκαίας τεχνικής υποδομής (ΦΕΚ 148,8/9/1985).
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1.3.3. Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο μιας οικιστικής περιοχής νομοθετήθηκε με το Ν.

1337/83 και αποτελεί το πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού ενός οικισμού. μέσα στο

οποίο ακολουθούν όλες οι λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις. Η σημασίσ του λοιπόν είναι

καθοριστική για τον οικισμό.

Σ1ΥΥκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ.2, πιιρ.2 του Ν.Δ. 1337/83:

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο περιλαμβάνει τους απαραίτηroυς .χάρτες, σχέδια.,

διαγράμματα και κείμενα ώστε να περιέχει όλα τα απαιτούμενα κατά το νόμο αυτό

στοιχεία και ιδιαίτερα τα όρια της κάθε πολεοδομικής ενότητας, της περιοχής

επέκτασης, την υποδιαίρεση της περιοχής επέκτασης σε ζώνες πυκνοδομημένες,

αραιοδομημένες ή αδόμητες, τη γενική εκτίμηση των αναγκών των πολεοδομικών

ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρεrήσεις και δημόσιες

παρεμβάσεις ή ενισχύσεις στον τομέα της στέΥης, τη γενική πρόταση πολεοδομικής

ΟΡΥάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων, σε συνάρτηση με τις παραπάνω ανάγκες,

που αναφέρεται σπς χρήσεις γης, τα κέντρα, το κύριο δίκroo κυκλοφορίας, την

πυκνότητα και το μέσο συντελεστή δόμησης και περιλαμβάνει τις roxbv απαγορεύσεις

δόμησης και χρήσης, την επιλσΥή των τρόπων ανάπroξης ή αναμόρφωσης με τον

καθορισμό των αντίστοιχων ζωνών και την εκrίμηση των αναμενόμενων επιπrώσεων

στο περιβάJ.λoν. Επίσης είναι δυνατό να προσδιορίζει και συγκεκριμένες περιοχές,

στις "Οποίες κατά προτεραιότητα δτοχετεύονται οτεΥαστικά δάνεια και ενισχύσεις

[Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης - ΖΕΕ] καθώς και πόροι για την εφαρμογή της

πολεοδομικής μελέτης (ΦΕΚ 32Α, 14/3/1983).

Τα ΓΠΣ των Δήμων του ΠΣΘ, ειδικότερα, έγιναν σε εφαρμοΥή των επιταγών του

προηγουμένως αναφερθέντος Ρυθμιστικού Σχεδίου και εξειδικεύουν τους στόχους του.

Η εκπόνηση των ΓΠΣ του Πολεοδομικού Σ1ΥΥκΡοτήματος Θεσσαλονίκης από τη

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας προέβλεπε την επέκταση των δήμων του ΠΣΘ

κατά Ι .429 εκτάρια, με καθορισμό χρήσεων γης, χώρων κοινωφελών δραστηριοτήτων κτλ,

σε σύνολο εγκεκριμένου σχεδίου 3.972 εκταρiων. Όλα m ΓΠΣ του ΠΣΘ έχουν

ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα με tελευmio το ΓΠΣ πανοράματος μόλις το 1994.
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1.3.4. Ο Σχεδιασμός μετά το 1990

Μετά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990 και την ωφαξία που επικράτησε το

διάστημα αuτό λ!ΥΥω της οικονομικής κρίσης των αρχών του '90, ΈΥιναν εμφανεiς

ορισμένεςελλείψειςτου Σχεδιασμούστην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της.

Ο Σχεδιασμόςπου είχε γίνει την περασμένη δεκαετία, μη έχοντας υποστηριχθείαπό

σοβαρές επεμβάσεις και πολιτικές, δεν απέδωσε παρά ελάχιστα. Οι επεκτάσεις δεν

υλοποιήθηκαν ακόμα, οι oικισnKές πυκνότητες σε πολλά τμήματα του αστικού ιστού

εξακολούθησαννα αυξάνονται Τα κυκλοφοριακάπροβλήματα έκαναν δραμαηκάαισθητή

την παρουσία τouς, ενώ οι ΠρσΥραμματισμένες στα σχέδια υποδομές (εκπαιδευτικές,

κοινωνικές, αθλητικές κλπ) κινδυνεόουν στην πράξη να χαθούν από έλλειψη κονδυλίων

απόκτησηςτων σχετικώνχώρων.

Ταυτόχρονα οι σημανηκές παγκόσμιες αλλαγές στις Αγορές, στη σύνθεση και

διακίνηση του Κεφαλαίου, στην Τεχνολογία, στις Υπηρεσίες και το Εμπόριο που

σwέβησαντα τελευταίαχρόνια ΈΥιναν αισθητές και στη χώρα και είχαν το αντίκτυπο τους

στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη δομή της πόλης.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό οδήγησαν ταχύτατα σε δραματικές α.λλαΥές της

μορφής της πόλης, xωρiς να υπάρχουν δυνατότητες ελέrxoυ από μkρoυς της

γραφειοκραηκά βραχυκυκλωμένης, ανεπαρκώς οργανωμένης και δυσκίνητης Δημόσιας

ΔιoΊΙCΗσης, λ!ΥΥω κυρίως της αδυναμίας πρωτοβουλιών που απέρρεαν από την κεντρική

εξάρτηση και την αδυναμίαχρηματοδότησηςεπεμβάσεων.

Την ίδ,α εποχή παρουσιάστηκανοι προοπτικές ενός μητροπολιτικούρόλου Yla την

πόλη τελείως άλλης κλίμακας από αυτόν που της είχε προδιαγραφεί την περασμένη

δεκαετία.

Η ταυτόχρονη εμφάνιση τόσων και τέτοιας κλίμακας διαφOΡOΠOιηΤΙKώv στοιχείων

στην OΙKισnκή εξέλιξη του Συγκροτήματος και της ευρύτερης περιοχής του μετά το '90

ήταν φυσικό να απαιτήσει μια περίοδο προσαΡμο-Υής τou Σχεδιασμού ώσπου να

αναγνωρισθούν τα νέα δεδομένα και να χαραχθούν νέες στρατηγικές, περίοδο που

oυσιασnKάδιαρκεί μέχρι σήμερα.

Θα μπορούσαμενα πούμε όη ο Σχεδιασμός,ενώ την δεκαετίατου '80 αντιμετώπιζε

τη Θεσσαλονίκηκαι την ευρύτερηπεριοχή της ως μία σημαντική(αλλά πόντωςεπαρχιακή)

μεγαλούπολη,βρέθηκεστην ανάγκη τη δεκαετίατου '90 να χαράξει στρατηγικέςγια μια εν

δυνάμειΜητρόπολημε Βαλκανικήδιάσταση.
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Εάν το ΡυΟμωτικό Σχέδιο παρουσίαζε την προηγούμενη περίοδο απλώς

«αδυναμ1ες», για τις προκλήσεις της δεκαετίας του '90 και μετά απoδείxQηKε εvτελffiς

ελλιπές ως στερούμενο αναπτυξιακώνστόχων και μηχανισμώνεφαρμογής. Το βάρος από

τις σχετικές Υπηρεσίες (Οργανισμός Ρυθμωτικού) ρίχτηκε κατ' ανάγκην όχι τόσο στην

εφαρμογή ενός ξεπεροσμένου σε κάποιο βαθμό σχεδίου, αλλά στη συγκρότηση

συγκεκριμένωνπολιτικών για επί μέρους θέματα χωροθετήσεωνκαι επιλογών κάτω από

την πίεση των καθημερινώναναγκών.

Έτοι, ο Σχεδιασμός,αφήνονταςπροσωρινάκατά μέρος την ιδέα αναθεώρησηςενός

ΡυθμιστικούΣχεδίου (ιδέα που κάτω από την πίεση των πραγμάτωνεπανέρχεταιστα τέλη

της δεκαετίας),κινήθηκεπρος τις εξής κατευθύνσεις:

" AντιμετώπWΗ της άμεσης ανάγκης για ένταξη σημαντικών προγρομμάτων

ανάπλασης, μεγάλων έργων και παρεμβάσεων στον γενικότερο χωροταξικό και

πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και χωροθετήσεων ιδιωτικών εγκαταστάσεων

μεγάλης κλίμακας. Πολλά από τα έργα και τα προγράμματα αυτά δεν προήλθαν

σαν φυσική εξέλιξη και εφαρμογή του Σχεδιασμού της περασμένης δεκαετίας, αλ/ά

ήταν εμβόλιμες παρεμβάσεις που οφείλονται είτε σε συγκυριακές ευκαφ1ες

χρηματοδότησης που δεν έπρεπε να χαθούν είτε σε γεγονότα και πρωτοβουλίες έξω

από τον χώρο και τις Υπηρεσίες που ασχολούνταν τυπικά με το Σχεδιασμό. Ως εκ

τούτου απαίτησαν (και απαιτούν ακόμα) μια μεγάλη προσπάθεια προσαρμογής για

να μην ανατρέψουν τις προβλέψεις του.

" Αναθεωρήσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των ΟΤΑ της περιοχής του

ΡυθμιστικoU Σχεδίου. σ χρόνος των σχεδόν 10 ετών που πέρασε από την αρχική

ΣUΝταξη των Σχεδίων αυτών ήταν παραπάνω από αρκετός ώστε να απαιτείται η

φυσιολογική αναθεώρησή τους. Η αναθεώρηση έγινε τη φαρά αυτή με προτάσεις

από πρωτοβουλία των στΑ, στις οποίες ο επoπτεUων οργανισμός Ρυθμιστικού

κάνει την αναγκαία προσαρμσΥή στις γενικές κατευθ6νσεις του ΣχεδιασμoU. Η

διαδικασία αυτή είναι ήδη σε εξέλιξη για έναν αριθμό ΟΤΑ (Ευόσμου,

Καλαμαριάς, Πανοράματος, Αμπελοκήπων, Πολίχνης) .

.,/ Σύνταξη διερευνητικών - στρατ/Υικών μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων

πάνω σε εξειδικευμένα θέματα που θα βοηθήσουν τη Διοίκηση και τις σχεnKές

Υπηρεσίες να χαράξουν πολιτικές και να πάρουν αποφάσεις για τα θέματα αυτά.

(Μελέτες οργάνωσης Μητροπολιτικών Κέντρων Δημόσιας Διοίκησης, σχεδιασμού

χώρων πρώην στρατοπέδων. σχεδιασμού Τα/ν εγκαταστάσεων του ΤΡΙΤσΥενούς
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τομέα, Στρατηγικό σχέδιο, Γενική μελέτη μετοφορών κ.ά.).

'" Χαρακτηριστικότης διερευνητικής τοος μορφής είναι ότι 1ocJλ/.ές από τις μελέτες

αυτές είναι και τύποις ερευνητικά ΠΡοΥράμματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

(DENCO, κ.ά, 2000β).

1.3.5. Ο. επιπτώσε.ς τοl) Σχεδιασμού στη δομή της πόλης μέχρ. σήμερα

Οι επιπτώσεις τou χωροταξικού σχεδιασμού στη δομή και τη λειτ..,ργία της πόλης

της Θεσσαλονίκης σπό τα τέλη της δεκαετίας τοl) '80 ήταν ΚUρίωςοι εξής:

» Αοοτρεπτικές, ως προς την περα.τέρω Ι)ποβάθμlΟη του φυσικού και κτισμένου

περιβάλλοντος. Η O1OCJτρεπτικότητο σε καμία περΙπτωση δεν υπήρξε σπόλl)τη, δεν

οδήγησε στην αντιστροφή των τάσεων και έχει να κάνει κυρίως με ελάπωση παρά

εξαφάνιση τ.., ριιθμού και της ταxίJτηΤOς υποβάθμισης. Έτσ~ η ι)1OCJβάθμιση ήτον

10CJλύ μεγαλύτερη σε τομείς ό1OCJΙ) OUΣιαστιKά δεν υπήρξε σχεδιασμός, όπως λόγ..,

χάριν στον τομέα της κυκλοφορίας και των σιΥΥκοινωνιών> ή σε άλλους όπου δεν

εφαρμόστηκε ο όποιας σχεδιασμός έγ.νε., όπως στον τομέα της μείωσης της

δόμησης και τοl) ελέγχου των χρήσεων.

» ΤαΚΤΟ1OCJιητικές, όσον αφσρά στη δυνατότητο συνίιπαρξης διαφόρων ασίιμβατων

μετοξύ τοος λειτοl)ργιών, τη χωροθέτηση νέων λειτουργιών υπερτοπικής σημασiας

εντός και εκτός του αστικού ιστού. Η αλόγιστη ανάμιξη των χρήσεων rλέyχθηKε

μερικώς μόνο, καθώς στον κυριότερο και κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης αJλά και

σε 10CJλλσύς άλλοος περιφερειακούς δεν έγιναν αναθεωρήσεις της ρυμοτομίας και

επιβολή έλεγχου των χρήσεων σε επiπεδo πολεοδομικών διατογμάτων.

» Νομιμοοοιητικές, όσον αφορά στην εξάλειψη της αUΘα!ρετης δόμησης, την

προσπάθεια επανεισαγωγής σε ένα καθεστώς ελεγχόμενης νομιμότητας φσινομένων

κα\ διαδικαmών ασΤUCΉς ανάπroξης που είχαν αUΤOνOμηOεΙ εντελώς τις περασμένες

δεκαετίες.

ΣΙ)μπερασματικά, μ10CJρεί να ευτωθεl ότι ο Σχεδιασμός στην εικooαετlα π.., πέρασε

διακρίθηκε από μια παθητικότητα και μια συντηρητικότητα, που δεν του επέτρεψε να

ελέγξεΙ, αν και επιβράδυνε, τα πλέον καταστρεπτικά φαινόμενα που παροοοώστηκαν στην

έκταση του Πολεοδομικού ΣUΓKΡOτήματoς: την εξαιρετικά πυκνή δόμηση, την αλόγιστη

ανάμιξη των χρήσεων, την ΚUKλoφOΡΙκή συμφόρηση και την περιβαλλοντική οποβάθμlΟη.
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ΠΙΟ σuγKεKριμένα, οι αδυναμίες του θεσμοθετημένου σχεδιασμού και των

εφαρμσΥών του στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, υπό το πρίσμσ των εξελίξεων

της δεκαετίας του '90 συνίστανταιστα εξής:

» Ανεπαρκής ανάλυση του ιδιαίτερου περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς

ρόλου της ΘεσσαλoνiΙCΗς και των επιπτώσεων που έχει αυτός, αλλά και των

απαιτήσεων που θέτει, όσον αφορά στη δομή και τις υποδομές της πόλης.

}> AVUΠΑΡξία πολιτικής γης που να υποστηρίζει ων Σχεδιασμό και να

εξασφαλίζει την εφαρμσΥή των ΠΡΟβUψεών του.

}> Ανεπαρκής διερεύνηση της δομής των εγκαταστάσεων του δευτεΡσΥενούς

τομέα στην ευρύτερη περιοχή και έλ/ειψη ικανοποιητικής πολιτικής

έλεγχου, χωροθέτησης και ανάπτυξής τοας σε οχέση με την KαΤOUCΊα και τις

δημωυργούμενες μετακινήσεις των εργαζόμενων προς τις περιοχές αυτές

ΎιαφΥασία.

);> Ανεπαρκής αντιμετώmση της νέας δομής των επιχεφήσεων και των

εγκαταστάσεων του τριτογενούς τομέα στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή

της. Απουσία μηχανισμών ελέγχου και ανεπαρκή κριτήρια χωροθέτησης

των - κυρίως μετά το )990 - εμφανισθέντων εγκαταστάσεων μεγάλης πλέον

κλίμσκας (πολυκαταστήμστα, υπεραγορές, ΠOλυ",νημστσyράφo~ κ.ά.) της

περιαστικής ζώνης.

}> Ανεπαρκής αντιμετώπιση των προβλημάτων της κυκλοφορίας, των

σιYyκ:oινωvιών. των μέσων και των εγκαταστάσεων μαζικής και μη

μεταφοράς στην πόλη και την ευρύτερη περωχή της. Παρά τις κάποιες

σκόρπιες επισημάνσεις και κάποια γενικά σχέδια οργάνωσης και

ιεράρχησης του οδικού δικτύου, γεΥονός εtναι ότι δεν υπήρξε στα πλαίσια

του ΡΣ (αλλά και μέχρι πρόσφατα) οργανωμένη πολιτική σχεδιασμού και

εφαρμογών στα παραπάνω θέματα.

)i> Απόρροια των παραπάνω και ειδικότερα σοβαρή αδυναμία τοο Σχεδιασμού

είναι η ασάφεια βασικών επιλοΥών του (σε προγραμματικό επίπεδο και σε

επίπεδο φυσικού σχεδιασμού) που συνδέονται κυρίως με την ΟΙΚΙστική

ανάπτυξη και τις χρήσεις στην Περιαστική Ζώνη. Η προσδοκώμενη δομή

του συγκροτήματος, οι βασικές επιλογές όσον αφορά στην κυκλοφορία και

τις μεταφορές, τις μεγάλες εΥκαταστάσεις του τριτογενούς εκτός

σuyKΡOτήματoς, οι ζώνες αναψυχής, παραθεριστικής κατοικίας και
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τουρισμού, οι ζώνες βιομηχανικής - βιοτεχνικής ανάπtυξης, οι αδόμητες και

οι "πράσινες" ζώνες, δε διαφαίνονται παρά μόνο αχνά και συχνά έμμεσα. Οι

αρκετά λεπτ:ομερεί;; χρήσεις που καθορίζονται με τα ΓΠΣ για τις αστικές

περιοχές δεν συμπληρώνονται με τις αντίστοιχες επιλογές στις αμέσως

συνεχόμενες περιοχές της Περιαστικής Ζώνης. Οι μελέτες ΖΟΕ που θα

συμπλήρωναν το κενό έμειναν σε ένα επίπεδο γενικών κατευθ\)νσεων και

δεν εξειδικεύτηκαν χωρικά.

1.4. Η Μητροπολιτική προοπτική για την πόλη

Η πόλη της Θεσσαλονίκης, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρooπnκή

μετεξέλιξης της σε Mητρoπoλlnκό Κέντρο μια ευρύτερης Βαλκανικής ενδοχώρας. Η

προοπτική αυτή προέκυψε κυρίως λόγω της κατάρρευσης των καθεστώτων του υπαρκτού

σοσιαλισμού στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες και τη σταδιακή ενοποίηση και άνοιγμα

των αγορών τους στη διεθνή αλλά και ενδοβαλκανική αγορά σύμφωνα με τις εκδηλσύμενες

επιταγές, κατευθύνσεις και την πίεση της παγκοσμωποίησης. Η προοπτική θεωρείται

εύλογη, μια και είναι ιστορικά δεδομένο ότι η πόλη γνώρισε περιόδους οικονομικής

ευημερίας στο ιστορικό της παρελθόν μόνο όταν η φυσική και εμπορική της επικοινωνία

με τη βαλκανική ενδοχώρα ήταν ανεμπόδιστη και οι βαλκανικές αγορές ανοικτές. σταθερές

και ενοποιημένες.

Τη δεκαετία του '90 πέρασε η μητροπολιτική πρooπnκή για την πόλη και

τροφοδότησε αρκετές συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο. υπήρξε το έναυσμα για ορισμένες

ενέργειες της δωίκησης και των επιχεφήσεων σε οικονομικό επίπεδο, αλλά δεν επηρέασε

παρά ελάχιστα τον καθολικό σχεδιασμό.

Στις ενέργειες της διο(κησης με βάση μια μητροπολιτική πρooπnκή πρέπει να

προσμετρηθούν:

--> Η lδρυση παραρτήματος του χρηματιστηρισυ

-t Τα μέτραανακαίνισηςκαι ενίσχοοηςτου ξενοδοχειακούδυναμικούτης πόλης

~ Το πρόγραμμαανακαίνισηςκαι επέκτασηςτου αεροδρομίουΜακεδονία

--> Η lδρυση τεχνολογικού πάρκου

~ Η ανακαίνιση και ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών της πόλης με την ευκαιρία της

διοργάνωσης του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας
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.... Η διστακτική διεύρυνση της εμβέλειας και των δραατηριατήτων του λιμανιού της

πόλης όπως και η εκπόνηση μελετών για τη μακροχρόνια οργάνωση του

.... Η ενίσχυση της συνεδριακής υποδομής της πόλης με το συνεδριακό κέντρο Ι.

ΒΕΛΛΙΔΗΣ.

Ταυτόχρονα, οι επαγγελματικοί φορείς της πόλης ανέπτυξαν πρωτοβουλίες,

σ6στησαν ενώσεις και συνδέσμους ομοειδών φορέων με τις Βαλκανικές χώρες, ενώ οι

επιχειρήσε,,; δραστηΡ'OΠOιή{lηKαν με εξαγωγές προϊόντων μεσαiας κυρίως τεχνολογίας και

χαμηλής προστιθέμενης άξιας στις βαλκανικές αγορές.

Την ίδια εποχή το σύνολο της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε μια διστακτική

αλλά σταθερή πορεία προς την κατεύθυνση της μείωσης του κραπκού rJ..i:yxou και των

ιδιωηκοποιήσεων. Στα πλαίσια αυτά μετατρέπονται σε Ανώwμες Εταφείες του δημοσίου

μια σεφά από παλαιούς κραnκούς οργανισμούς. Για το Π.Σ.Θ. και την οικονομία του

σημανnκή είναι η μετατροπή της ΔΕΗ και του ΟΛΘ. όπως και η σιΥΥχώνευση και

μετατραπή των πολοιών ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ΕΥΑΘ. Η ίδρυση των ανωνύμων εταψιών που

δραστηΡWΠ010ύνται πλέον με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια έδωσε μεγαλύτερη ευελιξία Ύια

επιχεφηματικές K.wισεις. επενδυnκά σχέδια και κατάκτηση νέων ayορών στους σχεnκούς

τομείς.

Δραστηριοποίηση υπήρξε επίσης και στον τομέα του ελέγχου ή της εξαγοράς

επιχειρήσεων mρ<ryωyής και διανομής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών ωtό τις ανΠστοιχες

κρατικές ελληνικές επιχεψήσεις της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Η δραστηριοποίηση αυτή όμως

έγινε σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και δεν είχε σχέση με το Συγκρότημα.

Έχοντας υπόψη τις τόσε,,; παγκοσμιοποίησης απελευθέρωσης του ανταγωνισμού

και τους σχεδιασμούς για την περιφέρεια, η δημιουργία ανταyωνιστucoύ οικονομικού

περιβάλλοντος με προσαναταλισμό την έλξη διεθνών και ελληνικών επενδύσεων σε τομείς

αιχμής, η άρση των μέτρων προστατευτισμού, η ενθάρρυνση του ελεύθερου ανταγωνισμού

και η συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων οφείλουν να αναδειχθούν σε πρωταρχικούς στόχους

Ύια την ελληνική οικονομία. Μέσα σε αυτό το έντονο αντayωνισnKό και οικονομικό

περιβάλλον οι στόχοι για το ΠΣΘ μπορούν να συνοψισθούν στους εξής

}ο> Μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με επενδύσεις και συγχωνεύσεις

}> Παραγωγική εξειδίκευση τους με σκοπό τη δημιουργία προϊόντων ευδιάκριτης

ταυτότητας

}ο> Κατάκτηση μιας κατά το δυνατόν καλύτερης θέσης στις τοπικές, περιφερειακές και

διεθνείς αγορές
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» Εγκατάσταση στην περιοχή όσο πω πολλών επιχεφήσεων τεχνoλoγU<ής αιχμής και

διεθνούς εμβέλειας

)- Εγκατάσταση στην περιοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρωνφορέων δραστηριοτήτων

εθνικής, βαλκανικής,ευρωπαϊκήςκαι διεθνούςεμβέλειας.

Η επίτευξη των στόχων αυτών κατά ένα μεΥάλο μέρος θα πρέπει να γίνει με

εκμετάλλευση των προοπτικών που παρέχουν τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, τα

διαρθρωτικά ταμεία και οι υπόλοιπες πολιτικές και δράσεις της ΕΕ. Επιπλέον, ειδικά

ΠΡΟΎράμματα που αφορούν στη διασυνοριακή συνεΡΎασία και την ανασυγκρότηση του

βαλκανικού χώρου πρέπει να εmδιωχθούν και να καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι

επιχεφήσεις που θα τα εκτελέσουν και οι ΟΡΎανισμοί που θα τα εποπτεύσουν να

μεταφέρουν την έδρα τους στη Θεσσαλονίκη. Στον τομέα ΑUτό όμως θα είναι έντονος ο

ανταγωνισμόςμε άλλα μεγαλύτερακαι συχνά καλύτερα ΟΡΎανωμέναασnKά κέντρα όπως

της Κωνσταντινούπολης,της Τεργέστηςκαι της Βιέννης Ήδη, στο εσωτερικό της χώρας,

το Πολεοδομικό Συγκρότ/ματων Αθηνών, έδρα του Ελληνικού δωικητικού μηχανισμού

διεκδικεί και κατέχει το μεΥαλύτερο κομμάτι των ενδοβαλκανικών επαφών. Οι

γεωγραφικές αποστάσεις λiJyω των τεχνολΟΎικών προόδων που έχουν επιτευχθεί στους

τομείς της πληροφορικής και της τηλεματικής, δεν αναμένεται να διαδραματίσουν

σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση των αγορών σε αντίθεση με τις υποδομές, το πολιτικό

βάρος, τον t),zyxo των διοικητικών και οικονομικών μηχανισμών και το εξειδικευμένο

τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό.

Σε περίπτωση που η μητροπολιτική δυνατότητα της πόλης αναγνωρισθεί και

ΕΝΙΣΧUΘεί με τις απαραίτητες υποδομές και δημόσιες επενδύσεις η Θεσσαλονίκη είναι σε

θέση να ανακτήσει σταδιακά τον κεντρικό ρόλο που κατείχε σε προηγούμενες ιστορικές

περιόδους ως εμπορικό και οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων.

Στην περίπτωση αυτή υπόρχουν πολλοί νέοι εξειδικευμένοι ράλοι τους οποίους

μπορεί να αναλάβει ούτως ώστε να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα οικονομικής

ανάπτυξης στην περιοχή, όπως ως συγκοινωνιακό και τηλεπικοινωνιακό κόμβο, κέντρο

ΠOλιτισnKών εκδηλώσεων και τουρισμού, παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, ανάπτυξης

και διάχυσης-νέων τεχνολογιών, ανασυγκράτησης των βαλκανικών χωρών κλπ.

Πρέπει ωστόσο 'να γίνει κατανοητό ότι για 'να κατακτήσει η πόλη κάποων από τους

ρόλους αυτούς πρέπει να αναβαθμιστούν συνολικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες και η

ποιότητα ζωής της και όχι μόνο εξειδικευμένες υπηρεσίες.
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Η ανανέωση και αξωποίηση του παραγωγικού δυναμικού της Περιφέρειας

συνδέεται άρρηκτα με τις δυνατότητες υλοποίησης καινοτομικών τρόπων ανάπτυξης που

δημωυργούν προϋποθέσεις υψηλής ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και

των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Απαραίτητη, επίσης, κρίνεται η εξασφάλιση ικανοποιητικής σύνδεσης της πόλης με

την άμεση και ευρύτερη ενδοχώρα της, δηλαδή εξασφάλιση καλής οδικής και

σιδηραδρομικής σύνδεσης της με το άμεσο περιβάλλον της (τους γύρω νομούς), αλλά και

τα δίκruα της ΕΕ, από τα οποία είναι σήμερα ωtOKOμμένη, και κατασκευή τόσο της

Εγνατίας οδού όσο και των κάθετων αξόνων της που θα τη συνδέουν με τις χώρες της

Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Όσον αφορά στην προσέλκυση ξένου κεφαλαίου, η ποιότητα της υποδομής της

ευρύτερης περιοχής της πόλης που αποτελεί σημαντικότατο παρό:Υοντα κρίνεται σήμερα ως

ανεπαρκής. Πια συΥκεκρψένα, η οδική σύνδεση της πόλης με τη Σόφια, το Δυρράχιο και

το Βελιγράδι είναι πολύ κακή, η αεροπορική της σύνδεση τόσο με το εξωτερικό όσο και με

το εσωτερικό είναι ανεπαρκής - λόγω των ματαιώσεων πτήσεων λόγω των καφικών

συνθηκών και της μικρής συχνότητας των δρομολοΥίων - ενώ όσον αφορά στη σύνδεση

του αεροδρομίου με την πόλη με μέσα μαζικής μεταφοράς και τη σιδηροδρομική σύνδεση

της με το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό η υπάρχουσα κατάσταση θεωρείται

ανεπαρκέστατη.

1,5. Βασικές αρχές Ανάπτυξης του ΣυΥκροτήματος μετά το 2000

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω μπορούμε να διατuπώσoυμε τον γενικότερο και τους

επιμέρουςστόχους για τη μελλοντική ανάπτυξη του ΠΣΘ.

H:νικόc αναπτυξιακόςστόχος:

Αναδημιουργία και εδραίωση του Περιφερειακού, MητρoπoλΙΤUCOύ και Διεθνούς

ρόλου της Θεσσαλονίκης, ως βασικο,) κόμβου στη διασταuρωση των αξόνων Βορρό 

Νότου, Ανατολής - Δύσης. ως ισχυρού οικονομικού, εmχεφημαΤΙKoύ, εκπαιδΕUΠKoύ και

πολιτιστικού κέντρου και επί πλέον ως διεθνούς κέντρου παροχής υπηρεσιών υψηλού

εmπέδoυ προς τη BσλκαΝUCΉ, τις Παρευξείνιες χώρες και την Ανατολική Μεσόγεια.
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Ο γενικότερος αuτός στόχος και τα όσα σuνεπάγεται αναμένεται να δράσει ως

έναυσμα )'ια την ανάπτt>ξη όλJ»ν των επιμέρους παροΥωΥlκών τομέων τοσ OUYΚΡOτήμαΤOς

και της Περιφέρειάς το\) αλλά και σαν τρόπος εισόδο\) στην παγκοσμιοποιημένη

οικονομία.

EπιμέρoυcΣτeατ!1Y1Koί στόιοι ανάπτυξης;

~ Εξασφάλιση Περιφερειακής αστονομίας και Μητροοολιτικής

ΑUτoδωίκησης, δωlκητική ανασuyKρότηση, ενιαία 1Wλlτική εκπροσώπηση,

δ\)νατότητα αποτελεσματικού ΠΡΟΎραμματισμού, Σχεδιασμού και

Εφαρμογών της όλης οικιστικής ανάπroξης.

»- Δημιο\)ργία \)ποδομών και δ\)νατοτήτων παρσχής ανΤαΥωνιστικών

\)πηρεσιών και τεχνσΥνωσίας για καλύτερη ποιότητα ζωής, ανάπωξη και

ιφοσέλκσση επιχεφήσεων διεθνούς εμβέλειας:

./ Υποδομές στα \)Περαστικά και αστικά, οδικά και σUΓKOινωνιαKά

δίκroα, στις μεταφορέςκαι στις τ/λεπικοινωνίες,σης εγκαταστάσεις

μεταφορικήςU1Wδομής.

./ Επαρκείς χώροι και εγκαταστάσεις σε κατάλληλα δ,αμορφωμένες

κεντρικές περιοχές εκτός ΣUΓKΡOτήματoς, γ,α εγκατάσταση

γραφείων εmχεφήσεων,εκθεσιακώνχώρων αλλά και ωroθηKώνγια

αποθήκευσηδιακινο\)μένωνπροϊόντων.

./' Χρηματοπιστωτικές, τεχνολογικές και τελωνειακές \)πηρεσίες.

./ Υψηλής ποιότητας κοινωνικές, σUΓKOινωνιαKές, αθληηκές και

OOλlτισnKέςUΠΗρεσίες(σ)'είας, εκπαίδευσης,οολιτισμού,αναψυχής,

εμπορίο\), ενδοαστικού και \)περαστικού ΣUΓKOινωνιαKOύ δικα/ο\),

ΣUνθηKών κυκλοφορίαςκαι στάθμευσης Ι.χ. οχημάτων, ελεύθερων

χώρων κλπ), οι οποίες είναι KαθOρισnKέςγια εξασφάλισησ\)νθηκών

ικανΟΜιητικήςποιότηταςζωής για ΤOuς KαΤOίKOUςαλλά και για την

πρoσέλιcooη σημαντικών επιχεφήσεωνδιεθνούς εμβέλειας και των

στελεχώνΤOuς.

»- Στην πόλη πρέπει να UΠΆΡΧO\)ν οι αναΥκα1ες διοικητικές, τηΛΕΠUCOινωνιαKές

και μεταφορικές, ΣUνεδριαKές και τεχ,νολοΎlκές U1Wδoμές, οι ανάλογοι

φορείς, αλλά και το απαραίτητο «πολιτικό βάρος» για να παρέχονται

"πηρεσίες εnαπελματικής, επιχεφηματικής αλλά και οολιτικής
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διαμεσολάβησης σε ευρύτερους κύκλους ενδιαφερομένων, επιχειρήσεων και

κρατών> με προσπάθε1ες γ1α εΥκατάσταση στην πόλη διεθνών και

ευρωπαϊκών οργανισμών, δ1EVέργεως συνεδρίων και σ»σιcέψεων ευρύτερης

BαλKανιΙCΉς. Εuρωπα!ιcής και ΠιryKόσμιας αναφορός.

Στο επόμενο κεφάλαω θα εξετάσοuμε τι;; παρεμβάσει;; χωΡOταςιΙCΉς, πολεοδομικής

και σuyKOινωνιαΙCΉς φύσης πou άλ/αξαν τη δομή της πόλης στα τέλη το" 1900 με μέσα το"

20 αι, δίνοντας 1διαίτερη έμφαση στα συστήματα σταθερής τροχιάς που προτάθηκαν για

την πόλη και είτε υλοποιήθηκαν τελικά, είτε έμειναν στην ιστορία μόνο ως προτάσεις.
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Ζ. Ιστορική αναδρομή των συστημάτων μεταφορών στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Στα τέλη του 1900 και αρχές του 2000 αιώνα πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις που

επηρέασαν σημαντικά τη δομή της πόλης. Οι σημαντικότερες από αυτές μπορούν να

συνοψισθούν σης εξής

• ΣιδηΡοδρομικό δίκτυο

Σταδιακά ΈΥινε η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου που συνδέει την πόλη με

την Βαλκανική ενδοχώρα και άλλα μεγάλα ασηκά κέντρα:

- Γραμμή Θεσσαλονίκης - Βελιγραδίου το 1872

- Γραμμή Θεσσαλονίκης - Σκοπίων το 1881

- Γραμμή Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου το 1892

- Γραμμή Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης το 1896

- Γραμμή Θεσσαλονίκης - Αθήνας το 1917 (μετά την απελευθέρωση)

• Οδικό Δίκ:τuO

Μέσα στην πόλη διανοίγονται και διαπλατύνονται αρκετές οδοί. Δημιουργούνται

πέντε σημαvnKές αρτηρίες: η οδός Μιδάτ-πασά (Αγίου Δημητρίου), η οδός Σαμπρίπασά

(Βενιζέλου), η οδός Κάλε ντε Βέντε (Αγίας Σοφίας), το μπσυλβάρ Χαμιντιέ (Εθνικής

Αμύνης) στη θέση των ανατολικών τειχών και η παραλιακή λεωφόρος. -σταν στα 1890

πυρκα-γιά καταστρέφει το κεντρικό τμήμα της πόλης, οι δρόμοι επαναχαράσσονται

σύμφωνα με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.

• Υποδομές λιμενικών μεταφορών

Μετά την κατεδάφιση των παραθαλάσσιων τειχών δημιουργείται προκυμαία και η

πόλη ανοίγεται στη θάλασσα. Το παλιό λιμάνι μπαζώνεται και δημιουργείται νηοδόχος και

τελωνειακές εΥκατασroσεις δυτικότερα. Στο τέλος του αιώνα η προκυμαία επεκτείνεται και

κατασκευάζονται δύο προβλήτες, νέα νηοδόχος για πλοία βαθύτερου εκτοπ(σματος στο

λιμάνι και τεχνητός λιμενοβραχίονας. Η υπόλοιπη παραλiα διαμορφώνεται για την

εξυπηρέτηση ιστιοφόρων. Το λιμάνι συνδέεται με τον σιδηροδρομικό σταθμό.
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• Αστικές συγκοινωνίες δίκτυα

Τα συστήματα σταθερής τροχιάς Ύια αστικές περιοχές έκαναν δυναμική

επανεμφάνιση στον ελλαδικό χώρο σης δύο πρσηγούμενες δεκαετίες, ""ρίως σε επίπεδο

εξαrrελlών και μελετών με εξαίρεση την περίπτωση της Αθήνας. Μετά τον Β' Παγκόσμια

πόλεμο και την απαξίωσή τους. ως αποτέλεσμα του (~φoρντισμoύ~~ και της επικράτησης του

ιχ. αυτοκινήτου. είναι πλέον ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι έχουν πολλά να προσφέρουν

στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των ελληνικών αστικών κέντρων.

Η Αθήνα απέκτησε πρόσφατα σύστημα metro, ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή και

σύστημα τραμ. Αντιθέτως, στη Θεσσαλονίκη, παρόλο lWυ οι εξαγγελίες ήτσν ενθουσιώδεις

σε βαθμό που κάποιοι να ισχυρίζονται ότι θα αποκτοΟΟε metro πριν από την Αθήνα, τα

πράγματα παρέμειναν στάσιμα, με συνέπεια σήμερα να μη λειτουργεί κανένα σύστημα

σταθερής τροχιάς στην πόλη.

Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη έχει συνδέσει την ιστορία της με συστήματα σταθερής

τροχιάς, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού. Η γνώση της

ιστορικής διαδρομής κάθε αστικού συστήματος βσηθάει σημαντικά στο σωστότερο

μελλοντικό σχεδιασμό με την ωwφuΓΉ των λαθών του παρελθόντος, στη σύνδεση των

σχεδιαζόμενων συστημάτων με τα παλαιά, διατηρώντας την ιστορική συνέχεια που έχει να

προσφέρει lWλλά τόσο στο καθεαυτό λειτουργικό πρόβλημα όσο και στην ίδια τη χρονική

συνέχεια της πόλης και τέλος, πόντα με Kά1Wιες ΠΡOfuτoθέσεις, στη διατήρηση της

ιστορικής μνήμης.

2.1. Το σύστημα των ιππήλατων τροχιοδρόμων (1893-1908)

Στις 18 Σεπτεμβρίου Ι 889 ένας κτηματίας, ο Ahιnet Hamdί Bey lWυ αργότερα θα

διατελέσει και δήμαρχος Θεσσαλονίκης, U1WΎρόφει σύμβαση με την Οθωμανική

κυβέρνηση, με την οποία του παραχωρείταιΎια 35 χρόνια το προνόμιο της κατασκευής και

εκμετάλλευσης 'Π1WΤΡOΧιoδρόμoυ στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρία ιδρύεται το Ι 892 στην

Kωνσταντινoύ1Wλη με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο τροχιόδρομος αρχίζει να λειτουργεί στις 8

Μαίου 1893, ενώ εγκαίνια γίνονται στις 28 Μαίου Ι 893. Τα ιππήλατα τραμ παρό τη

σχετικά χαμηλή ταχύτητα προκαλ<Υόσαν κάποια ατυχήματα, ενώ από το 1906 άρχισε να τα

αντayων{ζεται μια υπηρεσία παράκτιας συγκοινωνίας. Σιγά σΙΎά Ύίνεται φανερό ότι έχει

έρθει ο καιρός της ηλεκτρικής έλ!;ης. Έτσ~ τα ΙΠΠήλατα τραμ αποσύρονται το 1908 με την

ΤΣΑΠΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35



ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒ ΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΛΗ Τ Σ ΕΣΣΑΛΟNlΚΗΣ

έναρξη λ>:lτoφyiας των ηλεκτροκίνητων τροχιοδρόμων. (Τάμαρος, 1997).

Η κύρια γραμμή ξεκwoύσε από τον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, όJJ.ιJJ,ε πορεία

στη διασταύρωσης των οδών 26'" Οκτωβρίου και Πολυτεχνείου, όπου και μέσω της 26'"

Οκτωβρίου έφτανε στην πλατεία Βαρδαρίου, συνεχιζόταν μέσω της Εγνατίας οδού

περνώντας από την Καμάρα, όJJ.ιJJ,ε πορεία και κατέβαινε από την οδό Εθνικής Αμύνης

μέχρι τον Λευκό Πύργο, όπου άλλαζε πάλι πορεία και συνέχιζε μέσω της οδού Βασιλίσσης

Όλγας, περνώντας από το Φάληρο και στη συνέχεια από τη γέφυρα του ρέματος του

ΜΠΟιΥΥιούκ Ντερέ, κοντά στη σημερινή στάση Γεωρ-γίου και είχε πέρας στο Ντεπό κοντά

στον Μύλο Αλλοτίνη. Η κύρια γραμμή είχε και δύο διακλαδώσεις. Η πρώτη ξεκινούοε από

τον Κήπο των Πριγκίπων. περνούσε από την 26
ης
Οκτωβρίου και ενωνόταν με την κύρω

γραμμή στην προαναφερόμενη διασταύρωση, όπου η κύρια γραμμή όJJ.ιJJ,ε πορεία. Η

δεύτερη διακλάδωση ξειcινoooε από την Σκάλα του λιμανιού και περνούσε από την

παραλία μέχρι τον Λευκό Πύργο, όπου και ενωνόταν με την κύρια γραμμή (Ναλμπάντης,

κ.ά., 2000) .

Η KατασκΕUή των ιππήλατων τροχιοδρόμων είχε και πολεοδομικές επtπτώσεις. Η

επέκταση της γραμμής έως το Ντεπό διευκόλυνε την επέκταση της πόλης προς τα

ανατολικά. Σιγά σιγά ΠUJ<Vώνουν οι κατοικίες στην Αγία Τριάδα, στα Καραγάτσια, στα

Καμινίκια και στο Ντεπό, ενώ εμφανίζονται και εξοχικά κέντρα. Μάλιστα, η επίδραση

ήταν τόσο φανερή που το 1906 εκπονήθηκε από τη δημαρχία σχέδιο επέκτασης της

συνOlκtας Εξσχών (Τάμαρος, 1997). Ακριβώς σε αυτήν τη συνolκiα θα εντοπίσει το τέρμα

του υπό'Υειου συστήματος ασnκ.ών συγκοινωV1ών (metro) που προτείνει ο ΆγγMJς

αρχιτέκτονας Mawson κατά τον επανασχεδιασμό της Θεσσαλονίκης, μετά την πυρκαγιά

του 1917 (Γερολύμπου, 1995).

Το σύστημα αυτό ήταν το πρώτο σύστημα Δημοσίων AσnKών ΣιΥΥκοτνωνιών

(Δ.Α.Σ.) που εφαρμόστηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η γνώση γύρω από αυτό το

σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δρομολσΥηθεί ένα ιππήλατο

τραμ για τουρισnκούς λόyouς, ίσως κατά μήκος της παραλίας. Θα μπορούσε μάλιστα να

υπάρχει η πρόβλ>:ψη, ώστε η αφετηρία και το πέρας της διαδρομής να διαμορφωθούν με

τέτοιο τρόπο ώστε ,να είναι ζωντανά μουσεία της ιστορίας του ίδιου του συστήματος

(Νανιόπουλος, Ναλμπάντης, 2002).
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2.2. Το σύστημα των ηλεκτρικών τροχιοδρόμων (1908-1957)

Με τη σύμβαση της 9'" Σεπτεμβρίου 1899, η ΟΟωμανική κυβέρνηση παραχωρεί το

προνόμω της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για ηλεκτροκίνηση των τραμ στον Άγγλο

Sir ElIis Ashmead Baslett για ένα δίκτυο μήκους 40 χιλιομέτρων. Η έναρξη των έργων

όμως θα καθυστερήσει και τελικά την κατασκευή του εΡΎοοτασίου και τον

ηλεκτραφωτισμότης πόλης θα τα αναλόβει η Εταιρία του Ηλεκτροφωτισμού.Ταυτόχρονα

παραγγέλνονταιτα οχήματα σε εΡΎοστάσιο κατασκευήςτραμ στο Σαρλερουάτου Βελγίου.

Την 1η Απριλίου αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ από το

Ντεπό μέχρι το Φάληρο. Τα έΡΎα όμως εγκατάστασης του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου

καθυστερούν και τα εγκαίνια συνεχώς αναβάλλονται. Τελικά, στις 14 Ιουνίου 1908 τα

ηλεκτροκίνητα τραμ της Θεσσαλονίκης ξεκινούν να λειτουργούν. Ο ηλεκτρικός

τροχιόδρομος κινείται επί του προ'Οπάρχοντος δικτύου, αλλά τώρα αλλάζουν οι γραμμές.

Οι πρώτες γραμμές ήταν:

ο/" Ντεπό - Βασ. Όλγας - Λευκός Πύργος - Παραλία - Πλ. Ελευθερίας.

ο/" Ντεπό - Βασ. Όλγας - Βασ. Σοφίας (Εθνικής Αμύνης) - Σιντριβάνι 

Εγνατία - Πλ. Βαρδαρίου - Πύλη Αξιού με δύο κλάδους από της Πύλης

Αξιού, η μία προς τον Παλοιό Σιδηροδραμικό Σταθμό και η άλλη προς τον

Κήπο των Πριγκίπων.

Αρχικά σημειώνονται διάφορα ατυχήματα, ενώ σιγά σιγά αίρονται οι πρώτες

επιφυλάξεις και ο κόσμος αγκαλιάζει το νέο σύστημα. Το 1911 έρχεται νέα μηχανή για

διεύρυνση του δικτύου, ενώ στις 16 Απριλίου 1912 η Οθωμανική κυβέρνηση προχωρεί σε

νέα συμφωνία με την «Οθωμανική Εταφία Τροχιοδρόμων» που εκπροσωπείται από τον Μ.

Rosental. η οποία αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα ευρύτατο δίιcτoo τραμ μέσα στην

πόλη. Το 1927 προστίθεται στο δίκτυο μια νέα γραμμή 2,5 χιλωμέτρων από το Σιντριβάνι

στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ακόμη καταργείται το παραλιακό τμήμα Λευκός ΠύΡΎος 

Σκάλο και μεταφέρεται μέσω της Διαγωνίου (Παύλου Μελά) στη Τσιμισκή γ,α να κάνει

στροφή στην οδό Αγίου Μηνά και να επιστρέφει. Δηλαδή προστίθεται στο δίκτυο το τμήμα

Λευκός Πύργος - Πσύλου Μελά - Τσιμισκή - Πλ. Τραπεζών.

Το 1945 διακόπτεται η λειτουργία του τμήματος Πλ. Βαρδαρίου - Σιδηροδρομικός

Σταθμός, καθώς και η διακλάδωση προς τον Κήπο του Μπες Τσινάρ. Έτσι η επάνω γραμμή

είχε πέρας την πλατεία Βαρδαρίου.
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Το 1949, ίκπερα από μεγάλες προσπάθειες. κατασκευάζεται και τίθεται σε

λειτουργία το τμήμα Χιρς - Γέφυρα (Μπότσαρη).

Το 1950 το τμήμα Χιρς - Γέφυρα επεκτείνεται μέχρι τη Μαρασλή γlO να

ενωθεί με τη γραμμή της Μαρτίου.

Έτσι οι γραμμές που λειτουργούν το 1950 είναι τρεις:

Ι. Αποθήκη - Πλ Τραπεζών (Ι. Δραγούμη) μήκους 5χλμ.

2. Χαριλάου - Πλ. Μεταξά (Βαρδαρίου) μήκους 6χλμ.

3. Αποθήκη - Χαριλάου μήκους 2,3χλμ.

Το 1952 η Ε.Τ.Η.Θ. διαχωρίζεται σε δύο κλάδους. Ο κλάδος παραγωγής και

δ10Vομής ηλεκτρικής ενέργειας αναλαμβάνεται από τη Δ.Ε.Η., ενώ οι τροχιόδρομοι

αναλαμβάνονται από την «Κρατική Εκμετάλλευση των TΡoχloδρόμων Θεσσαλονίκης»

(κ.Ε.Τ.Θ.). Στις 16-11-1953 καταργούνται από τον υπουργό Δημοσίων Έργων κ. Κ.

Καραμανλή τα τραμ των Αθηνών και στις 8-5-1954 ξηλώνεται η γραμμή Ντεπό - Βασ.

Όλγας - Λευκός Πύργος - Πλ. Τραπεζών. Ακόμη ξηλώνονται ανεξαιρέτως όλες οι

υπηρεΟ1Οκές γραμμές. Οι φορείς της πόλης (Δήμος, Εργατικό Κέντρα, κ.ά.) αγωνίζoντα~

αλλά τρία χρόνια μετά, στις 27-7-1957, ξηλώνονται οι γραμμές Ντεπό - Χαριλάου και Πλ.

Βαρδαρίου - Eγνατiας - Καμάρας - Χιρς - Γέφυρα - Mαρτioυ και η κυκλοφορία

παραδίδεται στον νεοίδρυθέντα Ο.Α.Σ.Θ. Είναι το τέλος των ηλεκτρικών τρoχloδρόμων

(Τάμαριξ, 1997).

Το ηλεκτροκίνητο τραμ επέδρασε και στην πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης,

συνεχίζοντας την ανάπτυξη που είχε αρχίσει γύρω από την nΡOl}πάpχoooo χάραξη των

1ππήλατων τραμ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την δημιουργία της συνοικίας των

«τροχιοδρομικών)). Η συνοικία αυτή αναπτύχθηκε στην περιοχή τou Χαρ1λάου πάνω από

το πάρκο της Νέας Ελβετίας και κατοικήθηκε από τους υπαλλήλους της εταιρίας

τροχιοδρόμων. μετά τη μεταφορά όλων των εγκαταστάσεών της στο Ντεπό που ήταν πολύ

κοντά (Τάμαριξ, 1997).

Το τραμ, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο μπορεί να επανέλθει στην πόλη με

διαφορετική λειτουργία ΠΙα, αυτή της εξυπηρέτησης της περιφερειακής πρααστιακής

κυκλοφορίας ή της λειτουργίας ως μέσου συμπληρωματικού του metro, δρομολογημένο

Π.χ. στην οδό Τσψισκή, εφόσον βέβαlO συνδυαστεί με άλλα έργα όπως η υποθαλάσσlO

αρτηρία Kα~ γlOτi όχ~ την παράλληλη πεζοδρόμηση της Τσιμισκή αναβαθμίζοντας και

«σημαίνοντιις» τη λαμπρή αυτή αρτηρία της πόλης.
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2.3. Το τραίνο της παραλίας (1917-1935)

Στις 2 Φεβροuαρίου εγκαινιάζεται το τραίνο της παραλίας. Για να μεταφέρουν οι

Σύμμαχοι εφόδια από τις κεντρικές αποθήκες του λιμανιού στις μονάδες που ήταν

στρατοπεδευμένες στο Χαριλάου και στην Μίκρα, έστρωσαν σιδηροδρομική γραμμή

Kavovu<o,) πλάτους στο κράσπεδο της παραλίας. Η γραμμή ξεκινούσε από το λιμάν~

έφτανε από την λεωφόρο Νίκης στην πλατεία Λευκού Πύργου, έστριβε αριστερά στην

σημερινή οδό Νικολάου Γερμανού και ακολουθώντας τη διαδρομή Λεωφόρος Στρατού,

οδός Κωνσταντινουπόλεως, οδός ΑναξιμάνδΡου, παρέκαμπτε το κεραμοποιείο Αλλατίνι

και κατέληγε στο αεροδρόμιο της Μίκρας, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο συνοικισμός

Φοίνικας. Η γραμμή αυτή συνέχισε να χρησιμοποιείται και μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο

για πσλΙτ1κές ανάγκες, ενώ υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες συνέχισε να

υπάρχει έως το 1935 (Τομανάς, 1995).

Το «τραινάκι της παραλίας» είναι ένα σύστημα που έχει ιδιαίτερη ιστορική

σημασία, εφόσον πρόΚΕιται για ένα mo «βαρύ)) σύστημα από το τραμ, με το οποίο και

λειτουργούσε παράλληλα.

2.4. Το προταθέν σύσ'πιμα μετρό από τον MaWSOD το 1918

Ένα στοιχείο του επανασχεδιασμού της Θεσσαλονίκης. το οποίο δεν είναι ευρύτερα

γνωστό, είναι μια πρόταση του Mawson για τ/ν κατασκευή metro στη Θεσσαλονίκη.

Η προτεινόμενη χωροθέτηση του EmβoTιKO,) σιδηροδρομικού σταθμού επί της

πλατείας Βαρδαρίου δημιούργησε τις προϋποθέσεις. ώστε να γίνει η σκέψη κατασκευής

ενός μέσου σταθερής τροχιάς, το οποίο θα είχε ως αφετηρία την πλατεία Βαρδαρίου, κατά

τα πρότυπα των σταθμών - teπninals στα κέντρα των μεΥάλων ΕUρωπα1Kών αστικών

κέντρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν τις συνδέσεις με τα δίκτuα της υπόγειας αστικής

aυyKoινωνίας. Ένα τέτοιο δίκτυο metro προτείνει ο Mawson για να συνδέσει την πλατεία

Βαρδαρίου και τον σιδηροδρομικό επιβαtιι<ό σταθμό, μέσω μιας επιμήκους τροχιάς. με τις

Εξοχές (Γερολύμπου, 1995).

Η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για metro είναι στις 30-1-1918. Ο Mawson

αναφέρει πως η πόλη της Θεσσαλονίκης χρειάζεται έναν νέο επιβατικό σταθμό, από όπου

θα ξεκινάει ένας «υπόγειος ηλειcrΡΙKός σιδηρόδρομος» που θα συνδέει την πλατεία
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Βαρδαρίου με τ/ν Καλαμαριά. Το 1918 ο Mawson αναφέρει ότι εκλέγεται νέα τοποθεσία

για τον κεντρικό σταθμό επιβατών. δυτικώς του λιμένος «Βαρδάαρ» και σε ΕUΘιryραμμία

με τον κεντρικό άξονα της οδού Iγvαήoυ. Ακόμη προτείνεται ένας νέος σταθμός - τέρμα,

όπου μία νέα γραμμή θα ενώνει τον κόλπο Μικρού με τον κόλπο του Ορφανού. Ακριβώς

μεταξύ αυτών των δύο σταθμών προτείνεται να χαραχθεί ο υπόγειος ηλεκτρικός

σιδηρόδρομος κάτω από την οδό Ιγνατίου με σήραγγα μέχρι κάποια απόσταση και έπειτα

επί του εδάφους. Αυτή η γραμμή υπολογίζεται όπ θα γίνει η μεγάλη «Κεντρική της

πόkως» γραμμή που θα εξυπηρετεί την μεταφορά των επιβατών. Πρόκειται για ένα

σύστημα το οποίο θα είναι υπόΥειο κατά το ένα μέρος του και υπέργειο κατά το ~. Από

τον τερματικό σταθμό μέχρι το σημείο μπροστά από τη σημερινή πανεπιστ/μιαΙCΉ

βιβλιοθήκη επί της Eγνατiας ο σιδηρόδρομος σχεδιάστηκε υπόγειος με σήραγγα ενώ μέχρι

το δεύτερο τερματικό σταθμό σχεδιάστηκε υπέργειος. Ακόμη, υπήρχαν προεκτάσεις του

συστήματος προς το λιμάνι, αλλά και ένα κύκλωμα στον δεύτερο τερματικό σταθμό,

προκειμένου να διευκολύνεται η επαναφορά των οχημάτων στο σύστημα. Ο δεύτερος

τερματικός σταθμός είναι τοποθετημένος πλέον στην περιοχή των Έξοχών και κατά

συνέπεια η αρχική αναφορά σχεnKά με τη σύνδεση του κέντρου με την Καλαμαριά γίνεται

πιο συγκεκριμένη και φαίνεται ότι το τέρμα του συστήματος προσδιορίζεται πλέον επί τ/ς

περιοχής Εξοχών.

Τον Μάιο του 1919, το "The Times Engineerίng Supplement" αναφέρει 14 μεΥάλα

έΡΎα, τα οποία επρόκειτο να εκτελεσθούν με την ευκαψία της ανοικοδόμησης της

Θεσσαλονίκης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή των δύο τερματικών σταθμών, ενώ ως

iJXλ<J έργο αναφέρεται και ο νέος υπόγειος σιδηρόδρομος πέντε μιλίων, ο οποίος θα

συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, ο

σιδηρόδρομος θα είναι εξ' ολοκλήρου υπόγειος, καθώς η απόσταση των πέντε μιλίων του

υπογείου τμήματος καλύπτει ολόκληρη την χάραξη.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός όη η χάραξη του προτεινόμενου metro είναι

ουσιαστικά η ίδω με το metro που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στη Θεσσαλονίκη. Οι

διαφορές εντοπίζονται αφ' ενός στην αφετηρία του μέσου, που σήμερα είναι στη θέση του

νέου σιδηροδρομικού οτοθμού και όχι επί της πλατείας Βαρδαρίου, χωρίς ωστόσο η

λειτουΡΥΙΚότητα της εmλO'yής να αλλάζει και αφ' ετέρου στο πέρας του έρΥου που απλά

σήμερα έχει μετατοπιστεί λίγο πιο πόνω οπό nς εξοχές, στη Νέα Ελβετία, καθώς εκεί

υπάρχει σήμερα ο απαραίτητος χώρος για την εγκατάσταση του μηχανοστασίου.
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Οι αιτίες της τότε μη υλοποίησης του έργου εντοπίζονται στη χρονική συΎ1α/ρία 

το ελληνικό κράτος βρισκόταν εν μέσω πολεμικών εmχεφήσεων, αλλά και στα γενικότερα

εμπόδια που ορθώθηκαν στον επανασχεδιασμό της πόλης σύμφωνα με το σχέδιο

''Hebrard'' (Νανιόπουλος, Ναλμπάντης, 2(00).

2.5. Το προταθέν σύστημα ηλεκτρικών λεωφOρeίων (τρόλεϊ) το 1957

Το 1957 είναι μια χρονιά ορόσημο για τα συγκοινωνιακά πράγματα της

Θεσσαλονίκης. Είναι το έτος κατά το οποίο ξηλώθηκαν και οι τελευταίες τροχιοδρομικές

γραμμές και το έτος ίδροοης του Οργανισμού AσnKών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

(ΟΑΣΘ). Υπήρχε δηλαδή μια ρeυστή κατάσταση σε σχέση με το μέλλαν τον συγκοτνωνιών

στην πόλη. Έτοι, διατυπώνεται πρόταση εγκατάστασης ηλεκτρικών λεωφορείων (τρόλεϊ).

Αρχικά απορρίφθηκε το ενδεχόμενο εξολοκλήρου ηλεκτρικής έλq]ς των

λεωφορείων του ΟΑΣΘ, λ(ΥΥω αΝΤΙΣUμβαΤΙKότητας και υψηλού κόστους του εισιτηρίου.

Έπειτα απορρίφθηκε το ενδεχόμενο εφαρμογής ηλεκτρικής έλξης επί κλειστής γραμμής

στο κέντρο, καθώς η πρόταση αυτ/ προϋπέθετε κάποια σημαντικά οδικά έργα.

Η λύση που omλέχOηKE προέβλεπε δύο γραμμές τρόλεϊ: Γραμμή Ι (Νέος

Σιδηροδρομικός Σταθμός - Xαριλlιoυ) και Γραμμή 11 (Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός 

Αποθήκη). Επίσης, προέβλεπε σχήματα Ι 00 θέσεων και δρομολόγια συχνότητας

μικρότερης των 3 λεπτών.

Δυστυχώς όμως χάθηκε άλλη μια ευκαιρία για την πόλη της Θεσσαλονίκης για

λόγους που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη περιθωριοποίηση της πόλης μετά από τον Β'

Παγκόσμιο πόλεμο και τον περιορισμένο ρόλο της πόλης μετά τη συνθήκη της Γιάλτας.

2.6. Το προτοθέν σύστημα δακτυλιοειδούς μετρό από τη Χωροταξική Μελέτη

θεσσαλονίκης Τριανταφυλλίδη το 1968

Η ζεύξη του Μεγάλου Εμβόλου (Αγγελοχώρι) με τις Εκβολές του Αξιού ήταν μια

μεγαλόπνοη πρόταση. Η κατασκευή του έργου αυτού είχ.ε προσδιοριστεί για το χρονικό

διάστημα 1991 - 2016. Το έργο αυτό είχε ως στόχο τη διοχέτευση του κυκλοφοριακού

ρεύματος προς τη Χαλκιδική, από τις εκβολές του Αξιού κατευθείαν στο Μεγάλο Έμβολο,
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παρακάμπτοντας την πόλη. Ακόμη, η πόλη θα μπορούσε να αποκτήσει κλειστό

περιφερειακό αυτοκινητόδρομο και κλειστό κυκλικό metro. Σχετικά με τα τεχνικά

χαρακτηριστικά του έργου, αναφέρεται ότι η απόσταση των δύο άκρων είναι 6 χιλιόμετρα

και το βάθος της θάλασσας στο μέσο της απόστασης 27 - 29 μέτρα. Οι προτάσεις ήταν

γενικής μορφής λ!ΥΥω της πολυπλοκότητας του προβλήματος.

Στη μελέτη προτείνεται η συνέχιση του αυτοκινητοδρόμου που καταλήγει στις

εκβολές του Αξιού με επiχωση, εντός της θάλασσας κατ' αρχήν, και η συνέχιση με

σήραγγα μικρής κλίσης περί το μέσο του ανοίγματος. Η σήραγγα θα συναντά τον άJ..MJ

κλάδο του αυτοκινητοδρόμου στο Με-Υάλο Έμβολο εκτός της θαλάσσης, ενώ και αυτό θα

προεκτείνεται με επίχωμα. Παράλληλα, θα προχωράει και η γραμμή του metro. Η σήραγγα

θα αφήνει ελεύθερο βάθος 16 μέτρων επi μήκους 250 μέτρων για την είσοδο των πλοίων

στο λιμάνι. Το συνολικό μήκος υπολογίζεται σε 2 με 3 χιλιόμετρα (Τριανταφυλλίδης,

1968).

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, οι επιδράσεις του οποίου γίνονται

δύσκολα αντιληπτές κατ' αρχήν. Ωστόσο γίνεται αντιληπτό ότι εmτρέπει την επb:ταση της

Θεσσαλονίκης τόσο κατά τα δυτικά όσο και ανατολικά. Η άμεση σύνδεση του δυτικού με

το ανατολικό τμήμα της πόλης θα ευνοούσε την ωόρροπη ανάπωξη της πόλης και θα

απελευθέρωνε τεράστιες δυνάμεις ανάπroξης της πόλης.

2.7. Ο. Πρακλήσεις του Μέλλοντος

Οι ευρωπαικές και ειδικότερα οι ελληνικές πόλεις, ανάμεσά τους βεβαίως και η

Θεσσαλονίκη, θα αντψετωπίσουν τα προσεχή έτη μια σεφά πιέσεων και προβλημάτων στα

οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν. Αν και τα προβλήματα αυτά διαφοροποιούνται

σημαντικά από περιοχή σε περιοχή και εξαρτώνται άμεσα από το μέγεθος του αστικού

κέντρου και το ρόλο του στο Εθνικό και Πανευρωπαϊκό δίκτυο των οικωμών, οι

κυριότερες προκλήσεις της επόμενης δεκαπενταετίας όσον αφορά τις οικονομικές,

δημοΥραφικές και κοινωνικές τους προοπτικές και τις επιδράσεις τους στην οργάνωση και

την δομή του αστικού χώρου είναι ήδη ορατές.

Ένα σημαντικό πεδίο επαφής τεχνολογίας και αστικού περιβάλλοντος όπου

αναμένονται εξελίξεις τα προσεχή έτη συνδέεται με την αλματώδη διάδοση του Ι.χ.

αυτοκινήτου, τον αυξανόμενο όγκο της κυκλοφορίας οχημάτων και των μεταφορών στα
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πλαίσια μιας καταναλωτικής κοινωνίας, σε συνδυασμό με αλλαγές στην τεχνολογία των

μεταφορών, των οχημάτων και του ελέγχου των σUΓKOινων1αKών συστημάτων και της

κυκλοφορίας.

Είναι γνωστό ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ο αριθμός των αυτοκινήτων αυξάνει με

ρυθμούς πολύ ταχύτερους οπό την αύξηση του πληθυσμού. Την περίοδο Ι 960- Ι 990 ο

παγκόσμιος στόλος οχημάτων αυξήθηκε με ρυθμό 5,2% ετησίως, έναντι αύξησης 2, Ι %

ετησίως του mγκόσμιου πληθυσμού. Δεκαέξι εκατομμύρια εmπλέov οχήματα

προστίθενται κάθε χρόνο στον παγκόσμιο στόλο και αναμένεται με τους ρυθμούς αυτούς

τα κυκλοφορούντα οχήματα να φθάσουν mγκοσμίως τα 900 εκατομμύρια το έτος 2010.

Ειδικότερα, σε όλη την EUΡώπη η ιδιοκτησία οχημάτων Ι.χ. αυξάνεται σταθερά

από το Ι 970, διαδικασία που αναμένεται να συνεχιστεί. Από την Eυρωm'ίκή Επιτροπή έχει

προβλεφθεί μια αναμενόμενη αύξηση κατά 200% τα επόμενα 25 χρόνια, κυρίως σττς χώρες

της κεντρικής, ανατολικής και νoτioυ Ευρώπης.

Οι αυξήσεις αυτές του αριθμού των οχημάτων αντανακλούν ανάλογες αυξήσεις του

παγκόσμιου όγκου των μεταφορών, στα πλαίσια μιας όλο και περισσότερο

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, <iJJ.JJ. και αυξημένες ανάγκες μετακινήσεων ατόμων σε

υπερασnKό και ενδoασnKό επίπεδο. στα πλαίσια μιας αλληλεξαρτημένης, καταναλωτικής

σJ..'λά και πολυεπίπεδα οργανωμένης κοινωνίας και οucοvομίας.

Ειδικότερα, για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλoνiιcης και την περιαστική

ζώνη της πόλης προβλέπεται αύξηση ωυ συνόλου των μετακινήσεων, πολλαπλασιασμός

των κυκλοφορούντων οχημάτων την επόμενη δεκαετία, ενώ ταυτόχρονα η αύξηση των

διαθέσιμων ι.χ. οχημάτων αναμένεται να οδηγήσει σε απαξίωση της χρήσης των μέσων

μαζικής μεταφοράς, τα οποία βλέπουν το ποσοστό τους στις συνολucές μετακινήσεις να

μειώνεται

Τα πιθανά αποτελέσματα αυτής της συνεχιζόμενης «επανάστασης» σττς

μετακινήσεις για τις αστικές περιοχές είναι ήδη γνωστά από ποΜαπλές έρευνες στο

εξωτερικό και αναφέρονται σε καταστροφικούς όρους μόλυνσης, κυκλοφοριακής

συμφόρησης, κινδύνων για την υγεία., ατυχημάτων και κατανάλωσης μη ανανεούμενων

πηγών ενέργειας. Είναι ήδη διαπιστωμένο ότι το 500.!ο περίπου της παγκόσμιας

κατανω..ωσης πετρελαίου γίνεται από αυτοκίνητα, ενώ τεράστιες είναι οι εκλυόμενες στο

περιβάλλον ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, του σημαντικότερου δηλοδή αεριού που

συμβάλλει στο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» και τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές.

Παρά τη διάδοση των καταλυτικών τεχνολογιών, εξαιτίας της αύξησης του στόλου, οι
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εκλυόμενες ποσότητες COl από οχήματα συνεχίζουν να αυξάνονται αλματωδώς.

Πέραν αUΤών, επισημαίνεται ότι για τις αστικές περιοχές τα Ι.Χ. και τα φορτιπά

είναι ιδιαιτέρως απαιτητικά σε χώρο. Ήδη στις μεγά4ς αμερικανικές μητροπόλεις, όπως το

LOs Angeles, ο καταλαμβανόμενος από δρόμους και επιφάνειες στάθμευσης χώρος φθάνει

το 55% της συνολικής επιφάνειος της πόλης (όταν στο ΠΣΘ αγγίζει το 30%). Το άμεσο

αποτέλεσμα είναι να μειώνονται οι διαθέσιμοι χώροι για άλλες χρήσεις και κινήσεις,

uπoβαθμίζoντας συνολικά την ποιότητα ζωής στα αστιιώ. κέντρα.

Αν και με την αύξηση της ιδωKτησiας Ι.Χ. οχημάτων η κινητικότητα των ατόμων

φαίνεται να αυξάνεται, συχνά η προσπελασιμότητα περιοχών και UΠηρεσιών μειώνεται Με

κάθε νέο όχημα που προστίθεται φορτίζονται ακόμη περισσότερο οι δρόμοι, ενώ

καταλαμβάνονται και οι τελωταίοι δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι που έχουν απομείνει

Μέσα στις πόλεις δρόμοι και πεζοδρόμια κατακλύζονται από οχήματα και οι πεζοί

εξοστρακίζονται Το σν/ολικό αποτέλεσμα είναι ο ιm:εΡKOρεσμός της μεταφορικής

ικανότητας των οδικών δικτύων στις αστικές περιοχές και η συνακόλουθη έκρηξη του

αστικού χώρου προς τις περιαστικές περιοχές και την ύπαιθρο, όπου καταφεύγouν μαζικά

οι κάτοικοι για να απαλλαγούν από τα προβλήματα που προκαλούν κυρίως τα Ι.Χ. οχήματα

στον κυρίως αστικό χώρο. Ενώ η ποιότητα της ζωής μέσα στις πόλεις υποβαθμίζεται

σημαντικά, στην περιαστική τους ζώνη δημΙΟΙΨΥούνται με ταχύτατο ρυθμό μη

σχεδιασμένες «οικιστικές συγκεντρώσεις}) αντί πραγματικών πόλεων, που - στα πλαίσια

ενός φαύλου κύκλου - επιτείνουν τελικά το πρόβλημα, καθώς αυξάνουν τον συνολικό όγκο

των μετακινήσεων.

Για την αντιμετώmση των παραπάνω εμφανισθέντων προβλημάτων σημειώνεται,

όσον αφορά τις προτεραιότητες των συγκοινωνιακών πολιτικών. μια συνεχιζόμενη στροφή

παγκοσμίως από τα ι.χ. στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ). Α"όμα και χώρες

ολοκληρωτικά ΑUΤOKΙVΗΤOKρα.ΤOύμενες όπως οι ΗΠΑ στρέφονται ΤΕΛΕUΤαία ολοένα και

περισσότερο στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να αμβλύνουν τις συνέπειες της

ΑUΤOKίνησης, ιδιαίτερα στις μητροπόλεις αλλά και σε πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Τα ΜΜΜ εlτε ελεύθερα κινούμενα όπως τα λεωφορεία, αλλά κυρίως αυτά σε σταθερή

τροχιά (τραμ, μετρό), προσφέρουν δυνατότητες για αξιόmστες, ασφαλείς, τεχνολσΥικά

εξελιγμένες και φιλικές στο περιβάλλον μετακινήσεις ακόμα και σε υπερκορεσμένες

μητροπόλεις. Η προτεραιότητα στα μέσα μοζικής μεταφοράς, αλλά και σε φιλικά στο

περιβάλλον μέσα ατομικής μεταφοράς όπως το ποδήλατο, είναι πλέον σταθερός όρος σε

κάθε νέα ΣUΓΙCOινωνιαKή πολιτική και εφαρμογή στα αστικά κέντρα.
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Παράλληλα, τεχVΙKές ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμοΙ> (στα πλαίσια της

«βιώmμης ανάπτοξη9» γίνονται αποφασιστικό εργα4io για την επίλυση του

κυκλοφοριακού. Είναι γνωστό ότι η άναρχη ανάπroξη του κτισμένου χώρου, το εκτεταμένο

δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και η ανεπαρκής προσφορά μέσων μαζικής μεταφοράς

κατακερματίζουν το αστικό περιβάλλον και εξωθούν τους κατοίκους σπι χρήση του

ιδιωτικού αυτοκινήτου. Αντίστροφα, ένας ολοκληρωμένος και φιλικός προς το περιβάλλον

πολεοδομικός σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τις ανάγκες για μετακινήσεις, ευνοεί τη χρήση

των ΜΜΜ και την προσπέλαση ζωτικών για την αστική ζωή λειτouρytών με τα πόδια ή με

το ποδήλατο (smart cities). Στα πλαίσια αυτά, ζώνες εργασίας πρέπει να χωροθετούνται

μαζί με ζώνες κατοικίας. ενώ σχολεία, εμπορικά κέντρα και καταστήματα θα πρέπει να

είναι ενταγμένα στις περιοχές κατοικίας σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου

(άμεσα προσπελάσιμα από πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους). Τέλος, <iλλEς υπηρεσίες

όπως τα αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα θα πρέπει να είναι άνετα προσπελάσιμα από

γραμμές και δίκτυα ΜΜΜ.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να πραγματοποιείται ταυτόχρονα και

παράλληλα με τον κυκλοφοριακό και στον πολίτ/ πρέnει να προσφέρονται ολοκληρωμένες

λύσεις κατοικίας και ερΥασίας που θα αποθαρρύνουν τη χρήση του Ι.Χ. Αν και το όραμα

για πόλεις χωρίς αυτοκίνητο δεν φαίνεται ακόμα πραγματοποιήσιμο σε μαζική κλίμακα,

πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι υπάρχουν λύσεις άμεσα πραγματοποιήσιμες σε τμήματα

πόλεων και συγκεκριμένα είδη κυκλοφορίας συγκοινωνιών και μεταφορών.

2,8. Συμπεράσματα

Το παρελθόν της πόλης είναι πλαόσιο τόσο σε συστήματα σταθερής τροχιάς που

εφαρμόστηκαν και λειτούρΥησαν με επιτυχία όσο και σε συγκροτ/μένες προτάσεις για την

εφαρμογή ,νέων συστημότων σταθερής τροχιάς που συνδυάζονταν με την πολεοδομική

ανάπλαση της πόλης.

Δεν μπορεί παρά να προκα4ί θλίψη το γεγονός όπ δεν αξιοποιήθηκαν οι

δυνατότ/τες και οι ευκαιρίες Μυ προσέφερε η δημιουρΥία των ΣUσπιμάτων που πρότειναν

οραματιστές όπως ο Mawson και στα νεώτερα χρόνια ο ΤριανταφUλλίδης για μια

διαφορεπκή μορφή οργάνωσης της πόλης. όπου τα συστήματα σταθερής τροχιάς είναι

βασικό ερΥαλείο α/tOKέντρωσης λειτουργιών και ανάπτυξης της πόλης εmφανειαKά με
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χαμηλότερες πυκνότητες δόμησης και όχι καθ' ύψος. Το μoνtέλo ανΆΠΤUΞΗς που τελικά

επικράτησε ευθύνεται για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπiζει σήμερα ο κάτοικα; ή

επισκέπτης της πόλης, όπως το έντονο κuκλoφoριαKό πρόβλημα, η υποβάθμιση της

αισθητικής του περιβάλλοντος κ.ά..

Η προσεκτική μελέτη του παρελθόντος και της ιστορίας είναι σημαντική επειδή

μπορεί να διδάξει την αποφυΥή της επανάληψης των ίδιων σφαλμάτων, έστω και αν αυτό

αποδεικνύεται δύσκολο. Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης '110 τα συστήματα μεταφοράς

που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων είναι σημαντικό στοιχείο για τη

διατήρηση του νήματος που συνδέει εποχές και εμπλουτίζει πολιτισμικά και ψυχικά τόσο

του ίδιους τους κατοίκους μιας περιοχής όσο και τους επισκέπτες της. Στοιχεία από το

παρελθόν των συστημάτων μεταφοράς της Θεσσαλονίκης μπορούν να βρουν τη θέση τους

σε κάποιο μελλοντικό μουσείο μεταφορών της πόλης ή ακόμη και να ενταχθούν

λειτουργικά σε μελ/σνηκούς σχεδιασμoUς. Άλλωστε. η μελέτη του παρελθόντος και

ιδιαίτερα συγκροτημένων προτάσεων. μπορεί να εμπλουτίσει και να εμπνεύσει σύγχρονους

σχεδιασμούς. Βάσει λοιπόν των στοιχείων που προαναφέρθηκαν και με γνώμονα την

αποφυγή των σφαλμάτων που έγιναν στο παρελθόν. θα γίνει στη συνέχεια μια προσπάθεια

επίλυσης των υφιστάμενων προβλημάτων της πόλης και υποβολής προτάσεων Ίια την

πολεοδομική ανασυ'{κρότησή της.
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3. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασηςτων μεταφορικώνδικτύων της πόλης

Σε αυτό το κεφάλαιο θα διερευνήσουμε την κατάσταση που επικρατεί στα

μεταφορικά δίκτυα της Θεσσαλονίκης, τις προτιμήσεις και προθέσεις των κατοίκων της

πόλης, τα περιβαλλοντικά δεδομένα που άπτονται της κυκλοφορίας καθώς και το επίπεδο

- εξωτηρέτησης των υφιστάμενων αλλά και των προτεινόμενων για την πόλη υποδομών.

3,1. Η Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον ΟΡ.ΘΕ. το 1989 στα πλαίσια

της ,αενικής μελέτης μεταφορών και κυκλοφορίας για το π040δομικό συγκρότημα και

την περιαστική ζώνη ΘεσσαλoνΊΙCΗΡ), Ύια τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των

μετακινήσεων στο ΠΣΘ και την ΠΖΘ, τον αστρονομικό αριθμό του ενός εκατομμυρίου

εξακοσίων χιλιάδων αΎΎίζουν οι καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων της

Θεσσαλονίκης. Το 45% των μετακινήσεων αυτών (700.000 αριθμητικά). γίνονται μέσω

του κέντρου της πόλης! ΣυγΙCεκριμένα, προς και από το κέντρο πραγματοποιείται το 25%

του συνόλου των ημερήσιων μετακινήσεων (400.000). ενώ ποσοστό 20% (300.000)

πραΎματοποιείται από το ανατολικό τμήμα τ/ς πόλης προς το δυτικό και αντίστροφα πάντα

μέσω του κέντρου.

Οι 1.600.000 καθημερινές μετακινήσεις γίνονται με όλα τα μέσα, ενώ σε αυτές

περιλαμβάνονται και οι μετακινήσεις πεζή, όταν ο χρόνος περπατήματος υπερβαΙνει τα 1Ο

λεπτά.

3,1.1. Τα μεταφορικά μέσα

Οι μεταιcινήσεις. ανάλσΥα με το μεταφορικό μέσο με το οποίο ΎίνOVΤΑΙ,

κατανέμονται ως εξής: 30,5% με ι.χ. ως οδηγός, 10,1 % με l.Χ. ως επιβάτης (δηλαδή το

40,6% των μετακινήσεων γίνεται με ι.χ.), 27,5% με δημόσιες συγκοινωνίες, 3,2% με

ειδικά λεωφορεία όπως είναι τα σχολικά, 4,2% με τ«ξΙ 18,3% πεζή με χρόνο

περπατήματος μεγαλύτερο των δέκα λεπτών, 1% με ημιφορτηγό ή τρίκυκλο, 0,4% με

φορτηγό, 0,2% με ποδήλατο, 4,6% με μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα.
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Ι'ρόφημα 3.1.: Κατανομή μετακινήσεωνκατά μέσο

r:J 1.Χ. ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ

IIι.Χ. ΩΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ

D ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ Ή ΤΡIΚΥΚΛΟ

ΟΛΕΩΦΟΡΕ10 Δ.Σ.

• ΕIΔΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΘΤΑΞΙ

ΙΙΠΕΖΗ

ΘΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΙΙΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤQ...ΜΗΧΑΝΗ

ΘΦΟΡΤΗΓΟ

Έντεκα χρόνια πριν .να γΙνουν οι παραπάνω μετρήσεις, οι μετακινήσεις με ΙΧ ήταν

34%, με δημόσιεςσυγκοινωνίες36,4%, με ταξί 6, Ι % και οι πεζή μετακινήσεις 15%.

Σuμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, υπάρχει μια σαφής τάση μείωσης της

χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών και των ταξί στη Θεσσαλονίκη, eνώ αυξήθηκε η

χρήση τou ιχ.

3,1.2. Κατανομή μετακινήσεων

Οι διάφοροι σκοποί για τους οποΙouς πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις είναι

4'7% για εργασία, J5% για εκπαωευση,8% για ψώv1α, 17% για κοινωνικές επαφές, και το

υπόλο1ΠΟ 13% για άλλους σκοπούς. Τα παραπάνω ποσοστά περ\λ.αμβάνουν και τη με

τάβαση και την επιστροφή.
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Γράφημα 3.2.: Κατανομή μετακινήσεων κατά σκοπό

47%

13%

• ΕΡΓΑΣΙΑ

DΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΨΩΝΙΑ

ΟKOINQNIKEr ΕΠΑΦΕΣ

.MΛOI ΣΚΟΠΟΙ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα πάντα με ΤOuς μελΕτητές, παρουσιάζουν τα

στοιχεία που αφορούν το μέσο χρόνο μετακίνησης ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο

πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση. Οι χρόνοι είναι οι εξής: επιστροφή στο σπίπ 26 λεπτά,

μετάβαση στην φΥασία 25 λεπτά, εκπαίδευση 22 λεπτά, ψώνια 22 mττά, λόγοι υΥείας 24

λεπτά, κοινωνικές επαφές - ψυχαγωΥία 23 λεπτά, προσωmκές υποθέσεις 27 λεπτά, συνο

δεία προσώπου 18 λεπτά, αλλαγή μέσου 26 λεπτά και τέλος ο μέσος χρόνος μετακίνησης

για άλλouς σKOΠOUς είναι 24 λεπτά.

3.1.3. Προτιμήσεις και προθέσεις

Στο πλαίσιο της γενικής κυκλοφοριακής μελέτης (DENCO, κ.ά., 2000), οι

Θεσσαλονικείς κλήθηκαν να απαντήσουν για τις προπμήσεις και τις προθέσεις τους σε

σχέση με τις μετακινήσεις. Η «έρευνα δηλωμένων προημήσεων και προθέσεων), όπως

ονομόζεται, στηρίχτηκε σε 1.000 ερωτηματολόγια.

Για τις δημόσιες συ-Υκοινωνίες οι Θεσσαλονικείς απάντησαν τα εξής: το 20,4% ότι

είναι ικανοποιητικές έως πολύ ικανοποιητικές. το 18,2% όπ είναι αρκετά ικανοποιηπκές

και χρειάζονται μΙKΡOβελnώσεις, το 34,1% όπ είναι λίγο ικανοποιηπκές και χρειάζονται

σημανπκές βελnώσεις, το 27,3% όπ δεν είναι καθόλου ικανοποιηπκές.
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Γράφημα 3.3.: Ικανοποίηση από τις δημόσιες σuyKOινωνίες

- .ΠΟΛΥ

.ΑΡΚΕΤΑ

.ΛΙΓΟ

[]ΚΑΘΟΛΟΥ

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως τα παραπάνω ποσοστά είναι εντελώς

υποκειμενικά και όπ μια πληρέστερη έρευνα διαπίστωσε τις πραγμαπκές προθέσεις των

κατοίκων της Θεσσαλονίκης.

Όπως ΠΡOκUJttει από τα συμπεράσματα της έρευνας, ως προς την προτεραιότητα

που πρέπει ,να δοθεί για βελτιώσεις στο σύστημα των δημόσιων συγκοινωνιών, πρώτο

μέλημα πρέπει να είναι η μείωση του χρόνου αναμονής στις στάσεις (46,7% των

ερωτηθέντων). Το δεότερο μέλημα πρέπει να δοθεί στη μη υπερπλήρωση των οχημάτων

(20,9% των ερωτηθέντων). Το τρίτο μέλημα, ΣUμφωνα πάντα με τους ερωτηθέντες, πρέπει

να είναι η μείωση του χρόνου διαδρομής (15,3%). Το υπόλοιπο 17,1% δήλωσε άλ4ς

βελτιώσε1ς ως προτεροιότητες.

3. Ι .4. Αστικές δημόσιες σuyKOινωνίες

Περίπου οι μισοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης χρησιμοποιούν τις δημόσιες

Ο\Υ)'κοινωνίες αρκετά συχνά (23,8% κάθε μέρο και 25.7% δόο με τρε1ς φορές την

εβδομάδα). Ποσοστό 14,1% χρησιμοποιεί τ>ς δημόσιες Ο\Υ)'κοινωνίες μια φορά την

εβδομάδα, ενώ το 36,4%, ποσοστό το οποίο χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ση

μαντικό, μετακινείται με τ>ς δημόσιες συΥκοινωνίες σπάνια ή ποτέ.
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Γράφημα 3.4.: Συχνότηταχρήσης των ΔημοσΙωνΣυrκoινωνιών

θEΣΣAΛONIΚHΣ

23....

36'."'-----'

α ΚλθEtνt:PA

.2-3 ΦΟΡΕΣ TrN EBΔOtIAΔA

DΜΑ ΦQA&. Ίrt\1 ΕΒΔαΜΔΑ

D ΣΠΑ.ΙΙΙΑ Ή Γ1Ο1Ε

Οι Θεσσαλονικείς ρωτήθηκαν ακόμα αν θα ήταν διατεθειμένοι να μεταφερθούν στη

δουλειά τους με το ΙΧ. κάποιου άλλου ή να μεταφέρουν άλλους με το δαό τους ΙΧ. και το

73% απάντησεθετικά.

Γράφημα3.5.: Διάθεση των κατοίκων της πόλης να μεταφερθούν στην εΡ'Υασία τους

με το Ι.Χ. κάποιου άλλου ή να πάρουν άλλους με το δικό τους

13,0"1>

ΩΝΑΙ

80ΧΙ

DΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

Ρωτήθηκαν, επιπλέον, αν θα συμφωνούσαν να μεταφερθούν στην εργασία τους με

λεωφορείο - ταξί μαζί με άλλους συναδέλφους τους αν υπήρχε ρύθμιση ή κίνητρο για

ομαδική μετακίνηση. Και σε αυτή την υποθετική ερώτηση υπήρξε θετυ<ή στάση aπό την

πλειοψηφία των ερωτηθέντων, αφού θεnKά απάντησε το 71.3%.
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Γράφημα 3.6.: Διάθεση των κατοίκων της πόλης να μεταφερθούν στην ερΥασία τους

με ταξί ή λεωφορείο μαζί με άλλους συναδέλφους τους, αν υπήρχε

ρύθμιση ή κίνητρο για ομαδική διακίνηση

71,3%

ΟΝΑΙ

.0,"

ΟΔΕΝΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

Τέλος, ρωτήθηκαν αν θα ήταν διατεθειμένοι να μεταφερθούν στην εργασία τους

χρησιμοποιώνταςειδικό λεωφορείοτης δουλειάς τοος, εφόσον το διαθέτει ο ερΥοδότηςκαι

επιδοτεί το κόστος και πάλι η συντριπτική πλειοψηφία(ποσοστό 81,6%) απάντησε θετικά

(<<ΜΑΚΕΔΟNlΑ»,8/6/2002).

Γράφημα 3.7.: Διάθεση των κατοίκων της πόλης να χρησιμοποιούν ειδικό λεωφορείο

της δουλειάς τους, εφόσον διατίθεται και ο εργοδότης επιδοτεί το

κόστος

81,6%

ΤΣΑιΠΚΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΝΑ>

.οχι

ΟΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ
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3.1.5. Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων μπορούμε να συμπεράνουμε όη το

κυκλοφοριακόπρόβλημα της Θεσσαλ<Jνίκηςπαρατηρείταιιδιαίτερα οξυμένο κατά τις ώρες

προσέλευσης και επιστροφής των πολιτών από τ/ν ερΥασία τους, κυρίως λιΥΥω του

_ γεγονότος ότι χρησιμοποιούν το Ι.Χ. τους, στην πλειοψηφία τους χωρίς συνοδΊΥΥό και

άλλους συνεπιβάτες, αφού απαξ";'νουν τις ελλιπείς παρεχόμενες υπηρεσίες των Δημοσίων

Συγκοινωνιών.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα πάντα με την έρευνα έχουν την πρόθεση οι Θεσσαλονικείς

'να μεταφερθούν στην ερΥασία τους μαζί με άλλους συναδέλφους τους είτε με ένα Ι.χ. είτε

με ταJ;ί ή λεωφορείο εάν και εφόσον υπάρξει η κατάλληλη ρύθμιση.

3.2. Επίπεδουφιστάμενηςπρασφοράςμεταφορών

3.2.1. Κυκλοφοριακή Ικανότητα των κύριων οδικών αξόνων

Σύμφωνα με τη Γενική Μελέτη Μεταφορών & Κυκλοφορίας (ΓΜΜΚ) για το ΠΣ

και την πΖ Θεσσαλονίκης - Β' Φάση το οδικό δίκτυο ιεραρχείται ως εξής:

ν' Ελεύθερες λεωφόροι και Ταχείες λεωφόραι

ν' Πρωτεύουσες αρτηρίες.

ν' Δευτερεύουσες αρτηρίες.

ν' Πρωτεύουσες συλλεκτήριες οδοί

ν' Δευτερεύουσες συλλεκτήριες οδοί

Η κυκλοφοριακή ικανότητα των κυΡ10τέρων ικριστάμενων οδικών αξόνων

παρoUΣΙΆΖεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3.1.: Κυκλοφοριακή ικανότητα κυριοτέρων οδικών αξόνων

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟI'IΑΚΗ lΚANOTHTA

ΙΜΕΑιώοα\

ΕΛΕΥθΕI'ΕΣ ΛΕΩΦΟI'ΟI

εα. Αθηνών - Θεσσαλ<Jνίκη' 4.400
Εσωτερική Περιφερειακή 4.400
Ανατολική Περιφερειακή 4.400
Νέα Διαγώνιος 4.400
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Οδόο ΘεσσσΛoνίιrno - Μη,αV1ώνoc 4.400
DΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣΑΡΤΗΡlliΣ

Ε.ο. ΘεσσαΛονUcnc - Θέομηο 2.200
Οδός Πανοράματος· Χορτιάτη 1.100
Οδόο ΘεσσαΛονίκηο - Ασ6εσΤΟΥωοioο 1.100
Οδός Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστροο 1.100
ΠεοUl>εοειαιcή Σίνδοο 1.100
Οδός navooάOOIOC' ecn"nr 1.100
Bα<nλίσσno Όλνoc 2.040
Γεωονioο Παπανδοέοο 2.040
Ανδοιανοοπόλεωο 2.040
Κωνσταντίνου Καοαu.ανλή 2.200
Εννατία 2.200
Moναστnoίoυ 2.200
ΜενάΛοο Αλεξάνδροο 4.400
ΚαοταντCόγwο 1.100
Λαγκαδά 1.550
26'" OκtωBoioo 1.550
Δενδ άοοο 1.550
Οδόο ΚαλΟΥωοioο - Μενεμένης 1.550

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΡΤΗΡlliΣ

ΓεωoνιΙCΉo Σνoλiιo 775
, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 775
Βούλναοη 775
Λεωφόρος Στρατού 775
Δελωών 775
Kωνστανnνoυπόλεως 775
Ayioo Δημητοioο 1.550
Τσιμισκή 3.000
Mητρoπόλεωc 775
Λεωφόooc NUcnc 2.040
ΓomοοίοοΛα 775
Μαιάνδοοο 775

Πηγη. ΜΜσης, Ic.Q, 2001, σελ. 25

Στον πίνακα 3.2. παροοσιάζεται η διαχρονucή εξέλιξη της κoι<λoφoριαΙCΉς φόρτισης

κατά μήκος βασικών οδικών αξόνων εκφρασμένη σε Μέση Ημερήσια Κοι<λοφορία

(ΜΗΚ).
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ΠΙνακας 3.2.: Διαχρονική εξέλιξη φόρτων (ΜΒΚ σε ΜΕΑ) σε βασικές οδούς της

ΘεσσαΜνΙκης(έτη 1984185186196198)

1984 1985 1986 1996 1998
Γ. Παπανδρέου 36.769 41.697 40.993 41.515 39.520
IBαc Όλναc 44.608 53.884 50.312 58.672 48.470
Μ. Αλεξάνδρου 42.255 38.482 54.037 54.198 55.010
Παπαναστασίου 28.734 31.702 32.489 28.400 26.010
Κ. Καραμανλή 17.541 20.650 28.252 46.772 56.250
Λεωφ. Στοατού 41.501 39026 44.854 46.333 47.900
Eννατlα 56.818 60.334 67.706 68.209 44.619
ΚασσάνδDου 30.678 30.052 26.418 31.367 29.200
Τσι"ισκή 47.129 46.694 56.920 58.854 64.300
Μητροπόλεως 18.376 15.264 14.821 22.163 22.495
ΑνΙΟς ΣoΦίαc 8.072 9.374 8.889 9.018 10.320
Λανκαδά 42.893 42.467 39.544 58.716 44.780

ΠηΥη. Μιντσης. κ.α., 2001, συ.. 26

3.2.2. Χωρητικότηταστάθμευσηςστο ευρύτερο κέντρο και πΡόΥραμμα κατασκευής

νέων υποΥείων χώρων στάθμευσης

Η πολιτική στόθμευσης για το κέντρο της πόλης διαμορφώθηκε στα πλιιίσια του

Ενιαίου Σχεδίου Στάθμευσης Θεσσαλονίκης το 1996. Αργότερα, το 1998, το ψγο κάλυψε

και τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Βασικός στόχος του Ενιαίου Σχεδίου

Στάθμευσης Θεσσαλονίκης ήταν η αντιμετώmση του προβλήματος της στόθμευσης στο

Δήμο Θεσσαλονίκης μέσα από μία επαναθεώρηση της ισχύουσας πολιτικής στόθμευσης

και με χωροθέτηση νέων χώρων στάθμευσης εκτός οδού 'για τ/ν ικανοποίηση των ανα'γκών

που ΠΡOιruπooυν από τ/ ζήτ/ση θέσεων στάθμευσης από τους κατοίκους, επισκέπτες και

εργαζόμενους του Δήμου.

Στα πλιιίσια εκπόνησης του Ενιαίου Σχεδίου Στάθμευσης Θεσσαλονίκης έγινε

καΤαΥραφή των θέσεων στάθμευσης παρά το κράσπεδο και εκτός οδού στα πέντε

Διαμερίσματα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα συνοπτικά αποτελέσματα αυτής τ/ς

καταγραφής παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.3 (Διαμέρισμα Α' - κέντρο) και 3.4

(υπόλοιπα τέσσερα Διαμερίσμοτα).
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Πίνακας 3.3.: Υφιστάμενη κατάσταση στάθμευσης για το Α' Διαμέρισμα του Δήμου

θεσσαλονίκης (κέντρο)

Kαnπooία θέσεων στάθ Ι Αοιθαό, θέσεων στάθ

Στάθ πασά το κοάσπεδο

Χωοίι: χρονικό πεοιορισμό 4.375
Εκ περιτοοπι1, Ilε μονού, και (ιrιoύ, llIίνεc 847
Με χρονικό πεοιορισμό 828
Ειδικέ, Οέσε" 546
ΠαPKό"~~ 256
Παράνομα λίΥΥω απόστασης από 3.637
δlασταοοώσε"

Διπλοσταθ
,

985α

Παοάνομα από άJ,λε, αιτίεc 6.365
Σύνολο θέσεων παοά το κοάσπεδο 17,875

Θέσειcστάθ εκτό,οδού

ΣΤεΥασμένοι χώροι 4.999
ΥπαίθοLOΙ Χώοοι 1.619
Σύνολο θέσεων εκτός οδού 6.618

Πη-rη. Μιvtσης. Κ.α.. 2001. σελ 27

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι στο κέντρο της πόλης υπάρχουν

συνολικάπερίπου 24.500 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι 11.000 αφορούν παράνομες

σταθμεύσεις.

Πίνακας 3.4.: Υφιστάμενη κατάσταση στάθμευσης για τα Β', Γ, Δ' και Ε'

Διαμερίσματα του Δήμου θεσσαλονίκης

ΚΑmrOPlA ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΙΣ ΔIAMEPlΣMA ΣΥΝΟΛΟ

Β Ι r Ι Δ Ι Ε

ΘEΣElΣ ΣΤΑθΜΕΥΣΙΙΣ ΗΑΡΑ ΤΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ

Σύνολο προσφο . το κράσπεδο 7.276 3.090 11.357 23.203 44.926
ΠαΡάνομα σταθοευοένα

,
3.826 1.964 4.074 10.686 20.550τα

ΘEΣElΣ ΣΤΑθΜΕΥΣΙΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ - ΔΙΙΜΟΣΙΑΣ ΧΡΙΙΣΙΙΣ

ΥπαίθΡιοι oταOuoi αυτοκινήτων 575 814 54 208 1.651
ΣΤεΥασμένοι σταθμοί αUΤOKινήτων 1.157 472 143 568 2.340
Σύνολο πooσφooΆC εκτό, οδού 1.732 1.286 197 776 3.991
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑθΜΕΥΣΙΙΣ ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ - ΙΔΙΩΤιΚΙΙΣ ΧΡΙΙΣΙΙΣ

Υπαίθοιοι σταθuοί αυτοκινήτων 582 464 1.363 4.641 7.050
ΣτεΥασμένοι σταθμοί αuτοκινήτων 146 62 341 1.160 1.709
Σύνολο πooσφooάc εκτό, οδού 728 526 1.704 5.801 8.759

ΣΥΝΟΛΙΚΒ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 9.736 4.9θ2 13.285 29.78θ 57.676
ΣΥΝΟΛΙΚΒ ΖΙΙΤΙΙΣΙΙ

(Νόμιμα + ΙΙαΡάνομα) 13.562 6.866 17.332 4θ.466 78.226
ΠηΥή: Μιντσης. κ.ά., 2001, σελ 27
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Συνολικά για τα υπόλοιπα τέσσερα διαμερίσματα του Δήμου Θεσσαλονίκης

υπάρχουν διαθέσψες περiπoυ 45.000 θέσεις στάθμευσης παρά το κράσπεδο. Ακόμη,

υπάρχουν περίπου 4.000 θέσεις στάθμευσης Δημόσιας Χρήσης καθώς και 9.000 θέσεις

στάθμευσης lδWJηκής Χρήσης, σε χώρους εκτός οδού.

- Για την επίλυση του οξύτατου προβλήματος της στάθμευσης στο κέντρο της πάλης

αλ/ά και στους περιφερειαKOUς δήμους του ΠΣΘ έχει σχεδιαστεί η κατασκευή χώρων

στάθμευσης - υπσΥείων στην πλειοψηφία τους - που αναμένεται να ανακουφίσουν το

κυκλοφοριακό πράβλημα της πάλης.

Το υπόΥειο πάΡΚΙΥΥΚ της ΧΑΝΘ για χρόνια ακολούθησε τη μοίρα των μεγάλων

έργων της πόλης, αλλά είναι ένα από τα ελάχιστα που τελικά προχώρησε. Από το 1990,

σπάτε άρχισαν οι συζητήσεις για την οξιοποίηση του αύλειου χώρου της ΧΑΝΘ,

χρειάστηκε να περάσουν οκτώ ολόκληρα χρόνια προκειμένου η διοίκηση της

Αδελφότητας, οξιολογώντας ης προτάσεις, να αποφοσίσει την κατασκευή υπόγειου

πάΡΚΙΥΥΚ. Και ενώ η μελέτη και η δημοπράτηση ΈΥιναν το 1998, δύο χρόνια αργότερα, το

2000, προέκυψαν προβλήματα χρηματοδότησης για την κατασκευή του. Ειδικότερα, το

έργο «κόλλησε)) στις διαtάξε1ς του αναπroξιαKOύ νόμου, ο οποίος δεν προέβλεπε την

επιδότηση του 1,4 εκατ. Δραχμών (4. 100 €) ανά θέση για κοινωφελείςοργανισμούς,όπως

η ΧΑΝΘ. Τελικώς τη λύση έδωσε νομοθrnκή ρύθμιση, που έκανε δυνατή την υλοποίηση

του έργου από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικα10υ, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του ν.

2052/92. Έτσ~ τυγχάνουν επιδότησης 4.100 € ανά θέση, που προβλέπεται στο νόμο

281912000.

Το έργο, προϋπολσΥισμού 20,5 εκατ. €, ανέλαβε κατασκευάστρια εταφε1α, η οποία

θα εκμεταλλεύεται το πάρΚΙΥΥΚ, δυναμικότητας 1.02 Ι θέσεων. Ως αντάλλαγμα,

κατασκευάζονται και παραχωρούνται στη ΧΑΝΘ ένα κλειστό αθλητικό κέντρο συνολικού

εμβαδού περiπoυ 5.500 Τ.μ., ένα συγκρότημα πολιτισηκών και άλλων δραστηριοτήτων

συνολικού εμβαδού περίπου 4.800 Τ.μ. και ανοικτά αθλητικά γήπεδα στον ακάλυπτο χώρο

πάνω από τον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων. Στον χώρο αυτό χωροθετούνται γήπεδα

αντισφαίρισης και ποδοσφαίρου 5χ5, διάδρομος προθέρμανσης, κερκίδες, χώροι φύτευσης,

πλατείες εκτόνωσης κοινού και διάδρομος με στέΥαστρα για κίνηση πεζών από κτίριο σε

κτίριο.

Ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων θα αποτελείται από τέσσερα υπόγεια συνολικής

επιφάνειας 24.272,72 Τ.μ. Το πρώτο υπόγειο, έκτασης 6.670 Τ.μ., θα περιλαμβάνει τις
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εισόδους και τις εξόδους τους αταθμοu, τους χώρους αναμονής, παράδοαης και παραλαβής

των οχημάτων και βοηθητικούς χώρους. Οι υπόλοιπες στάθμες θα είναι αποκλειστικά

χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η δυναμικότητα του σταθμού ανέρχεται σε 958 μηχανικές και 63 συμβαηκές θέσεις

στάθμευαης και θα λειτουργεί κυρίως με μηχανικό σύστημα στάθμευαης, το οποίο θα

παραλαμβάνε~ θα μεταφέρε~ θα αποθηκεύει και θα παραδίδει τα οχήματα, δίχως την

παρέμβαση ανθρώπων μέσω οκτώ ανελκυστήρων στο πρώτο επίπεδο του σταθμού.

Η πρόσβαση στο πάΡΚΙνΥΚ θα γίνεται από δύο εισόδOUς, στην Τσιμισκή και στη

Νικολάου Γερμανού και μια έξοδο στην οδό Δαγκλή, ενώ επιπλέον θα υπάρχει πρόσβαση

πεζών τόσο από τα κτίρια της ανωδομής όσο και από την οδό Τσιμισκή.

Ενστάσεις για σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα που ενδέχεται να προκληθοuν

στα σημεία εισόδου του σταθμού, στην Τσιμισκή Kat τη Ν. Γερμανού διατύπωσε το

ΤΕEffΚΜ Ωστόσο, οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι ο χώρος υποδοχής των

αυτοκινήτων θα είναι περίπου 5.000 τ.μ., ικανός δηλαδή να αποτρέψει κάθε πρόβλημα

στην κίνηση των οχημάτων.

Η κατασκευή, όμως, του εν ').jyyro χώρου στάθμευσης καθυστερεί ')Jyyro των

μεταβυζανηνών αρχαιοτήτων που βρέθηκαν σε πέντε σημεία του οικοπέδου. Έτσι, το έργο

που πρόκειται να ανακουφίσει το έντονο πρόβλημα της έλλειψης χώρων στάθμευσης στην

πόλη, προβλέπεται να υλοποιηθεί πολύ αρ-ΥόΊερα από την αρχική εκτίμηση για τους

πρώτOUς μήνες του 2004, ')Jyyω του ότι η κατασκευή του πρέπει να εΥκριθεί από το

Κεντρικό ΑρχαιολογικόΣυμβοuλιο (ΚΑΣ).

Οι εργασiες δεν έχουν σταματήσε~ αλλά προχωροuν με mo αργoUς ρυθμoUς. Ο

σεβασμός στην πολιτιστική μας κληρονομιά είναι επιτακτικός, ωστόσο πρέπει να

αντψετωπιστούν τα υπάρχοντα, αλ/iι, και τα μελλοντικά προβλήματα της πόλης. Το

πρόβλημα αυτό είναι γνωστό στη Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες έχουν βρεθεί και σε άλλα

έργα στο παρελθόν και θα βρεθοuν στο μέλλον. Με ένα πνεύμα σύγχρονης αντίληψης,

αλλά και την υιοθέτηαη τεχνικών που άλλες πόλεις έχουν μέχρι τώρα εφαρμόσεΙ, μπoPOUv

αρχαιότητες και σύγχρονες αστικές υποδομές να σuWΠΆρξOυν και στη Θεσσαλονίκη.
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Ο ανOιχrόςχώρος της ΧΑΝθ. όπως θα είναι μετά την κατασκευή του πάρΚΙνΥΚ

Εκτός από το πάρκινγκ στη ΧΑΝΘ, όλλα τρία σχεδιάζσνταl από το ΥΙιΕΧΩΔΕ για

τη λεγόμενη περίκαuστη ζώνη της Θεσσαλονίκης, δηλαδή το κέντρο της πόλης, των

οποίων όμως η κατασκευή φαίνεται να ναυαγεί. Πρόκειται για -ης πλατείες Αριστοτέλους,

Ελευθερίας και Χημείο" το" ΑΠΘ. Τα πάρκινγκ α"τό, μαζί με όλλα 26, τόσο στον

κεντρικό δήμο όσο και σε περιφερειακούς είχαν εξαγγελθεί τον Ιούλιο του 2001. Βάσει

των εξαγγελιών θα πρέπει .να παραδοθούν το 2004 και να προσφέρο"ν 9.650 θέσεις

στόθΜΕUΣΗς·

Σύμφωνα με έγγραφο της !ΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων. που αφορά στην κατασκευή υπό'Υε,ou χώρου στάθμευσης στην πλατεία

Χημε1ου και το οποίο απευθύνετα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

ο συγκεκριμένος χώρος εντάσσεται μέσα στα όρια του εκτεταμένου ελληνιστικού και

,ρωμαϊκού ανατολικού νεκροταφείου της θεσσαλονίκης και ΟΙ πιθανότητες ανεύρεσης

αρχαιοτήτων είναι πολύ μεΥάλες, δεδομένου ότι στο τμήμα αυτό δεν υπάρχουν

παλαιότερες κατασκευές.

Το πάρκινγκ στην πλατεία Χημείο" προβλέπεται να είναι χωρηπκότητας 1.000 έως

1.250 θέσεων. Θα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο έναντι ανnτίμoυ για το κοινό κα, ελεύθερο

για τους πανεπιστημ,ακούς.
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Η πλατεία Χημείου

Όσον αφορά στην πλατεία Αριστοτέλους, σε έΥγραφο της 4" Εφορείας Νεωτέρων

Μνημείωναναφέρεταιότι

ο ιστορικός αυτός χώρος, τμήμα του άξονα της οδού Αριστοτέλους. όπου

εφαρμόστηκε μετά την πυΡΚο:Υιά του 1917 το σχtδιo Hebrand, απαιτεί απόλυτη

προστασία της υπάρχουσας ελεύθερης κατάσraσης. Εφόσον το έΡΥΟ απαιτήσει στη

θέση αυτή υπέΡΥειες κατασκευές οποιουδήποτε τύπου και μορφής, αυτές δεν είναι

δυνατό να υλοποιηθούν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από τρία χρόνια, τον Οκτώβριο του 2000, σε

σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί στο υπουρ-Υείο Μακεδονίας - Θράκης, η κατασκευή

του συγκεκριμένου πάρκινγκ είχε εξαγγελθεί από τον υπουΡΥό, Γιώργο Πασχαλίδη. Στη

συσκεψη εκείνη συμμετείχαν και εκπρόσωποι των αΡχαιολσΥικών υπηρεσιών, οι οποίοι

είχαν συμφωνήσει να γίνουν σrην πλατεία διερευνητικές τομές, ώστε να διαπιστωθεί η

ύπαρξη ή μη αρχαιοτήτων. Και ενώ όλα τα διαδικαστικά είχαν συμφωνηθεί και

αποφασίσθηκε ότι το κόστος των τομών θα κάλυπτε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Θεσσαλονίκης, την επόμενη μέρα οι αρχαιολόγοι άλλαξαν γνώμη και απαγόρεψαν να γίνει

στην πλατεία οποιαδήποτε εΡΎασία. Από τότε δεν έχει γiνει καμία πρόοδος για τον

ΤΣΑΙΠΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60



ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣθΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης. Πάντως, γ1(1 την πλατεiσ Αριστοτέλους υπάρχει ήδη

ΠΡOKαταρκnκή μελέτη γ1(1 διώροφο υπάγεω σταθμό αυτοκινήτων. Ο προτεινόμενος χώρος

βρίσκεται στο τμήμα της παραλίας που προήλθε από προσχώσεις. Η πρόβλεψη είναι για

πάρκινγκ 700 θέσεων.

..... . .' . . ., .... . .
. ....

Η πλατεία Αριστοτέλους

Για την πλατεία Ελευθερίας υπάρχουν δύο έγγραφα των αρχαιολοΥικών υπηρεσιών.

Το ένα προέρχεται από την 4
η
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και αναφέρει:

Ο χώρος λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης και θα μπορούσε να δεχθεί ύστερα από

έλεγχο της αντίστοιχης μελέτης περιορισμένες υπέργειες κα.τοσκευές, σε συνδυασμό με

τη διατήρηση της δενδροφύτευσης.

Σε μεταγενέστερο έγγραφο της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων επισημαίνεται ότι

ως προς την πλατεία Ελευθερίας, όπως προκύπτει από έγγραφο της 9'fς Εφορείας

Βυζαντινών Αρχαιοτψων. υπάρχει πρόβλημα λόγω της εντόπισης εκεί του βυζαντινού

θαλάσσιου τείχους.

Πάντως, για την πλατεiσ EλευOερiσς υπάρχει ΠΡOKαταρκnκή μελέτη και μελέτη

προσπελάσεων. Με βάση τη μελέτη αυτή, προβλέπονται δύο όροφοι και 500 θέσεις

στάθμευσης. Οι συζητήσεις γ1(1 το εν λόγω πάρκινγκ άρχισαν στο τέλος της δεκαετίας του

'80.
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Η πλατεία Ελευθερίας

Τα τρία πάρκινγκ στην περίκαυστη ζώνη της Θεσσαλονίκης δεν είναι τα μόνα όπου

υπάρχουν προβλήματα 'λi:Yyω αΡχαιοτήτων. Προβλήματα φαίνεται όη υπάΡχ.ουν και στη

δημwυρyία υπό'Υειων σταθμών αυτοκινήτων πέριξ του κέντρου, αλλά και σε γειτονικούς με

τον κεντρικό δήμους.

Σε ΈΥΥραφο της 9% Εφορείας Bυζαντwών ΑΡχαωτήτων γίνεται αναφορά σε μια

σειρά από πάΡΚΙΥΥΚ. Για το χώρο στην Αγίου Δημητρίου, στο Ιβανώφειο Στάδω.

ιδιοκτησίας Τ. Σ. Ηρσκλής', ο οποίος προωθείται ως τμήμα συνολικού έΙΥΥου

σχετιζόμενου με τα Ολυμπιακά έργα σημειώνεται:

Ο χώρος αυτός εντάσσεται μέσα στην ανατολική νεκρόπολη της θεσσαλονίκης και

κατά την εκσκαφή του ενδέχεται να βρεθούν τάφοι. Στη θέση αυτή θεωρούμε ότι είναι

δυνατή η κατασκευή πάρκινγκ με την πρόβλεψη ότι πιθανόν θα απαιτηθούν κονδύλια

και χρόνος για τη διεξαγωγή ανασκαφικής έρευνας.

Για τη Λαγκαδά - Αγίων Πάντων αναφέρεται:

Η περιοχή αυτή εντάσσεrαι στο δυτικό νεκροταφείο της θεσσαλονίκης και αμέσως

μετά την έναρξη των εκσκαφών θα απαιτηθεΙ κατά πάσα πιθανότητα σωστική
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ανασκαφική έρευνα. θεωρούμε. ότι η καrασκευή πάρκινγκ στη θέση αυτή είναι

δυνατή, εάν ληφθεΙ υπόψη ότι πρέπει να ΠΡοηγηθεΙ ανασκαφική έρευνα και ότι

ενδέχεται να προκύψουν θέματα διατήρησης κάποιων αξιόλογων τάφων μέσα στο

χώρο του σταθμού.

Για τ/ Δελμούζου - Χριστοπούλου - Φιλίππου εmσημαίνεται:

Η θέση αυτή, βρίσκεται μέσα στο ιστορικό κέντρο και εντάσσεται μέσα στην

αρχαιολσΥΙκή ζώνη. Η ανεύρεση, κατά την εκσκαφή, οικιστικών καταλοίπων

αυτοκρατορικών και παλαιοχριστιανικών χρόνων είναι βέβαια και ως εκ τούτου θα

απαιτηθεί η διεξαγωγή σωστικής ανασκαφικής έρευνας. Δεδομίνου όμως ότι ο προς

ανi:γερση σταθμός αυτοκινήτων είναι υπέflYειος, θεωρούμε δυνατή την ανέγερσή του

ακόμη και με διατήρηση των αρχαιοτήτων που ενδt:χoμένως θα προκύψουν σε

κατάχωση.

Γ", τη Λαγκαδά - Ανδρέου Δημητρίου και Δημοπκό Γήπεδο (πρώην στρατόπεδο

Στρεμπενιώτη στο δήμο ΝεάΠολης), στο έΥ'Υραφο της 9"' Εφορείας Bιιζανnνών

Αρχαιοτήτωνσημειώνεταιότι

δεν υπfψχει αντίρρηση για την κατασκευήχώρων στάθμευσηςστις θέσεις αυτές, διότι

δεν έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες αρμοδιότητος της Εφορείας μας. Υπάρχει

πιθανότηταεύρεσηςαρχαιοτήτωνκλασικώνχρόνων.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα πάρKΙVYK στο δήμο Θεσσαλονίκης, ευοίωνες είναι οι

προβλέψειςγ", το πάρκινγκπου θα εκτείνεται-Υύρω από nς οδοός Μεγάλου Αλεξάνδρου

Γ. Παπανδρέου - Κριεζώτου. Η κατασκευή του εν λόγω πάρκινγκ, που θα εξυπηρετεί πς

ανάγκες του Μεγάρου Μουσικής, έχει ήδη δρομολογηθεl αφού έγινε η σχεnκή

δημοπράτηση. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσής του έχει καθοριστεί η 30' Απριλίου του 2004.

Η κατασκευή του θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης, ενώ ο χώρος θα έχει χωρηπκότητα

600 θέσεων και δύο υπάγειους ορόφους.

Εξίσου καλές είναι οι προβλέψεις και για το πάΡKΙVYK που θα εξυπηρετεί το

Ιπποκράτειο Νοσοκομειο και θα βρισκεΜΙ στη λεωφόρο Καραμανλή και σnς οδούς

Παπαναστασίου και Κλεάνθους. Και για αυτό έγινε ήδη η σχετική δημοπράτηση, ενώ επί

του παρόντος γίνεΜΙ η επιλο'Υή του αναδόχου. Το πάΡΚΙΥΥΚ θα έχει χωρητικότητα 600

θέσεων και τέσσερις υπόγειους οράφους. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έχει

καθοριστεί η 30' Απριλίουτου 2004. Η κατασκευή θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης.

Οσον αφορά στους περιφερεmκούς δήμους, η κατάσταση με τους προβλεπόμενους

χώρους στάθμευσης έχει ως εξής:
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» Στο δήμο Μενεμένης, το πάΡΚΙΥΥΚ στις οδούς Έλλης ΑλΕξίου και Ναυάρχου

Βότση, 200 θέσεων, δημοπρατήθηκε από το δήμο το καλ<>καίρι του 2002.

Εκτιμάται ότι η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει εντός του 2003, αν και υπάρχει

προβλημαπσμόςγιο τον τρόπο χρηματοδότησης.

)- Στο δήμο Αμπελοκήπων, στο οικόπεδο Φιλίππου και στην πλατεία

Δημοκρατίας, 400 και 150 θέσεων αντίστοιχα, υπάρχουν όλες οι σχετικές

μελέτες και η κατασκευή των δύο σταθμών είναι υπό δημοπράτηση.

Αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου εντός του 2003, εφόσον όμως επιλυθούν

γραφειοκραπκάζητήματα.

» Στο δήμο Σταυρούπολης, αναφορικά με το πάρκο Τερψιθέας (κοντά στη

Μονή Λαζαριστών), το σταθμό κάτω από τον αύλειο χώρο του Αγίου

Ελευθερίου, εκείνον κάτω από τον αύλειο χώρο των δημοτικών σχολείων

(αδός Δαβάκη) και το σταθμό στην πλατεία Ελευθερίας στην Άνω Ηλιού

πολη, υπάρχει πρόθεση των αρχών να προωθηθεί άμεσα η κατασκευή

πάρκινγκ. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάδοχος κατασκευής εντός του 2003

τουλάχιστον γ1α τους δύο από τους τέσσερ1ι; σταθμoUς.

» Στο δήμο Νεάπολης, στην πλατεία Γάτσου, κατασκευάζεται σταθμός 150

θέσεων με ευθύνη του δήμου. Στον ίδιο δήμο, στις οδούς [ασωviδoυ και

Βενιζέλου, ο σταθμός 150 θέσεων, είναι υπό δημοπράτηση.

» Στην Καλ<>μαριά και στις οδούς Μουρουζηδών - Σαμαρά (140 θέσεων) και

στον αύλειο χώρο του δημαρχείου (200 θέσεων) η υλοποίηση προωθείται με

ταχείς ρυθμούς. εκnμάται όπ μέχρι το τέλος του 2004 τα δύο πάΡΚΙΥΥΚ θα

λειτουμΥούν.

)- Στο Πανόραμα, κάτω από το προαύλιο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου

(170 θέσεων), έγινε πρόσφατα η δημοπράτηση. Αναμένεται ανάδοχος σnς

αρχές του νέου έτους, παρά τον προβλημαπσμόγιο τη χρηματοδότηση.

» Στο κέντρο του δήμου Τριανδρίας (170 - 200 θέσεων) ο δήμος βρίσκεται σε

φάση αναζήτησης του τρόπου δημοπράτησης. Το ίδιο ισχύει και γιο το

πάρκο Δημαρχείου στο δήμο Πολίχνης (170 θέσεων), όπου υπάρχει

ετοιμότητα, αλλά όχι δημοπράτηοη.

» Στην πλατεία Παρομάνα, στη Θέρμη (185 θέσεων), υπάρχει ήδη ανάδοχος.

» Στο δήμο Θερμαlκού έχουν χωροθετηθεί δύο σταθμοΙ ο ένας στην

πολυσύχναστη παραλία της Περαίας και ο άλλος στους Νέους Επιβάτες. Τα
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δύο πάρκινγκ θα εξασφαλiζo"ν σUΝOλΙKά 350 - 400 θέσεις. Σε α"τή τη

φάση προωθείταιο φάκελοςωρίμανσηςτων μελετών Ίια δημοπράτηση.

'>- Στο δήμο Σ"κεών ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο το\) 2002 το uπά"(εω πάρκινγκ

στη ΣUμβOλή των οδών Ανδρέαυ Δημητρίο" και Γεννηματά, χωρητικότητας

100 θέσεων, ενώ uπΆ ολοκλήρωση βρίσκεται το πάρκινγκ 100 θέσεων στις

οδούς Ελπίδος - Ακρίτα. Υπό δημοπράτηση είναι στον ίδω δήμο οι σταθμοί

στη ΡήΊα Φεραio" - Κορ"τσάς - Να"πάκτο" (350 θέσεων), Αθ. Διάκο" 

Πόντο" (150 θέσεων), Σαράφη - Μιχαήλ - Πάλμε (200 θέσεων). Για τοας

σταθμούς στις διαστα"ρώσεις Λαμπράκη - Λo"vτέμη - Γουναρίδη (150

θέσεων) και Παπαναστασίο" - Παρασκευά - Βελδεμίρη (150 θέσεων)

εκπονούνταισχεnKές μελέτες.

Eπioης, σε σύσκεψη πο\) ΠΡΟΊματοποιήθηκε στις αρχές το" περασμένο" Απριλίο"

στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για το ζήτημα του μέλλοντος του λιμανωΊ) της

Θεσσαλονίκηςκαι ιδίως το" δεύτερο" προβλήτα, διαΤUπώθηKε η πρόταση, η πρώτη χρήση

που θα αποδοθεί στην πόλη σε σχέση με το λιμάνι να είναι η διαμόρφωση θέσεων

στάθμευσης, κυρίως ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Όπως τονίστηκε στη

σ'6σκεψη, αυτό μπορεί και θα γίνει αμέσως με απλές διευθετήσεις σε επίγειες θέσεις

στάθΜΕUσης, αλλά και με προοπτική την κατασκευή ενός με-ιάλου χώρο" στάθΜΕUΣΗς των

αυτοκινήτων.

Ένας δήμος που πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα και για τους άλ/συς

περιφερειαKOUς, αλλά και για τον κεντρικό δήμο, εiναι αυτός του Ελευθερίου - KopOOλwu.

Το 2002 δημιο"ρ"(ήθηκαν περισσότερες από 250 νέες θέσεις στάθμευσης, στο κέντρο και

τις πυκνοδομημένες ΣUνOικίες της περιοχής. Οι Ι 50 θέσεις βρίσκονται στον "πό"(εω χώρο

στάθΜΕUΣΗς της πλατείας EΛΕUΘερίας, ενώ άλλες 100 και πλέον θέσεις μόνιμης

στάθμεοοης δημωυρ"(ήθηκαν από τις μονοδρομήσεις και κυκλοφοριακές ρUΘμίσεις σε

κεντρικοuς δρόμους του δήμο\).

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι σε αρκετούς από αυτoUς έχουν

σχεδιαστεί και λωρίδες Ίια τοας ποδηλάτες, ενώ παράλληλο διαμορφώνεται και ένα νέο

δίκα/Ο πεζοδρόμων για την ασφαλέστερη και πω άνετη μετακίνηση των πεζών, στα

πρόΤUllα αντίστοιχων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε

με-ιάλοας δήμοας της χώρας μας, αλλά και το" εξωτερικού.

Στο ΣUΝOλΙKό σχέδω των κυκλοφοριακών ρ"θμίσεων εκτός από τις μονοδρομήσεις,

εντάσσονται ακόμη διαπλατύνσεις δρόμων για να διευκολuνεται η κυκλοφορία των
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οχημάτων, η διαμόρφωση των χώρων γύρω από πάρκα και κεντρικές πλατείες, καθώς και η

ανάπλαση της εισόδο" το" δήμο".

Έργα ανάπλασης στον δήμο Ελευθερίου - Κορδελιού

3.2.3. Μεταφορική Ικανόπιτα δικτύου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών

Θεσσαλονίκης (ΟΑΣθ)

Ο Οργανισμός Αστικών ΣUΓKOινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) είναι σήμερα ο

δεότερος σε μέγεθος οργανισμός αστικών <royκοινωνιών στην Ελλ/δα. Δlοθέτει 488

λεωφορεία εκ των οποίων τα 285 είναι απλά με μεταφορική ικανότ/τα περίπου 100

εmβατών το καθένα. Τα υπόλοιπα 203 λεωφορεία είναι αρθρωτά με σuνoλ,κή μεταφOΡUCΉ

ικανότητα περίπο" 150 επιβατών το καθένα. Σε ώρες αΙXJΙής τumκής εργάσιμης μέρας

(ΔΕUτέρα - ΠαρασκΕUή) κατά τη διάρκεlO της χειμερινής περ,όδο" ο ΟΑΣΘ έχει σε κίνηση

430 λεωφορεία, ενώ οι δlOτtθέμενες θέσεις μεταφοράς επιβατών με τα 488 λεωφορεία

ανέρχονται σε 59.344.

ΥπάΡχο"ν 56 λεωφορειακές γραμμές, ο, οποίες ΕΞUπηρετoυν περίπο" 138.000.000

επιβάτες ετησίως, δηλαδή 11.500.000 επιβάτες το μήνα ή περίπο" 378.000 εmβάτες
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ημερησίως.

Το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών περιλαμβάνει ης καθαρά αστικές γραμμές.

δηλαδή αυτές που συνδέουν το Δήμο Θεσσαλ<>VΊκης με τους γύρω Δήμους ή Κοινότητες

που ανήκουν στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης ης περιαστικές λεωφορειακές

γραμμές, δηλαδή αυτές που συνδέουν το ΠΣΘ με Δήμους ή Κοινότητες που συνορεύουν με

αυτό και ης υπερωπικές λΕωφορειακές γραμμές, δηλαδή αυτές που συνδέουν το ΠΣΘ με ης

mo απoμαKΡUΣμένεςπεριοχέςπου ανήκουν στη ζώνη εξυπηρέτησηςτου ΟΑΣΘ.

Υπάρχουν ορισμένες βασικές λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες αναπτύσσονται

γραμμικά σε όλα το μήκος της πόλης. Οι περισσότερες όμως λεωφορειακές γραμμές

συνδέουν απευθείας τους γύρω Δήμους ή Κοινότητες με το κέντρο της πόλης με

αποτέλεσμα την έντονη ΣUΣσώΡΕUΣΗ λεωφορειακών γραμμών, αφετηριών και τερμάτων

στο κέντρα της πόλης.

Πρόσφατα έγιναν προσπάθειες αλλαγής της μορφής του δικτύου με απομάκρυνση

τερμάτων από το κέντρα της πόλης και εφορμαγή του μέτραυ της μετεπιβίβασης με τη

δημιουργία τερματικών σταθμών στον χώρο του Ν. ΣιδηροδΡΟμικΟU ΣταθμΟU και την

περιοχή του Φοίνικα (ΙΚΕΑ). Η φιλoσoφiα των μέτρων αυτών στσχεύει τελικά στη

δημιουργία μικροίι αριθμοίι βασικών γραμμών (γραμμών κορμοίι) κατά μήκος των οδικών

αξόνων της πόλης, οι οποίες θα κινοίινται - στο μεγαλίιτερο μήκος τους - σε

λεωφορειολωρίδες. Οι υπόλοιπες λεωφορειακές γραμμές θα περικοποίιν ώστε να

αποτελέσουν τροφοδοτικές των βασικών γραμμών κυρίως στα δUΟ άκρα τους.

Σήμερα λειτουργοίιν τέσσερις (4) λεωφορειολωρίδες σης οδοίις Μητραπόλεως,

Βασ. Όλγας, Τσιμισκή και Eγvατiας (κατά χρονολογική σειρά υλοποίησης τους).

Ενδεικηκά μπορε! να αναφερθε! όη στην οδό Μητραπόλεως η ταχίιτητα των λεωφορείων

έχει αυξηθε! από 7,8 χλμ / ώρα σε 11,8 χλμ / ώρα και στην οδό Βασ. Όλγας έχει αυξηθε!

κατά ποσοστό 10-15% (Μίντσης, κ.ά., 2001).

γπάρχουν σχέδια για επέκταση του μέτρου και σε άλλους οδικοίις άξονες της

πόλης που οδηγοίιν στο κέντρο όπως Π.χ. στη Λεωφόρα Στρατοίι. Τονίζεται όη η ομαλή

και ωtoδOΤΙιcή λειτουργία των λεωφορεωλωρίδων συνεπάΥεται συνεχή αστυνόμευση της

παράνομης στάθμευσης και της παράνομης εισόδου άλλων οχημάτων. φαινόμενα που

συχνά παρατηροίινται στο δίκτυο λεωφορειολωρΙδων της πόλης.

Οι 56 λεωφορειακές γραμμές του δικτΟΟυ του ΟΑΣΘ, όπως είναι διαμορφωμένο

σήμερα, καθώς και οι μέσες ουχνότητες των δραμολογίων της κάθε γραμμής

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 3.5.: Λεωφορειακές γραμμές δικτύου ΟΑΣθ και μέσες συχνότητες των

δρομοΜιΥίων της κάθε γραμμής

wa
Γ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΣΗ ΣYXNOnπ Α (σε λεπτά)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΎΡΙΑΚΗ

1 Σταθμός ΚΤΕΛ Νέος 16 16 13,5
Σιδηροδρομικός

ΣταθιώC (Ν.Σ.Σ.)
2 ΆΣ.ΙΚΕΑ Ν.Σ.Σ. 13,5 17 19,5

(μέσω Κ. Καραμανλή

Ε
,

3 ΆΣ. ΙΚΕΑ - Ν.Σ.Σ. 6 7 10,5
(μέσω Βασ. Όλγας-

Τσιμι<,κή)

4 Νέα Κρήνη- 81 81 81
Kol"nrnnta

5 Νέα Κρήνη- 8 8 8
BενιCέλoυ

6 Καλαμαριά 9,5 9,5 14
Βενιι:έλου

7 Άγιος lωάννης- 14,5 16 16
Πανεπισmιιια

8 ΆΣ. IΚΕΑ ~ Ν.Σ.Σ. 14,5 16 16
9 Ν.Σ.Σ. - Λα,ανavοοά 17 21,5 21,5
10 Xαoιλάou - Ν.Σ.Σ. 6,5 7,5 12
11 Πυλαία- Ν.Σ.Σ. 11,5 13,5 12
12 Κάτω Τούμπα - Π.Σ.Σ. 7,5 9 10
14 Άνω Τoύμπα~ Ν.Σ.Σ. 6,5 8,5 9,5
15 •Σασάντα Εκκλησιές 9,5 10,5 12
16 ΕυavΥελίστοια 11,5 11,5 10,5
17 Τοιανδοία- Ν.Σ.Σ. 9,5 11 11,5
18 Ελευθέριο i Κορδελιό

ΆΎιΟI Αν οι 30 30 30
19 Ν.Σ.Σ. Ελευθέριο i

Κορδελιό 10 11,5 14
20 Mενειιέvn - Εοαού 8 8,5 11,5
21 Εύοσμος- 12 13 13

Αοlστοτέλουc

22 Πλατεία Ελευθερίας -
Ακρόπολη i Άγιοι
ΑνάΡγυροl 9,5 9,5 12,5

24 Πλατεία Ελευθερίας ~

Χίλια Δένδοα 21 21 21
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25 Νεάπολη· Βε
,

6 8 10,5υ

26 Καλλιθέα- Πλατεία

Ελευθεοίoc 8,5 8,5 13
27 Σταυρούπολη -

Πανεπιστiι"IO 9,5 12,5 16,5
28 Συκιές - Πλατεία

Ελευθερίας 9 10 9,5
29 Πολίχνη - 10 10 9,5

Αοlστοτέλοuc

30 Τριανδρία- Aπoθήιcη 12,5 12,5 14
31 ΒούλΎαοη - ΚΤΕΛ 7 7,5 9,5
32 Κάτω Ηλιούπολη -

Αριστοτέλους 7,5 8 7,5
33 Άγιος Παντελεήμων -

Bενιl:έλoυ 13,5 13,5 15
34 Άνω Ηλιούπολη -

Πλατεία ΔΙKαστnoίων 9,5 12 Ι 1,5
35 Μετέωρα - Βενιι:έλου 12,5 12,5 18
37 Ν.Σ.Σ. - Κουονέοl 15 18 22,5
38 Ν.Σ,Σ.-Νέα 15 15 16

Ευκαρπία

39 Κηφισιά-Νέα 9,5 12 11,5
Δικαστήοια

40 Ν.Σ.Σ. - Καλο1ώοι 15 16 16
41 Νοσοκομείο

Πωw;yεωpyίoυ 21,5 21,5 21,5
42 Ελευθέριο- 65,5 65,5 61

Κοι
,

ια

51 Ν.Σ.Σ. - Σίνδος 14 14 21,5
52 Δικαστήοια - ΤΕΙ 95 47 47
53 Τοmκό Σίνδου 20 35 35
54 Ν.Σ.Σ. -lωνiα 13 175 21
56 Ν.Σ.Σ. - Ωραώκαστρο 14 14 18
57 Χοοτιάτης - Εο"ού 125 14,5 19
58 Πανooαuα - Bενιl:έλou 12,5 14,5 19
60 ΟικισμόςΝ. 75 Ι -

OΙKισιιόc. Μακεδονία 24 24 24
61 Χορτιάτης-

Διασταύρωση 14 14 14
Χορτιάτη

64 Πλατεία Δικαστηρίων

-Φίλυρο 23 23 23
66 Χαοιλάου - Θέο"η 13 13 17
67 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Τριάδι 175 17,5 22,5
69 Α.Σ. ικΕΑ - ΕπανοUl\ 17,5 17,5 22
72 Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα

Μη:mνιώνα 13 13 14,5
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ΠηΥη. Διαδυκτιακος τοπας Ο.Α.Σ.θ.

76 Ν. Κρήνη- 54 54 54
Α .1. ώαι

77 Νέα Μηχανιώνα-

Επανομή 61 61 61
78 Ν.Σ.Σ. ~ Αεοοδαόμω 34,5 345 34,5

,

-
Με βάση τα στοιχεία της μηνιαίας κατανομής της επιβαnκής κίνησης του ΟΑΣΘ

(Πίνακας 3.6) προκύπτει ότι στους θερινούς μήνες (Ιαιίλω, Α1ίγουστο) παρουσιάζεται

σημαντική μείωση του αριθμού των επιβατών.

Πίνακας 3.6.: Μεταφερόμενοι ανά μήνα οικονομικοί επιβάτες Υια τα έτη 1999 και

2000

Πιπη. Μtvrσης. κα., 2001, σελ. 30

ΜΗΝΑΣ 1999 2000
lανουάαιος 10.792.685 10.177.573
Φε8αουάριoc 10.007.177 11.011.597
Μάαπος 12.030,135 12.131.677
Αποίλως 10.556.419 10.867.278
Μάιος 11.014.718 11.043.284
lοιίνιος 10.598.704 9.964.202
lούλιος 8.794.457 7,993.489
ΑύΎαυστoc 7.679.485 8.221.101
Σεπτέμ8αως 11.237.402 10.301.377
Οκτώ8αιος 11.256,855 11.981.027
Νοέο8αως 11.440.500 11.718.777
Δεκέ 11.951.637 10.437.682

,

3,2,4. Μεταφορική Ικανότητα δικτύου ταξί

Στην πόλη το 1998 υπήρχαν 1.873 ταξί εκ των οποίων κιναιίνται καθημερινά τα

Ι.753 κατά μέαο όρο. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη μεγεθών

που σχετίζονται με τη λειτουργία των ταξί στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

κατά την περίοδο 1988 - 1998.
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ΠΙνακας 3.7.: Διαχρονική εξέΜξη μεΥεθών λειτουι>ΥΙας ταξΙ στο ΠΣθ

Στοιχεία κί ταΕ.Ι 'Ετος 1988 'Ετος 1998
Σ"νολικόο αοιθuΌC tαE.I 1.700 1.873
Αοιθuόc ταΕ.Ι σε KαθnιιεOινή λειτο"ovω (U.ό.) 1.300 1.753
Μέσος αριθμός διαδρομών με επιβάτες ανά ταξΙ

ί (ηα 12ωοη λειτο"ovω ανά ηUΈoα) 239 18,2
Εκτιμώμενος ΣUνOλΙKός αριθμός διαδρομών ανά 42.170 36.813.
Μέση απόσταση διαδοοuήc (σε τλu.) 4,6 34
Εκπμώμενος αριθμός μεταφερόμενων επιβατών

(ηα 12ωοη λεΙΤΟ"ρΥωανά ηUΈoα) 46.800 47.331
% χρήση ταξl ως μέσο" μεταφοράς στο ""νολα

των UΕταKινήσεων 612 4,2
% διαδρομές ταξί με ένα τουλάχιστον άκρο

ί ιιετακlνησηo στο κέντοο τηο πόληο 56 57 Ι

Πηγη: Μιντσης, Ι(.α., 2001, σελ 30

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η ποσοστιαία χρήση του ταξί

ως μέσο" μεταφοράς μειώθηκε στην περίοδο 1988-98. Το ""νολα των μεταφερόμενων

επιβατών ΠΡOσεyγiζει nς 50.000 ημερησίως και οι μισές και πλέον μετακινήσεις έχουν το

ένα άκρο τους στο κέντρο της πόλης, ενώ το αντίστοιχο νούμερο για τον ΟΑΣΘ ξεπερνά

nς 370.000 επιβάτες ημερησίως.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Άερισχή της Αθήνας ο συνολικός αριθμός των ταξί

ανέρχεται σε περΙπο" 14.000 οχήματα, με μέσο όρο 33 μισθώσεων την ημέρα και μέσο

αριθμό 49 μεταφερόμενων επιβατών την ημέρα. Το ποσοστό χρήσης των ταξl σnς

ΣUνOλΙKές μετακινήσεις ήταν 11,2% το 1996 και 10,6% το 2001. Σύμφωνα με τη μελέτη

της Αmκό Μετρό (ΜΑΜ) το ποσοστό αυτό αναμένεται να κατέλθει στο 4,7% το έτος

2020. Σημειώνεται όπ στην Αmκή ο ΣUνOλΙKός αριθμός ημερήσιων μετακινήσεων με όλα

τα μέσα εΙναι της τάξης των 7.000.000 και στο ΠΣΘ είναι της τάξης των 1.600.000.

Προκύπτει κατά συνέπεια ότι η χρήση του ταξί στο ΠΣΘ είναι μικρότερη αυτής της

Αττικής παρά το γεγονός ότι το σύστημα των Δημοσίων ΣU'yΚΟινωνιών προσφέρει

περισσότερες εναλλακτικές στη δεύτερη περiπτωση.
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3.3. Σημαντικές Υποδομές πρόσβασης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα θεσσαλονίκης

3.3.1. Οδικός άξονας Πάτρας - Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΠΑθΕ)

Ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ αποτελεί τον κύριο οδικό άξονα της Ελ/άδας που

συνδέει τα μεΥάλα ασnKά .κέντρα της Πάτρας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Εξυπηρετεί παράλληλα σημαντικά ασnKά κέντρα, όπως η Κόρινθος, η Λαμία, η Λάρισα, ο

Βόλος και η Κατερίνη. Συνδέεται ακόμη με την Εγνατία Οδό στον Ανισόπεδο Κόμβο του

Κλειδιού και αποτελεί την πιο σημαντική χερσαία οδική πρόσβαση από τη Βόρεια Ελλάδα

στη Μητροπολιτική Περιοχή της Πρωτεύουσας και αντtστρoφα, ιδιαίτερα για την

Jα/κλoφoρία των βαρέων οχημάτων.

Έχει συνολικό μήκος 770 Υ.μ. και σχεδιάστηκε με προδιαγραφές

αυτοκινητόδρομου με διαχωρισμένο οδόστρωμα δiJo (2) ή τριών (3) λωρίδων κυκλοφορίας

ανά κατεύθυνση, συνθήκες συνεχούς ροής κυκλοφορίας, πλήρη έλεγχο των προσβάσεων,

πρόβλεψη άνω ή κάτω διαβάσεων για τις εγκάρσιες κινήσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά

για ταχUτητα μελέτης 120 Υ.μ. την ώρα και πλήρες παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Ο ρόλος της σημαντικής οδικής αρτηρίας του ΠΆΘΕ είναι νευραλγικής σημασίας

δεδομένου ότι διασχiζει το κεντρικό τμήμα της χώρας ενώνοντιις έξι (6) Περιφέρειες,

έντεκα (11) νoμoUς, δεκατέσσερις (14) πόλεις, εννέα (9) μεΥάλα λιμάνια και έξι (6)

αεροδρόμια, συμβάλλοντας αποφασισηκά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της

χώρας

3.3.2. Εγνατία Οδός

Η Eγνατiα οδός, εκτεινόμενη από την Ηγουμενίτσα μέχρι τα ελληνοτουρκικά και τα

ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αναδεικνUει την Ελλάδα ως πύλη της Ευρωπαlκής Ένωσης

προς και από την Ανατολή και τον Εύξεινο Πάντα. Διασχiζει δέκα (10) νoμoUς της Βόρειας

Ελλάδας, συνδέεται με πέντε (5) λιμάνια, ενώνεται με έξι (6) αεροδρόμια και συναντά δέκα

(10) βιομηχανικές περιοχές.

Αποτελεί ένα σι'ryΧΡOνO αυτοκινητόδρομο σχεδιασμένο με τις προδιαγραφές των

Διευρωπαϊκών δικτύων. Πρόκειται για κλειστό αυτοκινητόδρομο δω κλάδων με

διαχωριστική νησίδα, δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία έκτακτης ανάγκης ανά κλάδα, και
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συνολocό πλάτος οδοστρώματος 24,5 μ. Έχει μήκος 680 χλμ και συμπληρώνεται από

εwέα (9) κάθετους άξονες που συνδέουν την Ελλάδα με την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ.

(FYROM), τη Βσυλγαρία και την Τουρκία. Το συνολικό μήκος μαζί με τους κάθετσυς

άξονες φθάνει τα 1.400 χλμ

Ιδιαίτερη σημασία !:χουν οι άξονες με τη Βουλγαρία (Θεσσαλονίκη - Σέρρες 

Προμαχώνας και Αλεξανδρούπολη - Aρδάvιo - Καστανιές - Ορμένιο). Οι δύο αυτοί

άξονες πλαισιώνονται από τρεις δευτερεύοντες. Για την επίσης σημανnκή σύνδεση με την

ΠΓΔΜ προβλέπονται δύο άξονες μήκους 115 χλμ. (Κοζάνη - Φλώρινα - σύνορα IU"ΔΜ

και Θεσσαλονίκη - Χαλάστρα - Εύζωνοι). Η σύνδεση με την Τουρκία γίνεται με τον

άξονα Αρδάνιο - Κήποι και η σύνδεση με την Αλβανία με τους άξονες lωάwινα 

Κακκαβιά και Σιάηστα - Κρυσταλ/οπηγή. Η λειτουρΥία των αξόνων θα ενισχύσει τη

Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Θράκη, θα ενισχόσει τους διασυνοριακούς δεσμούς με ης

χώρες της Βαλκανικής και θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα της

ευρύτερης περιοχής.

Η Εγνατία οδός καθιστά τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρειο Ελλάδα πiJλo

αναφοράς στον ευρύτερο γεωΥραφικό οικονομικό και γεωπολιηκό χώρο, αποτελεί το

βασocότερα οδικό άξονα στη Βαλκανική και συνδέει τη Δυτocή Ευρώπη με την Εγγύς

Ανατολή και μέσω των καθέτων αξόνων ιφος Βορρά με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα

μεταφορών. Ειδικότερα, η διασύνδεση επιτυγχάνεται με τους Πανευρωπαϊκούς Άξονες Χ,

α και ΙΥ.

Συντελεί επίσης αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας και της

Ηπείρου, καθώς και στην άρση της απομόνωσης της Θράκης με τη μείωση του χρόνου

πρόσβασης στη Θεσσαλονίκη στο μισό περίπου. Παράλληλα, αυξάνει ης δυνατότητες για

ης εξαγωγές της Βορείου Ελλάδας μέσω της δυτocής πiJλης (Ηγουμενίτσας - lταλίας).

Χαρακτηριστocά μπορεί να αναφερθεί πως ο χρόνος μετάβασης από τη Θεσσαλονίκη στην

Ηγουμενίτσα θα μειωθεί κατά 3 ώρες (από 6 ώρες και 30 λεπτά σε 3 ώρες και 30 λεπτά),

ενώ ο χρόνος μετάβασης από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούποληθα μειωθεί κατά Ι

ώρα και 50 λεπτά (από 4 ώρες και 35 λεπτά σε 2 ώρες και 45 λεπτά).

Σήμερα !:χουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε λειτουργία 394 χλμ. της Eγνατiας

οδού ενώ ως χρονικός ορίζοντας αποπεράτωσης του έργου !:χει ορισθεί το έτος 2006. Τα

τμήματα που αφορούν στο ευρύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης είναι η

Εξωτερική Περιφερειακή της πiJλης συνολικού μήκους 20 περίπου χλμ. με τους

ανισόπεδους κόμβους ΚΙ (ΕΟ Θεσσαλονίκης - Αθήνας) και Κ4 (οδός Λαγκαδά) και το
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τμήμα Δερβένι - Προφήτης - Νυμφόπετρα μήκους 32,5 Χλμ. οου βρίσκονται στο στάδιο

της κατασκευής.

Οι περιοχές από τις O1W;ες θα διέλθει η Εγνατία Οδός αντιπροσωπεύουν το 36%

του πληθυσμού της χώρας, το 33% του ΑΕΠ, το 54% της συνολικής γεωργΙΙCΉς παραγωγής

και το 41% της συνολικής απασχόλησης στη βιομηχανία και βιοτεχνία. Από τα στοιχεία

- α/)τά καθίσταται σαφές όπ η κατασκευή της Εγνατίας Οδού θα διαμορφώσει νέα δεδομένα

στην οικονομική ζωή ολόκληρης της χώρας. Ειδικότερα η μείωση των καθυστερήσεων στη

μεταφορά προιόντων εξαιτίας το\) ανεπαρκούς οδικού δΙKtύo\) σήμερα στη Μακεδονία και

Θράκη θα οδηγήσει σε κέρδη καταρχήν για τη βιομηχανία. Επίσης, η αύξηση της

ανταγωνισnKότητας των προιόντων σnς περιοχές διάσχισης της Εγνατίας Οδού εκτιμάται

ότι θα προσελκύσει σημαVΠκές επενδύσεις. Τέλος, και η κτηματαγορά θα ωφεληθεί από

την Εγνατία Οδό.

3.3.3. Διεθνές Αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία}}, εγκατεστημένο 16 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης,

κατέχει την πιο σημαντική θέση ανάμεσα στα αεροδρόμια της Βόρειας Ελλόδας

(Καστοριάς, Iωαννiνων, Κοζάνης, Aλεξανδρoύ1Wλης, Καβάλας, Λήμνου) εξυπηρετώντας

το 76,6% της συνολικής επιβατικής κίνησης της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, με βόση τα

στοιχεία το\) έτOuς 1997 ο συνολικός αριθμός επιβατών στα αεροδρόμια της Βόρειας

Ελλόδας ήταν 3.555.807 εκ των O1WMV περίπου 2.800.000 επιβάτες εξυπηρετήθηκαν από

το αεροδρόμιο της Θεσσαλονί.ης. Σήμερα η εmβατική κίνηση στον αερολιμένα εκτιμάται

στα 3.000.000 εmβάτες ετησίως, περίπου το J7% της συνολικής εmβατικής κίνησης των

αεροδρομίων της χώρας.

Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί τακπκές και εκμισθωμένες (charter) πτήσεις εσωτερικού

και εξωτερικού (πλην ιm:ερατλανΤΙKών πιήσεων). Εντός το\) αερολψένα προσφέρονται

ιrnηρεσίες, όπως αίθο\)σα VlP. φύλαξη αποσκευών, \)ποκαταστήματα τραπεζών,

καφετερίες - αναψ\)κτήρια, εστιατόριο, εμπορικά καταστήματα. παιδικός σταθμός.

ταΧUδΡOμείo και φαρμακείο. Στον περιβάλλοντα χώρο το\) αερολιμένα λειτο\)ργούν

σταθμοί α\)τοκινήτων και εταφίες ενοικίασης α\)τοκινήτων.

Η πρόσβαση στο αεροδρόμιο «MαKεδoνία~~ γίνεται από την οδό Θεσσαλονί1<ης - Ν.

Μηχανιώνας και από την επέκταση της Ν. Εγνατίας (εθνική οδός Θεσσαλονίκης - Ν.
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Μουδανιών) με μέοο χρόνο διαδρομής 30 λεπτά- Το οδικό τμήμα που συνδέει την οδό

Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνσς με το εσωτερικό οδικό δΙKΤUO του αεροδρομioυ διαθέτει

δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και η κυκλοφοριακή του ικανότητα εκτιμάται σε 3.800 με

4.000 Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων (ΜΕΑ), ενώ η κυκΜ>φορΙα των οχημότων στο

τμήμα αυτό δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα (σε κυκλοφοριακές μετρήσεις του 1996

βρέθηκε πως στην ώρα αιχμής 787 ΜΕΑ εισέρχονται στο αεροδρόμια). Η κυκλοφοριακή-
ικανότητα της οδαύ Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνσς (2800 ΜΕΑ) δεν εΙναι επαρκής με

συνέπεια 'να παρατηρούνται καθυστερήσεις και συνθήκες κορεσμού κατά την ώρα αιχμής

ιδιαίτερα στο ύψος του κόμβου του αεροδρομίου. Σημειώνεται πως η κοκλοφορία προς και

από το αεροδρόμιο στο μέλλον είναι αναμενόμενο να αυξηθεί και εκτιμάται πως το έτος

2010 ο κυκΜ>φοριακός φόρτος από την πόλη προς το αεροδρόμια την ώρα αιχμής θα είναι

1941 οχήματα, ενώ από το αεροδρόμιο προς την πόλη 1885 οχήματα (ΜΙντσης, κ.ά., 2001).

Το αεροδρόμια ,<ΜακεδOVΙα/} εξυπηρετεΙται σήμερα από το δΙκτuo Δημοσίων

Συγκοινωνιών με μiα λεωφορειακή γραμμή (γραμμή 78), η οποία το συνδέει με το

Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλoνiκης και το σταθμό των ΚΤΕΛ κάθε 60 λεπτά και με

χρόνο διαδρομής περίπου 50 λεπτά. Η πυκνότητα των δρoμoΛUΓiων της γραμμής αυτής

κρίνεται ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση της σημερινής επιβατικής κίνησης.

Γtα το αεροδρόμω «MαKεδOνiω) θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στο κεφάλαιο 10.

3,3.4. Σιδηροδρομικό Δίκτυο

Η πόλη της ΘεσσαλονΙκης κατέχει κυρίαρχη θέση στο σιδηροδρομικό δΙΚΤUO της

Ελλάδσς λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και της λειτoυργiας στην πόλη του

μεγαλύτερου Σιδηροδρομικού Σταθμού της χώρσς. Ο Σιδηροδρομικός σταθμός της

Θεσσαλονίκης αποτελεΙ κομβικό σημεio των κυριότερων σιδηροδρομικών αξόνων της

χώρσς συνδέοντσς την Κεντρική και Νότια Ελλάδα με τη Μακεδον(α, τη Θράκη και τις

χώρες της Βαλκανικής.

Το κύριο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου αποτελεί ο άξονσς Πειραιά - Αθήνσς

- ΘεσσαλονΙκης - Ειδαμένης, ο οποίος εξασφαλιζει τη σύνδεση της Θεσσαλoνiκης με την

Πρωτεύουσα και το λιμάνι του Πειραιά. Έχει μήκος 594 χλμ. και διακινεί το μεΥαλύτερο

μέρος του συνολικού μεταφορικού έργου. Με βάση τα δεδομένα της σημερινής υποδομής

του άξονα η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Αθήνα επιτυγχάνεται σε έξι (6) περίπου
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ώρες. Ο συγκεκριμένος άξονας αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υψηλών

ταχυτήτων (Άξονας Χ).

Σημαντικός, επίσης, σιδηροδρομικός άξονας είναι ο άξονας Θεσσαλονίκης 

Στρυμόνα Ι Προμαχώνα - !\kξανδρoύΠOλης - Ορμένιου μήκους 632 χλμ. Ο άξονας αυτός

διατρέχει το βορειοελλαδικό χώρο παρέχοντας σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης

- και κατ' επέκταση της χώρας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία παρέχοντας παράλληλα

πρόσβαση στους ΔΙΕUρωπαϊκOύς Άξονες ιν και α.

Η σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης της Θεσσαλονίκης με τη Δυπκή Ευρώπη

(Ιταλία) δε γίνεται μέσω της δυπκής πόλης της Ηγουμενίτσας λόγω απouσίας

σιδηροδρομικο":' δικτύου. Η σύνδεση γίνεται μέσω του τρίτου κύριου σιδηροδρομικού

άξονα της χώρας, του άξονα Αθήνας - Κορίνθου - Πατρών μήκους 220 χλμ. Ο άξονας

αυτός σε συνδοοσμό με τον κεντρικό άξονα Πειραιά - Αθήνας - Θεσσαλονίκης ~

Ειδομένης συνδέει σιδηροδρομικά την Πελοπόννησο, αλλά και τη Δυπκή Ευρώπη (λψάνι

Πατρών και Πρίντεζι) με τη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, όσον αφορά στη σύνδεση της πόλης προς Βορρά, αυτή επιτυγχάνεται με τον

σιδηροδρομικό άξονα προς Σκόπια, ο οποίος αποτελεί μέρος του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ

(Θεσσαλονίκη - Βέλες - Σκόπια - Νις - Βελιγράδι - Ζάγκρεμπ - ΛOυμmάνα 

Σάλτσμπουργκ).

Αναφορικά με την εΠlβαπκή κίνηση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της

Θεσσαλονίκης παρατηρείται σαφής μείωση της κίνησης (23%) κατά την περίοδο 1990 

1996 σε αντίθεση με την εΠΙβατική κίνηση στο αεροδράμιο και το λιμάνι της πόλης, όπου

παρατηρήθηκε αύξηση στην αντίστοιχη περίοδο.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου είναι

οι μικρές ταχύτητες. οι μεγάλες κλίσεις και οι οξείες καμπυλότητες που προκαλούνται από

τη γραμμική χάραξη του δικτύου. Την κατάσταση επιδεινώνει η ύπαρξη μονών γραμμών

(μόνο το 25% του συνολικού δικτύου - 373 χλμ. - αποτελείται από διπλtς γραμμές) και

πολλών ισόπεδων διαβάσεων, καθώς και η έλλειψη ηλεκτροκίνησης, η χρήση παλαιωμένου

τροχαίου υλικοΊ) και η αισθητική και λειτουρ-ΥΙκή ανεπάρκεια των σταθμών.

Για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων ο ΟΣΕ έχει ξεκινήσει την

υλοποίηση αναπτυξωκών έρ-Υων για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της

χώρας αποσκοπώντας στην εξασφάλιση υψηλής αξιοπιστίας των δρομολογίων και πλήρους

ασφάλειας της κυκλοφορίας, στην επίτευξη υψηλών ταχυτήτων, στην αύξηση της

χωρηπκότητας και τη βελτίωση της προσπελασιμάτητας του δικτύου και στην εν γένει
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αναβάθμιση των προσφερόμενων UΠΗρεσιών.

Στο χρονικό ορίζοντα 2000 - 2006 <royκεκριμένα έργα υπό κατασκευή βόσει των

αναπtuξιαKών σχεδίων του ΟΣΕ και του επιχεφησιακο,) ΠροΥράμματος του ΥΜΕ

«ΣΙδηρόδρομο\, Αεροδρόμια και AσnKές Σuyκοινωνίες», τα οποία σχετίζονται άμεσα με το

Πολεοδομu<ό Σ\Υ'(κρότημα της ΘεσσαλoνίΙCΗς είναι:

• η ολοκλήρωση της διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής

υψηλών ταχυτήτων Αθήνας - Θεσσαλoνiιcης και ο εξοπλισμός της με

συστήματα σηματοδότησης και τηλεδΙOίΙCΗσης. Οι μέγιστες ταχύτητες στην

εν λόγω γρομμή θα είναι της τάξης των 160 με 200 :χλμ την ώρα, εκτός από

τμήματα όπου η μορφολογία του εδάφους _βάλλει χαμηλότερες

ταχύτητες, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ",δηροδρομικής

μετάβασης μεταξύ ΘεσσαλoνίΙCΗς - Αθήνας σε 3 ώρες και 50 λεπτά

(σημερινός χρόνος περίπου 6 ώρες),

• η κατασκευή ηλεκτροκινο,)μενης μονής Ύραμμής κανονικο,) είφOUς με

ουστήματα σηματοδότησης και τηλεδlOίΙCΗσης για μέγιστες ταχύτητες 160

:χλμ την ώρα στις γραμμές Θεσσαλoνiιcη - Ειδομένη και ΘεσσαλoνίΙCΗ 

Προμαχώνας,

• το σύνολο βελτιωηκών παρεμβάσεων σε τμήματα της γρομμής

ΘεσσαλoνίΙCΗς - Αλεξανδρούπολης.

3.3.5. Λιμάνι θεσσαλAlνίΙCΗς

Το λιμάνι της ΘεσσαλoνίΙCΗς κατέχει πλεονεκηκή γεωγραφική θέση πάνω στον

άξονα της Εγνατίας οδού και στα υπό κατασκευή διευρωπαϊΙCά οδικά και σιδηροδρομικά

δίκτυα Βορρά - Νότου. Αποτελεί τη Θαλάσσια πόλη της Βαλκανικής ενδοχώρος και

ταυτόχρονα είναι το πλησιέστερο λιμάνι της Eυρωπαiιcης Ένωσης στις χώρες της

Βαλκανικής και γενικότερα της Ανατολικής Ευρώπης και της ΠαρευξείΥΙας ζώνης.

Λειτουργεί αυτόνομα ως Οργανισμός Λιμένος ΘεσσαλoνίΙCΗς (ΟΛΘ) Α.Ε. και είναι ενεργό

και ισόημο μέλος διεθνών οργανισμών όπως το European Sea Ports Organisation (ESPO)

και η Mediteπanean Crυise Ports (MEDCRU1SE).

Καταλομβάνει έκταση 1.250.000 Τ.μ και περιλαμβάνει ης παρακάτω υποδομές:

• Συμβατικό Λιμάνι
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• Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (Container Terminal).

• ΕΠ1βαπκός σταθμός «Μακεδονία».

• Εκτάσεις αποθήκευσης - φύλαξης.

• Ελεύθερη Ζώνη του λιμανιου.

Στο σuμβαπκό λιμάνι εξυπηρετούνται φορτία χιίδην και φορτία μεΥάλοι> βάρους- από και προς χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Αμερικής, καθώς και

του διαμετακομιστικού εμπορίου των Βαλκανικών χωρών και της ΠαρΕUΞείνιας ζώνης.

Ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων σχεδιάστηκε με τα mo σίryχρoνα τεχνολσΥικά

δεδομένα και αποτελεί μια από nς σημαvπκότερες υπηρεσίες του ΟΛΘ. Ο λειτουργικός

εσωτερικός του χώρος εκτείνεται σε 200.000 Τ.μ., στον οποίο εκτελούνται δραστηριότητες

φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης και σuσκευασίας!απoσuσκεuασίας των

εμπορευματοκιβωτίων.

Ο επιβατικός σταθμός «Μακεδονία» λειτουργεί από το 1987 σε ισόγεω τμήμα

νεοκλασικoU κτιρίου στην είσοδο του λιμένα. Εξυπηρετεί επιβατικά οχηματαγωΥά πλοία

και ιπτάμενα δελφίνια με προορισμούς το Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ ειδικά οργανωμένο

τμήμα του σταθμού με κατάλληλη διαμόρφωση του κρηmδώματος εξυπηρετεί τα

κρουαζιερόπλοια. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς rouς εmβάτες περιλαμβάνουν μεταξύ

άλλων αίθουσες αναμονής, κυλικεία, χειράμαξες μεταφοράς αποσκευών, χώρους

στάθμευσης, περίπτερα παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών των τουριστικών γραφείων.

