
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

 
 

«Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των προτάσεων για την κατασκευή του 
Τραμ στη Θεσσαλονίκη» 

 

   
 

 

 

Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ. απόφαση  
Α/Σ/2015 της Διοικούσας Επιτροπής. 

 
 
 

 

 

 

Μέλη Ομάδας Εργασίας  :  

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ, ΠΜ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΪΟΣ, ΑΤΜ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ, ΑΤΜ, MSc , ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

 

 
 
 

 



 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

  
  

  
  
  
  

Ομάδα Εργασίας 
για την αξιολόγηση των προτάσεων για την κατασκευή του Τραμ 

στη Θεσσαλονίκη 
  
  

  
  
  
  
Μέλη  Ο.Ε. 
Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ, ΠΜ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 
Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΪΟΣ, ΑΤΜ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ, ΑΤΜ, MSc ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 
  

  
  
  
  

Φεβρουάριος 2015 

  

  



 

 

1. Γενικά 

Mε αφορμή τη δημοσίευση εργασίας του ΣΑΣΘ με τίτλο «Διερεύνηση της υλοποίησης 
τροχιοδρομικού δικτύου στην πόλη της Θεσσαλονίκης» (ΣΑΣΘ, 2014), η ΔΕ του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ σύστησε με απόφασή της ((Α4/Σ9/14) Ο.Ε. -μετά από πρόταση της 
Μόνιμης Επιτροπής Ανάπτυξης & Χωροταξίας-με αντικείμενο, «την αξιολόγηση των 
προτάσεων για την κατασκευή του Τραμ στη Θεσσαλονίκη».  

Οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις στο σύστημα αστικών μετακινήσεων είτε με βελτιώσεις 
των υφιστάμενων είτε με προσθήκες νέων μέσων μαζικών μετακινήσεων (Μ.Μ.Μ.), 
έχουν, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα να διευκολύνουν τις αστικές μετακινήσεις, 
να μειώσουν τους χρόνους διαδρομών και, εφόσον τα νέα μέσα δεν κινούνται με 
συμβατικά καύσιμα, να μειώσουν τις εκπομπές αερίων ρύπων εντός των πόλεων.  

Οι βελτιώσεις του συστήματος των Μ.Μ.Μ., εφόσον έχουν ως ένα από τους κύριους 
στόχους τους τη μείωση της ζήτησης μετακινήσεων με ιδιωτικά μέσα (κυρίως Ι.Χ. 
αυτοκίνητα και δευτερευόντως μηχανοκίνητων δίκυκλων), είναι δυνατόν να 
καταστήσουν εφικτή τη μείωση του δημόσιου χώρου που καταλαμβάνεται από την 
κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων και, επομένως, τη γενικότερη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτού του σκεπτικού, η βελτίωση των 
Μ.Μ.Μ. σε συνδυασμό με άλλες πολεοδομικές και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, 
αρχιτεκτονικές αναπλάσεις αλλά και επαρκή αστυνόμευση, έχει τη δυνατότητα να 
αναβαθμίσει τις περιοχές που εξυπηρετεί. 

Το Τραμ είναι ένα τέτοιο νέο μέσο που πρέπει να εξετασθεί κατά πόσο έχει τη 
δυνατότητα να ενταχθεί στο σύστημα των Μ.Μ.Μ. της πόλης και να συνεισφέρει 
στους στόχους που προαναφέρθηκαν. 

 

2. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συνεπές στον ρόλο του ως τεχνικού σύμβουλου της Πολιτείας, έχει 
πολλές φορές αναφερθεί, αφενός, στην ανάγκη ύπαρξης επιπλέον, εναλλακτικών 
μέσων εκτός του συστήματος λεωφορείων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 
μέσου και, αφετέρου, να διευρυνθεί το σύστημα των δημόσιων μέσων ώστε να 
καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές και να ικανοποιούνται οι 
μεταφορικές ανάγκες μεγαλύτερων τμημάτων του πληθυσμού του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.) 

Κοιτώντας όμως στο παρελθόν βλέπουμε πόσος χρόνος πέρασε και πόσες ευκαιρίες  
χάθηκαν με αποτέλεσμα  ακόμα και σήμερα η πόλη μας να έχει μόνο ένα μέσο 
μαζικής μεταφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να μην επαναλάβουμε τα σφάλματα του 
παρελθόντος αλλά αντίθετα να διδαχθούμε από αυτά και να επιλέξουμε τις καλύτερες 
λύσεις, με τεχνικοοικονομικά κριτήρια.  



