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Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ 
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 ΜΕΛΗ 

● Μάγδα Πιτσιάβα 

 Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
ΑΠΘ (Πρόεδρος) 

● Παναγιώτης Παπαϊωάννου 

 Καθηγητής, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, Πρόεδρος 
ΣΑΣΘ (Αναπληρωτής Πρόεδρος) 

● Γρηγόρης Καυκαλάς 

 Καθηγητής, Υπεύθυνος Ερευνητικής Μονάδας Χωρικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ 

● Σωκράτης Μπάσμπας 

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, Τμήμα Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ 

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  

● Γιάννης Πολίτης 

 Δρ. Συγκοινωνιολόγος Αγρονόμος Τοπ. Μηχανικός 

● Νίκος Γαβανάς 

 Δρ. Συγκοινωνιολόγος Πολ. Μηχανικός 
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Σύνταξη και εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την 

προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην Πανεπιστημιούπολη 

 

 ΣΤΟΧΟΙ 

● Σταδιακός περιορισμός της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου 

● Προώθηση όλων των ήπιων εναλλακτικών μορφών κινητικότητας (πεζή, 

ποδήλατα, ΜΜΜ) 

    

 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

● Αναβάθμιση κυκλοφοριακής υποδομής 

● Αποτελεσματική διαχείριση κινητικότητας 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Βασικές δράσεις της ΕΒΙΚ περιλαμβάνουν 

● Διοργάνωση Ημέρας Εναλλακτικής Μετακίνησης στο Α.Π.Θ. 

«Πανεπιστήμιο Χωρίς Αυτοκίνητο» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Κινητικότητας και εκπόνηση έρευνας ερωτηματολογίου  
 

● Καταγραφή όλων των σχεδίων και μελετών που αφορούν το 

κυκλοφοριακό δίκτυο ΑΠΘ και ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας 

στα κυκλοφοριακά σχέδια Πανεπιστημίων 
 

● Έρευνες πεδίου (Κυκλοφοριακές μετρήσεις, μετρήσεις πεζών και 

καταγραφή των διαδρομών τους και διερεύνηση της συμπεριφοράς 

μετακινούμενων (ΔΕΠ, διοικητικοί, φοιτητές και επισκέπτες) με 

ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις 
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● Καταγραφή διασυνδέσεων με περιβάλλουσες χρήσεις και δίκτυα  
 

● Συνεργασίες με παρόχους μεταφορικού έργου (ΣΑΣΘ) και τοπικές αρχές 
 

● Συνεργασία με Γραφείο Κίνησης ΑΠΘ για δρομολόγηση λεωφορείων του ΑΠΘ 
 

● Εκπόνηση μελετών για τη διαχείριση στάθμευσης και για τη διαμόρφωση 

χώρου στάθμευσης στο Κτίριο Πρώην Μονάδας Αποκατάστασης Ασθενών 

(Παραπληγικών) 
 

● Σχεδιασμός δικτύου εναλλακτικών μετακινήσεων (πεζών και ποδηλάτων) στο 

campus  
 

● Ανάπτυξη δικτυακού τόπου διάδρασης   

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
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ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 Η Ημέρα Εναλλακτικής Μετακίνησης στο ΑΠΘ 

 «Πανεπιστήμιο Χωρίς Αυτοκίνητο» 

 διοργανώθηκε στις 22/09/2010 

 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 

 

Theatre 

Parking 

 

Bus Stop #2

 

Bus Stop #1 

Bus Stop #2

 
Bus Stop #3

 

 

Bus Stop #4 

Bus Line #1

Bus Line #2

Bus Stop #1 

Είσοδος

Bus Stop #4

Bus Stop

 AUTh

Auth Campus

• Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων 

• Απαγόρευση εισόδου Ι.Χ.  αυτοκινήτων στο 
campus 

• Συλλογή εργαζομένων και φοιτητών από τις 
γύρω στάσεις με λεωφορεία του ΑΠΘ μέσω 
των Γραμμών 1 και 2 

• Δυνατότητα μετεπιβίβασης από επιλεγμένο 
χώρο στάθμευσης (Θέατρο Γης) στο 
λεωφορείο της Γραμμής 1 (park & ride) 
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  Έρευνα ερωτηματολογίου σε εργαζόμενους 

του ΑΠΘ με αντικείμενα: 

