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Έντυπο Διαμόρφωσης Σεναρίων

«2η Θεματική Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Φλώρινας» 

Αξιολόγηση και διαμόρφωση Σεναρίων κινητικότητας με το δίκτυο 
φορέων 

Η αναγνώριση και ανάλυση των προβλημάτων στην κυκλοφορία της πόλης, έχει

οδηγήσει την ομάδα έργου του ΣΒΑΚ Δήμου Φλώρινας στη διατύπωση

εναλλακτικών σεναρίων με βάση τα οποία θα μπορούσε να σχεδιαστεί η πόλη σε

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η 2η διαβούλευση με του φορείς και τους πολίτες

πραγματοποιείται με στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στην επιλογή του

ιδανικότερου σεναρίου για τις ανάγκες της Φλώρινας, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για τη 

διαμόρφωση του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης.



Γιατί εξετάζουμε εναλλακτικά σενάρια 
κινητικότητας;

Τα σενάρια κινητικότητας αποτελούν στην ουσία διαφορετικές ομάδες

προτεραιοτήτων, οι οποίες δίνουν πλεονέκτημα σε συγκεκριμένα μέσα

μεταφοράς, νέες πολιτικές ή/και τεχνολογίες προκείμενου να

αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της πόλης. Θα αποτελέσουν τον οδηγό στο

οποίο θα βασιστεί ο δήμος για να σχεδιάσει τα μελλοντικά μέτρα

αστικής κινητικότητας για την πόλη της Φλώρινας.



Σενάριο Α:

Προτεραιότητα στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό της πόλης με έμφαση στην 

εξυπηρέτηση ήπιων μορφών μετακίνησης, δηλαδή πεζών και ποδηλάτων, και στην 

εξασφάλιση της ίσης συμμετοχής στην κινητικότητα  όλων των κοινωνικών ομάδων

H μικρή έκταση της πόλης σε συνδυασμό με την συγκέντρωση των εμπορικών και διοικητικών χρήσεων γης
κυρίως στο κέντρο θα υποστηρίξει την ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων υποδομών εστιασμένων κυρίως στην
προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης. Παράλληλα οι συγκεκριμένες υποδομές θα πρέπει να επεκταθούν και
στο σύνολο των γειτονιών της πόλης με αμιγώς οικιστικά χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στις οποίες θα δoθεί μεγαλύτερη έμφαση:
• Ο χώρος της οδού θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων των περιοχών

της πόλης (ήπια κυκλοφορία σε γειτονιές και σχολεία, ευρύχωρα πεζοδρόμια σε εμπορικές περιοχές,
ισόρροπη κατανομή σε περιοχές έλλειψης χώρου κ.ά.)

• Ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων πεζοδρομίων προκειμένου να πληρούν τις προδιαγραφές
ασφαλείας και προσβασιμότητας για όλους

• Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και προμήθεια αστικού εξοπλισμού κατά μήκος των δικτύων πεζοδρομίων που
θα βελτιώνουν την ελκυστικότητα αλλά και το αίσθημα ασφαλείας των διαδρομών (οδοφωτισμός, έργα
πρασίνου, εξοπλισμός ανάπαυσης)

• Συνθήκες προώθησης των ποδηλάτων, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο - Δημιουργία κατάλληλης
υποδομής σε περιοχές με κατάλληλο ανάγλυφο και χρήσεις γης

• Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη κυκλοφορία των πεζών και των χρηστών ποδηλάτου
• Εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων για την ενημέρωση πεζών και ποδηλατών για τα σημεία

ενδιαφέροντος
• Δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού (πάρκινγκ) ώστε να μειωθούν οι παρόδιες θέσεις στάθμευσης,

και ο ελεύθερος χώρος να αναδιανεμηθεί για ήπια μετακίνηση
• Εισαγωγή ζωνών 30km/h και σε τμήματα του κύριου οδικού δικτύου
• Εκστρατείες και ημερίδες ευαισθητοποίησης και προώθησης των ήπιων μορφών μετακίνησης

Εκτίμηση αντικτύπου
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Κοινωνική συνοχή



Σενάριο Β:

Δυναμική ανάπτυξη και διείσδυση μέσων μαζικής μεταφοράς με φιλικές προς το 

περιβάλλον μορφές ενέργειας για την εξυπηρέτηση του συνόλου των 

μετακινήσεων

Το σενάριο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών που να εξυπηρετεί τις
μετακινήσεις τόσο εντός της Φλώρινας όσο και των γύρω οικισμών και των επισκεπτών. Το παραπάνω σύστημα
βασίζεται στην προώθηση συνδυασμένων μετακινήσεων με οχήματα τα οποία θα είναι προσβάσιμα σε όλους
και τεχνολογίες χαμηλών ρύπων που θα ενισχύουν την πολυτροπικότητα και θα μπορούν να λειτουργήσουν
ανταγωνιστικά στο Ι.Χ..