Ως φορέας των Μηχανικών, σε κάθε πρόταση και σχέδιο σημαντικής επένδυσης για 
ένα νέο ή ουσιαστικής επέκτασης υφιστάμενου Μ.Μ.Μ. που ερχόταν στην επιφάνεια, 
η πρώτη απάντηση και απαίτηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ήταν και παραμένει η ανάγκη για την 
ορθή τεκμηρίωση, αφενός, της βελτίωσης των συνθηκών μετακίνησης και της 
καθημερινότητας στους πολίτες και, αφετέρου, της οικονομικής βιωσιμότητας του 
νέου συστήματος. 

 

2.1. Γενικό πλαίσιο πολιτικής μεταφορών 

Το πρόσφατα εκπονημένο Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών 
Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης 2020 (ΕΣΣΥΜ-Θ), υποστηρίζει την κατασκευή 
μόνο δύο «κυκλικών» γραμμών ΤΡΑΜ (μια ανατολικά και μια δυτικά του κέντρου), εν 
μέρει σε συμφωνία με την πρόταση της Γενικής Μελέτης Μεταφορών και 
Κυκλοφορίας (ΓΜΜΚ) Θεσσαλονίκης 1999-2001. Με τον τρόπο αυτό το Τραμ 
καλύπτει περιοχές του Π.Σ.Θ που δεν εξυπηρετούνται από το Μετρό και ταυτόχρονα 
τα δύο μέσα αλληλοτροφοδοτούνται με επιπλέον επιβάτες, υλοποιώντας διατροπική 
αλυσίδα μετακινήσεων. Ωστόσο, τονίζεται ότι πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω η 
βιωσιμότητα και εφικτότητα ύπαρξης δύο ανεξάρτητων γραμμών. Η υπό εξέταση 
πρόταση του ΣΑΣΘ έχει διαφορετική σχεδίαση και δεν επεξηγεί αναλυτικά γιατί να 
προτιμηθεί αυτή και τι βελτιώσεις προσφέρει σε σχέση με τις παλαιότερες. 

Η εξέταση οποιαδήποτε σχετικής πρότασης/μελέτης θα πρέπει οπωσδήποτε να 
βασίζεται σε ένα σύνολο δεδομένων, κυκλοφοριακών, δημογραφικών, πολεοδομικών 
και οικονομικών τα οποία, στην ιδανική πολιτεία, θα ήταν συνεχώς 
επικαιροποιούμενα και άμεσα διαθέσιμα σε φορείς και ιδιώτες. Προφανώς είναι 
εξαιρετικά δύσκολο λόγω της σημερινής οικονομικής κατάστασης να βρεθεί 
χρηματοδότηση για εκπόνηση νέας γενικής κυκλοφοριακής μελέτης με πλήρη έρευνα 
της προέλευσης-προορισμού των μετακινήσεων σε όλο το Π.Σ.Θ. – και ιδανικά σε 
όλη την Κεντρική Μακεδονία. Η έλλειψη των κατάλληλων δεδομένων δεν επιτρέπει 
την γνώση της ισχύουσας κατάστασης, την διατύπωση συγκεκριμένων στόχων, τον 
σχεδιασμό των παρεμβάσεων για την επίτευξή τους και την παρακολούθηση της 
εξέλιξής τους. Με βάση ένα τέτοιο σύστημα βασικών δεδομένων θα ήταν εφικτό, 
αφού διατυπωθεί ένα σαφές πλαίσιο αρχών και ποσοτικοποιημένων στόχων, να 
αξιολογείται, με βάση την συνεισφορά στην επίτευξή τους, η κάθε πρόταση 
παρέμβασης που θα επιφέρει αλλαγές στο κυκλοφοριακό ή/και συγκοινωνιακό 
σύστημα της πόλης. Χωρίς αυτή την ολοκληρωμένη διαδικασία, η αξιολόγηση των 
επιμέρους προτάσεων είναι εφικτή μόνο ποιοτικά και προσεγγιστικά. 

