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Μεταφορές
Στο έργο εµπλέκονται 7 µεσογειακές χώρες / 10 περιοχές, που επηρεάζονται από έντονες τουριστικές ροές,
µε µεγάλη πίεση στις υποδοµές µεταφοράς και κινητικότητας. Αυτές οι ροές αυξάνονται και
συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στη διάρκεια της θερινής περιόδου, αλλά σε ορισµένες περιοχές, η
κίνηση αυξάνεται και σε άλλους µήνες και χρονικές περιόδους, εξαιτίας εκθέσεων, εορτών και συνεδρίων.
Σε κάποιες πόλεις, εξαιτίας γεωγραφικών και χωρικών παραγόντων, ακόµη και η καθηµερινή κινητικότητα
εµφανίζεται ως µια πρόκληση, ανεξάρτητα της επισκεψιµότητας. Όλες οι περιοχές αντιµετωπίζουν
κυκλοφοριακή συµφόρηση, µε αρνητικές επιπτώσεις όπως η ατµοσφαιρική ρύπανση, οι εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), η ηχορύπανση, η επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας, η έλλειψη ασφάλειας
στους δρόµους µε συνέπεια τη µείωση της ελκυστικότητας των πόλεων. Για την αντιµετώπιση της
κατάστασης, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν διαφορετικά σενάρια και πρακτικές ώστε οι φορείς
που χαράσσουν πολιτική, αλλά και άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τα αποτελέσµατα
των διαφορετικών επιλογών για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο µίας κοινής διακρατικής προσέγγισης, διάφορες πιλοτικές δράσεις θα λάβουν χώρα ανάλογα
µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής:
• Πολιτικές βιώσιµης τουριστικής κινητικότητας: προσδιορισµός πολιτικών στρατηγικής που θα
ενισχύσουν τις υπάρχουσες πολιτικές ή θα τις προσδιορίσουν εκ νέου (π.χ. εκπόνηση Σχεδίων
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας)
• Μείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης µε χρήση ηλεκτρικών οχηµάτων και λύσεις
συµµετοχικής µεταφοράς: επαναφόρτιση ηλεκτρικών σταθµών, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά
µοτοποδήλατα, ηλεκτρικά λεωφορεία κλπ.
• Σύγχρονα εργαλεία και λύσεις πληροφορικής για τουρίστες και κατοίκους (εφαρµογές σε κινητά
τηλέφωνα και tablets, λογισµικό, κλπ) µε στόχο την αποσυµφόρηση της τουριστικής κίνησης.
Ρόλος του ∆ήµου Πειραιά
Ο ∆ήµος Πειραιά θα συµµετάσχει σε δραστηριότητες του έργου, οι οποίες στοχεύουν στα εξής:
• Βελτίωση της κινητικότητας µέσα στην πόλη, κατανοµή της κίνησης ανά τύπο οχήµατος (%
αυτοκίνητο, ποδήλατο, περπάτηµα, τρένο κλπ)
• Παροχή καλύτερων υπηρεσιών ήπιας κινητικότητας (π.χ. προγράµµατα ενοικίασης ποδηλάτων,
διανοµή ποδηλάτων, προγράµµατα ενοικίασης αυτοκινήτων)
• Βελτίωση του συντονισµού ανάµεσα στο λιµάνι και την πόλη σε θέµατα µεταφοράς των
τουριστών από την άφιξή τους αλλά και κατά τη µετακίνησή τους εντός της πόλης και προς τα
κύρια αξιοθέατα, όπως την Ακρόπολη.
• Βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης και ανάληψη πρωτοβουλίας στην κατεύθυνση της
αλλαγής της στάσης των πολιτών, των επαγγελµατιών και των τουριστών, ώστε η κινητικότητα
αυτών να επιφέρει χαµηλότερες εκποµπές CO2, (π.χ. οργάνωση εκστρατείας µε στόχο τα
ξενοδοχεία να παρέχουν δωρεάν ποδήλατα στους φιλοξενούµενούς τους και καλύτερο
συντονισµό των υπηρεσιών µεταφοράς προς το λιµάνι και το αεροδρόµιο).
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