● Ανάλυση συμπεριφοράς μετακινούμενων 

● Εκτίμηση επίδρασης της Δράσης 

● Διερεύνηση μελλοντικών προοπτικών 

 

 

• Σχεδόν το 50% των εργαζομένων 

προέρχεται από Ανατολικά ενώ 

μόλις 8% από Δυτικά 

• 20% των εργαζομένων έχουν 

προέλευση εκτός ΠΣΘ 

Κατανομή μετακινήσεων προς/από το Πανεπιστήμιο 

ανάλογα με την περιοχή προέλευσης/προορισμού 

ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
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● Περισσότερο από 50% των εργαζομένων του 

ΑΠΘ προτιμούν το ΙΧ για τη μετακίνησή τους 

προς/από το Πανεπιστήμιο 

● Λιγότερο από 25% χρησιμοποιούν ΜΜΜ 

Μεταφορικό μέσο για την πραγματοποίηση της 

μετακίνησης προς/από το Πανεπιστήμιο 

Μεταφορικό μέσο για την πραγματοποίηση επιπλέον 

μετακίνησης με αφετηρία το Πανεπιστήμιο 

• Στις επιπλέον μετακινήσεις των εργαζομένων 

μετά την άφιξη στον χώρο εργασίας 

περισσότερο από 25% επιλέγει το ΙΧ 

• Περίπου 43% επιλέγουν την πεζή μετακίνηση 

ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

● Έλλειψη αποτελεσματικής πολιτικής στάθμευσης 

● Διασπορά πολλαπλών ελεγχόμενων πυλών εισόδου-εξόδου ώστε να 

δυσκολεύεται ο έλεγχος των εισερχομένων οχημάτων 

● Κατάληψη μεγάλου χώρου από σταθμευμένα αυτοκίνητα και πρόκληση 

εμποδίων στην κίνηση πεζών 

● Προσφορά συνολικού αριθμού θέσεων 3870 (3090 εντός του campus και 

780 περιμετρικά) 
 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΙΚ 

● Κατάργηση της στάθμευσης κατά μήκος βασικών αξόνων της 

Πανεπιστημιούπολης και δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων 

● Δημιουργία 11 νέων πυλών εισόδου-εξόδου για καλύτερο έλεγχο και 

διαχείριση της στάθμευσης στους χώρους με έξυπνες κάρτες 

● Κατηγοριοποίηση των θέσεων  σε σχέση με την παρακείμενη χρήση 

● Διαμόρφωση χώρων εκτός οδού για κάλυψη της ζήτησης 
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 Η μελέτη αφορά στη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης εντός του campus και 

συγκεκριμένα στο κτίριο της πρώην μονάδος αποκατάστασης ασθενών 

(κτίριο παραπληγικών) 

 ΣΤΟΧΟΣ 

 Σχεδιασμός και οργάνωση χώρου στάθμευσης τεσσάρων επιπέδων 

συνολικής χωρητικότητας 493 θέσεων 

  

  

 

 

  

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

● Τήρηση των προδιαγραφών σχεδιασμού 

● Μέγιστη αξιοποίηση διαθέσιμης υποδομής 

● Ελαχιστοποίηση στοιχείων κόστους 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
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Τυπική διάταξη χώρου στάθμευσης (Επίπεδο Γ) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
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 Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου συστήματος οργάνωσης στάθμευσης  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  

  ΣΤΟΧΟΙ 

● Προσβάσεις προς παρακείμενες χρήσεις γης με ιδιαίτερο χαρακτήρα 

● Δικτύωση campus μέσω ενός δικτύου εναλλακτικών μετακινήσεων 

● Αναβάθμιση της θέσης του ΑΠΘ στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης 

κινητικότητας 

● Εξασφάλιση ανταποδοτικού μέτρου στην προτεινόμενη απαγόρευση εισόδου 

ΙΧ φοιτητών στο campus 
 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

● Απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την προώθηση εναλλακτικών 

μετακινήσεων 

● Το δίκτυο ποδηλατόδρομων Θεσσαλονίκης περιβάλλει το campus χωρίς 

προσβάσεις προς αυτό 

● Σχεδιασμός επεμβάσεων ήπιας κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης 