 

Οι προτάσεις που έχουν κατά καιρό διατυπωθεί, ακόμα και στο ΕΣΣΥΜ-Θ, μόνο σε 
ένα γενικό πλαίσιο αρχών έχουν ενταχθεί χωρίς συγκεκριμένους στόχους ούτε 
επιθυμητά μεγέθη τους καθώς και χωρίς αξιολόγηση της προσέγγισης σε αυτά τα 
μεγέθη κάθε πρότασης. Σε ορισμένα θέματα επικρατεί και ιδιαίτερη ασάφεια. Τέτοιο 
παράδειγμα αποτελεί το σημαντικό θέμα της οργάνωσης του συστήματος δημόσιων 
Μ.Μ.Μ. Προτάσεις έχουν διατυπωθεί που τονίζουν ότι τα εναλλακτικά μέσα δεν 
πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Η θέση αυτή απαιτεί ιδιαίτερη και προσεκτική 



ανάλυση. Από τη μια μεριά, δεν είναι λογικό συστήματα που κατασκευάζονται με 
δημόσιες επενδύσεις να ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε σημείο που να καθίσταται 
προβληματική και μη βιώσιμη η συνέχιση της ύπαρξής τους. Ωστόσο, από την άλλη, 
πρέπει να εξεταστεί και αξιολογηθεί αν είναι επιθυμητό οποιαδήποτε επένδυση να 
έχει ως αποτελέσματα τη δημιουργία περισσότερων μονοπωλίων και τον 
υποχρεωτικό περιορισμό του επιβατικού κοινού, που δεν διαθέτει ιδιωτικό μέσο, να 
χρησιμοποιεί ένα μέσο που δεν είναι το πλέον συμφέρον για το ίδιο (είτε λόγω 
υποχρέωσης διαδοχικών μετεπιβιβάσεων, είτε λόγω μεγάλης απόστασης 
βαδίσματος). Τέλος, η οργάνωση του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται αφενός 
στην αφαίρεση χωρητικότητας για τις μετακινήσεις με ιδιωτικά μέσα και αφετέρου 
στην βέλτιστη οργάνωση του συστήματος Δ.Μ.Μ.Μ. ώστε η μετακίνηση με τα 
Δ.Μ.Μ.Μ. να καταστεί ελκυστική και για τους μετακινούμενους με τα ιδιωτικά μέσα. 

 

3. H μελέτη του ΣΑΣΘ «Διερεύνηση της υλοποίησης τροχιοδρομικού δικτύου 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης» 

Η μελέτη εξετάζει την δημιουργία ενός δικτύου τραμ που να καλύπτει αρκετές 
περιοχές του ΠΣΘ. Η ανάλυση εξετάζει πολλές εναλλακτικές αλλά καταλήγει σε ένα 
συγκεκριμένο σύστημα που χρησιμοποιεί για την προσομοίωση με το μαθηματικό 
υπόδειγμα (μοντέλο) VISUM. Από όλους τους χάρτες που παρουσιάζονται στην 
εργασία εδώ αναπαράγεται ο χάρτης που χρησιμοποιήθηκε για το μοντέλο και με 
χρονικό ορίζοντα το 2030 (Σχήμα 9.11, σελ 274) καθώς μεγάλο τμήμα της παρακάτω 
εξέτασης της ΟΕ βασίζεται στην ανάλυση του μοντέλου. 

Να καταστήσουμε σαφές εξ αρχής ότι : 

α) η εργασία αυτή προσφέρει πολύτιμο υλικό προς σκέψη για τη λειτουργία του 
συστήματος των Δ.Μ.Μ.Μ. στη Θεσσαλονίκης,  

β) προτείνει τολμηρές και ριζοσπαστικές επεμβάσεις στην πόλη που πρέπει να 
συζητηθούν αλλά και 

 γ) παρουσιάζει προβληματικά σημεία που δεν επιτρέπουν την Ο.Ε. να προτείνει στο 
Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. την αποδοχή της ως κατευθυντήρια πολιτική στο θέμα των δημόσιων 
μέσων. 

3.1  Δεδομένα 

Η αρχική ένσταση στη μελέτη αφορά στα δεδομένα στα οποία βασίστηκε, κάτι που 
άλλωστε επισημαίνεται και από την ίδια. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στη 
μελέτη, δεν υπάρχουν πλήρως επικαιροποιημένα δεδομένα για όλο το Π.Σ.Θ., πέραν 
αυτών της ΓΜΜΚ του 1998. Η παρέλευση 16 ετών, η κατασκευή νέων οδών και οι 
μεγάλες αλλαγές που επέφερε η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια δεν 
επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από αυτά. Σύμφωνα με τη 
μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που είχαν χρησιμοποιηθεί και για την εξέταση 
της επέκτασης του ΜΕΤΡΟ προς την Καλαμαριά. Καθώς δεν είναι γνωστό πώς 
προέκυψαν τα δεδομένα αυτά και επιπλέον αν η επεξεργασία από την οποία 



προήλθαν μπορεί να αφορά όλο το ΠΣΘ, δεν έχουμε μια καλή και αξιόπιστη αρχή 
στο εγχείρημα. 

