
Βουλευτικές Εκλογές Οκτωβρίου 2009 – Ερωτηματολόγιο για τα κόμματα

Οι  οργανώσεις  πολιτών  «ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ»  (www.podilates.gr),  «ΠΕΖΗ»  (www.pezh.gr)  και  «Δίκτυο 
Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ»  (www.epivatis.gr)  απευθύνουν  το  παρακάτω  ερωτηματολόγιο  στα  κόμματα  που 
συμμετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009. Παρακαλούμε για την έγκαιρη απάντηση 
των ερωτήσεων. Οι απαντήσεις των κομμάτων θα δημοσιευτούν στις ιστοσελίδες των οργανώσεων.

Σχετικά με:

…  το Αυτοκίνητο  

1. Θα θέσετε ως προτεραιότητα του κυκλοφοριακού σχεδιασμού στην ελληνική πόλη τον περιορισμό 
του  αυτοκινήτου  και  την  προώθηση  της  Δημόσιας  Συγκοινωνίας,  του  περπατήματος  και  του 
ποδηλάτου;

2. Θα  δώσετε  έμφαση  στην  απελευθέρωση  των  ιστορικών  και  των  σύγχρονων  κέντρων  από  το 
αυτοκίνητο;

3. Δεσμεύεστε ότι  κάθε χρηματοδότηση νέου αστικού οδικού έργου θα πρέπει  να συνοδεύεται  από 
τουλάχιστον  ισοβαρή  χρηματοδότηση  για  έργα  που  αφορούν  στα  υπόλοιπα  μέσα  μετακίνησης 
(Δημόσια Συγκοινωνία, περπάτημα, ποδήλατο); 

4. Θα  προωθήσετε  έργα  για  την  εγκατάσταση  συνθηκών  ήπιας  κυκλοφορίας  και  μείωσης  των 
ταχυτήτων στις γειτονιές;

…το Περπάτημα

1. Θα  θέσετε  την  ασφαλή  και  άνετη  κίνηση  των  πεζών  και  των  ΑΜΕΑ ως  προτεραιότητα  του 
κυκλοφοριακού σχεδιασμού στην ελληνική πόλη; 

2. Θα προχωρήσετε  σε  τακτικές  ενημερωτικές  εκστρατείες  για  τα δικαιώματα των πεζών στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και στα σχολεία;

3. Πως θα διασφαλίσετε ώστε κάθε αστυνομικός να εφαρμόζει των Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) 
σε σχέση με τους πεζούς;

4. Τα  πεζοδρόμια  που  υπάρχουν  και  αυτά  που  κατασκευάζονται  είναι  συνήθως  ακατάλληλα  και 
ανασφαλή για την κίνηση των πεζών. Τεράστια ποσά σπαταλώνται στην κατασκευή και συντήρηση 
ακατάλληλων πεζοδρομίων, ειδικά πριν τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τι θα κάνετε ώστε να 
αποκτήσουμε  καλά  πεζοδρόμια  και  χώρους  πεζών,  ώστε  να  μπορούμε  να  κινούμαστε  και  να 
χαιρόμαστε τις ζωή μας στις πόλεις και τα χωριά; 

5. Γνωρίζετε τις ελληνικές προδιαγραφές για τα πεζοδρόμια, καθώς και τις προδιαγραφές του ΟΟΣΑ και 
τι γνώμη έχετε για την εφαρμογή τους;

…το Ποδήλατο

1. Προτίθεστε  να αφαιρέσετε  οδικό χώρο από το αυτοκίνητο για  την κατασκευή δικτύων υποδομής 
ποδηλάτου στα κέντρα των ελληνικών πόλεων;

2. Ποιος είναι ο στόχος για το ποσοστό χρήσης του ποδηλάτου στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι σήμερα 
είναι 1% και πως θα τα επιτύχετε;

3. Θα επιτρέψετε την είσοδο των ποδηλάτων στο μετρό και  θα διευκολύνετε περαιτέρω με διάφορα 
μέτρα τη μεταφορά του από τα υπόλοιπα αστικά και υπεραστικά μέσα δημόσιας συγκοινωνίας;

4. Δεσμεύεστε ότι σε κάθε νέο υπεραστικό οδικό έργο (με εξαίρεση τους αυτοκινητοδρόμους) θα πρέπει 
να προβλέπεται και λωρίδα υποδομής ποδηλάτου;

