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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ Β΄Β΄: : 
ΔΗΜΟΣΙΕΣΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ



ΒΑΣΙΚΕΣΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ & & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ [1/2][1/2]

 Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες (ΔΑΣ) αποτελούν
την ραχοκοκαλιά του συστήματος μεταφορών και τη
βάση κάθε σχεδίου παροχής συνολικής
«κινητικότητας» των κατοίκων στο Πολεοδομικό
Συγκρότημα (ΠΣΘ) και στην ευρύτερη περιοχή
Θεσσαλονίκης

 Διαμόρφωση και τήρηση Πολιτικής Αστικών
Μεταφορών που βασίζεται σε ορθολογική διαχείριση
της κυκλοφορίας λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες
κάθε φορά μεταφορικές υποδομές καθώς και τα
πολεοδομικά και λειτουργικά δεδομένα της περιοχής.



ΒΑΣΙΚΕΣΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΑΡΧΕΣ & & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ [2/2][2/2]

 Ύπαρξη θεσμοθετημένου φορέα
μητροπολιτικής εμβέλειας με αρμοδιότητες, 
στελέχωση, πόρους και μέσα που να του
επιτρέπουν να διαμορφώνει και να εφαρμόζει
στη πράξη ολοκληρωμένα στρατηγικά
συγκοινωνιακά σχέδια (integrated transport 
master plans) παράλληλα με την ανάθεση και
εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου των
Φορέων Δημοσίων Συγκοινωνιών και την
διαχείριση της κινητικότητας προσώπων



ΔΟΜΗΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ιεραρχική δομή αποτελούμενη από
 Γραμμές μέσων σταθερής τροχιάς, όπως

προαστιακός σιδηρόδρομος, μετρό, τραμ (ή/και
monorail)

 Λεωφορειακές γραμμές κορμού στην αστική και
στις περιαστικές ή υπεραστικές περιοχές

 Λοιπές τροφοδοτικές ή τοπικές λεωφορειακές
γραμμές καθώς και ειδικές γραμμές

 Άλλες γραμμές μαζικής μεταφοράς, όπως για
παράδειγμα θαλάσσια συγκοινωνία



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Ανάγκη άμεσης επέκτασης της υπό κατασκευή
γραμμής, στο Ανατολικό άκρο της, προς Καλαμαριά, 
και κατασκευής του αμαξοστασίου στην περιοχή της
Μίκρας

 Εκπόνηση μελετών για ταχεία ωρίμανση των
επεκτάσεων του Μετρό ανατολικά και δυτικά με
ταυτόχρονη ανάπλαση / ανάπτυξη περιοχών και
δημιουργία ολοκληρωμένων πολυτροπικών
συγκοινωνιακών κέντρων



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙΚΑΙ

ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΣΑΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣΤΡΟΧΙΑΣ [1/2][1/2]

 Επέκταση Δυτικά κατά μήκος του άξονα της
οδού Λαγκαδά προς Σταυρούπολη και
Ευκαρπία μέχρι το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου

 Επέκταση Ανατολικά από Μίκρα μέχρι
Αεροδρόμιο

 Επέκταση Δυτικά στην περιοχή δήμων
Αμπελοκήπων / Ευόσμου

 Δημιουργία δεύτερου κλάδου βασικής
γραμμής προς Τούμπα – Χαριλάου – Πυλαία



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙΚΑΙ
ΓΙΑΓΙΑ ΜΕΣΑΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣΤΡΟΧΙΑΣ [2/2][2/2]

 Επέκταση γραμμής από Αεροδρόμιο προς
Δήμο Θερμαϊκού

 Κατασκευή 2 συνδετηρίων γραμμών τραμ στη
δυτική και ανατολική Θεσσαλονίκη αντίστοιχα
(η δεύτερη μόνον εφόσον δεν κατασκευασθεί ο
δεύτερος κλάδος της βασικής γραμμής του
Μετρό προς Τούμπα-Χαριλάου-Πυλαία)