 

3.2  Ανταγωνιστικότητα 

Όπως προαναφέρθηκε η σχέση των ΜΜΜ που ευελπιστούμε να λειτουργούν 
ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ένα θέμα που χρειάζεται συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων με απόλυτα ξεκάθαρο προσανατολισμό.  

Η μελέτη του ΣΑΣΘ αναφέρει ρητά ότι δεν πρέπει να λειτουργεί το προτεινόμενο 
σύστημα τραμ ανταγωνιστικά ως προς το ΜΕΤΡΟ. Τονίζει μάλιστα ότι «απαιτείται η 
τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών, με στόχο την ελαχιστοποίηση αυτών 
που κινούνται παράλληλα και σε μικρή απόσταση από τη γραμμή του μετρό». 

Προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν και να απαντηθούν πριν 
οποιαδήποτε συζήτηση και μελέτη για ένταξη ενός νέου μέσου στο σύστημα των 
δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει καταρχήν να 
αντιμετωπισθούν ακόμα και στη σχέση του μετρό με τα λεωφορεία αλλά και τα 
ιδιωτικά μέσα μετακίνησης (δηλαδή τα ΙΧ): 

1. Επιθυμούμε με την κατασκευή του μετρό και του τραμ τη δημιουργία δύο 
μονοπωλίων αντί του ενός που υφίσταται; (λεωφορεία περιφερειακά, μετρό 
και τραμ στον κύριο άξονα) 

2. Γιατί να υποχρεώσουμε το επιβατικό κοινό που δεν έχει εναλλακτικό μέσο 
(δεν διαθέτει ΙΧ) να χρησιμοποιήσει το μετρό αν δεν το προτιμά; Είναι πιθανό, 
με τις προτεινόμενες περικοπές των γραμμών κορμού των λεωφορείων να 
απαιτηθεί για κάποιους μετακινούμενους μεγαλύτερο γενικευμένο κόστος 
(μετεπιβιβάσεις, χρόνος βαδίσματος) από ότι αν παρέμειναν ως χρήστες στην 
«παραδοσιακή» τους λεωφορειακή γραμμή. 

3. Πρέπει να προταθεί και εξετασθεί η μείωση της χωρητικότητας των οδικών 
αξόνων (αντί της αύξησής της που θα προσφέρει η αφαίρεση των 
λεωφορείων), ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό το μετρό και το τράμ στους 
«παραδοσιακούς» χρήστες του ΙΧ αυτοκινήτου; 

Σε επόμενα εδάφια τονίζεται ότι το μοντέλο δείχνει (και προκύπτει και από απλή 
αριθμητική εξέταση των δεδομένων) ότι το μετρό, ειδικά εφόσον λειτουργήσει 
ταυτόχρονα η κύρια γραμμή και η επέκταση της Καλαμαριάς, θα βρίσκεται σε σημείο 
κορεσμού τις ώρες αιχμής. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συμπληρώνεται με 
χωρητικότητα άλλου μέσου – και πρέπει να εξετασθεί η συμπλήρωση αυτή αν 
προσφέρεται πιο οικονομικά αλλά και πιο ευέλικτα με τη διατήρηση των 
λεωφορειακών γραμμών, έστω και με διαφορετική συχνότητα στη διάρκεια της 
ημέρας (π.χ. πύκνωση δρομολογίων τις ώρες αιχμής). 

Τονίζεται σε ότι αφορά το τμήμα στο κέντρο της πόλης, ότι η συμπληρωματική 
λειτουργία και αποφόρτιση του μετρό, θα έχει σημασία μόνο κατά τις ώρες αιχμής. 
Στις υπόλοιπες, η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο μέσων ίσως προκαλέσει 
πρόβλημα βιωσιμότητας και στα δύο. 