● Επικείμενη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης  
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 Έρευνα ερωτηματολογίου σε χώρους του ΑΠΘ που απευθύνθηκε σε 

προσωπικό, φοιτητές και επισκέπτες οδήγησε στα εξής συμπεράσματα  
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Προέλευση/προορισμός μετακινήσεων 

σχετιζόμενων με την Πανεπιστημιούπολη 

• Σχεδόν το 80% των μετακινήσεων έχει 

προέλευση/προορισμό τις Ανατολικές ή 

Κεντρικές περιοχές 

24,8%

2,5%

1,5%

45,8%

25,5%

Pedestrian

Bicycle

Taxi

Public transport

Private motorised vehicle

Κατανομή κατά μέσο των μετακινήσεων 

σχετιζόμενων με την Πανεπιστημιούπολη 

• Το μερίδιο των ΜΜΜ είναι υψηλότερο από 45% 

• Τα ποσοστά ΙΧ και πεζών είναι παρόμοια 

• Το μερίδιο του ποδήλατου είναι χαμηλό 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  
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 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

● Σύνδεση με δίκτυο πεζόδρομων/ποδηλατόδρομων Θεσσαλονίκης 

● Υλοποίηση πρότασης της ΕΒΙΚ για διαχείριση στάθμευσης εντός campus 

με στόχο την απελευθέρωση χώρων για υποδομές πεζών και 

ποδηλάτων  

  

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΩΝ 

● Βελτίωση υφιστάμενων πεζοδρόμων/πεζοδρομίων και νέες συνδέσεις 

● Η βελτίωση αφορά τα παρακάτω: 

► συντήρηση και επισκευή φθορών 

► Εξασφάλιση προσβασιμότητας από ευάλωτους χρήστες 

► Υλοποίηση διαδρομών με κατάλληλα ρυθμιστικά και κατασκευαστικά μέτρα 

► Διαπλάτυνση πεζοδρομίου Εγνατίας γύρω από στάσεις και σταθμούς ΜΜΜ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

● Δημιουργία συνδέσεων με το δίκτυο ποδηλατόδρομων της πόλης 

● Οργάνωση χώρων στάθμευσης (στεγασμένοι χώροι και ράμπες) 

● Σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων σε κομβικά σημεία με ειδικό σύστημα 
χρέωσης για φοιτητές και προσωπικό (commuters) 

● Σύστημα “Bike and Ride” στο ισόγειο του χώρου στάθμευσης του κτιρίου 
Παραπληγικών, όπως σχεδιάστηκε από την ΕΒΙΚ 

● Εξοπλισμός των λεωφορείων του ΑΠΘ για μεταφορά ποδηλάτων  

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

● Έξυπνη σηματοδότηση 

● Σύστημα πληροφόρησης μέσω περιπτέρων 

 σε κομβικά σημεία εξοπλισμένων με VMS 

● Συνεργατικές δράσεις με τοπικές αρχές  

 (ποδηλατικές διαδρομές, ενημερωτικά σεμινάρια) 

● Ανταλλαγή διεθνούς εμπειρίας με πανεπιστήμια 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  
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 Προτεινόμενο Δίκτυο Εναλλακτικών Μέσων στην Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
 

● Συνεργασίες  φορέων αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των 

δράσεων που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα με πιο 

οικονομικό τρόπο 
 

● Το ΑΠΘ βρίσκεται στο Δήμο (επηρεάζει και επηρεάζεται από τις 

στρατηγικές σχεδιασμού κινητικότητας) 
 

● Εντατικοποίηση τα τελευταία  χρόνια τόσο από 

 το ΑΠΘ όσο και από το Δήμο σε δράσεις με στόχο 

 τη βιώσιμη κινητικότητα  
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 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

● Κοινές δράσεις στα σημεία επαφής με στόχο τη διασφάλιση 

της συνέχειας (συνδέσεις των δικτύων ποδηλατοδρόμων και 

πεζοδρόμων) 
 

● ΑΠΘ: Τεχνογνωσία σε ζητήματα προώθησης της Βιώσιμης 

Κινητικότητας (ημερίδες, ανταλλαγή απόψεων από δικτυακό 

τόπο) 
 

● Οι αλλαγές στο ΑΠΘ μια μικρογραφία για την  

     αναδιαμόρφωση του συστήματος μεταφορών 

     στην πόλη 

  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  