Οι υποδομές του λιμένα συμπληρώνονται από ανοικτές ή σπ;Υασμένες ειcτάσεις

αποθήκευσης και φύλαξης εμπορευμάτων, καθώς και από τη λειτουργία της ελευθέρας

ζώνης, μιας εκ των 27 ελευθέρων Ζωνών που λειτουργOUν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κύριες οδικές συνδέσεις προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι οι κύριαι οδικοί

άξονες που oδηΎoUΝ στην πόλη της Θεσσαλονίκης:

.ι' Η Εθνική Οδός Θεσσαλανίκης - Αθηνών και κατ' επέκταση η 26'"

Οκτωβρίου - Κουντουριώτου αποτελεί τη δυτική είσοδο του λιμένα που

σuνδέει την πόλη, αλλά και το λιμένα με την υπόλοιπη δυτική. κεντρική και

νότια Ελλάδα.

.ι' Η περιφερειακή οδός που συνδέει την πόλη με το υπόλοιπο Εθνικό δίκτυο

της Βόρειας και Ανατολικής Ελλάδας.

Από το λιμάνι της Θεσσαλονίτ/ς διακινείται φορτίο που αντιστοιχεί στο 6% του

Α.Ε.Π. ή περίπου στο 40% του Ακαθάριστου Προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας. Σε ετήσια βάση διακινούνται περί τα 15.000.000 τόνοι φορτίων. εκ των
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οποίων περίπου 7.000.000 τόνοι είναι το γενικό φορτίο και τα 8.000.000 τόνοι υγρά

καύσιμα, καταπλέουν περιπου 3.500 πλοία, μεταφέρονται περισσότεροι από 220.000

επιβάτες και φορτοεκφορτώνονται πάνω απά 210.000 ΤΕυ. εμπορευματοκιjJώnα

(containers).

Η επιβαnκή κίνηση παρουσιάζει αλματώδη αύξηση τα τελευταία χρόνια (100%)

και από τους 140.000 επιβάτες που εξυπηρετούνταν το 1990 έχει ξεπεράσει τους 280.000

επιβάτες. Αύξηση επίσης παρουσιάζεται και σnς αφlξεις πλoiων στον λιμένα τόσο

εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Οι αφίξεις πλοίων από το εξωτερικό αποτελούν σχεδόν το

66% της συνολικής κίνησης του λιμένα. Σε ό,n αφορά στην κατανομή των αφlξεων ανά

κατηγορία πλοίου, παρατηρείται πως τα αφιχθέντα επιβατικά πλοία αποτελούν το 35% της

συνολικής κίνησης εσωτερικού. ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της συνολικής κίνησης

εξωτερικού δεν ξεπερνάει το 0,6%. ΣιΝολικά. οι αφίξεις εmβαΤΙKα/ν πλο1ων αποτελούν το

12% των συνολικών αφlξεων στον λιμένα της Θεσσαλονίκης (Μίντσης, κ.ά., 2001).

3.3.6. Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων (κ,ΤΕΛ)

Η οδική υπερασnκή συγκοινωνία από και προς το ΠΣΘ καλύπτεται εξολοκλήρου

από τα ΚΤΕΛ. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης διατηροίιν σταθμοίις τα ΚΤΕΛ σχεδόν όλων

των νομών της ηπειρωnκής Ελλάδας και εκτελούν τακnκά δρομολόγια προς και ωιό τη

Θεσσαλονίκη. Πλην ελαχίστων εξαψέσεων τα περισσότερα δρομολόγια γίνονται σε

καθημερινή βάση, ενώ από τους τριάντα οκτώ (38) ηπειρωnκοίιςνομοίιςμόνο οι τέσσερις

(4) δε συνδέονται απ' ευθείας με τη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούνται από γειτoνιKOUς

νομούς. Παράλληλα, .νησιά όπως η Κέρκυρα, η Λευκάδα και η Κρήτη συνδέονται μέσω

των ΚΤΕΛ με τη Θεσσαλονίκη.

AξωσημεiωτoγεΥονόςγια τη δομή της πόλης αποτελείη δημωυργίατου Κεντρικού

Σταθμού των ΚΤΕΛ <<ΜακεδονΙα»,ο οποίος αποσυμφόρησεαισθητά το κέντρο της πόλης

από τα πολυάριθμαλεωφορεία τα οποία καταλάμβανανμεγάλα μέρος του οδοστρώματος

σε κεντρικοίιςδρόμουςτης πόλης.
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3.4. Αστικές και Περιαστικές Υποδομές στο ΠΣθ

3.4.1. Υφιστάμενο βασικό και περιαστικό σύστημα μεταφορών

Οι 1CUριότεροι οδικοί άξονες του πολεοδομικού σιryKΡOτήμαΤOς, οι οποίοι

συγκλίνουν προς το κέντρο της πόλης είναι:

» Από Δυτικά:

• ΕΟ Αθήνας - ΘεσσαλιJνίKης - 26'" Οκτωβρίοο

• ΕΟ ΘεσσαλιJνίKης - Χαλκηδόνας - Μοναστηρίοο

• Οδός Θεσσαλονίκης - Ασβεστοχωρίοο

;, Από Βόρεια:

• ΟδόςΛθΥκαδό

• Καοταντζόγλοο / Κατσιμίδοο

» Από Ανατολικά:

• ΕΟ ΘεσσαλιJνίκης - Θέρμης

• Οδός ΘεσσαλιJνίκης - Μοοδανιών - Νέα Διαγώνιας - Κ. Καραμανλή

• Οδός ΘεσσαλιJνίκης - Μηχανιώνας - Βασ. Όλγας / Ανδριανοοπόλεως

Οι παραπόνω άξονες σuνδέoνται με την Εσωτερική Περιφερειακή.

Το αστικό οδικό δίκ:τοο του ευρύτερου κέντρου της Θεσσαλονίκης αποτελείται από

τις αρτηρiες:

• Λεωφόρος Νίκης / Μητροπόλεως - Μεγ. Αλεξάνδροο - Γ. Παπανδρέοο

(Ανθέων)

• Λεωφόρος Στρατού - Αλ. Παπαναστασίου

• Βασ. Όλγας - Τσιμισκή

• Εγνατία

• Αγ. Δημητρίοο

Οι αρτηρiες / άξονες αοτοί σε σuνδooσμό με κάθετες δΕUΤερεύooσες αρτηρwς

εξιmηρετoύν την κατανομή των μετακινήσεων στο ευρύτερο κέντρο της πόλης, αλλά

παράλληλα και σημαντικά ποσοστά διαμπερούς ΚUKλoφoρίας ιδιαίτερα από δοτικά προς

ανατολικά και αντίστροφα.
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Βασικό χαραKτηρισnKό το\) οδικού δικτύο\) αποτελεί η έλλειψη ανισόπεδων

διαβάσεων των ιώρ®ν αρτηριών με συνέπεια την υποβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης

σημαντικών οδικών αξόνων.

Αναφορικά με τα μέσα μεταφοράς, οι μετακινούμενοι εξυπηρετούνται κ\)ρίως με

ιχ. επιβατικά α\)τοκίνητα και εναλλακτικά με τα ταξί και τις γραμμές αστικής

συγκοινωνίας το\) ΟΑΣΘ.

3.4.2. Σχέδια ανάπτυξης βασικού και περιαστικού συστήματος μεταφορών με χρονικό

ορίζοντα oMnτoίησης έως το 2005

Οι Ια/ριότερες προτάσεις έργων στρατηγικού χαρακτήρα στα πλαίσια της Γενικής

Μελ/της Μεταφορών & Kυκλ<Jφoρίας (ΓΜΜΚ) και με χρονικό oρiζoντα το 2004-5

παρο\)σιάζονταιπαρακάτω:

• ΜΕΤΡΌ - Εγκριθείσα διαδρομή 9,5 km.

• Θαλάσσια Aσnκή Συγκοινωνία.

• Προαστιακός σιδηρόδρομος: Σύνδεση KαλιJχωρίoυ - Μενεμένης

• Σύνδεση 600 προβλήτα με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

• ΕΟ ΘεσΙνίκης - Αθηνών (Νέα Δυτική Είσοδος).

• Κατασκευή ανισόπεδων κόμβων περιφερειακής και αναβάθμισή της σε ελεύθερη

λεωφόρο.

• Εξωτερική Περιφερειακή: παρά"'-"υροι οδοί (SR) από ΚΙ έως Κ4.

• Αναβάθμιση Λαγκαδά.

• «Ανατολική Είσοδος» από Αεροδρόμιο έως Θέρμη - ανατολική παράκαμψη Σέδες.

• 26'" Οκτωβρίου: Υποβάθμιση σε πρωτεύουσα αρτηρία μετά τη λειτουργία της

Δυτικής Εισόδου.

• Πλήρης κατασκευή της οδού Πόντου για δημιουργία άζονα Γκόνη - Πόντου (μέρος

της αρτηρίας διαμπερούς κυκλοφορίας).

• Αναβάθμιση οδικού δικτύου περιοχής ΒΙΠΕΘ - άζονας ΒΙΠΕΘ Ι (Ανατολικό

τμήμα).

• Αναβάθμιση οδικού δικτύου περιοχής ΒΙΠΕΘ - άζονας ΒIΠΕΘ 2 (Δυτικό τμήμα).
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Αναλυτικότερα, τα προτεινόμενα έργα κατανεμημένα κατά Δήμο παρουσιάζονται

στο παράρτημα.

Στη συνέχεια. γίνεται εκτίμηση της προσφοράς δύο εκ των σημαντικότερων

υποδομών, οι oπoiες βρίσκονται επί του παρόντος στη φάση της κατασκευής.

3.4.3. Εξωτερική Περιφερειακή θεσσαλονίκης και Ανισόπεδοι Κόμβοι της

Ανατολικής Περιφερειακής

Η Εξωτερική Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης εκτείνεται από το 50 χιλιόμετρο

της Εθνικής 0006 Θεσσαλονίκης- Αθήνας, αμέσως πριν από το Γαλλικό ποταμό (κόμβος

ΚΙ), συνδέεται ανιαόπεδα με την οδό ΛαΥκαδά (κόμβος Κ4) και καταλήγειστην ανατολική

περιφερειακή οδό, στην περιοχή του Νοσοκομείου Πσπαγεωργίου (κόμβος Κ5).

Περιλαμβάνει επίσης τον ανισόπεδο κόμβο Κ2 με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης 

Έδεσσας και aνισόπεδες διασταυρώσεις με τοπικές οδούς.

Το τμήμα της από τον κόμβο Κ Ι έως τον κόμβο Κ4 μήκους περίπου 20 χf.μ.

αποτελεί τμήμα της Εγνατίας Οδού και συνδέεται μέσω του ΚΙ με την Ε.Ο. και μέσω του

Κ4 με το τμήμα της Εγνατίας 0δ06 Δερβένι - Προφήτης - Νυμφόπετρα. Το τμήμα μεταξ6

των κόμβων Κ4 και Κ5, είναι ουσιαστικά ο συνδετήριος άξονας της Εξωτερικής

Περιφερειακής οδο6 με την Ανατολική Περιφερειακή που Kατεu%vεται προς τα

αεροδρόμιο. Οι προδΙαΥραφές της οδ06 είναι ανtiστoιχες με αυτές της Eγναtiας με

ταχUτητα μελέτης 120 χf.μ. την ώρο και με δ60 λωρίδες ανά Kαtε6&uνση και ερείσματα στο

δεξιό άκρο.

Συμπληρωματικό ρόλο στη λειτουργικότητα της Εξωτερικής Περιφερειακής 0δ06

έχουν οι διαμορφώσεις των κόμβων σ6νδεσής της με τις κυριότερες αστικές αρτηρiες που

συναντά, α'JJ.iJ και οι βfλτιωτιΙCΈς παρεμβάσεις στους υφιστάμενους ισόπεδους κόμβους

της Ανατολικής Περιφερειακής. Πιο συγκεκριμένα οι κυριότεροι οπό διαμόρφωση κόμβοι

είναι:

» Κόμβος ΚΙ: πρόκειται για τον κόμβο Δενδροποτάμου, από όπου ξεκινάει η

Εξωτερική Περιφερειακή οδός. Στο σημείο αυτό συνδέεται με την Ε.ο. Αθήνας

Θεσσαλονίκης και με την 26"' Οκτωβρίου. Από τον κόμβο αυτό θα ξεκινά και η

υπό κατασκευήΝέα Δυτική Είσοδος της Θεσσαλονίκης.

ΤΣAfΠKΙΔHΣΙΩΑΝΝΗΣ 82



-

ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΆ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗ Σ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

» Κόμβος Κ2: πρόκειται για ανισόπεδο κόμβο στη συμβολή της Εγνατίας με την

εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

» Κόμβος 13: ανισόπεδησύνδεση με την πσλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Κιλκίς.

» Κόμβος Κ4: ανισόπεδη διασταύρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής υπεράνω της

οδού Λαγκαδό (ΠΤΑΝ), η oπom περιλαμβάνει συνδετήρlOυς κλάδους για την

εξuπηρέτηση όλων σχεδόν των κατευθύνσεων της κuκλoφoρ1ας.

» Κόμβος Κ5: ανισόπεδη σύνδεση της Ανατολικής Περιφερειακής με την Εγνατία

Οδό (Εξωτερική ΠεΡUΡερειακή) στην περιοχή του Νοσοκομείου Παπσγεωργίου.

» Κόμβος Κ6: ανισόπεδος κόμβος στην περιοχή των Μετεώρων στην ισόπεδη

συμβολή της οδού Νεάπολης - Ασβεστσχωρίου.

» Κόμβος Κ7: ανισόπεδος κόμβος της Άνω Πόλης στη συμβολή της Ανατολικής

Περιφερειακής με την οδό Ανθέων.

» Κόμβος Κ8: ανισόπεδος κόμβος που αναπτύσσεται στην συμβολή της οδού

Κατσιμίδη με την περιφερειακή.

» Κόμβος Κ9: ανιαόπεδος κόμβος στην περιοχή της Άνω Τούμπας στην ισόπεδη

συμβολή της οδού Διαγόρα με την πεΡUΡερειαKή.

Οι κόμβοι Κ Ι, Κ2, 13 και Κ4 αποτελούν τμήματα της εξωτερικής περιφερειακής

οδού (Eγνατi.α Οδός - τμήμα 8) και εντάσσονται στο κατασκευαστικό πρόγραμμα της

Εγνατίας Οδού. Εκημάται πως η ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής θα

επιτευχθεί εντός του 2005. Οι υπόλοιποι κόμβοι και το οδικό τμήμα Κ4 - Κ5, σύμφωνα με

αποφάσεις των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού, εντάσσονται στο πλαίσιο του

πραγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ 2004», αποτελούν Ολυμπιακά έργα πρόσβασης στο αθληηκό

κέντρο του KαuταντζόγλεΙOυ Σταδίου με απαρέγκλιτη ημερoμηνiα περαίωσης την 31-12

2003.

Με την κατασκευή της Εξωτερικής Περιφερειακής οδού και των Ανισόπεδων

Κόμβων της Ανατολικής Περιφερειακής θα ολοκληρωθεί η λειτσυργ'α του ζεύγους οδικών

συνδέσεων (Εξωτερική ΠεΡUΡερειακή - Ανατολική Περιφερειακή) μέσω των οποίων θα

καταστεί δυνατή η παράκαμψη της ευρύτερης περιοχής του ΠΣ Θεσσαλονίκης.
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3.4.4. Νέα Δυτική Είσοδος της θεσσαλΑ>νίκης

Η πρόσβαοη στο πολΕοδομικό ουγιφότημα της ΘεσσαΜ>νίκης από την Κεντρική

και Νότια Ελλάδα (Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) γίνεται σήμερα μέσω της οδού 26"'

ΟκτωβρΙΟυ. στην οποία καταλήγει η Εθνική οδός Αθήνας - ΘεσσαΜ>νΙκης. Πρόκειται Υια

ασnκή αρτηρία δύο λωρίδων ανά κατεί>θυνση, η οποία. ξεκινάει από τον κόμβο-
Δενδροποτάμου και καταλήγει στην Πλατεiα Δημοκρατίας (Βαρδάρης) εξυπηρετώντας το

λιμάνι της ΘεσσαΜ>ν1κης και την έξοδο - εiσoδo από την πόλη προς ΔιmKά.

Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι που σιryκεντρώνoνται στο δυτικό αστικό οδικό δίκτυο

είναι αρκετά υψηλοί και κατά μεΥάλο ποσοστό εξυπηρετούνται από τ/ν προαναφερθείσα

οδό. Τα γεωμετρικά XαραKτηρισnKά της συγκεκριμένης οδού και η απουσία ανισόπεδων

κόμβων αδυνατούν να εξυπηρετήσουν ικανοποιητικά την κυκλοφορiα και καθιστούν

επιτακτική ανάyιcη την επιτάχυνση της κατασκευής της νέας Δυτικής Εισόδου της

ΘεσσαΜ>ν1κης.

Η Νέα Διmκή Eiσoδoς κατασκευάζεται στις διmKές παριιφές της ΘεσσαΜ>νΙκης.

από τον κόμβο του Δενδροποτάμου, στον οποίο καταλήΥει η ΕΟ και θα προσηγίζει το

ΔΙKασnKό Μέγαρο. Εκτιμάται πως η νέα οδός θα απορροφήσει το 70% τ/ς κuκλoφoρίας

της 26
ης

Οκτωβρίου, τ/ν οποία και αντικαθιστά, ενώ θα παραλάβει το 25% της

κuκλoφoρίας, η οποία KαΤΕU%νεται από την ΕΟ μέσω των παραδενδροποτάμιων κλάδων

και της Μοναστηρίου προς τη Μοναστηρίου.

Η Δυτική Eiσoδoς σε συνδυασμό με τη σίJνδεση του 600 προβλήτα του λιμονωύ της

ΘεσσαΜ>ν1κης με το Εθνικό οδικό δίκτυο (ΠΑΘΕ και Eyνατio Οδό) θα βελτιώσει

σημαντικά το επ1πεδο προσπελασιμότητας της πόλης από την Κεντρική και Νότιο Ελλάδα

ανακουφίζοντας κατά πολύ τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα στην

ευρUτερη περωχή.

3.5. Συνοπτική αξlολόΎηση της διαχρονικής και γεωγραφικής μεταβολής της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη θεσσαλονίκη σε συσχέτιση με την κυκλοφορία

οχημάτων

Η ατμοσφαφική ρύπανση στη ΘεσσαΜ>νΙκη παρουσιάζει δύο διακριτές πλΕυρές:

»- το συνεχώς εξελισσόμενο φωτοχημικό νέφος που περιλαμβάνει ρUπoυς
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προερχόμενους κuρίως από τα βενζινοκίνητα οχήματα και προΊόντα

ατμοσφαιρικών αντιδράσεων των ρύπων αυτών (ΝΟχ, 03, CO, HC) και

). τη ρύπανση από στερεά σωματίδια και S02, που προέρχεται από τα

πετΡΕΛΛΧιοκίνητα οχήματα, τις βιομηχανίες και τις κεντρικές θερμάνσεις.

Μεγαλύτερες τιμές ρύπων εμφανίζονται κατά τη χειμερινή περίοδο του έτους,

φαινόμενο που οφείλεται στο συνδυασμό της λειτουργίας των πηγών ρύπανσης με τις

μετεωΡολσΥικές συνθήκες που ευνοούν τη συσσώρευση ρύπων το χειμώνα. Επίσης. οι

μέρες. κατά τις οποίες εμφανίζονται υπερβάσεις των καθιερωμένων ορίων ποιότητας της

ατμόσφαιρας, είναι περισσότερες κατά τη διάρκεια του χεψώνα. Είναι επίσης

χαρακτηριστικό ότι τα επεισόδια αυτά αφορούν όλη την ευρύτερη περιοχή της

Θεσσαλονίκης και όχι κάποια μεμονωμένη περιοχή στις περισσότερες των ημερών.

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης εμφανίζονται υψηλές τιμές ρύπσνσης, όπου ο

κuκM>φoρlαKός φόρτυς είναι μεν σημαντικός παράγοντας, αλ/ά όχι ο μοναδικός. Οι

μετεωρολογικές συνθήκες, το πλάτος της οδού, η ταχύτητα των οχημάτων, το ύψος των

κτιρίων και η πυκνότητα δόμησης δημιουργούν επίσης δυσμενείς συνθήκες διασποράς των

ρύπων.

Από τους διάφορους συνδυασμούς παραγόντων διαμόρφωσης υψηλών τιμών

ρύπανσης, καθοριστικό ρόλο διαδροματίζει η ύπαρξη ΚUKλoφoριαKoύ φόρτου μεταξύ των

ωρών 08.00 ~ 20.00 που συμπίπτει με το 12ωρο άπνοιας και το χαμηλό ύψος

θερμοκροσιακής αναστροφής. Η εμφάνιση των υψηλών τιμών ρύπανσης ,νωρίς το πρωί και

ιδιαίτερα το βράδυ, Kαθoρlζει σε σημαντικό βαθμό τις συνολικές τιμές ρύπανσης.

Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 20% του συνολικού κυκλοφοριακού φόρτου

ευθύνεται κυρίως για τις συνολικές εκπομπές CO και HC. Τα συγκεκριμένα Ο'χήματα δεν

είναι μόνο παλιάς τεχνολογίας, αλλά και καινούργια μοντέλα. Aξlζει 'να αναφερθεί ότι το

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που κυριαρχεί σης συνολικές εκπομπές του στόλου είναι νέας

τεχνολογίας οχήματα, στα οποία ο καταλύτης δεν αποδίδει πια. Τον1ζεται ότι η συντήρηση

είναι ο κυριότερος παράγοντας για τον καθορισμό και τον έλεγχο των εκπομπών των

οχημάτων σιryκ:ΡΙΤΙKά με την ηλικία του σχήματος ή το μοντέλο.

Στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν παρουσιάζεται έντονο πράβλημα

ατμοσφαψικής ρύπανσης, αφού δεν παρουσιάζονται υπερβάσεις των θεσμοθετημένων

ορwκών τιμών. Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας παρατηρείται στο Εμπορικό και Διοικητικό

Κέντρο της πόλης λόγω υπερουγκέντρωσης δραστηριοτήτων και έντονης κuκλαφoριακής

κίνησης.
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Οι ρύποι, που υπερβαίνουν τα όρια εmφυλακής Kάπou:ς ημέρες το χρόνο, εtναι το

διοξείδιο του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα, τα αtωΡOύμενα σωματίδια. ο καπνός και

το όζον. Υπερβάσεις παρατηρούνται στους σταθμούς Εγνατίας και Βενιζέλ<>υ.

Η περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. αν και ΠIJΚVΟκαΤΟικημένη, δε φαίνεται

να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρύπανσης, εκτός από κάποιες υψηλές τιμές όζοντος.

Η εμφάνιση υψηλών τιμών όζοντος, που είναι προϊόν φωτοχημικής σύνθεσης, αποδεικνύει

ότι το φωτοχημικό νέφος επηρεάζει περισσότερο τη συγκεκριμένη περιοχή από τους

πρωτογενείς, μη φωτοχημικούς ρύπους (CO, SO,).

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη εμφανίζονται περιστασιακά υψηλές τιμές ρύπονσης που

οφείλονται στη γειτνίαση της περιοχής με τη βιομηχανική ζώνη.

Οι διαφορές στη σύνθεση της κυκλοφορίας στις διάφορες περlO;(ές της

ΘεσσαλoΝΊΙCΗς.. οδηγούν σε χωρική δω.φΟΡΟ1ωίηση των εκπεμπόμενων τιμών των ρύπων.

Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα συμμετέχουν με ποσοστό της τάξης του 20% στην

κυκλοφορία δρόμων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ στην Ανατολική το ποσοστό είναι

της τάξης του 10%.

Οι παρατηρούμενες χωρικές διαφορές είναι σημαντικές κατά απόλυτη τιμή

μεγέθους. Το CO παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ το

ΝΟ, και το Ο, στη Δυτική. Η μεiωση των επιπέδων του CO οφείλεται στη μικρή

συμμετΟ;(ή βενζινοκίνητων οχημάτων στη σύνθεση του στόλου της πεΡΙΟmς αυτής σε

σχέση με τα ντιζελοκίνητα. Τα αυξημένα επίπεδα ΝΟ, και Ο, στη Δυτική Θεσσαλονίκη

οφείλονται στη σύνθεση της κυκλοφορίας, το μέγεθος του κυκλοφοριακού φόρτου, τη

:ιαμηλή κλάση οχημάτων, αλλά και σε παράγοντες όπως χ.αρακτηριστικάτοπογραφίαςκαι

συνθήκεςκυκλοφορίας(DENCO, κ.ά., 1999).

ΤΣΑα/ΚΙΔΗΣ ΙΏΑΝΝΗΣ 86



-

ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ πPQBΛHMAIA ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗ Σ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4. ΔUΣ""τoυΡYΙKά σημεία του Dο",οδομικού croyκροτήματος και τάσεις εξέλιξης της

αΥοράςγης

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τρεις από

τους κυρώτερους δήμους της ανατολικής πλευράς της πόλης, αυτοί της Καλαμαριάς, της

Πυλαίας και της Τριανδρίας, ο Δήμος Εχεδώρου, στον οποίο ανήκει η περιοχή όπου

προτείνεται 'να εγκατασταθεί η ΕΧΡΟ του 2008 και να μετεΥκατασταθεί μελλoVΠKά η

ΔU;ΘΝΉς Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καθώς και δύο περιοχές του κεντρικού Δήμου, η

μία εκ των οποίων εtναι η ιστορική περιοχή της Άνω Πόλης και η άλ/.η βρίσκεται στο

κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σης τάσεις επέκτασης της πόλης καθώς

και στο μείζον ζήτημα της μεταφοράς των στρατοπέδων της Δυτικής Θεσσαλανίκης εκτός

των συνόρων της πόλης, η οποία θα συμβΆUι δραστικά στη δημιουργία εUύθερων χώρων

και χώρων πρασίνου, που θα βελτιώσει την κατάσταση της ποώτητας ζωής της πόλης.

4.1. Δήμος Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα του ΠΣΘ. Εντοπίζεται

χωρικά πάνω στον άξονα της ανατολικής εξόδου προς τη Θέρμη. στο νόno όριο του Δήμου

Θεσσαλονίκης και μέχρι τα όρω του Δήμου Πυλαίας.

Η οδάς Ν. Εγνατία (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή) ανακούφισε το Δήμο Καλαμαριάς

από τους υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους των κύρuoν αρτηριών (Λ. Εθνικής

Αντίστασης, Ανδριανουπό1.Α:ως) ιδίως κατά τις σημαντικές εξόδους των Θεσσαλανικέων

πρας τις περιοχές αναψυΧής (Χαλκιδική, κ.λ.π.). Πρόβλημα, ωστόσο, υψηλών

κυκλοφοριακών φόρτων παρουσιάζει η οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη, ιδίως κατά τις

νυχτερινές ώρες (σχεδόν καθημερινά). Το πρόβλημα αυτό, επίσης, είναι ιδιαίτερα οξύ στο

συνοικισμό του Φοίνικα. ο οποίος, εκτός του όπ έχει δωσπαστεί στα δύο. χαρακτηρίζεται

από υψηλό αριθμό τροχαίων ατυχημάτων.

Αν επιχεψήσει κανείς να αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση στον εν AlYyro δήμο,

μπορεί πολύ εύκολα 'να οδηγηθεί στα ακόλουθα συμπεράσματα:

~ Ο Δήμος Καλαμαριάς σε γενικές γραμμές διαθέτει καλό οδικό δίκτυο με

πλατείς δρόμους, καλή κατάσταση οδοστρωμάτων και ικανοποιηπκή

οριζόντω και κατακόρυφη σήμανση.
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);> Οι βασικοί άξονες της περιοχής, όπως προκύπτει από την ανάλυση των

μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων, εξυπηρετούν σημαντικούς

κυκλοφοριακούς φόρτους είναι δε αξιοσημείωτο όn τα στοιχ.εία αλλάζου.ν

κατά πολύ τις νυχτερινές περώδους αιχμής και κατά μήνα (ιδίως πριν και

μετά την καλακαφινή περίοδο).

);> Η εξυπηρέτηση της περιοχής από τις λεωφορειακές γραμμές 5, 6, 7, 33 και

39, και η κάλυψη της από ΤΟ δίκτυο του ΟΑΣΘ είναι ικανοποιητική.

);> Η προσφορά καλύπτει τη ζήτηση στάθμευσης, εκτός από την κεντρική

περιοχή του Δήμου όπου υπάρχει έλλειψη χώρων στάθμευσης. Επίσης,

προβλήματα στάθμευσης παρουσιάζονται και στις περιοχές ψυχαγωγίας και

ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες (Ν. Κρήνη - Αρετσού).

);> Πολλοί από τους βασικούς κόμβους της περιοχής, όπως προκύπτει από τα

στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων που συλλέχθηκαν για χρονικό διάστημα 3

ετών, εμφανίζουν μεΥάλο αριθμό ατυχημάτων. Επίσης, και κατά μήκος των

οδών ΕΟν. Αντίστασης, Ανδριανουπόλεως, Σοφούλη, Ν. Πλαστήρα,

Πασσαλίδη και Πόντου εμφανίζεται μεΥάλος αριθμός ατυχημάτων, ενώ

ιδιαίτερα δυσμενής είναι η κατάσταση στην περιοχή του Φοίνικα.

4.1.1. Πολεοδομική θεώρηση

Ως Δήμος, η Καλαμαριά λειτουργεί από το 1942. Αρχικά ο πληθυσμός του Δήμου

ήταν πρόσφυγες από την περιοχή του Καυκάσου και του Εύξεινου Πόντου. Στην

μεταπολεμική περίοδο αναπτι'ιxlJηKαν οι περιοχές Καραμπουρνάκι, Αρετσού και Ν. Κρήνη

και καθιερώθηκαν ως χώροι αναψυχής. Μετά το 1950 και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1970.

η περωχή έγινε σημαντικός πόλος έλ!;ης μεσοαστικών ομάδων και ομάδων πληΟοομού με

μεσαία και υψηλά εισοδήματα από όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα με την ανάπroξη της κατοικίας, κατά μήκος της παραλίας αναπτύχθηκε

μια ζώνη αναψυχής με έντονο υπερτοπικό χαρακτήρα. Παρά τα προβλήματα που

προκάλεσε η γρήγορη και απρυγραμμάτιστη εξέλιξη του οικισμού, ο Δήμος Καλαμαριάς

εξακολουθεί να δέχεται συνεχώς νέους κατοίκους μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων, από

περιοχές εκτός Καλαμαριάς εξαιτίας της πλεονεκτικής του θέσης μέσα στο ΠΣΘ.
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Ο Δήμος διαθέτει κεντρικές λειτoυργiες, Ίραφεία, καταστήματα, διοίκηση,

κοινωνική υποδομή, ειcπαiδεooη και καλύπτει σε γενικές γραμμές τις ανάγκες των

κατοίκων. Στην αναψυχή περιλαμβάνονται πολλές δραστηριότητες και αρκετών ειδών

εγκαταστάσεις που έλκουν μετακινήσεις από όλλJ το ΠΣΘ Λό'Υω των επεκτάσεων,

πσραυσlάζOνται ασυμβίβαστες χρήσεις στις περιοχές των στρατοπέδων Κόδρα και Νταλίπη

- και του ,νεκροταφείου τ/ς Καλαμαριάς, καθώς και τοο συμμαχικού ,νεκροταφείου.

4.2. Δήμος Εχεδώρου

Η μοναδική ""νδεση της περιοχής με το ΠΣΘ Ίίνεται μi;σω της οδού

Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελεί φυσική συνέχεια της οδού Φιλίππου και συνδέεται με

ισόπεδους μη σηματοδοτούμενους κόμβους με την προέκταση της εσωτερικής

περιφερειακής και με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης (οδός 26ης Οκτωβρίου

Δήμου Θεσσαλονίκης). Ο άξονας Θεσσαλονίκης - Φιλίππου μεταφέρει σημανπκ""ς

κυκλοφοριακούς φόρτους με υψηλά ποσοστό φορτηΊών, που όμως το με'(αλύτερο μi;ρας

τους κατευθύνεται σt1ς εκτός οικισμού περιοχές (ΕΛΔΑ, οδό Ολύμπου και παρόδιες

χρήσεις οδού Θεσσαλονίκης) μi;σω των διασταυρώσεων με nς οδούς Ολύμπου, 25"

Μαρτίου, 28rιι; Οκτωβρίουκαι Βασ. Κωνσταντίνου.

Από τ/ν ανάλυση τ/ς υφιστάμενηςκατάστασης,προκύπτουνοι εξής διαmστώσεις:

)ο- Το οδικό δίκτυο του Δήμου είναι ορθσΥωνικήςμορφής και οι περισσότεροιδρόμοι

είναι ασφαλτοστρωμένοιμε καλή σε γενικέςγραμμέςκατάστασηοδοστρώματος.

)00 Γενικά το οδικό δίΚΤUO του .οικισμού Kαλoχωρίou έχει πολύ χαμηλούς

κυκλοφοριακούς φόρτους. Εντονότερα φoρπσμi;νη είναι η οδός 28" Οκτωβρίου,

στην οποίο πσραυσlάζoνται προβλήματα κυκλοφοριακής ικανότητας, λόΊω της

παρόνομης στόθμευσης οχημάτων και σπς δύο πλευρές της οδού.

~ Η περιοχή, η οπαία εξυπηρετείται από τη λεωφορειακή Ίραμμή 40 (Πανεπιστήμιο

Καλοχώρι) καλύπτεται πλήρως ωστόσο μικρό μόνο μi;ρας της περιοχής επέκτασης

του οικισμού βρίσκεται μέσα στην περιοχή κάλυψης. Τα ελάχιστα προβλήματα

στην τήρηση των δραμολο'(Ιων οφείλονται κυρίως στην κυκλοφοριακή συμφόρηση

των βασικών αξόνων στους οποίοος κινούνται τα λεωφορεία στ/ν περιοχή εκτός

Καλοχωρίου.
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4.2.1. Ποuοδομική θεώρηση

Ο Δήμος Εχεδώρου προήλθε από τη croyχώνεuση των πρώην δήμων Ιωνίας, Σίνδου

και της Κοινότητας Καλοχωρίου το 1999, βάσει του Σχεδίου Καποδίστρια. Η περιοχή

παρουσίασε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση την τεUuταία δεκαετία (36,7%), η οποία

είναι δυσανάλογη σε σχέση με την αύξηση των προηγούμενων δεκαετιών.-
Η χρήση που κυριαρχεί στην περιοχή εiναι της β10μηχανίας και του λιανεμπορίου,

αφού στα όρια του δήμου ανήκει και η Βιομηχανική Περιοχή της πόλης. Επίσης, στο

δημοτικό διαμέριομα της Σίνδου στεγάζεται το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

4.3. Δήμος Π"λαίας

Ο Δήμος της Πυλαίας βρίσκεται νοτιανατολικά στο Ποuοδομικό Συγκρότημα της

Θεσσαλονίκης και προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο τελευταίος Δήμος του ΠΣΘ.

Βορειοδυτικά συνορεύει με το Δήμο Θεσσαλονίκης και ανατολικά με το Δήμο

Πανοράματος.

Οι βασικές διαπιστώσεις από την ανάλυση της υπάρχοοοας κατάστασης είναι οι

εξής:

~ Το οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από βασικές ΕΛUίψε'ζ (αδιάνοικτες οδοί).

~ Από τις μετρήσε'ζ κυκλοφοριακού φόρτου που έγιναν, παρατηρείται αυξημένη

κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες π.χ. Προφήτη Ηλία, Πολυτεχνείου,

Eγνατiας.

~ Παρouσιάζεται μεγάλο ποσοστό διαμπερούς κυκλοφορίας με ΠΡOέUuση 

προορισμό την Ανατολική Μακεδονία, το Πανόραμα, Χορτιάτη, Εξοχή,

Ασβεστοχώρι.

~ Το προσφερόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των Δημοσίων Συγκοινωνιών (2

",ωφορειακές γραμμές) κρίνεται γενικά ικανοποιητικό από άποψη γεωγραφικής

κάλυψης της περιοχής, ενώ τουλάχιστον κατά τις ώρες αιχμής τα δραμολόγια

χαρακτηρίζονται από μειωμένη αξιοπιστία.

}- Οι προσφερόμενες θέσεις στάθμευσης στην περ1Οχή του οικισμού. είναι

αποmιστικά παρά την οδό. Από τον υπολυγισμό της ζήτησης στάθμεοοης,

προέκυψε ότι ο οικισμός δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στάθμεοοης. εκτός από μία
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έλλειψη αριθμού θέσεων στάθμευσης μόνο στην περιοχή της Μαλακοπής.

~ Ο άξονας Προφ. Ηλία - Κέννεντιι σιrιKεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό

ατυχημάτων. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την τριετία 1987-1989, ΈΥινε

καταγραφή συνολικά 38 τροχαίων ατυχημάτων, 27 από τα οποία συνέβησαν μέσα

στα όρια του οικισμού.

4.3.1. Πολεοδομική θεώρηση

Η αύξηση του πληθυσμού στο Δήμο Πυλαίας κατά τη δεκαετία '71-'81 ήταν 54,2%

σε σχέση με την αντίστοιχη αύξηση στο ΠΣΘ η οποία ήταν 26,7%, γεγονός που δείχνει την

τάση για μετακίνηση των κατοίκων των αστικών κέντρων σε περιαστικές περιοχές

κατοικίας. Ο Δήμας Πυλαίας είναι αρκετά αραιοδομημένας, με εξαίρεση την περιοχή της

Μαλακοπής που έχει φτάσει στα όρια κορεσμού της. Στον οικισμό των

Κωνσταντινουπολιτών υπάρχουν αιcόμα μεγάλες αδόμητες εκτάσεις.

Κυρίαρχη χρήση γης στο Δήμο Πυλαίας είναι η αμιγής κατοικία, ενώ κατά μήκος

της οδού Μ. Αλεξάνδρου και του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης - Πανοράματος (οδός

Προφ. Ηλία) αναπτύσσεται γενική κατοικία. Κατά μήκος της οδού Πολυτεχνείου

αναπτύσσονται κεντρικές λειτουρΥίες και γενική κατοικία. με αποτέλεσμα ο δρόμος αυτός

να αποτελεί τον κεντρικότερο δρόμο του Δήμου. Οι περιοχές της Μαλακοπής και των

Κωνσταντινουπολιτών. αποτελούν περιοχές αμιγούς κατοικίας. με ανύπαρκτες σχεδόν

εμπορικές εξυπηρετήσεις. Ουσιαστικά ο Δήμος στερείται εξυπηρετήσεων εμπορίου,

αναψυχής, διοίκησης και χ.ώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι εκτός των

ορίων τοο οικισμού είναι σιrιKεντρωμένO το μεγαλύτερο τμήμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης

του ΠΣΘ και ότι στις εκτός σχεδίου περιοχές, υπάρχουν σημΑΝΤUCές χωρικές

σιrιKεντρώσεις βιομηχανίας - βιοτεχνίας.

Για την ελάφΡUΝση τοο Δήμοο από την διαμπερή κυκλοφορία, πρώτη

προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο έργο της Μ. Ψελλαύ. Η ολοκλήρωση της ανατολικής

Περιφερειακής και η διάνοιξη της Εγνατίας οδού, αναμένεται να δώσουν ιδιαίttρα θετικά

απστελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση.
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4.4. Δήμος Τριανδρίας

Ο Δήμος Τριανδρίας χωροθετείται νοτιοανατολικά το\) ΠΣΘ και συνορεύει με τouς

Δήμους Αγlου Παύλου και Θεσσαλονίκης.

Το βασικό χαρακτηριστικό του οδικού δικτύου του Δήμο\) Τριανδρίας είναι η

δυσκολία αύνδεσης και προσπελοσψότητάς του από το υπόλοιπο ΠΣΘ. Η βασική αύνδεσή

το\) με το κύρω οδικό δίκτιιο το\) ΠΣΘ γίνεται διαμέσου της οδού Βενιζέλο\), η οποία μέσω

της οδού Ελευθερίας συνδέεται με τον όξονα Π. Λεβαντή - Αγ. Σπυρίδωνος. Ο όξονας

αmός αποτελεί και τη croλλεκτήριο οδό σχεδόν όλων των κινήσεων 1ψος και από το Δήμο.

ΤΟ υπόλοιπο οδικό δίΚttJο έχει απoΙCΛεισnKά τomκή σημασία.

AπiJ την ανάλυση της \)φιστάμενης κατάστασης, προκιJπτοuν οι εξής διωnστώσεις:

)ιο Η κατάσταση το\) οδικού δΙKτιJOυ χαρακτηρίζεται από άποψη κατάστασης

οδοστρωμάτων μέτρια, ενώ λείπει η οριζόντια σήμανση.

:r Δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα όπως έδειξαν οι μετρήσεις κυκλοφοριακού

φόρτου με εξαίρεση την οδό Βενιζέλου, στη διασταύρωσή της με την οδό Αγ.

Δημητρlου.

:r Το επiπεδo εξυπηρέτησης της περιοχής του Δήμου Τριανδρίας είναι ικανοποιητικό

από άποψη γεωγραφικής κάλυψης. Η περιοχή εξυπηρετείται από δύο λεωφορειακές

γραμμές από τις οποίες η μία τη συνδέει με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και τον Ν.

Σ. Σταθμό (17) και η δεύτερη με την ανατολική Θεσσαλονίκη (30). Ωστόσο,

παρατηρούνται προβλήματα λόγω της μη τήρησης των προγραμματισμένων χρόνων

διαδρομής.

:r Το πρόβλημα της στάθμευσης δεν είναι ιδιαίτερα έντονο στο Δήμο Τριανδρίας.

Θέσεις στάθμευσης προσφέρονται αποκλεισηκά παρά την οδό, ενώ δεν \)Πάρχει

δημόσιος σταθμός αυτοκινήτων, υπαίθριος ή στεγασμένας.

)ιο Από τα στοιχεία τροχαίων αroχημάτων που συλλέχθηκαν για χρονικό διάστημα 3

ετών προέκυψε ένας αριθμός 11 ατυχημάτων.

4.4. Ι. Πολεοδομική θεώρηση

Ο Δήμος Τριανδρίας αποτελείται από 3 Πολεοδομικές Ενότητες. Παραυσίασε τη

μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση τη δεκαετία 1971-81 (132,8%), η οποία είναι
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δυσανάλσΥη σε σχέση με την ιn'ιξηση των προηγούμενων δεκαετιών. Το σύνολο της εντός

σχεδίου περιοχής του Δήμου Τριανδρίας είναι πυκνοδομημένο. Επιπλέον, εμφανίζεται

μεγάλης έκτασης αυθαψετη δόμηση στο βόρειο και ανατολικό τμήμα του Δήμου.

Κυρίαρχη χρήση στο Δ. Τριανδρίας αποτελεί η κατοικία και κυρίαρχος άξονας

οργάνωσης του αστικού ιστού στην περιοχή είναι ο άξονας Ελ. Βενιζέλου - Ελευθερίας -

- η Λεβαντή - Αγ. Σπυρίδωνος. εκατέρωθεν του οποίου χωροθετούνται οι κεντρικές

λειτουργίες της περιοχής. Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στον τομέα της κοινωνικής

υποδομής (περiθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, αναψοχή), αλλό η κατάσταση

βrλτιώνεται τα τελευταία χρόνια.

4.5. Περιοχή μεταξύ των οδών Εγνατία - Αγγελάκη - Ν. Γερμανού -Π. Μελά

Η σt1'(Kεκρlμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία ετερόκλητων χρήσεων

γης, οι οποίες προκαλούν έλJ;η μεγάλου αριθμού μετακινήσεων από κάθε περιοχή του ΠΣΘ

και της ΠΖΘ σε καθημερινή βάση.

Η περιοχή περιβάλλεται ή διασχίζεται απά βασικές οδικές αρτηρίες της πάλης της

Θεσσαλονίκης καθώς και από σημαντικές συλλεκτήριες. Οι οδοί Εγνατία, Αγγελάκη,

Τσιμισκή, Εθν. Αμύνης και Π. Μελά αποτελούν τμήμοτα μερικών από τους

σημαντικότερους οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια. το οδικό δίκτυο της

περιοχής εξυπηρετεί πολύ υψηλοός κυκλοφοριακούς φόρτους στο μεγαλύτερο διάστημα

της ημέρας. Απά άποψη κυκλοφοριακής φόρτισης, οι βασικοί οδικοί άξονες λειτουργούν

πρακτικά τις περισσότερες ώρες σε κατάσταση κορεσμού. Το οδικό δίKΤUO της περιοχής

περιλαμβάνει και αρκετούς κόμβους, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την κυκλοφορία της

πάλης, όπως οι κόμβοι Λ. Πύργου, Συντριβανίου, ΧΑΝΘ, Τσιμισκή - Π. Μελά κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης njXtκι'mτoυv οι

εξής βασικές διαπιστώσεις:

}i;- Οι περισσότεροι δρόμοι και κόμβοι στην περιοχή δεν έχουν περιθώρια για

ουσιαστική βελτίωση των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών.

}οι- Οι σημαντικότεροι κόμβοι και οδοί λειτουργούν σε επίπεδο κορεσμού.

» Η κίνηση σταυς τοπικούς δρόμους παρεμποδίζεται από σταθμευμένα ΙΧ ή από

φορτηγά τροφοδοσίας των καταστημάτων.
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~ Η περιοχή αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα στάθμευσης που προέρχεται αφενός

από την ανεπάρκεια χώρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της

και αφετέρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών. καθόη η περωχή

αποτελεί τμήμα του εμπορικού κέντρου της πόλης.

~ Η σήμανση της περιοχής έχει περιθώρια βελτίωσης, ειδικά σε ότι αφορά την κίνηση

των πεζών και τη στάθμευση.

~ Η κίνηση των πεζών είναι δυσχερής στα πεζοδράμια αλλά και στους πεζόδρομους

και η κατάσταση είναι ακόμη πω δύσκολη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

4.5,Ι, Πολεοδομική θεώρηση

Η περιοχή είναι πυκνοδομημένη και κατά συνέπεια χαρακτηρίζεται από παντελή

έλλειψη ελεύθερων χώρων. Στην περωχή η πλεωψηφία των κτφίων είναι 7όρωφες και

8όρωφες οικοδομές σε οικόπεδα όπου έχει «εξαντληθεί» ο συντελεστής δόμησης. Οι

Δημόσιες Υπηρεσίες που έλκουν καθημερινά τεράσηο αριθμό μετακινήσεων από κάθε

τμήμα της πόλης δεν διαθέτουν ιδιόκτητους χώρους στάθμευσης. Η <royKΈVτρωση

ετερόκλητων χρήσεων γης όπως διοίκηση, τράπεζες, αθλητισμός, θέατρα, Kινηματoγράφo~

εκπαίδευση Κ.λ.π. σε συνδυασμό με τους αρχαωλoyΙKOUς χώρους (Πλ. Ναυαρίνου) και

τους χώρους αναψυχής προοελκ60υν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, των οποίων η κίνηση

πεζή εξυπηρετείται από ελάχιστους πεζόδρομους (Δ. Γούναρη. ΤσιρoγιάΝvΗ. Αιμ.

Γρεβενών, Γονατά, Δέλλωυ, Ισαύρων), οι οποίοι όμως δεν αποτελούν τμήμα ενός

ευρύτερου άξονα πεζοδρομήσεων που να συνδέει τις διάφορες ειδικές χρήσεις γης στο

κέντρο και να αναδεικνύει τη φΟΟιοΥνωμία του.

4.6. Άνω Πόλη

Η περιοχή εκτείνεται από τα βόρεια τείχη της Θεσσαλονίκης ως την οδό

Oλυμmάδoς στα νότια νοτωδυτικό όριο θεωρείται η διασταύρωση των οδών Σαχ:τούρη και

Σαχίνη, ενώ νοτιοανατολικό το τέλος της οδού Ολυμπιάδος.

Από τα Κ1)ριότερα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση του

οδικού δικτύου της Άνω Πόλης είναι το υψηλό ποσοστό διαμπερούς Κ1)κλοφορίας. που
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αφορά τα οχήματα που κατευθύνονται από το κέντρο της πόλης προς τον Δήμο Συκεών και

εν ouνεxEia προς τη δυτική ΘεσσαλoνίΙCη και αντiστροφα, καθώς και οχήματα που

KatΕUΘύYOvrat από το κέντρο της πόλης προς την περιφερειακή οδό και αντιστρόφως.

AπiJ την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:

~ Το οδucό δίιcτoo της Άνω Πόλης xαρακτηρίζετα~ πλην ελαχίστων περιπτώσεων,

από στενούς δρόμους με έντονες ιcλiσεις. με αποτέλεσμα να καθiσταται

προβληματική η χρήση του από τα πάσης φύσεως οχήματα. Η οδός Ολυμπιάδος

που χωρίζει την Άνω Πόλη από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη σημερινή της

μορφή δεν εξυπηρετε, ΙΙCανOΠOιηΤΙKά την ιcuιcλoφoρiα των οχημάτων και

επιπρόσθετα συντελεί στην περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης

περιοχής

»- Οι πλέον φορτισμένοι κόμβοι του οδικού δικτύου της περιοχής, όπως προέκυψε

από τις μετρήσεις ΙCUKλoφOριαKOύ φόρτου. είναι Ανθέων - Emaπuρytou.

Ολυμπιάδος - Απ. Παύλου, Επταπυργίου - Ακροπόλεως, Στροφή Αγ. Παύλου

(Ακροπόλεως - Λ. Όχl-Αθ. Διάκου) και η έξοδος Συκεών (Ακρίτα - Ελπίδος

Ελ. Βεν1ζέλου). Εmσημάνθηκε οπό τη σύγκριση των μεγεθών της κυκλοφορίας

με παλαιότερες μετρήσεις, ότι κατά μήκος των βασικών οδών η κυκλοφορία

αυξήθηκε από 21 % έως 148% (1982-1996).

~ Η στάθμη εξυπηρέτησης, όπως οι μετρήσεις ροών πεζών υπoδεucνύoυν, είναι

ιιcανoπoιητική για όλα τα oημEia μέτρησης και η ροή των πεζών μπορεί να

χαρακτηριστεί συνεχής. ΔlαmστώθηKε όμως παντελής έλλειψη κάθε είδους

υποδομής για τα άτομα με ειδικές ανάΓΙCες.

»- Τα φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δικτύου έχουν ως συνέπεια να μην

υπάρχει πλήρης κάλυψη της περιοχής, με αποτέλεσμα να διανύουν οι κάτοικοι

σημαντικές αποστάσεις πεζή μέχρι να φτάσουν στις στάσεις των λεωφορείων.

Σημειώνεται ότι η Άνω Πόλη εξυπηρετείται από την λεωφορειακή γραμμή

22/23 (Πλατεία Ελευθερίος - Αγ. Ανάργυροι), ενώ οπό την ευρύτερη περιοχή

διέρχονται και οι γραμμές 16, 28, 15 και 24.

»- Η παρά την οδό στάθμευση αποτελεί την πρωταρχική επιλογή των κατοίκων της

Άνω Πόλης, λόγω της έλλειψης οργανωμένων χώρων στάθμευσης, ιδιαίτερα

στο εσωτερικό της περlOχής. Το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης

εμφανiζεται εντονότερο σε oρισΜSΝες περιοχές, όπου συγκεντρώνονται κέντρα

διασκέδασης. Από τη σύγκρωη των αποτελεσμάτων της προσφοράς και της
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ζήτησης στάθμευσης, προέlα/ψε ότι τελικά σπαιτεΙται βραχιmρόθεσμα ένας

αριθμός μεταξύ 300 και 430 θέσεων για την κάλυψη των αναγκών.

~ Από έρειινα ερωτηματολογΙΟυ προέ!α/ψε ότι το πρώτο μέλημα της πoλιτεlας θα

πρέπει ,να είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου και των δημοσίων συγκοινωνιών

και ότι το πρόβλημα της στάθμευσης πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, χωρίς

όμως να αλλοιωθεl ο ιδιαΙτερος χαρακτήρας της Άνω Πόλης.

4.6.1. Πολεοδομική θεώρηση

Η Άνω Πόλη είναι περιοχή με σημαντικά αρχαοολογικά μνημεία και ιστορικούς

χώρους, καθώς και με μεΥάλο αριθμό διατηρητέων κτφίων, των οποίων απαιτείται η

ανάδειξη και ταυτόχρονα η ΠΡOστασlα από τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης lα/κλοφορlας.

Τα τει.εuταlα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες για την περωχή, ενώ

εκδόθηκαν Προεδρικά Διατάγματα με στόχο τη διατήρηση της φΙΙΣWΙΝωμίας της περωχής.

Η ιίπαρξη πολλών αξιόλογων δειγμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς επιδρά

σποφασιστικά στην οικιστική εξέλιξη της περωχής και καθορίζει το ρόλο που αστή μπορεί

να διαδραματίσει στο μέλλον. Χαρακτηριστικά είναι τα βUΖΑVΠΝά μνημεία. όπως η

εκκλησlα της Aγlας ΑικατερΙνης, ο ναός των Ταξιαρχών, ο Άγως Νικόλαος ο Ορφανός και

ο Οσως Δαυlδ.

Η Άνω Πόλη είναι καθαρά περιοχή κατοικίας με συγκέντρωση τοπικά

μεμονωμένων κεντρικών λειτουΡΎιών. Παρατηρείται έλλειψη αθλητικών μονάδων και

άλλων ειδικών χρήσεων που προβλέπει το ΡΣΘ, όπως ξενώνες ή καταστήματα

επικοινωνιών (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, κ.λ.π.), ενώ αξωσημείωτο είναι το γεγονός της ιίπαρξης

χώρων χωρlς χρήση, πράγμα το οποΙΟ σποδεικνύει τη μη ελκτικότητα της περωχής ως προς

τη χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών.

Οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις στην περιοχή πρέπει να αποσιωπούν και να

στηρίζονται:

α) στη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Άνω Πόλης και ειδικότερο των

χαρακτηριστικών της "γειτονιάς" σε διάφορες υποπεριοχές της,

β) την αποθάρρυνση της διαμπερούς Ια/κλοφορίας, με λήψη μέτρων, τα oπolα θα

σπαγορεύοον τη διέλευση της Ια/κλοφορίας από συγκεκριμένους οδικούς άξονες,
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γ) τη δημιοφΥία αξόνων κίνησης πεζών, καθώς και βελτiωση της προσπελασψότητας των

εtδΙKών χρήσεων γης της Άνω Πόλης,

δ) την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης της περιοχής από το δίκτυο των δημοσίων

συγκοινωνιών, η οποία θα περιλαμβάνει τη δρομολόγηση μικρών λεωφορείων (mini 

buses) και τη βελτίωση της σάνδεσης της περιοχής με το κέντρο της πόλης και

ε) τη βελτiωση του επιπέδου οδικής ασφάλεUΙς για πεζούς και οχήματα.

4.7. Τάσεις επέκτασης της πόλης

Η μεΥάλη ζήτηση και η σχετικά μικρή προσφορά στο κέντρο και την ανατολική

Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές στα ύψη και να μην

αντικατοπτρίζουν σε καμία περiπτωση τις αντiστoιχες προγματικές αγοραίες αξίες, μια

τάση που αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια. AπiJ την άλλη, η ανάπτυξη

εντός σχεδίου οικοπεδικών εκτάσεων σε σUΝδυασμό με τα προβλεπόμενα συγκοινωνιακά

έργα υποδομής στη δυτική Θεσσαλονίκη προβλέπεται να οδηγήσουν στην αναβάθμιση του

τμήματος αυτσά της πόλης

Σε περιοχές ανατολικά της πόλης, όπως η Καλομαριά, το Πανόρομα, η Κηφισιά και

η Θέρμη, ήδη γνωστές για την οικιστική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε σε αυτές κατά

τ/ν ΠΡΟηΥούμενη δεκαετία, παρατ/ρείται περαιτέρω επέκταση και δημιουργούνται νέοι

οικιστικοί άξονες σε περιοχές που είχαν χαρακτηριστεί ως υποβαθμισμένες ή που

πρόσφατα συμπεριλήφθησαν - ή σάντομα θα ενταχθούν - στο σχέδιο πόλης. Τέτοιες

περιοχές είναι ο Αγ. Ιωάννης Καλομαριάς, η προέκταση των οδών Πόντου & Τσιγγφίδου

στην επέκταση της Καλαμαριάς, η περιοχή των εργατικών κατοικιών στην Κρήνη πάνω

από τη Μίκρα, ο Φοίνικας, η περιοχή Βότση, τα Πυλαιώτικα, η περιοχή Αξιωματικών στο

Νόμο 751, η περιοχή Σταυρονικήτα (παραπλεύρως της οδού που συνδέει τη Θέρμη με το

Πανόρομα), καθώς και η επέκταοη της Κηφισιάς (οδός Καππαδοκίας).

Κίνηση στα οικιστικά ακίνητα παρουσιάζεται εξάλλου και σε άλλους δήμους εκτός

Θεσσαλανίκης, όπως ο δήμος Θερμαlκού (Ν. Επιβάτες, Περαία, Αγ. Τριάδα), ο δήμος

Χορτιάτη (Χορτιάτης, Φiλυρo, Ασβεστσχώρι) και η κοινότητα Πεύκων (Ρετζίκι), περιοχές

που μελλοντικά θα υποδεχθούν μεΥάλο αριθμό κατοίκων, δεδομένης της ανεπάρκειας

οικιστικών ακινήτων σε κεντρικότερες περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι το γεΥονός ότι κατά

τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετ1ας στη Νέα Μηχανιώνα είχαμε αύξηση του πληθυσμού

κατά 24,1%, στη Θέρμη 89,4%, στην Αγία Τριάδο 130,8%, στους Νέους Επιβάτες 159,6%,
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ενώ στην Περαία η αύξηση αυτή ό:yy1f.,. το 352,8%!

Όσον αφορά στη δυτική ΘεσσαMJνίκη, αξlOσημείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει η

ayορά ακινήτων. Η αγορά κατοικίας έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο κατά την τελευταία

δεκαετία, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων αγορών, όπως ο Εύοσμος και το Ελευθέριο 

Κορδελιό. Παρόλη την πληθυσμιακή αύξηση που σημειώθηκε στη δυτική ΘεσσαλονΙκη, η

μέχρι σήμερο έλλειψη μεγάλου αριθμού έργων υποδομής έχει λειτουργήσει ανασταλτικά

στο γεΥονός οι ayoραtες αξίες στα επayγελματικά και οικιστικά ακίνητα 'να απέχουν από

τις αντίστοιχες στην ανατολική πλευρά της πόλης. Η δυτική ΘεσσαMJνΙκη κυριαρχείται

από μεγάλο αριθμό βιομηχανικών και αποθηκευτικών ακινήτων (κυρίως καπνεργοστασίων

και μεγάλης ηλικως αποθηκευτικών χώρων) τόσο εντός όσο και εκτός του ΠΣΘ. Το

ενδεχόμενο ανάπλασης των κτιρίων τέτοιου είδους και η ανάπτυξή τους σε κέντρα

λιανεμπορίας και ψυχayωγίας με τη λειτουργω πολυκινηματογράφων και χώρων

διασκέδασης και εστίασης, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στους

ομίλους του κλάδου ανάπτυξης και κατασκευής ακινήτων. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί

όπ τουλάχιστον σε τρω μεγάλα ακίνητα στη δυτική Θεσσαλονίκη - στην οδό

Μοναστηρίου στο δήμο Μενεμένης, στην 28'" Οκτωβρίου στο δήμο Σταυρούπολης και

στην οδό Λαγκαδά στο δήμο Αμπελοκήπων- εξετάζεται από μεγάλους ομίλους ανάπtιιξης

ακινήτων η ανάπτυξη κέντρων λιανεμπορίου, ψυχαγωγίας, διασκέδασης και εστίασης.

Την τόνωση της ayοράς ακινήτων στη δυτική Θεσσαλονίκη αναμένεται να

ενισχύσει η επικείμενη διάνο1f.,η της Νέας Δυτικής Εισόδου της πόλης που θα συνδέει την

ΠΑΘΕ με το κέντρο της πόλης στο ύψος του Δικαστικού Μεγάρου και της 26
ης
Οκτωβρίου

και η ένταξη στο ΓΠΣ της περtoχής των Λαχανόκηπων του δήμου ΘεσσαMJνίκης, στην

οποω αναπτύσσεται ήδη δυναμικά μια νέά αγορά κυρίως σε επαγγελμαΤΙKOUς και

γραφειακούς χώρους, με κύΡIO εκφραστή την οδό 26
ης
Οκτωβρίου.

Συμπερασματικά, η συΥκέντρωση ομάδων πληθυσμού, η οποία 1ψΟέρχεται από την

εΥκατάσταση παλΙν/οστούντων ή ομάδων από τα γειτονικά πρώην ανατολικά κράτη,

καθώς και οι συνεχώς αυξανόμενες ανάΥκ:ες για τη στέγαση των 1ψΟσωρινών κατοίκων της

πόλης - των φοιτητών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ~ ωθούν τους πολίτες στην

ανάπτυξη της ayοράς οικιστικών ακινήτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. με αποτέλεσμα

να παρατηρείται μια γsνΙKότερη τάση αστυφιλίας. Κατά συνέπεια, η μεγάλη οικιστική

ανάπτυξη που πρayματοποιείται τα τελευταία χρόνια στην πόλη έχει δημιουρ-Υήσει την

ανάγκη για μια αποκέντρωση σε δήμους ανατολικά και δυτικά του κέντρου, ακόμη και σε

περωχές που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο Γενικό Πολεοδομικό ΣχέδIO. Επακόλουθο της
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ανάπτυξης αυτής αποτελεί η εντονότατη οικιστική δραστηριότητα τόσο σης λιγοστές

διαθέσιμες οικοπεδικές εκτάσεις των αΝΕΠΤUΓμένων οικιστικά περιοχών (πλησίον του

κέντρου, Καλαμαριά, Πανόραμα, κτλ.) όσο και στα πρόσφατα ενταηlένα ή οπό ένtαξη

σημεiα (επέκταση Καλαμαριάς, Πυλαiα, Θέρμη, κτλ.) περιφερειακά του πολεοδομικού

ΣUΓKΡOtήμαΤOς.

4.8. Μεταφορά στραταπέδων εκτός πόλης κα, αλλαγή χρήσεων στις εκτάσεις που

στεγάζονταν

Η άναρχη και αποσπασμαηκή αστική ανάπτυξη των περιοχών της Δυτικής

Θεσσαλανίκης, στις δεκαεtiες κυρίως μετά το 1950, οδήΥησε στη σημερινή 

απογοητευτική κατά πολλούς - εικόνα που παρουσιάζουν οι δυτικές συνοικίες. Σήμερα,

εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αα/ και κάτοικοι φαίνεται να συμφωνούν ότι

τελικά κάτι αλλάζει στα δυτικά.

Η ίδρυση, οον lούνω του 2001, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βορεωδυπκής

Θεσσαλονίκης, με ανηκείμενο την προώθηση των έργων που έχει ανάγκη η περιοχή του

Δυτικού Τόξου, καθώς και η διαβεβαίωση των εκπροσώπων της πολιτείας όη οι

απαιτούμενοι πόροι είναι εξασφαλισμένοι δείΊVoυν ότι, έστω και με καθυστέρηση, έχουν

γίνει τουλάχιστον τα πρώτα βήματα που θα οδηγήσουνστην ανάπτυξη.

Τη μεΥαλύτερη πρόκληση για τους δυπκούς δήμαυς αποτελεί η αξωπoiηση των

σημαντικά μεΥάλα/ν εκτάσεωνπου θα προκύψουναπό την απομάκρυνση των σηχιτοπέδων

που υπάρχουν στην περιοχή. Σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. εμπορικά κέντρα,

κέντρα ιryείας αστικού τύπου, πρότυπες κατοικίες για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και ένα

παραθαλάσσιο πάρκο είναι μόνο μερικά από τα πρώτα έργα που σχεδιάζονται για τους

χώρους τεσσάρων στρατοπέδων της δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα έργα αυτά, στα οποία

περιλαμβάνεοοι και η ίδρυση Μουσείου Απόδημου και ΠρoσφuγΙKoύ Ελληνισμού,

φιλοδοξούν να αλλάξουν τη φooιUΓνωμiα σχεδόν ολόκληρης της βορεωδυπκής

Θεσσαλονίκηςκαι να βγάλουν από την «απομόνωση» πολλές UΠOβαθμlσμένεςπερωχές.

Σύμφωνα με το επιχεψησιακόπρόγραμμα του «Δυτικού Τόξου»,

χαρωcrηριστικό π(ψάδειγμα awxoύς διαχείρισης και κατατεμαχισμούμιας μqό.λης

αδόμητης επιφάνειας, αποτελεΙ το πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη. Με έκιαση 23,5

εκταρίων, αποδόθηκε για αστική χρήση μετά το 1985, παρά την πολεοδομική μελέτη
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του 1988 η πολεοδόμησή του ακολούθησε τις αποσπασματικές πιέσεις των τριών

όμορων δήμων και η έκταση μοφ'άστηκε για 'ΧΡήσεις εκπαίδευσης. αθλητισμού και

εκκλησίας. Η εσωτερική του σύνθεση και η σύνδεσή του με τον περιβ6J.λovια ιστό

παραμb'Vουν ιδιαίτερα προβληματικές.

Την παραχώρηση των στρατοπέδων Ζιάκα, Καρατάσιου. Παύλου Μελά και

_ ΜεΥάλου Αλεξάνδρου, συνολικής έκτασης 1.853 στρεμμάτων, στους οικείους και όμορους

δήμους απoφάmσε το ΥπουρΥείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του εθνικοΙ> ΠΡΟ'Υράμμοτος

μετεγκατάστασής τους. Για να υπάρξει ουσιασπκή εmroχία του προγράμματος και να

ανωrruχθεί η περιοχή, οι εκτάσεις αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μεμονωμένες

νησίδες γης, αλλά ως σημεία αναφοράς για τον επανασχεδιασμό της βορειοδυτικής

Θεσσαλονίκης.

Το στρατόπεδο Ζιάκα λειτούρΥησε ως χώρος στραπωπκών αποθηκών. υπαγόταν

διοικητικά στο δήμο Μενεμένης, αλλά σήμερα ανήκει στο δήμο Eλεuθερίoυ ΚορδελιοΙ> και

η έκταση του UΠOλO'yίζεται σε 124.366 Τ.μ. Η αποδέσμευσή του από τη στρατιωτική χρήση

έχει ήδη αρχίσει, ενώ ο δήμος Μενεμένης διεκδικεί έκτασή του για υλοποίηση στεΥαστικoU

ΠΡΟ'Υράμμοτος χαμηλών εισοδημοτικών τάξεων. Η yupoo περιοχή χαρακτηρίζεται από

μικρά. πυκνοδομημένα οικοδομικά τετράγωνα με οικοδομές τυπικές του τρόπου

ανοικοδόμησης μέσω 'ης αντιπαροχής. Γειτνιάζει με τους δήμους Μενεμένης και

EUΌσμoυ. καθώς και με τον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα του ΟΣΕ που συνδέει τη

Θεσσαλονίκη με τις Βαλκανικές χώρες. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του στρατοπέδου

επιτο-Υχάνεται μέσω της κεντρικής εισόδου ανατολικά, από την πλευρά της αεΡΟ'Υέφυρας

Ευόσμου, ενώ υπάρχει και δεύτερη είσοδος δυπκά. από την πλευρά του γυμναστηρίου

Μενεμένης (,<ΜΑΚΕΔΟΝIΑ», 26/112003).

Τα προτεινόμενα έρΥα, όπως προβλέπονται από τη μελέτη, αφοροuν στην οδοποιία,

χώρους στάθμευσης 350 θέσεων, χώρους πρασίνου. αθληπκών εΥκαταστάσεων, κλειστού

κολυμβητηρίου, δημοπκών καταστημάτων, κτίρια κοινωφελών χρήσεων και οδική

πρόσβαση. Συνολικά το κόστος των επενδύσεων στο εν ).jyyro στρατόπεδο εκτψάται όn θα

ανέλθει στα 3.5 εκατ. €.

Το στρατόπεδο Παύλου Μελά, παλιός τουρκικός στρατώνας που ιδρύθηκε στο

τέλος του 1900 αιώνα, καλΙ>ΠΤει σήμερα έκταση περίπου 383.267 Τ.μ. και περιλαμβάνει

αξιόλογα κτίσματα, που χρονολογούνται από το 1890. Βρίσκεται δυπκά του πολεοδομικού

συγκροτήματος και υπάγεται στο δήμο Σταυρούπολης. Πρόκειται για έναν πυκνοδομημένο

δήμο με πλήρη αξιοποίηση των οικοπέδων του. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του

.,
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στρατοπέδου γίνεται από την κεντρική είσοδο της οδού Κωνσταντινουπόλεως

«<ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ», 26/112003).

Η μεταφορά της λειτουργίας το\) θα αποδώσει στ/ν περιοχή σημαντική έκταση που

θα αξιοποιηθεί για τη χωροθέτηση λειτοφΥιών υπερτοπικού χαρακτήρα. Πιο

συγκεκριμένα, οι μελετητές προτείνουν έργα οδοποιίας, χώρους στάθμευσης 1.600 θέσεων,

πάρκο και χώρOUς πpaoivou και την ανακαίνιση των στρατώνων ώστε να χρησιμοποιηθούν

ως αναψυκτήρια, πλατείες, πεζόδρoμo~ αθληπκές εγκαταστάσεις, σχολικά κτίρια,

δημοτικό εκθεσιακό χώρο ή Μουσείο Απόδημου Ελληνισμού, οδική διευθέτηση του

χώρου, δημοπκό αθληπκό κέντρο και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου. Αν το εν λόγω

στρατόπεδο ωtOδοθεί στο δήμο Σταυρούπολης, οι μελετητές εκτιμούν όn η επένδUΣη των

υποδομών θα στοιχίσει περί τα 20 εκατ. €. Το κόστος των σχολικών μονάδων, των δικτίκον

υποδομής και της οδικής διευθέτησης δε θα βαρύνει το δήμο, ωστόσο το κόστος για τη

συντήρηση του πάρκου, έκτασης 302 στρεμμάτων θα ανέλθει σε 380.000 € το χρόνο. Στην

περίπτωση που ο δήμος ενοικιάσει σε ιδιώτες τους χώρους αναψυχής - εστιατόρια,

αναψυκτήρια και εκθεσιακό χώρο. θα επιβαρυνθεί με τη σmιτήρηση των ιmρίων τους πο\)

ανέρχεται σε 1%της αξίας κατασκευής ή ανακαίνισής τους.

Η ανάπτυξη, πάντως. το\) στρατοπέδου nauλou Μελά αναμένεται να αποφέρει στο

δήμο Σταυρούπολης απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 10,2%.

Το στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους

εμπλεκόμενους δήμους. Εάν αξιοποιηθεί κατάλληλα, θα αλλάξει την εικόνα της περlOJ(ής.

Υπάγεται διοικητικά στο δήμο Αμπελοκήπων, ο οπ01ος γειτνιάζει με τους δήμους

Μενεμένης, Σταυρούπολης και Νεάπολης και απαρτίζεται από χαμηλές κοινωνικές τάξεις.

Το στρατόπεδο καταλαμβάνει σuνoλική έκταση 23].430 Τ.μ. και η θέση του θεωρείται

κομβική, καθώς οι γειτονικοί δήμοι θεωρούνταιοι σημαντικότεροιτων δuτικών συνοικιών.

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του στρατοπέδου γίνεται από την κεντρική είσοδο. που

βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Απά την έκταση του στρατοπέδου έχει ήδη

αποδοθεί στο δήμο Αμπελοκήπωνέκταση 49 στρεμμάτων για αθλητικές και εκπαιδευπκές

λειτουΡΎίες·

Όσον αφορά στην προτεινόμενη ανάπτυξη, στο χώρο προβλέπονται επίσης έργα

οδοποιίας. χώροι στάθμευσης 480 θέσεων. πάρκο και χώροι πρασίνου, χώροι αναψυχης

(εσπατόρια και αναψυκτήρια), κεντρική πλατεία, πεζόδρoμo~ αθληπκές εγκαταστάσεις,

στάδιο, κολυμβητήριο 3.000 θέσεων, Κέντρο Υγείας ασnKoύ τάπου, κτίριο ΤΕΕ για 800

900 φοιτητές. υπερτοπικό διοικητικό κέντρο με 400 θέσεις υπόγειων χώρων στάθμευσης.
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δημοτικά καταστήματα λιανικού εμπορίου και δίκτιχι \)ποδομής. Συνολικά η δαπάνη

αυτών των επενδύσεων θα αγγίξει τα 21 εκατ. €.

Η ανάπroξη το\) στρατοπέδο\) αναμένεται να αποφέρει στο δήμο Αμπελοκήπων

απόδοση ιδίων κεφαλαίων πο\) θα ανέλθο\)ν σε 9,6%. Η καθαρή αξία των εσόδων πο\) θα

αποκομίσει ο δήμος από την ανάπruξη το\) ακινήτο\) θα ανέλθει σε 8,8 εκατ. €.

Όσον αφορά, πάντως, στη σημερινή κατάσταση το\) δήμο\) Αμπελοκήπων, οι

εκτιμήσεις των μελετητών κάνσυν λ/γο για μια προσπάθεια γενtKότερης αναβάθμισης, με

ικανό βαθμό ανοικοδόμησης και με κατασκε\)ή οικοδομών αρκετά καλής ποιότητας. Οι

τιμές πώλησης των διαμερισμάτων και καταστημάτων διατηρούνται ακόμη σε - σχετικά

χαμηλά επίπεδα κυρίως λ/γω της χαμηλής αξίας των οικοπέδων.

i j

TPAτona&O ~
Ε!ιΑΝΔΡΟΥ

Το στρατόπεδο «Mεiάλoo Αλεξάνδρου»

Το στρατόπεδα Καρατάσωυ καταλαμβάνει έκταση 1.114.129 τ.μ., βρίσκεται στη

βορειοδυτική πλευρά το\) ΠΣΘ και ανήκει στα δωικητικά όρια το\) δήμου Πολίχνης. Στο

τμήμα κάτω ωtό την Περιφερειακή Οδό βρίσκονται όλες οι κτιριακές εΥκαταστάσεις του

στρατοπέδο\) το τμήμα πάνω από την περιφερειακή χρησιμοποιείται ως πεδίο βολής, ενώ

σε έκταση πεpiΠO\) 150 στρεμμάτων αυτού κατασκει>άστηκε το νοσοκομείο

«ΠαπαγεωρΥίο\)). Το στρατόπεδο προσφέρεται για παρεμβάσεις, κυρίως περιβιVλOVΤΙκές,

λ/γω της γειτνίασής του με τον Ξηροπόταμο.
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Οι προτεινόμενες υποδομές αφοροόν σε έΡΎα οδοποιίας, χώρο στάθμευσης 280

θέσεων, χώροος πρασίνου που θα αποδοθοόν στο δήμο Πολίχνης, πλατείες, πεζόδρομοος,

αθλητικές εγκαταστάσεις, οικιστικό πάρκο, συγκρότημα 1500 κατοικιών, κτίρια γραφείων,

δίκτυα υποδομής, εμπορικό κέντρο και κτίρια για την εγκατάσταση δημοσίων υπηρεσιών.

Το κόστος των έΡΎων uπoλσyiζεται σε 20 εκατ. € «(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 26/1/2003).

Αναφορικά με την αξιοποίηση και την εκμετΆΛΛΕUΣΗ της έκτασης, ώστε να

προκύψουν πόροι και για το υπουργείο, υιoθετo"'vται διάφορα σενάρια από τους μελετητές

που ανέλαβαν την τεχνοοικονομική μελέτη. Σόμφωνα με ένα από αuτά, το uπoupΎείo θα

μπορεί να συνεργαστεί με κατασκευαστική εταψία για την ανέγερση των κατοικιών με

αντιπαροχή 40% - 60%. Αν συμβεί αυτό, το υπουργείο παραχωρεί στην κατασκευαστική

το δικαίωμα να αναγείρει κατοικίες, καταστήματα λιανικο'" εμπορίου και χώρους

γραφείων, κοινωφελών χρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών και σε αvτόJJ...σ:yμα θα πάρει την

κυριότητα του 40% των ιmρίων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ανάπτυξη του

στρατοπέδου Καρατάσωυ αναμένεται να συγκεντρώσει εξαψεnKά υψηλό επενδυτικό

ενδιαφέρον από πλευράς κατασκευαστικών εταιριών, καθώς η απόδοση κεφαλαίων

ανέρχεται σε περίπου 16%.

Το στρατόπεδο «Καρατάσιου»

Όσον αφορά σε κάποια άλλα στρατόπεδα της περιοχής, μόλις εννέα στρέμματα από

το στρατόπεδο ΠαπαΚUριαζή αποδόθηκαν στο δήμο EUΌΣμoυ, τα οποία θα αξιοποιηθοόν

για τη διάνοιξη της οδοό Ιπποκράτοος και τη δημΙOUΡΎία βοηθητικοό γηπέδου στο

παρακείμενο αθλητικό πάρκο του δήμου, ενώ το στρατόπεδο ΚακιοΟΟη, που βρίσκεται
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μεταξύ των εκβολών του Δενδροποτάμου στη θάλασσα και των εΥκαταστάσεων των

β"ρσοδεψείων, λir(ω της στρατηγικής το\> θέσης σε σχέση με το λιμάνι, εξ"πηρετεί

λειτουργίες αποθήκευσης και ανεφοδιασμού καυσίμων ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόθεση

'να αποδοθεί στην πόλη,

Το στρατόπεδο «ΚαχlOύσψ,

Η αξιοποίηση των στρατοπέδων θα αU.άξει την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα

οι δυτικές συνοικίες και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Άλλωστε,

είναι αξιοσημείωτη η οικιστική ανάπτυξη των δυτικών περιοχών. με χαρακτηριστικό

παράδειγμα την περιοχή της λεγόμενης Νέας Πολιτείας EUΌσμo", όπο" σε πολύ σύντομο

χρονικό διάστημα ανεΥέρθηκαν σύ'Υχρονα σιryKΡOτήματα κατοικιών. Το ενδιαφέρον για

μετακόμιση στα δυτικά έχει ως επακόλουθο τη συγκέντρωση στην περιοχή παραρτημάτων

δημοσίων υπηρεσιών. τραπεζών. αJJ..iI και 1διωτικών επιχειρήσεων. που έκαναν την αΥΟρά

κάθε δυτικού δήμου ελκυστ1κή. Το χαμηλό κόστος αγοράς σπιτιού στις δυτικές συνοικίες

αποτελεί ένα πολύ ΙΣΧUρό κίνητρο μετακόμισης πρας τις περιοχές α"τές, Η τιμή ενός

νεόκτιστου διαμερίσματος στον Εύοσμο κοστίζει περίπου 1100 € το τετραγωνικό μέτρο.