Περαιτέρω δράσεις μπορεί να είναι οι εξής:
• Επέκταση του δικτύου λεωφορείων και βελτιστοποίησης της ποιότητας εξυπηρέτησης
• Κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου της οδού για την αποδοτικότερη ένταξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών

(στάσεις με κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη γεωμετρική διαμόρφωση για την πρόσβαση των οχημάτων).
• Προσαρμογή στάθμευσης και αστυνόμευσης με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία των ΜΜΜ
• Αναβάθμιση του στόλου των αστικών λεωφορείων (ηλεκτροκίνηση)
• Προσαρμογή του στόλου των λεωφορείων στις ανάγκες τις πόλης (μέγεθος λεωφορείων)
• Δημιουργία υποδομής φόρτισης οχημάτων
• Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινουμένων
• Δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού (πάρκινγκ) ώστε να μειωθούν οι παρόδιες θέσεις στάθμευσης,

και έτσι τα μέσα μαζικής μεταφοράς να κινούνται ευκολότερα και απρόσκοπτα
• Δυναμική προώθηση της χρήσης της Δημόσιας Συγκοινωνίας με μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
• Σύνδεση του μέσου μεταφοράς με δομές υπό την έννοια της διατροπικότητας που θα βελτιστοποιούν την

ελκυστικότητά του (π.χ. σταθμοί Park & Ride, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων)
• Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων
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Σενάριο Γ:

Διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω εφαρμογών οργάνωσης, αστυνόμευσης και 

έξυπνων συστημάτων

Τα μηχανοκίνητα μέσα έχουν επικρατήσει στις συνήθειες μετακίνησης των κατοίκων, ωστόσο η λειτουργία τους
γίνεται με τρόπο μη οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδοτικό. Εκτιμάται βέβαια ότι η τεχνολογική πρόοδος θα
έχει θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και στην χωρητικότητα του συστήματος, με την έκταση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να προβλέπεται μικρότερη σε σχέση με τα μηχανοκίνητα μέσα του
παρελθόντος. Το σενάριο πρόκειται να τονώσει οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με μεταφορικές
δραστηριότητες.

Τομείς έμφασης μπορεί να είναι οι εξής:
• Οργάνωση του οδικού δικτύου
• Σχεδιασμός μέτρων (π.χ. φυτεύσεις ή/ και κιγκλιδώματα στο άκρο των πεζοδρομίων, κλπ.) αποτροπής/

κατάργησης της παράνομης στάθμευσης –ιδιαίτερα αυτής επί των πεζοδρομίων
• Εφαρμογές συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας (κάμερες παρακολούθησης

κυκλοφορίας, δυναμική σηματοδότηση, πίνακες μεταβλητών μηνυμάτων κ.α.)
• Συντήρηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής

ασφάλειας σε κόμβους του οδικού δικτύου, με προτεραιότητα στα μελανά σημεία
• Αποτροπή της διαμπερούς κίνησης οχημάτων από τις περιοχές κατοικίας
• Δημιουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
• Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης εκτός οδού (πάρκινγκ)
• Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών
• Προώθηση κινητήρων εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. ηλεκτροκίνηση, υβριδική τεχνολογία κ.ά.)
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Αξιολόγηση των Σεναρίων κινητικότητας

Λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη άποψη (ή τάσεις απόψεων) του φορέα που
εκπροσωπείτε, παρακαλούμε να ιεραρχηθούν τα σενάρια για τις επιλεγμένες
παραμέτρους αξιολόγησης.

1 = Χαμηλότερη Κλίμακα  και 3 = Υψηλότερη Κλίμακα

Ποιο σενάριο κινητικότητας …… Σενάριο Α Σενάριο Β Σενάριο Γ

… Βελτιώνει περισσότερο την Οδική Ασφάλεια όλων των 
χρηστών της οδού

… Αξιοποιεί ορθολογικά τον χώρο της οδού

… Μειώνει τους αέριους ρύπους

… Μειώνει την ηχορύπανση και την οπτική όχληση

… Βελτιώνει την προσβασιμότητα στους κοινόχρηστους 
χώρους

… Βελτιώνει την προσβασιμότητα στους χώρους εμπορίου και 
βιομηχανίας

… Οργανώνει καλύτερα της στάθμευση

… Εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες μετακίνησης για όλους

… Μπορεί να εφαρμοστεί ευκολότερα στην Φλώρινα

… Θα μπορούσε να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα 

… Εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του φορέα σας / τις 
ανάγκες των μελών που εκπροσωπείτε  

Ποιο σενάριο θα θέλατε να εφαρμοστεί στην 
Φλώρινα;

Ποιες αλλαγές, προσθήκες, περιορισμούς θα θέλατε να γίνουν στα εξεταζόμενα σενάρια;

Φορέας Εκπρόσωπος



Ιεράρχηση τομέων κινητικότητας/κριτηρίων για τελική 
διαμόρφωση εμπλουτισμό των σεναρίων 

Παρακαλούμε ιεραρχήστε τους ακόλουθους τομείς κινητικότητας, ανάλογα με την
σημασία που πρέπει να δοθεί σε αυτούς, κατά την γνώμη σας, στο τελικό σενάριο.

Τομείς κινητικότητας Ιεράρχηση

Υποδομές πεζής μετακίνησης 

Υποδομές ποδηλάτου

Διαχείριση κυκλοφορίας

Διαχείριση στάθμευσης

Εμπορευματικές μεταφορές

Αστική συγκοινωνία

Υποδομές οδικής ασφάλεια

Κατά αντιστοιχία, ανάλογα με την σημασία που έχουν για εσάς, ιεραρχήστε τα
παρακάτω κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι προτεραιότητες που θα
προκύψουν για το ΣΒΑΚ.

Τομείς κινητικότητας Ιεράρχηση

Ποιότητα αέρα

Οδική ασφάλεια

Προσβασιμότητα

Υγεία πολιτών

Αστική ανάπλαση

Νέες τεχνολογίες

Αποσυμφόρηση οδών



Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας Δήμου Φλώρινας σας ευχαριστεί 

θερμά για την συμμετοχή σας στις διαδικασίες 

εκπόνησης του σχεδίου


