Οι κύριοι στρατηγικοί άξονες του ΣΒΑΚ Κοζάνης όπως αναπτύσσονται σήμερα,
απορρέουν σε σημαντικό βαθμό από τη διαδικασία της διαβούλευσης, αλλά και την
ανάλυση τη υπάρχουσας κατάστασης, διαδικασίες οι οποίες συνέβαλαν με κρίσιμο
τρόπο στην ανάδειξη την σημαντικότερων προβλημάτων και προοπτικών
κινητικότητας.
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ για την Κοζάνη.
Πρόκειται για έντεκα (11) βασικές κατευθύνσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται
σύμφωνα με τις θεματικές που παρουσιάστηκαν προηγουμένως και αποσκοπούν στο
να «απαντήσουν» στα κυρίαρχα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης. Με βάση
αυτές, θα αναπτυχθούν στις επόμενες ενότητες «έξυπνοι» στόχοι αλλά και κατάλληλα
μέτρα για την υλοποίηση τους.
Στρατηγικοί στόχοι για το ΣΒΑΚ της Κοζάνης

Στρατηγικός
άξονας

Στρατηγικός στόχος

1. Μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και της ρύπανσης
που αφορά στις
μετακινήσεις

Περιβάλλον

2. Αναβάθμιση αστικού
περιβάλλοντος

Περιγραφή
Η χρήση βιώσιμων μέσων και τρόπων
μετακίνησης (π.χ. ποδήλατο ή περπάτημα) έναντι
του αυτοκίνητου ή του μηχανοκίνητου δικύκλου
συμβάλει στη μείωση της ενέργειας που
καταναλώνεται σε συνολικό επίπεδο για τις
μετακινήσεις στην Κοζάνη.
Σημαντική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί επίσης και
στη διαχείριση του στόλου τροφοδοσίας, ώστε τα
εμπορεύματα να μεταφέρονται με τη χαμηλότερη
δυνατή κατανάλωση ενέργειας.
Η απεξάρτηση από το αυτοκίνητο και η
ενθάρρυνση της χρήσης μέσων φιλικών προς το
περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να μειώσει την
αστική ρύπανση, δημιουργώντας πιο καθαρές
πόλεις, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την
ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, του
δημόσιου χώρου της πόλης και της ποιότητας
ζωής μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης
των όρων και των υποδομών αστικής
κινητικότητας αποτελεί ένα θεμελιώδες στόχο για
το ΣΒΑΚ. Η εν λόγω αναβάθμιση επιτυγχάνεται
μέσα από τη διαμόρφωση ευανάγνωστου και
ελκυστικού δικτύου πεζών, δικτύου φιλικού προς
τον ποδηλάτη και παράλληλα αναδιοργάνωση του
καθεστώτος κυκλοφορίας των ιδιωτικών
μηχανοκίνητων μέσων.
Μια λειτουργική στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας
θα πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να αποφεύγεται η
συστηματική διαμπερής κυκλοφορία μέσα από τις
γειτονιές κατοικίας και τους κεντρικούς πυρήνες
του Δήμου καθώς και να διαμορφώνεται ένα
περιβάλλον θωράκισης των περιοχών με
ευαίσθητες και ιδιαίτερες χρήσεις.
Οι χώροι πρασίνου είναι αναμφισβήτητα
απαραίτητοι για μια αστική περιοχή. Περισσότεροι
και άρτια συνδεδεμένοι χώροι πρασίνου σημαίνει
καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες και κατ’
επέκταση καλύτερη ποιότητα ζωής. Ιδιαίτερη
προσοχή δίνεται στη διασύνδεση των

3. Βελτίωση δημόσιας υγείας

4. Βελτίωση
προσβασιμότητας για τους
ευάλωτους χρήστες και
άρση κοινωνικών
αποκλεισμών στην
μετακίνηση

Κοινωνία

5. Προώθηση της χρήσης
βιώσιμων μέσων και
τρόπων μετακίνησης έναντι
του ιδιωτικού αυτοκινήτου