Ως προς την όδευση του υπόλοιπου τμήματος, δεν ισχύουν όσα γράφονται, καθώς 
φαίνεται και στo σχήμα 9.11 του δικτύου (που συμπεριλήφθηκε παραπάνω) η 
απόσταση της γραμμής του τραμ από την Βασ. Όλγας με τη γραμμή του μετρό είναι 
πολύ μικρή, σε κάποια τμήματα περίπου 250 m., καθιστά τα δύο μέσα ευθέως 
ανταγωνιστικά και το τραμ έτσι επικαλύπτει μεγάλη έκταση της περιοχής κάλυψης 
του μετρό σε μια περιοχή από όπου προβλέπεται ότι θα αντλεί μεγάλο ποσοστό της 
επιβατικής κίνησής του. 

 

3.3  Κατανομή στα μέσα και ποσοστό ΔΜΜΜ 

Από τα πιο σημαντικά θέματα που προκύπτουν από τη μελέτη του ΣΑΣΘ είναι το 
αποτέλεσμα της κατασκευής των νέων μέσων. Το αποτέλεσμα έχει σχέση και με ποιο 
είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, κάτι που μπορεί να ακούγεται περίεργο αλλά δεν 
είναι καθόλου αυτονόητο. Οι στόχοι δεν εισάγονται ρητά στη μελέτη, κάτι που δεν 
επιτρέπει και την αξιολόγηση κατά πόσο η κατασκευή του τραμ επιτυγχάνει τους 
στόχους. 

Η ανάλυση του μοντέλου διαψεύδει την προσδοκία της μείωσης της κυκλοφορίας των 
ΙΧ αυτοκινήτων με την ολοκλήρωση του μετρό καθώς, τουλάχιστον για την ώρα 
αιχμής, η πρόβλεψη είναι για συνεχή αύξηση. Μάλιστα, διαψεύδει την προσδοκία 
μείωσης της χρήσης ΙΧ ακόμα και στην περίπτωση που έχει τεθεί σε λειτουργία τόσο 
το μετρό όσο και το τραμ. Μπορεί το ποσοστό των μετακινήσεων με ΙΧ να 
μειώνεται αλλά για την επίτευξη των στόχων μείωσης της συμφόρησης, των 
καθυστερήσεων ή της επιβάρυνσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, το 
ζητούμενο είναι η μείωση του αριθμού των κυκλοφορούντων ΙΧ. 

Το πιο ανησυχητικό είναι που δείχνει, τουλάχιστον για το 2020 για το οποίο 
έχουμε τα αποτελέσματα του προτύπου, ότι το σύστημα ΔΜΜΜ που 
συνοδεύεται με λιγότερες μετακινήσεις των ΙΧ είναι αυτό που περιέχει μόνο 
λεωφορεία. Να τονισθεί ότι ο όρος «ζήτηση» που αναφέρεται στον πίνακα 
αντιπροσωπεύει πόσο ελκυστικό γίνεται το σύστημα των ΜΜΜ με κάθε μεταβολή και 
δεν αντιπροσωπεύει την ικανότητα του συστήματος. Με άλλα λόγια, όσο αλλάζει το 
σύστημα, δεν γίνεται αρκετά ελκυστικό ώστε να αποτρέψει αντίστοιχη αύξηση της 
ζήτησης μετακινήσεων με ΙΧ. 

Χωρίς να γνωρίζουμε παραπάνω λεπτομέρειες για τη λειτουργία του μοντέλου είναι 
αδύνατο να εξάγουμε σαφή συμπεράσματα. Ωστόσο, βιβλιογραφική έρευνα δείχνει 
ότι διεθνώς, η κατασκευή νέων ΜΜΜ σε αρκετές περιπτώσεις δεν οδηγεί σε 
σημαντικές αλλαγές στην κατανομή κατά μέσο. Για την περίπτωση της 
Θεσσαλονίκης, μια πιθανή εξήγηση είναι το σύστημα των ΔΜΜΜ όπως εξετάσθηκε 
στο μοντέλο. Σύμφωνα με την εργασία η ανάλυση έγινε λαμβάνοντας υπόψη 
αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών για να μειωθεί ο «ανταγωνισμός» των 
νέων μέσων. Πιθανόν να μην πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση ή να μην πρέπει να γίνει 
ιδιαίτερα ριζική αναδιάρθρωση. Πάντως, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η 
οποιαδήποτε πρόταση λειτουργίας των πρέπει να επανεξετασθεί με περισσότερη 
λεπτομέρεια. Είναι ίσως ένα στοιχείο υπέρ της άποψης να μην απομακρυνθούν τα 
λεωφορεία αλλά να λειτουργούν παράλληλα, έστω κάποιες ώρες, συμπληρωματικά. 