ενώ στην Κηφισιά η αντίστοιχη τιμή ξεπερνά τα 2000 €. Φθηνότερα σε σχέση με άλλες

περιοχές της Θεσσαλονίκης είναι και τα νεόκτιστα διαμερίσματα στοας Αμπελόκηπο"ς,

αλλά και στην Πολίχνη (1200 € το τετραγωνικό), ενώ οι τιμές α"τές στην Τριανδρία

φτάνΟ\>ν τα 1500 €, στο Πανόραμα τα 2500 € και σε πολλές περιοχές της Καλομαριάς

ξεπερνούν τα 3000 €.
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Μέρος Β: Τα σημαντικότερα προτεινόμενα έργα υποδομής μεταφορών και οι

προοπτικές της πόλης για το μέλλον

5. Μέσα μαζικής μεταφoρ~ σε σταθερή τρσχιά

5.1. Επισκόπηση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικώντων συστημάτων

μαζικών μεταφορών σε σταθερή τροχιά

Τα συστήματα σε σταθερή τροχιά μπορούν να ανταποκριθούν σε ζήτηση που

Ια/μαίνεται ωτό φόρΤOUς χαμηλούς (5.000 - 10.000 επιβάτες Ι κατεύθυνση Ι ώρα) μέχρι

πολύ μεγάλους (40.000 - 60.000 επιβάτες Ι κατεύθυνση Ι ώρα). Μπορούν να διακριθούν σε

τρεις κατηγορίες συστημάτων:

~ Το τραμ συνιστά ελοφρό αστικό σιδηρόδραμα που κινείται κατά κύρια λόγο

εmφανειαKά κατά μήκος οδικών αρτηριών είτε στο άκρο είτε στο μέσο του

οδοστρώματος. Όταν δε διαxωρiζεται από την υπόλοιπη Iα/κλoφoρiα,

παρουοιάζει χαμηλές lα/κλοφοριακές δυνατότητες: μικρή εμπορική

ταχύτητα (] 0-15 kmJh), μεγάλους χρόνους διαδρομής, έλλειψη

κανονικότητας στα δρομολόγια, μεταφορική ικανότητα μέχρι Ι 0.000 άτομα

/ κατεύθυνση / ώρα. Όταν είναι διαχωρισμένο από την υπόλοιπη

Ια/κλοφορία, έχει εμπορική ταχύτητα μεγαλύτερη (15-20 km/h),

κανονικότητα δρομολόΥίων και μεταφορική ικανότητα μέχρι 15.000 άτομα Ι

κατεύθυνση / ώρα. Υπάρχουν σήμερα στον κόσμο 340 δίκroα τραμ, από τα

οποία τα μισά βρίσκονται στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (110 στη

Σοβιετική Ένωση).

~ Το μετρό ή μητροπολιπκός σιδηρόδρομος είναι αστικός σιδηρόδρομος που

είναι πλήρως απομονωμένος ωτό την ωτόλοιπη Ια/κλοφορία. Η υποδομή του

είναι είτε σε υπόγεια είτε σε υπέργεια υπερυψωμένη διατομή ή μερικές

φορές και σε επίγεια, απομονωμένη από την ασπκή Ια/κλοφορία γραμμή. Η

ωτόσταση μεταξύ των σταθμών ποικίλει ωτό 600 μέχρι 1.000 μ., με μέση

πμή περίπου 800 μ. Έχει εμπορική ταχύτητα 30-35 km/h, μήκος συρμού
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70-150 μ. και μεταφορική ικανότητα μέχρι 45.000 άτομα Ι κατεύθυνση Ι

ώρα. Η κατασκευή δικτΟΟ\) μετρό προορίζεται καταρχήν για πόλεις με

μέγεθος μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο κατοίκους.

:> Το ελαφρύ μετρό σuνιστά ενδιάμεση λύση ανάμεσα στο μετρό και το

σ1\γχρονο τραμ. Η υποδομή του ατα βεβαρημένα κυκλοφοριακά τμήματα

το\) κέντρο\) είναι UΠΌΓεια ή σε υπερ\)ψωμένη διατομή, ενώ στα εκτός

κέντρου τμήματα η υποδομή είναι επιφανειακή, σε ωtOKλειστική λωρίδα

πλήρως διαχωρισμένη από την κuκλoφOρία και ανισόπεδες διασταυρώσεις

με τους κύριους οδικούς άξονες και ισόπεδες με τους υπόλοιπους. Έχει

εμπορική ταχύτητα 25-30 km/h και μεταφορική ικανότητα μέχρι 25.000

άτομα Ι κατεύθυνση Ι ώρα. Με απόσταση σταθμών 500 - 800 μ. (μέση τιμή

650 μ.), πλάτος οχημάτων 2,10 - 2,65 μ., μήκος συρμού 60-90 μ., το

ελαφρύ μετρό ενδεlκνυται καταρχήν για πόλΕις με πληθυσμό 500.000 

1.000.000 κατοίκους. Πολλές τέτοιες πόλΕις κατασκεύασαν ή

κατασκευάζουν δlκτυα ελαφρού μετρό (Στρασβούργο, Τουλούζη, Λιλ/ στη

Γαλλία, Τύνιδα στην Tυνησlα, Calgary, ΕdmοαΙοα στον Καναδά, Κολωνία,

Φρανκφούρτη, Νυρεμβέργη στη Γερμανία και αλλού).

Από τα παραπάνω προκύπτει λοιπόν ότι:

../ Κρίσψο στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται τα κυκλοφοριακά και

μεταφορικά χαρακτηριστικά το\) συστήματος είναι ο διαχωρισμός από την

υπόλοιπη κυκλοφορΙα.

" Όταν το σί>στημα μαζικής μεταφοράς σε σταθερή τραχιά δεν είναι

διαχωρισμένο από την UΠΌλoιπη κυκλοφορία, οι κυκλοφοριακές και

μεταφορικές το\) δ\)νατότητες είναι αντίστοιχες με Αuτές το\) λεωφορείο\).

Είναι όμως φιλικότερο προς το περιβά.λ/ον και η προτεραιότητά το\) είναι

καλύτερα εξασφαλισμένη από το\) λεωφορείο\), ακόμη και όταν α\)τό

κινείται σε λεωφορειολωρίδες.

" Ο πληθυσμύς της Θεσσαλoνlκης βρίσκεται στο εύρας των πόλΕων για τις

οποίες ενδείΚΝUται αρχικά η κατασκευή δικτύο\) ελαφρού μετρό.
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5.2. Τραμ: Β έρευνα σχετικά με πι σκοπιμότητα, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και

τις αναμενόμενες επιπτώσεις της δημιουργίας ενός μέσου υψηλής μεταφορικής

ικανότητας επιβατών σε σταθερές τροχιές στη θεσσαλονίκη

5.2.1. Στόχος της έρευνας και δικαιολόγηση της αναΥκαιότητας ενός νέου μέσου για τη

θεσσαλονίκη

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε το 1989 από την ερευνητική ομάδα

μεταφορών του εργαστηρίου συγκοινωνιακής τεχνικής του ΑΠΘ και απέβλεπε στη

θεώρηση της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας του νέου μέσου. αλλά συγχρόνως και στη

διερεύνηση των βασικών επιΘUμητών χαρακτηριστικών του.

~ Α ναΥκαιότητα ως προς την επιβατική κίνηση

Ο βασικότερος λόγος που θα δικαωλογούσε την ανα-Υκαιότητα ενός ,νέου μέσου

Δημοσίων ΣυΥκοινων1ών (ΔΣ) για τη Θεσσαλονίκη, είναι το μέγεθος της επιβατικής

κίνησης, δηλαδή η ζήτηση για μετακινήσεu; με ΔΣ. Έτσ~ προέκυψαν στα πλαίσια της

έρευνας αναλυτικές εκτιμήσεις σχετικά με τους μελλοντικούς φόρτους επιβατών στο

σύστημα των κύριων αξόνων Δ.Σ. στην πόλη. Υπολογίστηκαν με βάση στοιχεία του ΟΑΣΘ

και νέες μετρήσεu;, η μέγιστη πιθανή επιβατική κίνηση πάνω σε βασικοός άξονες

Δημόσιων ΣυΥκοινων1ών της πόλης σε διάφορες μελλοντικές χρονικές περιόδους. Το

βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι με εξαίρεση έναν ή δύο άξονες, όλοι οι άλλοι

άξονες εμφανίζουν επιβατική κίνηση που είναι μέσα στα όρια εξυπηρέτησης ενός καλού

συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών το οποίο λειτουργεί με λεωφορεία. Το σημερινό

σύστημα λεωφορείων σε μία βελτιωμένη έκδοσή του θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την

προβλεπόμενη ζήτηση, αλλά τονίζεται ότι για έναν ή δύο κεντρικούς άξονες (κυρiως κατά

μήκος της οδσύ Eγνατlας), η προβλεπόμενη κίνηση δε θα μπορεί να αντιμετωπιστεί στο

μέλλον από τα λεωφορεία. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα νέο μέσο

μεγαλύτερης μεταφορικής ικανότητας. Με βάση τόσο την επιβατική κίνηση όσο και τη

μέση εμπορική ταχύτητα προκύπτει ότι το ενδεικνυόμενο μέσο χωρητικότητας θα ήταν

ένας τύπος Ελαφρών Αστικών Σιδηροδρόμων.
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:> Αναγκαιότητα ως προς την ταχύτητα κίνησης

Οι εμπορικές ταχύτητες κίνησης των λεωφορείων του ΟΑΣΘ lWυ διαπιστώθηκαν

είναι αρκετά χαμηλές και φθάνουν σε ορισμένα τμήματα του δικτύου τα 5 - 8 χλμ. Ι ώρα.

Ένα μέσο σε σταθερές τροχιές με αποκλειστική λωρίδα κυκλοφορίας σε όλο ή στο

μεΥαλότερο μήκος του θα έχει εμπορική ταχύτητα από 18 - 30 χλμ. Ι ώρα, ανάλογα με το

είδος του μέσου. Το σιδηροδρομικό σύστημα υπερτερεΙ δώπ στην περίπτωση αυτή είναι

πολύ mo εύκολο να υλοποιηθεί η απOΙCΛεισηKότητα της λωρίδας από ό.n σε ένα

λεωφορειακό σύστημα. Αυτό σημαίνει όη όσο αυξάνεται η επιβατική κίνηση, μια

λεωφoρεtακή λωρίδα θα παρoικnάζει lWλ'; μεΥαλότερη συμφόρηση των λεωφορείων από

ό,τι μια λωρίδα σιδηροδρομικών οχημάτων και άρα mo χαμηλές ταχύτητες.

:> Αναγκαιότητα ως προς την ασφ6λεια της κυκλοφορίας

Ένα μtσo ΔΣ σε σταθερές τροχιές είναι γενικά ασφαλέστερο από τα λεωφορεία Το

πόσο ασφαλέστερο είναι εξαρτάται από τις τοmκές συνθήκες λειτουΡΎίας και τα

χαρακτηριστικά του δικτύου.

:> Αναγκαιότητα ως προς τις επιπrώσεις στο περιβάλλον

Τα οφέλη από ένα ηλεκτροκίνητο μtσo σε σταθερή τροχιά είναι πολύ σημαντικά

για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά στη ρί>πανση της ατμόσφαιρας, με τους

μετρώτερους υlWλογισμοί>ς, θα υπόρξει μείωση όλων των ρύπων σε διάφορα ποσοστά,

ανάλογα με nς εmκρατo,;σες συνθήκες (άξονας Κ. Καραμανλή - Εγνατία - Λαγκαδό).

Όσον αφορά στο θόρυβο, μπορεί να προκαλέσει 4 - 6 φορές λιγότερο θόρυβο από ένα

θερμικό λεωφορείο στην ίδια απόσταση.

:> Α ναγκαιόrητα ως προς την κατα:vάλωση καυσίμων

Οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός ελαφρσύ σιδηροδρομικο'; οχήματος ανά

μεταφερόμενο χιλιομετρικό εmβάτη σε σχέση με το λεωφορείο είναι κατά 300% λιγότερες.

ΣημανnKό όφελος προκύπτει και από τη μείωση της εξάρτησης του συστήματος από τα

υγρά καύσιμα και τη χρησιμοlWίηση της ηλεκτρικής ενέργειας (Ερευνηπκή ομάδα
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μεταφορών εργαστηρίου συγκοινωνιακής τεχνικής ΑΠΘ, 1989).

5.2.2. ΕπιλσΥή διαδρομής - Σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΛΣ στη Θεσσαλονίκη

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλσΥής διαδρομής περιελάμβαναν τα εξής:

" Emλoγή του βέλπστου άξονα και της διαδρομής, πάνω στην OΠO�Q θα

ενταχθεί το νέο μέσο.

" Εmλογή της καλύτερης δυνατής διαδρομής, με ταυτόχρονη

αναδιάρθρωση ολόκληρου του συστήματος των ΔΣ της πάλης,

λομβάνοντας υπάψη πολλά και διαφορεπκά κριτήρια που θα έπρεπε να

ucανοποιηθοUν (εξυπηρετούμενος πληθυσμός, εmπτώσεις στο

περιβάλλον, δυνατότητα κυκλοφοριακών ρυθμισεων, εκτρεπάμενη

κυκλοφορία, κλπ.).

.ι Διαδικασία επιλοΥής ό'M.J>ν των εναλλακnκών διαδρομών τόσο για

επίγειο όσο και για uπόyειO μέσο με βάση την «ανω..οοη

πολυκριτηρίων».

" Τελικό κριτήριο (κόστος), που θα ληφθεί ειδικά για την τελUCΉ εmλoγή,

έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί - και ανεξάρτητα στο τέλος - από

τους αρμόδιους φορείς.

Αναφορικά με τις προτφητέες διαδρομές προέκυψε ότι για ένα επιφανειακό μέσο

προπμότερη είναι η διαδρομή:

<<Οδός Πόντου - Μ Κυδωνιών - Δελφών - Στρατού - Αγγελάκη - Πριγκηπος Νικολάου

Ερμού - Φράγκων - Δωδεκανήσου, και απά εκεί διακλοδώσεις προς Δήμους

Αμπελοκήπων / Μενεμένης, και μέσω της οδού Λαγκαδά προς Δήμο Σταυροίιποληψ

Η χάραξη αυτή θα μπορούσε να βελπωθεί ακόμη περισσότερο ως εξής:

• το τμήμα Βενιζέλου - ΝΣΣ να διοχετευθεί υπόγεια

• για το παραπάνω τμήμα, εναλλακnκή εmφανειακή διαδρομή: Τσιμισκή

- Πολυτεχνείου - Δωδεκανήσου - Σταθμός

• αντί της Δελφών, να ακολουθηθεί το τμήμα Π. πατρικίου - Σόλωνος

Κωνστανnνουπόλεως.

Σε περίπτωση που το σύστημα επεκταθεί και προς Πυλαία ή Ν. Ελβετία. τότε η

προπμότερη διαδρομή είναι απά Λαμπράκη - Άργους (πάνω απά το ρέμα) - Ευαγόρα -
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Μικράς Ασίας - Περιφερειακή Τάφρσς - Πυλαία.

Η λειτο\)ργία το\) σοοτήματος Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών στην πόλη μετά

την ένταξη ενός νέο\) μέσου μεγαλύτερης χωρητικότητας από αυτό των σημερινών

λεωφορείων θα πρέπει να στηρίζεται στο συνδυασμό του μέσου αυτού με το ήδη υπάρχον

σύστημα λεωφορειακών γραμμών, το οποίο βέβαια θα αναπροσαρμόσει τις γραμμές του.

Το νέο μέσο θα αποτελεί μία γραμμή κορμού στην οποία θα καταλήγο\).Υ λεωφορειακές

γραμμές με ρόλο τροφοδοτικό. Η γραμμή κορμο'; διασχίζει πρακnκά όλη την πόλη, από

την Καλαμαριά μέχρι τη Σταυρσύπολη και τη Μενεμένη, ενώ οι λεωφορειακές γραμμές θα

την τρσφοδοτοuν σε επιλεγμένες στάσεις μετεπιβίβασης, διαμορφωμένες ειδικά για το

σκοπό αυτό. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης

περιλαμβάνουν τη δημιουργία εwέα (9) οργανωμένων Σταθμών Μετεπτβίβασης από ή

προς τα λεωφορεία, σε στρατηγικά σημεία της διαδρομής του .νέου μέσου. Οι σταθμοί

αυτοί βρίσκονται στα τρία τέρματα, με σημαντικότερο αυτόν στο τέρμα του Στρατοπέδο\)

Π. Μελά. Οι απόλοιποι έξι (6) σταθμοί μετεπιβίβασης είναι στην οδό Κρήτης, στη

διασταύρωση Κωνσταντιvo\)πόλεως και Κατσιμίδη, στην αρχή της Πρίγκηπος Νικολάου

(Αλ. Σβώλου), στην Ι. Δραγοuμη / Βενιζέλου, στο Βαρδάρη και στο ΝΣΣ Ακόμη,

προτείνεται μείωση του αριθμού των λεωφορείων που διακινεί ο ΟΑΣΘ, ενώ συγχρόνως

αυξάνεται η σuχνότητα και κατ' επέκταση το επίπεδο της προσφερόμενης εξυπηρέτησης,

από nς λεωφορειακές γραμμές που απομένουν (Ερευνηnκή ομάδα μεταφορών

εργαστηρίου συγκοινωνιακής τεχνικής ΑΠΘ, 1989).

5.2.3. Λειτουρρκά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος

~ Επιβατική κίνηση Σχεδιασμού του Συστήματος

Η Επιβατική Κίνηση Σχεδιασμού του σοοτήματος είναι χαρακτηριστικό μέγεθος,

πάνω στο οποίο βασίζεται όλη η διαμόρφωση το\) σοοτήματος. Επιλέχθηκε σαν

χρονολογία αναφοράς για τον καθορισμό της Επτβαnκής Κίνησης Σχεδιασμσύ το έτος

1996, με πιθανότερη περίοδο υλοποίησης των πρσβλέψεων το διάστημα 1996 - 2000. Ο

υπολο'Υισμός των επιβατικών φορτίων έγινε για όλα τα τμήματα των διαδρομών, μεταξύ

στάσεων σnς δω κατευ%νσεις για την ώρα της πρωινής και μεσημβρινής αιχμής με βάση

(α/τά έγινε ΠΡOKαταΡΙCΤΙΙCός σχεδιασμός δρομολόΥησης για κάθε διαδρομή, ώστε να γίνει

δ\)νατή η παραπέρα μελέτη των λειτο\)ργικών χαρακτηριστικών το\) σοοτήματος και να
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γίνουν οι σωστές επιλσΥές. Με τεκμηριωμένη πρόβλεψη προέκυψε ότι το σύνολο των

μεταφερομένων από το νέο συΥκοινωνιακό μέσο επιβατών θα είναι 150.000 περίπου

επιβάτες την ημέρσ ή περίπου 50 εκατoμμiιρια επιβάτες το χρόνο.

~ Όρια ταχύτητας

Με τον ορισμό αυτό εννοοuμε τα όρια ταχUτ/τας που θα επιβάλλονται στα οχήματα

λόγω της συγκεκριμένης διαδρομής και όχι λόγω της κατασκευής τους. Για λόγους

ασφαλείας, η μέγιστη επιτρεπτή ταχiιτητα πορείας για επίγεια μέσο λήφθηκε 50 χλμ. Ι ώρα

στα περιβαλλοντικά «ευαίUΘητω) σημεία (είδος χρήσεων γης, παρουσία μικρών παιδιών,

κλπ.) και 60 χλμ Ι ώρα σε όλο τα υπόλοιπα.

~ Τρόπος δρομολόγησης

Με βάση τα στοιχεία από την ανάλυση της επιβατικής κίνησης εκτιμήθηκε ότι η

επιβατική κίνηση στον κλάδο της γραμμής προς Λαγκαδά θα είναι περίπου διπλάmα

εκείνης προς Αμπελόκηπους, ενώ η επιβατική κίνηση στο τμήμα της γραμμής μεταξiι του

ΙΠΠΟκράτεωυ Νοσοκομείου και του τερματικού σταθμού στην Καλαμαριά θα είναι περίπου

50% μεγαλiιτερη από εκείνη του κλάδου προς Λαγκαδά. Οι εκτιμήσεις αυτές οδήγησαν

στη διάκριση δiιo λειτουργικών κυκλωμάτων δρομολόγησης του κυκλώματος Κ Ι και του

κυκλώματος Κ2.

Το Ία/κλωμα ΚΙ αρχίζει από τον τερματικό σταθμό του στρατοπέδου Παuλου Μελά

στη ΣταυΡOiιπoλη και καταλήγει στο νότιο τερματικό σταθμό της γρσμμής στην

Καλαμαριά, ενώ το κύκλωμα Κ2 αρχίζει από τον τερματικό σταθμό στο στρατόπεδο

Μεγάλου Αλεξάνδρου στους Αμπελόκηπους και φθάνει μέχρι το ΙΠΠΟκράτεια Νοσοκομείο.

Στα άκρα των δύο κυκλωμάτων Ύίνεται αναστροφή των οχημάτων. Η κατανομή της

επιβατικής κίνησης του πιο βεβαρημένου τμήματος της γρσμμής στο κέντρο της πόλης

γίνεται ως εξής. Kiικλωμα ΚΙ: 2/3 του συνόλου και Kiικλωμα Κ2: 1/3 του συνόλου.

). Επίπεδο εξυπηρέτησης - άνεση επιβατών

Η οικονομική εκμετάλλεοοη των σtJyΚΟινωνιακών μέσων σταθερής τροχιάς (τραμ,

προμετρό, μετρό) επιβάλλει την υιαθέτηση αρκετά μεγάλων πυκνοτήτων (όρθιαι

επιβάτες/μ') κατά την ώρα αιχμής. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, έχουν υιαθετηθεί

χαμηλές πυκνότητες 4-5 ορθίων/μ". Θα πρέπει να σημειωθεί ότι Ύια να μπορέσουν οι

δημόσιες συΥκοινωνίες ,να ανταΎωνιστούν το Ι.χ. και να προσελκύσουν ικανοποιητικό
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ποσοστό των καθημερινών μεταΧΙνήσεων στον αστικό χώρο, πρέπει πάνω από όλn. να

προσφέρουν άνεση στον επιβάτη. Η άνεση αυτή δεν προσφέρεται όταν το 80% των

_βατών είναι όρθιο\, όπως συμβαίνει κατά πς ώρες αιχμής.

Έτοι, υιοθετήθηκαν δρομολόΥια και χρονοαποστάσεις μεταξύ συρμών που

αποσκοπούν στο να δώσουν ένα αυξημένο επίπεδο άνεσης στους επιβάτες. ΣU'yκεκριμένα.

- ο μεΥαλύτερος χρόνος αναμονής (συχνότητα δΙΈΛΕUΣΗς οχημάτων) δεν υπερβαίνει τα 5,5

λΕπτά, στο Κύκλωμα Κ2, ενώ η πυκνότητα όρθιων _βατών περιορίζεται ως εξής:

- Μεταξύ των ωρών 5:00 - 6:00 και 21:00 - 00:00 (4 ώρες): μικρότερη από 2

-βάτες/μ'.

- Μεταξύ των ωρών 6:00 -7:00, 9:00 - 13:00 και 15:00 - 21:00 (11 ώρες): περ1που 3

_βάτες/μ'.

). Χρόνοι διαδρομής- εμπορική ταχύτητα

Η εμπορική ταχύτητα του νέου μέσου αποτελεί ίσως το κυριότερο λεΙΤOUΡΎικό του

χαρακτηριστικό. Για να υπολογιστούν οι εμπορικές ταχύτητες που θα μπορούσε να

_τύχει κάθε εναλλακπκή περίπτωση συστήματος από αυτές που αξιολογήθηκαν, έ-(ιναν

αναλυτικοί υπολσΥισμοί σχεnKά με τους χρόνους διαδρομής, ης καθυστερήσεις, ης

επιπτώσεις από τα συστήματα ελέ-(χου κυιcλoφoρίας κλπ.

Οι προβλΕπόμενες μέσες εμπορικές ταχύτητες κυμαίνονται από 19 περ1που χλμ. /

ώρο γισ ένα πλήρες _φανειακό μέσο, μέχρι 27 περίπου χλμ. / ώρα για ένα μέσο όπου ένα

μεΥάλο τμήμα του είναι υπόγειο (Eρεuνηπκή ομάδα μεταφορών εργαστηρίου

συγκοινωΥΙακής ΤεχV1Kής ΑΠΘ, 1989).

5.2.4. Τρσχαίο υλικό

Τα λειτουργu<ά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη στη συγκριτική εξέταση των

διαφόρων τύπων οχημάτων ή-ιαν τα παρακάτω:

.ι' Χωρητικότητα οχήματος (σε συνδυασμό με ης προβλέψεις επιβατικής κίνησης

και σχέδια δρομαλόΥησης).

.ι' Εξωτερικές δUΙστάσεις σχήματος.

.ι' Δυνατότητα αμφίδρομης κίνησης.
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" Διάταξη θυρών και δυνατότητα επιβίβασης - aπoβίβασης και από τ.; δύο

πλευρές.

'" Απόσταση του καταστρώματος από το επίπεδο του δρόμου.

" Χαρακτηριστικά ταχιίτητa,; (επιτάχυνση, επιβράδuνση, μέΥιστη ταχιίτητα κλπ.).

" Χαρακτηριστικά ηλεκτροκινητήρα και λοιποίι εξοπλισμού.

'" Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας.

" ΓεωμεΤΡΙΙCά χαρακτηριστικά (ελάχιστη ακτίνα στροφής, μέΥιστη κατά μήκος

κλίση κλπ.).

'" Υπάρχων εξοπλισμόςγια την αυτοματοποίησηκαι την ασφάλεια του οχήματος

καθώςεπίσης και δυνατότητεςπρόσθετουεξοπλισμούστο μέλ/σν.

Τα βασικά χαρακτηρισnκά και πρότυπα που θεωρήθηκαν ως θεμελιακά για το

τροχαίο υλικό που τελικά θα εmλεγείήταν τα εξής:

" Δυνατότητα αμφίδραμης κίνησης.

" Πόρτες και από τ.; δίιο πλευρές.

" Μηχανισμοί εξοικονόμησης ενέιrrειας.

" Chopρer controi.

'" Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης μικρότερη των 25 μέτρων.

" Χαμηλό επίπεδο θορύβοu.

Τέλος. δύο ακόμη σημαντικότατοι παράγοντες είναι η χωρηnκότητα του οχήματος

(250 άτομα) και η Fλάχιστ/ απόσταση ασφαλείας μεταξύ οχημάτων όταν αυτά ΙCΙνoύνται

με αποκλειστική ευθίινη των οδηγών (Ερευνητική ομάδα μεταφορών ειrrαστηρίoι>

σι>γκοινωνιακής τεχνικής ΑΠΘ, 1989).

5.2.5, Προτεινόμενα σιιστήματα

Μετά τη διερεύνηση και εmλoyή των ιcυριότερων λειτουργικών και τεχνικών

χαρακτηριστικών τοι> επιθυμητοίι για την πόλη ΣUστήματoς για τ.; διαδρομές πou

επιλέχθηκαν, έγινε η τελική διαμόρφωση 4 σuστημάτων οχήματος - διαδρομής, ώστε η

τελική εmλoyή ή συνδυασμός τους να γίνει με βάση το κόστος κατασκευής και

λειτoι>ιrrίας. Αποκλείστηκε η περίπτωση μιας εξ' ολοκλήροι> UΠΌΓειας διαδρομής και οι 4

εναλλακnκές που προτείνονται αποτελούν στο μεΥαλύτερο μήκος τους επίγειες λύσεις.
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Οι εναλλακτικές προτάσεις είναι οι παρακάτω:

i> "Λύση 1": Καθολική επίγεια διαδρομή

Κορμός

Πόντου (Καλαμαριά) - Μ. Κυδωνιών - Βούλγαρη - Κρήτης - Πλ. Πατρικίου - Σόλωνος--
Κωνσταντινουπόλεως - Στρατού - Α/'Ύελάκη - Προ Νucολόου - Ερμού - Φράγκων -

Δωδεκανήσου - Πλ. Βαρδάρη - Μοναστηρίου - ΝΣΣ.

Διακλάδωση 1

Ν.Σ.Σ. - Στρατόπεδο ΜεΥόλαυ Αλεξάνδρου Δήμου Αμπελοκήπων Ι Μενεμένης.

Διακλάδωση 2

Ν.Σ.Σ. - Καλαύ - Λαγκαδά - Στρατόπεδο Παύλου Μελά.

Πιθαγή παραλ/αγή

Από Ι. Δραγούμη και Βενιζέλου προς Τσιμισκή και Δωδεκανήσου.

Κυκλώματα δpoμoλόrnσης

• ΚΙ: Από Πόντου έως το Στρατόπεδο ΠαύλουΜελά.

• Κ2: Από Ιπποκρότεισ Νοσοκομείο έως το Στρατόπεδο ΜεΥάλου Αλεξάνδραυ

Δήμου Αμπελοκήπων Ι Μενεμένης.

• Συνολικό μήκος γραμμής 13.210 χλμ.

ο κύκλωμα ΚΙ: 11.140 μ.

ο κύκλωμα Κ2: 6.8IΟμ.

ο κεντρικό τμήμα: 2.880 μ.

• Αριθμός στάσεων: 29 (περιλαμβανομένων 3 Tερματucών Σταθμών)

• Μέση απόσταση μεταξύ στάσεων:

ο κεντρικό τμήμα: 411 μ.

ο Λομτά τμήματα: 515μ.
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Ι. "Λύση 2": Επίγεια διαδρομή με υπόγειο τμήμα από Βενιζέλου - ΝΣΣ

Διαδρομή

Ταuτόσημη με εκείνη της "Λύσης Ι"

Κυκλώματα δρομολό'Υησης

Ταuτόσημα με της "Λύσης Ι"

• Σuνολικό μήκος γραμμής 13.250 μ.

ο Υπόγειο: 1.510 μ.

ο Επίγειο Ι 1.740 μ.

• Αριθμός στάσεων: 28

ο Υπόγειες: 3 (Ι. Δραγούμη, Βαρδάρη, ΝΣΣ)

ο Επίγειες: 25

• Μέση απόσταση μεταξύ στάσεων:

ο Κεντρικό "πόγειο τμήμα: 503 μ.

ο Κεντρικό επίγειο τμήμα: 470 μ.

ο Λοιπά τμήματα: 5 Ι 6 μ.

!> "Λύση 3": Επίγεια διαδρομή με υπόγειο τμήμα από l,vvrp,pw, - ΝΣΣ

Κορμός

Πόντο., - Μ. Κuδωνιών - Βούλγαρη - Κρήτης - Πλ. Πατρικίσι> - Σόλωνος 

Kωνστανηνouπ6λεως - Στρατού - Αγγελάκη - Σuvτριβάνι - Εγνατία - Πλ Βαρδάρη 

Μοναστηρίο., - ΝΣΣ.

Διακλαδώσεις

Όπως στη "Λύση 1"

Κυκλώματα δρομολό'Υησης

Όmoς στη "Λύση Ι"
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• Συνολικό μήκος γραμμής: 13.210 μ.

ο Υπόγεια: 2.820 μ.

ο ΕπίΥεlο: 10.390 χΝι.

• Αριθμός στάσεων: 27

ο Υπόγε1ες: 5

ο Eπtyεlες: 22

• Μέση απόσταση μεταξύ στάσεων:

ο Κεντρικό υπόγειο τμήμα: 544 μ.

ο Κεντρικό επίγειο τμήμα: 564 μ.

t> ωΛύση 4": Επίγεια διαδρομή με υπόγειο τμήμα από Νοσοκομείο

Ιπποκράτειο· ΝΣΣ

Κορμός

Πόντου - Μ. Κυδωνιών - Βούλγαρη - Κρήτης - Πλ. Πατρlιcioυ - Σόλωνος 

Κωνστανπνουπόλεως - Νοσοκομείο Ιπποκράτειο - Κ. Καραμανλή - Πλ. Βαρδάρη - ΝΣΣ.

Διακλαδώσεις

Όπως στη "Λύση 1"

Κυκλώματα δρoμoλόmσης

Όπως στη "Λύση Ι"

• Συνολικό μήκος γραμμής: 13.360 χλμ.

ο Υπόγειο: 4.830 μ.

ο Επίγειο: 8.530 μ.

• Αριθμός στάσεων: 24

ο Υπόγε1ες: 7

ο Επίγειες: 17

• Μέση απόσταση μεταξύ στάσεων:

ο Κεντρικό υπόγειο τμήμα: 585 μ.

ο Λοιπά επίγεια τμήματα: 533 μ.

ο Λοιπά υπόγεια τμήματα: 830 μ.
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Η ερευνητική ομάδα συνειmμώντας τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που

επεξεργάστηκε κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις:

:> Η πρώτη. αφορά ένα πλήρως επιφανειακό σύστημα συνολικού μήκους 13.21Ο μ.

με 29 σταθμούς, κόστος κατασκευής 1,89 δις / χλμ. (τιμές 1988) και λειτοοργίας

41,2 δρχ / επιβάτη. Η βασική του διαδρομή ξεκινά από την Καλαμαριά

(Πόντου) και συνεχU;ει στη Βούλγαρη, Κρήτης, Σόλωνος,

KωνσταvτινOOπόλεως, Στρατού, Αγγελάκη, Προ Νικολάου, Ερμού, Φράγκων,

Δωδεκανήσου, Βαρδάρη, ΝΣΣ, Μενεμένη και Σταυρούπολη.

=> Η δεύτερη, προτείνει στην ουσία το ίδιο ακριβώς σύστημα με το προηγούμενο

με μια διαφοροποίηση στο τμήμα από Βενιζέλου ως ΝΣΣ μήκους 1.510 μ. όπου

το σύστημα γίνεται υπό'Υειο. Το κόστος κατασκευής είναι 2,27 δις / χλμ. και

λειτοοργίας 46 δρχ/ επιβάτη.

:> Η τρίτη. αποτελείται από ένα υπόγεια τμήμα 2.820 μ. κατά μήκος της Εγνατίσς

οδού από ΝΣΣ μέχρι Αγγελάκη, και έχει τα υπόλοιπα τμήματά της ταυτόσημα

με την πρώτη. Το συνολικό κόστος κατασκευής είναι 2,57 δις / χλμ. και

λειτουργίας 46 δρχ / εmβάτη.

:> Η τέrαρτη. περιλαμβάνει ένα υπόγεια τμήμα 4.830 μ. κατά μήκος της Eγvατίσς

Κ. Καραμανλή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και προβλέπει όλα τα άλλα

τμήματά του συστήματος ταυτόσημα με την πρώτη. Το συνολικό κόστος

κατασκευής είναι 2,9 δις / χλμ., και λειτουργίας 48,2 δρχ/ επιβάτη.

Τα βασικά κριτήρια για την τελική εmλoγή είναι τα εξής:

./ Προσφερόμενηεξυπηρέτησηόσον αφορά ταχύτητακαι άνεση.

,/' Κόστος κατασκευής.

" Οικονομικοί δείκτες αξιαλόγησης κόθε λύσης.

,/ Επιπτώσειςκατά την κατασκευή.

" Πιθανότητα εξεύρεσης των χρημάτων.

Με βάση τα παραπόνω κριτήρια και τη διεξοδική ανάλυση που ΈΥινε, η Ερευνητική

ομάδα προέκρινε τη <<Λύση Ι», δηλαδή την καθολική επίγεια διαδρομή. Η προτίμηση στη

Λύση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι αυτή πληροί τα παραπάνω κριτήρια με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο.

./ Προσφέρειμέση εμπορική ταχύτητα 19χλμ. / ώρα σε σχέση με τα 25,5

της ((Λύσης 4», το οποίο αντιστοιχεί σε διαφορά περίπου 5 λεπτών για

τον μέσο μετακινούμενο.
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./' Έχει το μικρότερο κόστος κατασκευής όπως επίσης και το μικρότερο

κόστος λειτουργίας.

'" Έχει τον καλύτερο δείκτη χρηματοοικονομικής απόδοσης από ης 4

Λύσεις με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα επιβατικής κίνησης και τον

καλύτερο σχετικό γενικευμένο δείκτη χρηματοοικονομικής απόδοσης.

./' Επιφέρει προφανώς τις λιγότερες επιπτώσεις κατά την κατασκευή .

./' Ενδείκνυται ως η λύση που θα επιτρέψει την αναδιάρθρωση του

συστήματος των Δ.Σ. της πόλης σε νέα βάση .

./ Προσφέρεται γω εκτεταμένες αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων

χώρων και uπi>yειωνχώρων στάθμευσης.

'" Παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας για oowιαδήποτε μετεξέλιξη στο

μέλλον. (Ερευνητική ομάδα μεταφορών εργαστηρίου συγκοινωνιακής

τεχνικήςΑΠΘ, 1989).

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Θεσσαλονίκης Ρυθμιστικού Σχεδίου και

Προστασίας Περιβάλλοντος (ΟΡΘΕ) πρότεινε ως βέληστη τη <<Λύση 4", η oowia

αναφέρεται σε επίγεια διαδρομή με uπi>yειo τμήμα από Νοσοκομείο 11DtOκράτειο - ΝΣΣ.

5.3. Συμπεράσματα - Προτάσεις

Στη συνέχεια θα διερευνηθεί η δυνατότητα επιφανειακής ένταξης του συστήματος

μαζικής μεταφοράς σε σταθερή τραχιά.

=> Οδός Εγνατίο: Οι σημερινοί φόρτοι στην οδό Εγνατίο (της oowίoς το

στενότερο σημείο έχει πλάτος 17,5 μ. χωρίς δυνατότητες διαπλάτυνσης)

κατά την ώρα αιχμής υπερβαίνουν κατά πολύ την κυκλοφοριακή της

ικανότητα. Επιφανειακή ένταξη του ,νέου μέσου σε σταθερή τροχιά σημαίνει

κατάληψη προς κάθε κατεύθυνση μίας λωρίδας κυκλοφορίας (είτε πλευρικά

παρά το πεζοδρόμιο είτε κεντρικά στον άξονα της οδού). Επιπλέον,

ανάμεσα στον Βαρδάρη και το Συντριβάνι θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο

στάσεις που θα απαιτήσουν κατάληψη και δεύτερης λωρίδας. Επομένως.

επιφανειακή ένταξη του συστήματος στην Εγνατία σημαίνει ότι από τις

τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση θα απομείνοlΝ δύο και στις

θέσεις των στάσεων μία. Η αδυναμία εκτροπής της κυκλοφορίας προς
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παρακείμενες οδούς και η ανεδαφικότητα οποιασδήποτε σκέψης για

μετατροπή της Εγνατίας σε μονόδρομο οδηγούν στον αποκλεισμό της

δυνατότηταςγια εmφανειακή ένταξη στην κύρια οδική αρτηρία της πόλης,

πο" από την αρχαιότητααποτέλεσεκορμό για τις οδικές της επικοινωνίες.

=> Λεωφόρος Κ. Καραμανλή: Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως ισχύουν και

για την Κ. Καραμανλή, όπο" μία πιθανή επιφα.νειακή ένταξη το\) νέου

σιιστήματος θα "ΠΟβαθμWει κυκλοφοριακά τον μεγαλύτερο οδικό άξονα

της πόλης, ο οποίος καλείται να παίξει και το ρόλο της ανατολικής εισόδο"

της. Οι φόρτοι έχουν αυξηθεί σημαντιι<ά με την ολοκλήρωση της διάνοιξής

της και θα μπορούσε να ειπωθεί όπ ήδη Uφίσταται πρόβλημα στην εν λόΥω

Λεωφόρο, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξ'; Συντριβανίου και οδο'; Παπάφη.

=> Οδός Δελφών: Ενδεχόμενη εmφανειακή ένταξη του σuστήματoς στην οδό

Δελφών, της οποίας το πλάτος στο μεγαλuτερο τμήμα είναι 10,50 μ., θα

σήμαινε μετατροπή της σε αποκλειστικό δρόμο για το τραμ με σwέπειες:

ο Απομάκρυνση της παρόδιας στάθμευσης.

ο Προβλήματα στην εκτροπή της κυκλοφαρίας σης παρακείμενες

οδούς (Μακεδονίας, Κωνσταντινουπόλεως), που ήδη

αντιμετωπ1ζουν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Για τους λόγους αuτoύς είναι αδύνατη επιφανειακή ένταξη το"

σuστήματoς και στην οδό Δελφών.

=> Οδός Σόλωνος, οδός Παπαδάκη: Οι οδοί αυτοί στο μεγαλuτερο τμήμα τους

έχουν διανοιχτεί και επιπλέον έχουν μεγάλο πλάτος (21 μ. η Σόλωνος, 20 μ.

η Παπαδόκη) και προκήmο 5 μ. προς κάθε πλευρά. Emφανειακή ένταξη του

σuστήματoς αφήνει χώρο για τοποθέτηση δΟΟ λωρίδων κυκλοφαρίας

οχημάτων και πεζών και ΣWεπώς η επιφανειακή ένταξη το\) σ"στήματος

θεωρείται δ"νατή.

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει όn είναι αδύνατη η εmφανειΩCΉ

ένταξη ενός μέσου μαζικής μεταφαράς σε σταθερή τροχιά στο κέντρο και το ανατολικό

τμήμα της πόλης (μέχρι Σόλωνος) χωρίς να διαταραχθεί σοβαρά η κυκλοφαριακή και

πολεοδομική δομή της Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να εmλεγεί η μόνη

δυνατή ΛUση που απoμένε~ δηλαδή η ένταξη του νέου συστήματος υπόγεια, πράγμα που

σημαίνει όn το σύστημα μεταφοράς σε σταθερή τροχιά θα είναι τύπο" ελαφρού μετρό.
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Το ελαφρύ μετρό της Θεσσαλονίκης θα έχει τα εξής λειτουργικά χαρακτηριστικά:

" ΜΈΥιστη ταχύτητα 80 km/h.

" Ελάχιστη χρονοαπόσταση μεταξύ διαδοχικών ΣUρμών κατά την ώρα

μέγιστης αιχμής 90 5oC.

.ι Μεταφορική ικανότητα που μπορεί να φθάσει μέχρι και 20.000 άτομα /

KαΤΕΎΘUνση / ώρα.

" Απόσταση σταθμών 600 - 800 μ.

Μια υπόγεια κατασκευή σήραΥγας ελαφρού μετρό μπορεί να γίνει:

>- Με εκσκαφή (Cut & Cover), στην περίπτωση που το έργο βρίσκεται σε μικρό

βάθος από την εmφάνε1α της οδού. Η διάνοιξη σήραγγας με εκσκαφή

1ψΟ1)ποθέτει τη μετακίνηση των δικτύων κοινής ωφέλειας που βρίσκονται κατά

μήκος και κάθετα προς το έργο (στην εmφάνεια που θα εκσκαφθεί).

, Με διάτρηση, οπότε αποφεόΥεται η εκσκαφή ορύγματος. ΜΊα γενική αρχή είναι

ότι το ανώτατο όριο της διανοιγμένης οπής πρέπει να βρίσκεται σε τόση

απόσταση από την επιφάνεια ΤΣu εδάφους όση περίπου και η διάμετρος του

διατρήματος. Έτσι η κατασκευή τμήματος του έργου με διάτρηση σημαίνει ότι

η άνω στάθμη του έργου δεν μπορεί να βρίσκεται σε βάθος μικρότερο των 6 μ.

περίπου. Με τον τρόπο αυτό δε θίγονται τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής

Ωφελείας καθώς και οι αρχαιότητες που βρίσκονται κάτω από το έδαφος και

δεν προκαλείται καμία όχληση στην κυκλοφορία και κοινωνική ζωή της πόλης.

Η διάνοιξη σήραγγας με εκσκαφή είναι ΣUΝΉθως οικονομικότερη σε σύγκριση με

τη διάνοιξη με διάτρηση. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντοτε. Υπάρχουν περιπτώσε1ς όπου η

διάνοιξη με εκσκαφή συνεπάγεται σημαντικές μετακινήσεις και επανακατασκευές στα

δίKΤUα κοινής ωφελείας, ώστε τελικά να αποβαίνει δαπανηρότερη σε σύγκριση με τη

διάνοιξη με διάτρηση. Πέρα από αστό και ανεξάρτητα από το κόστος, η μέθοδος της

διάτρησης εmλέyεται εφόσον κατά την κατασκευή του έρΥου είναι αδ6νατη η εκτροπή της

κυκλοφορίας κατά μήκος κύριων οδικών αρτηριών (που θα απαιτούσε η μέθοδος της

εκσκαφής) ή υπάρχει κίνδυνος σημαντικής αναστάτωσης της κοινωνικής και OΙKOνOμιtcής

ζωής της πόλεως.

Με βάση τα προηγούμενα, για το έργο του ελαφρού μετρό της Θεσσαλoνiκης

εmλέyoνται τα εξής:

~ Για το τμήμα της Εγνατίας (μεταξύ Βαρδαρίou και Συντριβανίου)

κατασκευή με διάτρηση και στάθμη οροφής σε βάθος περίπου 6 μ. (με
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σημείο αναφοράς τη στάθμη του οδοστρώματος), ώστε 'να μη θιγούν τα

δίκτυα των ΟΡΎανισμών Κοινής Ωφελείας και ενδεχομένως αρχαιότητες, οι

οποίες υπολογίζεται όπ βρίσκονται στα πρώτα 5 μ. τσο εδάφους. Επίσης, με

το τρόπο αυτό δε θα προκληθεί καμιά όχληση στην κυκλοφορία και στην

οικονομική και κοινωνική ζωή.

=> Για το τμήμα Κ. Καραμανλή - Κατσψίδη - Δελφών κατασκευή με εκσκαφή

με στάθμη οροφής σε βάθος 1,5 - 4 μ. (με σημείο αναφοράς τη στάθμη του

οδοστρώματος).

:> Για το τμήμα Σόλωνος - Παπαδάκη κατασκευή επιφανειακά.

MελλσVΠKές επεκτάσεις προβλέπονται δυπκά προς τη βιομηχανική περιοχή,

χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή του ΟΣΕ, βόρεια προς το στρατόπεδο Παύλου

Μελά και ανατολικά με έναν κλάδο προς Κάτω τουμπα- Xαρtλάoυ και έναν δεύτερο προς

Καλομαριά - Αεροδρόμιο.

5.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις κα. οφέλη από τη δημιoψyiα του ελαφραύ μετρό

5.4.1. Μείωση χρόνων διαδρομής

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες επιβατών:

ο Επιβάτες των οποίων και η προέλευση και ο προορισμός βρίσκονται

στη ζώνη επφροής του ελαφρού μετρό. Για τους επιβάτες αστούς οι

χρόνοι διαδρομής με το ελαφρύ μετρό θα είναι 1/2 - 1/3 των

σημερινών χρόνων διαδρομής.

ο Επιβάτες των οποίων μόνον η προέλευση ή ο προορισμός

βρίσκονται στη ζώνη επφροής του ελαφρού μετρό, δηλαδή κάνσον

μια μετεmβίβαση. Για τους επιβάτες αυτούς οι νέοι χρόνοι

διαδρομής θα είναι το 1/2 - 1/3 των σημερινών χρόνων διαδρομής.

ο Επιβάτες των οποίων ούτε η προέλευση ουτε ο προορισμός

βρίσκεται στη ζώνη επφροής του ελαφρού μετρό και οι οποίοι θα

εmλέξOυν είτε ,να KάνOUΝ δύο μετεπιβιβάσεις (από λεωφορείο σε

ελαφρύ μετρό και από ελαφρύ μετρό σε λεωφορείο) είτε να

χρησιμοποιήσουν μόνον λεωφορεία. Πρόκειται Ύια τους κατοίκους
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των βορείων και δυτικών συνοικιών που μετακινούνται προς τις

ανατολικές συνοικίες και που δεν εξυπηρετούνται από το ελαφρύ

μετρό. Για αυτή την κατηγορία επιβατών η μείωση των χρόνων

διαδρομής που θα προκύψει θα είναι από αμελητέα μέχρι το 113 του

σημερινο" χρόνου διαδρομής. ΣημαντΥCΉ μείωση των χρόνων

διαδρομής για τους εmβάτες αυτοuς θα προΚ1\ψει μετά από τη

δεUτερη φάση προγματοποίησης του έργου (επεκτάσεις), οπότε το

ελαφρ" μετρό θα εξυπηρετεί τις δυτικές συνοικίες (μέχρι τη

βΙOμηχανΥCΉ περιοχή), τις βόρειες (μέχρι το στροτόπεδο Παuλου

Μελά) τις βορειοανατολικές (Χαριλάου, Τοuμπα) και τις ανατολικές

(Καλαμαριά).

Εκτιμάται ότι ως ποσοστό του συνολικού αριθμού μετακινούμενων με δημόσια

μέσα μεταφορός που θα προΚ1\ψει ως ουνέπεια της υψηλής μέσης ταχuτητας (30 km/h) του

ελαφρού μετρό και του ανεπηρέαστου της κίνησής του από τις επικρατούσες

κυκλοφοριακές συνθήκες αποτελεί κρίσιμη παράμετρο που συνηγορεί θετικά για τη

σκοπιμότητα δημιουργίας του ελαφρο" μετρό.

5.4.2. Επιπτώσεις στην ιruι<λoφoρία

Η υπόγεια ένταξη του ελαφρο" μετρό θα έχει πολλαπλές ευμενείς επιπτώσεις στο

κυκλοφοριακό.

Θα απαλλάξει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης από τον μεγάλο αριθμό

λεωφορείων. Έχουν καταμετρηθεί στην οδό Εγνατία (μπροστά στο Αλκαζάρ και με

Kατεtlθυνση προς Βαρδάρη) κατά τις ώρες αιχμής 150 - 200 λεωφορεία που wοδυναμοuν

με 450 - 600 ΜΕΛ. Η εmλoγή να κατασκευαστείτο ελαφρό μετρό υπόγεια θα απαλλάξει

τις κεντρικές οδικές αρτηρίες από τα λεωφορεία, ο αριθμός των οποίων θα μειωθεί

σημαντικά. Η εξοικονόμηση χώρου που θα προΚ1\ψει εκτιμόται σε μια λωρίδα ανά

KατεUθυνση για την Εγνατία και σε μια λωρίδα περίπου για τις παράλληλες oδoUς Ερμοu,

Τσιμωκή, Μητροπόλεωςκαι Βασ. Όλγας, Δελφών. Οι λωρίδες που θα απελευθερωθοuνθα

επιτρέψουν στις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλεως να αναπνεΟΟουν.

Ως άμεση συνέπεια θα προκύψει αύξηση της ταχύτητας και κανονικότηταστη ροή

της κίνησης των οχημάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μείωση του χρόνου
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διαδρομής και για αυτούς που θα εξακολουθούν 'να χρησιμοποιούν το εmβαηKό τους

αυτοκίνητο.

Η κανονικότητα στην κίνηση των οχημάτων θα έχει ως συνέπεια τη μικρότερη

κατανάλωση καυσίμων, δηλαδή μικρότερη δαπάνη για τις μετακινήσεις.

Η εξοικονόμηση χώρου στις κεντρικές οδικές αρτηρίες σημαίνει ακόμη όπ η πόλη

της Θεσσαλονίκης θα διαθέτει κάποιες μικρές εφεδρείες για την ανπμετώπιση της αόξησης

των ιcυιcλoφoΡOύντων αυτοκινήτων, ώστε να μη χρησιμοποιηθεί για ανάσχεση της

επερχόμενης κυκλοφοριακής aσφυξίας η λήψη μέτρων αστονομικοό χαροκτήρα.

5.4.3. Επιπτώσεις στο περιβάλλον

Οι εκπεμπόμενοι ρόποι από τα διάφορα οχήματα εξαρτώνται από τον τόπο του

οχήματος, τα χαροκτηρισπκά της κυκλοφορίας (ταχότητα, κανονικότητα) και τα

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Οι επtπtώσεt.ς που θα προέλθουν από την

κατασκευή του ελαφρού μετρό θα αφορούν ιcυρίως:

Α) Τη μείωση των εκπεμπόμενων ρόπων από τα λεωφορεία, εξαιτίας της

απομάκρυνσης μεγάλου αριθμού τους από ης κύΡΙες κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Β) Τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων από τα επιβατικά και λοιπά οχήματα,

εξαιτίας της μεγαλότερης κανονικότητας που αναμένεται όπ θα επέλθει στην κυκλοφορία

και της αόξησης της μέσης ταχότητας κίνησης.

Έτσι, μόνο από την απομάκρυνση των λεωφορείων στην Εγνατία υπολογίσθηκε όπ

η ημερήσια ρόπανση θα μειωθεί στις παρακάτω πμές:

4.873 kgrCO

26.580 kgr ΝΟχ

13.290 kgr HC

Είναι λοιπόν προφανές όπ η μείωση της ατμοσφαιρικής ρόπονσης ποο θα προκόψει

ως σuνέπεια της λειτουργίας τοο ελαφροό μετρό σuνηγoρεί θεπκά για την πραγματοποίηση

αυτού του έργου.

Σημανnκή θα είναι και η μείωση της ηχορόπανσης ποο θα προκόψει

Πρέπει να σημειωθεί ακόμη όη η υπόγεια κiνηση του ελαφρού μετρό κατά μήκος

μεγάλων αρτηριών αναμένεται .να προκαλέσει πολό μικρή ηχητική όχληση σης

παροκείμενες χρήσεις γης.
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Συνεπώς και η αναμενόμενη μείωση της ηχορύπανσης συνηγορεί θετικά για τη

σκοπψ.ότητα κατασκευής του ελαφρού μετρό.

5.4.4. Επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμων

Η λειτουργία του ελαφρού μετρό θα προκαλέσει σημαντική μείωση στην

κατανάλωση καυσίμων:

Α) Από την πολύ μικρότερη Kατανάλmση καυσίμων που έχει το ελαφρύ μετρό σε

σύγκριση με τα λεωφορεία και που ανά μεταφερόμενο επιβάτη είναι τρεις φορές περίπου

μικρότερη.

Β) Από τη μικρότερη Kατανάλmση καυσίμων που θα έχουν τα άλλα μέσα

μεταφοράς εξαιτίας της αύξησης της ταχύτητας κίνησης και της μεγαλύτερης

κανονικότητας στην κυκλοφορία.

Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ύτι το ελαφρύ μετρό θα κινείται με ηλεκτρική ενέργεια,

που σε μεγάλο ποσοστό παράγεται εγχώρια, προκύπτει ότι υπάρχει σαφής σκοπιμότητα

από την πλευρά της κατανάλωσης καοοίμων για την κατασκευη του ελαφρού μετρό.

5.4.5. Επιπτώσεις στην ασφάλεια

Η υπόγεια ένταξη του ελαφρού μετρό θα έχει πολλές ευεργετικές συνέπειες στην

ασφάλεια της κυκλοφορίας μειώνοντας:

Α) Τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα λεωφορεία, τα οποία ανέρχονται σε

700 - 800 ετησίως.

Β) Τα ατυχήματα μεταξύ των λοιπών οχημάτων, εξαιτίας της μεγαλύτερης

κανονικότητας στην κυκλοφορία.

Προκύπτει λοιπόν ότι και ως προς την ασφάλεια υπάρχει σκοπιμότητα για τη

δημωυργία του ελαφρού μετρό.
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6. Μετρό

6.1. Το χρονικό των συμβάσεων

Μετά από τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού, το

Ελληνικό Δημόσιο ανέθεσε τ/ν κατασκευή. λειτουργία και συντήρηση του μετρό

Θεσσαλονίκης στην κοινοπραξία «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε,» (ΘΜΑΕ), η οποία

απαρτiζεται από 5 διεθνείς εταφίες υπό την ηγεσία της Booygues Τ"ν,υχ Pυblics. Η

σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 1999. Η 25ετής διάρκεια

παραχώρησης καλύπτει:

./ Μια περίοδο5 ετών για τ/ν κατασκευή.

./ Μια περιοδο20 ετών για τη λειτουργίακαι συντήρηση.

Η σύμβαση ΡΡΡ (σύμπραξη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικσύ τομέα) είναι μια τumκή

σύμβαση Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης (ΜΚΧΕ) 25 ετών,

με την εξής δομή:

~ Μια σύμβαση υπεργολαβιας για το τμήμα της κατασκευής, η

οπο,α αναriθεται στην Κοτνοπραξ,α Κατασκευής του Μετρό

Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσία της Bouygues, με μετόχους τους

Bouygues Ι Bombardie, Ι Systra. Η νί, ΟΤΙ επωμίζεται την

JC6ρωση των τεχνικών εmλoγών.

~ Μια άλλη σύμβαση υπεργολαβίας για το τμήμα της λειτουργίας

και συντήρησης, η οποία ανατίθεται στην Μετρό Θεσσαλονίκης

ΑΕ, υπό την ηγεσία της νί, ΟΤΙ, με μετόχους τους νί, ΟΤΙ Ι

Bouygues Ι Bomb"die,.
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ΔIά'Υραμμα 6.1.: Σύμπραξη Δημόσιου -Ιδιωτικού Toμtα

Ελληνικό Δημόσιο

...
Σύμβαση Παραχώρησης

...
Παραχωρησιούχος

θΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

" ~
Σύμβαση Κατασκευής

...
ΚΚΜθ

Κοινοπραξία Κατασκευής

Σύμβαση ΛεlτουρΥίας & Συντήρησης

...
Εταιρία Λειτ. & Συντ.

ΜΕΤΡΟ θEΣΣAΛONlΚllΣ Α.Ε.

Πίνακας 6.1.: Το χρονικό της σύμβασης και το χρονοδιά'Υραμμα του έρΥου

5Φε ίου 1999 Υ Ί τ/' ΣύμβασΙ"

Ι Απριλίου 1999 Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης από το

Ελληνικό Κοινοβούλιο
2' Τοίμηνο 2002 ΧοnιιατοΟΙΚΟνΟl.1ικό Κλείσιιιο

3' Τownvo 2006 Ολοκλ' Kατασκειmo· ΈναοΕη ΛειτουρΥίας

3' Τοίμηνο 2026 Λήεη Πεοιόδου Παοα1ώ

3' Townvo 2029 Λ"Εη Πεοιόδου Υπο
,

ΠηΥη. (Μετρο θεσσαλονικης, 2(02).

6.2. Η κοινοπραξία «θεσσαλονίκη Μετρό»

Στην κοινοπραξία «Θεσσαλονίκη Μετρό» συμμετέχουν οι εταψίες Bouygues με

ποσοοτό 57,5%, η Bombardier με 30%, η Via GTI με 7,5% και η Systra με 5%.
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Γράφημα 6.1.: Συμμετοχή των εταιριών στην κοινοπραξία «θεσσαλονίκη Μετρό))

Η Bouygues είναι ένας από τους _κόσμιους 'ΙΥέτες στη χρηματοδότηση έf1YύJV,

με αναγνωρισμένη ειδίκευση στην κατασκευή σηράγγων και είναι υπεύθυνη γ1Ο. το τεχνικό

και χρηματοοικονομικό σχήμα του έρΥου καθώς και για τα έρΥα πολιτικοι'. μηχανικοU.

Η Bombardier lnc. δραστηριοποιείται στους τομείς της αεροναυπηγικής, του

τροχαίου υλικοι'. και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που σχετiζovται με τα προϊόντα

και την εξειδίκευσή της. Ως πayKόσμιoς ηγέτης στον τομέα του τροχαίου υλικοι'>, θα

προμηθεύσει το τροχαίο υλικό και το αυτόματο σύστημα λειτoυρyίaς και σηματοδότησης.

Η Systra - Sofretu, μέλος του τμήματος μελετών και σχεδιασμού του Οf1Yανlσμού

Μαζικών Μεταφορών του ΠαρισιοΙ; (ΜΤΡ), είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρία στην

εξιryωγή τεχνσyνωσiας σχεδιασμού σιδηροδρομικών και αστικών μεταφορών. Η SNC

Lavalίn αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα του σχεδιασμοΙ; και της μελέτης

σιδηροδρομικών έρΥων και έρΥων πολιτικοι'. μηχανικοU. Οι δΟΟ αυτές εταιρίες είναι

υπεύθυνες για τις με)iτες, τη χάροξη της γραμμής και το σχεδιασμό των σταθμών και

σηράγγων.

Τέλος, η Υί. G.T.I. είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία διαχείρισης

συστημάτων μετρό και 'ΙΥέτης των ιδιωτών διαχειριστών δημοσίων μεταφορών στη

Γαλλία. Παρέχει όλη την εξειδίκευσή της για τη λειτουf1Yία, εκμετάλλευση και συντήρηση

του δΙKτUoυ, καθώς και γ1Ο. την εκπαίδευση του ,ντόmoυ προσωπικοU.
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6.3. Περιγραφή του δικτύου του Μετρό

Στην πρώτη φάση κατασκευής του Μετρό προβλέπεται ένα δίκτυο 14 Σταθμών,

συνολucού μήκους 9,4 χλμ. με μελλοντικέςεπεκτάσεις προς Σίνδο. το Στρατάπεδο Π. Μελά

μέσω της οδού Λαγκαδά, Άνω και Κάτω Τούμπα, Χαριλάου και Καλαμαριά. Το δίκτυο

των σταθμών έχει αφετηρία το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και συνεχίζει εντός των-
παλαιών τειχών της πάλης με 4 σημαντικούς σταθμαύς προβολής. στην πλατεία

ΔημoKρoτiας. στην 000 Βενιζέλου, στην 000 Αγίας Σοφίας και στην περωχή Συντριβανίου.

Ακολαυθούν οι σταθμοί Πανεπιστημίου, Παπάφη, Ευκλείδη, ΦλέμΙΥΥΚ, Ανάληψης,

Μακεδονίας, Βούλγαρη, ΜεΥ. Αλεξάνδρου και το τέρμα στην περωχή Χαριλάου στο

σταθμό Παπαναστασίου.

Aναλυτιιcάοι Σταθμοίεiναι:

ν" ΤερματικόςΣταθμόςΝέου ΣιδηροδρομικούΣταθμού

ν" ΣταθμόςΠλατείαςΔημoKρoτiας(Βαρδαρίου)

ν" Σταθμός Βενιζέλου(Αλκαζάρ)

ν" ΣταθμόςΑγίας Σοφίας

ν" ΣταθμόςΣυντριβανίου

./ ΣταθμόςΠανεπιστημΙ0υ

ν" ΣταθμόςΠαπάφη

ν" ΣταθμόςΕυκλειδη

ν" ΣταθμόςΦλέμΙΥΥΚ

ν" ΣταθμόςΑνάληψης

ν" ΣταθμόςΜακεδονίας(Πατρικίου)

ν" ΣταθμόςΒούλγαρη

ν" ΣταθμόςΝέας Ελβετίας

./ ΤερμαnκόςΣταθμόςΠαπαναστασίου

Ο χρόνος διαδρομής απά το Ν.Σ.Σ. έως το σταθμό της Παπαναστασίουθα είναι

περίπου J8 λεπτά, ενώ οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν το νέο μέσο υπολογίζονται σε

18.000 ανά ώρα και κατε\)θυνση σε ώρες αιχμής και σε τουλάχιστον 35 εκατ. το χρόνο.

Όλοι οι σταθμοί θα διαθέτουν σύστημα ιcλιμαnσμοu, ΙCUλ1όμενες σκάλες και ανελΙCUΣτήρες

(Μετρό Θεσσαλονίκης, 2001).
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6.4. Επεκτάσεις δικτύου του Μετρό

Οι μελλονnκές επεκτάσεις του δικτύου θα γίνουν:

" προς Σίνδο από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό,

" προς τις Δυπκές συνοικίες μέσω της οδού Λαγκαδά από το Σταθμό

Πλατείας Δημοκροτίας,

./ προς Άνω και Κάτω Τούμπα και Χαριλάουαπό το Σταθμό Παπάφη,

" προς Καλαμαριά από το Σταθμό Πατρικίου (Μακεδονίας).

6.5. Τυπολογία των σταθμών

Η προβολή του Μετρό γίνεται μέσω των σταθμών. Για το λiYyo αυτό, η

αρχιτεκτονική τους καθορίζει το πρόσωπο του μεταφορικού αυτού συστήματος προς το

κοινό που εξυπηρετεί και διαμορφώνει το χαρακτήρα όχι μόνο κάθε περωχής, αλλά και

oM'>ΙCΛηpης της πόλης. Οι σταθμοί κατατάσσονται με κριτήρια τη θέση τους στο δίκτυο, τη

θέση τους στην πόλη και τη μέθαδο κατασκευής τους:

, Ενδιάμεσοι και Τερματικοί σταθμοί:

Οι δώδεκα σταθμοί είναι ενδtάμεσoι, ενώ τερμαnκοί είναι ο σταθμός

Παπαναστασίου και ο σταθμός του Νέου Σιδηροδρομικού σταθμού.

)- Ανάλογα με τη θέση τους στην πόλη διακρiνoνται σε:

Σταθμούς προβολής, Σταθμούς ειδικής σημασίας, Σταθμούς τοπικής σημασίας.

}οι- Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους.

Υφίσταται καΠlΥοριοποίηση των σταθμών ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους,

αν δηλαδή κατασκευάζονται σε μεΥάλο βάθος ή όχι και αν !;χουν κεντρικές αποβάθρες ή

όχι (<Μακεδονικό Μετρό», 1993).
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6.6. Ακριβείς θέσεις των σταθμών - Βασικά ζητήματα σχεδιασμού - Προτεινόμενες

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

6.6.1. Τερματικός Σταθμός Ν. Σ. Σταθμού

Ο σταθμός αUΤός είναι ο πρώτος του συστήματος Μετρό και τοποθετείται ακριβώς

στο εμπρόσθιο τμήμα του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού. Αναμένετο..ι .να είναι από τους

μεΥαλύτερους σταθμούς του συστήματος (12.000 επιβάτες ανά ώρα αιχιιής) και ο

μεΥαλύτερος σταθμάς μετεπιβίβασης με δέκα λεωφορειακές γραμμές.

»- Βασικά ζητήμα:rα σχεδιασμού

Τα κύρια ζητήματα που τίθενται για το σχεδιασμό του είναι η πολύ καλή σύνδεση

των δύο βασικών κυκλοφοριακών συστημάτων που είναι το Μετρό και ο Σιδηρόδρομος. η

άνετη λειτουργία του σαν κύριος σταθμός μετεπιβίβασης, καθώς και η άνετη κίνηση των

επιβατών μέσα στους χώροος του, με στόχο την εξυπηρέτησή τους και την προβολή της

πόλης.

). Η προτεινόμενηκυκλοφοριακήρύθμιση--.
Η πρόΤψnlαποβλέπειστο να δώσει μία άρτια λειτουργικάοργάνωση των κινήσεων

.~

των πεζών και οχημάτωνκαι παράλληλανα διασώσειτο μεγαλύτεροτμήμα του ακάλυπτου

χώρου που διαθέτει ο ΝΣΣ, καθώς και της αυλής του υπάρχοντος σχολείου. Βάσει της

κυκλοφοριακήςσύνδεσης είναι ένας νέος παράλληλλJς με την οδό Μοναστηρίου δρόμος

που ξεκινάει από τους Αγίους Πάντες και καταλήγειστην οδό KαλλJύ. Ο δρόμος αυτός έχει

δύο τμήματα που είναι αντίστοιχα μονόδρομοικαι συγκλίνουν στην είσοδο του ΝΣΣ. Το

τμήμα του δρόμου αυτού που ξεκινά από την οδό Καλού χρησιμοποιείται από τα

λεωφορεία και καταλήγοντας στην είσοδο του ΝΣΣ διευρύνεται για να αναπτuχθoύν οι

ζητούμενεςδέκα (10) στάσεις των αντίστοιχων λεωφορειακών γραμμών μετεπιβίβασης. Το

τμήμα του δρόμου αυτού που ξεκινά από τους Αγίους Πάντες χρησιμοποιείται από τα

υπόλλJυαι σχήματα (Ι.Χ., ταξί κλπ.) με διακεκριμένες για κάθε κατηγορία οχημάτων

λωρίδες κυκλοφορίας.
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6.6.2. Σταθμός πλατείας Δημοκρατίας (Βαρδαρίou)

Ο σταθμός αναπτύσσεται ακριβώς κάτω από το σημαντικότερο κυκλοφοριακό

κόμβο της Θεσσαλ<>νίκης. ενώ ο ευρύτερος χώρος της Πλατεiας ΔημoKρατiας είναι ίσως το

~αρακτηρισΤΙKότερo και πιο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο της πόλης.

Για το σταθμό αυτό ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η αναμενόμενη

αποκάλυψη ιδιαίτερα αξιόλσΥων αρχαιολσΥικών ευρημάτων (Δυτικό τείχος, Μέση οδός,

Χρυσή Πύλη, κλπ.). Ο σταθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος του συστήματος με πρόβλεψη

μετακίνησης 19.000 ατόμων ανά ώρα αιχμής και παράλληλα σημαντικό κέντρο

μετεπιβίβασης με 8 λεωφορειακές γραμμές που καταλήγουν σε αυτόν.

)- Βασικά ζητήματα σχεδιασμού

Τα κύρια ζητήματα που τίθενται για το σχεδιασμό του είναι η δω:τήρηση και

ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου που αναμένεται να αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια

των εργασιών κατασκευής του σταθμού. η διατήρηση, ανάπωξη και αναβάθμιση του

σημερινού ιδιαίτερου χαρακτήρα της πλατείας σε συνδυασμό με τη βελτίωση της κίνησης

των πεζών σε αυτήν. Είναι γνωστή σε όλοι.ς η εξαφετικά πολύπλοκη κίνηση των πεζών

στον τόσο έντονα κυκλοφοριακά φορτισμένο κόμβο της πόλης ακόμη, η δυνατότητα

άμεσης ανάπτυξης του συστήματος του Μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες χωρίς να

παρενοχληθεί η καθημερινή λειτoυργiα του σταθμού και τέλος η άρτια λειτουργική σχέση

μεταξύ των στάσεων των λεωφορειακών γραμμών και των βασικών γραμμών του Μετρό.

)00 Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση

Όπως αναφέρθηκε, ο κόμβος της mατείας Δημοκρατίας είναι ο πλέον φορτισμένος

κυκλοφοριακά κόμβος της πόλης, ενώ ο σταθμός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σταθμός

μετεmβίβασης με 8 λεωφορειακές γραμμές. Το πρόβλημα της κίνησης των λεωφορείων και

της μετεmβίβασης του επιβατικού κοινού επιλύεται χωρίς να επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά

και οπτικά η πλατεία, στοιχείο που συμβάλλει στην αναβάθμισή της. Αναλυτικά, κατά

μήκος της Εγνατίας οδού δημιουργούνται δύο λωρίδες αποκλειστικής κίνησης λεωφορείων

εκατέρωθεν του άξονα χωρίς ,να μειωθεί το πλάτος της οδού. Στους δύο αυτούς

λεωφορειοδρόμους κινούνται τα λεωφορεία που καταλήγουν ή ξεκινούν από την περιοχή

του σταθμού αυτού.
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6.6.3. Σταθμός Βενιζέλου (Αλκαζάρ)

Ο σταθμός αναπτύσσεται στο ύψος του Αλκαζάρ και του κεντρικού κτψίου του

Δημαρχείου. Η περιοχή του σταθμού είναι το κέντρο της εμπορικής κίνησης της πόλης,

- αποτελώντας παράλληλα ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του ιστορικού της κέντρου.

Η πληθώρα των μνημεiων στη περιοχή καθώς και τα μνημεία της Ρωμαϊκής περιόδου και

των χρόνων του Βυζαντίου που αναμένεται .να αποκαλυφθούν καθιστούν το σταθμό έναν

από τους σπουδαιότερους του συστήματος του Μετρό. Τέλος, ο σταθμός αυτός είναι από

τους μεγαλύτερους με πρόβλεψη μετακίνησης 15.000 ατόμων ανά ώρα αιχμής.

~ Βασικά ζητήματα σχεδιασμού

Τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ανnμετωmστούν είναι η διατήρηση και

ανάδειξη του σημαντικού μνημείου του Αλκαζάρ, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των

αρχαιολογικών ευρημάτων που πρόκειται να αποκαλυφθούν στην περιοχή, η διατήρηση

και αξ10ποίηση των δΟΟ βασικών διευρύνσεων που υπάρχουν στα σημεία διασταύρωσης

των οδών Βενιζέλου και Eγνατiα και τέλος η διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και

Iδtaittpa της διάσχισης της Eγνατiας οδού στο σημεiο αυτό της πόλης.

6.6.4. Σταθμός Αγίας Σοφίας

Ο σταθμός θα κατασκευαστεί κάτω από την Εγνατία και στο ύψος της οδού Αγίας

Σoφiας. Η περιοχή του σταθμού χαραKτηρiζεται ως «κέντρο της Παλιάς Πόλης» και είναι

από τα σημανηκότερα τμήματά της )Jyyro των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει, καθώς και

των πολλών μνημεiων που διατηρούνται σε χρήση μέχρι σήμερα Ο σταθμός προβλέπεται

να είναι από τους μεγαλύτερους του συστήματος εξυπηρετώντας περίπου 10.000 άτομα

ανά ώρα αιχμής.

~ Βασικά ζητήματα σχεδιασμού

Τα βασικά ζητήματα σχεδιασμού που τiθενται είναι η ανάδειξη των μνημεΜν της

περιοχής (Αχεψοποίητος, Aγiα Σοφία, Λουτρά, κλπ.), η διατήρηση και αξlΟποiηση των

δύο βασικών πλατειών της (πλατεία Αγ. Σoφiας - πλατεiα Ηρώων) και η διευκόλυνση της

κίνησης των πεζών στην έντονα κυκλοφοριακά φορτισμένη Εγνατία οδό στο τμήμα αυτό
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της πόλης. Θα πρέπει να σημειωθεί όη η κίνηση τou επιβαηκού κοινοι) δΙΕUΚΟλUνεται

ακόμη περισσότερο με την uπαρξη και άλλων δuο εισόδων στο σταθμό που βρίσκονται στο

uψος των Λουτρών. στοιχείο πou θα διευκολύνει και θα αυξήσει την εmβαnκή κίνηση του

σταθμού.

6.6.5. Σταθμ6ς Συvτριβανίσυ

Ο σταθμός αναπτύσσεται κάτω από την οδό Εγνατία στο σημείο συμβολής της με

τις οδούς Αγγελά"'l και Εθνικής Αμύνης. Αποτελεί το δεύτερο σε σημασία ΚUKλoφOριαKό

κόμβο της πόλης μετά την πλατεία Δημοκρατίας. Ο σταθμός τοποθετείται σε ένα μεγίστης

ιδιαιτερότητας αρχαιολογικό χώρο πάνω στη διασταύρωση δύο σημανηκών κυρίων

αξόνων της πόλης, την Εγνατία οδό και την Εθνικής Αμύνης. Ο κάθετος αυτός άξονας με

τις γειτονικές ΤΟ\)ζ συντεταγμένες περιλαμβάνει όλο το ΠOλιnσηKό <<γίγνεσθαι}) της πόλης.

δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. τη Διεθνή Έκθεση, το Κρατικό Θέατρο, το

Αρχαιολογικό Μουσείο, τους χώρο\)ζ αναψυχής και τα πάρκα. Το κοινό που θα

εξυπηρετείται από το σταθμό αυτό, εκτός από τους κατοίκους της περιοχής, ΤΟ\)ζ

επισκέπτες των νοσοκομείων και τους φοιτητές. αναμένεται να αποτελείται σε μεγάλο

βαθμό από επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης και τουρίστες των μνημείων της πόλης, που

σtrYKεντρώνει με τόση πυκνότητα η περιοχή.

»- Βασικά ζητήματα σχεδιασμού

Τα βασικά ζητήματα 1Wυ τίθενται για το σχεδιασμό αυτού του σταθμού είναι η

καλύτερη δυνατή ένταξη των προσπελάσεων στο σταθμό και η άρnα λειτουργική

οργάνωση των επιμέρο\)ζ επιπέδων και του σταθμού στο σύνολό του, η αποσυμφόρηση της

κυκλοφορίας σε έναν ιδιαίτερα προβλημαηκό κυκλοφοριακό κόμβο, τουλάχιστον στο

ποσοστό που αφορά τους πεζoUς. η λειτουργικότερη ένταξη της Πανεπιστημιούπολης στον

πολεοδομικό ιστό και τέλος η ανάδειξη των μνημείων της περιοχής και συμβολή τους στη

Ίενικότερη προσπάθεια πολιπστικής αναβάθμισης της πόλης.
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6.6.6. Σταθμός Πανεπιστημίου

Ο σταθμός αναπruσσεται κάτω από τ/ σuμβoλή των οδών Κ. Καραμανλή και 3
ης

Σεπτεμβρίου. ·Ερχεται .να τοποθετηθεί σε μία ζώνη του τμήματος αυτού της πόλης. όπου

υπάρχουν χρήσεις ιδιαίτερης σημασίας και που μελλοντικά 1ψόκειται να αναπτt)χθOύν

ακόμη περισσότερο. Η ι'mαρξη του ΑΠΘ, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, του

Αλεξάνδρειαυ Μελάθρου, της ΔΕΘ και τέλος της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής σε

συνδυασμό με ορισμένα από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της πόλης (ΑΧΕΠΑ και 424

Στρατιωτικό Νοσοκομείο), είναι οι χρήσεις που χαρακτ/ρίζουν την ευρύτερη περιοχή του

σταθμού. Είναι σταθμός μετεπιβίβασης για δύο λεωφορειακές γραμμές, ενώ εκτιμάται ότι

το επιβαπκό κοινό θα φτάνει τα 8.000 άτομα ανά ώρα αιχμής.

};ο Βασικά ζητήματα σχεδιonμού

Τα κύρια ζητήματα που τίθενται για το σχεδιασμό του σταθμού αυτού είναι η

κατασκευή του σε χαμηλό ύψος λόγω της κατασκευής σήραγγας με το σύστημα ουl &

cover, το δομημένο περιβάλλον της περιοχής στο οποίο επικρατούν μοντέρνα κτίρια

(ΑΠΘ, Στρατιωτικές Σχολές, ΔΕΘ κλπ.) και τέλος, το ουγκεκριμένο κοινό - φοιτητές,

στρατιωτικοί και επισκέπτες της Έκθεσης - που θα χρησιμοποιεί αυτό το σταθμό.

6.6.7, Σταθμός Παπάφη

Ο σταθμός Παπάφη είναι ο πρώτος περιφερειακός σταθμός του συστήματος που δε

θεωρείται κεντρucός ή προβολής. Παρόλα αυτά, ο ρόλος του σαν σταθμός μετεπιβίβασης

τριών λεωφορειακών γραμμών, η θέση του σε μία από τις Π10 πuκvoδuμημένες περιοχές

της πόλης και το μέγεθός του καλύπτοντας ανάγκες 4.700 επιβατών ανά ώρα αιχμής, τον

κατατάσσουν σαν ένα από τους σημανπκότερους σταθμούς του συστήματος.

::r Βonικά ζητήματα σχεδιασμού

Τα βασικά ζητήματα σχεδιασμού του σταθμού είναι η κατασκευή του σε μεγάλο

βάθος κάτω από τη στάθμη του εδάφους, η άμεση σχέση του με το Ίδρυμα Παπόφη και

τέλος το εμπορικό κέντρο ΤΟΠ1κού χαρακτήρα στις οδούς Κορυτσάς - Παπόφη - Κ.

Καραμανλή, το οποίο αναμένεται να ανΑΠΤUΧΘεί σιryKεντρώνOντας χρήσεις αναψυχής,
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εμπορίου και υπηρεσiες τεχνoλιryίας αιχμής.

6.6.8. Σταθμ6ς EυκlεΙδη

Ο σταθμ6ς αυτός θα κατασκευασθεί υπογείως της οδού Κατσιμίδου αρχίζοντας από

τη ουμβολή της με την οδό KωνστανττvOυπόλεως και επεκτεινόμενος πέρα από τη

διασταύρωσή της με την οδό Παπαναστασ'ου. Είναι βασικά τοπικός σταθμός λόγω της

θέσης του και εξυπηρετεί μία περιοχή με οικιστικές, αλλά και ειδικές εκπαιδευτικές

χρήσεις.