6. Ενσωμάτωση νέων και
έξυπνων τεχνολογιών στο
μεταφορικό σύστημα

7. Βελτίωση του επιπέδου
οδικής ασφάλειας

υφιστάμενων χώρων-διαδρόμων πρασίνου,
προστατευόμενων περιοχών και περιοχών
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με το κέντρο της πόλης
και τους δημόσιους χώρους στις γειτονιές και τις
περιοχές κατοικίας.
Η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και των
επιπέδων θορύβου συνεισφέρει και στη μείωση
των προβλημάτων που σχετίζονται με σωματική
και ψυχική υγεία. Επιπρόσθετα, η προώθηση του
περπατήματος και του ποδηλάτου, ως τρόπων
καθημερινής μετακίνησης, μέσα από την ύπαρξη
κατάλληλων υποδομών, θα συμβάλλει αισθητά στη
βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας
των κατοίκων. Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντικές είναι
και οι επιπτώσεις στην ψυχολογία των
μετακινούμενων με ήπια μέσα, καθώς ενισχύεται η
κοινωνική συνοχή και η επικοινωνία στο δημόσιο
χώρο.
Το συγκοινωνιακό σύστημα στην περιοχή με την
υπάρχουσα μορφή του, αποκλείει άτομα και
κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση
στο αυτοκίνητο ή δεν έχουν τη δυνατότητα να
οδηγήσουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων
ομάδων είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και τα
άτομα με αναπηρία καθώς και άτομα χαμηλού
εισοδήματος. Αποκλεισμός υπάρχει επίσης και
στους επισκέπτες, οι οποίοι δεν έχουν την
οικονομική δυνατότητα είτε να νοικιάσουν ή να
μεταφέρουν το ιδιωτικό τους όχημα ως επισκέπτες
στην πόλη.
Ένας βιώσιμος δήμος κρίνεται απαραίτητο να
χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά χρήσης
δημόσιας συγκοινωνίας, ποδηλάτου και πεζής
μετακίνησης. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί
επίσης και στη λειτουργική αναβάθμιση της
σύνδεσης των οικισμών με το κέντρο και τους
κύριους πόλους ενδιαφέροντος σε όλη την έκταση
του Δήμου (π.χ. τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους,
μοναστήρια, χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
καταφύγια άγριας ζωής, κτλ.) διαμέσου
κοινόχρηστων μέσων μεταφοράς (κοινόχρηστα
ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά μικρά
λεωφορεία, υπηρεσίες on-demand κ.α.).
Παράλληλα θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο
ειδικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση της
αναψυχής κυρίως κατά τη διάρκεια της τουριστικής
περιόδου ή άλλων περιόδων όπου οργανώνονται
εκδηλώσεις που έλκουν πληθυσμό επισκεπτών
στην περιοχή παρέμβασης (ευέλικτα δρομολόγια
προσαρμοσμένα στη ζήτηση).
Λύσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της
τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα η τηλεματική ή
τα συγκοινωνιακά συστήματα ανταποκρινόμενα
στη ζήτηση (Demand Responsive Transport), είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να αναζητηθούν στο πλαίσιο
του ΣΒΑΚ, προκειμένου να ενισχυθεί «έξυπνα» η
αποδοτικότητα του μεταφορικού συστήματος της
περιοχής.
Η οδική ασφάλεια συνιστά ένα από τα πιο κρίσιμα
πεδία που σχετίζεται με το ΣΒΑΚ. Εστιάζοντας

8. Ενίσχυση
συμμετοχικότητας στο
σχεδιασμό των
μετακινήσεων
9. Εξασφάλιση
λειτουργικότητας
συστήματος μεταφορών

Οικονομία
10. Ενίσχυση τοπικής
επιχειρηματικότητας και
βελτίωση εμπορευματικών
μεταφορών

στην περίπτωση του Δήμου Κοζάνης, ο αριθμός
τροχαίων συμβάντων, υποδηλώνει την ανάγκη
βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
Συνεπώς, μέσα από τις απαραίτητες πολιτικές και
παρεμβάσεις επιδιώκεται η αύξηση του επιπέδου
οδικής ασφάλειας στην Κοζάνη για όλους τους
πιθανούς χρήστες της οδού.
Η ενίσχυση της δημοκρατικότητας στη λήψη
αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού
χώρου και της κινητικότητας στην Κοζάνη είναι μία
από τις κύριες επιδιώξεις του ΣΒΑΚ.
Ένα λειτουργικό και αποδοτικό σύστημα
επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών
πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά στη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Άλλωστε, είναι
γνωστό ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί
έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της
οικονομικής δραστηριότητας.
Μέσω της χρήσης ενεργών μέσων μετακίνησης
(ποδήλατο και περπάτημα) αντί του αυτοκίνητου, ο
κάτοικος και ο επισκέπτης θα περιηγείται άνετα και
με ασφάλεια εντός των οικισμών και της πόλης.
Αυτή η κατάσταση θα διευκολύνει αισθητά την
προσέλκυση πελατών προς τα τοπικά εμπορικά
καταστήματα της περιοχής.
Επίσης, σημειώνεται ότι ο ποδηλατικός και
περιπατητικός τουρισμός θα συνεισφέρουν στην
ανάδειξη και άλλων μικρών οικισμών και κατ’
επέκταση στην ενίσχυση της τοπικής εμπορικής
δραστηριότητας.
Τέλος, ιδιαίτερη συνεισφορά στην ενθάρρυνση της
τοπικής επιχειρηματικότητας έχει και η ορθολογική
οργάνωση των σχεδίων τροφοδοσίας των
καταστημάτων (αλλαγή ωραρίου-δρομολογίουοχήματος-χρήση κέντρου διαμοιρασμούconsolidation), καθώς ελαχιστοποιεί το κόστος,
μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και
επιταχύνει τη διαδικασία μεταφοράς των
εμπορευμάτων.