Με βάση την εργασία υπό εξέταση, φαίνεται ότι το τραμ παίρνει κίνηση κυρίως 
από τα λεωφορεία. Θα πρέπει να αποφασισθεί αν είναι ικανοποιητική αυτή η 
επίδραση για να δικαιολογηθεί η κατασκευή αυτού του νέου μέσου. 

3.4  Επιπτώσεις – στάθμευση, δημόσιος χώρος, τροφοδοσία 

Οι επιπτώσεις της κατασκευής του δικτύου στις προτεινόμενες οδούς έχει ποικίλες 
επιπτώσεις που πρέπει να αξιολογηθούν σε μακροχρόνιο πλαίσιο. 

 

3.5 Δημόσιος χώρος 

Η κατάληψη δημόσιου χώρου από τις γραμμές του τραμ έχει τη δυνατότητα να 
λειτουργήσει θετικά, όπως τονίζεται, αλλά σε ορισμένα σημεία υπάρχουν σημαντικά 
προβλήματα που δεν τονίζονται στην έκθεση του ΣΑΣΘ. 

Συγκεκριμένα, η σημαντικότερη επίπτωση αφορά στη διέλευση της γραμμής από το 
τμήμα της Βασ. Όλγας μεταξύ Θ. Σοφούλη και Δελφών. Το πλάτος της οδού στο 
σημείο αυτό είναι 9,50 m ενώ απαιτούνται για τη γραμμή του τραμ και δύο λωρίδες 
κίνησης οχημάτων επιπλέον 3,90 m. Προτείνεται η παραχώρηση του χώρου αυτού 
από τα πεζοδρόμια, τα οποία εκεί έχουν συνολικό πλάτος 6,00 m. Σε αυτή την 
περίπτωση απομένουν μόνο 2,00 m συνολικά για τα πεζοδρόμια και των δύο 
πλευρών. Επίσης, στη σελίδα 95, αναφέρεται: «θα πρέπει να γίνουν μειώσεις στα 
πεζοδρόμια και ενδεχόμενα κατεδαφίσεις σε δύο εγκαταλελειμμένα οικήματα και 
απαλλοτριώσεις στον υπαίθριου χώρο ενός διατηρητέου κτιρίου (Βίλλα Μπιάνκα)». Η 
υποβαθμισμένη αναφορά σε «δύο εγκαταλελειμμένα οικήματα» κρύβει ότι πρόκειται 
για δύο διατηρητέα κτίρια της παλιάς αποθήκης (Ντεπώ) του αρχικού τραμ. Επίσης, 
υποβαθμισμένη είναι η αναφορά στην κατάληψη του κήπου της Βίλλας Μπιάνκα. 

 

3.6 Στάθμευση 

Η πρόταση περιλαμβάνει κατασκευή των γραμμών παρά το κράσπεδο σε αρκετά 
τμήματα. Οι διαμορφώσεις αυτές προφανώς θα αφαιρέσουν θέσεις στάθμευσης, κάτι 
που είναι θετικό όσον αφορά οδικό χώρο που σήμερα καταλαμβάνεται από 
παράνομα σταθμευμένα οχήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πίνακα 7.9, σελ. 189, θα 
καταργηθούν 1037 νόμιμες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων 497 θέσεων στην 
Λαμπράκη και 216 στην Αγ. Δημητρίου. Δεν αξιολογείται η απώλεια αυτών των 
θέσεων. Ειδικά α) η απώλεια τόσο μεγάλου αριθμού θέσεων στην Λαμπράκη θα έχει 
σημαντικές επιπτώσεις σε μια περιοχή με σημαντικό πρόβλημα έλλειψης θέσεων 
στάθμευσης τόσο επισκεπτών των χρήσεων όσο και κατοίκων, β) στην Αγ. 
Δημητρίου, η προβλεπόμενη συχνότητα διέλευσης των τραμ είναι πάρα πολύ αραιή, 
ένας συρμός ανά 15λεπτο (πιν. 7.20, σελ. 207). Με τέτοια αραιή χρήση της γραμμής, 
η αρνητική επίδραση στην στάθμεση στην Αγ. Δημητρίου είναι πιθανόν να 
προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια.  