)οι- Βασικά ζητήματα σχεδιασμού

Τα κύρια ζητήματα που τίθενται για τον σχεδιασμό του σταθμού αυτού είναι η

κατασκευή ταυ σταθμού σε μεΥάλο βάθος λί:ιΥω της ΑVayKαστικής μορφής της

οριζοντιayραφικής πορείας της σήραγγας, η αναγνωρισιμότητα του σταθμού, η άρτια

λειτουργικότητα και εποππκότητα των επιμέρους εmπέδων και των χρήσεών τους και

τέλος το κοινό που θα χρησιμοποιεί τον σταθμό και Ιδιαίτερα ο μεΥάλος αριθμός

σπουδαστών κατά τις ώρες αιχμής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι UΠΆΡΧει δυνατότητα

ανάπτυξης χώρου στάθμευσης στο σταθμό. Προτείνονται 3 όροφοι κάτω από την επιφάνεια

του δρόμου. με τον τελευταίο όροφο σαν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων χωρητικότ/τας

63 θέσεων.

6.6.9. Σταθμ6ς ΦλέμΙΥΥΚ

Ο Σταθμός ΦλέμΙVYK, μαζί με τον σταθμό Ευκλείδη είναι ο μικρότερος σταθμός του

συστήματος, εξυπηρετώντας σε ώρα αιχμής 1.500 άτομα. Αναπτύσσεται κατά μήκος της

οδού Δελφών στο ύψος της διασταύρωσης με τις οδούς Μακεδονίας και ΦλέμΙVYK Ο

χαρακτήρας του σταθμού είναι καθαρά τοπικός, βρίσκεται όμως σε μια περιοχή που είναι

μεν πυκνοδομημένη, το περιβάλλον της όμως διακρίνεται για την ποιότητά του.

}οι- Βασικά ζητήματα σχεδιασμού

Η κατασκευή του σταθμού γίνεται με μεσοπάτωμα και κεντρική αποβάθρα. Ο
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σταθμός προβλέπεται να έχει ιδιαίτερα περωρισμένο αριθμό επιβατών σε μια περιοχή που

είναι πυκνοδομημένη και ο χώρος εγκατάστασης του σταθμού ιδιαίτερα περωρισμένος.

(Χρησιμοποίηση του πάρκου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μακεδονίας 'Και

Δελφών).

» Προτεινόμενη κυκλοφοριΟΧή ρύθμιση

Για την αρτώτερη κυκλοφοριακή ρύθμιση της περlOχής προτείνεται να

μετατραπο6ν σε πεζόδρομο το τμήμα των οδών Μακεδονίας και Δελφών μέχρι την οδό

Φλέμινγκ, καθώς και η Β. Χιρς και να ενταχθούν ως πεζόδρομοι στο υπάρχον πάρκο. Στην

περίπτωση αυτή η σόνδεση της οδού Μακεδονίας με την οδό Δελφών υλοποιείται μέσω

της Φλέμινγκ καθέτως, και μετά από την οριατική κυκλοφοριακή μελέτη μπορεί να

μετατραπεί σε μονόδρομο. Με την πρόταση αυτή αναβαθμίζεται η κυκλοφοριακή

προτεραιότητα της οδού Δελφών σαν κύριος 'Κυκλοφοριακός άξονας και το κυριότερο

αναβαθμίζεται 'Και αυξάνεται ο χώρος του πάρκου που γίνεται ένας ευρύτερος χώρος

πράσινου, ενώ επιτυγχάνεται ευκολότερη πρόσβαση των πεζών στην κύρια είσοδο του

σταθμού.

6.6.10. ΣταΟμός Ανάληψης

Η θέση του αναπτύσσεται στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Δελφών και

μεταξύ των οδών Χατζηλαζάρου και Γυθείου. Είναι ένας από τους μικρότερους σταθμσός

του συστήματος και έχει 'Καθαρά τοπι'Κό χαρακτήρα. Το μέγεθος του εξυπηρετούμενου

επIβanKoύ 'Κοινού είναι ιδιαίτερα περιορισμένο 'Και αναμένεται να φτάσει τα 1.850 άτομα

ανά ώρα αιχμής.

» Βασικά ζητήματα σχεδιο.ομο6

Η κατασκευή του σταθμού γίνεται με μεσοπάτωμα 'Και 'Κεντρική αποβάθρα. Ο

σταθμός προβλέπεται να έχει περιορισμένο αριθμό επιβατών, ενώ ο διατιθέμενος χώρος για

την εγκατάστασή του είναι περωρισμένος εξαιτίας της ισχύοοοας ρυμοτομίας στην

περlOχή. Ο χώρος που διατίθεται για τη δημιουργία της μοναδικής εισόδου - εξόδου στο

σταθμό είναι το τριγωνικό τμήμα υπαίθριου χώρου στις οδούς Δελφών και Αναλήψεως.
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6.6.11. Σταθμός Μακεδονίας (Πατρικίου)

Ο σταθμός τοποθετείται σε άμεση επαφή με τη πλατεία Μ Πατρικίου και είναι ένας

σημανπκός σε μέΥεθος σταθμός που καλύπτει 3.200 άτομα ανά ώρα αιχμής. Παράλληλα,

θα ~ιτoυρyήσει και σαν σταθμός μετεmβiβασης για τρεις λn.JφOρειαKές γραμμές.

Σημειώνεται ότι ο σταθμός αυτός θα παραλάβει και το μελλοντικό κλάδο της επέκτασης-
του συστήματος προς Καλαμαριά.

» Βασικά ζητήματα σχεδιασμού

Τα κύρια ζητήματα που τίθενται γω τον σχεδιασμό του σταθμού αυτού είναι η

σχετικά αυξημένη επιβατική κίνηση του, σε συνδυασμό με το γεΥονός ότι θα ωtOτελέσει

παράλληλα και σταθμό μετεmβiβασης. EΠUΤΛΈoν, το γεγονός όπ ο σταθμός θα

κατασκευαστεί σε μεΥάλο βάθος, θα έχει μεσοπάτωμα και κεντρική αποβάθρα, καθώς

επίσης και η πρooπnκή ότι θα περιλάβει τη μελλοντική επέκταση προς Καλαμαριά, και ότι

θα κατασκευαστεί σε άμεση επαφή με τ/ πλατεία Μ. Πατρικίου που αποτελεί ένα κέντρο

που στεγάζει χρήσεις αναψυχής και εμπορικές δραστηριότητες, θέτουν καίρια ζητήματα

από άποψης σχεδιασμού. Άλλillστε, είναι γνωστό ότι σε Εβδομαδιαία βάση στην οδό

Σό40νος και στην ίδια την πλατεία ~ιτoυρyεί λαϊκή αγορά που καλύπτει nς ανάγκες της

ευρύτερης οικιστικής περιοχής.

6.6.12. Σταθμός BoUλγαρη

Ο σταθμός κατασκεΟΟζεται κάτω από τ/ν οδό ΠωtαOOKη στο σημείο

διασταύρωσής της με την οδό Βούλγαρη. Είναι σταθμός καθαρά tOmKOli χαρακτήρα, ο

μικρότερος σταθμός του συστήματος με πρόβ~ψη να καλύπτει nς ανάγκες 800 ατόμων σε

ώρα αιχμής. Παράλληλα ~ιτoυρyεί και σαν σταθμός μετεmβiβασης για δύο λεωφορειακές

γραμμές (σαγκεκριμένα nς γραμμές 7 και 33 του ΟΑΣΘ).

Το τμήμα αυτό της πόλης δεν είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημένο. Παρόλα αυτά το

σημείο όπου έχει υποδειχθεί η εΥκατάσταση του σταθμού παρέχει πολύ λίγα περιθώρω

ανάπroξης των επiyειων εΥκαταστάσεων.
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). Βασικά ζητήματασχεδιασμού

Η κατασκευή του σταθμού γίνεται υπόγεια σε δύο επίπεδα με μεσοπάτωμα και

κεντρική αποβάθρα. Ο σταθμός είναι ιδιαίτερα μικρός (πρόβλεψη 800 ατόμων σε ώρα

αιχμής) και καθαρά τοmκού χαρακτήρα. Ο διαθέσιμος χώρος για την εΥκατάστασή του

είναι περιορισμένος εξαιτίας της ισχύουσας ρυμοτομίας στην περιοχή. Αποτελεί

παράλληλιι σταθμό μετεmβίβασης για δύο λεωφορειακές γραμμές.

6.6.13. Σταθμός Νέας Ελβετίας

Ο σταθμός αυτός θα κατασκευασθεί υπόγεια της οδού Μιχαήλ Ψελλού μετά την

ανισόπεδη διασταύρωσή της με την Κ. Καραμανλή και θα είναι σημαντικός σταθμός

μετεmβίβασης για τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ (συγκεκριμένα 'Υ'α τις γραμμές 3, 33, 39, 58,

66,69, και 76). Πρόκειται για συλλεκτήριο σταθμό μεγάλου αριθμού εmβατών και μπορεί

'Υα θεωρηθεί κέντρο των Ανατολικών Συνοικιών της Θεσσαλονίκης.

)ο Βασικά ζητήματα σχεδιασμού

Τα κύρια ζητήματα που τίθενται για το σχεδιασμό του σταθμού είναι η

κυκλοφοριακή διαμόρφωση στο επίπεδο του δρόμου και η αξιοποίηοη του ρόλου του

σταθμού σαν σταθμού μετεπ1βίβασης, με τη δημιoυργiα τερματικών σταθμών λεωφoρεiων

στο χώρο πάνω από το σταθμό, ώστε τα λεωφορεία που ιανούνται από ης περιασπκές

περωχές να μετεmβιβάζOυν το κοινό στο Μετρό και να επιστρέφουν στον προορισμό τους

χωρίς να εισέρχονται στο κέντρο της πόλης. Ο σταθμός αυτός θα αποτελέσει την πύλη του

Μετρό προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τέλος, σημαντικό ζήτημα για το σχεδUΙΣμό

αποτελεί η κατασκευή του σταθμού σε χαμηλό βάθος και με δύο πλευρικές αποβάθρες.

6.6.14. Σταθμός Παπαναστασίου

Ο σταθμός αναπτύσσεται κάτω από την προέκταση της οδού Παπαναστασtoυ και

είναι ο τελευταίος σταθμός της διαδρομής πριν από το Αμαξοστάσιο. Είναι περιφερειακός

σταθμός τοπικής σημασiας και θα εξυπηρετεί μία περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο

πόλεως σχεπκά πρόσφατα και προβλέπεται να αναπroχθεί οικιστικά σε σύντομο χρονικό
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διάστημα.

)ο> Βασικά ζητήματα σχεδιασμού

Τα κύρια ζητήματα που τίθενται Ύια το σχεδιασμό αυτού του σταθμού είναι η

κατασκευή του σε βάθος που να μην επιτρέπει την ύπαρξη δύο ορόφων. η προσαρμσΥή του

σχήματος του σταθμού και η επέκτασή του κάτω από τους διαθέσιμους αδόμητους χώρους

του επιπέδου του δρόμου τέλος. ζήτημα τίθεται και Ύια την επιλογή του τύπου σχεδιασμού

του σταθμού με δύο πλευρικές ωτοβάθρες.

6.7. Τεχνικά στοιχεία και επιλο'Υές κατά την κατασκευή του έργου

Δύο κριτήρια διέπουν την οργάνωση των εργασιών και τις τεχνολιΥΥικές επιλΟ'Υές:

" Η προσαρμσΥή των μεθόδων διάνοιξης στις ιδιαιτερότητες του

υπεδόφους και της πόλης και

./ ο μέΥιστος δυνατός περωρισμός των εργασιών ώστε να μειωθεί η

επιφανειακήόχληση.

Όσοναφορό στη διάνοιξη της σήραηαςθα υιοθετηθούνδύο μέθοδοι:

» Με μηχάνημα Διάτρησης ΣηΡάΥΎων ΤΒΜ σε 3 χλμ.

» Με εκσκαφή και επικάλυψη σε 6,4 χλμ.

Οι δύο μέθοδοι διάνοιξης της σήΡσ:ΥΥας στη διαδρομή του μετρό
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Η χρήση μηχανήματος διάτρησης σηράγγων ΤΒΜ ελαχιστοποιεί την όχληση των

συνθηκών ζωής και κυκλοφορίας στη Θεσσαλσνίκη. Για το λ1ηο αυτό η τεχνική αυτή θα

χρησψοποιηθεί ευρέως κατά την κατασκευή.

Για τον περιορισμό της όχλησης, οι εκσκαφές θα έχουν μέγιστο μήκος 400 μέτρων

κάθε φορά. Έτσι, για παράδειγμα στην οδό Εγνατία η κυκλοφορία θα διατηρείται καθόλη

τη διάρκεια το\) έργου σε 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Ανάλογα με τη διάνοιξη της σήραγγας, θα δημιουργηθούν δύο τύποι σταθμού:

• 10 σταθμοί με πλευρικές αποβάθρες.

• 4 σταθμοί με κεντρική αποβάθρα.

)( .. ' -

;.:=-
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Οι σταθμοίαναλογαμε το είδος των αποβάθρωνπου θα έχουν

Το τροχαίο υλικό, όπως αναφέρθηκεήδη, παρέχεταιαπό την Bombardler Transpαrt.

Πράκειται για αρθρωτό κλιματιζόμενο όχημα, όμοιο με αυτά της γραμμής των Docklands

Light Rail στο Λονδίνο.
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ο τύπος οχήματοςτου Μετρό Θεσσαλονίκης

Πίνακας6.2.: Σvyκριτικός πίνακας λειτουργίας μετρό

Πόλη Γραμμή Χλμ. συριι-! έτος Eπι8άτεc ! tτoc
Λυών Α 2.000.000 55 εκατομι.ιύοια

Β 850.000 28 εκατouμύσια

Δ 3.600.000 56 εκατομμύρια

Λ1λ 1 6.500.000 30 εκατομμύσια

2 4.000.000 45 εκατομμύρια

Ρεν 1 1.200.000 Ι9 εκατομμύσια

ΛονδίνοDΙR 1 έως 4 3.010.000 30 εκατομμύρια

Θεσσαλονίκη 1 1.350.000 44 εκατομμύσια

Πηγη. (Μετρο Θεσσαλοvt1cης, 200 Ι).

Ο συρμός μπορεί ,να κυκλοφορήσει σε μονάδες ή σε ζεύγη. Το μετρό Θεσσαλονίκης

θα διαθέτει 36 οχήματα τα οποία θα απαρτίζουν Ι 8 ζεύγη ή συρμούς. Οι συρμοί που θα

λειτουργήσει η Μετρό Θεσσαλονίκης ΑΕ θα απαρτίζονται αποκλεωτικά από ζεύγη και θα

είναι αυτόματης οδήγησης. Κάθε συρμός μήκους 60 μέτρων θα εξοοηρετεί έως 568

επιβάτες, ενώ στους σταθμούς, η επιβίβαση θα γίνεται από 8 πλευρικές θύρες.

Το αυτόματο σύστημα μετρό Θεσσαλονίκης χρησιμοποιεί την αρχή επακολούθησης

αμαξοστοιχιών για τον έλf:yχo της ασφάλειας κίνησης των συρμών και των διαδρομών,

καθώς και συνεχούς ψηφιακής ασύρματης σύνδεσης για τη διασφάλωη της ομαλής
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Ν;ιτουΡΥίας. Το ίδιο σι'ιστημα Ν;ιτουΡΥεl ήδη σε πέντε μετρό στον κόομο: Βανκούβερ,

Ντιτρόιτ, Λονδίνο, Κουάλα Λοuμπο'ύρ και ΆγΊα/ρα. Έχει επίσης επtλεyεί από τις

αερολιμενικές αρχές των lffiA για τον σερολιμένα JFK της Νέας Υόρκης (Μετρό

Θεoααλoνlκης, 2001).

Τέλος, όοον αφορά οτη δημιoυpylα θέσεων εΡΥασίας, προβλέπονται:

~ 1.000 θέσεις εΡΥασίας κατά τη φάση κατασκευής.

~ 200 θέσεις εΡΥασίας κατά τη φάση Ν;ιτουΡΥίας και συντήρησης.
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7. Προαστιακός σιδηρόδρομος

Η προσπάθεια αναβάθμισης το\) ρόλο\) το\) σιδηροδρόμο\) στην Ελλάδα άρχισε στα

τέλη της δεκαετίας το\) '80. Η αναβάθμιση περιελάμβανε βελτιώσεις της \)ποδομής

ηλεκτροκίνησης της γραμμής, δρομολόγηση νέων ΣUρμών σόγχρονης τεχνολογίας κλπ.

Ένα σκέλος των σχεnKών προτάσεων αφοροΟΟε στη δρομολόΥηση προαστιακού τύπου

γρομμών. Κατά κύριο λόγο, οι προτάσεις αuτές αφορούσαν στη σύνδεση της Αθήνας και

του Πειραιά με τα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Ωστόσο, ένα σημαντικός αριθμός

παρόμοιων προτάσεων έχει διατυπωθεί και για τ/ν περιοχή τ/ς Θεσσαλονίκης χωρίς να

πάρουν τ/ δημοσιότητα των αντίστοιχων προτάσεων της περιοχής τ/ς πρωτεύουσας.

7.1. Ορισμός

Ο όρος «προαστιακός» (suburban) σιδηρόδρομος αναφέρεmι σε σιδηροδρομικά

συστήματα που συνδέουν ένα μεγάλο ασnκό (μητροπολιτικό) κέντρο με την ευρύτερη

περιφέρειά του. Άλλοι όροι με τους οποίους αναφέρονται τέτοια συστήματα είναι

«regional» (περιαστικός ή περιφερειακός) και «commutef») (όρος που αναφέρεται στην

καθημερινή μετακίνηση προς την εργασία) σιδηρόδρομοι. Παρόλο πο\) η λειτouργία των

παραπάνω συστημάτων είναι αρκετά παρόμοια., η διαφορά των λέξεων διαφωτίζει

oρισμiNα σημαντικά διαφορετικά χαρακτ/ρισnκά τους:

~ Ένας «προαστιακό9> σιδηρόδρομος ΕΞUπηρετεί περιοχές πou είναι ως επί το

πλείστον περιοχές κατοικiας, σnς οποίες επεκτείνεται η ίδια η κεντρική

πόλη.

;ο. Ένας «περιαστικός ή περιφερειακόζ)) σιδηρόδρομος συνδέει το κεντρικό

αστικό κέντρο με πόλεις που έχουν αυθύπαρκτη υπόσταση ως αστικά

κέντρο αν και μικρότερης εμβέλειας.

;ο. Ένας «commutef») σιδηρόδρομος έχει ως ιcόρια, αν όχι αποκλειστική,

λειτoυpyiα τη μεταφορά εΡΥαζομένων μεταξύ κατοικίας και εργασίας.

Από λειτouργική άποψη οι τρεις κατηγορίες επικαλύπτονται. Για παράδειγμα, η

σύνδεση με τα προάστια εξυπηρετεί σε με-Υω.ο βαθμό commuter μετακινήσεις αν και

προφανώς έχει επιβάτες και σε άλλες ώρες για άλλοος σκοπούς (μετάβαση σε αγορά,

αναψUΧΉ ή κοινωνucές εκδηλώσεις). Εξυπακούεται ότι οι γρομμές πα\) εξυπηρετούν κuρίως
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φyαζόμενoUς έχουν υψηλή επιβαηκή κίνηση σιryKεκριμένες ώρες και ημέρες και όχι

συνέχεια.

7.2. Διεθνής εμπειρία: Δυνατότητες και προβλήματα του μέσου

Οι σιδηροδρομικές γραμμές σε πολλές περωχές της Δυηκής Ευρώπης έχουν

μεγάλο παρελθόν, καθώς αναπτύχθηκαν από τα μέσα του 1900 αιώνα και αποτέλεσαν την

ιφώτ/ μορφή συγκοινωνιακού μέσου που αύξησε τ/ν κινηΤΙKότ/tα των πολιτών. Συνήθως,

σύγχρονοι ιφοοστιακοί δρομολογούνται στις ήδη υπάρχουσες Ύραμμές, οι οποίοι είτε

μοιράζονται τ/ν υποδομή με το συμβατικό σιδηρόδρομο είτε τον αντικαθιστούν. Η

κατασκευή εξ ολοκλήρου νέας υποδομής Ύια προαστιακό εtναι σπανιότερη και

δικαιολογείται σε ειδικές περιπτώσεις.

7.2.1. Συγκοινωνιακό έργο

Οι προαστιαΚΟ' σιδηρόδρομο\, κατά κανόνα. περιορίζονται σε ακτινωτές συνδέσεις

τ/ς περιφέρειας και των προαστίων με το μητροπολιτικό κέντρο. Συνήθως, δεν εtναι

εφικτή η ύπαρξη πυκνού tέτoωυ δικτύου, επειδή απαιτείται Ύ11 που είναι μεγάλης αξίας και

επειδή η υποδομή δημωυργεί προβλήματα ωιοκοπής των περιοχών, όπου διέρχεται (ειδικά

αν δεν είναι εφικτή η δημωυρΥία ανισόπεδων διαβάσεων στο οδικό δiκτuo). Έτσι, σε

διεθνές επίπεδο θεωρείται ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν ως το 10% των καθημερινών

μετακινήσεων:

Ακόμα και σε πόλεις που έχουν καλή κάλυψη [από πρoanτιoκό] όπως η Βομβάη, το

Ρίο ντε Τζανέιρο, η Μόσχα, το Μπουένος Άιρες και το ΓlOχάνεσμπoυrrικ ο

προαστιακός μεταφέρει λιγότερο του 10% των μετακινήσεων (Gwilliam, 2001)

Σε επτά ασηκός περωχές της Γερμανίας τη δεKαετiα του 1990, το σόνολο των

δημόσιων αστικών μέσων είχε ποσοστό από 10% έως 25%. Στο Μόναχο τα δημόσια

αστικά μέσα είχαν ποσοστό 24% (όπου συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις με

λεωφoρεiα, τρομ, μετρό και τον πρoασnαKό). Συμπερασμαηκά, η συμμετοχή του

προαστιακού στο συγκοινωνιακό έργο ενός μητροπολιτικού κέντρου δεν είναι ιδιαίτερα

μεγάλη, ωστόσο εξυπηρετεί πολύ ικανοποιητικά ορισμένες συΥκεκρψένες μετακινήσεις
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και συμμετέχει ως ένα σημαντικό στοιχείο του συστήματος σιryKOινωνιών.

7.2.2. 01.Α>κληρωμένο σύστημα σlJ'(KOινωνιών

Είναι πλέον κοινός τόπος η αναφορά σε ολοκληρωμένα (ή σwτoνισμένα)

συστήματα σιryKOινωνιών - μεταφορών. Για παράδειγμα, η επίσημη Βρετανική πολιτική

για τις μεταφορές (Α New DeaI for Transporι) δεσμεύεται ότι:

Πρέπει να προχωρήσουμε με μια συντονισμένη σuyKoινωνιακή πολΙΤJκή. Με αυτό τον

όρο εvvooύμε:

• συντονισμένη εντός και μεταξύ των διαφορετικών μέσων

ovγκoινωνιών και μεταφορών - έτσι ώστε κάθε ένα να συνεισφέρει

όλες του τις δυνατότητες και οι άνθρωποι να μπορούν να

μετακινούνται εύκολα από το ένα μέσο στο άΜο.

• συντονισμένη με το περιβάλλον - έτσι ώοτε οι συγκοινωνιακές 

μεταφορικές μας πολιτικές να υποστηρίζουν ένα καλύτερο περιβάλλον.

• συντονισμένη με το σχεδιασμό των 'ΧΡήσεων γης - σε εθνικό.

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε οι συγκοινωνίες - μεταφορές

να συνεΡγάζονται σrην υποστήριξη πιο αειφόρων επιλογών

μετακίνησης και να μειώνουν την ανάΥκη για μετακίνηση,

• συντονισμένη με τις πολιτικές μας για την εκπαίδευση, υγεία και

δημιουργία πλούιου - έισι ώστε οι μεταφορές - ουγκοινωνίες να

βοηθήσουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο δίκαιης και με

περισσότερες κοινωνικές ομάδες ενταγμένη σε QJ)τή (UΚ Department

for Transporι, 1998).

γπάρχει ένα πρόβλημα ορισμού του <<ολοκληρωμένου» συστήματος. καθώς συχνά

οι διάφορες χρήσεις του όρου υπονοούν διαφορετικές έν:νοιες. Το παραπάνω παράδειγμα

δείχνει το εύρος που η έννοια μπορεί να πάρει. Ωστόσο, φαίνεται ότι κοινά παραδεκτό

σημείο αποτελεί η συντονισμένη λειτουριΥα/ των διαφόρων μέσων ούτως ώστε να

συνεργάζονται και να μην ανταγωνίζονται σε σημείο που να διακυβεύεται η βιωσιμότητά

τους.
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Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Τράπεζας, ο ωτοτελεσματικύς συντονισμός

των μέσων αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για την επένδυση σε βαριά σιδηροδρομικά

συστήματα:

Τα πιο ακριβά συστήματα σιδηροδρόμων θα πρέπει να υιοθετηθούν μόνο μέσα στα

πλαίσια μιας ολοκληρωμένης δομής σχεδιασμού και χρηματοδότησης για να

σιγουρευτεί η βιωσιμότητα του συστήματος, ο αποτελεσματικός συντονισμός των

μέσων και η ανεκτή τιμολογιακή πολιτική για τους οικονομικά aσθενέστερoυς

πληθυσμούς (Gwilliam, 2001).

Στη Βιέννη, οι δημόσιες συΥκοινωνίες αύξησαν το ποσοστό χρήσης τους για τις

μετακινήσεις κατά 10% σε τέσσερα χρόνια λόγω του συνδυanμoύ μέτρων που

οδηγούν σε ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα μαζικών μεταφορών:

ο Κοινά εισιτήρια για όλα τα μέσα σε μια περιοχή.

ο Σταθμούς μετεπιβίβασης για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της

αλλαγής από το ένα μέσο στο άΜο.

ο Επέκταση του μετρό και του προαστιακού σιδηροδρόμου.

ο Σύγχρονα συστήματα ελαφρού επιφρ.νειακού μέσου στις οδούς της

πόλης.

ο Νέα γραμμή μετρό σε νέα περιοχή κατοικίας, και

ο εξατομικευμένο μάρκετΙνΥΚ στις νέες περιοχές κατοικίας (Rat. 2001).

7.2.3. Το παράδειγμα του προαστιακού σιδηρόδρομουτου Μονάχου

Στο Μόναχο, μια πόλη με πληθυσμό 2,4 εκ. κατοίκους και έκταση ευρύτερης

περιοχής 5,500 kιn" λειτουργούν έξι (6) γραμμές υπόγειου μετρά, W οποω καλύπτει την

κεντρική αστική περιοχή και δέκα (10) κύριες γραμμές προαστιακού σιδηροδράμου. Όλες

οι γραμμές του προαστιακού που είναι ακτινωτά διατεΤαΥμένες και έχουν ακτίνα που

φθάνει τα 45 χιλιόμετρα περίπου διέρχονται μέσα από το εμπορικό κέντρο της πόλης,

μάλιστα μέσα από μια κεντρική συνδετική γραμμή που συνδέει τις δυτικές με τις

ανατολικές περιοχές. Η συνδετική γραμμή μήκους 11,4 χιλιομέτρων από τα οποία τα 4,2

είναι υπόγεια συνδέει το θύσανο των γραμμών του κύριου (δυτικού) σιδηροδρομικού

σταθμού της πόλης με εκείνο των γραμμών του ανατολικού σιδηροδρομικού σταθμού.

Πρόκειται για μια πολύ έξυπνη, αλλά δαπανηρή κατασκευή, η οποία όμως συνέβαλε
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αποφασιστικά στη λάση του κuκλoφoριακoύ προβλήματος της πρωτείιουσας της Βαυαρίας

εν όψει των Ολυμπιακών αγώνων του 1972. Στις γραμμές του μετρό και του προαστιακού

έχουν προστεθεί ελάχιστες γραμμές τραμ και λεωφορείων εντός κέντρου και πόμπολλες

γραμμές εκτός κέντρου. έτσι ώστε η μετακίνηση προς οποιαδήποτε περιοχή της πόλης και

των προαστίων να εξασφαλίζεται με δυνατότητα μετεπιβίβασης με όλα τα διαθέσιμα μέσα

μαζικής μεταφοράς. Με τη συνδεnκή γραμμή εξασφαλίσθηκε 20λεπtoς ρυθμός

ακολουθίας διαδοχικών συρμών. Ο κοινός φορέας συγκοινωνιών της πόλης. που αποτελεί

άλλη μια επιτυχία αρμονικής συνεργασίας των διαφόρων OUj'κοινωνιακών μi;σων, μελετά

την κατασκευή μιας δεύτερης συνδεnκής γραμμής, πρoκειμi;νoυ να μειωθεί ο ρυθμός

χρονικής ακολουθίας των συρμών στα 10 λεπτά (Γιαννακού, κ.ά., 2002).

Η επιτυχία του Μονάχου θεωρείται ότι σε ένα βαθμό οφείλεται στο συντονισμό

των δημόσιων μέσων.

7.2.4. Η επίδραση στη χρήση του Ι.Χ.

Σε σχέση με την πιθανολογοίιμενη μείωση της χρήσης των ι.χ. με τη δημιουργία

ενός δημοσίου σιδηροδρομικού ΜΜΜ, η έκθεση της Διεθνοίις Τράπεζας αναφέρει:

Η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, με τα επακόλουθα οικονομικά και

περιβαλλοντικά οφέλη, είναι συνήθως ο παρό:Υων που κινητοποιεί τις επενδύσεις σε

Ταχεία Μέσα Συγκοινωνιών (Mass Rapid Transίl, MRT). [ ..] Στην πράξη, μελ/πες

των αποτελεσμάτων των MRT του 1990 και η πρόσφατη επικαφοποίησή τους.

υποστηρίζουν ότι σπάνια η συμφόρηση μειώνεται. Μάλλον, το απαrέλεσμα τους είναι

να επιτρέψουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του κέντρου της πόλης

καθώς ο συνολικός όγκος των μετακινήσεων [προς αυτό1αυξάνεται σε επίπεδα που

θα δημιουΙΥΥούσε ιδιαίτερα αφόρητη συμφόρηση αν δεν υπήρχε το oίισrημα MRI

(G wίΙΙίam, 2001).

Το iδιο συμπέρασμα πρoκίιπrει κι από μια άλλη έκθεση του ίδιου προγράμματος,

δηλαδή την αύξηση της συμφόρησης από τον πρoασnακό σιδηρόδρομο στην περίπτωση

που οι γραμμές διασταυρώνονται ισόπεδα με αστικούς οδικούς άξονες και ιδίως όταν η

συχνότητα των συρμών είναι υψηλή (Fox, 2000).
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7.2.5. Η επίδραση σε άλλα μέσα

Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών ενός συστήματος σε σταθερή τροχιά

προέρχεται από τα λεωφορεία. ΣUΓKεντρώνOνrας στοιχεία από διάφορες πηγές μια έκθεση

προγράμματος της ΕΕ αναλύει την κατάσταση που προκύπτει γενικά από κατασκευή νέας

υποδομής σε σταθερά τροχιά, συμπεριλαμβανομένων γραμμών μετρό και σιδηροδρόμων:

Αρι.:-ετές μελέτες έΧΟΙJν δείξει δτι. ενώ το 60% της νέας ΧΡιίσης προέρχεται απδ τα

λεωφορεία. 20% είναι απόχριίστες αυτοκινιίτων και 20% είναι νέες μετακινιίσεις.

Μελ/τη μιας συγκεκριμένης περίπτωσης ΠΣΔ στη Μαδρίτη συμπεραwει:

Η νέα σιδηροδρομικ'ί γραμμιί είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές αJλαγές ιπην κατανομιί

των μετακινήσεων στο διάδρομο που εξυπηρετεί: αύξηση των συνολικών

μετακινήσεων κατά 15 % και μείωση των μετακινιίσεων με λεωφUρεία κατά 20%

(Gonzalcs, Monzon, 2000).

7.2.6. Συνδυασμός με μέτρα aπoθάρρυνσηςχρήσηςι.χ.

Οι ίδιες μελ/τες τονίζουν όπ για την επίτευξη της μείωσης της συμφόρησης είναt

απαραίτ/το να συνοδευτεί η δρομολόγηση μέσων σε σταθερή τροχιά με μέτρα

αποθάρρυνσης της χρήσης Ι.Χ.:

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υιοθετηθούν εστιασμένοι περιορισμοί της ΧΡιίσης των

ιδιωτικών αυτοκινιίτων, ώστε τα 'Mλιfλ4 να "Οδηγήσουν σε ασrΙKιί μορφιί λιγότερο

εξαρτημένη από το αυτοκίνητο (Fox, 2000).

Ειδικά για το Μόναχο, η συνδυασμένη εφαρμογή των πολιπκών προώθησης των

ΜΜΜ και αποθάρρυνσης τ/ς χρήσης Ι.Χ. είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ποσοστού

των μετακινήσεων με Ι.χ. στο 40% των καθημερινών μετακινήσεων τα τελευταία 20 χρόνια

παρά την αύξηση του δείκτη ιδιοκτ/σίας αυτοκινήτων κατά 50% τ/ν ίδια

περίοδο(Γιαwακοό, κ.ά., 2002).
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7.2.7. Η χρήση προϋπάρχουσαςυποδομής

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχεio στην επιτυχή εισαγωγή ΠΣΔ θεωρείται η χρήση

προϋπάρχουσας υποδομής. Οι λόγοι είναι ότι 1) το κόστος είναι μικρότερο, καθώς δεν

απαιτείται η απόκτηση της γης και η κατασκευή της υπαδομής, 2) η αστική ανόπτυξη έχει

σε σημαντικό βαθμό ακολουθήσει τη διαδρομή των σιδηροδρόμων και 3) οποιεσδήποτε

επιπτώσεις είναι δυνατόν να προκληθούν, ήδη υφίστανται Σε αυτό το σημείο, υπερέχουν

οι περιοχές, <mς οποίες η υποδομή είχε αναπτυχθεί από τον προηγούμενο αιώνα. Το

παράδειγματου Μονάχουπάλι είναι διαφωτιστικό:

Μέσο Γoααuέ<: MnKo,Ikm)
Ποο-1972 1996 Προ-1972 1996

ΠΣΔ (3 - Bahn) 8 9 493 510
Μετοό (u - Bahn) 2 6 18 98
Τοαμ 18 8 201 90
Αστικό ΛεωΦΟοεio 63 83 463 671
Περιφερειακό 30 174 651 3404
ΛεωΦΟοεio

Πηγη. Γιαννακou, Κ.α.., 2002, σελ 73

Το μεΥαλ6τερο ποσοστό της υποδομής του ΠΣΔ ήδη υπήρχε, καθώς από το 1972

ως το 1996 προστέθηκαν μόνο 17 km. Βέβαια, αυτά τα χιλιόμετρα αφορο6σαν σε υπόγεια

διέλευση του ΠΣΔ από το κέντρο της πόλης και παρόλληλα με το μετρό.

Σχετική μελέτη του ίδιου πραγράμματος της Διεθνούς Τράπεζος (Coopers, 2001)

κατέληξε σε συμπεράσματα ότι οι συμβατικοί σιδηρόδρομοι συχνά χάνουν πλήρως ή

μερικώς τη λειτουΡΥικότητά τους σε προάστια, ενώ ταυτόχρονα αποκόπτουν την περιοχή

και δεν εξυπηρετο6ν τις μετακινήσεις της μητροπολιτικής περιοχής. Σε αυτή την

περίπτωση η μετατροπή τους σε ΠΣΔ είναι επιθυμητή και γίνεται περισσότερο εφικτή αν:

• υπάρχουν σταθμοί σε κεντρικά σημεία ως προς την κατοικ1α.

• έχουν προτεραιότητα ή αποκλειστική χρήση της υποδομής σε σχέση

με τον συμβατικό σιδηρόδρομο στις ώρες αιχμής,

• τηρούνται πιστά τα δρομολόγια και η συχνότητά τους,

• προσαρμοσθούν οι σταθμοί στις ανάγκες των μετακινούμενων για

ερΥασία,
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• προσαρμοσθεί ο οργανισμός διαχείρισης στις ανάγκες του ΠΣΔ και

τοποθετηθεί ανεξάρτητη διεUθυνση διαχείρισής του,

• αποκτηθεί νέο τροχαίο υλικό και

• μετατραπούν τα λειτουργικά κριτήρια με ιδιαίτερη έμφαση στη

συχνότητα και τη χωρητικότητα.

7.2.8. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

AπiJ τις παραπiJνω μελέτες προκύπτει ότι η κυριότερη περιβαλλοντική επίπτωση

των ΠΣΔ είναι η αύξηση της αποκοπής των περιοχών στις οποίες διέρχεται Η εmπτωση

αυτή μπορεί να είναι σημαντική σε περιοχές αστικές. όπου δεν επιτρέπεται η δ1έλευση

πεζών μεταξ1) των αποκοπτόμενων περιοχών παρά μόνο με τη χρήση ειδικών διαβόσεων.

Δευτερcioooα επίπτωση θεωρείται η αύξηση του επιπέδου θορύβου για τις γειτονικές στις

γραμμές περιοχές κατοικίας.

7.2.9. Συμπεράσματα

.,.. Ο προαστιακός σ1δηρόδρομος είναι σημανnKός ως ένα στοιχείο των αστικών

συγκοινωνιών. σJJ.iJ. όχι ως ένα ανεξάρτητο μέσο. Ακόμα και σε πόλεις με

ιδιαίτερα αναπroγμένO δίκτυο πρoασnαKoύ (Μόσχα, Γιοχάνεσμπουργκ) δεν

εξυπηρετεί περισσότερο του 10% του συνόλου των μετακινήσεων. Στο Μόναχο

όπου υπάρχει ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο ΜΜΜ, συμπεριλαμβανομένου του

προαστιακού, το ποσοστό των μετακινήσεων που γίνονται με όλα τα ΜΜΜ

είναι 24% του συνόλου (δεκαετία 1990).

» Ωστόσο, ως στοιχείο ενός σοοτήματος 'ΜΜΜ μπορεί να προσφέρει σημαντικό

έργο. εφόσον το όλο σύστημα είναι συντονισμένο και βρίσκεται κάτω από τον

f.λεyχo ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Στη Βιέννη η χρήση των ΜΜΜ αυξήθηκε

κατά 10% σε τέσσερα χρόνια. αύξηση που αποδίδεται στην ολοκληρωμένη και

συντονισμένη συγκοινωνιακή πολιτική.

» ο αποσπασματικός σχεδιασμός και λειτουργία κάθε μέσου αστικών

συΥκοινωνιών είναι πιθανό να έχει αρνητικές εmπτώσεις στο σύνολο. Για
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παράδε,/μα, τα ΜΜΜ σε σταθερή τροχιά μπορεί να έχουν επυπώσεις στη

λειτουργία και βιωσιμότητα του ανταγωνιστικού συστήματος λεωφορείων με

αρνητικά συνολικά αποτελέσματα στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Πρόσφατη

δρομολόγηση προαστιακού στη Μαδρίτη μείωσε την επιβατική κίνηση στις

παράλληλες λεωφορειακές γρομμές κατά 20%.

» Τα ΜΜΜ σταθερής τροχιάς, συμπεριλαμβανομένου του προαστισκού, έχει

βρεθεί ότι από μόνα τους δε συνεισφέρουν στη μείωση της κυκλοφοριακής

συμφόρησης και στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Για να μειωθεί η

συμφόρηση πρέπει η λειτουργία των ΜΜΜ να συνοδευτεί από μέτρα

αποθάρρυνσης της χρήσης των ιχ.

);ο Ειδικά τα επιφανειακά ΜΜΜ σε σταθερή τροχιά είναι δυνατόν να αυξήσουν τη

συμφόρηση σε τοmκό επίπεδο, στους άξονες που γειτνιάζουν στις γραμμές, αν

οι αστικές διαβάσεις παραμένουν ισόπεδες και η ΣUΧνότητα των συρμών είναι

υψηλή.

» Γενικά η δρομολόγηση προαστιακού σιδηρόδρομου συστήνεται όταν μπορεί να

επιτευχθεί με τη χρήση της υφιστάμενης υποδομής με μικρές βελτιώσεις. Εξ'

ολοκλήρου νέα υποδομή θεωρείται βιώσιμη και σκόmμη μόνο σε πολύ ειδικές

περιπτώσεις.

Από τη διεθνή εμnεψία προκύπτει ότι οι σημαντικότερες επιδράσεις του

προαστιακού σιδηροδρόμου είναι οι ακόλουθες :

., Βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων λόγω της αύξησης της

χωρητικότηταςτου μεταφορικού συστήματος και καλύτερης προσπέλασης

του εμπορικού κέντρου που προσφέρει ένα βελτιωμένο σύστημα

μεταφοράς.

./ Αύξηση των διασυνδέσεων ανάμεσα στις πόλεις και κατ' επέκταση της

ονομαζόμενης δικτύωσης και της συμπληρωματικότητας των πόλεων,

γεγονός που αποτελεί βασικό στόχο του Ευρωπαlκού Σχεδίου Χωρικής

Ανάπτυξης.

νι' Παροχή σημαντικής κοινωνικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με την

αξιοποίηση της κινητικότητας του πληθυσμού με ένα αναβαθμισμένο

δημόσιο μέσο μεταφοράς.

., Καλύτερη πρόσβαση ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές και ειδικότερα στα

κέντρα. πόλεων, όπου η πρόσβαση με το ιδιωτικό αυτοκίνητο δυσχεραίνει
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συνεχώς.

./ Προστασία του περιβάλλοντος με την προϋπόθεση ότι θα γίνει

εκμετάλλroση της δυνατότηταςαποτροπήςτης χρήσης του αυτοκινήτουσε

περιοχέςτων κέντρωνπόλεων (rlaWaKOU, κ.ά., 2002).

7.3. Προαστιακός σιδηρόδρομος στην Ευρότερη Περιοχή Θεσσαλονίκης

Από τον ορισμό που δόθηκε παραπάνω πρoκίnttει ότι η οποιαδήποτε πρόταση για

προασnακό σιδηρόδρομο είναι σημαντικό να εξετάζει - άσχετα με το όνομα που θα φέρει

- τι είδους λειτουργία θα εξυπηρετούν οι προτεινόμενες προαστιακές σιδηροδρομικές

γραμμές στην ευρ1ίτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη μελέτη για τις

προοπτικές και τις δυνατότητες λειτουργίας Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Ευρύτερη

περιοχή Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι προτάσεις που έχουν

διατυπωθεί για προαστιακό σιδηρόδρομο στη Θεσσαλονίκη μπορούν να ενταχθούν σε δύο

κατηγορίες:

./ Κατ' εξοχήν περιφερειακού χαρακτήρα με συνδυασμό προαστιακού (σύνδεση

Θεσσαλονίκηςμε Σκύδρα,σύνδεση Θεσσαλονίκηςμε Κατερίνη)

01" Καθαρά προαστιακού χαρακτήρα (σύνδεση παραθαλάσσιων περιοχών Δήμου

Θερμαϊκού, σύνδεση ΒΙΠΕΘ και άλ/.ων βιομηχανικών περιοχών Δήμου

Εχεδώρου).

Η σκοπιμότητα και η βιωσψότητα των δύο αυτών κατηγοριών, καθώς και τα θεnκά

και αρνητικά ωroτελέσματα διαφέρουν:

α. Εντός της ευΡύτερης περ!QXής της πόλης

Οι περιοχές και οι χρήσεις, που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν στην περίπτωση

αυτή, εντάσσονται στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλoνiκης, δηλαδή τα σημεία προέλευσης

και προορισμού βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και συμμετέχουν στην καθημερινή

κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης. Ο προαστιακός θα προσφέρει ένα μέσο σε σταθερή

τροχιά, μεγάλης χωρηπκότητας και συνέπειας δρομολογίων που ειδικά για την περίπτωση

της Δυτικής Θεσσαλονίκης θα χρησιμοποιεί τη σιδηροδρομική υποδομή που ήδη

υφίσταται Ο προαστιακός θα λειτουργεί ως ένα στοιχείο του συνολικού συστήματος
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μεταφορών και σιryKOινωνιών της Θεσσαλονίκης, ως τμήμα των αστικών μεταφορών. Στην

περίπτωση αUΤΉ οι κυριότεροι λόγοι δρομολόγησης ενός μέσου σταθερής τροχιάς είναι η

δημωυργία ενός πραγματικά ελΙCUΣΤΙKoύ μέσου το οποίο:

::> εξυπηρετεί με συνέπεια, ταχιίτητα, άνεση και υψηλή χωρητικότητα περιοχές

που σήμερα δεν καλύπτονται ΙΙCανOΠOιηΤΙKά από τις ασnKές σιryKOινωνίες.

::> συμπληρώνει τα υπάρχοντα και σχεδιαζόμενα ΜΜΜ (με αξιοποίηση

μεταφορικής υποδομής που ήδη υπάρχει, όπως για παράδειγμα στην

περίπτωση των βωμηχανικών εγκαταστάσεων του Δ. Εχεδώρου) για την

καλύτερη και συνδυασμένη κάλυψη όσο γίνεται μεγαλύτερης έκτασης της

πάλης,

::> βελτιώνει τις συνθήκες μετακίνησης για όσους δε διαθέτουν ι.χ.

(οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς και συντήρησης

ιδιόκτητου αυτοκινήτου) ή δεν έχουν πρόσβαση σε ιχ. Ύια τις

συγκεκριμένες μετακινήσεις (οικογένειες με ένα ι.χ. μόνο, το οποίο μπορεί

'να χρησιμοποιηθεί από ένα μέλος της οικογένειας καθημερινά),

:> προσφέρει ένα ελΙCUΣΤΙKό εναλλακτικό μέσο μετακίνησης σε όσους δεν

επιθυμούν τη χρήση των Ιχ..

::> μειώνει τις πιέσεις και ανάγκες για κατασκευή νέας οδικής υποδομής στον

αστικό και προαστιακό χώρο, και

:> δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοσθεί μια πολιτική αποτροπής από τη χρήση

των Ι. Χ. για τη μείωση της έντασης των κυκλοφοριακών προβλημάτων και

τον περιορισμό των επιπτώσεων της οδικής κυκλοφορίας.

β . Περιφερειακή σύνδεση

Στην περίπτωση των προαστιακών γραμμών που συνδέουν την ευρύτερη

περιφέρεια ο κυριότερος λόγος που συνηγορεί στη δρομολόγησή τους είναι η δημιουργία

ενός πολύ καλού μέσου που, αξιοποιώντας μεταφορική υποδομή που ήδη υπάρχει,

προοφέρει με σUΝέπεια, ταχύτητα, άνεση και υψηλή χωρητικότητα:

::> καλύτερη πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη και σε σογκεκριμένες υπερτοπικές

χρήσεις (π.χ λιμάνι Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ, αεροδρόμιο) στους κατοίκους της

περιφέρειας χωρίς το πρόβλημα της διάσχισης κορεσμένων κυκλοφοριακά

αξόνων, της εύρεσης χώρων στάθμευσης και της απώλειας χρόνου,
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;ι περαιτέρω δικτύωση και διασύνδεση των ασnKών κέντρων. αλλά και των

μικρότερων οικισμών με το μητροπολιπκό κέντρο και μεταξύ τους.

:> βελτiωση σης συνθήκες μετακίνησης για όσους δε διαθέτουν ι.χ.,

;ι εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης Ύια την εΡ)'ασία για άτομα που κατοικούν

στη Θεσσαλονίκη. αλλά εργάζονται εκτός αυτής και το αντίστροφο αύξηση

ακόμη των ΕUKαψιών αλλαγής τόπου κατοικίας ιδιαίτερα εκτός της

Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης σε όσους εmΘUμoυν να κατοικήσουν σε

μικρότερες πόλεις ή αγροτικές περωχές,

;ι μείωση των mέσεων και αν<ryκών Ύια κατασκευή νέας οδικής υποδομής και

;ι δυνατότητα να εφαρμοσθεί μια εναλλακτική συγκοινωνιακή πολιπκή με

προώθηση άλλων μέσων εκτός του ι.χ. (rtaWaKOlJ, κ.ά., 2002).

7.4. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος και το χωροταξικό πλαίσιο

7.4.1. Ο ρόλος του περιφερειακού σιδηροδρόμου στην περιφερειακή και αστική

ανάπτυξη

Ο ρόλος των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπroξη είναι ιδιαίτερα

σημανπκός. Ένα σίrfχρoνo σύστημα μεταφορών οδηΎεί στη μείωση του κόστους

μεταφοράς ή σε μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής και, επομένως, στη βελτiωση της

ανταγωνισtιKότητας μιας περιφέρειας, αφού τα βελτιωμένα συστήματα μεταφοράς

βελτιώνουν την προσπελασιμότητα στις αΎορές και στις υπηρεσίες. Έτσι, οι σίrfχρoνες και

αποδοτικές μεταφορικές υπηρεσίες παίζουν OUOιασtιKό ρόλο στην αποδοτική λειτουργία

των τοmκών οικονομιών. παρέχουν ζωτucές διασυνδέσεις με τις εθνικές και διεθνείς

αΎορές, έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων Ία/Ι στη δυνατότητα

πρόσβασής τους στην εργασία, τις υπηρεσίες και την αναψυχή και, βεβαίως. κάνουν τις

πόλεις περισσότερο ελιruσΠKές.

Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια προς ποια κατεύθυνση

είναι θεπκές οι επιδράσεις των σίrfχρoνων μεταφορικών υποδομών. Με άλλα λόγια, αν η

ωφέλεια θα είναι μεγαλύτερη για μια ήδη αναπτυγμένη περω;ιή ή για μια μεωνεκτούσα

περιοχή. Στο πλαίσω αυτό τίθενται και τα ερωτήματα για την προσφορά αποδοπκότερων

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που θα σuμβάλλooν στην ισόρροπη χωρική ανάπroξη.
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Ερωτήματα όπως, πώς μπορούν συστήματα δημόmας μεταφορός σαν τον «ελοφρ1ί»

περιφερειακό ή προαστιακό σιδηρόδρομο. να υποστηρίξουν τη ζωτικότητα των

Ευρωπαϊκών αστικών περιφερειών ή κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορσόσε η εισαγωΥή

τους να είναι εmτυχής, είναι ακόμα προς διερεύνηση για το σύνολο του Ευρωπαϊκού

χώρου.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση. ο προαστιακός σιδηρόδρομος ως ένα σύ'Υχρονο

σύστημα δημόσως μεταφορός, το οποίο συνδυάζει το μειωμένο χρόνο μετακίνησης και την

αυξημένη άνεση, επηρεάζει με τον έναν ή τον άJ,λoν τρόπο τη χωρική ΟρΥάνωση και τις

ενδοπεριφερειακές (και διαπεριφερειακές, βεβαίως) διασuνδέσεl<; και εξαρτήσΕ1ς, καθώς

διευκολύνει την κινητικότητα ανάμεσα στα κέντρα που εξυπηρετσόνται από αυτόν. Η

πολιnκή των μεταφορών, συμπεΡ1λαμβανομένου και του προαστιακού σιδηροδρόμου, θα

πρέπει 'να έχει συνέργια με άλλες χωρικές μεταφορές ώστε τα αποτελέσματα να είναι κοντά

στους επιδιωκόμενους σκοπούς.

Τα γρήγορα τρένα του προαστιακού μέσου περωρίζουν το 'ΧΡόνο μετακίνησης και,

βεβαίως, αυξάνουν τις μετακινήσει<; και ουσιαστικά τις ημερήσιες μετακινήσει<;

(commuting). Βασικοί σκοποί τέτοιων καθημερινών μετακινήσεων είναι η εργασία, οι

υπηρεσίες (π.χ. εκπαiδεuση) και η αναψυχή. Η αιίξηση των μετακινήσεων, προφανώς,

αυξάνει τη διασύνδεση των διαφόρων περιοχών μεταξύ τους. Για να μην είναι μονόπλευρη

αυτή η διασύνδεση, δηλαδή για να μην είναι κuρiως σε όφελος του μητροπολlτικο,)

κέντρου και σε βάρος των μικρότερων κέντρων και των αγροτικών περιοχών πρέπει ;γα

συνoδεUεται από τι<; κατάλληλες πολιτικές προώθησης της συμπληρωματικότητας

διαφόρων πόλεων και συνεργασίας του αστικού και αyponKou χώρου. Αυτές οι πολιτικές

αποτελούν κεντρικό άξονα και του Ευρωπαϊκσό Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (Eυιxιmαϊκή

Εmτροπή,200l).

Περισσότερο άμεσος και καθοριστικός είναι ο ρόλος του προαστιακού

σιδηροδρόμου στην αστική ανάπτυξη. Τα συστήματα μεταφορός παίζουν καθοριστικό

ρόλο στην αστική μορφή και στον τρόπο που αναπτύσσεται μια μητροπολιnκή περιοχή. Η

γρήγορη και άνετη μετακίνηση που προσφέρει ο προαστιακός σιδηρόδρομος αποτέλεσε

πάντα ένα θεμελιώδη παράγοντα στην ανάπτυξη των προαστίων των μητροπολιτικών

περιοχών, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη της αγροτικής ενδοχώρος τοος. Παράλληλα,

τα τελευταία χρόνια η χρήση του προαστιακού mδηρoδρόμoυ για τη σύνδεση με τις

προαστιακές περιοχές θεωρείται ως ένα μέτρο αειφόρου ανάπτυξης και ανnμετώmσης των

εmπτώσ"εων στο περιβάλλον από τη συνεχιζόμενη αστική επέκταση.
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Με βάση τα παραπάνω, η αναβάθμιση του μεταφορικού δικτύου της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας με τη λειτουργία ενός σύΥχρονου προαστιακού σιδηροδρόμου, θα

έχει χωρίς αμφιβολία σημαντικές επιδράσεις. Αν και δεν είναι εύκολο ,να εκτιμηθεί εκ των

προτέρων ο ρόλος lWυ θα παίξει ο προαστιακός σιδηρόδρομος στην ανάπτυξη και την

ΟρΥάνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μια τέτοια πολιπκή είναι δυνατόν να

συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πολυκεντρικού και ισορροπημένου αστικού σοοτήματος

στον βαθμό που εντάσσεται λειτουΡΥικά στη χωροταξική πολιπκή για την Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι, ωιό το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας προτείνεται η λειτουργία δρομολοΥioυ προαστιακού τρένου μεταξύ

Θεσσαλονίκης - Έδεσσας 'λiYyω των σημαντικών κέντρων κατά μήκος αυτής της γραμμής

(Σίνδος, Πλατύ, Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα, Επισκοπή, Σκύδρο, Έδεσσα). Επίσης,

προτείνεται η λειτουρΥία πρoασnαKών τρένων στΟ\)ζ διαδρόμους Θεσσαλονίκης ~

Κατερίνης, Θεσσαλονίκης -Πολυκάστρου και Θεσσαλονίκης - Κιλκίς Ι Δοϊράνης.

Για την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης η λειτουρΥία ενός προαστιακού δικτύου

αναμένεται να έχει σημανηκές επιδράσεις στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικισμών που

περιβάλλουν τη Θεσσαλονίκη. Οι επιδράσεις αυτές θα είναι ακόμα μεΥαλύτερες όσο

περισσότερο το μέσο αυτό συνδέεται με την επιδιωκόμενη χωροταξική lWλιτική στην ΕΠΘ

και εντάσσεται στο συνολικό σύστημα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της πόλης Kαt σε μια

συνολική lWλιτική για τις μεταφορές, ιδιαίτερο με την προώθηση πακέτου μέτρων για τις

αειφόρες μεταφορές.

7,4,2. Το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Κεντρική Μακεδονία χαρακτηρίζεται από ένα δίκτυο αστικών κέντρων, το οποίο

κυριαρχείται από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης - που αποτελεί και το

μητροπολιηκό κέντρο του συνόλου του βόρε10-ελλαδικού χώρου - κα1 έναν αριθμό μικρών

OυσιασnKά αστικών κέντρων.
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Πίνακας 7.1.: Πληθυσμός των αστικών κέντρων της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας

ΠηΥη. ΕΣγΕ, ΑποΥραφη πληθοομου 2001

Αστικά κέντρα Συμμετοχή στον

(σ1<ιασμένα τα αστικά Πληθυσμός 2001 πληθυσμό της Κtντρικής

κέντρα σε διαδρομή Μακεδονίας (%)
ποοαστιακού)
Π.Σ.Θ. 794.330 4242
Σέooεc 54.666 2.92
Κ 52.709 282
IΒώοια 43.683 2,33
Γιαwιτσά 29.364 1,57
Νάουσα 20.176 1,08

18.958 Ι ΟΙ

Έδεσσα 18.832 1,01

~OΛO αστικών κi:νtρων
14.370 077

1.047.088 55,92
Αστικά κέντρα (πλην ΠΣΘ) σε διαδρομή προαστιακού Ι 66,75
σύνολο αστικών κέντοων Π.ΚΜ. (πλην ΠΣΘ)

Κεντρική Μακεδονία Ι 1.872.370 . .

-

Συνολικά, η Κεντρική Μακεδονία έχει εννέα (9) ασnKά κέντρα, τα οποία κατέχουν

το 56% του πληθυσμού της περιφέρειας. Βεβαίως, το ΠΣΘ κατέχει πολύ υψηλό ποσοστό

(42%), ενώ τα υπόλοιπα αστικά κέντρα κατέχουν μόνο του 14% του πληθυσμο6. Η

Θεσσαλονίκη έχει πλέον χαρακτηριστικά μητροπολιτικής περιοχής. Σήμερα. το σύνολο της

Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης έχει πληθυσμό που πλησιάζει το Ι εκατ. κατοίκους

(πληθυσμός απογραφής 200 Ι της Επαρχίας Θεσσαλονίκης 981.343 κάτοικοι).

Από τα οκτώ (8) αστικά κέντρα πλην του ΠΣΘ, μόνον οι Σέρρες και η Κατερίνη

έχουν μέγεθος μεΥαλ6τερο των 50.000 κατοίκων, τρία αστικά κέντρα έχουν μέγεθος 20.000

- 50.000 κατοίκους (Βέροια, ΓιαWΙτσά και Νάουσα), ενώ τρία κέντρα (Κιλκίς, Έδεσσα και

Αλεξάνδρεια) έχουν μέγεθος μικρότερο των 20.000 κατοίκων. Αν και πρόκειται για πόλεις

που διαδραμοτίζουν πολύ σημοντικό ρόλο στην οργάνωση του χώρου, τα επίπεδα

ανταγωνιστικότητας όλων αυτών των μικρών αστικών κέντρων στο χώρο της Κεντρικής

Μακεδονίας (πολ6 περισσότερο στον εθνικό και τον διασυνοριακό χώρο) είναι χαμηλά.,

λόΥω της υπεροχής της Θεσσαλονίκης σε όλο τα επίπεδα της αστικής ανάπroξης. Η

ανάπroξη σuμπληρωμoΤΙKών δραστηριατήτων και η λειτουργική διασύνδεση ανάμεσα σε
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αυτά τα μικρά κέντρα, καθώς και με τη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι αποτελεί ένα σημαντικό

άξονα χωρικής ιwλιτικής. Εξάλλου, τέτοια Ν:ιτουΡΥική δ,ασίινδεση υπάρχει και σήμερα:

Σύμφωνα με ορισμένες προσεΥΥίσεις, η Ν:ιτουΡΥική αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης

εκτείνεται σε ένα μεΥάλο μέρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδ,κή,

Κιλκίς, Κατερίνη, Βέροια).

- Εξετάζοντας τις πληθυσμιακές αλλαγές της τεN:uταίας δεκαετίας παρατηρείται μ,α

μικρή μείωση του ποσοστού του ΠΣΘ στον πληθυσμό της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας, περίπου 1,5%, αλλά μ,α ασήμαντη αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού

των λοιπών αστικών κέντρων. Η μείωση του ποσοστού του ΠΣΘ οφείλεται σε μεγάλο

βαθμό στην αύξηση του πληθυσμού των οικισμών του περιαστικού χώρου και πολύ

λιγότερο στην προσέλκυση πληθυσμού από τα λοιπά αστικά κέντρα. Όπως φαίνεται από

τον παρακάτω πίνακα, η συμμετοχή του πληθυσμού του Νομού Θεσσαλονίκης αυξήθηκε

κατά 1% περίπου, ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε η συμμετοχή των υπολοίπων νομών

της περιφέρεtας.

Πίνακας 7.2.: Μεταβολή της συμμετοχής του πληθυσμού επιμέρους περιοχών στον

πληθυσμό της Κεντρικής Μακεδονίας, 1991- 2001

Πληθυσμός Συμμετοχή στον πληθυσμό της

Κεντoιιrnc Μακεδονίας (%)
1991 2001 1991 2001

ΠΣΘ 749.048 794.330 43,83 42,42
ΛoUtά αστ1κά κέντρα 224.573 252.758 13,14 13,50
Ν. Θεσσαλoνίιcnc 946.864 1.057.825 55,41 56,50
Λοιποί Νοι.ιοί 762.113 814.545 44,59 4350

Πηrη. ΕΣγΕ, Αποηχr.φεςπληθιισμου1991 & 2001

Το αστικό σύστημα της Κεντρικής Μακεδονίας δεν αναμένεται να αλλάξει

θεμελ,οκά σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η Mητρoιwλιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης

θα εξακολουθήσει να κατέχει κυρίαρχη θέση. Νέες N:ιτoυpyiες και δικτύωση μέσω

συμπληρωματικών λειτουργιών μπορούν, ωστόσο, να έχουν μια πολύ μεγάλη επίδραση

στην ανάπτυξη των επιμέρους πόλλ:ων της Κεντρικής Μακεδονίας.
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Από 1α/κλοφοριακής άποψης, βασικός σκοπός του προαστιακού σιδηροδρόμου που

εξυπηρετεί μια περιφέρεια, δηλαδή του «περιαστικού ή περιφερειακού» σιδηροδρόμου

όπως αναφέρεται στον ορισμό, είναι.να φθάνει κανείς στην πρωτεΟΟοοα της περιφέρειας

από τα μεΥάλα αστικά κέντρα σε λιγότερο από μία ώρα. Στην Κεντρική Μακεδονία η

απόσταση των βασικών αστικών κέντρων που θα μπορούσαν 'να έχουν εξυπηρέτηση από

_ ένα είδος προαστιακού σιδηροδρόμου 1α/μαίνεται από 50 Iαn (~άνδρεια) έως 110 Iαn

(Εδεσσα) (μήκος διαδρομής σιδηροδρομικής γραμμής). Είναι προφανές, επομένως, όπ

είναι δυνατή η σύνδεση αuτών των κέντρων με πολύ μικρούς χρόνους.

7.4.3. Τάσεις ανάπτυξης της περιαστικής ζώνης της @εσσαl.oνίκης

Παρό την ανακοπή των πολύ υψηλών ρυθμών αύξησης σε προηγούμενες

περιόδους, κατά την 20επα 1981 - 2001, ο πληθυσμός της ΕΠΘ αυξήθηκε συνολικά κατά

ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό, περiπου 20%. Έτσι, σήμερα η ΕΠΘ έχει υπερδιπλάσιο

πληθυσμό σε σύγκριση με το 1961 και αποτελεί πλέον μια ασπκή περιοχή με

χαρακτηριστικά μητροπολιτικής περιφέρειας. Κύριο χαρακτηριστικό των τάσεων

οικιστικής ανάπτυξης της τελευταίας εΙKoσαεtίoς είναι η μεγάλη αύξηση της εκτός ΠΣΘ

ευρύτερης περιοχής. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τάσεις εξέλιξης τριών ζωνών της

ΕΠΘ, όπως αυτές ορίζονται από τον Ν. 1561/85 περί Pυθμισnκoύ Σχεδίου, δηλαδή του

Πολεοδομικού Συγκροτήματος, της Περιασπκής Ζώνης και της Υπόl.oιπης ΕΠΘ.

Πίνακας 7.3.: Πληθυσμός και μεταβολή πληθυσμού των επιμέρους ζωνών της ΕΠθ,

1981-2001

1981 1991 2001 1981- 1991-
1991 2001

% %
ΠΣΘ 706.180 749.048 794.330 6,1 6,0
Πεοιασπκή 32.797 43.210 68.232 31,7 57,9
Υπόl.oιπη 69.623 83.876 111.590 20,5 33,0
Ε.Π.Θ.

Σύνοl.o Ε.Π.Θ. 808.600 876.134 974.152 8,4 11,2
Πηγη. ΕΣΥΕ, Aπoyρσ.φεςπληΘUσμoυ 1981, 1991 & 2001
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Στο διάστημα 1981 - 2001, ο πληθοομός της Περιαστικής Ζώνης σχεδόν

δtπλλlσιάστηKε, ενώ κσι ο πληθυσμός της ΥπόΜιπης ΕΠΘ αυξήθηκε κατά 55%. Οι

παραπάνω τάσεις συνεχ!ζοντσι με ΑUξανόμενOUς ροθμούς. EmπλZov, όπως αναφέρθηκε σε

προηγοuμενο KεφάMJΙO, παρατηρείται επέκταση της πραγματικής Περιαστικής Ζώνης,

δηλαδή της περιοχής που διαμορφώνεται ως τόπος κατοικίας και άλλων ασnKών

δραστηριοτήτων, προς τα 'νοτιο-ανατολικά με ταχύτατους ρυθμούς (περιοχή Περαίας, Ν.

Επιβατών, ΠMJγιαρio\), Τριλόφο\) κλπ.). Έτσι, ο πληθοομός πο\) κατοικεί εκτός το\) ΠΣΘ

πλησιάζει πλέον το 20% το\) συνολικOU πληθυσμOU της ΕΠΘ με τάσεις περαιτέρω

αUΞησης.

Γενικά όλη η περιασηκή ζώνη και ιδιαίτερα περιοχές της νοηοανατολικής και της

βόρειας περιοχής της ΕΠΘ παρο\)σιάζο\)ν πολό \)ψηλή ζήτηση κατοικίας, ενώ η

αναμενόμενη ένταξη στο σχέδιο μεγάλιον εκτάσεων θα ανατρέψει καθοριστικά την

οικωτική σ\JΎKρότηση της ΕΠΘ.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικότερα ο πληθυσμός και η μεταβολή

το\) για δuο περιοχές πο\) επηρεάζονται από προτεινόμενες διαδρομές προαστισκής

OUνδεοης: στη δ\)τική περιαστική ζώνη (όπο\) UΠΆρχει σιάηροδρομική \)ποδομή) και στη

νότια περιαστική ζώνη (όπο\) δεν \)πάρχει σιδηροδρομική \)ποδομή). Ενδεικτικά

αναφέρουμε όn οι οικισμοί της δυηκής περιαστικής ζώνης που βρίσκονται σε

προτεινόμενες διαδρομές προαστιακο,} σιάηροδρόμο\) με βάση την UφιστάΜΕVΗ

σιάηροδρομική \)ποδομή έχο\)ν συνολικό πληθοομό, περίπο\), 34.000 κατοίκο\)ς.

Οι περισσότεροι εξεταζόμενοι οικισμοί του πίνακα παρουσιάζουν υψηλότερους

ρ\)θμούς από το μέσον της ΕΠΘ. Βεβαίως, οι ΡUΘμoί αuξησης των οucwμών της δuτικής

ζώνης είναι χαμηλότεροι, αν και - ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία - ορισμένοι οικισμοί

εμφανiζοw μια αξωπρόσεκτη δwαμικότητα (Ιωνία, Σίνδος). Ωστόσο, είναι KαθOρισnKές

οι τάσεις εξέλιξης στη νότια ζώνη, ιδιαίτερα στο τμήμα το\) Δήμο\) Θερμαlκο,) (Περαία, Ν.

Επιβάτες, Αγ. Τριάδα), ζώνη πο\) παρο\)σιάζει την ΤΕΛΕUταία δεκαετία από το\)ς

\)ψηλότερους ρ\)θμοuς ΑUξησης στο ΟΟνοΜ> της Χώρας, οι οποίοι θυμ!ζο\)ν και ακόμα

ξεπερνοuν το\)ς ροθμοuς αUΞησης περιοχών το\) ΠΣΘ στις περιόδο\)ς της έντονης

ασnKOΠOίησης.
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Πίνακας 7.4.: Πληθυσμός και μεtαβoλή πληθυσμού των οικισμών της περιαστικής

περιοχής όπου προτείνονται προαστιακές συνδέσεις, 1991-2001

Περιοχές (Δημοτικά

Διαμερίσματα) με πιθανή Πληθυσμός Μεταβολή πληθυσμο6

ε
.

ακού %π

1981 Ι 1991 Ι 2001 1981 -1991 1991-2001
Δυτική περιαστικήζώνη (ρε σιδηροδοορικήυποδορή)

Ιωνία 7.145 8.127 12.434 1374 53,00
Σίνδος 5.576 5.949 7.540 6,69 26,74
Kαλmώoι 3.020 3.424 3.950 13,38 15,36
Άδενδρο 2.117 2.201 2.283 3.97 3,73
ΓέΦυοα 2.619 2.785 3.258 6,34 16,98
Χαλκηδόνα 3.036 3.144 3.749 3,56 19,24
Ν.Α 593 852 1.062 43,68 24,65
Νότια περιαστική ζώνη (πρorεινόpεν σιδηροδρο 'ική υποδο ή)

Πεοαία 1.722 2.949 13.354 71,25 352,83
Aγiα Τριάδα 850 1.286 2.829 51,29 119,98
Ν.ΕπιΒάτες 1.101 1.568 4.070 42,42 159,57
Επανομή 4.908 5.562 7.333 13,33 31,84
Ν. Μη1ανιώνα 4.020 5.884 7.303 46,37 24,12

Πηγη. ΕΣΥΕ, ΑπσΥραφεςπληθυσμου 1981, 1991 & 2001

Εκτός από τα παραπάνω πληθυσμιακά δεδομένα. είναι χρήσιμο να αναφερθούν

και τα εξής στoιχεiα απασχόλησης: ο συνολικός οικονομικός ενεργός πληθυσμός τ/ς ΕΠΘ

εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 400.000 άτομα (Οτ/ν αιroγραφή του 1991 ο πληθυσμός αυτός

ήταν 346.905 άτομα). Το 1991 στον κλάδο της μεταποίησης, που παρουσιάζει και μεγάλη

συγκέντρωση σε ορισμένες περιοχές που έχουν σιδηροδραμική υποδομή (ΒΙΠΕ

Θεσσαλονίκης και γενικότερα βιομηχανική ζώνη τ/ς δυτικής Θεσσαλονίκης) εργάζονταν

81.930 άτομα. Το 1995 είχε εκτιμηθεί ότι Οτ/ν περιοχή Ιωνίας - Σίνδου - Καλοχωρίου ο

αριθμός των απασχολουμένων στις κυριότερες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες

(συμπεριλαμβανομένων και μονάδων τ/ς ΒΙΠΕΘ) ανερχόταν, περίπου, σε 13.000 άτομα

(Γωννακού, κά, 1995).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πολύ μεγάλη επέκταση δραστηρωτήτων του

τριτογενούς τομέα (εμπόριο και υπηρεσίες) στον πεΡ1Οστικό χώρα με τ/ μορφή μάλιοτα

μεγάλων μονάδων. Οι τάσεις αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό Οτ/ βελτίωση του οδικού

δικτ6ου με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (Ν. Δ1Ογώνιας, Ανατολική Περιφερε1Οκή κλπ.)

σε συνδυασμό με την αυξημένη 1διοκτησία αυτοκινήτου. Αυτή η διάχυση oυσιασnKά
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δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καθημερινή εξυπηρέτηση δημιουργεί αυξημένη

κυκλοφορία με επιπτώσεις στο υπεραστικό δίκτοο και προφανώς στο αστικό περιβωλον.

Η διαχείριση της μεταφορΙΚής ζήτησης προς αυτές τις περιοχές με περισσότερο αειφόρα

μέσα (σε συνδυασμό βέβαια και με την κατάλληλη χωροταξική πολιτική και μέτρα

αποθάρρυνσης της χρήσης των ι.χ.) πρέπει να αποτελέσει άμεσα ζητούμενο για την πόλη

της Θεσσαλονίκης.

Συμπερασματικά, οι τάσεις ανάπτυξης αλλά και η επιδιωκόμενη χωροταξική

πολιτική τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ΕΠΘ ευνοεί τη λειτουρ-γία

ενός σύγχρονου και γρήΥορου μέσου σταθερής τροχιάς, το οποίο είναι ταυτόχρονα φιλικό

προς το περιβάλλον. Με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και τη σχετική με αυτές

επιδιωκόμενη πολιnκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χωρικές πολιnκές πρέπει να προωθούν

λύσεις ώστε να περωριστούν οι επιπτώσεις της αστικής επέκτασης τόσο της κατοικίας όσο

και μεγάλων επαγγελμαnκώv δραστηριοτήτων όπως των εμπορικών κέντρων. Εκτός από

καθαρά χωροταξικές και πολεοδομικές πολιτικές (που επιδιώκουν καλύτερη μίξη χρήσεων

και εξυπηρέτηση των επιμέρους γειτονιών ενός πολεοδομικού ΣUΓKΡOτήμαΤOς), για ,να

εξασφαλισθεί η πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες ένα από τα βασικότερα μέτρα είναι

η προώθηση συνδυασμένων πολιτικών μεταφοράς με βάση τα δημόσια μέσα. Στο πλαίσιο

αυτό, ο προαστιακός σιδηρόδρομος απoτfλεί μέσο φιλικό προς το περιβάλλον που

ταυτόχρονα εξασφαλίζει την πρόσβαση στις υπηρεσiες όλου του πληθυσμού ανεξάρτητα

από την ιδωκτησία του αυτοκινήτου.

7.5. Συσχέτιση με το ευρύτερο σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη

και εξυπηρέτηση περιοχών γένεσης μετακινήσεων

Το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση

ποικίλων χρήσεων και εκτεταμένης κατοικίας, ο κύριος πόλος έλξης μετακινήσεων και η

περιοχή όπου παρουσιάζονται ιδιαίτερα οξυμένες οι επυπώσεις της κυκλοφοριακής

συμφόρησης, ρύπων, κλπ. Επομένως, το κέντρο αποτελεί τη σημαντικότερη περιοχή που

πρέπει να εξυπηρετηθεί καλύτερα από το σύστημα των ΜΜΜ της πόλης,

συμπεριλαμβανομένου και του προαστιακού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εφαρμσΥής

μέτρων περιορισμού της χρήσης των ι.χ. και να βελτιωθούν τα προβλήματα που προκαλεί

η εκτεταμένη χρήση του. Άλλες ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές που πρέπει να βελnωθεί η

ΤΣΑillΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 164



ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ Ι1ΡΟΒΛΗΜΛΤΛ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

εξυπηρέτησή τους από ΜΜΜ ώστε να δοθεί η δονατότητα εφαρμογής μέτρων περιορισμού

χρήσης τοο Ι.χ. σε ευρύτερη κλίμακα είναι:

ν' οι περιοχές σuyKέντρωσης βιομηχανικών και βιοτεχνικών χρήσεων (ΒΙΠΕ

στη Σίνδο, βΙOμηχαΝUCά σuyKρoτήματα των περιοχών Ιωνίας και

Καλοχωρίοο),

ν' το λιμάνι της Θεσσαλονίκης,-
ν' το αεροδρόμιο Μακεδονία,

ν' το ΊΈΙ Θεσσαλονίκης στη Σίνδο,

ν' ο χώρυς όποο πρoβλtnεται να λειτοοργήσει η ΕΧΡΟ εφόσον γίνει δεκτή η

υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης και να μετεΥκατασταθεί η ΔΕΘ στη

συνέχεια και

./ οι περιοχέςεπέκτασηςτων εμπορικώνχρήσεων, ΚUρίως, στα ανατολικάτης

πόλης.

Τα άλλα μέσα μαζικών μεταφορών στη Θεσσαλονίκη αστή τη στιγμή αφορούν το

δίκτυο των λεωφορείωντου ΟΑΣΘ και την προγραμματιζόμενη·να λειτουρ-Υήσεισύντομα

θαλάσσιασυγκοινωνία.Ως μελλονnκάμέσα θεωρούνταιτο μετρό και το επιφανειακόμέσο

στοθερήςτροχιάς (τρομ).

Ορισμένες από τις προτεινόμενες προαστιακές γραμμές καλύπτοον, αν και όχι

πάντα ικανοποιητικά,μερικέςαπό τις κύριες περιοχέςγένεσης μετακιΎήσεων.Αρκετέςαπό

τις προτάσεις περιέχουν τροποποιήσεις στο υφιστάμενο σύστημα συγκοινωνιών που δε

σομφωνούν με τις προτάσεις της ΓΜΜΚ. Η οιοθέτησή τους απαιτεί εξέταση της

βιωσιμότητάςτους και των ευρύτερων αποτελεσμάτωντους χρησιμοποιώνταςτο μητρώο

και το μοντέλο που έχει αναπτύξει η ΓΜΜΚ. Παρακάτωπεριγράφονταιοι προτάσεις και

παράλληλαεξετάζεταιη σύνδεση του προαστιακούμε τα υπόλοιπαΜΜΜ. Συγκεκριμένα:

:> Να επεκταθoUν προαστιακές γρομμές ως τον εμπορικό σιδηροδρομικό

σταθμό (ΕΣΘ) και τον επιβατικό σταθμό τοο λιμανιοίι. Με την επέκταση

αυτή εΠΙΤυΎχάνεται καλύτερη πρόσβαση του κέντρου της πόλης και

προφανώς τοο επιβατικού λιμένος. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές

απαιτούνται περιορισμένης έκτασης βελτιώσεις της οποδομής. Η θέση αοτή

προσφέρει πολύ καλή σίινδεση με λεωφαρειακές γραμμές τοο ΟΑΣΘ και με

τη θαλάσσια σιryKOινωνία. Θα ήταν ιδανικό να διασταυρωθούν στο σημείο

αυτό εφόσον ο προαστιακός αποκτήσει πρόσβαση στο λιμάνι και εφόσον

προωθηθεί η κατασκευή τραμ και 'να δημιοοργηθεί σταθμός μετεπιβίβασης
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προαστιακοu - τραμ - λεωφορείων - θαλάσσιας ΣUΓΚOΙVωνίας.

~ Να αυνδεθεί το αεροδρόμω με το τραμ (ΓΜΜΚ). Η δημlOυ!'Υία εύκολης

μετεπιβίβασης μεταξύ του προαστιακoU και του τραμ θα έδινε μια σχεnκά

ικανoπoιηπΙCΉ δυνατότητα πρόσβασης του αεροδρομίου. Ωστόσο, η ΓΜΜΚ

δεν προβλέπει το δίκτυο του τραμ να φθάνει ως το ΝΣΣ. Στην περίπτωση

υιοθέτησης της διαδρομής της ΓΜΜΚ ως έχε~ η πρόσβαση του

αεροδρομίου από περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης θα απαιτεί πολλές

μετεπιβιβάσεις που θα μειώσουν την ελκυστικότητα των ΜΜΜ. Ειδικά γ1α

το θέμα της ΕςUπηρέτησης του αεροδρομίου από μέσο σταθερής τροχιάς

γίνεται ΕΙCΤενέστερη αναφορά παρακάτω.

~ Να δρομολσΥηθούν προαστιακοί συρμοί καλύπτοντας όλες τις περωχές του

Δήμου Εχεδώρου όπου ανα.πτόσσονται οι βιομηχανικές εΥκαταστάσεις,

επειδή όλες οι υπάρχοοοες σιδηροδρομικές γραμμές διέρχονται από αυτήν.

Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει αν!ryκη βελτίωσης της κάλυψης έχouν

προταθεί ορισμένες επεκτάσεις και βελτιώσεις των γραμμών (π.χ. επέκταση

γραμμής προς το Kαλoχώρ~ εKμετΆΛΛΕUση της γρομμής της ΕΛΒΟ στην

BlΠE, σύνδεση της γραμμής προς Πλατύ με ΑUτή προς Ειδομένη, κλπ). Ένα

αρκετά σημαντικό πρόβλημα είναι η θέση των σταθμών που ΕςUπηρετOύν

την ΒΙΠΕ, καθώς βρίσκονται στο νότω (Σ. Σ. Σίνδou) και βόρεlO (Σ. Σ.

Αγχιάλου) όρω της έκτασής της. Η εκμετάλλεοοη της γρομμής της ΕΛΒΟ

θα βελτίωνε την κατάσταση, αλλά και αυτή διέρχεται από το ανατολικό όριο

της BlΠE. Οι αποστάσεις από τοος σταθμούς είναι μεγάλες για τις

περισσότερες μονάδες της BUΊE και MαItOUV τη χρήση ενός ακόμα μέσου

(αστικό ή ιδιωπκό λεωφορείο). Επομένως. για μεγάλο ποσοστό των

ε!'Υαζομένων, η χρήση τou προαστιακού θα περιΕλάμβανε πολλές

μετεπιβιβάσεις (αστικό Ι μετρό ως τον ΝΣΣ, προαστιακός ως BlΠE, τοπικό

ή ιδιωτικό λεωφορείο ως θέση ε!'Υασίας).

~ Να συνδεθούν σιδηροδρομικά η περlOχή του ΤΕΙΘ και της ΕΧΡΟ με

παρόκαμψη από την κύρια γραμμή Θεσσαλονίκης - Πλατύ (Μελέτη της

ΕΧΡΟ). Η υlOθέτηση αuτής της πρότασης θα πρασέφερε πολύ

ικανοποιηnιcή κάλυψη των δΟΟ χρήσεων και πολu καλή σίJVδεση του χώρου

της ΕΧΡΟ Ι ΔΕΘ και με το δίκτοο των εθνικών σιδηραδρόμων και των

συρμών υψηλών ταχυτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, γ1α εmΣΙCέπtες από
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μακρινές αποστάσεις (Θεσσαλία, Αθήνα, κλπ), η χρήση του σιδηροδρόμου

θα γινόταν ανταγωνιστική σε σχέση με διαθέσιμα οδικά και αεροπορικά

μέσα.

:> Περιοχές αναπτυσσόμενης εμπορικής χρήσης ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι

περιοχές αυτές δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν ικανοποιητικά από

προαστιακό σtδηρόδρoμo, ακόμα και αν γίνει εφικτή η διέλεοοη από το

κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η εξυπηρέτηση αυτής της περιοχής μπορεί να

γίνει από τα υφιστάμενα ή προβλεπόμενα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης.

7.6. ΛειτουΡΥικάπλεονεκτήματα και μειονεκτήματατου προαστιακού

Η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου στα γνωστά μητροπολιτικά κέντρα

στηρίχθηκε στα παρακάτω λειτουΡΎικάπλεονεκτήματά του:

.F Ευελιξία προσαρμογής στην ζήτηση με αιιξομείωση του μήκους των

συρμών. Μεγάλη μεταφορική ικανότητα ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής .

.F Συχνά και κανονικά δρομολόγια (το πολύ κάθε 20 λεπτά σε ώρες αιχμής)

και αξιοπιστία δρομολογίων.

.F Μεγάλη μέση και μέγιστη ταχύτητα εκτός πόλεων. Μεγαλύτερη σε

σύγκριση με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία εμπορική ταχύτητα .

./ Το επίπεδο δυναμικής άνεσης (ελεγχόμενες αυτόματα εmταχύνσεις 

εmβραδύνσεις για να μην ενοχλούνται οι εmβάτες από άστοχους χεψισμούς

των οδηγών) και ουσιαστικής άνεσης κατά τη μεταφορά των επιβατών είναι

ανώτερο από αυτό των οδικών οχημάτων μαζικής μεταφοράς.

./ Απόλυτα ασφαλές ταξίδι εξαιτίας της ύπαρξης συστημάτωνπροχωρημένης

τεχνολογίας για την ασφαλή κίνηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των

συρμών.

./ Ελάχιστηεmβάρυνσητου περιβάλλοντος.

.F Σχετικά χαμηλό λειτουργικό κόστος ανά επιβάτη .

./ ΛειτουΡΎίαανεξάρτητη από τις επικρατούσεςκαψικέςσυνθήκες, εκτός από

καταστάσεις όπου ακραία καφικά φαινόμενα επηρεάζουν το σύστημα

ηλεκτροδότησης(διακοπή ρεύματος).

.F Ανταγωνιστικό κόμιστρο σε οχέση με τα άλλο μέσα μαζικής μεταφοράς.
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Στα ΙCΎρω λειτουρ)'ικά μειονεκτήματα του προαστιακού περιλαμβάνονται:

:> Η κινητική ακαμψία του συστήματος, που καθιστά όμως έτσι δυνατό

τον έ),ηχο των εΥκαταστάσεων. την τηλε-διoίΙCΗση και την

αυτόματη προστασία των συρμών. Οι πόλοι έλξης των

lU'τακινήσεων πρέπει να βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής ή σε

κοντινές προς αυτήν αποστάσεις (εργασία, εξυπηρέτηση από

υπηρεσίες, επίσκεψη, αναψυχή κλπ.).

:> ΜεΥάλο κόστος κατασκευής των νέων μονίμων εγκαταστάσεων και

προμήθειας των συρμών.

=> Οχληση και αναστάτωση της εmφανειακής κυκλοφορίας κατά το

στάδιο της κατασκευής των μονίμων εγκαταστάσεων.

=> AlU'oη εξάρτηση από το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης στην

περίπτωση ηλεκτροκίνητων συρμών.

,.,. Λειτουργικέςδυνατότητεςδημιουργίαςπροαστιακούσιδηροδρόμουστη

Θεσσαλονίκη

'.'.Ι, Οι προτεινόμενεςδιαδρομές

Η ενδεχόlJ"νη δημιουργία διιmίoυ προασπακού σtδηρoδρόμoυ εξυπηρέτησηςτης

ΕυρίιτερηςΠεριοχήςΘεσσαλονίκηςπεριλαμβάνειδύο σκέλη:

=> Χρησιμοποίηση και εκlU'τάλλευση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού

διιmίoυ της δυπκής περιοχής της πόλης. Η Θεσσαλονίκη συνδέεται

σιδηροδρομικά μόνο από τη δυπκή πλευρά της πόλης με τέσσερις γραμμές:

• Θεσσαλονίκη - Αλεξανδροίιπολη - Ορμένιο

• Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Πεφαιάς

• Θεσσαλονίκη - Κοζάνη - Φλώρινα

• Θεσσαλονίκη - Ειδομένη

=> Δημιουργία ενός νέου σtδηροδρομucoU δucτUου σnς νonoαναΤOλΙKές

περιοχές της πόλης μέχρι τα Μουδανιά της Χαλκιδικής.
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7.7.2. Δημιουργία προαστιακού σιδηροδρόμου διαμπερούς κυκλοφορίας

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία προαστιακού σιδηροδρόμου διαμπερούς

κυκλοφορίας, που συνδέει τις πόλJ:ις των σιδηροδρομικών αξόνων της Κεντρucής

Μακεδονίας και τις ανατολικές παραλιακές οικιστικές περωχές και τη Χαλκιδική με το

μητρoπoλιτιιcό κέντρο ιcαι έχει διατυπωθεί από τον Ι. Mαγιcανάρη τέως Διευθυντή του ΌΣΕ

(Μαγκανάρης 1997). Η πρόταση στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

~ Η πολιτική των συγκοινωνιών πρέπει να στραφεί προς τα μέσα μαζικής

μεταφοράς.

:::::) Τόσο οι ανατολικές, ραΥδαία αναπτυσσόμενες παράκτιες περιοχές, όσο και

η Χαλκιδική πρέπεΙ, το συντομότερο δυνατό να συνδεθούν σιδηροδρομucά

με τη μητρόπολη του Βορρά και με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της

χώρας.

~ Πάνω ή κοντά στον άξονα της προαστιακής σιδηροδρομικής σύνδεσης

πρέπει να βρίσκονται το αεροδρόμιο, η διεθνής έκθεση, το λιμάνι (Kι'JντΡO

της πόλης), ο σιδηροδρομικός σταθμός, η βΙOμηχαΝUCΉ περιοχή της Σίνδου

και τέλος οι μεγάΝ:ς κοντινές πόλJ:ις της κεντρικής Μακεδονίας.

Η πρόταση στηρίζεται επίσης στο γεγονός ότι το μετρό θα περιορισθεl εξαιτίας της

υποχρεωτικά υπόγειας λεΙΤΟUρΥίας του, στις OΙKιστΙΙCές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η

πρόταση περιλαμβάνει δύο λύσεις, μια βασUCΉ και μια εναλλοκτική.

Λύση Α': υπόγεια διαδρομή ιιέσα από τ/ν UΠOθαλάσσια αo!'t1Qig

Στη λύση αυτή ο προαστιακός προτείνεται να τοποθετηθεί μέσα στο μελλοντικό

όρυγμα σύνδεσης της υπό κατασκευή δυτικής εισόδου με την υποθαλάσσια αρτηρία (αν

και όταν αυτή κατασκευασθεί), το οποίο στην περίπτωση αυτή πρέπει να διευρυνθεί ιcατά

10 μέτρα. Στη συνέχεια, η όδευση θα γίνει μέσα στην υποθαλάσσια σήραγγα, παράλληλα

με την οδική αρτηρία, η οποία θα πρέπει επίσης να διευρυνθεί κατά ΙΟ μέτρα προς την έξω

πλJ:υρά του Θερμαlκού κόλπου. Η έξοδος από τη σήραγγα θα βρίσκεται λίγο πριν την

πρoβN:πόΜΕVΗ χοάνη εξόδου - εισόδου των αυτοκινήτων προς την Λεωφόρο Μεγάλου

Αλεξάνδρου, ανάμεσα στο «ΜΑΚΕΔΟNlΑ ΠΑΛΛΑΣ" και την προκυμαία. Μέχρι το

σημείο αυτό ο πρoασnαKός θα είναι ορατός, μόνο από πάνω, στις "χοάνες εισόδου 

εξόδου. Λίγο πριν τη χοάνη εξόδου θα κατασκευασθεί ι'Jνας υπόγεως σταθμός τύπου μετρό.
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Από τ/ν πεΡWΧή αυτή και μετά θα οδεύει επιφανειακά και παραλιακά κατά μήκος της νέας

παραλίας, μπροστά σπό το Μέγαρο Mouσικής, πίσω από το NαuΠKό Όμ1λο, τ/ν Αρετσού

μέχρι τ/ νέα Κρήνη. Από τ/ Νέα Κρήνη μέχρι το Αεροδρόμιο και τ/ν Περαία θα οδεύσει

μέσα από nς παραλιακές περιοχές, όπου προς το παρόν δεν υπάρχουν σοβαρά εμπόδια.

Τόσο στ/ν περιοχή του Μικροό Εμβόλου (Kαρoμπouρνάκι), όσο και τ/ς Αρετσοός θα

απαιτηθεί η κατασκευή δύο μικρών σε μήκος σηράγγων. προκειμένου να αποφευχθούν-
καμπύλα τμήματα τ/ς σιδηροδρομικής γρομμής με μικρές ακτίνες εγγραφής. Η χάραξη

από την Περαία μέχρι τα Μουδανιά προτείνεται να Ύίνει επίσης παραλιακά.

Η λύση μέσα από τ/ν υποθαλάσσια σήραΎΎα είναι δαπανηρή και απαιτεί

τροποποίηση τ/ς σημερινής μελέτης, ιiλλά οόμφωνα με τ/ν πρόταση πρέπει να γίνει λόγω

της διαχρονικότητας και των δύο έΡΥων.

Β' (Εναλ/ακπκή) Λύση: Eπuρανειακή διαδρομή

Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει τ/ διεόρυνση του οδοστρώματος τ/ς λεωφόρου

Νίκης κατά μια πρόσθετ/ λmριδα κυκλοφορίας για τ/ν επιφανειακή ανάπτυξη του

προασπακοό σιδηροδρομικού δικτόου με δύο γραμμές (μία ανόδου και μία καθόδου). Η

παραλιακή λεωφόρος Νίκης προτείνεται να δισπλατυνθεί προς την πλευρά της θάλασσας

κατά 15 μέτρα τουλάχιστον. Aπi:J εκεί και πέρα ο προασnακός θα οδεύει παραλιακά μέχρι

το αεροδρόμιο και τους παρά πέρα Δήμους του Θερμαϊκού κόλπου και τ/ Χαλκιδική, όπως

αυτό υποδε1tcνύεται στην λύση Α..

Η όδευση των γραμμών του προαστιακού προτείνεται να γίνει από τον εμπορικό

σταθμό του ΟΣΕ παράλληλα με την οδό Κουντουριώτου, μέσα από τον υπαίθριο χώρο του

λιμανιού μέχρι μπροστά στ/ν είσοδο του κnρioυ του εmβατucού σταθμού του λψαV10ύ. Ο

πρoασnαKός χρειάζεται συμπεριλαμβανομένων και των αποστάσεων ασφαλείας ω.λα

εννέα (9) μέτρα για πς δύο γραμμές του. Σύμφωνα με τ/ν πρόταση, τα υπόλοιπα τρία (3)

μέτρα μέχρι τα προτεινόμενα δεκαπέντε (15) θα χρησιμοποιηθούν αφενός για τ/ν αύξηση

του πλάτους της ΠΡΟΊα/μαίας προς όφελος των περιπατητών και αφετέρου για την καλύτερη

εrYραφή των αμαξοστοιΊιώνστις καμπύλες των δύο άκρων τ/ς επέκτασης.

Οι Ύραμμές από τ/ν είσοδο του επtβαnκού λιμανιού και μετά θα οδεύουν στ/

συνέχεια ανάμεσα σπό nς σποθήκες του λιμανιού προς τ/ διαπλάτυνση τ/ς παραλίας και

κατά μήκος της διευρυμένης Λεωφόρου Νίκης, τ/ς νέας παραλίας, παρακάμπτοντας σπό
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την πλευρά της θάλασσας το Λευκό ΠύρΥΟ και το Βασιλικό Θέατρο και θα συνεχίσουν τ/ν

πoρεiα τους πάντοτε παραλιακά, σύμφωνα με την περιγραφή της πρότασης Α'. Η πρόταση

εκτιμά ότι, σε κανένα τμήμα της διαδρομής δε θα υπάρξουν καμπύλα τμήματα ακτίνας

μικρότερης των 300 μέτρων, πράγμα που σε αντίθετ/ περίπτωση σημαίνει περιορισμό της

μέΥιστης ταχύτητας.

Η παραπάνω πρόταση θεωρεί εmπλέον ότι κάθε άλλη προτεινόμενη μη παραλιακή-
εmφανειακή σιδηροδρομική χάραξη μέσα ωτό την πόλη είναι για τεχνικούς λόγους μη

υλοποιήσιμη, και πέρα ωτό αυτό δημιουργεί μεγάλο προβλήματα στην ""κλοφορία των

οδικών οχημάτων.

Η κατασκευή ενός ανεξάρτητου δικτύου mδηροδρομικής σύνδεσης της Χαλκιδικής

μόνο με τ/ν ανατολική Θεσσαλονίκη έχει απαγορευτικό κόστος λειτουρΥίας. Τα

ανεξάρτητα σιδηροδρομικά δίκτυα δεν είναι βιώσιμα και σε χώρες, όπως η Γερμανία και η

Γαλλία, είτε έχουν καταργηθεί είτε τελούν υπό κατάργηση ή στ/ν καλύτερη περίπτωση

έχουν αγορασθεί και διατη~ΎVται για ιστOΡΙKOUς και τουριστικούς λόγους από τους

τοmκούς δήμους. οι οποίοι φυσικά υφίστανται τις δυσβάσταΙCΤες για τους

προωτολογισμούς τους επιβαρύνσεις.

7.7.3. Σύνδεση του προαστιακού με το αεροδρόμιο

Η καλύτερη εξυπηρέτηση με δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς προσώπων του

αεροδρομίου «Μακεδονία) για τη σύνδεσή του με τη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα από τα

σημαντικότερα τοπικά συγκοινωνιακά θέματα που πρέπει να ικανοποιηθούν όσο γίνεται

mo σύντομα.

Η Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας, με την ανάλυση των

""κλοφοριακώνδεδομένων της περιοχής και τις προβλέψεις των μελλοντικών εξελίξεών

τους έχει προτείνει τη σύνδεση του αεροδρομίουμε το μέσο σταθερής τροχιάς (τραμ). Για

την οδική εξυπηρέτηση του αεροδρομίου,η ΓΜΜΚπροτείνειτη χρήση της ΕθνικήςΟδού

προς Ν. Μουδανιά- Χαλκιδική και της νέας σύνδεσης στο ύψος του υφιστάμενου κόμβου

του αεροδρομίου. Επίσης, η μελέτη του Νέου Αεροσταθμού του Αεροδρομίου προβλέπει

σταθμό για την εξυπηρέτηση του μέσου σταθερής τροχιάς για τη σύνδεση του αεροδρομίου

με την πόλη. Emπλέov, η μελέτη της ΕΧΡΟ θεωρεί δεδομένο ότι θα υφiσταται τέτοια

σύνδεση για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της έκθεσης.
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Ένα από τα σημανπκότερα θέματα για το σχεδιασμό του προαστιακού είναι το

ζήτημα του τερματικού σταθμού. Οι περισσότερες προτάσεις σύνδεσης με τις δυτικές

περιοχές φαίνεται να υωθετούν ως τερματικό σταθμό το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Η

πρόταση του Ι. Μα'γΚανάρη θεωρεί ως περισσότερο σκόπιμη την επιλογή προς το παρόν

του Επιβατικού Σταθμού Λιμένα Θεσσαλoνiκης ως τερματικού σταθμού, τουλάχιστον της

γραμμής του προαστιακού της Κατερίνης, μtσω του Εμπορικού Σταθμού της-
Θεσσαλονίκης για τους παροκάτω λόγους:

Υ' Η υπάρχουσα υποδομή στο Νέο Σιδηροδρομικύ Σταθμύ Θεσσαλονίκης (ΟΙ

γραμμές εισόδου - εξόδου του tπ1βατικoύ σταθμού είναι τρεις) δεν είναι σε

θέση να παραλάβει το φορτίο των δύο προαστιακών.

Υ' Ο Επιβατικός Σταθμός του Λιμένα Θεσσαλονίκης βρίσκεται πλησιέστερο

προς το εμnOρικό κέντρο της πόλης και δεν απαιτείται η ~ση πρόσθετου

μεταφορικού μέσου. Βρίσκεται, επίσης, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας,

απά όπου διέρχονται ή έχουν ως αφετηρία βασικές λεωφορειακές γρoμl'iς

τουΟΑΣΘ.

Υ' Δημιουργούνται λιγότερα προβλήματα στην οδική κυκλοφορία.

Υ' Υπάρχει ήδη σιδηροδρομική σύνδεση του Επιβατικού Σταθμού του

λιμανιού με τον Εμπορικό Σταθμό και βρίσκεται πολύ κοντά στον οδικό

κόμβο των Δικαστηρίων. Η ηχιμμή αυτή είναι εύκολο να διπλασιασθεί,

ηλεκτροκινηθεΙ σηματοδοτηθεί και να υπαχθεί στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης

του ΟΣΕ που βρίσκεται στην περωχή του ΝΣΣ. Επιθυμητός είναι επίσης ο

διπλασιασμός της γραμμής Σταθμός Διαλογής (Μυτηλινάκια) - Εμπορικός

Σταθμός, μήκους επτά χιλιομέτρων περίπου μέχρι το Στρατόπεδο Ζιάκα, ο

οποίος όμως προϋποθέτει την πραγματοποίηση ορισμένων

απαλλοτριώσεων.

./ Οι εμπορευματικές μεταφορές του ΟΣΕ που πραγματοποιούνταιαπό τον

Εμπορικό Σταθμό έχουν περιορισθεί σημαντικά μετά την κατασκευή του

αγωγού διοχέτε\)σηςτου αργού πετρελαίου προς τα Σκόπια, ο προαστιακός

δεν θα δημιουργήσεισυνεπώςπρόβλημαστην λειτουργίατου.

./ Οι φωτεινοίσηματοδότεςτου οδικού κόμβου των Δικαστηρίωνείναι εύκολο

να σιryχpoνιστoύν με τους σηματοδότες του προαστιακού (Μαγκανάρης,

1997).
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Εάν κατασκευαστεί το Μετρό της Θεσσαλονίκης. τότε ο ΝΣΣ θα αποτελέσει

υποχρεωηκά την αφετηρία των δύο γραμμών του προαστιακού της Θεσσαλoviιcης,

δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει πρόβkψη για τη μετεπιβίβαση των επιβατών από το ένα μέσο

στο άJλo. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο ΟΣΕ να μελετήσει την κατασκευή ενός νέου

διαδρόμου εισόδου ~ εξόδου ειδικά για τους συρμούς του πρoα.cm.ακoύ. Μπροστά στον

ΝΣΣ υπάρχουν σήμερα οι αφετηρlες πολλών γραμμών του ΟΑΣΘ, οι oπolες όμως με βάση

τη σύμβαση παραχώρησης θα πρέπει να διευθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη

λειτουργούν ανταγωνιστικά προς το Μετρό.

7.8. Eναll.αΚΤΙKές μεταφορές, συγκοινωνιακή πολιτική και πολιτικές της ΕΕ

Το υπάρχον και προγραμματισμένοοδικό δίκτυο της περισχής (ολοκλήρωση ΠΆΘΕ

και Εγνατίας) θα προσφέρει τη δυνατότητα ιδιαίτερα άνετης διεξαγωγής των οδικών

μετακινήσεων μεταξύ των περισσότερων αστικών κέντρων για μεΥάλο χρονικό ορίζοντα

με ορισμένες σημαντικές εξαφέσεις, Π.χ. κολοκαφινές μετακινήσεις Σαββατοκύριακου

μεταξύ Θεσσολονίκης και Χαλκιδικής. Η ευκολία αυτή σt1ς μετακινήσεις θα επιδράσει

σημαντικά στη μεταβολή των χρήσεων γης και στη μεtεΎKατάσταση εμπορικών χρήσεων

και κατοικίας. Η συνθήκη αυτή καθιστά δύσκολη την επιτυχημένη υποστήριξη

εναλλακτικών μέσων μαζικών μεταφορών προσώπων αυτή τη σt1γμή. Ωστόσο, η ύπαρξη

της οδικής υποδομής και οι μεταβολές στις χρήσεις γης θα αυξήσουν περαιτέρω τη χρήση

του Ι.Χ η οποία, με τη σειρά της, πιθανόν κάποια στιγμή να καλύψει την υπάρχουσα

χωρητικότητα, οπότε θα δημισυργηθεί ανάγκη νέας οδικής υποδομής. Σε επίπεδο

περιφέρειας, η kItoυpγIα του προαστιακού σιδηρόδρομου θα προσφέρει τη μοναδική

δυνατότητα για συγκοινωνιακή πολιηκή που να προωθεί μη οδικά μέσα μεταφορών. Η

επιτuχής λειτουργία του θα προσφέρει εmπλέoν χωρητικότητα στις μετακινήσεις και

mθανόν να καθυστερήσει ή και να αποτρέψει την ανάγκη κατασκευής νέας οδικής

υποδομής στην περιοχή.

Σημαντικός παράγοντας που συνηγορεί στην προώθηση της δρομολόγησης των

πρoασnακών γραμμών είναι ότι αυτή προβλέπεται ή είναι σύμφωνη με εθνικές και

κοινοηκές πολιτικές. Συγκεκριμένα, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της συγκοινωνιακής

υποδομής της χώρας περιλαμβάνει προτάσεις για την ανάδειξη του σιδηροδρόμου:
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σε κύριο μεrαφoρικό μέσο στους συyκoιvωνιαΚOύς διαδρόμους που εξυπηρεroύν

μαζικές ροές εμπορευμάτων, ή σημαντικό ποσοστό υπεραστικών μεroxινήσεων

επιβσ:rών με μήκη διαJ)ΡOμής αιro 250 - 600 χλμ. ή περιασrικών / πρoασrιακών

μετακινήσεων με μήκη διαJ)ρoμής μέχρι 100 χλμ.

Η πρόταση εξεωικεύεται για την περιοχή μελέτης ως εξής

Aνάπroξη προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου στη θεσσαλονίκη με χρησιμοποίηση

της υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής, για τη δρομολόγηση προαστιακών

συρμών από θεσσαλονίκη προς Κατερίνη. προς Βέροια / Νάουσα / Σκύδρα, προς

Πολύκαστρο!Αξιούπολη και προς Κιλκίς!ΔοΙράνη (Ζέκκος, 1994).

Τέλος, η προώθηση της χρήσης τοu σωηροδρόμοu αποτελεί κεντρικό στοιχείο της

Εuρωπαϊκής ΣUΓKOινωνιακής Πολιτικής (ΕΣΠ) της EUΡωπαϊκής Ένωσης και ΣUμφωνεί με

όλλες σχετικές θέσεις της όπως για την αειφόρο ανάπroξη και τη χωρική πολιτική. Μία

από τις γενικές θέσεις της ΕΣΠ είναι η εξισορρόπηση της χρήσης των διαφορετικών μέσων

μετακίνησης με ενίσχυση του μεταφορικού έργου του σιδηρόδρομου και της ακτοπλοίας σε

σχέση με τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές. Κεντρικό άξονα της πολιτικής αποτελεί η

αναζωΟ'Υόνηση των σιδηροδρομικών μεταφορών, τόσο των εmβατικών όσο και των

εμπορευματικών. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Συγκοινωνιακή Κοινότητα (ΕΣΚ)

υποστηρίζει την προσπάθεια που έχουν εκφράσει διευρωπαϊκοί φορείς των σιδηροδρόμων

για τη δημιouργία ενός ενιαίou EUΡωπαϊKoύ σωηροδρομικού σuστήματoς ως το 2020.

Ανάμεσα στους στόχους που έχει θέσει αυτή η συμφωνία και τον οποίο συμμερίζεται η

ΕΣΚ είναι η αύξηση ως το 2020 τοu εmβαΤΙKoύ έργοu των σωηροδρόμων σε ΕUρωπαϊKό

επίπεδο από το 6% του συνόλου Τα/ν μετακινήσεων στο 10% (Commission ofthe European

Communities, 200 Ι).

Συμπερασματικά, η βιωσιμότητα των προτεινόμενων Ύραμμών δεν 1ψoιcύπτει

εύκολα ωtό τα στοιχεία που υπάρχουν. Οι προτεινόμενες Ύραμμές κατανέμονται σε δύο

κατηγορίες με βάση αν χρησιμοποιούν Uφιστάμενη uποδομή ή απαιτούν νέες χαράξεις.

Προφανώς, οι προτάσεις της δεύτερης κατηγορίας απαιτούν μεγαλύτερο κόστος

κατασκευής και έχουν περισσότερες επιπτώσεις (περιβαλλοντικές και κοινωνικές) που

πρέπει 'να ληφθούν υπόψη πριν κριθούν σκόmμες. Ο λό'Υος που δυσχεραίνει την

αξιολόγηση της βιωσιμότητας είναι ότι:

ο Πρώτον> σε περιφερειακό επ\πεδο, οι μετακινήσεις μεταξύ των

περιοχών όπου δεν ικρίσταται υποδομή είναι σημαντικές, ενώ στις

υπόλοιπες οι μετακινήσεις είναι μέτριου ή και μικρού μεγέθotJς και
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ο Δεύτερον, σε αστικό εmπεδο, δεν προσφέρεται πολύ ικανοποιηnκή

σύνδεση των περιοχών κατοικίας με τους μεΥάλ<>υς πάλ<>υς έλξης

μετακινήσεων.

Ωστόσο,

ο σε περιφερειακό επίπεδο, ο βαθμός συπένειας των αστικών κέντρων

και οι συνεχόμενες αUΞήσεις των μεταΚ1νήσεων μεταξύ τους

υποδεικνύουν ότι, από συγκοινωνιακή άποψη, θα είναι θεnκή

εξέλιξη η μείωση της εξάρτησης των μετακινήσεων από τις οδικές

μεταφορές και η αόξηση του ράλ<>υ της μάνης εναλλακτικής λ,;σης,

δηλαδή των σιδηροδρομικών μεταφορών, ενώ

ο σε αστικό επίπεδο, οι προαστιακές γραμμές σε υφ1στάμενο

σιδηροδρομικό δίκτυο μπορούν να ενταχθούν στο σίκπημα Μ"ΜΜ σε

σταθερή τροχιά και έτσι να επεκτείνουν το δίκτυο των μετρό / τραμ

και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση της Δυτικής Θεσσαλ<>ΝΊΙCης

όπο\) βρίσκεται το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η λειτο\)ργία προαστιακών σιδηροδρόμων στην περιοχή μελέτης 1ψέπει να

υποστηριχθεί ως στοιχείο ενός εκτεταμένου και συντονισμένο\) αστικού, προαστιακού και

περιφερειακού δικτύου μαζικών μέσων μεταφοράς προσώπων το οποίο θα δώσει τη

δυνατότητα υιοθέτησης μέτρων περιορισμού της χρήσης ι.χ. και θα συμβάλλει στην

επιδιωκόμενη από την ΕΕ χωροταξική πολιτική, στη μεiωση των πιέσεων Ίια δημιουΡΊία

νέων οδικών έργων, στη μείωση των περιβαλλονπκών επιπτώσεων από την κυκλοφορία

και, ως συνδυασμός όJ...ων των παραπάνω, στην αειφόρο ανάπroξη.

7,9, Προτάσεις - Κατευθύνσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή δεδομένα από τη λειτουΡΊία προαστιακού

σιδηροδρόμου, τις τάσεις ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης και της

ΠεΡ1φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα κυκλοφοριακά δεδομένα σε αυτόν τον ευρύτερο

χώρο, τα λειτο\)ργ1κά δεδομένα και nς τεχνικές απαιτήσεις ενός τέτοιου μέσου και πς

1ψοτάσεις που έχουν γίνει κατά καφούς γ1α τη λειτο\)ργία προαστιακών γραμμών, η

Ομάδα ΕΡΊασίας της Μελέτης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου κατέληξε στις παρακάτω

κατευθύνσεις πλαισίου:
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:> Υποστηρίζει τη δημωυρΥ;α και δρομολόγηση γραμμών προαστιακού

σιδηρόδρομου, πολύ περισσότερο επειδή η ύπαρξη της υποδομής η οποία

σήμερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξωποίητη, επιβάλει την

αξωποίηση του μfuoυ.

:> τoνiζει ότι η λειτουρΥ;α ενός δικτόου προαστιακού σιδηροδρόμου πρέπει

να εντάσσεται στα πλαίσια μιας σuνoλικής και ΣUντOνισμένης

σιryKOινωνιαΚ'ής πολιτικής σε σύνδεση με το χωροταξικό σχεδιασμό της

Ευρύτερης Περωχής Θεσσαλονίκης και της Περιφέρεισς Κεντρικής

Μακεδονίας, έτσι ώστε με το μέσο αuτό να συμβάλλει στη

συμπληρωματικότητα των αστικών κέντρων της Περιφέρειας, τη βελτiωση

της ποιότητας ζωής σε αυτά και την προώθηση αεUΡόρων μορφών

μετακίνησης στην αυξανόμενη περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης.

~ Θεωρεί ότι η λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου απαιτεί

αναλυτικές OΙKOνOμOΤΕΧVΙKές μελέτες που θα βασiζoνται σε ρεαλιστικά

δεδομένα ώστε να μην α-Υνοούνται στοιχεία βιωσιμότητας και να

προταθούν λύσεις που είναι δυνατόν να αποτελέσουν ρεαλιστικές

επενδύσεις δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Ως βασικά κριτήρια για τη λειτουΡΎία προαστιακών γραμμών θεωρεί τα παρακάτω:

,/ Ύπαρξη υφιστάμενηςσιδηροδρομικήςυποδομής

,/ Εξυπηρέτηση περιοχών όπως αστικά Ι ημιαστικά κέντρα, ζώνες

ερΥασ;ας (ΒΙΠΕ, κλπ), άλλες χρήσεις που προσελκύουν ή θα

προσελκύσουνμαζικές μετακινήσεις(ΤΕΙ, ΕΧΡΟ)

,/ Εξυπηρέτησηπερωχών που οι μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν μεταξύ

τους μεγάλες μετακινήσεις

./ Ικανοποιητικήσύνδεση με τα υπόλο1ΠαΜΜΜ.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, προτείνονταιοι παρακάτω άξονες πολιτικής για

τον προαστιακόσιδηρόδρομο:

~ Να λειτουργήσουν προαστιακές γραμμές που εξυπηρετούν τη

δυτική Θεσσαλoνiκηκαι τους βασικούς πόλους ερΥασίας(ΒΙΠΕ,

ΤΕΙ, υπηρεσιών) και τα αστικά κέντρα που βρίσκονταιπάνω σε

υφιστάμενη υποδομή και σε απόσταση σιδηροδρομικής

εξυπηρέτησηςπερ;που μισς ώρας από τη Θεσσαλoνiκη.
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ι, Οι περιοχές που ελκύουν τις περισσότερες μετακινήσεις

προαστιακού χαρακτήρα (commuting), δηλαδή η επαρχία

Λαγκαδά, τα νότια προάστια και η επαρχία Χαλκιδικής. δε

διαθέτουν υφιστάμενη σιδηροδρομική υποδομή. Για αυτά

απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη, η οποία θα εξετάσει το κόστος και

την ωφέλεια αυτής της επένδυσης και επέμβασης, καθώς και

κατά πόσον ορισμένες από αυτές τις περιοχές, Π.χ;. τα νότια

προάστια, μποροίιν να εξυπηρετηθούν καλύτερα με επέκταση

του μέσου σταθερής τροχιάς της Θεσσαλονίκης.

" Να συνδεθεί το αεροδρόμια με το μέσο σταθερής τροχιάς με

πρωταρχικό σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση της πόλης. Η

ολοκλήρωση της γραμμής μέσου σταθερής τροχιάς μέχρι το

αεροδρόμω, καθώς και η δρομολόγηση του προαστιακού

σιδηροδρόμου μπορούν να συνδυαστούν. Μια μορφή σίινδεσης,

παραδείγματος χάριν, μπορεί να προσφερθεί με την πρόβλεψη

δυνατότητας μετεmβίβασης μεταξύ του προαστιακού και του

μέσου σταθερής τροχιάς είτε στο ΝΣΣ είτε στο λιμάνι

~ Να επιλεΥούν λύσεις που επιτρέπουν την είσοδο του μέσου στο

κέντρο της πόλης χωρ~ επιπτώσεις σε περιοχές Kατoιιdας (π.χ.

Παλοιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Εmβατικός Σταθμός Λιμένα).

Ι, Τέλος, να επιι<εντρώσουν την προσοχή τους - με αφορμή το

ζήτημα του προαστιακού - σε μια Γενική Κυκλοφοριακή

Μελέτη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα

συμβάλλει ουσιαστικά στη χωρική ολοκλήρωση οίιμφωνα με

τους στόχους και τις πολιτικές του χωροταξικού σχεδιασμού για

την Περιφέρεια (Γιαννακού, κ.ά., 2002).
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7.10. Συμπεράσματα

Η αντιμετώπιση των σημερινών ΙCUκλoφOριαKών προβλημάτων, καΟώς και η

πρόβλεψη και αποτροπή αυτών που Οα προκίιψουν στο μέλλον από τη συνεχιζόμενη

αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας l.χ. και της χρήσης του είναι ένα πολύ δύσκολο εΥχείρημα

το οποίο έχει επιτευχθεί σε λίγες μεΥάλες πόλεις παγκοσμίως. Από τα θετικά παραδείγματα

ΠΡOΙCΥπτEι όη η επιτυχημένη συγκοινωνιακή πολιηκή βασίζεται στη συντονισμένη

θεώρηση και προώθηση όλων των μέσων μεταφοράς. καθώς και στον συντονισμό με nς

πολιτικές χωροταξίας και χρήσεων γης, πάντα στο πλαίσιο των αρχών της αειφόρου

ανάπτοξης. Ειδικότερα, η επιτυχημένη προσέγγιση της διαχείρισης της κυκλοφορίας

προ1)ποθέτει τη συντονισμένη προώθηση και λειτουργία όσων μέσων μαζUCΉς μεταφοράς

είναι εφικτό και σκόπιμο να λειτουΡΥήσouν σε μια περιοχή σε συνδυασμό με μέτρα

περιορισμού της χρήσης των I.X. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος στην περιοχή της

Θεσσαλονίκης και των γειτονικών νομών. τόσο ως μέσο ασπκών μετακινήσεων. όσο και

ως περιφερειακό μέσο, εφόσον ενταχθεί σε ένα ευρύτερο και συντονισμένο δίκroο μέσων

μαζικών μεταφορών και υποστηριχθεί από τα μέτρα περιορισμού της χρήσης του l.x., έχει

τη δυνατότητα να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της συγκοινωνιακήςπολιτικής και της

αντιμετώmσηςτων ΙCUκλoφoριαKώνκαι περιβαλλοντικώνπροβλημάτωντης περιοχής.
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8. Aρτηρiα Διαμπερούς Κυκλοφορίας στην Κεντρική Περιοχή Θεσσαλονίκης

8.1. Σκοπιμότητα του έργου

Το πολεοδομικό συΥκρότημα της Θεσσαλονίκης έχει τη μορφή ενός <<οκτώ» (00) με

δίκ> εκτεταμένες περισχές σΊα ΒΔ και ΝΑ άκρα, που συνδέονται με τη σΊενή και

πυκνοδομημένη περισχή Ίου ιστορικο\) κένφου, το οποίο δε διαθέΊεΙ επαρκείς oδoUς για

τη διαμπερή κυκλοφορία των οχημάτων, ούτε χώρους για τη διάνοιξη νέων οδών.

Η φυσική αυτή στένωση προκαλεί τη γνωστή κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία

δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις στα διερχόμενα οχήματα και έχει συμβάλει

Kαθoριστυcά στην περιβoλλoΝΤΥCΉ και αισθητική υποβάθμιση της κεντρικής περιοχής της

πόλης, όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα μνημεία και στοιχεία της αρχιτεKΊOνιΙCΉς της

κληρονομιάς.

Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός, παρότι υποχρεώνει σε μεγάλη παράκαμψη τους

κινούμενους από την ΝΑ περιοχή (Καλομαριά. Θέρμη, κ.λ.π.) προς τις περιοχές του

Λιμανιού, του Δικαστικού Μεγάρου και του Σιδηροδρομικο\) ΣΜθμο\), άμβλυνε

προσωρινά τα κυκλοφοριακά προβλήματα Ίου ιστορικο\) κέντρου τ/ς πόλης. Ήδη όμως η

ραγδαία α\)ξηση Ίων οχημάτων, Ία οποία παρακάμπι:ουν το κένφο, οδήγησε την

περιμεφική αυ'tή οδό στα όρια της χωρητικότητάς της και σε χαμηλό επίπεδο

εξυπηρέτησης.

Έτσt, η κατασκευή μιας οδικής αρτηρίας, που να παρακάμπτει την κεντρική

περιοχή της Θεσσαλονίκης από την πλευρά της θόλοσσας (δυτική πλευρά), κρίνεται πλέον

ως εmΊαKΤΙκή ανάγκη. Η προφανής ΣΙCOπψότηΊα του έΡΎου αυΊΟ\) έχει τεκμηριωθεί από

παλιά και η εκτέλεσή του, με το όνομα «υπόγεια παραλιακή αρτηρίω), περιλήφθηκε - ήδη

από το 1985 - στους στόχους του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (Ν. 1561/85).

8.2. Ιστορικό της μελέτης

Για τ/ μορφή του έΡΎου άρχισαν να γίνονΊαι διάφορες ΠΡΟΊάσεις και να

διεξάγονΊαι διαγωνισμοί από Ία μέσα της δεκαετ-ίας Ίου 1960. Ομως, οι κατά KαψOUς

ΠΡΟΜθείσες λύσεις δεν είχαν γενική αποδοχή. ΈΊσι, προκειμένου να υπάρξει ευρεία

τεχνική και κοινωνucή συναίνεση, ΊΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε ΊΟ 1995 την εκπόνηση μιας
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σύνθετης μελ/της για το σχεδιασμό μιας Αστικής Αρτηρίας, η οποία - μαζί με πέντε (5)

σταθμούς αυτοκινήτων και με κατόλληλες διαμορφώσεις εmφανειαKών χώρων - θα

αποτελούσε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την άμβλυνση τοο ια/κλοφοριακού και

περιβαλλοντικού προβλήματος της Θεσσαλονίκης.

Στα πλοίσια της αρχικής σύμβασης και των άλλων μεταγενέστερων ΣUμβάσεων,

εκπονήθηκαν οι ακόλοοθες μελ/τες :

=> Ειδική Κοκλοφοριακή Μελέτη

=> Προκαταρκτική Πολεοδομική Μελέτη

=> Mfλέτη συγκοινωνιακών έργων (αρτηρίας και κόμβων σε στάδια

προκαταρκτικής μελέτης και προμελέτης)

=> Προκαταρκτική μελέτη Τεχνικών Έργων

=> Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Αρτηρίας και

των κόμβων (αερισμού σήραγγας, πυρόσβεσης, ηλεκτροφωτισμού,

ρύθμισης της ια/ιcλoφoρίας κ.λ. π.) σε στάδια προκαταρκτικής

μελ/της και προμελ/της

=> Μελέτη αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων των οικοδομικών μερών του

έργοο (κτιρίων εγκαταστάσεων, εισόδων / εξόδων σήραγγας κ.λ.π.)

σε στάδια προκαταρκτικής μελέτης και προμελ/της

=> Προκαταρκτική μελέτη πέντε σταθμών αυτοκινήτων στην περιοχή

του έργου

=> Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

=> Γεωτεχνική έΡΕUνα και μελέτη (με γεωτρήσεις κ.λ.π.) κατά μήκος

του έργου

=> Μελέτες Οικονομοτεχνικής Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης τοο

έργou, με εναλλοκτικά σενάρια χρηματοδότησης.

8.2.1. Ειδική Κυκλοφοριακή Μελέτη

Στη Μελέτη με τίτλο «Αρτηρία Διαμπερούς Κυκλοφορίας στην Κεντρική Περιοχή

Θεσσαλονίκης» ποο πραγματοποιήθηκε το 1997 από τη ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε., η εξέταση

εναλλακηκών σεναρίων με το μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας είχε ως στόχο την

επιλογή δέσμης μέτρων και επεμβάσεων ποο θα εξασφαλίσοον τη βέλτιστη ια/κλοφοριακή
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λεΙΤΟΨΥία της πόλης, καθώς και την ανάπλααη της περιοχής του ιστορικού της κέντρου.

Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου προσομοίωσης της κυκλοφορίας

συμπεραίνεται ότι, από κυκλοφοριακής όποψης, η περιοχή επφροής της αρτηρίας θα είναι

αρκετό εκτεταμένη. Τα θετικά αποτελέσματα από τη λειτουργία της νέας Αρτηρίας θα

φθάσουν μέχρι την περιοχή του ΝΣΣ και την οδό 3'" Σεπτεμβρίου.

Στις περιοχές της πόλης που είναι πλησιέστερα προς την παραλία, η επίδραση θα-
εtναι περισσότερο εκτεταμένη και προβλέπεται όn στην ανατολική πλευρά θα φθάσει

μέχρι την οδό Μ. Μπότσαρη, ενώ στη δυτική μέχρι και την οδό 26'" Οκτωβρίου.

Με βάαη τη συγκριτική αξιολόΥηαη των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στα

διάφορα σενάρια, πρoέκuψανχρήσιμα συμπεράσματαγ1α την επίδραση που θα έχουν στην

κυκλοφορία της πόλης άλλες επεμβάσεις και προγραμματιζόμΕναέργα, μεμονωμένα ή σε

συνδυασμό μεταξύ τους. Έργα ή άλλες επεμβάσεις σε συνδυασμό με την κατασκευή της

διαμπερούς Αρτηρίας μπορούν να είναι τα παρακάτω:

t> Ύπαρξη Μέσου Μαζικής Μεταφοράς σε σταθερή τροχιά με

ταυτόχρονη λειτουργία της νέας αρτηρίας με δύο λωρίδες ανά

ιcατεύθυνση.

~ Δύο σενάρω με μονοδρομήσεις των οδών Μ. Μπότσαρη και Π.

Συνδiι<α που αποτελούν βασικές κάθετες τροφοδοτικές οδούς της

Βασ. Όλγας και της Μεγ. Αλεξάνδρου.

t> Δύο σενάρια που εξετάζουν την περίπτωαη αύξηαης της ζήτηαης

για μετακινήσε1ζ κατά Ι 0%. Η υπόθεση αυτή είναι κοντά στην

πραγματικότητα, αφού η διαχρονική τάαη της ζήτηαης για

μεταιcινήσεις είναι αυξηnκή. ενώ θα πρέπει να αναμένεται και

παράΥωγη κυκλοφορία από την κατασκευή της νέας αρτηρίας,

όπως συνέβη και με την Ανατολική Περιφερειακή οδό.

t> Οι κάθετες συνδέσεις με τη μεγαλύτερη αημασία είναι το ζεύγος

των οδών Μ. Μπότσαρη και Π. Συνδiκα και κατά δεύτερο λόγο

το ζεύγος των οδών Καλλιδοπούλου και 28'" Οκτωβρίου.

Οι προτάσειςπου είναι σχετικές με την υλοποίηση της νέας Αρτηρίας είναι οι εξής

:> Να διαμορφωθεί ο κύριος κορμός της αρτηρίας με τρεις λωρίδες

κυκλοφορίας ανά κατεύθυναη, από τις οποίες η δεξιά λωρίδα θα είναι

διευρυμένη. έτσι ώστε να μπορεί να διευκολύνει τη στάση οχημάτων σε

περuττώσεις ανάγκης.
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=> Να υπάρξει οπωσδήποτε είσοδος και έξοδος απά την περιοχή της Λεωφ.

Στρατού ή της οδού ΚαυταντζόΥλου, ώστε αφενός μεν να αυξηθεί η

παρOΧεΤΕUΤΙKότητα των οδών που τροφοδοτούν από ανατολικά την αρτηρία

και αφετέρου να υπάρξει δυνατότητα εξυπηρέτησης μετακινήσεων και από

περιοχές εκτός της παραλιακής ζώνης.

=> Να υπάρξουν περισσότερες της μίας έξοδοι στην περιοχή των Δικαστηρίων

(προς τη Δυπκή Είσοδο και προς την οδό Πολυτεχνείου), ώστε να μη

δημιουρΥούνται ουρές και καθυστερήσεις στα εξερχόμενα οχήματα. Να

ρυθμιστεί επίσης η ευρύτερη κυκλοφοριακή ζώνη της περιοχής της Πλ.

Δημοκρατίας με μονοδρομήσεις των οδών 26'" Οκτωβρίου και Λαγκαδά,

διάνοιξη της οδού Καζαντζάκη και μονοδρόμηση των οδών Μ. Καλού και

Καζαντζάκη.

=> Να καΤαρΥηθεί η διαμπερής κυκλοφορία μέσω της Λεωφ. Νίκης και να

μετατραπεί σε οδό μικτής χρήσης με έμφαση στη δημιουρΥία πρασίνου και

την εξυπηρέτηση των πεζών.

=> Να μειωθεί το πλάτος της οδού Τσιμισκή κατά μία λωρίδα σε όλο το μήκος,

ώστε να αποθαρρυνθεί η αυξημένη χρήση της μετά τη λειτουρΥία της ,νέας

αρτηρίας.

=> Να εξετασθεί μία πιο εκτεταμένη χάραξη της αρτηρίας διαμπερούς

κυκλοφορίας, στην οποία η είσοδος και η έξοδος στο ΝΑ άκρο της θα

διεξάγονται από τη Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου, η οποία θα διαπλατυνθεί και

θα αμφιδρομηθεί περίπου μέχρι την περιοχή του Μεγάρου Μουσικής.

Οι προτάσεις που αφορούν άλλες επεμβάσεις σχεπκές με τη λειτουρΥία της νέας

Αρτηρίας είναι οι εξής:

" Αμφιδρόμηση της παραλιακής λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου με

ταυτόχρονη καθιέραιση λωρίδας απoκλεισnκής κυκλοφορίας

λεωφορείων στον άξονα Βασ. ΓεωρΥίου - Βασ. Όλγας, με κίνηση

αντίθετη προς τη σημερινή κατεύθυνσή του (COJ1tra - flow bus lane).

" ΔημιουρΥία ειδικής λωρίδας οχημάτων υψηλής πληρότητας στην

παραλιακή λεωφόρο Μεγ. Αλεξάνδρου με κίνηση προς το κέντρο

της πόλης.

" Κατασκευή διαχωρισnκής νησίδας στην οδό Εγνατία και

τροποποίηση της φωτεινής σηματοδότησης του άξονα.
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.,r Δημωυργία λιopiδας αποκλειστικής 1α/χλοφορίας λεωφopεiων στην

οδό Τσιμισκή (ωtό Εθνικής Αμι\νης έως το ΑρχαωλσΥιχό Μουσείο)

χαι σrη Λεωφ. Στρατοι\ (ΜΕΤΕ ΣγΣΜ Α.Ε., χ.ά., 1997).
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Ι

Η υποθαλάσσια αρτηρία διαμπερούς κυΚΛCφapίας
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8.3. θέση έργου - Γενικά στοιχεία

Η Αρτηρία Διαμπερούς Κυκλοφορίας δε θα είναι ένα απλό σuyKoινωνιαKό έργο

που θα εξυπηρετήσει μόνον τη διερχόμενη από το κέντρο κυκλοφορία, αλλά μια ευρεία

κυκλοφοριακή. πολεοδομική και αρχιτεκτονική επέμβαση στον κεντρικό τομέα της

Θεσσαλονίκης με ευεργετικές επιδράσεις στην ευρ{ιτερη περιοχή.

Από συΥΚΡΙΤΙκή αξιολόγηση των εναλλακτικών χαράξεων της Αρτηρίας, που

διερευνήθηκαν τόσο σε παλαιότερες μελετητικές προσπάθειες όσο και στο πλαίσιο της mo

πρόσφατης μελέτης, διαmστώθηKε ότι λειτoυργιιcά καλάτερη και τεχνΙΙCά προσφορότερη

είναι αυτή που διέρχεται με υποθαλάσσια σήραγγα σε απόσταση 80-120 μ. οπό το

κρηπίδωμα της παλιάς παραλίας. Η λάση αυτή έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

• Προσφέρει τεταμένη χάραξη.

• Δεν αλλοιώνει τη φυσwyνωμία του θαλάσσιου μετώπου της πόλης.

• Μπορεί να κατασκευαστεί χωρίς παρενόχληση των παραλιακών

λειτουργιών της πόλης και χωρίς προβλήματα θορύβου και

αισθητικής υποβάθμισης.

• Δε δημιουργεί προβλήματα στους αγωγoUς oμβρiων που εκβάλλουν

στην παραλία.

• Απέχει από το κρηπίδωμα και τις παραλιακές οικοδομές και δεν

αναμένονται γεωτεΊΥικές επιδράσεις από τις εκσκαφές και τις λοιπές

εργασίες.

• Βρίσκεται μακριά από την περιοχή, όπου είναι δυνατόν 'να υπάρχουν

τεμάχια αρχαιοτήτων. που χρησιμοποιήθηκαν στα τέλη του

προηγούμενου αιώνα για την κατασκευή του υπάρχοντος

κρηπιδώματος (Χατζόπουλος, 2003).

Το έργο θα είναι σόΎθετο και περιλαμβάνει:

ο Την οδική αρτηρία παράκαμψης του κέντρου μέσω σήραγγας με

χερσαία και υποθαλάσσια τμήματα,

ο πλήρεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της σήραγγας, κτίρια

μηχανοστασίων και εγκαταστάσεις φωτισμού και σήμανσης των

επηρεαζόμενων κόμβων,

ο κατασκευή κόμβων σε κρίσιμες θέσεις (ΔΙKασnKό Μέγαρο, παλιά

Ηλεκτρική Εταιρεία),
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ο αμφιδρόμηση της παραλιακής Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτροπή της κυκλοφορίας και

αποσυμφόρηση του άξονα των οδών Βασιλίσσης Όλγας - Bα<nλέως

ΓεΙιψ'Υίου,

ο πεζοδρόμηση και ανάπλαση της Λεωφόρου Νίκης (παλιάς παραλίας),

ο πολεοδομικές επεμβάσεις και αναπλάσεις των επιφανειακών χώρων της

περωχής Δικαστικού Μεγάρου και Λιμένα, Λευκού ΠύΡΎου.

Στρατοπέδου TσψoγιάWΗ, Νέας Παραλίας, Τσιμισκή και Βασ.

ΓεωΡΎίου.

Με τον τρόπο αυτόν υλοποιούνται ως ενιαίο λειτουΡΎικό σύνολο πολλά αναγκαία

και σημαντικά έΡΎα, τα οποία προβλέπονται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και

το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ανάδειξη της φυσιογνωμίας

του κέντρου της πόλης και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε μεγάλη περιοχή του

πολεοδομικού ""Υκροτήματος.

Για την εξυπηρέτ/ση των εγκαταστάσεων και των λειτουργιών της αρτηρίας θα

υπάρχουν τέσσερα βασικά κτ1ρια εξυπηρέτησής της το πρώτο θα βρίσκεται κοντά στη

Δυτική Είσοδο της αρτηρίας, το δεύτερο στον Πρώτο Προβλήτα του λιμανωύ και τα

υπόλοιπα δύο στην Ανατολική πλευρά, κοντά στο Βασιλικό Θέατρο.
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Η υποθαλάσσια αρτηρία διαμπερούς κυκλοφορίας (τομή)
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8.4. Περιγραφή της χάραξης

Η με4τηθείσα και προτεινόμενη χάραξη συνδέει μέσω της οδού Κουντουριώτη την

υπό κατασκευή Νέα Δυτική Ε",οδο της πόλης και τη σημερινή δυτική είσοδο (οδό 26'"

OκτωβρΩU)με την παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλαυ Αλεξάνδρου(Νέα Παρολία).

Στα μεσαίο της τμήμα η Αρτηρία έχει τρεις (3) λωρίδες κυκλοφαρίας ανά

κατεύθυνση. Η εκπονηθείσα Ειδική Κυκλοφοριακή Μελέτη έδειξε ότι η ζήτηση θα είναι

μεγάλη και θα δικαιολογούσείσως και μεγαλύτερη διατομή, αJ"J..iJ. ο προτεινόμενοςαριθμός

λωρίδων είναι ο μΈΥιστος που μπορεί να διαμορφωθεί ').jyyoo του περιορισμένου πλάτους

που διαθέτουν οι υπάρχουσες επιφανειακές οδοί., με τις οποίες συνδέονται τα άκρα

(είσοδαι-έξαδαι) της Αρτηρίας.

Ειδικότερα οι επιμέρους κλάδοι ιcυκλoφOρίας και οι διάφορες είσοδοι και έξοδοι

της Αρτηρίας διαμορφώνονται ως εξής :

.:. Ο κλάδας κυκλοφορίας από ΒΔ πρας ΝΑ (από νέα Δυτική Είσαδα πρας

Λεωφόρα Μεγάλαυ Αλεξάνδρου) έχει είσαδα με δύα (2) λωρίδες από τη Δυτική

Είσοδο και μία ακόμη είσοδα με μία (Ι) λωρίδα από την οδό Καυντουριώτη

απέYavn από το ΔΙKασnKό ΜΈΥαρο για να εξυπηρετούνται οι ερχόμενοι από τις

οδαύς 26'" Οκτωβρίαυ και Καζαντζάκη. Η έξοδος ταυ κλάδαυ αυτού γίνεται

στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλαυ Αλεξάνδραυ. λίγο μετά το Ξενοδοχεία

«ΜακεδονίαΠαλλάς)).

•:. Ο κλάδος κυκλοφαρίας από ΝΑ πρας ΒΔ (προς Δυτική Ε",αδο) έχει είσοδα με

δύο (2) λωρίδες από τη Λεωφόρο Μεγάλαυ Αλεξάνδρου, στην περιαχή της

παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας, και μία ακόμη είσαδα με μία (Ι) λωρίδα από ταν

κόμβα Καυταντζόγλου - Λεωφόρου Στρατού. Ο κλάδος αυτός έχει κύρια έξοδα

με δύα (2) λωρίδες επί της νέας Δυτικής Εισόδου και μία ακόμη έξοδα

(διακλάδωση) πρας την οδό Παλυτεχνείου, αμέσως μετά τα παλυώραφα park.ίng

τ/ς οδού Κουντουριώτ/, για την εξυπηρέτηση των κατευθυνόμενων προς το

Δικαστικό Μέγαρα και την Πλατεία Δημοκρατίας (Bαρδαρωu). Η διάτιιξη της

ΝΑ εισΌΔΑU της σήραπας επί της Λεωφόρου MεγΆΛΑU Αλεξάνδραυ

επιβλήθηκε, επειδή τα πλάτος της αδού Βασ. Γεωργίου είναι ανεπαρκές. Με την

προτεινόμενη λύση, ένα σημαντικό μέρος της ιcυκλoφoρίας του συμφορημένου

άξονα Βασ. Όλγας - Βας. Γεωργίου εκτρέπεται - μέσω των καθέτων οδών -
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προς τ/ν παραλιακή Λεωφόρο. η οποία αμφιδρομείταL ΈτσΙ., ανακουφίζεται και

αναβαθμίζεται μεΥάλη περιοχή της πόλης και μειώνονται αημαντικά οι

καθοοτερήσεtς στη διαδρομή «Νομαρχία - Δικαστήρια)). που είναι μεγαλύτερες

στο τμήμα 25ης Μαρτίου - Ευζώνων (Χατζόπουλος, 2003).

Το σιινολlκό μήκος της Αρτηρίας από τη Δυτική Είσοδο μέχρι την έξοδο επί της

Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι 3.780 μ. περίπου. Τα διάφορα μέρη του έργου είναι

τα ακόλουθα:

J> Μεσαίο τμήμα με μορφή υποθαλάσσιας σήραγγας με τρεις λωρίδες ανά

κατειίθυναη κυκλοφορίας, μήκους 1.240 μ. περίπου.

)ο Τμήματα χερσαίων σηράΥΥων. εκατέρωθεν του υποθαλάσσιου

τμήματος:

• Με διατομή τριών λωρίδων συνολικού μήκους 1.240 μ. περίπου.

• Με διατομή δΟΟ λωρίδων σιινολικού μήκους 2.320 μ. περίπου.

• Με διατομή μιας λωρίδας συνολικού μήκους 71 Ο μ. περίπου.

J> Πρoσβάσε~ (ανοικτές ράμπες) εισόδων και εξόδων της σήραγγας:

• Με διατομή τριών λωρίδων συνολικού μήκους 217 μ. περίπου.

• Με διατομή δΟΟ λωρίδων συνολικού μήκους 843 μ. περίπου.

• Με διατομή μιας λωρίδας συνολικού μήκους 336 μ. περίπου.
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Η διαδρομή της υποθαλάσσιας αρτηρlας διαμπερούς κvκλoφoplας
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ι

Η δυτική είσοδος της υποθαλάσσιας αρτηρίας διαμπερούς κυκλοφορίας
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ι

Η ανατολική είσοδος της υποθαλάσσιας αρτηρίας διαμπερούς κυκλοφορίας
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8.5. Τεχνικά στοιχεία της κατασκευής

Τα χερσαία τμήματα των σηράγγων προβλέπεται να κατασκευασθούν με τη μέθοδο

ανοικτής εκσκαφής (cut & cover).

Το ωτοθαλάσσιο τμήμα θα διαμορφωθεί με βυθιζόμενα προκατασκευασμένα

κιβώτια (immersed tubes) με ενδεικτικές διαστάσεις πλάτους 33 μ., ύψους 9,20 μ. και

μήκους 130 μ. Τα κιβώτια θα κατασκευασθούν σε ειδική στεγανή λεκάνη (ξηρά δεξαμενή

- casting basin), από την οποία θα ρυμουλκηθούν στις θέσεις όπου θα ποντισθούν και θα

τοποθετηθούν στην τάφρο, που θα έχει εκσκαφθεί στον πυθμένα.

Η θέση της ξηράς δεξαμενής (casting basin) προβλέπεται καταρχήν στην επέκταση

του υπό κατασκευήν 6{)\) Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης. σε απόσταση 3 km περίπου

δυτικά του έρ-Υου. Δεδομένου ότι το έδαφος στην περιοχή αυτήν είναι πολύ μικρής

αντοχής, παραμένει ως εναλλακτική λύση και η κατασκευή της ξηράς δεξαμενής στη ΝΑ

πλευρά της Θεσσαλονίκης. στην παραλία της περιοχής των ναυπηγείων μπροστά από τα

συγκροτήματα JΚEA και ViJJage Center. σε απόσταση 10 km περίπου νοτίως του έργου.

Οι τεχνικές κατασκευής, ρυμούλκησης, πόντισης και συναρμαΥής των κιβωτίων θα

προταθούν από τους υποψήφιους κατασκευαστές, aviiM:Yta με την τεχνογνωσία και την

εξειδίκευσή τους και θα αποτελέσουν στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών.

Οι εξωτερικές διαστάσεις και τα πάχη των πλακών και των τοιχωμάτων των

κιβωτίων προσδιορίσθηκαν με προκαταρκτικούς υπολογισμούς προς την πλευρά της

ασφαλείας. ώστε rνα είναι δυνατόν οι τεχνικές μελέτες των προσφορών - τηρώντας τις

ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού - να προτείνουν μειώσεις και ενδεχομένως

οικονομικότερες λύσεις (Κωνσταντινίδης, 2003).

8.6. ΗλεκτρομηχανολογικέςεΥκαταστάσειςκαι μηχανοστάσια

Η σήραγγα θα είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαιτούμενα συστήματα

ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (εξαερισμού, πυρανίχνευσης

και πυρόσβεσης, φωτισμού, τηλεοπτικής παρακολούθησης, σήμανσης, ρύθμισης και

i!J:yxoo της κυκλοφορίας, τηλεπιKoινωνiας, καταγραφής διελεύσεων οχημάτων κλπ.).

Ε1δικότερα, ο εξαερισμός της σήραγγας θα εξασφαλίζει καλή ποιότητα αέρα για τις

ανάγκες των διακινουμένων καθημερινά μέσα στη σήραγγα και θα καλύπτει τις έκτακτες
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ανάγκες λ{ΥΥω αΤUΧημάτων (εξαερωμός σε περΙπτωση πuΡKαγ1άς).

Προβλέπεται διαμήκης εξαερισμός (longitudinal ventilation) με ανεμωτήρες

οροφής. Ο α_όμενος αέρας δε θα εξέρχεται από τlζ ράμπες εξόδου στο επiπεδo των

πεζών, αλλά θα αναρρσφάται και θα aπάγεται υψηλά στην ατμόσφαψα σε τρεις θέσεις:

περιοχή ΟΣΕ μεταξύ οδών Αναγεννήσεως και 26'" Οκτωβρίου, περιοχή Α' Πρσβλήτα

Λιμανιού και περιοχή Πάρκου Λευκού ΠύΡΎου, όπου προβλέπονται κτίρια μηχανοστασίων

αερισμού και λοιπών εγκαταστάσεων. Επίσης, προβλέπεται, ένα μικρό υπόγειο

μηχανοστάσιο εισαγωγής καθαρσύ αέρα στην περιοχή της αρχής της Νέας παραλίας, σε

απόσταση 600 μ περίπου πριν από την έξοδο της σήραγγας στη Λεωφόρο Μεγάλου

Αλεξάνδρου.

Οι θέσεις, ο αριθμός και η διάταξη των ανεμιστήρων ορσφής, καθώς και ο αριθμός

των μηχανοστασίων εξαερισμού είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με τεκμηριωμένες

προτάσεις των τεχνικών μελετών προσφοράς, εφόσον ικανοποιούνται οι αΜιτήσεις

ασφαλείας και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού

(Κωνσταντινίδης, 2003).

8.7. Λοιπές επεμβάσεις και εργασίες

Το έργο θα συμπληρωθεί με εργασίες πεζοδρόμησης της Λεωφόρσυ Νίκης (Παλιάς

Παραλίας) και με επεμβάσεις αναπλάσεων και αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων στις

περιοχές εισόδων και εξόδων της σήραγγας, καθώς και στlζ περιοχές των μηχανοστασίων.

Επίσης, πρσβλέπονται επεμβάσεις κυκλοφοΡα/κών ρυθμίσεων γα/ αμφιδρόμηση της

Λεωφόρσυ Μεγάλου Αλεξάνδρσυ (Νέσς Παραλίας) και γα/ μείωση της κυκλοφορίας κατά

μήκος των οδών Βασ. Ολγας, Βασ. Γεωργίου και ΤσιμWΚΉ.

Στlζ θέσεις των εωόδων και εξόδων και κατά μήκος της διαχωριστικής νησίδας της

αμφιδρομούμενης Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρσυ πρσβλέπονται διατάξεις

ηχοπετασμάτων για προστασία από τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Οι περιοχές των

επεμβάσεων αυτών και οι διαμορφώσεις των ηχοπετασμάτων θα καθορισθούν με ης

τεχνικές μελέτες προσφοράς, σύμφωνα με τlζ ισχίιουσες διατάξεις για την πρσστασία του

περιβάλλοντος.

Το έργο θα συμπληρωθεί με μέτρα και συστήματα προστασίας της ποιότητας του

περιβάλλοντος, αντιμετώnwης έκτακτων πεΡWΤατικών και δα/χείρισης της κυκλοφορίας
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σε όλες τις φάσεις τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λεΙΤΟΙΨΥία το\) έργο\).

8.8. βασικά πολεοδομικά δεδομένα και ένταξη του έργου στον ιστό της πόλης

Στα πλαίσια της ΠΡOKαταριmκής Mελtτης του έργου ,ιΆρτηρία Διαμπερούς-
Κυκλοφορίας στην Κεντρική Περιοχή Θεσσαλονίκης>1 εκπονήθηκε Προκαταρκτική

Πολεοδομική Mελtτη. Σκοπός της Πολεοδομικής Mελtτης ήταν να εξετάσει την ένταξη

του έργου στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τις αλληλεπιδράσεις του με

την πόλη σuνoλΙKά και το κέντρο της πόλης ειδικότερα.

Η ΠΡOKαταριmKή Πολεοδομική Mελtτη περιελάμβανε:

1. Εξέταση της σκοπιμότητας το\) έργο\) από την άποψη των τάσεων

ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνωσης του ΠΣΘ και της ΕΠΘ.

2. Mελtτη των βασικών χαρακτηριστικών της άμεσης και ευρύτερης

περιοχής επίδρασης του έργο\) και ειδικότερα των αλληλεπιδράσεών τou

με τη λειτο\)ργία και τη φUσιoγνωμία το\) κέντρο\), καθώς και των

περιοχών πο\) θίγονται άμεσα από α\)τό (θαλάσσιο μέτωπο, είσοδοι 

έξοδοι αρτηρίας κλπ.).

3. Διερεύνηση και επεξεργασία των στόχων και αρχών πολεοδομικής

οργάνωσης στην περιοχή πο\) επηρεάζεται από το προτεινόμενο έργο,

ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δwατή ένταξη το\) έργο\) σε αUΤΉV.

4. Θεώρηση των 1ψΟκαταρκτικών εναλλακτικών χαράξεων και εξέταση

των πολεοδομικών περιορισμών και προϋποθέσεων \)λοποίησής τouς.

Από την ανάλυση της ένταξης του έργου στο ΠΣΘ και την ΕΠΘ προέκυψαν τα

παρακάτω βασικά στοιχεία :

=> Η Αρτηρία Διαμπερούς Κυκλοφορίας απoτελtί έργο που εντάσσεται

στην ιεράρχηση και οργάνωση του βασικού συστήματος μεταφορών της

ΕΠΘ γεVΙKότερα και το\) ΠΣΘ ειδικότερα με την ΈWOια α\)τή αποτελεί

έργο κλίμακας πόλης που εmδρά στη συνολική της οργάνωση. Η

αρτηρία συνδέθηκε με την ανάγκη παράκαμψης του κέντρου πόλης από

τη διερχόμενη κυκλοφορία, γεγονός που θα επιτρέψει την αναβάθμισή

του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτό.

=> Το κέντρο της πόλης παραμένει μια περιοχή μικτή στο χαρακτήρα της,
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δηλαδή μια πεΡ1οχή όοου σuνuπάρχoυν ΟΙ εμποΡ1κές κα1

επ1χειρηματικές δραστηριόΌl'tες με την κατοucία, τον οολιτισμό και την

αναψυχή. Έτσι, η παράκαμψη μιας περιοχής, άπαυ συνωστίζονται

διάφορες δραστηριότητες, κρίνεται αναγκαία:

ως μέσο αναβάθμισης του μητροπολιτικού κέντρου. που εκτός

από την ακτινοβολία του και το οχαρακτήρα του ως κέντρου τ/ς

οικονομίας μιας μητροπαλιτικής περιυχής, είναι ο πυρήνας της

μακρόχρονης ιστορίας της πόλης, καθώς και μια ζώνη ιδιαίτερα

ζωντανή, λόγω της ύπαρξης εκτεταμένης κατοικίας και

δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής.

στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας των μετακινήσεων

μέσα σε μια περιοχή με σοβαρά προβλήματα συνωστισμού, με

την ολοκλήρωση ενός «περιφερειακού δρόμου» από την πλευρά

της θάλασσας, ο οποίος εξυπηρετεί μετακινήσεις μεΥάλων

αποστάσεων εντός ενός πυΙCVOKαΤOικημένoυ τμήματος της

πόλης.

=> Η δημιouργία μιας uπόyειας παραλιακής αρτηρίας αποτελεί μία από τις

βασικότερες προτάσεις του θεσμoθετ/ΜΈVOυ σχεδιασμού τόσο σε

μητροπολιτικό εmπεδo (Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσολονίκης, Ν. 1561/87)

όσο και σε επiπεδo Δήμου (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Θεσσολονίκης).

Και αυτό διότι το εν λόγω έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση του

κέντρου της πόλης και την ανάδειξη της ιστορικής φυσιοΥνωμίας του,

ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην παλυκεντρική οργάνωση της πόλης,

την αποσυμφόρηση της κεντρικής περιοχής και την αποκατάσταση της

σχέσης πόλης - θάλασσας.

Παρά το γεγονός ότι το έργο είναι κλίμακας πόλης, η ζώνη επψροής του είναι

προφανώς μικρότερη. Η ζώνη επιρροής της αρτηρίας εmμερίστηκε σε τρεις περιοχές,

ανάλΟ'Υα με την ένταση των αναμενόμενων επιδράσεων. πολεοδομικών. κυκλοφοριακών

και περιβαλλοντικών:

» Την ευρύτερη περιοχή, η οποία στην πραγματικότητα καλύπτει

όΜ> το κέντρο από την παραλία μέχρι την Εγνατία οδό, επειδή

μέχρι αυτό το βάθος δίνονται δυνατότητες πολεοδομικών

παρεμβάσεων στο κέντρο. ως οφέλη που θα προκύψουν από την
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παράκαμψή του (όπως η αύξηση των πεζοδρομήσεων, η αύξηση

της χρήσης της δημόσιας <J1J"fκοινωνίας, η καλύτερη σύνδεση

των επιμέρους αξιόλογων τόπων, τόνωση των εμπορικών

δραστηριοτήτων κλπ.). Kαλύπτε~ επίσης, μια ζώνη στην περιοχή

της νέας παραλίας και της Βασ. Όλγας, το εύρος και το βάθος

της οποίας εξαρτάται από τη χωροθέτηση της ΝΑ εισόδου και

εξόδου της αρτηρίας.

» Την άμεση περιοχή, μια ζώνη από την παραλιακή λεωφόρο

Νίκης μέχρι την οδό Τσιμισκή, τμήμα της νέας παραλίας, καθώς

και τις περωχές των εισόδων-εξόδων της αρτηρίας, όπου οι

επιδράσεις είναι τόσο έμμεσες, όσο και άμεσες (όπως Π.χ.

αλλαγές στις χρήσεις γης), αλλά και όπου δίνονται δυνατότητες

άμεσων επεμβάσεων αναβάθμισης και βελτίωσης της

πολεοδομικής οργάνωσης και της ποώτητας διακίνησης (αύξηση

των πεζοδρομήσεων και βελτίωση των συνθηκών μετακινήσεων,

μείωση του συνωστισμο", τόνωση βασικών αξόνων ιστορικο"

χώρου και αστικο" τοπίου κλπ.).

» Την περιοχή επεμβάσεων, ένα μυφότερο τμήμα της άμεσης

περωχής που περtλαμβάνει το παραλιακό μέτωπο (μέχρι το

τμήμα της νέας παραλίας που σχετίζεται άμεσα με το έργο) και

τις περωχές εισόδου-εξόδου της αρτηρίας, της οποίας

αναμένεται να θιγούν ακόμη και τα φυσικά χαρακτηριστικά

(Γιαννακού, 2003).

Με βάση τους παραπάνω γενικο"ς στόχους του θεσμοθετημένου σχεδιασμού και

τον εντοπισμό των βασικών πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περωχής επφροής του

έργου, διατυπώθηκαν οι παρακάτω πολεοδομικοί στόχοι του έργου:

Αναβάθμιση του κέντρου, ώστε να λειτουργήσει και να β1α/θεί

από τους 'ΧΡήστες του με περισσότερο ήπιες και αειφόρες

μορφές.

Αποσυμφόρηση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, των εσωτερικών

πυκνοδομημένων περιοχών του flΣΘ με την κατάλληλη

επέκταση των θεnκών επιδράσεων του έργου.

Βελτίωση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του
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συνόλου τ/ς κεντρικής περιοχής.

Απόδοση περισσότερου χώρου στους πεζούς και υλΟ1ΟΟίηση ενός

ενιαίου σχεδίου ροής πεζών στο κέντρο.

Διατήρηση του μικτού χαρακτήρα του κέντρου, δηλαδή των

χρήσεων κεντρικών λειτουργιών και κατοικίας.

Παράλληλα με την κατασκευή της Aρτηρiας Διαμπερούς KυKλαφoρiας, η-
υλοποίηση των στόχων τ/ς παράκαμψης του κέντρου απαιτεί και μια σεψά παράλ/ηλων

μέτρων πολεοδομucού και κυκλοφοριακού χαρακτήρα. που θα προστατεύσουν τη

λειτουργική και χωρική φυσιογνωμία της περιοχής επωρασης του έργου. Οι επεμβάσεις

αυτές αφορούν σε τρία επiπεδα:

α. Το φυσικό σχεδιασμό γ1α τ/ν υλοποίηση των ρυθμίσεων και επεμβάσεων

αναβάθμισης του κέντρου και την πρόβλεψη βασικών διαδρομών πεζών,

χώρων στάθμευσης κλπ στην περιοχή επίδρασης του έργου.

β. Τις ρυθμίσεις χρήσεων γης ή τα κυκλοφοριακά μέτρα που θα συμβάλαυν

στην άμεση αποτροm; αρνητικών εmδράσεων, όπως για παράδειγμα τη

μονομερή ανάπroξη μιας <royκεκριμένης χρήσης (καφέ-μπαρ) στο

παραλιακό μέτω1ΟΟ.

γ. Τη θέσπιση των λαιπών περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν για τη

μείωση όλων των υ1OOλoiπων επιπτώσεων από το έργο (μόλυνση, θόρυβος,

αισθητική τοπίου κλπ.).

8.9. Κυκλαφοριακά - Πολεοδομικά - Περιβαλλοντικά οφέλη

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη, πι οποία

θα είναι 1διαίτερα αισθητά στην περιοχή άμεσης εmρρoής του, αλλά και αρκετά σημαντικά

για όλη την πόλη, λόγω της ανακατανομής και γενικότερης διευκόλυνσης της κυκλαφoρiας

1ΟΟυ θα επιφέρει:

~ Μείωση της κυκλαφορίας στο κέντρο της πόλης, για παράδειγμα

στην οδό Τσιμισκή κατά 40% στις ώρες αιχμής.

~ Αύξηση της ταχύτητας των οχημάτων 1ΟΟυ θα διαφέρει κατά

πεΡ1οχές. Πάντως, εκτιμάται ότι η μέση ταχύτητα κίνησης των

οχημάτων σε ολόκληρο το αδικό δίκmo της πόλης, κατά τις ώρες
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αιχμής, θα έχει μέση αύξηση της τάξης του 35%.

);> Μείωση χρόνων διαδρομής και μείωση των καθυστερήσεων. Π.χ.

από Δελφών μέχρι Δικαστήρια μέσω της Αρτηρίας θα υπάρχει μείωση

έως 70"/0 κατά τις ώρες αιχμής. Eπiσης, οι καθυστερήσεις στην

Εγνατία κατά τις ώρες αιχμής θα μειωθούν κατά 30-45%.

~ Μείωση κατανάλωσης καυσίμων (λόΥω της γενικής βελτίωσης της

κυκλοφορίας) κατά 12%-13% κατά τις ώρες αιχμής (Εξοικονόμηση

περίπου 10.000.000 λίτρων καυσίμων, σε ετήΣuι βάση).

);> Μείωση των συνολικά εκπεμπόμενων ρύπων κατά 35%-40%, η

οποία θα επιτευχθεί με την ομαλότερη ροή των OJ(ημάτων, τη μείωση

των καθυστερήσεων και τ/ μεγαλύτερη μέση ταχύτητα κίνησης των

οχημάτων.

~ Σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως πεζοδρόμηση της

παραλιακής Λεωφόρου Νίκης και ορισμένων καθέτων προς αυτήν

οδών, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανάnλαση της οδού Τσιμισκή,

αποσυμφόρηση και ανάnλαση του άξονα Βασ. Όλγας - Βαο.

Γεωργίου, διαμορφώσεις επιφανειακών χώρων κλπ. (Χατζόπουλος,

2003).

8.10. Πρόβλεψη κυκλοφοριακής φόρτισης και εσόδων

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της κυκλoφαρuικής

φόΡΤUΙΗς της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Διαμπερούς Κυκλοφορίας στην Κεντρική ΠερlOJ(ή

Θεσσαλονίκης δείχνουν ότι η ζήτηση για χρήση της νέας αυτής αρτηρίας χωρίς χρέωση

είναι πολύ μεγάλη και ξεπερνά τ/ χωρηπκότ/τά της κατά τις περιόδους αιχμής και στις

κατευθύνσεις αιχμής. Το δεδομένο αυτό είναι αφενός μεν θετικό αφού κατ' αυτόν τον

τρόπο είναι δυνατή η εκτροπή σημανnκού όγκου κυκλοφορίας από το εmφανειαKό δίκτυο

του κέντρου της πόλης και αφετέρου αρνηπκό αφού θα σημάνει πιθανή συμφόρηση στις

εισόδους της αρτηρίας. Θα πρέπει όμως να παρατηρηθούν σε σχέση με τα δύο αυτά σημεία

τα εξής:

Ι. Η εκτροπή τ/ς διαμπερούς κυκλοφορίας από το επιφανειακό δίKΤUO του

κέντρου της πόλης θα δημωυργήσει διαθέσιμο χώρο για πρόσθετα
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σχήματα που θα εισέλθουν στο σύστημα και κατ' αυτόν τον τρόπο θα

επιβαρυνθεί συνολικά το δίΚΤUO αντί να ελαφρυνθεΙ Επομένως,

ωταιτείται η !U'ίωση της διαθέσιμης χωρηnκότητας της οδικής υποδομής

σε συΥκ:εκρψένους οδικούς άξονες του κέντρου και η αξωποίηση του

χώρου αυτού για άλλες χρήσεις, όπως λεωφορεlOλωρίδες,

ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμια ιcλπ. Έτσι λοιπόν προτάθηκε η !U'ίωση

κατά μία λωρίδα στην οδό Τσιμιακή και η !U'τατροπή της παραλtακής Λ.