 Σύνδεση περιοχής Σίνδου με Προαστιακό
Σιδηρόδρομο σε υπάρχουσα γραμμή ΟΣΕ ή με
νέο κλάδο Μετρό







ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΚΕΝΤΡΩΝ

 Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός
 Τερματικός Σταθμός Μετρό στη Μίκρα Καλαμαριάς
 Τερματικός Σταθμός Μετρό στο Στρατόπεδο
Καρατάσου / Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

 Περιοχή Ν. Ελβετίας / Νοτιοανατολική Πύλη
Θεσσαλονίκης

 Διερεύνηση άλλων θέσεων σε συνδυασμό με τις
επεκτάσεις των μέσων σε σταθερή τροχιά



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ [1/3][1/3]

 Κριτήρια επιλογής:
 Η σταδιακή διαμόρφωση με κάθε νέο έργο ενός πληρέστερου

δικτύου Δημοσίων Συγκοινωνιών με ραχοκοκαλιά τα μέσα
σταθερής τροχιάς και συμπληρωματικά τις λεωφορειακές
γραμμές κορμού και τις λοιπές γραμμές τροφοδοτικού χαρακτήρα

 Δημιουργία προϋποθέσεων για διασύνδεση με το δίκτυο των
οδικών μεταφορών, και κυρίως σε θέσεις, όπου υπάρχουν ή
μπορούν να κατασκευασθούν πολυτροπικά συγκοινωνιακά
κέντρα και χώροι στάθμευσης και μετεπιβίβασης (park & ride)

 Επίτευξη κυκλοφοριακής ανακούφισης σε τμήματα με ιδιαίτερα
κυκλοφοριακά προβλήματα

 Ελαχιστοποίηση των επιδράσεων στη λειτουργία του όλου
συστήματος

 Δυνατότητα γρήγορης υλοποίησης των έργων (διαδικασίες
ωρίμανσης, διαδικασίες διαγωνισμών, σύναψη δημοσίων
συμβάσεων)



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ [2/3][2/3]

 Η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά.
 Η δημιουργία πολυτροπικού συγκοινωνιακού
κέντρου στη Μίκρα Καλαμαριάς

 Η επέκταση του Μετρό προς Σταυρούπολη και
Ευκαρπία και η δημιουργία πολυτροπικού
συγκοινωνιακού κέντρου στην περιοχή Στρατοπέδου
Καρατάσου / Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

 Η επέκταση του Μετρό προς Αεροδρόμιο και η
πρόβλεψη για συνέχιση προς Δήμο Θερμαϊκού



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ [3/3][3/3]

 Η επέκταση του Μετρό προς Αμπελοκήπους και
Εύοσμο και η ενδεχόμενη επέκταση προς Σίνδο
(ΔΕΘ)

 Η επέκταση της γραμμής του Μετρό προς την
Πυλαία από Τούμπα και Χαριλάου. 

 Η κατασκευή νέων Λεωφορειολωρίδων σε πολλούς
δήμους της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης.

 Ο προαστιακός σιδηρόδρομος προς Σίνδο και προς
τις πόλεις δορυφόρους της Θεσσαλονίκης
δεδομένου ότι οι υποδομές υπάρχουν (γραμμές) και
η λειτουργία του έχει αξιολογηθεί θετικά σε σειρά
μελετών



ΑΛΛΕΣΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Οριστικοποίηση τευχών διακήρυξης μελετών
συγκοινωνιακού σχεδιασμού

 Έναρξη ανοιχτού διαλόγου (διαβούλευση) για
την θαλάσσια συγκοινωνία στο Θερμαϊκό
κόλπο

 Περαιτέρω ισχυροποίηση συνεργασίας των
εμπλεκομένων φορέων της Θεσσαλονίκης
(ΣΑΣΘ, ΟΡΘ, ΕΟΑΕ, ΟΛΘ, ΔΕΘ,κλπ)