Τέλος, στον πίνακα 7.9, στα οδικά τμήματα από όπου καταργούνται νόμιμες θέσεις 
στάθμευσης, δεν έχει συμπεριληφθεί ο άξονας Βασ. Όλγας – Βασ. Γεωργίου όπου 
υπάρχουν διαμορφωμένες εσοχές στάθμευσης, οι οποίες υποχρεωτικά θα 



καταργηθούν. Οπότε, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης που καταργούνται είναι 
μεγαλύτερος των 1037. 

 

3.6.1 Τροφοδοσία καταστημάτων 

Όπως τονίζεται στη μελέτη (σελ. 189), δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα 
διεξαγωγής της τροφοδοσίας των καταστημάτων: 

Οι τρόποι που προτείνονται για αντιμετώπιση του θέματος για οδούς όπως ο άξονας 
Βασιλ. Όλγας – Βασιλ. Γεωργίου («ρύθμιση ειδικών ωραρίων») φαίνονται ιδιαίτερα 
προβληματικοί στην υλοποίηση τους και απαιτούν έντονη αστυνόμευση. 

 

3.7 Ασάφειες – αντιφάσεις 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα προβληματικών σημείων 
της μελέτης. 

3.7.1 Μελλοντικό δίκτυο μετρό 

Το πρόβλημα αυτό είναι ίσως το πιο κεντρικό της μελέτης καθώς αφορά, αφενός, το 
δίκτυο των ΔΜΜΜ που χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο και, αφετέρου, αυτή καθ’ 
εαυτή τη σκοπιμότητα εξέτασης κατασκευής γραμμής τραμ. 

Ο χάρτης του σχήματος 3.6 απεικονίζει προτεινόμενη επέκταση του μετρό η 
οποία διέρχεται από την οδό Τσιμισκή. Η εργασία, όπως φαίνεται στην 
παράθεση, δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την προτεινόμενη επέκταση, που όμως θα 
στερούσε κάθε λόγο ύπαρξης στο τραμ με την ίδια ακριβώς διέλευση χωρίς την 
παραμικρή αιτιολόγηση.  

 

Βεβαίως προκαλείται το ερώτημα: Υπάρχει ρεαλιστική πρόθεση της Αττικό Μετρό για 
μια τέτοια γραμμή; Εφόσον υπάρχει, έχει εξεταστεί η εφικτότητα και βιωσιμότητά 
καθώς και ο πιθανός χρονικός ορίζοντας υλοποίησής της; Αποτελεί πιθανόν το πιο 
σημαντικό θέμα που προκύπτει από τη μελέτη, ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών και συγκοινωνιών της 
πόλης, και πρέπει να εξετασθεί με σαφή κατάληξη και απόφαση πριν οποιαδήποτε 
άλλη εξέλιξη. 

 

3.7.2 Συχνότητα γραμμής στην οδό Αγ. Δημητρίου 

Ήδη αναφέρθηκε παραπάνω το πρόβλημα που θα δημιουργεί η συχνότητα της 
προτεινόμενης γραμμής που υποτίθεται ότι θα διέρχεται από την Αγ. Δημητρίου (πιν. 
7.20, σελ. 207). Η προτεινόμενη συχνότητα των 15 λεπτών (4 συρμοί ανά ώρα) 
έρχεται σε αντίφαση με την ίδια την μελέτη όπου αναγράφεται ότι: (σελ. 31-32): 
«Συχνότητες μικρότερες από 6 συρμούς/ώρα δεν είναι αποδεκτές από τους χρήστες» 



3.6.3 Ασάφεια ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Στην σελίδα 280 αναγράφεται ότι σε όλες τις εξεταζόμενες γραμμές το ποσοστό των 
μετακινήσεων με Ι.Χ. μειώνεται από 5 έως 12% λόγω της λειτουργίας του Τράμ ενώ 
στην σελ. 281 παρουσιάζεται  παρακάτω ξανά, συμπληρωμένος με τη διαφορά του 
ποσοστού των μετακινήσεων με Ι.Χ. για κάθε κατεύθυνση κίνησης στις γραμμές 
διήθησης. Όπως προκύπτει η μεταβολή του ποσοστού μετά τη λειτουργία του τραμ 
κυμαίνεται μεταξύ +1% (αύξηση του ποσοστού των Ι.Χ.) ως -12%. 

 

4. Γενικά σχόλια και συμπεράσματα. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει ότι το Τραμ είναι ένα μέσο οικολογικό, το οποίο υπό 
προϋποθέσεις μπορεί να βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες και να αναβαθμίσει 
την ποιότητα ζωής στο Π.Σ.Θ.  