Νίκης σε πεζόδρομο και οδό τοπικής μόνο εξυπηρέτησης, ενέργειες που

επιτρέπουν και την ανάπλαση της περωχής.

2. Το υπάρχον επιφανειακό οδικό δίκ:τοο, λαμβάνοντας υπόψη και τις

προσαρμογές που θα γίνουν !U' την κατασκευή της uπoθαλάσσtας

διαμπερούς αρτηρίας, θα αδυνατεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση που θα

υπάρχει κατά nς περώδαυς αιχμής γtα χρήση της αρτηρίας και κυρίως

από την ανατολική πλευρά. Σαν αποτέλεσμα αυτού θα εισέρχεται

αριθμός οχημάτων που δε θα υιπφβαίνει συγκεκριμένο επίπεδο φόρτου

και επομένως θα εξασφαλίζεται η ύπαρξη ΕΠιθυμητής στάθμης

εξυπηρέτησης εντός της αρτηρίας, που φυσικά είναι και το ζητού!U'νο.

Σε ό,τι αφορά βεβαίως το επιφανειακό δίκτυο αΜιτείται η λήψη

συγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας πριν nς εισόδους

και !U'τά nς εξόδους.

Η επιβολή χρέωσης γtα τη διέλευση της αρτηρίας θα λειτουργήσει oυσιασnκά ως

μέτρο περωρισμού της ζήτησης και κατ' αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η επίτευξη

επιθυμητής στάθμης εξυπηρέτησης στην αρτηρία. Παράλληλα όμως, θα εξασφαλίσει και

την εισροή εσόδων που απαιτούνται για τη λειτουργία της αρτηρίας και φυσικά τη

συντήρησή της.

Με δεδομένο όn το έργο προωθείται !U' τη μέθοδο της παραχώρησης και της

επένδυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, ο Μραχωρησιούχος θα πρέπει να εισπράπει έσοδα

ανάλογα του βαθμού χρήσης της αρτηρίας. Αν η χρέωση είναι πραγμαnκή, τότε το επίπεδο

χρέωσης επιδρά στη ζήτηση και επομένως και στα συνολικά έσοδα. Αν αντίθετα η χρέωση

είναι σκιώδης, τότε δεν υπάρχει επίδραση του σκtώδoυς τέλους στη ζήτηση. Τέλος,

υπάρχει και η περίπτωση του συνδυασμού των δύο, δηλαδή ενός χαμηλού τέλους διοδίου

και πρόσθετα καταβολής εκ μέρους της πολιτείας ενός σκιώδους τέλους.
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Οι προβλεπόμενοι φόρτοι σε ετήσια βόση γlO την περίπτωση του σεναρίου βασικής

χρέωσης κυμαίνονται μεταξύ των 25.000.000 και των 42.000.000 οχημάτων. Στην

περίπτωση του σεναρίου της υψηλής χρέωσης τα μεγέθη αυτά μειώνονται σημαντικά με

βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν το 1998. Τα μεγέθη αυτά της

κυκλοφορίας καθορίζουν και το .επίπεδο των αναμενόμενων εσόδων που θα εισπράπονται

σε περίπτωση χρέωσης των χρηστών.-
Το τελικό επίπεδο χρέωσης θα καθορισθεί με βάση τ~ τελικές χρηματο-

οικονομικές αναλύσεις και με βάση τα χαρακτηριστικά του χρηματοδοτικού σχήματος. Σε

κάθε πάντως περίπτωση θα πρέπει να επιwyχάνεται αφενός η βιωσιμότητα του έργου, και

αφετέρου η μεγιστοποίηση των ωφελειών ~ οικονομικών και κοινωνικών ~ για τους

καΤ01κους της πόλης της Θεσσαλονίκης και τους χρήστες τόσο της υποθαλάσσιας αρτηρίας

όσο και του λοιπού οδικού δικτΟΟυ (Χατζόπουλος, 2003).

8.11. Προϋπολογισμός έργου

Με βάση τα στοιχεία της Προμελέτης του 1999 το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε

265 εκ. ευρώ περiπου, περιλαμβανομένου του κόστους των σταθμών αυΤOKWΉτων που

συνοδεύουν την κατασκευή της αρτηρίας. Ο προϋπολογισμός αυτός αναθεωρήθηκε και το

κόστος σήμερα εκτψάται σε 320 εκ. ευρώ περύtoυ.

8.12. Συμπεράσματα

Το έργο δεν αναμένεται να δημωυργήσει προβλήματα λειτουργίας της κεντρικής

οικιστικής περωχής, δηλαδή ενδεχόμενη αποκοπή χρήσεων ή μείωση της

προσπελασιμότητας επιμέρους ενοτήτων της πόλης. Απεναντίας, η παρολαβή από το από

μελέτη έργο της διερχόμενης κυκλοφορίας αυξάνει την προσπελασιμότητα των εmμέρoυς

χώρων και λειτουργιών του κέντρου και την εσωτερική του συνέχεια στο σύνολό του.

Η εmλoγή λιίσης με υποθαλάσσια διέλευση του τμήματος που διέρχεται στο ιίψος

της παλιάς παραλiας δεν επηρεάζει τη σχέση πόλης - θάλασσας, ένα από τα βασικότερα

χαρακτηριστικά της αστικής μορφολογ1ας του ιστορικού κέντρου. Μάλιστα, αναμένεται

ενίσχυση αυτής της σχέσης με την αποσυμφόρηση των οριζοντίων αξόνων από τη
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διερχόμενη κυκλοφορία. Η είσοδος και έξοδος το\) ΒΔ άκρο\) της Αρτηρίας είναι ομαλά

εντο:Υμένη στο άμεσο περιβάλλον και δε δημια\)ρΥεί προβλήματα, δεδομένο\) μάλιστα το\)

χαρακτήρα της ζώνης ΑUτής ως εισόδο\) της πόλης με τις μεγάλες εκατέρωθεν μεταφορικές

εγκαταστάσεις.

Ορισμένα προβλήματα αποκοπής, μείωσης πΡοαπελασιμότητας και μείωσης

ελεύθερο\) χώρou αναμένονται στη ζώνη της νέας παραλίας λiYyω της προτεινόμενης

διεύΡUΝσης της Λεωφόρο\) Μεγ. Αλεξάνδρο\), καθώς και σημειακά στις περιοχές των

εισόδων - εξόδων της Αρτηρίας. Το πρόβλημα α\)τό αίρεται μερικώς από την

προβλεπόμενη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων στη Μεγ. Αλεξάνδρο\) και το

σχεδιασμό νησίδας στο μέσον και βεβαίως από την απομάκρυνση των παράνομα

σταθμευμένων αυτοκινήτων. Επίσης, η αναμενόμενη ελάφρυνση του ιωιcλoφoριαKOύ

φόρτο\) στη Βασ. Όλγας λεΙΤOUρΥεί ως αντιστάθμισμα στο πρόβλημα της αποκοπής της

νέας παραλίας.

Τέλος, η είσοδος - έξοδος στην περιοχή της Λεωφόρο\) Στρατ06 δε δημΙΟ\)ρΥεί

κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Αντιθέτως, δίνει τη δυνατότητα ενοποίησης του χώρου των

Moooεiων με το παρακείμενο πάρκο και περαιτέρω ανάδειξης αυτού του σημαντικού

μητροπολιnκού ΠOλιn.στικOύ πυρήνα.

Από την άλλη ΠΛΕUρά, η KατασKΕUή της \)ποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης

που συνοδεύεται από την προσδοκία πως θα ανακουφίσει το οξύτατο ιωιcλoφoριαKό

πρόβλημα στο κέντρο της πόλης, ενδεχομένως να ελλοχεύει και σοβαρές περιβαλλοντικές

και κοινωνικές εmπτώσεις για μια ολόκληρη περιοχή του Πολεοδομικού ΣιryKΡOτήμαΤOς,

το δήμο Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμoUς όλα τα οχήματα τα οποία θα περνούν μέσα από την

\)ποθαλάσσια με προορισμό την ανατολική Θεσσαλσνίκη, τη Χαλκιδική, το αεροδρόμια

κτλ. θα διέρχονται μέσα από την Καλομαριά. Η Μεγάλο\) Αλεξάνδρο\) θα καταστεί οδός

ελεύθερης διέλευσης οχημάτων και οι φωτεινοί σηματοδότες θα καταΡΎηθούν. Ο

κυκλοφοριακός φόρτος προς τα ανατολικά προβλέπεται να διοχετεύεται μέσω της

διαδρομής Μεγάλο\) Αλεξάνδρο\) - Καπετάν Γκόνη - Πόντο\) - Φοίνικας.

Όπως τονίζεται από πολίτες της περιοχής και μέλη της τοmκής αuτoδιαίκησης, τα

οχήματα που θα κινούνται μέσω της υποθαλάσσιας θα είναι πολλά. Θα αναπτύσσουν

ΑUΞημένες ταχύτητες, αφού θα κινούνται σε δρόμο δίχως φανάρια, και θα Kαταλήγouν στην

Καπετάν Γκόνη και στην Πόντου. Αυτός ο μεγάλος ΙCUκλOφoριακός φόρτος για την

εξυπηρέτηση του οποίου δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, ουσιαστικά θα διχοτομήσει την
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Καλαμαριά και θα επιφέρει μια σεφά από ανυπολόγιστες εmπτώσεις για την περιοχή.

Αυτές οι επιπτώσεις άπτονται κυρίως στη λειτοφΥία της πόλης, την υποβάθμιση του

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά ακόμη και διάλυση του'

κοινωνικού ιστού της Καλαμαριάς.

Οι υποστηριχτές του έρΥου ανταπαντούν στις επιφυλάξεις των πολιτών της

Καλαμαριάς σημειώνοντας πως δεν υφίσταται θέμα και λόΥοι ανησυχiας, αφού ο κλάδος

- της υποθαλάσσιας αρτηρίας που έρχεται στην Καλαμαριά θα εξυπηρετεί μόνο t1ζ ανάΓΙCες

της Καλαμαριάς και όχι όλης της ανατολική περιοχής Η ανατολική περιοχή θα εξυ

πηρετείται από τον κλάδο που θα βγαίνει στο ύψος της Καυταντζόγλου μέσω της Κατσι

μωη και της περιφερεUΙκής. Τέλος, τονίζουν ότι η Καπετάν Γκόνη δεν προβλέπεται να

γίνει δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.
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Η δι!:λsυση της αρτηρία; από την ΠΕριοχή της Καλαμαριάς
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9. Παράκτια αστική συγκοινωνία

9.1. Γενικά

Η φuσισyνωμία της Θεσσαλονίκης είναι στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Η

παλιά παραλία της πόλης δημιουργήθηκε μετά το 1867, όταν κατεδαφίστηκε το

παραθαλάσσιο τείχος της. Αρχικά, η παραλία λειτούργησε από χρήσεις σχετικές με την

αποθήκευση και διαμετακόμιση εμπορευμάτων, οι οποίες όμως σταμάτησαν με την

κατασκευή του πρώτου προβλήτα, ενώ η επέκταση του λψανιού προς τα δυτικά έδωσε τη

δυνατότητα για νέες χρήσεις στην παλιά παραλία (πολυτελείς κατοικίες, αναψυχή κλπ.),

παρά το γεΥονός όη η Λεωφ. Νίκης αποτελεί πρωτεύοντα κuκλoφoριαKό άξονα για τη

διέλευση από το κέντρο. Το τμήμα της νέας παραλίας διαμορφώθηκε πολύ αργότερο με

επιχώσεις κατά μήκος της λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου.

Κατά τη δεκαετία του '60 μεγάλη άνθηση γνώρισαν τόσο η κοντινότερη παρολία

στο Καραμπουρνάκιόσο και τα ΤOυρισnKά θέρετρα της εποχής (Περαία. Ν. Επιβάτες. Αγ.

Τριάδα). Οι μετακινήσεις προς τις περιοχές αυτές γίνονταν με αρκετά ευρόχωρα

καραβάκια.

Σήμερα, οι περιοχές αυτές απστελαύντμήματα της ΠεριαστικήςΖώνης του ΠΣΘ. Η

σύνδεση των περιοχών αυτών με τα ασnKά λεωφορεία του ΟΑΣΘ. η ανάπτυξη νέων

δραστηριοτήτων αναψυχής σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και οι προοππκές του

καθαρισμού του Θερμαϊκού κόλπου μετά την ολοκλήρωση του νέου ωωχετευηκού

αγωγού, προβλέπεται να δημιουργήσουν νέες δυνατάτητες μελλοντικά για τις περιοχές

αυτές που σήμερα αποτελούν προάστιατης πόλης.

9.2. Κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά. προβλήματα - Η πρόταση

το βασικότερο ίσως πρόβλημα που ανnμετωπiζει το ΠΣΘ είναι το κuκλoφoριαKό,

όχι μόνο για τις καθαρά κυκλοφοριακές του διαστάσεις, ιiJ..λά και για ης περιβαλλoVΠKές

του επιπτώσεις. Με τις σημερινές συνθήκες το οδικό δίιcrυo τείνει να φτάσει στα όριά των

δυνατοτήτων του, ενώ το σύστημα των Δημοσίων Συγκοινωνιών δεν είναι δυνατόν να

βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει

Με βάση όλο τα παραπόνω, η πρόταση της μελέτης του Σπόρου Βούγια για
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θαλάσσια σιηκοινωνία στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης (από το κέντρο μέχρι την

Καλαμαριά) εντάσσεται απόλυτα σε ένα πλέΥμα μέτρων που αντιμετωπίζουν το

κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης δίνοντας έμφαση και στην προστασία του

περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα μαζικό μέσο μεταφορός που θα μεταφέρει καθημερινά

μεγάλο αριθμό επιβατών γρήγορα, άνετα και καθαρά χωρίς να επιβαρύνει το φορτωμένο

οδικό δίκτυο και χωρίς να απαιτεί χώρους στάθμευσης. Ταυτόχρονα το νέο σ6στημα θα-
αποκαταστήσει τη διαχρονική σχέση της πόλης με τη θάλασσα που έχει ατονήσει αισθητά

τα τελευταία χρόνια.

9.3. ΜεθοδολσΥία οργάνωσης του συστήματος

Η πρόταση για ακτοπλοϊκή σύνδεση διαφόρων περιοχών της Θεσσαλονίκης

περωρ]ζεται αρχικά στα πλοίσια της καθαρά αστικής συγκοινωνίας, ενώ μπορεί

με)J.oντιKά να επεκταθεί η σύνδεση μέχρι τους οικισμούς της Περαίας, των Ν. Επιβατών

και της Αγ. Τριάδος ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Έτσι το προτεινόμενο δίκτυο, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε το 1990, με

τις συγκεκριμένες στάσεtς και τα όρια του αρχικά θα εξυπηρετεί το παραλιακό τμήμα του

ΠΣΘ, που εκτείνεται από την οδό Ίωνος Δραγούμη (Πλ. Ελευθερίας) έως το Ναυτικό

Όμιλο Θεσσαλονίκης (Καραμπουρνάκι).

Η περιοχή χωρίζεται σε δύο μέρη: την περιοχή που εκτείνεται από το Λευκό Πύργο

έως το τέρμα της οδού Σοφούλη και από τη θάλασσα έως μία ζώνη 500μ. από αυτήν σε όλο

το μήκος της παραλίας, και την περιοχή του κέντρου της πόλης που εκτείνεται από την

πλατεία Ελευθερίας έως το Λευκό Πύργο και από τη θάλασσα μέχρι την οδό Εγνατία.

Στην πρώτη παράγονται συνήθως μετακινήσεις με βάση την κατοικία που έχουν

προορισμό το κέντρο ή άλλες περιοχές της πόλης και έλκονται μεταKινήσεtς που

προκαλούνται από την κατοικία, αλλά και από άλλες χρήσεις γης της περιοχής. Η περιοχή

του κέντρου είναι η πλέον αναπτυγμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης τόσο σε επίπεδο

πληθυσμού όσο και σε επίπεδο διοικητικό και οικονομικό. Οι μεταKινήσεtς που ΣWδέOυν

τις δύο περιοχές γίνονται κυρίως από τους άξονες Βασ. Όλγας, Λεωφ. Νίκης, Λεωφ. Μεγ.

Αλεξάνδρου, Θεμ. Σοφούλη, Μητροπόλεως, και Τσιμισκή. Οι άξονες αυτοί έχουν συνεχή

αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου και συνεπώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις

στις ώρες αιχμής είτε η κίνηση γίνεται με ι.χ. είτε με αστικά λεωφορεία
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Τα Ίενικά κριτήρια με βάση τα οποία έyιvε η επιλογή του αριθμού και της θέσης

των στάσεων στην περιοχή μελέτης είναι τα παρακάτω:

). Η ΠUκνOKαΤOίκηση των διαφόρων περιοχών εmρρoής ώστε να πρo1Cι'Jπτει ο

μεΊαλύτεροςδυνατός αριθμός πιθανών επιβατών του συστήματος.

» Συνδυασμός της μf:yιστης δυνατής πυκνότητας στάσεων και της

ελαχιστοποίησης της καθυστέρησης λiytω υπερβολικά συχνών αποβ1βάσεων

επ1β1βάσεων.

). Αποστάσεις μεταξύ των στάσεων έτσι ώστε το σκάφος να έχει τη δυνατότητα

να επιταχύνεικαι να αναπτύξειικανοποιητικήταχύτητα.

). Εύκολη πρoσπfλασιμότηταστις στάσεις, που εξαρτάται από την ποιότητα του

περιβάλλοντοςχώρου (καλή διαμόρφωση,ομαλότηταεδάφους,κλπ.).

» Τοποθέτηση των στάσεων σε απολήξεις αξόνων κάθετων στη θάλασσα. Κάτι

τέτοιο καθιστά πιο προσιτό το σύστημα τόσο με τα πόδια Ύ1α τους κατοίκους

της Ίύρω από κάθε στάση περιοχής, όσο και από άλλες περιοχές με τη

λειτουΡΊία τροφοδοτικών / λεωφορειακών Ίραμμών στο μέλλον.

» Ήδη υπάρχουσα υποδομή, απαραίτητη Ίια την αναμονή, επιβίβαση 

αποβίβαση, των επιβατών ή την προσάραξη των σκαφών, χωρίς απαίτηση νέων

έΡΎων.

» Ύπαρξη επί της παραλιακής λεωφόρου ασφαλών διαβάσεων, με φωτεινή

σηματοδότηση Ίια τους πεζούς, σε σημεία αντίστοιχα με τα σημεία επιλο'(ής

στάσεων του δικτύου. ώστε να εξασφαλίζεται,. η άνετη και ασφαλής

προσέλευση των εmβατών στη στάση και η απομάκρυνση τους από αυτή.

Με βάση τα παραπάνω επιλέχθηκαν οι παρακάτω θέσεις στάσεων:

~ ηα την παραλιακή ζώνη κατοικίας, (από το Λευκό ΠύΡΎΟ μέχρι το

Ν.ο.Θ.)

• Στάση Α: Στην προέκταση της οδού Παρασκευοπούλου στη

θάλασσα (Φάληρο).

• Στάση Β: Στον <ΙΟμιλο Φίλων Θαλάσσης» στην προέκταση της

οδού Κοσμά του Αιτωλού στη θάλασσα (Σαλαμίνα).

• Στάση Γ: Στην προέκταση της οδού Κορομηλά στη θάλασσα

(Ποσειδώνιο).

• Στάση Δ: Στην προέκταση της οδού Κερασούντος στη θάλασσα

(ΝΟΘ).

-
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:> Για την περιοχή του κέντρου (όπως αυτή οριοθετείται από το λιμάνι έως

το Λευκό Πύργο), κρίθηκε απαραΙτητη η ύπαρξη δύο σημεΙων

προοέnlσης από τη θάλαοοα =ς θέοεις ΚΙ και Κ2.

• Στάση ΚΙ: ΠλατεΙα Eλmθερlας

• Στάση Κ2: Προέκταση της οδού ΒοΥατσικού στη θάλασσα

(Μητρόπαλη).

Με την επιλοΥή της στάσης Δ ως τελικό σημεio της διαδρομής επιτοΥχάνεταl η

ευρύτερη δυνατή επέκταση του δικτΟΟυ σε πρώτη φάση, πριν την απότομη διακοπή της

ομαλότητας της ακτής στη θέση ΠΟ\) βρΙσκεται το Κυβερνεio και την εμφάνιση σοβαρού

φυσικού εμποδίου στην ομαλή παράιcτια 1ΙλεΟΟη του μέσου (ακρωτήρω Μικρό

Καραμπουρνάκι). Η συνέχιση της διαδρομής του σκάφους πέρα από το σημεio αυτό θα

έχει ως αποτέλεσμα βέβΟ1α την εξυπηρέτηση και άλλων πεΡlΟχών (Αρετσού, Νέα Κρήνη),

θα επιβαρύνει όμως με μεγάλες καθυστερήσεις τη χρονική διάρκεια της διαδρομής και θα

καταστήσει έτσι δυσκολότερη την εξυπηρέτηση τακτικών μετακινήσεων με μεγάλη

συχνότητα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μεσοπρόθεσμα η προέκταση του συστήματος μέχρι

τη ΜαρΙνα το\) Δήμου Καλαμαριάς (Αρετσού) τουλάχιστον για ορισμένα δρομολόγια και

σε ώρες μεγάλης ζήτησης.

Με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκαφών που υπάρχουν στην αγορά,

μπορεί να θεωρηθε! ως εφικτή μΙα μέση ταχύτητα 15 κόμβων για σκάφη χωρητικότητας

200 - 250 ατόμων ή 20 κόμβων για μεγαλύτερα σκάφη χωρητικότητας 400 - 450 ατόμων,

για τα οπο(α όμως θα απαιτεΙται μεγαλύτερος χράνος αναμονής για επιβίβαση - αποβΙβαση

στις στάσεις. Το βάθος του νερού σε όλο το μήκος της παραλiας εΙναι 2 με 3 μέτρο

περίπου, έτσι ώστε τα σκάφη να μπορούν να κινούνται πολύ κοντά στην αιcτή. Τα

αποτελέσματα των «προτεινόμενων δρομολογίων)) έδειξαν ότι ο χρόνος της καθαρής

διαδρομής θα είναι για μέση ταχύτητα 15 κόμβων 12 λεπιά, ενώ με 20 κόμβΟ\)ς ο

αντίστοιχος χρόνος είναι 9 λεπτά. Από τα στοιχεία των χρόνων διαδρομής που προκύπτουν

είναι φανερό όn η θαλάσσια σύνδεση προσφέρει μείωση του μέσου χρόνου διαδρομής

κατά 50% περίπου, ενώ η μείωση είναι πολύ μεγαλuτερη κατά τις ώρες αιχμής.

Κατά τις ώρες αιχμής, το ταχύπλοο σκάφος μπορεΙνα εκτελέσει τη διαδρομή

συντομότερα από ότι γίνεται ακόμη και με Ι.χ. ή ταξί, έχοντας επιπλέον τα πρόσθετα

πλεονεκτήματα σε σχέση με το κόμιστρο ή τη στάθμευση. Τέλος, η σταθερότητα και η

αl;ιoπιστία των δρομολοΥίων τα οπο(α πρoβλέπεOlι να τηρούνται με μεγάλη αKρίβεtα,

μειώνει το χρόνο αναμονής στις στάσεις σε σόγκριση με τις Δημόσιες Συγκοινωνίες και
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βοηθά τον ΠΡΟΎραμματισμό και το συντονισμό των επιμέρους επιλογών, ελαχιστοποιώντας

έτσι και συνολικά το χρόνο που απαιτείται για μία σεψά μετακινήσεων (ΒούΥιας, 1990).

9.4. Προβλεπόμενεςμετακινήσειςμε το θαλάσσιο μεταφορ,κόμέσο

Στη μελέτη τoνiζεται ότι το ποσοστό εκτροπής των μετακινήσεων αυτών στο

Οαλάσσιο μεταφορικό μέσο δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με μει'άλη ακρίβεια, γιατί

εξαρτάται από πολλ<>1ίς παράγοντες που έχουν σχέση με τα σt1yKεκριμένα τεχνικά και

λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος και των σκαφών. Οι σημαντικότεροι

παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των μετακινουμένων είναι ο χρόνος και το

κόστος μιας διαδρομής. Άλλοι παράγοντες που θα επηρεάσουν το νέο καταμερισμό κατά

μεταφορικό μέσο είναι η αξιοπιστία του νέου σοοτήματος που εξασφαλiζει ταιmKές

συχνότητες στα δρομολόΥια και ελάχιστο χρόνο παραμονής στις στάσεις, καθώς και η

άνεση κατά τη διάρκεια της διαδρομής που εξαρτάται από την ποιότητα των σκαφών που

Οα δρομολ<>γηΟούν, τις συvOiιKες επιβίβασης - αποβίβασης κλπ. Με βάση τις παραπάνω

συγκρίσεις και αναλογίες μπορούν να διαμορφωθούν ορισμένα εναλλακτικά ποσοστά

εκτροπής που Οα εξαρτηθούν από τις λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος κα. τα

πραγματικά τεχνικά, λειτουργικά και ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

Τα ποσοστά που μποροόν ,να χρησιμοποιηΟούν, μπορούν να ποικίλουν ιδιαίτερα

όταν πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό μέσο που για πρώτη φορά εφαρμόζεται και

που δεν μπορεί να συγκριθεί άμεσα με τα άλ/.α μεταφορικά μέσα.

Εκτιμάται ότι τα ποσοστά εκτροπής θα κυμανθούν:

ο Για τις Δημόσιες Σογκο.νων;ες από 15 - 25 %

ο Για τα ι.χ. από10 - 15 %

ο Για τα ταξί από 8 - 12 %

ο Για τα μηχανοκίνητα δίκυκλα από 2 - 5 %

Με βάση τα παραπάνω ποσοστά, η ημερήσια επιβατική κίνηση του συστήματος

προβλέπεται να κυμανΟεί από 15.000 - 25.000 επιβάτες περίπου. Τα δρομολόγια Οα

γίνονται με τέσσερα (4) σόγχρονα σκάφη τύπου «Catamaran» σε πρώτη φάση, ενώ για την

πλήρη κάλυψη της γραμμής Οα διατεθούν εξ. (6) πλ<>ία. Τα σκάφη αυτά Οα καλύπτουν

πλήρως τα δρομολόγια καΟόλη τη διάρκεια της ημέρας κα. Οα έχουν συχνότητα δlέλευσης

Ι Ο - 20 λεπτά της ώρας κατά τις ώρες α.χμής. Η προοπτική τέλ<>ς είνα. στην επόμενη φάση
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να προσεΥγιστεί και η πεΡΙΟm της κοίτης του Ανθεμούντα για το Αεροδρόμιο

«Μακεδονία}}, οι ανατολικές περιοχές Περαία, Νέοι Επιβάτες, Αγ. Τριάδα, καθώς και η

περιοχή τσυ 6" Προβλήτατου Λιμανιού(Δυτική Θεσσαλονίκη)(ΒούΥιας, 1990).
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10. Διεθνής Αερολιμένας θεσσαλσνΙκης «ΜΑΚΕΔΟΝ1Α>,

10.1. Γενικά

Ως γνωστόν ένας σημαντικός παράγοντας στον ευρύτερο σχεδιασμό ενός

αερολιμένα είναι ο σχεδιασμός το\) ειδικού δικτύο\) πρόσβασης στο κτίρω το\)

αεροσταθμού. Το οδικό δίκτuo πρόσβασης θα πρέπει να εξοοηρετεί όλες τις απαραίτητες

κινήσεις όλων των οχημάτων πο\) θα κάνο\)ν χρήση το\) δικτύο\), Οι κινήσεις αυτές είναι

προς και από ης ράμπες αφίξεων και αναχωρήσεων για επιβίβαση και αποβίβαση. προς και

από το\)ς χώρο\)ς στάθμευσης ι.χ και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων. λεωφορείων και ταξί,

σύνδεση των χώρων στάθμευσης με τις ράμπες, όπως επίσης και κινήσεις προς και από τον

εμπoρεuμαΤΙKό σταθμό και τις δεξαμενές ανεφοδιασμού Kαooi.μων των αεροσκαφών,

Ένα τέτοω δίκτυο πρόσβασης αποτελείται από μια κεντρική αρτηρία, από την

ΟΠΟ1α διακλαδίζονται και στην οποία συμβάλλο\)ν όλες οι \)πόλοιπες παρακαμπτήριες οδο1.

Η χρήση του δικτύου γίνεται από ι.χ. επιβατικά, ταξ~ λεωφορεία, φορτηγά.

Το 1996, στα πλαίσια της Γενικής Mελtτης Μεταφορών και Κυκλοφορίας για το

ΠΣΘ και την ΠΖΘ. πραγματοποιήθηκε το Master Plan το\) Αεροδρομίο\), Για τον

ιnroλoγισμό και σχεδιασμό το\) οδικού δικτύο\) της πρόσβασης κρίθηκε απαραίτητη η

εκτίμηση το\) κuκλoφoριαKoύ φόρτο\) και ειδικά των ραμπών αναχωρήσεων και αφίξεων

για το έτος στόχο 2010, καθώς επίσης και της απαραίτητης οδικής υποδομής (σημεία

συμβολής και πλtξης, μήκη αυτών κλπ.) για να εξ1J11ηρετηθoύν οι προβλεπόμενοι φόρτοι.

Η αποτίμηση το\) ΚUKλoφoΡΊαKoύ φόρτο\) έγινε γΊα το έτος 2010 και βασίστηκε στην

πρόβλεψη τημπιβαηκήςκίνησης του ίδιου έτους.

10.2. Υπολογισμός επιβατικής κΙνησης και κυκλοφοριακού φόρτου

Σχετικά με τις αναχωρήσεΊς - αφίξεΊς εξωτερικού και σύμφωνα με το βασικό

σενάριο πρόβλεψης (έτος 2010), οι επιβάτες στην ώρα αιχμής (αφίξεις και αναχωρήσεις)

θα είναι 3.728, δηλαδή 1.864 επtβάτες αναχωρήσεων και 1.864 επιβάτες αφίξεων. Για ης

αναχωρήσεις - αφίξεις εσωτερικού, σύμφωνα με το βασικό σενάριο πρόβλεψης, οι

επιβάτες στην ώρα αιχμής (αφίξεις και αναχωρήσεις) θα είναι 806, δηλαδή 403 επιβάτες

αναχωρήσεων και 403 επιβάτες αφίξεων.
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Στην εναλλακτική πρόταση κατά την οποία θα κατασκευαστεί νέος αεροσταθμός

που θα εξυπηρετεί nς κινήσεις εξωτερικού και ο υφιστάμενος nς κινήσεις εσωτερικού, οι

κυκλοφοριακοί φόρτοι του δικτύου πρόσβασης διαμορφώνονται ως εξής:

~ Συνολικός κυκλοφοριαχός φόρτος στην τυπική ώρα αιχμής από την πόλη προς

τον αερολψένα: 1.941 οχήματα.

~ Συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος στην τυπική ώρα αιχμής από τον αερολιμένα

προς την πόλη: 1.885 οχήματα.

Στην εναλλακτική πρόταση κατά την οποία θα κατασκευαστεί νέος αεροσταθμός

που θα εξυπηρετεί τις συνολικές ιανήσεις εξωτερικού και εσωτερικού. ενώ ο υφιστάμενος

θα κατεδαφιστεί, οι κυκλοφοριακοί φόρτοι του διιcτ60υ πρόσβασης διαμορφώνονται ως

εξής:

~ Συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος στην τυπική ώρα αιχμής από την πόλη

προς τον αερολψένα: 1.941 οχήματα

~ Συνολικός κυκλοφοριακός φόρτος στην τυπΥcΉ ώρα αιχμής από τον

αερολιμένα προς την πόλη: 1.885 οχήματα.

10.3. ΈλεΥχος κυκλοφοριακής ιχανότητας προτεινόμενων διι<τύων πρόσβασης εντός

της περιοχής του αεροδρομίου

Η κυκλοφοριακή ικανότητα όλων των προτεινόμενων συστημάτων πρόσβασης των

εναλλακτικών λύσεων για τον Κεντρικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία)) εντός

της περιοχής του Αεροδρομίου ελέΥχθηκε κατά πόσον είναι επαρκής για να καλύψει τους

αναμενόμενους φόρτους στο έτος 2010. Η μέγιστη αναμενόμενη ωριαία κίνηση στο έτος

2010. σύμφωνα με τις παραδοχές που έγιναν βρέθηκε ότι θα είναι 1.941 οχήματα που θα

εισέρχονται στο εσωτερικό δίκτυο του Αεροδρομίου προερχόμενα από την πόλη και 1.885

οχήματα που θα εξέρχονται από το Αεροδρόμιο προς την πόλη. Τα παραπόνω

εκφραζόμενα σε Μονάδες Επιβατικών Αυτοκινήτων ανά ώρα διαμορφώνονται σε 2.061

και 2.017, αντίστοιχα (συντελεστές μετατροπής που χΡησψοποιήθηκαν: 2 για φορτηγά και

3 για λεωφορεία).

Με βάση τα παραπάνω. η γεωμετρική διάταξη των προτεινόμενων εσωτερικών

δυcτi>ων πρόσβασης στον αερολιμένα δεν παρουσιάζει κανένα απολύτως πρόβλημα σε

οποιοδήποτε σημεio αυτού. Τoνiζετoι ότι στο σημεio εισόδου στο χώρο του Αεροδρομίου
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(γέφυρα Ανθεμούντα) η υφιστάμενη κατάσταση που είναι δύο (2) 4ορίδες ανά κατεύlhJνση

διαμορφώνεταισε τρεις (3) 40ρlδες ανά κατείιlhJνση.

10.4. Σύνδεση με το ευρύτερο οδικό δίκτυο της περιοχής

Η πρόσβαση στο Αεροδρόμιο σήμερα γίνεται από την σδό Θεσσαλονίκης - Ν.

Μηχανιώνας. Η οδός αυτή από το κέντρο της πόλης μέχρι την περιοχή Βότση διαθέτει

τέσσερις (4) έως πέντε (5) λωρίδες ανά KατεύΘUΝση (μσνόδρομος), ενώ από Βότση μέχρι το

κέντρο της πόλης διαθέτει τρεις 4ορίδες ιcuκΛσφoρίας. Από την περιοχή Βότση μέχρι τον

κόμβο του Αεροδρομίου η σδός διαθέτει δύο 4ορίδες κυκλοφορίας ανά KατείJl}uνση

(αμφίδρομη κίνηση). Επίσης, τα σχήματα που ξεκινούν από το ΠΣΘ προς το Αεροδρόμιο

μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τη Λεωφόρο Κ. Καρομανλή (οδός προς Χαλκιδική).

Η ωριαία κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας (δύο (2)

4ορίδες ανά κατείιθυνση, επίπεδο έδαφος, με σημοτοδότες) εκτιμάται σε 2.800 ΜΕΛ.

Παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά την ώρα αιχμής στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη

δεδομένου όη η κυκλοφοριακή ικανότητα του δικτύου δεν είναι επαρκής. Στο τμήμα της

οδού διασταίιρωση Αεροδρομίου - Αεροδρόμιο, βρέθηκε ότι στην ώρα αιχμής 736

σχήματα (787 σε ΜΕΑ) εισέρχονται στο Αεροδρόμιο. Δεδομένου ότι η κυκλοφοριακή

ικανότητα τσο τμήματος της οδού από τον κόμβο του Αεροδρομίου μέχρι το Αεροδρόμιο

(2 4ορίδες ανά KατείJl}uνση) είναι 3.800 - 4.000 ΜΕΑ, η κίνηση των οχημάτων στο τμήμα

αστό δεν παρουσιάζειαπολύτως κανένα πρόβλημα.

Στην ώρα αιχμής ο κόμβος του αεροδρομίου στην κατείιθυνση προς Θεσσαλονίκη

παρoυσtάζει πρόβλημα κορεσμού και μεγάλιον καθυστερήσεων. Παρόμοια εκτιμάται στη

μελέτη ότι θα είναι η κατάσταση στον κόμβο του αγροκτήματος Πανεπιστημίου, ο οποίος

βρίσκεται 750 μ περίπου από τον κόμβο του Αεροδρομίου. Τονίζεται ότι η κυκΛσφορία

προς και από το Αεροδρόμιο στο μέλλον είναι αναμενόμενο ,να αυξηθεί (EρευVΗηKό

ΑΩ.Θ., 1996).

Από τα 1ψΟαναφερθέντα προκύπτει ότι η υπάρχουσα υποδομή δεν είναι σε θέση να

ικανοποιήσει τον επιπλέον ΙCUκλoφoριαKό φόρτο. Ακόμη, η λειτoυρyiα του Καζίνο

Θεσσαλονίκης όπως και η ιcuκλoφoρία προς τις παραθαλάσσιες περιοχές της Περαίας, Ν.

Επιβατών, Αγ. Τριάδος επιδεινώνει την κατάσταση περισσότερο.
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Οι προτεινόμενες επεμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

./ Διαπλάτυνση των λωρίδων της οδού Θεσ/νίκης - Ν. Μηχανιώνας από το

ύψος του Βότση κατά μια ΕΠUΙΛΈOν λωρίδα ανά κατεύθυνση (βρΊΣΙCεται ήδη

υπό κατασκευή).

./ Κατασκευή ανιαόπεδωνκόμβων ή ανισόπεδης διάβασης στη διασταύρωση

_ του Αεροδρομίου. Η κατασκευή όμως ανισόπεδου κόμβου στο σημείο αυτό

θα επιβάρυνε την κυκλοφορία της οδού Ν. Μηχανιώνας - Θεσlνίκης και

αντίστροφα. Ακόμη, θα πρέπει να τονιστεί η δυσκολία στην απαλλοτρίωση

των ιδιοκτησιών της περιοχής.

./ Κατασκευή άνω διάβασης στη θέση του υφιατάμενου κόμβου του

Αεροδρομίου, με συνέχιση του σημερινού δρόμου του Αεροδρομίου

βορειοανατολικάκαι σύνδεση αυτου απευθείας με την Κ. Καραμανλή με

νέο ανισόπεδο κόμβο (Ερευνητικό ΑΠΘ, 1996). Με την παραπάνω

προτεινόμενη λύση μειώνεται η διαμέσου του κέντρου της πόλης

κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο και δεν επιβαρύνεται η κυκλοφορία στην οδό

ΘεσΙνίκ:ης - Ν. Μηχανιώνας, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί αισθητά, όχι

μόνο με την αυξανόμενη οικισnκή ανάπτυξη, αJJ..iJ. ιcαι λόγω του όn στην

περιοχή Φοίνικα μέχρι τον κόμβο αγροκτήματος Πανεπιστημίου

αναπτύσσονται πολλές εμπορικές δραστηριότητες (hyper - markeιs,

ξενοδοχείο ΗΥaΙΙ, κέντρα διασκέδοσης, κλπ.).

./ Συνδεση του Αεροδρομίου με οδό που θα κατασκευασθεί στη .νοητή

προέκταση της υφιστάμενης οδού του Αεροδρομίου και θα συνδέεται σε

σχεδόν ευθεία γραμμή με την οδό Κ. Καραμανλή και μελλoVΤUCά με την

επέκταση της εσωτερικής περιφερειακής καθώς και με την εξωτερUCΉ

περιφερειακή οδό στο ανατολικό τμήμα της ΘεσσαλoνίΙCης, η οποία

κατασκευάστηκεκαι παραδόθηκεστην κυκλοφορίαπριν μερικούς μήνες με

αφορμή τη Σύνοδο Κορυφήςτης Ε.Ε. στη Χαλκιδική(ΟΡΘΕ).

./ κατασκευή άνω διάβασηςστη θέση του ισόπεδουκόμβου του αεροδρομίου,

με διατήρηση του ισόπεδου κόμβου, κατασκευήνέας οδού που θα συνδέσει

την υπάρχουσαοδό του αεροδρομίουμε την οδό Κ. Καραμανλή,καθώς και

ανισόπεδουκόμβου στην τομή της νέας οδού με την Κ. Καραμανλή. Η .νέα

οδός και η άνω διάβαση θα πρέπεινα έχουν δύο λωρίδεςανά κατεύθυνσημε

ενδιάμεση διαχωριστικήνησίδα ασφαλείας(ΕρευνητικόΑΠΘ, 1996).
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./ ΔημωυρΥία σταθμού Μετρό κοντά στον αεροσταθμό. Το Αεροδρόμιο

«Μακεδονία» εξυπηρετείταισήμερα από μία λεωφορειακήΎραμμή (Ύραμμή

78), η οποία το συνδέει με τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και τα ΚΤΕΛ. Η

πυκνότητα των δρομολσΥίων της Ύραμμής αuτής κρίνεται ανεπαρκής Ύια την

εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης. Δεδομένης της προβλεπόμενης

ανάπτυξης του αερολιμένα, προτείνεται η πύκνωση των δρομολογίων των

αστικών λεωφορείων αλλά και η μελλοντική σύνδεση του αερολιμένα με το

δίκτυο του Μετρό.

ΤΣΑΠιΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 215



ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΆ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΆ ΣΤΗΝ ΠΟΔΗ ΤΗΣ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11. ΕΧΡΟ 2008

Η ΕΧΡΟ είναι η παγκόσμια έκθεση που διοργανώνεται σε τακτά χρονικά

διαστήματα από τις χώρες - μέλη του ΔιεθνoUς Γραφείου Εκθέσεων (Bure.u 'nlem.lion.1

des ΕΧΡosίtίοns). το οποίο εδρεύει μόνιμα στο Παρίσι Το ΒΙΕ καθορίζει τους όρους για

την ανάθεση δΙΟΡΎάνωσης μιας ΕΧΡΟ και επW;yει την υποψήφια χώρα με καθολική

μυστική ψηφοφορiα των εκπροσώπων των κρατών - μελών. Η πρώτη Παγκόσμια Έκθεση

διοργανώθηκε στο Λονδίνο και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια μιας ΕΧΡΟ σε κατάλληλα διαμορφωμένους συνεδριακούς

χώρους όλες οι χώρες - μέλη του ΒΙΕ δΙΟΡΎανώνουν συνέδρια και εκδηλώσεις σε άμεση

σύνδεση με το θέμα της ΕΧΡο. Κάθε δΙΟΡΎανώτρια χώρα κατασκευάζει επίσης

εξειδικευμένα θεμαπκά περίπτερα που προσεγγίζουν το θέμα της Έκθεσης. ενώ συνήθως

κατασκευάζεται και ένα διαχρονικό μνημειακής φύσεως περίπτερο. Emπλέoν,

δημιουργούνται κατάλληλοι χώροι για σuναυλίες, παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές και

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, καθώς και ό,n άλλο απαιτείται για την εξυπηρέτηση των

επισκεπτών και των εκθετών (<<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 717fl002).

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει τις ικανότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να

διεκδικήσει για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παγκόσμια ·Εκθεση που θα

πραγματοποιηθεί το 2008. Η πόλη παίζει ιδιαίτερο ρόλα στην ευρύτερη περιοχή, έχει

προηγούμενη εμπειρία σε εκθέσεις και επiσης στη δΙΟΡΎάνωση της Πoλιπσnκής

Πρωτεύουσας της Ευρώπης. ·Ετσι, η ΕΧΡΟ μπορεί να δΙΟΡΎανωθεί στη Θεσσαλονίκη και η

Θεσσαλονίκη τη χρειάζεται με τη σειρά της. καθώς αυτή είναι δυνατό να αποτελέσει

αφορμή για ένα πολλαπλό αναπτυξιακό σχεδιασμό για την πόλη.

11.1. Χωροθέτηση των εγκαταστάσεων και εσωτερικές λειτουργίες της Παγκόσμιας

Έκθεσης

·Εχοντας ως σκοπό την εύρεση της κατάλληλης τοποθεσίας για τη χωροθέτηση της

Παγκόσμιας ·Εκθεσης, εφόσον επιλεγεί η πόλη της Θεσσαλονίκης για τη δΙΟΡΎάνωοή της,

υπεδείχΟησαν αρχικά, δέκα περιοχές κατάλληλες για αυτήν την εγκατάσταση. Για την

επιλογή όμως αυτή, έπρεπε να ληφθεί υπόψη η εμπειρία και η τεχνογνωσία παλαιότερων,

αλλά και προσεχών δΙΟΡΎανωτών της ·Εκθεσης.
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Σύμφωνα με τη γνώμη των υπεύθυνων για τη δωργάνωση της ΕΧΡΟ 2000 στο

Ανόβερο, οι Έλληνες διοργανωτές οφείλουν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των

Θεσσαλονικέων για το εΥχείρημα αυτό, να σχεδιάσουν τα πάντα από πολύ νωρίς και να

δώσουν στον κόσμο να καταλάβει ότι τελικά θα κερδίσει από τη διοργάνωση της

ΠαγκόσμιαςΈκθεσης (<<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι ΕΠιΧΕIΡΕΙΝ», 23/912001).

Χρήσιμο γ1α την Ελλάδα είναι και το παράδειγμα της Ιαπωνίας. η οποία

διοργανώνει την ΕΧΡΟ το 2005, με σημαντική τη συνεισφορά του ιδιωτucού τομέα, που θα

συμμετάσχει στο κόστος της διοργάνωσης κατά το 113. Η ΕΧΡΟ που θα πραγματοποιηθεί

στην Ιαπωνία έχει ως κύρω θέμα τη «Σοφία της Φύση9> και για τη δωργάνωσή της

επα/χθηκε μια έκταση Ι 73 εκταρίων στην πλrnρά ενός λόφου με κριτήρια ότι ανήκει στο

δημόσω, υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην περιοχή τόσο από την Οσάκα όσο και από το

Τόκω και τέλος λόγω του ότι ο χαρακτήρας της έκτασης, που παράλληλα ωωτελΕί και

μέρος ενός δάσους, δημιουργεί επιπλέον συγγένεια με το θέμα της ΕΧΡΟ, τη φύση.

Βέβαια. στις εκτάσεις αυτές σήμερα λειτουργεί ένα πάρκο ,νεότητας, και μετά το πέρας της

διοργάνωσης θα δημιουργηθεί δημόσιο πολιτιστικό πάρκο «<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», 23/9/200 Ι).

Οι επιλέξιμες εκτάσεις για την εγκατάσταση της Παγκόσμιας Έκθεσης έπρεπε

απαραίτητα να μην ανατρέπουν τον αναπroξιαKό σχεδιασμό της πόλης, να διασφαλίζουν

την προστασία του ανθρώπινου και του φυσικού περιβάλλοντος και να διαθέτουν επαρκή

επιφάνεια για να καλύψει τις απαιτήσεις του υπεύθυνου για την επιλογή της διοργανώτριας

πόλης Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων, που σημαίνει 250 στρέμματα για την ΕΧΡΟ αυτή

καθαυτή και επιπλέον χώρο για συνοδευτικές υποδομές. Αρχικά, οι πιθανές θέσεις που

μελετήθηκαν ήταν δέκα, ωστόσο, η δυτική πλrnρά της Θεσσαλονίκης μπορεί να θεωρηθεί

ως η πιθανότερη θέση για τη χωροθέτηση της Παγκόσμιας Έκθεσης - ΕΧΡΟ του 2008. Το

ανατολικό τμήμα απορρίφθηκε ως ήδη ανεπτυγμένο, ενώ οι δύο θέσεις στο βόρεω τμήμα

κρίθηκαν ακατάλληλες. Στο μετσξύ, έτοιμοι να φιλοξενήσουν την ΕΧΡΟ εντός των ορίων

του δήμου τους δηλώνουν και οι δήμοι Θέρμης και Εχεδώρου. Στην πρώτη περίπτωση,

υποδεικνύεται ως καταλληλότερος χώρος, έκταση που βρίσκεται δίπλα στη Waterlaod, ενώ

στη δεύτερη περίπτωση θεωρείτοι ως μόνη λύση η έκταση του δήμου, στην παραλία

Καλοχωρίου «<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 23-9-2001, 27/112002).

Οπως πρoιcίntτει από την παράθεση των στοιχείων για την τοποθεσία στην οποία θα

δημιουργηθεί το εκθεσιακό κέντρο αλλά και το «ΕΧΡΟ ViJJage", οι δύο χώροι που

εξετάστηκαν σε τελική φάση βρίσκονται στη δυτική Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τοος

ΤΣΑΠΙΚ1ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 217



ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΙΑ ΣΤΗΝ ΡΟΛΗ ΤΗΣ θΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗΣ

«Λαχανόκηπους)) και τη Σίνδο.

Η πρώτη περίπτωση είναι βεβαΡUμένη από τα βυρσοδεψία και τις ωτοθήκες

καυσίμων του στρατού και έχει πολλές ιδιοκτησίες, αντίθετα έχει το πλεονέκτημα πως

είναι παραθαλάσσια. Η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και η διαδικασία των

απαλλοτριώσεων είναι αρκετά χρονοβόρα, γεγονός που δεν παρέχει την απαιτούμενη

χρονική άνεση για ασφαλή διεκπεραίωση του εγχεψήματος.

Αντίθετα, η λύση της Σίνδου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ωτό άποψη

ιδιοκτησιακού καθεστώτος, είναι απολύτως επαρκής ως μέγεθος και πιο οικονομική, ενώ η

απόστασή της από τη θάλασσα δεν είναι μεγάλη. Επίσης, εξυπηρετεί το στόχο της «ευρείος

Θεσσαλονίκηρ). ο οποίος εξαΥΥέλλεται κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια. ·Ετσι, στη

Σίνδο και σε έκταση 1.300 στρεμμάτων που ανήκει στα ΤΕΙ και στο ελληνικό δημόσιο θα

δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις της ΕΧΡΟ, στην περίπτωση που η Θεσσαλονίκη

αναλόβει τη διοργάνωση της το 2008 «<ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ», 717/2002).

Η εmλoγή αυτή θα συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του πολεοδομικού

συΥκροτήματος μια και δημιouργείται ένας πόλος ανάπroξης στην υποβαθμισμένη πλευρά

της πάλης. Ο χώρος για την ΕΧΡΟ τou 2008, που διεθνώς ωτοκαλείται "ΕΧΡΟ Site", θα

περιλαμβάνει την ωταραίτητη εκθεσιακή υποδομή για τη φιλαξενία των κρατικών

συμμετοχών, συνεδριακή υποδομή για τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, θεματικά

πάρκα με προοπτική μόνιμης λειτουργίας με το πέρας της διάρκειας της Έκθεσης, χώροος

για τη διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και το χωριό ΕΧΡΟ (ΕΧΡΟ Village) για τη

φιλαξενία των εκπροσωπών των κρατικών συμμετοχών (2500 άτομα) (ΜΑΚΕΔΟΝIΑ,

717/2002, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, 141712002).

Ειδικότερα, οι εσωτερικές υποδομές και εγκαταστάσεις της ΕΧΡΟ θα

περιλαμβάνουν: εκθεσιακά περίπτερα και εθνικό περίπτερο (63.000 τ.μ.), συνεδριακό

κέντρο - κέντρο τύπου - κτίριο διοίκηοης - πάλες (23.000τ.μ.), βσηθητικά κτίρια και

εγκαταστάσεις (5.000τ.μ.), στεγασμένους χώρους στάθμευσης (3.000 τ.μ.), υπαίθριους

εκθεσιακούς χώρους (45.000 τ.μ.), χώρους πρασίνου (30.000 τ.μ.), υπαίθριους XώΡΑUς

αναψυχής (20.000 τ.μ.).

Επίσης, πρέπει ,να αναπωχθούν υποδομές όπως τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις,

συστήματα ασφαλείας και ui:yxou, κεντρικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, υποσταθμοί ΔΕΗ,

κεντρικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος - ύδρευσης 

αποχέτευσης - φυσικού αερίου - OπnKών ινών και ,να υλοποιηθούν έρΥα πρόσβασης στον

εκθεσιακό χώρο (<<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», 23/9/200 Ι, 271 Ι 12002).
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11.2. Υφιστάμενη Υποδομή

Η σύνδεση της Σίνδου με το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσολ<>νίκης. την

Περιασnιcή του Ζώνη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας όπου θα

διαμένει το σιίνολ<> των επισκεπτών της ΕΧΡΟ. με βάση διαθέσιμα σήμερα μέσα

μεταφοράς. γίνεται κυρίως οδικώς και εναλ/<Ικτικά σιδηροδρομικώς.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αφορώντα στην οδική και σιδηροδρομική

υποδομή καθώς κω στο υφιστάμενο σύστημα Δημοσίων Συγκοινωνιών σε σχέση με την

προτεινόμενη θέση στην περιοχή ΤΕΙΘ.

11.2.1. Οδική σύνδεση

Ο κύριος οδικός άξονας προσπέΜ>σης του εξεταζόμενου χώρου στη Σίνδο είναι το

τμήμα της Eγνατiας Οδού (κοινό τμήμα με τον ΠΑΘΕ) από τη θέση Κλειδί έως και τον

κόμβο Δυτικής Εισόδου της Θεσσαλ<>νίκης σε συνδυασμό με την Εσωτερική περιφερειακή

και τη Λεωφόρο Δενδροποτάμου, καθώς και την Ενωτική οδό Σiνδoυ, η οποία αποτελεί και

την τελική οδό πρόσβασης στον χώρο της έκθεσης.

ν' Οδικά τμήματα

Οι κυρώτεροι οδικοί άξονες (προσπελάσεις) προσέγγισης της ευρύτερης περιοχής

της Σίνδου παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
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Πίνακας 11.1.: Οδικά τμήματα του Περιαστικού Οδικού Δικτύου σε σχέση με τη θέση

ΤΕlθ

• Οι δυο αuτoι δρομοι χαρακτηρίζονται στο συνολο τους ως αυτοκινητοδρομοι Ο

χαροκτηρισμός τOt>ς ως ελεόθερες λεωφόροι οφε1λεται στην 6παρξη σηματοδοτών στη

<ro'fκεκριμένη περωχή.

αJα Οδικός Άξονας Λειτουργικά Αριθμός Κuκλοφοριακή

Χαρακτηριστικά Λωρίδων Ικανότητα ανά

Kατεύθι>νσtι

Ι Π.Α.θ.Ε. Ι Εγνατία Ελεύθερη Λεωφόρος' 3+3 4.400
Οδός

2 Ε.ο. θεσΙνiιcης - Ελεύθερη Λεωφόρος 2+2 2.200
Eδεσσαc

3 Ανατολική Ελεόθερη Λεωφόρος 3+3 4.400
Περιφερειακή

4 Εσωτερική Ελεόθερη Λεωφόρος 3+3 4.400
ΠεΟUDεοειαιrn

5 Ενωτιιο1 Σίνδου Πpωτεύouσα APtIlpia I+Ι Ι.ΙΟΟ. . .

-

Πηγή: Παπαδόποuλος, 2001. σελ. 2

Πίνακας Ι 1.2.: Οδικά τμήματα του Αστικού Οδικού Δικτύου σε σχέση με τη θέση

ΤΕΙΘ

Πηrη. Παπαδοπουλος, 2001, σελ. 2

αJα Οδικός Άξονας Λειτουργικά Αριθμός Κuκλοφοριακή

Χαρακτηριστικά Λωρίδων Ικανότητα ανά

Kατεύθι>νσtι

1 Βασ.Όλγας Πρωτεύουσα 4 2.040
Αρτηρία

2 Τσιμισκή Δευτερε60uσα 4 3.000
APtIloia

3 26'" Οκτωβρίο., Πρωτεύουσα 2+2 1.550
APtIlpia

4 Κ. Καραμανλή Πρωτεύουσα 3+3 2.200
Αρτηρία

5 Εγνατία Πρωτε6000α 3+3 2.200
Αοτηοία

6 Μοναστηρίο., Πρωτε60uσα 3+3 2.200
Αρτηρία

7 Λαγκαδά Πρωτε6000α 2+2 1.550
Αρτηρία

8 Δενδροποτάμou Πρωτεύouσα 2+2 1.550
Αοτηοία

9 Βασ.Όλγας Πρωτε6000α 4 2.040
A~ία
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Σημειώνεται ότι η εmλoγή των παραπάνω οδικών τμημάτων ΈΥινε λαμβάνοντας

υπόψη τις θέσεις διαμονής των επισκεπτών (ΠΣΘ, Χολκιδική, Πιερία και περιοχή

Στρυμωνικού) που δόθηκαν στην Α' Φάση του ΈΡΥου.

'" Κόμβοι

Οι σημαντικότεροικόμβοι του ευρύτερου οδικού δικτύου προσΈΥγισηςτης Σίνδου

είναι οι εξής:

ΠεριαστικόΟδικό Δίκ:τοο

• Κόμβος Ενωτικής Σίνδου με ΕΟ Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

• Κόμβος Ενωτικής Σίνδου με ΕΟ Θεσσαλονίκης - Αθήνας (Είσοδος προς ΤΕΙ)

• Κόμβος K12: πρόκειται για τον ανισόπεδο κόμβο της Ανατολικής Περιφερειακής

με τη Νέα Διαγώνιο (Οδός Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδονιών)

• Κόμβος Κ16: πρόκειται για τον ανισόπεδο κόμβο της ΕΟ Αθήνιις - Θεσσαλονίκης

με την Εσωτερική Περιφερειακή.

• Κόμβος Κ Ι 7: πρόκειται για τον ανισόπεδο κόμβο της ΕΟ Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

με την Εσωτερική Περιφερειακή.

• Κόμβος Κ18: πρόκειται για τον ανισόπεδο κόμβο της Εσωτερικής Περιφερειακής

με την οδό Λαγκαδά (Κωνσταντινουπόλεως).

Αστικό Οδικό Δίκτυο

• Κόμβος Δυτικής Εισόδου (Κόμβος Δενδροπστάμου): πρόκειται για τον ανισόπεδο

κόμβο όπου συνδέεται η ΕΟ Αθήνιις - Θεσσαλονίκης με την 26'" Οκτωβρίου και τη

Λεωφόρο Δενδροποτάμου. Από τον κόμβο αυτό θα ξεκινά και η νέα Δυτική

Είσοδος της Θεσσαλονίκης.

• Κόμβος Δικαστηρίων: πρόκειται για τον ισόπεδο κόμβο όπου συμβάλουν οι 26
ης

Οκτωβρίου, η Πολυτεχνείου (Τσιμισκή) και η Λ. Νίκης.

• Κόμβος Πλ. ΔημoKρατiας (Βαρδάρης): πρόκειται για τον ισόπεδο κόμβο όπου

συμβάλουν οι Εγνατία Ι Μοναστηρίου, η 26'" Οκτωβρίου και η Λαγκαδά.
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11.2.2. Σιδηροδρομική σύνδεση

Σήμερα πραΎματοποωύνται συνολικά 17 δρομολό'Υω το\) ΟΣΕ από Θεσσαλονίκη προς το

Πλατύ Ημαθίας εκ των οποίων τα 11 συνεχίζουν προς την Κατερίνη και τη Νότια Ελλάδα,

ενώ τα 6 δρομολό'(ια συνεχίζουν προς τη Δυηκή Ελλάδα. Από τα 17 δρομολό'(ια τα 9

πραΎματοποωύν προγραμματισμένη στάση στη Σίνδο.

11.2.3. Εξυπηρέτηση της ευρύτερη περιοχής ΤΕΙθ από το σύστημα των Δημοσίων

ΣυΥκοινωνιών

ΟΑΣΘ

• Γραμμή 51, ΝΣΣ - Σίνδος, με 75 δρομολό'(ια ημερησίως με διαδρομή από τον ΝΣΣ

έως τη Σίνδο μέσω της Μovαστηρίο\).

• Γραμμή 52, Δικαστήρια. - ΤΕΙ, με 100 δρομολό'(ια ημερησίως και διαδρομή από

Πλ. Δικαστηρίων έως το χώρο του ΤΕΙ μέσω της ΕΟ Θεσσαλονίκης - Αθήνας.

• Γρομμή 53, Τοπικό Σίνδου, με 24 δρομολό'(ια ημερησίως και διαδρομή στην

ευρύτερη περιοχή της ΒΙΠΕ.

Τα λεΙΤΟ\)ΡΎικά χαρακτηριστικά των λεωφορεωκών Ύραμμών παρο\)σιάζονται στον

παρακάτω πίνακα.

ΤΣAΠIKΙΔHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 222



ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πίνακας ΙΙ.3.: Λειτουργικά χαρακτηριστικά λεωφορειακών γραμμών Σίνδου

Π'1Ύ'Ι. ΟΑΣΘ

ΝΣΣ-Σίνδοο Δικαστόοια - ΤΕΙ Τοπικό Σίνδου

Αριθ"ός Λ είων 7 10 Ι

Τύπο, Λεωφοοείων AΠλiJ ΑΡθρωτό AΠλiJ

Αριθμός ΔρομολσΥίων

/ ηιιέρα 75 100 24
Μεταφορική

Ικανότητα (επιβάτες / 7.500 16.000 2.400
,

Ετήσια Επιβατική 953.883 1.492.974 41.826
Kίνησn (2000) επιΒά= επιΒά= επιβά=
Μέση ημερήσια 2.613 4.090 115
επιΒατική κίνηση επιβάτες επιβάτες επιβάτες
Μέση πληρότητα (%) 17,4 13 2,5
Μέση πληρότητα

(επιβ~= / όY1l"α) 17,4 20 2,5 .

ΚΤΕΛ

YπεoασΤUςΉ συγκοινωνία προς Δυτική Θεσσαλονί1Cn του ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονίκης

Το ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Σίνδου με

τακτικά δρομολόγια των εξής λεωφορειακών γραμμών:

• Θεσσαλ<JVίκη - Μάλγαρα

• Θεσσαλoνixη - Βαλμάδα (πρώην Ανατολικό)

Τα λειτουΡΎικά χαρακτηριστικά των υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών που

εξυπηρετουν την περιοχή της Σίνδου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 11.4.: ΛειτουΡΥικά χαρακτηριστικά των υπεραστικών λεωφορειακών

γραμμών πσυ εξυπηρετούν την περιοχή της Σίνδσυ.

ΠηΥη. ΚΤΕΛ Ν. θεooαM>νiκης

θεσσαλoνίιcrι - Μόλγαρα Θεσσαλoνίιcrι - Βαλμάδα

Ενδώμεσες βασικές στάσεις Ιωνiα - Βωμ. Σίνδου- Ιωνία - Βιομ. Σίνδου -
Σίνδoc - Πύι>ΥOC - Κύιιινα Σίνδoc

Tύπoc ~opείων 50 θέσεων 50 θέσεων

ΑριθμόςδρομολογίωνΙ 24 8

Συχνότητα Ι ώρο 1,3 δρομολόγια 0.5 δρο ,α

ΜΈΥιστο, Υοόνoc 65 λεπτά 65 λεπτά

Μεταφορική ικανότητα

(επι/Jάτεc Ι ημέρα) 1200 400
Μέση ημερήσια 1152 224
εmθατική κίνηση εm8άτεc επι/3άτεc
Μέση πληρότητα (%) 96 56
Μέση πληρότητα

Ι (επι/Jάτες Ι "rnua) 24 14.

11.3. Αναγκαίες υποδομές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Οι απαραίτητες υποδομές για την αποτελεσματική λειτουργα/ της ΕΧΡΟ αφορούν

έΡΥα που περιλαμβάνουν και το μετρό και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως

κόστος της έκθεσης, αφού ουσιασnκά αποτελούν μια επένδυση στο μέλλον της πόλης.

Ειδικότερα, το κόστος των μεταφορικών υποδομών κυμαίνεται ανάλογα με το σενάρω που

θα εmλεγεί:

Βασικό (769 εκ. ε): η υφιστάμενη υποδομή και τα εκτελούμενα έργα με ορατό

ορίζοντα οΜ>κλήρωσηςπρο του 2008

Ρεαλιστικό (Ι ,56 δις ε): το βασικό σενάρω εμπλουτισμένο με τα δρομολογημένα

έργα του μετρό. της ανατολικής περιφερειακής οδού. της εξωτερικής περιφερειακής

και τους χώρους στάθμευσης.

Αισιόδοξο (1.9 δις ε): το ρεαλιστικό σενάρω εμπλουτισμένο με τα έργα της

θαλάσσιας συyKoινωνiαςκαι της υποθαλάσσιαςαρτηρα/ς.
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Με εξαίρεση το τελευταίο σενάροο. πρόκειται στο σύνολό τους για έργα

δρομολογημένα, των οποίων όμως η ολοκλήρωση - ιδιαίτερα στην περίπτωση τou

ρεαλιστικού σεναρίου - πρέπει 'να επισπεοοθεΙ Περιλαμβάνονται επίσης η ολοκλήρωση

του οδικοό άξονα Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ειδομένη (ΠΑΘΕ), της Εγνατίας

Οδού, της εξωτερικής περιφερειακής, η ηλΕκτροκίνηση του σιδηροδρομικοό άξονα ΠΑΘΕ,

η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη ΣΤΡUμόνας Ι Προμαχώνας 

Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο, του αεροδρομίου «Μακεδοv\ω). η κατασκευή τερματικού

ΚΤΕΛ Χαλκιδικής στην ανατολική απόληξη του πολεοδομικού συγκροτήματος, η

κατασκευή ανατολικής περιφερειακής, υποθαλάσσιας αρτηρίας, ,νέας δυπκής εισόδου, η

σίινδεση του OOoυ προβλήτα με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθήνας, η αναβάθμιση

των κύριων οδικών αξόνων, η δημιουργία μετρό, η ανάπτυξη θαλάσσιας συγκοινωνίας, η

κατασκευή χώρων στάθμευσης (στη Μ. Αλεξάνδρου - Γ. Παπανδρέou και στη Λεωφόρο

Κ. Καρομανλή - Αλ. Παπαναστασίου - ΚλΕάνθους, δυναμικότητας 500 θέσεων ο

καθένας), ο εKσuyΧΡOνισμός των αστικών λεωφορείων και ταξΙ

Εκτός των μεταφoριιcών υποδομών σημειώνεται η ανάγκη επένδοοης:

367 δις € για άλλΕς υποστηρικπκές υποδομές, που αφορούν δρομολογημένα έργα

προστασίας περιβάλλοντος και αθλητισμοό, την ολοκλήρωση της ύδρευσης από

τον Αλιάκμονα και του δικτύου φοοικού αερίου.

29,3 εκ. € ως επιχορηγήσεις σε επενδίισεlς συνολικού ύψους 73,4 εκ. € για την

αναβάθμιση και επέl<ταση τουλάχιστον κατά 5000 κλίνες υψηλής κατηγορίας του

ξενοδοχειακού δυναμικού της πόλης και της ευρύτερης περιοχής (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ι

ΕπαΕΙΡΕΙΝ, 23-9-2001, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΙ ΕπαΕΙΡΕΙΝ,27/112002).

11.4. Προτεινόμενα έργα βάσει υφισταμένων σχεδίων (Εξυπηρέτηση θέσης 'Π1θ)

1l.4.1. Οδική σύνδεση

KόμjJoς Δοπκής Εισόδου (Κόμβος Δενδροποτάμου)

Συμπληρωμαπκό ρόλο στη λΕιτουργικότητα της Νέας Δυπκής Εισόδου και κατ'

επέl<ταση της ΕΟ Αθήνας - Θεσσαλονίκης αποτελεί η αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμβου

του Δενδροποτάμου. Η διαμόρφωση του κόμβου θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλΕια,
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ταχύτητα και κυκλοφοριακή ικανότητα επιτρέποντας την λειτουργική αναβάθμιση των

συμβαλλόμενων οδών σε ελεύθερες λεωφόρους.

Ενωτική (Περιφερειακή) Σίνδου

Στα πλαίσια της ΓΜΜΚ προτείνεται η πλήρης αποπεράτωση της Ενωπκής

(Περιφερειακής) Σίνδου μέχρι ΕΟ ΘεσΙνίκης - Χαλκηδόνας μέχρι το 2005.

Οδός Πόντοο (ΣυμμαnιαJ Οδός)

Προτείνεται χάραξη παράπλεορη στον προβλεπόμενο εμπoρεoμαnκό σταθμό ΟΣΕ

έως και την Περιφερειακή (Ενωπκή) Σίνδου. Η οδός Πόντου θα αποτελέσει εναλλόκπκό

άξονα προσπέλασης της Σίνδου απορραφώντας ποσοστό των φόρτων της ΕΟ Αθήνας 

Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, πρέπει να σημε1α/θεί πως η O1J'yκεκριμένη πρόταση δεν έχει

ενταχθεί μέχρι σήμερα σε κάποιο πρόγραμμα υλοποίησης.

Αναβάθμιση οδικού δικτύου περιοχής ΒΙΠΕΘ

• Αναβάθμιση οδικού δικτύου περιοχής ΒΙΠΕΘ - άξονας ΒΙΠΕΘΙ (Ανατολικό

τμήμα).

• Αναβάθμιση οδικού δικτύου περιοχής ΒΙΠΕΘ - άξονας ΒΙΠΕΘ2 (Δυπκό τμήμα).

11,4,2. Σιδηροδρομική σύνδεση

Όπως αναφέρθηκε στο 7' Κεφάλαιο, η πρώτη γραμμή του πρoασnαKoύ

σιδηροδρόμου θα σονδέσει την πόλη της Θεσσαλονίκης με την Βιομηχανική Περιοχή

(ΒΙΠΕΘ). Προβλέπεταιμέσω του πρoασnαKoύσιδηροδρόμουνα συνδεθείη Θεσσαλονίκη

με την Αγχίαλο, τη Σίνδο και το ΤΕΙΘ (προβλεπόμενηολοκλήρωσηγραμμής ως το τέλος

του 2003). Στο δίκτοο υπόριει γραμμή Θεσσαλονίκης - Αγχιάλου και Σίνδου 

Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια θα κατασκευασθεί ενωnκή γραμμή Αγχιάλου - Σίνδου.

Η γραμμή θα εξυπηρετεί εργαζόμενους στη ΒΙΠΕΘ, στο ΤΕΙΘ κλπ. Ο χρόνος διαδρομής
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εκnμάται σε 30 λεπτά και για την εφαρμΟ'Υή του προγράμματος απαιτούνται 4 δίδυμες

αυΤOKινητάμαJ;ες (αναχώρηοη τραίνου κάθε μισή ώρα).

Στον περιφερειακό σιδηρόδρομο θα περιληφθεί και η διαδρομή Θεσσαλονίκη 

Σκόδρα με ενδιάμεσους σταθμούς τη Σίνδο, το Άδενδρο, το Πλατύ, την Αλεξάνδρεια και

τη Βέροια. Ο χρόνος διαδρομής εκτιμάται σε 105 λεπτά και για την εφαρμογή του

προγράμματος απαιτούνται 5 δίδυμες αυτοκινητάμαξες.-
Ο περιφερειακός σιδηράδρομος θα ακολουθεί επισης τη διαδρομή Θεσσαλονίκη -

Πλαταμώνας με ενδιάμεσους σταθμούς στο Πλατύ. το Αιγίνιο και την Κατερίνη. Ο χρόνος

διαδρομής εκτιμάται σε Ι05 λεπτά και για την εφαρμογή του προγράμματος απαιτούνται 5

δίδυμες αυΤOKινητάμαJ;ες (αναχώρηση τραίνου κάθε Ι ώρα).

Παράλληλα, σχεδιάζεται και η σιδηροδρομική σύνδεση με χρήση του υφιστάμενου

δικτύου της Ιωνίας με ης δυτικές συνοικίες του Κορδελιού, της Μενεμένης, των

ΑμπελοκήΠα/ν και της Σταυρούοολης.

11.4.3. Εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής ΤΕΙΘ από το σύστημα των Δημοσίων

Συγκοινωνιών

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας βελτiωσης της εξυπηρέτησης των

χρηστών του σοοτήματος των Δημοσίων ΣυγKoινωνtών του Νομού Θεσσαλονίκης έχουν

εκπονηθεί μελέτες και έχουν παρουσιαστεί προτάσεις αναδιάρθρωσης τόσο του δικτύου

της Αστικής (ΟΑΣΘ) όσο και του δικτύου της Υπεραστικής (ΚΤΕΛ) Δημόσιας

Συγκοινωνίας. Τα αφορώντα στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου σχέδια περί

αναδιάρθρωσης των Δημοσίων Συγκοινωνιών έχουν ως εξής:

ΟΑΣΘ

Σύμφωνα με τη Β' Φάση ΓΜΜΚ και τη Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Σχεδίου

Πολιτικής Δημοσίων Συγκοινωνιών και Εφαρμογής Σχεδίων οι λεωφορειακές γραμμές οου

εξυπηρετούν την περιοχή της Σίνδου (51, 52 και 53) προτείνεται να διατηρηθούν ως έχουν,

με μοναδική διαφοροοοίηση τη μεταφορά του τέρματος της Γραμμής 51 στην περιοχή του

Νέου Σταθμού ΚΤΕΛ της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το 50% των δρομολογίων προτείνεται

να συνεχίζουν μέχρι το ΝΣΣ.
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Τις προτάσεις της ΓΜΜΚ συμπληρώνοuν οι προτάσεις τou Σuμβοuλίοu Αστικών

ΣUΓKOινωvιών Θεσσαλονίκης γ,α επέκταση της περιοχής ΕΞUπηρέτησης τσυ ΟΑΣΘ. Π,ο

ΣUΓKεκριμένα, εξετάζεται η επέκταση ορισμένων λΕωφορειακών γραμμών, καθώς και η

σύσταση νέων γ,α την εξuπηρέτηση περιαστικών περιαχών. Οι προτάσεις πou αφορούν την

εΞUπηρέτηση της περιοχής της Σίνδοu έXOUv ως εξής:

» Επέκταση της Γραμμής 51 (ΝΣΣ Σίνδος) έως τη Χαλάστρα και τα-
Μάλγαρα.

» Επέκταση της Γραμμής 54 (ΝΣΣ - Ιωνία) έως τα KoUφάλια ΕςUΠΗρετώντας

παράλληλα τον Αγ. Αθανάσιο και τη XUΛκηδόνα.

ΚΤΕΛ

Για την εξυπηρέτηση των περωχών του Νομού Θεσσαλονίκης που δεν

εξuπηρετούνται από τον ΟΑΣΘ έχοuv διαΤUΠΩΘεί προτάσεις βελτιστοποίησης Tou

εmπέδοu ΣUΓKOινωνιακής εξuπηρέτησης από το ΚΤΕΛ (Εργαστήριο ΣUΓKOινωνιακής

Τεχνικής ΑΠΘ, 2000).

Σύμφωνα με τις προτάσεις αuτές, διατηρούνται οι γραμμές τou ΚΤΕΛ πou

συνδέουν τα κέντρα των Δήμων, τα Δημοτικά Διαμερίσματα και τους οικισμούς με την

πόλη της Θεσσαλονίκης. ενώ εισάγονται και τοmκές γραμμές με σκοπό τη σύνδεση των

κέντρων των Δήμων και των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Αναφορικά με τις δύο γραμμές

ΕΞUπηρέτησης της περιοχής της Σίνδοu ισχιJOUV τα εξής:

./ Η γραμμή Θεσσαλονίκη- Μάλγαρα δ,ατηρείται ως έχε~ με 24 δρομοΛόΥια ανά

ημέρα από Θεσσαλονίκη. Τα δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη είναι 28.

". Η γραμμή Θεσσαλονίκη - Βαλμάδα προτείνεται να λειτοuργεί πλέον με 19

δρομολόγια από Θεσσαλονίκη και 15 δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη έναντι

των 8 δρομολογίων που πραγματοποωύνται σήμερα.

Παράλληλα, προτείνεται η MIToupγIα μιας τοπικής γραμμής ποu θα συνδέει κάθετα

τη Δuτική περιοχή τou Νομού με δρομολό'Υιο από τον Ακραπόταμο έως τα Κύμινα με 28

δρομολόγια ημερησίως.

Πρέπει να τονιστεί πως οι προτάσεις αναδιάρθρωσης του ΚΤΕΛ εξαρτώνται άμεσα

από τις εξελίξεις στο ζήτημα της επέκτασης της περιοχής εΞUΠΗρέτησης Tou ΟΑΣΘ. Σε

περίπτωση uλοποίησης Tou oχwίoU επέκτασης τoU ΟΑΣΘ τα σχέδια αναδιάρθρωσης TOU
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ΚΤΕΛ πρέπει να αναπροσαρμοστούν λ(ΥΥω του ότι μέρος του μεταφορικού έργου του

Κ1ΈΛ θα εκτελείται από τον ΟΑΣΘ. Η παράλληλη εκμετάλλευση γραμμών δεν

επιτρέπεται βάσει των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν το καθεστώς εκτέλεσης

αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας.

11.5. Ζήτηση μετακινήσεων κατά πρόσβαση

11.5.1. Ζήτηση από εργαζομένους

Στην ΕΧΡΟ 2008 αναμένεται να εργασθούν συνολικά 2.000 άτομα εκ των οποίων

οι 1.000 προβλέπεται να διαμένουν στο «χωριό» της Έκθεσης. Συνεπώς οι μετακινούμενοι

προς την ΕΧΡΟ με σκοπό την εργασία θα είναι συνολικά 1.000 εργαζόμενοι ανά ημέρα.

11.5.2. Ζήτηση από επισκέπτες

Σόμφωνα με την Α" Φάση της μελέτης. η προβλεπόμενη ζήτηση - συνολικός

αριθμός επισκεπτών - του βασικού και του αισιόδοξου pre-marketing σεναρίου θα είναι:

Βαmκό Σενάριο: 3.379.138 εmσKέπτες.

Αισιόδοξο Σενάριο: 3.929.138 επισκέπτες.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα η ευρότερη περιοχή της Κεντρικής

Μακεδονίας θα αποτελέσουν το χώρο διαμονής του συνόλου των επισκεπτών της έκθεσης.

Εκτιμάται πως 90.000 με 120.000 επισκέπτες της έκθεσης θα διαμένουν ημερησiως στην

ευρότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στους όμορους νομοός τις ημέρες αιχμής κατά τη

διάρκειά της. Πιο ""Υκεκριμένα. η κατανομή των εmακεπτών βάσει της περιοχής που θα

διαμένουν παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται πως στον συνολικό αριθμό

επισκεπτών συμπεριλαμβάνονται και οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.
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Πίνακας 11.5.: Ημερήσια κατανομή επισκεπτών βάσει της περιοχής όπου διαμένουν

Πηγη. Παπαδοπουλος, 2001, σελ. 17

Πεοιο"ί δια
.

Αοιθοόc επισκεπτών ανά ημέρα

Ευ""τερη "'PIom ΠΣΘ 30 -40.000
Ευ""τεοο",oIom Στouuωνικ06 10.000

Χαλκιδική 30-40.000
ΠtεOΙα 20- 30.000

ΣγΝΟΛΟ 90-120.000.