Όμως οι σημερινές δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας και με τις 
δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στο υπό κατασκευή έργο του ΜΕΤΡΟ, καθιστούν 
ιδιαίτερα προβληματική τη διάθεση πόρων για τη μελέτη και κατασκευή 
συμπληρωματικού δικτύου τραμ με βάση την συγκεκριμένη πρόταση. 

Είναι, επίσης, γνωστό ότι η εγκατάσταση και λειτουργία σε μια πόλη δύο 
μεταφορικών μέσων σε σταθερή τροχιά, με διαφορετικά οχήματα και ανεξάρτητα 
αμαξοστάσια, που απαιτούν μεγάλους χώρους και υψηλές δαπάνες εγκαταστάσεων, 
αποτελεί ιδιαίτερα δαπανηρή λύση, που μπορεί να τεκμηριωθεί μόνον εφόσον 
υπάρχει σημαντική ζήτηση, που να τα καθιστά βιώσιμα. Τα ελάχιστα -έστω- χρήματα 
για τις αβέβαιες αυτές διερευνήσεις θα μπορούσαν να διατεθούν για τις (ούτως ή 
άλλως απαραίτητες για το Π.Σ.Θ.) πλήρεις κυκλοφοριακές μελέτες, για μελέτες του 
ενός μέσου που ήδη αναπτύσσεται (δηλ του μετρό) ή για βελτίωση του συστήματος 
των λεωφορείων ή, ακόμα, άλλων ρεαλιστικά υλοποιήσιμων και σχετικά μικρού 
κόστους συγκοινωνιακών έργων. Αν μάλιστα συνυπολογιστούν οι εξελίξεις στον 
τομέα των κινητήρων των λεωφορείων, που εξασφαλίζουν πολύ χαμηλές εκπομπές 
ρύπων, πρέπει πολύ σοβαρά να εξετασθεί η περίπτωση βελτίωσης του συστήματος 
των λεωφορείων (π.χ. με κατάργηση του μονοπωλίου που ισχύει σήμερα, εφαρμογή 
λεωφορειόδρομων, προστασία λεωφορειολωρίδων, πύκνωση δρομολογίων, κλπ). 
Άλλωστε, η κατασκευή δικτύου γραμμών τραμ στη Θεσσαλονίκη είναι έργο δυσχερές, 
με πολύ μακρύ χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, που δεν μπορεί -υπό τις παρούσες 
συνθήκες- να έχει προτεραιότητα ιεράρχησης. Επιπλέον με την παρούσα πρόταση 
δεν καλύπτονται σχεδόν καθόλου μεγάλες περιοχές στις Δυτικές συνοικίες του Π.Σ.Θ. 
με μεγάλους πληθυσμούς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα και αυτοί στην πρόσβαση σε 
φθηνά και αξιόπιστα Δ.Μ.Μ.Μ. Το ΤΕΕ/ΥΚΜ θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτό να 
εκπονούνται τόσες πολλές μελέτες που αφορούν το Π.Σ.Θ., οι οποίες είτε βασίζονται 
σε ελλιπή δεδομένα, ή αλληλοαναιρούνται. 

Εφόσον όμως 

• μπορέσουν να διασφαλιστούν πόροι, πέραν αυτών που απαιτούνται για τις 
κρίσιμες ανάγκες της χώρας,  



• γίνει μια πραγματικά αξιόπιστη εκτίμηση της ζήτησης και της βιωσιμότητας 
ενός τέτοιου μέσου 

• συνεκτιμηθούν άλλες προτάσεις βελτίωσης του συστήματος των ΔΜΜΜ και 
του ευρύτερου κυκλοφοριακού δικτύου και  

• αποφασιστεί, εγκριθεί και καλυφθεί νομικά και διαδικαστικά μια πολιτική 
αστικών συγκοινωνιών (συνοδευόμενη από κατάλληλες πολεοδομικές 
ρυθμίσεις) με συνδυασμό Μετρό, ΤΡΑΜ και λεωφορείων, όλοι θα χαιρέτιζαν 
αυτήν την προοπτική.  

Εάν, όμως, δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε η συζήτηση γύρω από αυτό 
το έργο έχει απλώς αποπροσανατολιστικό χαρακτήρα και αναλώνει τους ελάχιστους 
διαθέσιμους πόρους. 

 