11.6. Κατανομή μετακινήσεων σε προσβάσεις

11.6.1. Εξέταση οδικών αξόνων προσπέλασηςΕΧΡΟ

Σύμφωνα με τα έργα που αναμένεται να έχουν κατασκευαστεί έως το 2008, η

προσπέΜιση του εξεταζόμενου χώρου στη ΣΙνδο θα γίνεται μέσω του οδικού τμήματος της

Eγνατiας Οδ06 από τη θέση Κλε.,ί έως και τον κόμβο της Δυτικής Εισόδou με

σημανΤΙKότεΡOUς άξονες και κόμβους πρόσβασης στο συγκεκριμένο τμήμα την Εσωτερική

Περιφερειακή (κόμβος ΚI6), την Εξωτερική Περιφερειακή (κόμβος ΚΙ), τη Λεωφόρο

Δενδροποτάμου (κόμβος Δενδροποτάμου) και τη Νέα Δυτική Είσοδο. Η ouιJ.EΚτ/ρια οδός

πρόσβασης όλων των προαναφερΟέντων αξόνων στο χώρο της ΕΧΡΟ αποτελεί η Ενωτική

(Περιφερειακή) ΣΙνδαυ.

Όλοι οι επισκέπτες της ΕΧΡΟ, ανάλογα με την περιοχή διαμονής τσος, Οα

ΠΡOσεγγίσouν το συγκεκριμένο οδικό τμήμα της Eγνατiας Οδού (από τη Οέση Κλε.,1 έως

και Τον κόμβο Κ 16) μέσω των εξής αξόνων πρόσβασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 11.6.: Προσπελασιμότητατου Οδικού τμήματος της ΕΥνατίας Οδού που

εξυπηρετεί το ΤΕΙ@

Περιοχή διαμονής Σημαντικοί Οδικοί Άξονες πρόσβασης

στο οδικό τμήμα της Ε'γΥατίας Οδού που

ετείτο ΤΕΙθ

Ευρύτερη Περιοχή ΠΣΘ Νέα Δυπκή Είσοδος (κόμβος

Δενδροποτόμου), Εσωτερική Περιφερειακή

(κόμβοο Κ16)
Ευούτεοη Π ' Στοuuωνικού ΕΕωτεοική Πεο""εοε1ακή (κόμβος ΚΙ)

Χαλκιδική Εξωτεοική Πεο\Φεοειακή (κόμβος ΚΙ)

Πιεοία ΠΑΘΕΙ Εννατία OδΌC

Σημειώνεται πως υπάρχουν και εναλλακτικές διαδρομές προσΈΥΥισης του

συγκεκριμένου οδικού όξονα της ΕΥνατίας Οδού. Ωστόσο θεωρείται πως η συντριπτική

πλειοψηφία των εmσκεπτών θα ακολουθήσει τους παραπάνω οδικούς άξονες, καθώς

αποτελούν τους βασικούς όξονες προσπέλασης της περιοχής ΤΕΙΘ' εξόλ/ου, οι επισκέπτες

θα καθοδηγούνται ανάλσΥα, από πληροφοριακές πτνακlδες που θα τοποθετηθούν στο οδικό

δίκroo κατά τη διάρκεια της Έκθεοης. Τονίζεται η μεγάλη σημασία της πληροφοριακής

σήμανσης τόσο Ίια την έ'{καιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των οδηγών όσο και Ίια

την τήρηση των προτεινόμενων διαδρομών προσπέλασης της ΕΧΡΟ.

11.6.2. Φόρτιση οδικού δικτύου

Ο επιπλέον κυκλοφοριακός φόρτος που θα επιβαρύνει το οδικό δικroo κατά τη

λειτουρΥία της ΕΧΡΟ παρouσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 11.7.: Επιπλέον κυκλοφοριακός φόρτος που θα επιβαρύνει το οδικό δίκτυο

κατά τη λειτουργία της ΕΧΡΟ

Περιοχή Κυκλοφοριακός Φόρτος ΜΕΛ Ι Οδικός Άξονας

δια
.

ΩΡΛ

ΙΧ. Δ.Σ. ΣΥΝΟΛΟ

Ευρύτερη περιοχή

ΠΣΘ 800 144 944 Τμήμα Εyvoτίας Οδού ΚΙ6-

ΚΙ

Ευρύτερη περιοχή

ΣΤΡUμωνΙKOύ 50 18 68 ΚΙ - Κόμβος Ενωτικής

Σίνδου

Χαλκιδική 200 216 416 ΚΙ - Κόμβος Ενωτικής

Σίνδου

Πιερία 150 162 312 Κλειδί - Κόμβος Ενωτικής

Σίνδου

ΣΥΝΟΛΟ 1200 540 1740
ΠηΥη. Παπαδοπουλος, 2001, σελ 23

11.7. Προτεινόμενο σύστημα επιβατικών μεταφορών για την εξυπηρέτηση της ΕΧΡΟ

στη θέση ΤΕΙΘ

11.7.1. rενlκά

Οι προτάσεις κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης της ΕΧΡΟ 2008 στη θέση ΤΕΙΘ

αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών ροής των οχημάτων κατά μήκα; των βασικών

οδικών αξόνων που οδηγούν προς το συγκεκριμένο χώρο, καθώς επίσης και στην

εξασφόλιση της ύπαρξης ανισόπεδων κόμβων κατά μήκος των αξόνων αUΤών ώστε επίσης

;γα δtεUKOλύνOVΤαι - μεταξύ των (i}..).J.J)v - οι στρέφουσες κινήσεις και να μην

διαπιστώνονται υπέρμετρες καθυστερήσεις.

Αφορούν επίσης οι προτάσεις στην εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού θέσεων

στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων και επισκεπτών της ΕΧΡΟ 2008. Σε

αυτές επίσης περιλαμβάνονται οι αφορώσες στην αναβάθμιση του προσφερόμενου

επιπέδου εξυπηρέτησης του συστήματος των Δημοσίων Συγκοινωνιών προτάσεις

(Λεωφορεία ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, ειδικά λεωφορεία, σιδηροδρομική εξυπηρέτηση).
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Τoνiζεται όη πολλά από τα έργα που προτείνοντα\, ήδη περιλαμβάνονται σε

υφιστάμενα σχέδια ή ήδη εκτελούνται (ανεξάρτητα από την υποψηφώτητα της πόλης της

Θεσσαλονίκης για τη φιλιJξενία της ΕΧΡΟ 2008). Τα έργα αυτά, όπως π.χ. η Εξωτερική

Περιφερειακή και οι κόμβοι της, η ανισοπεδοποίηση των κόμβων της Εσωτερικής

Περιφερειακής και η Δυηκή Είσοδος, ιcαλύπτoυν διαπιστωμένες ανάγιcες του συστήματος

μεταφορών της πόλης και της ευρύτερης πεΡlΟχής, και κατά σuVΈΠΕια θεωρείται όη η

oλιJκλήρωσή τους είναι ανεξάρτητη της πoρεiας της υποψηφιότητας της ΕΧΡΟ 2008, αλλά

αντίθετα ενισχυτική της υποψηφώτητας αυτής.

11.7.2. Εξέταση - Θεώρηση Οδικών Αξόνων και Κόμβων πρόσβασης στην ΕΧΡΟ 

ΠροτεινόμεναΈργα

11.7.2.1. Οδικό τμήμα μεταξύ κόμβου Κ1 και κόμβου Ενωτικής Σίνδου με ΕΟ

Θεσσαλονίκης - Κατερίνης

Η Εξωτερική Περιφερειακή (Eγναtiα Οδός) συναντά την Εθνική Οδό

Θεσσαλονίκης - Κατερίνης στον ανισόπεδο κόμβο Κ ι. Ο κόμβος Κ Ι είναι ο πλη<nέστεΡOς

κόμβος σε σχέση με τη προτεινόμενη θέση της ΕΧΡΟ 2008 στο ΤΕΙΘ. Εκτιμάται ότι το

σύνολο των μετακινουμένων που θα χρησιμοποιήσει την Εξωτερική Περιφερειακή με

κατεύθυνση προς τον χώρο της ΕΧΡΟ 2008 θα διέλθει από τον κόμβο Κ ι.

Το οδικό τμήμα της Εθνucής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης που βρίσκεται

μεταξύ του κόμβου Κ Ι και Ίου ανισόπεδου ιcόμβoυ που συνδέει την Ενωτική Σίνδου με

την Εθνική Οδό αναμένεται να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα ης μετακινήσεις που θα

προέρχονται από την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς και αυτές που θα προέρχονται από

την Εξωτερική Περιφερειακή (Εγνατία Οδό).

Ο κόμβος Ενωτικής Σίνδου με την Εθνική Οδό θεωρείται σήμερα ότι εξυπηρετεί

ικανοποιηηκά την κuκλoφoρία (σύνδεση ΤΕΙΘ και Σίνδου με την ΕΟ και εν συνεχεία με

την πόλη της Θεσσαλονίκης ή την περωχή προς Κατερίνη). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να

δοθεί στην εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ροής της κυκλιJφoρίας τόσο στο εν

'λiYyω οδικό τμήμα όσο και στους προαναφερθέντες δύο γειτονικούς ανισόπεδους κόμβους

και να εξασφαλιστεί η λειτουργία το\) Κ 1 σε χρονικό ορίζοντα προγενέστερο της έναρξης
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τηςΕΧΡΟ .

Σημειώνεται ότι στο τμήμα της ΕΟ ΘεσσαλΑ>νίκης - Κατερίνης (από τη θέση Κ4ιδί

έως τον κόμβο Ενωτικής Σίνδο,,) η φόρτιση λό"γω ΕΧΡΟ μπορεί να ΕΞUπηρετηθεί

ικαvοποιηnκά από το υπάρχον δίκτυο.

11.7.2.2. Οδικό τμήμα μεταξύ KόμJI"" Κ16 και KόμβιnJ ΚΙ

Η Εσωτερική Περιφερειακή ΣUναντά την Εθνική Οδό ΘεσσαλΑ>νίκης - Κατερίνης

στον ισόπεδο κόμβο ΚΙ. Σημειώνεται όn ο ΚΙ61ψΟβλέπεται να μετατραπεί σε ανισόπεδο

κόμβο, όπως επίσης και οι κόμβοι Κ6, Κ7 κλπ. κατά μήκος της Εσωτερικής

Περιφερειακής. Εκτιμάται όn το σύνολο των μετακινουμένων που θα χρησιμοποιήσει την

Εσωτερική Περιφερειακή με κατεύθννση προς το χώρο της ΕΧΡΟ 2008 θα διέλθει από τον

κόμβο K16.

Το οδικό τμήμα της Εθνικής Οδού ΘεσσαλΑ>νίκης - Κατερίνης μεταξύ το" κόμβο"

Κl6 και το" κόμβο" ΚΙ θα επιβΑΡUνθεί λιγότερο σε σχέση με το οδικό τμήμα μεταξύ ΚΙ

και κόμβο" Ενωτικής Σίνδο" με ΕΟ ΘεσσαλΑ>νίκης - Κατερίνης.

Το οδικό τμήμα μεταξύ κόμβou ΚΙ6 και κόμβο" ΚΙ αναμένεται να εξιmηρετήσει

τα"τόχρσνα τις μετακινήσεις πο" θα προέρχονται από την κεντρική περιοχή της πόλης της

Θεσσαλονίκης, καθώς και αυτές που θα προέρχονται από την Εσωτερική Περιφερειακή.

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ικανοποιηnκών συνθηκών ροής

της κuκλoφoρiας στο ΣUΓKεκριμένO οδικό τμήμα να έχει ολοκληρωθεί η aνισοπεδοποίηση

του κόμβου Κ16 καθώς φυσικά και η κατασκευή του ΚΙ. Κατά συνέπεια. ωιαίτερη έμφαση

πρέπει να δοθεί στα έf1Yα που αφορούν στους κόμβους ΚΙ και Κ16.

11.7.2.3. Οδικό τμήμα μεταξύ κόμβο" ΔUΤικής Eισόδou (κόμβος Δενδροποτάμou) και

κόμβο" Κ16

Ο ανισόπεδος κόμβος της Δ"τικής Eισόδou (κόμβος Δενδρonoτάμo,,) αναμένεται

να εξιmηρετήσει τις μετακινήσεις πο" θα προέρχονται από την κεντρική περιοχή της πόλης

της Θεσσαλονίκης, καθώς και ΑUτές πο" θα προέρχονται από τη Λεωφόρο Δενδροποτάμο".
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Η σημασία του συγκεκριμένου κόμβου είναι ακόμη μεγαλύτερη αν συWΠOλO'yισθεί

η λειτουργία του σταθμού των ΚΤΕΛ σε παρακείμενο χώρο. Οι επισκέπτες της ΕΧΡΟ

2008 που θα χρησιμοποιήσουν λεωφορεία των ΚΤΕΛ εwαι δεδομένο όη θα

μετεπtβιβασθoύν σε νέα μέσα μεταφοράς με τελικό προορισμό το χώρο της ΕΧΡΟ 2008.

Οι μετακινούμενοι με λεωφορεία των ΚΤΕΛ. τα οποία κατευθύνονται ή προέρχονται από

το σταθμό των ΚΤΕΛ μέσω της ΕΟ ΘεσσαλoνUcης - Κατερίνης, επίσης θα

μετεmβιβάζoνται στο σταθμό των ΚΤΕΛ πλησioν της Δυτικής Εισόδου.

Η σύνδεση του σταθμού των ΚΤΕΛ με το χώρο της ΕΧΡΟ 2008 μπορεί να

επιτευχθεΙ είτε με αναβάθμιση της υφιστάμενης λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΘ προς

Σίνδο μέσω ΕΟ εΙτε με λειτουργΙα ξεχωριστής λεωφορειακής γραμμής (shuttle serνice) που

να συνδέει την ΕΧΡΟ 2008 με το σταθμό των ΚΤΕΛ

Στον κόμβο της Δυτικής Εισόδου συμβάλλει η οδάς 26" Οκτωβρίου, η Δυτική

ΕΙσοδος και η Λεωφόρος Δενδροποτάμου. Κατά συνέπεια, η εύρυθμη λειτουργία της

Δυτικής Εισόδου είναι αναγκαία προϋπόθεσηγια την εξυπηρέτηση των μετακινήσεωναπό

την ανατολική,κεντρική και βορειοδυτικήπλευρά της πόλης προς το χώρο της ΕΧΡΟ 2008

και αντίστροφα.

11.7.3. θεώρηση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς - Προτεινόμενα έργα βάσει

υφισταμένων σχεδίων και λόγω της ΕΧΡΟ

11.7.3.1. Σύστημα λεωφορείων ΟΑΣθ και ΚΤΕΛ

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαω 11.4.3., το σύστημα των λεωφορείων του ΟΑΣΘ

προβλέπεται ;γα επεκταθεί σε περιοχές που σήμερα καλύπτει το ΚΤΕΛ. Οι προτεινόμενες

γρομμές σε συνδυασμό με την κάθετη σύνδεση της Γραμμής 53 του ΟΑΣΘ (τοmκό

Σiνδoυ) συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα Δημόσιας Αστικής - Περιαστικής

Συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της Δυτικής Θεσσαλονίκης και ειδικότερα της ευρύτερης

περωχής του ΤΕΙΘ. Παράλληλα, η λειτουργία του Τερματικού Σταθμού ΚΤΕΛ και η

ούνδεσή του με το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περωχής θα συμβάλει στην αρτιότερη

λειτουργία του συστήματος μεταφορών στην πόλη καθώς επίσης και στην εξυπηρέτηση

των μετακινήσεων λόγω ΕΧΡο.
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11.7.3.2. Σιδηροδρομική εξυπηρέτηση - Προαστιακός Ι Περιφερειακός σιδηρόδρομος

Η λειτουργία του προαστιακού Ι περιφερειακού σιδηροδρόμου θα αναβαθμίσει τ/

σημερινή σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Σίνδου με προφανή οφέλη για την

εξυπηρέτηση των εργαζομένων κοι επισκεπτών της ΕΧΡΟ 2008.

Κατά συνέπεια, το έΡΥΟ αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημανnκό γ,α την εύρυθμη

λειτουΡΥία της ΕΧΡΟ και την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων προς και από την Έκθεση.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα κατασκευής παρακαμπτηρ1ου γραμμής του

προαστιακού (ή της Uφιατάμενης γραμμής του ΟΣΕ), ώστε να συνδεθεί απευθείας ο χώρος

της ΕΧΡΟ στο ΤΕΙΘ με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίKΤUO, πρέπει να εξετασθεί από τον

ΟΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη το τι θα εξακολουθήσει να υπάρχει και λειτουΡΥεί στον

συγκεκριμένο χώρο μετά τη λήξη της ΕΧΡΟ, ώστε η τεκμηρίωση της σκοπψότητας της

παράκαμψης να είναι η πλέον ρεαλισπκή με τεχνοοικονομικούς όρους.

Σημειώνεται όn δυνατότ/τα λειτουργίας ενός δucτύου προαστιακού Ι

περιφερειακού σιδηροδρόμου, όπως αυτό περιγράφηκε στα ΠΡΟηΥούμενα, συναντά αρκετές

δυσκολίες και πρέπει να γίνει δεκτή με επιφύλαξη όσον αφορά στον χρονικό ορίζοντα

υλοποίησης του.

11.8. Προτάσεις οργάνωσης της στάθμευσης

Οι ανάγκες στάθμευσης του χώρου της ΕΧΡΟ 2008 αφορούν καταρχήν στους

εργαζόμενους και επισκέπτες της. Αναφορικά με τους εργαζόμενους, σημειώνεται ότι στην

ΕΧΡΟ 2008 αναμένεται να εΡΥασθούν συνολικά 2.000 άτομα εκ των οποίων οι 1.000

προβλέπεται να διαμένουν στο «χωριό» της Έκθεσης. Ανάγκες στάθμευσης προκύπτουν

επίσης και για τα οχήματα τροφοδοσίας των διαφόρων εγκαταστάσεων τα οποία θα

χρησιμοποιούν το εσωτερικό οδικό δίκτυο της Έκθεσης.

ΑνάΎκες στάθμεοοης ερΎαζοι.ιένων

Οι Ι .000 εργαζόμενοι οι οποίοι θα διαμένουν στο «χωριό» της Έκθεσης εκτιμάται

όn θα διαθέτουν l.Χ όχημα σε ποσοστό 50% (ιδιωnκά, ενοικιαζόμενα κλπ.). Κατά
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συνέπεια απαιτούνται 500 θέσεις στάθΜΕUΣης, ιαόπεδα διαμορφωμένες, σε χώρο πλησίον

τοι> «χωριού» της Έκθεσης. Θεωρώντας ότι κάθε θέση στάθμενσης ι.χ. οχήματος ωαιιτεί

σε ισόπεδη διαμόρφωση 15 Τ.μ., απαιτούνται ΣUνoλΙKά 7.500 Τ.μ. για την εξuπηρέτησητων

500 1.χ. οχημάτων πΣu ανήκουν στους διαμένοντες στο «χωριό)).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί,. η κατανομή των μετακινήσεων κατά μέσο των

ιιπόλσιπων 1.000 εργαζομένων, οι οποίοι θα Kατεuθiινoνται καθημερινά προς την Έκθεση

από κάθε ΠΛΕUρά της πόλης εκτιμάται ότι θα είναι η ακόλσuθη:

• ι.χ. οχήματα: 50%

• Μέσα Μαζικών Μεταφορών και ταξί: 500!ο

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι απαιτούνται επιπλέον 500 θέσεις στάθμευσης για τους

εργαζόμενOUς παι> θα διαμέvοuν εκτός Έκθεσης. Οι θέσεις αuτές προτείνεται να

χωροθετηθούν πλησίον της εισόδαι> (πόλης) παι> πρooρiζεται για το προσωπικό, στο νότιο

τμήμα τοι> κ"ρiως χώροι> της Έκθεσης. Θεωρώντας ότι κάθε θέση στάθΜΕUΣΗς ι.χ.

οχήματος απαιτεί σε ισόπεδη διαμόρφωση 15 τ.μ., απαιτούνται συνολικά 7.500 Τ.μ. για την

εξυπηρέτ/ση των 500 Ι.Χ οχημάτων που ανήκουν στους διαμένοντες εκτός «χωρωύ)).

Σuνολικά, η εξuπηρέτηση των αναγκών στάθμενσης των εργαζομένων στην

Έκθεση ΣUνεπόγεται τη δημιοuργία 1.000 θέσεων στάθμΕUΣΗς σε δύο ξεχωριστούςχώΡOUς

(για λόγOUς καλύτερης οργάνωσης της προσπέλσσηςτοuς).

ΑνάΎκες στάθιι.ευσnς επισκεπτών

Αναφορικά με τους επισκέπτες σημειώνεται ότι την ΕΧΡΟ 2008 αναμένεται να

επισκέπτονται ημερησίως 90.000 άτομα με κορύφωση τα 120.000 στην πλέον βεβαρημένη

ημέρα. Η κατανομή των μετακινήσεων κατά μέσο των επισκεπτών που από κάθε πλευρά

της πόλης θα Kατεuθiινoνται προς την Έκθεση, λαμβάνοντας ιιπόψη τα αποτελέσματα της

Γενικής Μελέτης Μεταφορών και Κuκλοφορίας για το ΠΣΘ και την πΖ - Β' φάση, είναι η

ακόλσuθη:

• ι.χ. οχήματα: 40%

• Δημόσιες ΣUΓKOινωνίες (Λεωφορεία ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, Λεωφορεία

εξUΠΗρέτησης οργανωμένων επισκεπτών (group), ταξί): 60%

Κατά συνέπεια οι μετακινήσεις με ι.χ. οχήματα ανέρχονται σε 12.000 συνολικά

ανά ημέρα, με μέση πλήρωση 2,0 επιβάτες Ι όχημα. Η μέση διάρκεια στάθΜΕUΣΗς
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εκnμάται σε 4 ώρες (με περίοδο λειτουργίας των περιπτέρων ίση με 12 ώρες). Κατά

σuνέπεtα, ο δείκτης εναλλαγής στάθμευσης ανέρχεται σε 3 οχήματα ανά θέση το 12ωρο.

Απαιτουνται λοιπόν συνολικά 4.000 θέσεις στάθμευσης. Θεωρώντας ότι κάθε θέση

στάθμευσης ΙΧ. οχήματας αιωιτεί σε ισόπεδη διαμόρφωση 15 Τ.μ., αιmιτoWται ΣUνOλΙKά

60.000 Τ.μ. (60 στρέμματα) για την εξυπηρέτηση των ΙΧ οχημάτων.

Προτείνεται να διαμορφωθουν τουλάχιστον 4 χώροι στάθμευσης πλησίον των 4-
εισόδων (πύλες) των επισκεπτών στους χώρους της Έκθεσης, έτσι ώστε να δtειιKOλ"νεται η

προσέλευση και απσχ.ώρηση των οχημάτων των επισκεπτών (σε αντίθεση με τη δημωυργία

ενός και μοναδικο" χώρou στάθμευσης πou οδηγεί σε προβλήματα ΚUKλoφOΡlακής

εξυπηρέτησης).

Επίσης, οφείλει να δημ1Ουργηθεί ένας χώρος στάθμευσης για τα λεωφορεία

εξυπηρέτησης οργανωμένων επισκεπτών (group) όπou, αφο" προηγουμένως αποβιβάσουν

τouς επιβάτες τους σnς 4 πύλες της Έκθεσης, θα σταθμεi>σoυν για το χρονικό διάστημα

της επίσκεψης. EκnμήθηKε, με βάση nς υποθέσεις τρόπου μετακίνησης των επισκεπτών

που διαμένουν εκτός ΠΣΘ, όn πρέπει να υπάρξει οργανωμένος χώρος στάθμευσης για

τουλάχιστον 500 λεωφορεία σε χώρο συνολικής έκτασης 3 στρεμμάτων.

Σχετικά με τα ταξί προτείνεται η δημιουργία ε,δικών εσοχών αναμονής και στις έξι

εισόδους (πύλες) της Έκθεσης (4 για το κοινό, Ι για το ΣUΝεδριαKό κέντρο και τη δ1Οίκηση

και Ι για το πρoσωmκό). Εκτιμήθηκε ότι σε κάθε εσοχή πρέπει να εξυπηρετoUνται 50 ταξί.

Ανάγκες στάθμευσης omμάτων τρQΦOδoσΊΑC

Τα οχήματα τροφοδοσίας θα σταθμεύουν πλησίον των ΙCτφιαKών εΥκαταστάσεων

της ΕΧΡΟ (στο εσωτερικό οδικό δίκτοο της Έκθεσης και σε ειδικές εσοχές, ώστε να μην

ιωρεμποδίζεται η κίνηση των πεζών).

11,10, Συμπεράσματα- Προτάσεις

Με την υ1Οθέτηση του βασικο" σεναρίου θα υπάρξουν σημανnKά προβλήματα

όσον αφορά σnς μετακινήσεις των επισκεπτών από τον τόπο διαμονής τσας (ΠΣΘ,

Στρυμωνικό, Χαλκιδική, Πιερία) προς την ΕΧΡΟ, Kαθόn το οδικό δίκτυο της πόλης
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λειτουργεί σήμερα σε συνθήκες κορεσμού.

Στο ρεαλιστικό σενάριο. η προσθήκη του Μετρό αναμένεται να βελτιώσει το

επίπεδο μετακινήσεων στο κέντρο και την ανατολική πλευρά της πόλης (έως την περlOχή

XαρWιoυ). Σημειώνεται όπ με βάση nς προβλέψεις της Γενικής Μελέτης Μεταφορών &

Kυκλoφoρiας (ΓΜΜΚ) αναμένεται για το έτος 2005 διαχωρισμός στις μεταιανήσεις με

λεωφoρεiα ένανn των ιχ. και άλλων μέσων μεταφοράς της τάξης του 40-60% (με 6.1%

στο μετρό). Κατά συνέπεια. η αναβάθμιση του συστήματοςΔημοσίων Συγκοινωνιών με το

μετρό, την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των λεωφορειακώνγραμμών του ΟΑΣΘ, και

τη γενικότερη βελτίωση των παρεχόμενων από τον ΟΑΣΘ UJιηρεσ,ών θα συμβάλει

απoφασισnKά στην επίτευξη του στόχου κατά 40-60%. Τα μέτρα για πς Δημόσιες

Συγκοινωνίες οφείλουν να συνοδευτούν από μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας (demand

management), έτσι ώστε να περιοριστεί η κίνηση των ΙΧ στο κέντρο της πόλης και να

διευκολυνθούν οι μεταιανήσεις - μεταξύ των άλλων - προς και από την ΕΧΡΟ 2008.

Στο ίδιο σενάριο, η παράκαμψη του κέντρου θα είναι πλέον εφικτή σε

ικανοποιηπκό επίπεδο, λόγω της λειτoυργiας της Εξωτερικής Περιφερειακής (Eγνατlα

Οδός), αλλά και της αναβάθμισης της Εσωτερικής Περtφερειακής και των συνδέσεών της

με τ/ν πόλη. Γενικά, σημειώνεται ότι τόσο η Εσωτερική όσο και η Εξωτερική

Περtφερειακή είναι έργα απαραίτητα για την πρόσβαση στην πόλη από διάφορες

προελεύσεις, αλλά και για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του συστήματος

κυκλoφoρiας της πόλης.

Στο αισιόδοξο σενάρlO, η προσθήκη της θαλάσσιας συγκοινωνίας επιτρέπει αφενός

της σύνδεση πρoασnαKών περωχών, όπου θα διαμένει τμήμα των επισκεπτών της ΕΧΡΟ

2008 (π.χ περlOχή Περαίας, Μηχανιώνα) με το κέντρο αλλά και το χώρο της ίδιας της

ΕΧΡΟ (π.χ. αεροδρόμlO, Σίνδος). Επίσης, θα επιτρέψει μερική αποσυμφόρηση του οδικού

δικτύου με την προσπέλαση του κέντρου (κυρίως από ανατολική Θεσσαλονίκη, Ε'

Δημοπκό Διαμέρισμα Δήμου Θεσσαλονίκης, Καλομαριά). Η κατασκευή της

υποθαλάσσιας αρτηρίας θα επιτρέψει την παράκαμψη του κέντρου από τη νόπα πλευρά

και την αποφυγή διέλευσης διαμπερών κινήσεων από το κέντρο, δίνοντας παράλληλο την

ευKαφiα σε εκτεταμένη αναβάθμιση των συνθηκών κίνησης των πεζών στο κέντρο, αλλά

και την ενίσχυση του ρόλου των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην ίδια περιοχή.

Η στάθμευση με τους χώρους οου προτείνονται έως στο 2008 θα ανnμετωπισθεί σε

οριακό επίπεδο και εκπμάται όα η ζήτηση για στάθμευση στο κέντρο θα συνεχίσει να

υπερβαίνει την προσφορά, εκτός εάν εφαρμοστούν παράλληλο με την κατασκευή χώρων
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στάθμευσης μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Το θέμα της στάθμευσης, ειδικά για τους

χώρους της ΕΧΡΟ που θα καταλήγουν όλα τα μέσα μεταφοράς (Ι.Χ, λεωφορεία), θα

αντιμετωmσθεί όταν οριστικοποιηθεί ο χώρος της έκθεσης. Η χρήση των ταξί είναι επίσης

σημαντικό θέμα, καθώς εκτιμάται ότι σημαντικό τμήμα των επισκεπτών, ειδικά αυτών του

εξωτερικού, θα χΡησψοποιούν το συγκεκριμένο μέσο. Η ενοικίαση αυτοκινήτων (π.χ. για

τους διαμένοντες στη Χαλκιδική ή στο ΠΣΘ) είναι ένα επίσης σημαντικό θέμα ειδικά για

τους επισκέπτες υψηλού εισοδήματος. Τέλος, σημειώνετα~ κατ' αναλογία με ό,τι ίσχυσε σε

άλλες προηγούμενες ΕΧΡΟ, ότι η προσφορά πακέτων εκδρομικών / τουριστικών από τα

γραφεία τουρισμού μπορεί να περιλαμβάνει και την οργανωμένη μετακίνηση ωtό το

ξενοδοχείο προς και από την ΕΧΡΟ με ειδικά λεωφορεία.

Για την αξιοποίηση της έκτασης του ΕΧΡΟ siιe με το πέρας της Παγκόσμιας

Έκθεσης, προτείνεται εκεί η μεταφορά και λειτουργία του εκθεσιακού κέντρου

Θεσσαλονίκης. Πρόκειται ουσιαστικά για τη μετεγιcατάσταση της ΔΕΘ, αφού το

εκθεσιακό συγκρότημα θα υπερκαλύπτει την επιφάνεια των υφιστάμενων υποδομών.

Emxλέov, η διαμόρφωση του εκθεσιακού συγκροτήματος θα εmτρέπει την αυξομείωση

των χώρων και την παράλληλη διεξαγωγή διαφορετικών εκδηλώσεων. Το μνημειακού

χαροκτήρα και υψηλής ποιότητας ελληνικό περίπτερο θα μπορεΙ να αξιοποιηθεί για

εκθέσεις κλαδικές και καΜιτεχvικές - εικαστικές. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, το

ειcθεσιαKό κέντρο θα μπορεί να στεΥάσει επιχεφήσεις καινοτομίας ή υψηλής τεχνολσΥίας,

λειτουργίες διοίκησης εmχειρήσεων και συναφεις χρήσεις, με μίσθωση ή πώληση χώρων.

Τέλος, το χωριό ΕΧΡΟ με μικρού κόστους μετατροπές - αναδιατάξεις χώρων εντάς των

οικιστικών κελυφών, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία μέσων - υψηλών

εισοδημάτων, κατοικία εκπαιδευτικού προσωπικού και τμηματικά ως ξεvoδoχείO

εμπορικών επισκεπτών.
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Μέρος Γ: ΑξlολόΥηση των προτεινόμενωνέργων και πρόταση αναδιοργάνωσηςτων

διαδρομώντοος.

12. Γενικά συμπεράσματα - Προτάσεις

AJώ τα μέσα της δεκαετίας του Ι980 και με δεδομένη τη ραΥδαία οικιστική και

πληθυσμιακή ΑΝΆπτuΞΗ της Jώλης της Θεσσαλονίκης έκαναν έντονα τα σημάδια της

εμφάνισής τους τα πρώτα σοβαρά ΚUκλoφOριαKά προβλήματα. Τα απαραίτητα μέτρα

ελήφθησαν με προσοχή και σύνεση ενώ παράλληλα άρχισαν οι σχεδιασμοί για την επίλυση

του θέματος με προοπτική σε βάθος χρόνου. Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού της πόλης σε

σuνερyασία με τους τοπικούς φορείς άΡΧ1σαν 'να μελετούν πς πιθανές προτάσεις. Το

πρόβλημα από τη δεκαετία του '80 έως τις μέρες μος έχει τριπλασιαστεί.Χαροκτηρισηκό

είναι το γεγονός ότι ο μέσος χρόνος μετάβασης στο κέντρο της πόλης από 20 λεπτά

εκτινάχτηκε στη Ι ώρα., ενώ τις ώρες αιχμής αυξάνετα1 ακόμη περtσσότερo. Δεν είναι

roχαίO ότι τα ποσοστά των μέσων μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη είνα1 700.!ο με lX. και

μόλ1ς 30% με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν τα αντίστοιχαποσοστά σπς σοβαρές και

ΟρΥανωμένεςπόλεις της Ευρώπης κuμαίνoνταιστο 35% γ1Ο τα ΙΧ. και 65% Ύια τα μέσα

μαζικής μεταφοράς. Στη Θεσσαλονίκη κινούνται πάνω από 850.000 αυτοκίνητα, ενώ η

πόλη Kα'tέχε1 και το μεγαλύτερο ποσοστό ιώξησης στις αγορές .νέων αυτοκινήτων στην

Ελλάδα. Ο πληθοσμός της Θεσσαλονίκης ανέρχεται στο 1.000.000 κατοίκοος, ενώ οι

συγκοινωνιακές υποδομές του πολεοδομικού της συγκροτήματος επαρκούν ΟΡ1ακά για

700.000 Kατoίιcooς.

Μ,α συνολική συγιcoινωνιακή πολιτική για τη Μητροπολιτική Περιοχή της

Θεσσαλονίκης πρέπει να περιλαμβάνει:

» Δtευρυμένo σύστημα αστικών κα1 υπεραστικών λεωφορείων.

» Κατασκευή του μετρό.

)i> Ανάπτι>ξη εmφανειαιcού μέσου (τραμ).

;γ Λειτουργία γραμμών προαστ1ακού σωηρόδρομου.

}Ο- Θαλάσσια συγΚ01νωνία.

}Ο- Βελτίωση των συνθηκών μετακινήσεων πεζών και ποδηλάτων.

)i> Στρατηγικής σημασίας, αλλά περωρισμένης ΙCΛίμακας ιcατασιcΕUΉ νέων oδlιcών

έργων.
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,. Μέτρα διαχείρισηςτης διεξαγωγήςκαι της ζήτησηςτης κυιcλιJφoρίας(ιαφιοριαμού

τοο ΙΧ), και

);- ολοκληρωμένο, συντονισμένο σχεδιασμό και διαχείριση τοο συστήματος με κοινή

τιμολΟ'Υιακή πολιτική για όλα τα μέσα, ει>ρίrrατη και συστηματική παροχή

πληροφόρησης για τα δρομολόγια, δημιοοργία σταθμών μετεπιβίβασης μεταξύ των

μέσων και σταθμών αυτοκινήτων (και 1Wδηλάτων) park & rίde.

Όπως αναφέρθηκε στο 50 κεφόλαιο, η ενδεδεryμένη λύση για την πόλη της

Θεσσαλονίκης είναι αυτή τοο ελαφρού μετρό. Η διαδρομή ποο έχει προταθεί κρίνεται ως η

πλέον αποδοπκή για το υπόγειο μέσο, αφού διατρέχει την πόλη παρόλληλο προς τη

θάλασσα από τον Ν.Σ.Σ. έως την ιαφιοχή της Νέας Ελβετίας (Χάρτης 12.1.). Η εν λόγω

χάραξη τοο μετρό δέον είναι να παραμείνει ως έxε~ αφού διατρέχει όλο το βεβαρομένο

κυκλοφοριακά κέντρο και εξυπηρετεί αρκετές περιοχές ποο βρίσκονται στην εμβέλειά τοο.

Όσον αφορά onς μελλoνnκές επεκτάσεις του, προτείνεται να δημιοοργηθεί δίχτυο

έως το Ελευθέριο - Κορδελιό, μέσω τοο νέοο τερμαπκού σταθμού των ΚΤΕΛ, όποο Οα

δημιοοργηθεί σταθμός μετεπιβίβασης μεταξύ μετρό, τραμ, αστικών, UΙΑφΑσnκών

WoφOρείων και προαonακού. Eπiσης, χρήσιμη κρίνεται η επέκτασή τοο προς nς δοτικές

συνοικίες καώ μήκος της οδού Λαγκαδά, έως το Άσυλο στο Δήμο Σταορούπολης (Χάρτης

12.2.).

Τα οφέλη του έΡΥOt> σι>νίστανται στη μείωση τOt> αριθμού των Ι.Χ και των

λεωφορείων στο κέντρο της πόλης, τη μείωση κατά 35-50% του χρόνου μετακί\1lσης των

επιβατών, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαφικής ρύπονσης και

ηχορύπανσης και τις δυνατότητες ΠOt> παρέχονται στη νέα κατάσταση για την αναβάθμιση

της ποιότητας ζωής στο κέντρο, καθώς και την ανάδειξη της φυσιογνωμίας τοο.

Για το τραμ η προτεινόμενη από τη μελέτη τοο 1989 διαδρομή κρίνεται ως

ανεπαρκής και δίχως ουσία, αφού είναι σχεδόν παράλληλη με αυτή τοο μετρό και σε πολύ

μικρή απόσταση από αυτό, γεΥονός ποο δε δικαιολογεί τη σκοπιμότητα ύπορξής της

(Χάρτης 12.1.). Αντί αοτής, συνιστάται ένα διεuΡOμένo δίκτυο εξυπηρέτησης των δοτικών

σι>νοικιών, ένα για τις περιοχές της Άνω και Κάτω Τούμπας, της Πυλαίας και της

Χαριλάοο, καθώς και ένα ποο θα ξεκινά από το κέντρο της πόλης και Οα εξυπηρετεί την

ιαφιοχή της Καλομαριάς (Χάρτης 12.3.).

Πω συγκεκριμένα. για τις δυτικές συνοικίες ενδείκνυται δίκτυο που θα ξε,κτνά από

τον τερματικό σταθμό της επέκτασης του μετρό στο Eλεt>θέριo - Κορδελιό, και μέσω των

οδών Mεyάλou Αλεξάνδροο και Δημητρίου Καροολή στους δήμαυς EUΌΣμoo και
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Σταuρoυπoλης ανήστοιχα θα καταλήγει στον τερματικό σταθμό της ΕΠΈΙCΤασης του μετρό

προς τις δuτικές συνοικίες. Στη συνέχεια θα κινείται παράλληλα στο στρατόπεδο Παυλου

Μελά προς το Δήμο Νεάπολης και μέσω της οδού Αγίων Πάντων θα καταλήγει στο Νέο

Σιδηροδρομικό Σταθμό. Η γρομμή αυτή θα εξυπηρετεί το Ελευθέρια - Κορδελιό, τον

Εύοσμο, την Ηλιαύπολη, τη Σταυρούπολη, την Πολίχ.νη και τη Νεάπολη.

Επιπλέον, προτείνεται μια δεύτερη γραμμή, η οποία θα ξεκινάει από τον σταθμό

των ΚΤΕΛ, θα διέρχεται μεταξύ των στρατοπέδων Μεγάλου Αλεξάνδρου και

Παπαιruριαζή και μέσω των οδών Ακριτών και Kαρα'iσΚάκη θα καταλήγει στο στρατόπεδο

Παάλου Μελά, όπου θα υπάρχει σταθμός μετεπιβψασης με την πρώτη γραμμή. Στη

συνέχεια, το τραμ θα εισέρχεται στouς Δήμους Πολίχνης και Συκεών και μέσω τον οδών

Βασ. ΓεωρΥίου, Ρήγα Φεραίου και Αγίων Πάντων θα καταλήγει στο Σιδηροδρομικό

Σταθμό. Η γραμμή αυτή θα εξυπηρετεί nς περιαχές της Μενεμένης, της Νεάπολης, της

Πολίχνης και των Συκεών. Περαιτέρco, θα συνδέει και τα στρατόπεδα της περιοχής που 

όπως αναφέρθηκε - θα μετεγκατασταθαύν και στις εκτάσεις τοας θα δημιαυργηθούν χώροι

πρασfνoυ, αναψυχής και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, για την εξυπηρέτηση του Δήμου Αμπελοκήπων ενδείκνυται γραμμή τραμ

που θα ξεκινά απά το ΝΣΣ και μέοω των οδών Φιλιπποαπάλεως και Ελ. Bεν1ζέλou θα

καταλήγει στα στρατόπεδα Παπακυριαζή και Μεγάλου Aλεξάνδρou, όπου θα συναντά τη

δεύτερη γραμμή και θα επιστρέφει μέσω της Ελ Bεν1ζέλou και πάλι στον ΝΣΣ.

Προκειμένου για την εξuπηρέτηση των ανατολικών περιοχών της πόλης, συνιστάται

γραμμή που θα ξεκινά από τον τερματικό σταθμό του μετρό στη Νέα Ελβετία μέσω των

οδών Αναξψάνδρου, Ανατολικής Θράκης, Πόντου και Διογένους, θα δισσχίζει την Αγίου

Δημητρίου, στη συνέχεια θα κατεβαίνει από την 3'''' Σεπτεμβρίου στη Λεωφόρο Στρατού

όπου μέσω της Αγγελάκη και της Εθνικής Αμύνης θα εισέρχεται στην Αγίου Δημητρίου

για να επιστρέψει μέσω της ίδιας διαδραμής στη Νέο Ελβετία. Η γραμμή θα εξυπηρετεί nς

πεΡιοΧές Χαριλάου, Κάτω Τούμπα και Τριανδρία, καθώς επίσης και το Αριστοτέλεω

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την περιοχή της Έκθεσης, η οποία πρόκειται να

μετατραπεί σε μητροπολιπκό πάρκο με την μετεγκατάσταση της Διεθνούς Έκθεσης

Θεσσαλονίκης στις εΥκαΜστάσεις της ΕΧΡΟ στην περιοχή της Σiνδoυ. ενώ αναμένεται να

ανακουφίσει την περιοχ;ή του κέντρου και ιδιαίτερα αυτήν που παρουσιάστηκε στο

κεφόλαιο 4.5, στην οποία οι σημαVΠKότεΡOΙ κόμβοι και οδοί λειτουργούν σε επίπεδο

κορεσμού.
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Eπiσης, η πρόταση εμπεριέχει επιπλέον μια γραμμή εξυπηρέτησης των ανατολικών

συνοικιών, που θα ξεκινά και αυτή από το Σταθμό του μετρό στη Νέα Ει'ρετία και μέσω

της διαδρομής της πρώτης θα εισέρχεται στη Γρηγορίου Λαμπράκη προς το Δήμο Πυλαίας

και θα συνεχiζει μέσω της Λεωφόρου Τζων Κένεντυ και της οδού Προφήτη Ηλία στην

περιοχή της Χαριλάου, για να καταλήξει στο τέρμα της Νέας Ελβετίας. Η διαδρομή αυτή

θα είναι κυκλική, λσΥω της ιδωμορφίας του εδάφους προς Πυλαία, θα εξυπηρετεί τις

περιοχές Τριανδρίας. Άνω και Κάτω Τούμπας, Πυλαiας κα1 Χαρ1λάου. ενώ αναμένεται να

μετριάσει τα κυκλοφοριακά προβλήμοτα που ανημετωπiζει ο Δήμος Πυλαίας, τα οποία

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4.3.

Τέλος, με την πΡΟϋπόθεση ότι με τη λειτουργία της υποθαλάσσιας αρτηρίας θα

πεζοδρομηθεί η Λεωφόρος Νίκης και στα πλαίσια μιας γενικότερης ανάπλασης της

παρολιακής ζώνης και του μετώπου της Θεσσαλονίκης, προτείνεται γραμμή τραμ που θα

ξεκινά από το ΝΣΣ και μέσω των οδών Μοναστηρίου. Δωδεκανήσου, Σαλαμίνος και

Κουντουριώτου θα εισέρχεται στον πεζόδρομο της Λεωφόραυ Νίκης. Στη συνέχεια θα

διασχίζει τη Λεωφόρο Μεγ. Αλεξάνδρου, η οποία αναμένεται να αποσυμφωρηθεί

κυκλοφοριακά με τη λειτουργία της υποθαλάσσιας αρτηρίας και μέσω των οδών Γεωργίου

Παπανδρέου, AνδριανoUΠΌλεως, Ελ. Βενιζέλου και Ομήρου θα καταλήγει στον τερματικό

σταθμό του μετρό στη Νέο Ελεβετία. Η διαδρομή αυτή θα εξυπηρετεί το κέντρο της πόλης

και την περιοχή της Kαλαμoρlάς, ενώ η πρόταση εμπεριέχει και λσΥους ιστορικής μνήμης,

αφού η διαδρομή ε1ναι πανομοιότυπη με αυτή του τραίνου της παραλίας που λειτουΡΥούσε

στη Θεσσαλανίκη από το 1917 έως το 1935.

Όσον αφορό στον πρoaστuικό σιδηρόδρομο, η πλέον ενδεδειγμένη λύση εmτάσσει

σύνδεση με τις περιοχές της Βέροιας και της Έδεσσας, η οποία θα ξεκινά όμως από το

ΝΣΣ, καθώς και σύνδεση με το Καλοχώρι και τη Σίνδο που θα ξεκινά και αυτή από το ΝΣΣ

και θα περνάει από το Σταθμό μετεmβίβασης στα ΚΤΕΛ. Για την ανατολική πλευρά της

πόλης προτείνεται σύνδεση με τη Χαλκιδική που θα ξεl<\νά από το Σταθμό της Νέος

Ελβετίας, θα διέρχεται από το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>, και θα συν~ίζει προς τις

περιοχές της Περσίας, της ΜηχανΙΙ»νας και της Αγίας Τριάδας, οι οποίες έχουν ραγδαία

αναπruχθεί και αυξήσει τον πληθυσμό τους τα τελευταία χρόνια, κατευθυνόμενος προς τη

Χαλκιδική (Χάρτης 12.4.).

Αναφορικά με την αρnιρIa διαμπερούς ΚJJκloφoρfας, προτείνεται αυτή να ξεκινά

από τη Νέα Δυnκή Είσοδο και μέσω νέου δρόμου που θα διέρχεται από την περιοχή του

λιμανωύ να εισέρχεται στη θάλασσα. Στην περιοχή του «ΜΑΚΕΔΟΝιΑ ΠΑΛΛΑΣ)
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ενδείιcνuται η διατήρηση της εξόδου πρσς την ξηρά Ύια την εξυπηρέτηση της παράκαμψης

της περιοχής του κέντραυ, rιJ.:λiI και περαιτέρω επέκτασή της πρσς την Καλαμαριά με

υποθαλάσσια τμήμα που θα καταλήγει στην οδό Καπετάν ΓΙCΌΝΗ και μέσω της οδσύ

Πόντου θα σuνΕXίζεl πρσς το αεραδρόμια (Χάρτης 12.5.).

Τέλος, Ύια την πaράJmα ωmκή σvyκoινωνία πρστεiνεtαl επέκταση της Ύραμμής

δυnκά πρσς Λαχανόκηπouς, Καλαχώρl και Σίνδσ Ύια την εξυπηρέτηση των εmσKεπτών της

ΕΧΡΟ του 2008, εάν και εφόσον η τελεαταία διαρyανωθtί από την πόλη. Επίσης, η

πρόταση περιλ<ιμβάνεl την επέκταση ανατολικά πρσς το Αεροδρόμια και nς περιαχές της

Περαίας και των Νέων Επιβατών. όχι μόνον ως ΣUνέ-ιεια του δρομολσΥίου προς

Καλαμαριά, rιJ.:λiI και απεαθείας από το κέντρα της πόλης (Χάρτης Ι 2.6.).

Σχεnκά με τα υπόλοιπα έρΥα, η πλέον ενδεδεημένη λύση είναι να εισαχθαύν

διαδραμές mini-bus που θα εξυπηρετούν nς δυσπρόσιτες περωχές των Μετεώρων, των

Συκεών. του Επταπυργίου. της EuαπελίσΡΙOς και των 40 Εκκλησιών. στις οποίες είναι

ανέφικτη η χωραθέτηση μέσου σταθερής τροχιάς. Επιπλέον, οι διαδρομές πρστείνεταl να

εξυπηρετoUν τους χώρους στάθμευσης που λειτουρΥούν. κατασκευάζονται ή έχουν

χωροθετηθεί ανατολικά (Δημαρχείου, ΧΑΝΘ, Βελλιδείου, ΔΕΘ, Χημείου) και δonKtJ του

κέντρου (Πλ. Δημοκρατίας, Λιμένας) και να σανδέουν τους αρχα,oλnyΙKoύς χώρους κα,

τους χώρους τουρισnκού ενδWφΈΡOνΤOς (BUΖαvnνό και Aρχ,αιoλO'yΙίcό Μουσείο. Άνω

Πόλη).

Για την περίπτωση των αστιχών λεωφορείων του ο.Α.Σ.Θ. το πλάνο επιτάσσει την

άμεση βελτίωσή τους (κλιμαnσμός, OIKoλny,Kά λεωφορεία), καθώς και την αναδιάρθρωση

των Ύραμμών με διέλευση τεσσάρων μόνο Ύραμμών κορμού από το κέντρα της πόλης Ύια

αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και επιπλέον αναδιάρθρωση μετά την κατασκευή των

μέσων σταθερής ΤΡοχιάς, ούτως ώστε να μην καθίστανται ανταγωνισπκά προς το νέα

μέσα, των οποίων η βιωσιμότητα θα διαιωβεύεται.

Συνεκδαχ"'ά, Ύια την εξυπηρέτηση των χρηστών των μέσων σταθερής τροχιάς, η

δημωυρΥία χώρων στάθμευσης αυτoιcινήτων ιcαι ποδηλάτων στους σταθμούς αποτελεί την

πλέον ενδεδετΥμένη λύση, ενώ Ύια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοαων και την

αισθηnκή αναβάθμιση της πόλης η χάραξη δικτύου ποδηλατοδρόμων rιJ.:λiI και η πλήρης

πεζοδρόμηση της Λεωφόραυ Νίκης μετά τη λειτουρΥια της υποθαλάσσιας αρτηρίας θα

σημάνει την αρχή της διαδικασίας ανάπλασης της πόλης.

Η Θεσσαλανίκη βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη τομή της ιστορίας της. Η προοπτική

μετεξέλιξης της σε μητραπoλιnκό κέντρο των Βαλκανίων με τα σανακόλουθα οφέλη Ύια
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την πόλη και τους κατοίκους της προΟποθέτει την περάτωση των προτεινόμενων μέτρων

αναβάθμισής της. Ο σχεδιασμός που ξεκίνησε πριν από ΠQλλά χρόνια οφε\λΕι να

μετουσιωθεί σε έΡΎα. για να μη χαθεί η μοναδική αυτ/ ΕUKαφία για την πόλη. Άλλωστε, η

υποψηφιότητα Ίια τη δΙOl"Υάνωση της ΕΧΡΟ του 2008 εξαρτάται άμεσα από την

υλoιroίηση των έρ"(ων τουλάχιστοντου μετρό και της υποθαλάσσιαςαρτηρίας. Περαιτέρω,

επιβάλλεταιη δημΙOUpΊίανέου οεροδιαδρόμουΊ,α την υιroδoχή μεΥάλ<ον αεροσκαφώνΠQυ

θα μεταφέρουν τους επισκέπτες της έκθεσης. Ο σχεδιασμός κα. οι εξαΊΊελίες Ία/ τον εν

λ6"(ω διάδρομο ήταν ενtOΊμένα στο Β' ΚΠΣ, αλλά ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει οι εΡΊασίες

υλoιroίησής του. Πρέπει επιτέλους οι ιθύνοντες να συνειδητOΠQιήσoυv t1ς ΑVΆΊKες της

πόλης και t1ς πρooπnκέςπου της παρoυσιάζovm~να δραστηΡΙOΠQιηθαύν,να διεκδικήσουν

και να απαιτ/σουν τα έΡΎα που θα αναβαθμίσουν την πόλη, θα την κατοστ/σουν

φιλικότερη για τους κατοίκους και πόλο έλξης νέων επενδυτών και επισκεπτών,

βελτιώνοντας έτσι την OIKOνOμUCΉ κατάσταση όχι μόνον της Θεσσαλovίκης, αλλά και

ολόκληρηςτης χώρας.
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Χάρτης 12.1: Οι προτάσεις των διαφόρων μελετών για τα έργα υποδομής μεταφορών της Θεσσαλονίκης

ΤΣΑΠΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

θεΡΜΑ/ΚΟΕ KO~OOE

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΡΟ Ι
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΡΑΜ

---- ΔΙΑΔΡΟΜΕΣΠΡΟΑΣΤΙΑκον

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜον

---- ΔΙΑΔΡΟΜΗΑΡΤΗΡΙΑΣΔΙΑΜΠΕΡΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣΠΑΡΑΚΤΙΑΣΑΣΤΙΚΗΣ

ΣνΓΚΟIΝΩΝIΑΣ
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Χάρτης 12.2: Η προτεινόμενη διαδρομή του ελαφρού μετρό

-

Ι

ΤΣΑΠIΚIΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-

EIEPMA-IKOf ΚΟΛΠΟ

ΠΡΟΤΛΣ ΔIΑΔΡΟΜΗΣ

ΕΛΑΦΡΟΥΜΕΤΡΌ

• ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΜΕΤΡΟ
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Χάρτης 12.3: Η προτεινόμενη διαδρομή του τραμ

........

θΕΡΜΑίΚΟΣ ΚΟΛΠΟΕ

ΩΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ

-
ΚΙ\ΙΜΑΚΑ 1:34.000
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Χάρτης 12.4: Η πρόταση για τον προαστιακό σιδηρόδρομο

,.
flPOΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ

ΤΣΑΠΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ηΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 
~_ΣINΔO (ΕΧΡΟ)

--

θ~PMA;KOΣ ΚΟΛΠΟΣ

--- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
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ΠΡΟΣ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

-
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:34.000
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Χάρτης 12.5: Η πρόταση για την αρτηρία διαμπερούς κυκλοφορίας

-

θΕΡΜΑίΚΟΕ κοιιπο.!

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΔΙΑΜΠΕΡΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:34.000
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Χάρτης 12.6: Η πρόταση για την παράκτια αστική συγκοινωνία

ΤΣΑΠΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ.

ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΚΑΙ

ΣΙΝΔΟ (ΕΧΡΟ)

252

-

θΕΡΜΑΤΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ....
~1:\(f'ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΑ"

ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:34.000
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Χάρτης 12.7: Όλες οι προτάσεις για τα έργα υποδομής μεταφορών της Θεσσαλονίκης

ΤΣΑΠΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

- ,-
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--

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟ'

ΜΕΤΡΟ

ΤΡΑΜ

\-- ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ

.::---- ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΑΡΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΚΤιΑ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

-
ιΜΠΚΑ 1:34.000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα κυριότερα σχέδια ανάπωξης του βασικού και περιαστικού ΣUΣΤΉμαroς

μεταφορών σύμφωνα με τη ΓΜΜΚ και με χρονικό Oρiζoντα υλοποίησης έως το 2005,

καΊανεμημένα καΊά Δήμο:

ΔήμοςΑΥίου Παύλου

Ι. Ανισόπεδοι κόμβοι περιφερειακής (Κ7)

ΔήμοςAμπcloκήπων

Ι. Αναβάθμιση Λιryκαδά (όρω με Δήμο Νεάπολης)

2. Άξονας ΜεΥ. Αλεξάνδρου - Γωγούση - Ωραωκόστρου

3. Άξονας Δ. Καραολή - Επτανήσου - ΜακεδονΙας - ΑΚρΙτα (Αναβάθμιση,

μονοδρομήσεις)

4. Άξονας Ακριτών - Ελπίδος - Α. Παπανδρέου (μέσω του κόμβου του Κόκορα)

5. Άξονας 26"' ΟκτωβρΙου - Kωλoνtάρη (αναβάθμιση)

Δήμος Ελευθερίου-Κορδελιού

Ι. Εσωτερική Περιφερειακή (από κόμβο Κ5 έως Κ Ι 6-1 αναβάθμιση σε ελεύθερη λεωφόρο)

2. Οδική σύνδεση Ιωνίας από φυλακές Δωβατών με εσωτερική Περιφερειακή

3. Άξονας Παπαφλέσσα- ΜεΥ. Αλεξάνδρου- Δ. Καροολή (αναβάθμιση)

4. Οδός Αναπαόσεως (διάνοιξη, υπόΥεια διάβαση, KατασΙCΕΙΙΉ του τμήματος βόρεια της

εσωτερικής πεΡUΡερειακής)

Δήμος Ευόσμου

1. Άξονας Δ. Καραολή - Επτανήσου - Mακεδoνiας - Ακρίτα (Αναβάθμιση,

μονοδΡΟμήσεU;)

2. Εσωτερική Περιφερειακή (από κόμβο Κ5 έως Κ16-1 αναβάθμιση σε ελεύθερη λεωφόρο)

3. Άξονας Παπαφλέσσα - ΜεΥ. Αλεξάνδρου - Δ. Καραολή (αναβάθμιση)

4. Οδός Αναπαύσεως (διάνοιξη, υπόΥεια διάβαση, κατασκευή του τμήματος βόρεια της

εσωτερικής περιφερειακής)

5. Εξωτερική Περιφερειακή: από ΚΙ έως Κ4
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6. Εξωτερική Περιφερειακή: παράπλευροι οδοί (S.R.) από ΚΙ έως Κ4

7. Ενδιάμεση Περιφερειακή EUΌΣμoυ: Οδός μεταξU εσωτερικής και εξωτερικής

περιφερειακής (Νέος άξονος που βρίσκεται βόρεια της εσωτερικής περιφερειακής και

συνδέει την Ευκαρπία με την Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Kιλιciς). Η απόληξή της στην

περιοχή lωνίας - Διαβατών μπορεί να αντικατασταθεί από την οδό μεταξiJ

"ΧαλυβουρΥικής" και Χημικών Βιομηχανιών

8. Κάτω διαβάσεις Εσωτερικής Περιφερειακής: Αναπαύσεως, Εθν. Αντιστάσεως,

Mπoυμπouλίνoς

9. Κόμβος ΚΊΈΟ - Κ20 - Δημητρίου και Καροολή (αναβάθμιση)

10. Οδός Μαιάνδρου (αναβάθμιση, κατασκευή του τμήματος βόρεια της εσωτερικής

Περιφερειακής. Σύνδεση με aνισόπεδο κόμβο με εσωτερική Περιφερειακή)

11. Οδός Εθνικής Αντιστάσεως (αναβάθμιση, υπόΥεια διάβαση, κατασκευή τμήματος

βόρεια της εσωτερικής περιφερειακής)

12. Οδός Μακρυγιάννη (αναβάθμιση, κατασκευή του τμήματος βάρεια της εσωτερικής

Περιφερειακής)

13. Κάθετες συνδέσεις Ωρα10κάστρου: Κατασκευή 2 κάθετων συνδέσεων Ωραιοκάστρου

με Εγνατία Οδό και Εσωτερική περιφερειακή και νέα σόνδεση Ωραιοκάστρου (παράλληλη

με εξωτερική περιφερειακή)

14. Διάνοιξη .lnπoδρoμΙOυ από Πaπόyoυ έως Αρlστοτέλοος

15. Δύο (2) χώροι στάθμευσηςκάτω από το στροτόπεδοΠαπακυριαζή (δεν αποκλείει την

ανάπruξη κα1 άλλων υπόγειωνX,ίJpων από το Δήμο)

ΔήμοςΕΥεδώοου

Ι. Οδική σόνδεση lωνίας από φυλακές Διαβατώνμε εσωτερική Περιφερειακή

2. Εξωτερική Περιφερειακή: από ΚΙ έως Κ4

3. Εξωτερική Περιφερειακή: παράπλευροι οδοί (S.R.) από ΚΙ έως Κ4

4. Ενδιάμεση Περιφερτιακή Euόσμou: Οδός μεταξιί εσωτερικής και εξο,τερικής

περιφερειακής (Νέος άξονος που βρlσιcεταl βάρεια της εσωτερικής περιφερειακής και

συνδέει την Ευκαρπία με την Π.Ε.ο. Θεσσαλονίκης - Kιλιciς). Η απόληξή της στην

πεΡ10χή Ιωνίας - Διαβατών μπορεί να ανnκατασταθεί από την οδό μεταξύ

"ΧαλυβουρΥlκής" και Χημucών Βιομηχανιών

5. Σύνδεση 6~ προβλήτα με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο

6. Οδός Πόντου. Χάραξη nαράπλεuρη στον προβλεπόμενο εμπορευματικό σταθμό ο.Σ.Ε.
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7. Αναβάθμιση οδικού δικτύου περιοχής ΒΙΠΕ.Θ. - άξονος ΒΙΠΕ.Θ. Ι (Ανατολικό

τμήμα)

8. Αναβάθμιση οδικού δικτύου περιοχής ΒΙΠΕ.Θ. - άξονας ΒΙΠΕ.Θ. 2 (Δυτικό τμήμα)

9. Οδ",ή σύνδεση Καλαχωρίου - lωνίος (διάβαση από τον εμιωρευματικό σταθμό και

διαστιτύρωση με Πόντου uπόyεια)

10. Οδός Καλοχωρίου - Μενεμένης - Νέα Σύνδεση με EξωτερlJ<ή Περιφερειακή. Κόμβος

16 - Ι. Επέκταση παραλιακής Καλοχωρίou

11. Περιφερειακή ΣΙνδου. Οδός από ε.σ Αθηνών - Θεσσαλονίκης προς ·Εδεσσα - Βέροια.

Πλήρης αιωπερότωση μέχρι ε.σ Θεσ/νίκης - Χαλκηδόνος

12. Προέκταση οδού Καλοχωρίου - Μενεμένης

13. Παραλιακή Kαλoχωρίou

14. Άνω διάβαση της Πόντου βορείως του κόμβου της Λαχαναγορός (Σ. Βενιζέλου 

Πόντου - ΝΕΟ)κοι αναβάθμιση των προσβάσεων στη ΛαχαναΥΟρό με τη δημωυρyiα

άξονα από εσωτερlJ<ή Περιφερειακή μέχρι 60 προβλήτα

15. Θαλάσσια Ασnκή Συγκοινωνία (επέκταση βασικού δucτ60υ)

16. Προαστιακός σιδηρόδρομος: Σύνδεση Καλοχωρίου - Μενεμένης

Δήμος θερμαϊκού

.1. Διαπλάτυνση και κατασκευή άξονα προς Περαία - ΑΥ. Τριάδα -Ν. Μηχανιώνα

2. Συνδέσεις / Βελτιώσεις προς Επανομή

3. Θαλάσσια Αστική ΣοΥκοινωνία (επέκταση βασικού δικτύου)

Δήμος θέρμης

Ι. ''AνατoλlJ<ή Είσοδος" από Αεροδρόμιο έως Θέρμη - ανατoλlJ<ή παράκαμψη Σέδες

2. Σύνδεση με οδό Πoλuyύρoυ (Β' Ανατολική Περιφερειακή): Νέας άξονος ιωυ θα συνδέει

την περιφερειακή οδό στο ύψος της Πυλαίας, με την Ανατολική Είσοδο βορειοανατολ",ά

της Θέρμης ιωυ θα παροκάμπτει την Ραιδεστό)

3. Κόμβος Εθνικής Οδού προς Χαλκιδική (ανισόπεδος κόμβος Θέρμης) - κατάργηση

4. ε.σ ΘεσΜκης - Θέρμης (αναβάθμιση του αστικού τμήματος της Θέρμης) και

αναβάθμιση της οδού Χαλκιδικής έως τη διαστιτύρωση με ε.σ ΠoλuyύΡOυ

5. Δυτική περιφερειακή Θέρμης

6. Δημιouρyiα παράπλευρων οδών στη Ν. ΔιαyΏΝW (προς XαλκιδlJ<ή)

7. AνατoλlJ<ή Περιφερειακή Πανοράματος 2α (από οδό Πανοράματος - Θέρμης μέχρι
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ανατολική είσοδο)

8. Ανατολική Eiαoδoς 2α (ωτό κόμβο με ανατολική περιφερειακή Πανοράματος μέχρι το

τέλος Οικισμού Πovοράματος)

9. Σταθμός αυτoκτvήτων ατην Πλατεία Παραμάνας (ιιπόΥεω 160 θέσεων)

10. Θαλάσσια Αστική ΣυΥκο.νωνία (επέκταση βασικού δυmίoυ)

11. ΤΡΑΜ Θέρμης (Παπαναστασίου - Ψελλού - Θέρμη - Σέδες - ΒΙΠΑ Θέρμης 

Αεροδρόμιο)

Δήμος θεσσαλονίκης

1. Ανισόπεδοι κόμβοι περιφερειακής (Κ9) - όριο με Δήμο Πυλαίας

2. Αναβάθμιση Aayκαδά

3. Άξονας Δ. Καραολή - Επτανήσου - Μακεδονίας - Ακρίτα (Αναβάθμιση,

μονοδρομήσεις)

4. Άξονας 26" Οκτωβρίου - Κωλονιάρη (αναβάθμ101J)

5. Ε.ο. Θεσ!νίκης- Αθηνών (Δυτική ΕΙσοδος)

6. Κάτω διαβάσεις Κ. Καραμανλή: 25'" Μαρτίου,Μ Μπότσαρη, Π. Συνδίκο, Κλεάνθους,

Κατσιμίδου

7 . 26'" Οκτωβρίου: γποβάθμιση σε πρωτεlίoυσααρτηρία μετά τη λειτουΡΥα/ της Δυτικής

Εισόδου

8. Σύνδεση 600 προβλήτα

9. Αναβάθμιση Ελ. Βενιζέλου - Παναγίας Φανερωμένης

10. Αναβάθμιση άξονα Πov. Φανερωμένης - Μετεώρων / Προνοίας (ζεόγος μσvoδρόμων)

- Ελπίδος - Βενιζέλου - Μεσολογγίου / Οδυσσέως Φωκά (συμπληρωματικά) - όριο με

Δήμο Συκεών 11. Οδός Αγ. Δημητρίου (αναβάθμιση Καυτατζόγλου - Διογένοος)

12. Άξονας 28" Οκτωβρίου - Κλεάνθους- Αγ. Μαρίνης (αναβάθμιση)

13. Οδός Μ Μπότσαρη (μονοδρόμηση - αναβάθμιση)

14. Οδός Π. Συνδίκα (μονοδρόμηση)

15. Οδός 25'" Μαρτίου (μονοδρόμηση)

16. Άξονας Δισγένους- Αναξψάνδρου (αναβάθμιση)

17. Οδός Αλ. Παπαναστασioυ (αναβάθμιση)

18. Άξονας KΑVΆΡΗ - Σταγειρίτη (αναβάθμιση)

19. Οδός rp. ΑαμπΡάκη (αναβάθμιση)

20. Άξονας Πλαστήρο - Προφ. Hλiα (ΑVΑΒάθμιση)
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21. Άξονα<; Τσέλιου (από Ύliπεδo ΠΑΟΚ) - Εγνοτία (αναβάθμιση - διάνοιξη)

22. Ανισόπεδοι κόμβοι εντός πόλης

23. ΜΕΤΡΟ - Εγκριθείσα διαδρομή 9,5 km

24. Θαλάσσια Aσnκ:ή ΣιΥΥκοινωνία

25. Δ,αδρομές μικρών λεωφορείων (min; - bus) στο κέντρο της πόλης

26. Σταθμός αυτοκινήτων στη Γ. Παπανδρέου & Μεγ. Αλεξάνδρου

27. Σταθμός αυτoΙCΤVΉτωνστην Κλεάνθους- Παπαναστασίου

28. Σταθμός αυτοκινήτων στην Πλ. Eλεuθερίας

29. Σταθμός αuτoκινήτων στην Πλ Αριστοτέλους

30. Σταθμός αuτoκινήτων στο Στρατόπεδο Τσφογιάννη

31. Σταθμός αυτοκινήτων σε υπόλοιπους σταθμούς - Κέντρο

32. Σταθμός αυτοκινήτων σε UΠΌλΩιπoυς σταθμούς - Περιφερειακά

Δήμος Καλαμαριάς

Ι. Άξονα<; Πόντου (πλήρης κατασκευή της αδού Πόντου για δημιουργία άξονα Γκόνη 

Πόντου)

2. Οδός Θ. Σοφούλη (ανοβάθμιση)

3. Οδός Ν. Πλαστήρα (αναβάθμιση)

4. Οδός Χηλής (προς παραλία)

5. ΜΕΤΡΟ - Εγκριθείσα διαδρομή 9,5 km: όριο με Δήμο Πυλαία<; και Θεσσαλονίκης

6. Θαλάσσια Αστική ΣUΓKOινωνία(βασΙKό δίκτuo)

7 . Σταθμός αυτοκινήτων στο Προαύλιο του Δημαρχείου (υπόγειος 180 θέσεων)

Δήμος KoMι!Jέo.ς

Ι. Εξωτερική Περιφερειακή: από ΚΙ έως Κ4

2. Εξωτερική Περιφερειακή: παρΆΠΛΕUΡOI οδοί (S.R.) από ΚΙ έως Κ4. Συνδέσεις μεταξύ

OΙΙCΙσμών και δικτύου ΩραιOKάστΡOU

ΔήμοςMevεpΈVyς

Ι. Άξονα<; Δ. Καραολή - Επτανήσου - Μακεδονία<; - Ακρίτα (Ανοβάθμιση,

μοναδρομήσεις)

2. Εσωτερική Περιφερειακή (από κόμβο Κ5 έως K16-I αναβάθμιση σε ελεύθερη λεωφόρο)

3. Οδική σύνδεση Ιωνίας από φυλακές Διαβατών με εσωτερική Περιφερειακή
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4. Κόμβος ΚΤΕΟ - Κ20 - Δημητρίου και Καραολή (αναβάθμιοη)

5. Ε.Ο ΘεσΙνίκης - Αθηνών (Δυτική Είσοδος)

6. 26'" Οκτωβρίου: Υποβάθμιση σε πρωτεύουσα αρτηρία μετά τη λειτουΡ'(ία της Δυτικής

Εισόδου

7 . Σύνδεση 600 προβλήτα

8. Οδός Καλοχωρίου - Μενεμένης - Νέα Σύνδεση με Εξωτερική Περιφερειακή, Κόμβος

16-1. Επέκταση παραλιακής Καλοχωρίου

9. Άνω διάβαση της Πόντου βορείως του κόμβου της Λαχανα,/οράς (Σ. Βενιζέλου 

Πόντου - ΝΕΟ) και αναβάθμιση των προσβάσεων στη Λαχαναγορά με τη δημιουΡΎία

άξονα από εσωτεριιcή Περιφερειακή μέχρι 6° προβλήτα

10. Δυτική Είσοδος (ανισόπεδος κόμβος Δενδροποτάμου), προσβάσεις και τοmκές

συνδέσεις

11. Σταθμός αυτoιcινήτων στο Δημοπκό Parking

Δήμος ΜηΥανlώνας

Ι. Ιχθυόσκαλα - Καρδία (προς Χαλκιδική) - Περιφερειακή Ν. Μηχανιόινος

Δήμος Μίκοας

Ι. Διαπλατύνσεις Ι νέα τμήματα Ι βελτιώσεις οδού πρας Επανομή

Δήμος Νεάπολης

ι. Αναβάθμιση Λα,/καδά (όριο με Δήμο Αμπελοκήπων)

2. Άξονος Mq. Αλεξάνδρου- Γωγούση - Ωραιοκάστραυ

3. Αναβάθμιση Ελ Βενιζέλου - ΠανΟ'(ίας Φονερωμένης

4. Αναβάθμιση Ρ. Φερραίου

5. Σταθμός αυτοκινήτων στο κέντρο του Δήμου (υπόγειος) 30 θέσεων)

Δήμος Πανοράματος

Ι. Σύνδεση με οδό ΠολΟ'(ύρου (Β' Ανατολική Περιφερειακή): Νέος άξονος που θα συνδέει

την περιφερειακή οδό στο ύψος της Πυλαίας, με την Aνατoλιιcή Είσοδο βορειοανατολncά

της Θέρμης που θα παρακάμπτει την Ραιδεστό

2. Ανατολική Περιφερειακή Πανοράματος 2α (από οδό Πανοράματος - Θέρμης μέχρι

ανατολική είσοδο)

TΣAfΠKΙΔHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 259



MAZIKEΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟMlΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝΠΟΛΗ ΤΗ Σ θΕΣΣΑΛΟNlΚΗΣ

3. Ανατολική Είσοδος 2α (από κόμβο με ανατολική περιφερειακή Πανοράματος μέχρι το

τέλος Οικισμο" Πανοράματος)

4. Σταθμός αυτοκινήτων στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο ("πόγεως 130 θέσεων)

Κοινόιηια Πι-.:ύκων (Ρετζίκι)

Ι. Ανισόπεδοι κόμβοι περιφερειακής (Κ6)

Δήμος ΠολίΥΥης

Ι. Ανισόπεδοι κόμβοι περιφερειακής (Κ6)

2. Αναβάθμιση Λαγκαδά (όριο με Δήμο Στα"ροΙ>Πολης)

3. Άξονας Ακριτών - Ελπίδος-Α Παπανδρέου (μέσω το" κόμβο" το" Κόκορα)

4. Οδός Λεωφόρος Στρατο" (αναβάθμιση)

5. Άξονας Φ1λίππου - Δασυλλίου και σύνδεση με Λ. Στρατού

6. Αναβάθμιση της Α-Υνώστου Στρατιώτο"

Δήμος Πυλαίας

Ι. Ανισόπεδοι κόμβοι περιφερειακής (Κ8, Κ9)

2. Σ"νδεση με οδό Πολαγ"ρου (8' Ανατολική Περιφερειακή):Νέος άξονας που θα συνδέει

την περιφερειακήοδό στο "ψος της Π"λαιας, με την Aνατoλυcή Είσοδο βορειοανατολικά

της Θέρμηςπο" θα παρακάμπτειτην Ραιδεστό

3. ΔημιουρΥία παράπλευρων οδών της Ν. Διαγωνioυ

4. Άξονας Κανάρη - Σταγεφιτη (αναβάθμιση)

5. Οδός Γρ. Λαμπράκη (αναβάθμιση)

6. Άξονας Πλαστήρα - Προφ. Ηλία (αναβάθμιση)

7. Άξονας Τσέλιου (από γήπεδο ΠΑΟΚ) - Εγνατία (αναβάθμιση - διάνοιξη)

8. Προέκταση οδο" Μιχαήλ Ψελλο" μέχρι οικισμό Πανοράματος

9. Ανατολική περιφερειακή Πανοράματος Ι. Ανισόπεδος κόμβος με οδό αεροδρομίου στην

περιοχή το" ΔιαβολκανικΟΙ> Κέντρο"

10. Μ. Αντόπα- ΓεωρΥικής σχολής (αναβάθμιση)

11. ΜΕΤΡΟ - Διαδρομή κορμο" 9,5 krn: όριο με Δήμο Θεσσαλανίκης και Καλαμαριάς

Δήμος ΣιαυΡΟύπολης

Ι. Αναβάθμιση Λαγκαδά
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2. Άξονας Μεγ. Αλεξάνδρου - ΓωΥούση - Ωραιοκάστρou

3. Άξονας Δ. Καρασλή - Επτανήσου - Μακεδονίας - Ακρίτα (Αναβάθμιση,

μονοδρομήσεις)

4. Άξονας Ακριτών - Ελπίδος - Α. Παπανδρέου (μέσω του κόμβου του Κόκορα)

5. Εσωτερική Περιφερειακή (ωτό κόμβο Κ5 έως ΚΙ6·1 αναβόθμιση σε ελεύθερη λεωφόρο)

- 6. Άξονας Παπαφλέσσα - Μεγ. Αλεξάνδρου - Δ. Καραολή (αναβάθμιση)

7. Ενδιάμεση Περιφερεtακή Ευόσμου: Οδός μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής

περιφερειακής (Νέος άξονας που βρίσκεται βόρεια της εσωτερικής περιφερεtαKής και

συνδέει την Ευκαρπία με την π.Ε.ο. Θεσσαλονίκης - Kιλκiς). Η ωτόληξή της στην

περιοχή Ιωνίας - Διαβατών μπορεί να αντικατασταθεί από την οδό μεταξύ

"Χαλυβουργικής" και Χημικών Βιομηχανιών

8. Οδός MαKρuyιάννη (αναβάθμιση, κατασκευή του τμήματος βόρεια της εσωτερικής

Περιφερειακής)

9. Οδός Μπουμπουλίνας (διάνοιξη ρεύματος Ασημάκη, υπόγεια διάβαση)

10. Σταθμός αυτοκινήτων Τερψιθέας και στο Πάρκο του Πολιτιστικού Κέντρου

Δήμος Συκεών

Ι. Άξονας Ακριτών - Ελπίδος - Α. Παπανδρέου (μέσω του κόμβου του Κόκορα)

2. Αναβάθμιση άξονα Παν. Φανερωμένης - Μετεώρων Ι Προνοίας (ζεύΥας μονοδρόμων) 

Ελπίδας - Βενιζέλου - ΜεσολοΥγίου Ι Οδ. Φωκά (συμπληρωματικά)

Δήμος Τριανδρίας

1. Ανισόπεδοι κόμβοι περιφερειακής (Κ8)

2. Άξονας 28" Οκτωβρίου- Κλεάνθοος - Αγ. Μαρίνης (αναβάθμιση)

3. Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου

4. Κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων 150 θέσεων

ΔήμοςΧοοτ,άτη

Ι. Οδός Πανοράματος - Χορτιάτη (αναβάθμιση)

Δήμος ΩραlOκάστοου

Ι. Οδός Aναπαύσεtuς (διάνοιξη, υπύΥεια διάβωση, KατασκΕUή του τμήματος βόρεια της

εσωτερικής περιφερειακής)
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2. Εξωτερική Περιφερειακή: από ΚΙ έως Κ4

3. Εξωτερική Περιφερειακή: παράπλευροι οδοί (S.R.) από ΚΙ έως Κ4

4. Οδός Εθνικής Ανnατάσεως (αναβάθμιση, υπόΥεια διάβαση, κατασκευή τμήματος βόρεια

της εσωτερικής περιφερειακής)

5. Κάθετες συνδέσεις ΩραΙ0κάστρο\): Κατασκευή 2 κάθετων συνδέσεων ΩραΙ0κάστρου με

Εγνατία Οδό και Εσωτερική περιφερειακή και νέα σύνδεση ΩραΙ0κάστρου (παράλληλη με

εξωτερική περιφερειακή)

6. Εξωτερική περιφερειακή: κόμβοι Κ3-Κ4 και Κ3'-Κ4'

Δήμος Eυκαpπίαc

Ι. Αναβάθμιση Λαγκαδά

2. Εσωτερική Περιφερειακή (από κόμβο Κ5 έως Κ16-1 αναβάθμιση σε ελεύθερη λεωφόρο)

3. Εξωτερική Περιφερειακή: ωtό Κ Ι έως Κ4

4. Εξωτερική Περιφερειακή: παράπλευροι οδοί (S.R) ωtό ΚΙ έως Κ4

5. Ενδιάμεση Περιφερειακή Ευόσμου: Οδός μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής

περιφερειακής (Νέος άξονας που βρίσκεται βόρεια της εσωτερικής περιφερt1ακής και

συνδέει την Ευκαρπία με την Π.Ε.ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς). Η ωtόληξή της στην

περιοχή Ιωνίας - Δtαβατών μπορεί να αντtKατασταθεί από την οδό μεταξύ

"Χαλυβουργικής" και Χημικών Βιομηχανιών.

6. Οδός Λεωφόρος Στρατού (αναβάθμιση)
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