5. Θα διευκολύνεται την αγορά ποδηλάτων μέσω οικονομικών κινήτρων (π.χ. επιδότηση, κατάργηση ή 
μείωση του ΦΠΑ);

…τη Δημόσια Αστική Συγκοινωνία

1. Θα εφαρμόσετε πρόγραμμα επέκτασης και προστασίας των λεωφορειολωρίδων στην Αθήνα και σε 
άλλες ελληνικές πόλεις; 

2. Θα προωθήσετε  άμεσα την πραγματική απόδοση προτεραιότητας («πράσινο κύμα») στο τραμ της 
Αθήνας  και  την περαιτέρω  ανάπτυξη  δικτύων τραμ σύμφωνα  με  υφιστάμενους  σχεδιασμούς  σε 
Αθήνα  (π.χ.  Πανεπιστημίου,  Πατησιών,  Αλεξάνδρας),  Πειραιά,  Πάτρα,  Ιωάννινα,  Βόλο  και  την 
εκπόνηση σχεδίων για άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις;

3. Θα προχωρήσετε σε μια δίκαιη κατανομή της επιδότησης του εισιτηρίου αστικής συγκοινωνίας στις 
ελληνικές πόλεις (ώστε να πάψει η προνομιακή μεταχείριση Αθήνας και Θεσσαλονίκης);
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4. Θα  ολοκληρώσετε  το  πρόγραμμα  αναδιάρθρωσης  των  λεωφορειακών  γραμμών  ώστε  να 
τροφοδοτούν και να συμπληρώνουν (και όχι να επικαλύπτουν) τις γραμμές του μετρό και των άλλων 
μέσων σταθερής τροχιάς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;

5. Θα προχωρήσετε στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για να αυξηθούν οι συχνότητες στο μετρό, 
τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τα τραμ;

…  τον Σιδηρόδρομο (Προαστιακό και Υπεραστικό)  

1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να πάρετε για να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση 
του σιδηροδρόμου σε βάρος των οδικών μεταφορών;

2. Θα  επιδιώξετε  άμεσα  (στα  πλαίσια  του  ΕΣΠΑ)  την  ολοκλήρωση  των  κρίσιμων  έργων  του 
Προαστιακού  στην  περιοχή  της  Αθήνας  (ηλεκτροκίνηση,  σηματοδότηση,  ανισοπεδοποίηση  ΣΚΑ-
Αθήνα-Πειραιάς,  Νέος  Επιβατικός  Σταθμός  Αθηνών)  και  την  επέκταση  του  ηλεκτροκίνητου 
προαστιακού προς το Λαύριο, το Λουτράκι και την Ραφήνα; Επίσης την πύκνωση των δρομολογίων 
του  Προαστιακού  με  πρόσληψη  του  απαιτούμενου  προσωπικού  και  προμήθεια  νέου  τροχαίου 
υλικού;

3. Θα επιδιώξετε  επίσης την επέκταση του Προαστιακού της Θεσσαλονίκης  στις  κατευθύνσεις  που 
προτείνει η σχετική μελέτη του ΣΑΣΘ (Χαλκιδική, Γιαννιτσά/Έδεσσα κλπ), με ένταξη των έργων στο 
ΕΣΠΑ;  Επίσης  την λειτουργία τοπικών προαστιακών δικτύων γύρω από τις  μεγάλες επαρχιακές 
πόλεις, κατά το πετυχημένο παράδειγμα της Καλαμάτας;

4. Θα αναθεωρήσετε τον παρόντα κυβερνητικό σχεδιασμό για έργα εκσυγχρονισμού αποκλειστικά στον 
σιδηροδρομικό ΠΑΘΕ και όχι και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας;

5. Θα παρέμβετε ώστε να ξαναμπούν τα δρομολόγια που κόπηκαν πρόσφατα στο δίκτυο του ΟΣΕ και 
μάλιστα με επιδότησή τους ως Υπηρεσίες Γενικότερου Οικονομικού Συμφέροντος, αναγνωρίζοντας 
στην πράξη την μεγάλη συμβολή του σιδηροδρόμου (ως Πράσινη Μεταφορά) στο Περιβάλλον, την 
Μείωση των ατυχημάτων,  την  Κυκλοφοριακή  Αποσυμφόρηση,  την Εξοικονόμηση Ενέργειας,  την 
Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής; 

…την  ανάπτυξη  βιώσιμου  και  επαρκούς  Δικτύου  Συγκοινωνιών  στην 
Περιφέρεια?

1. Θα προωθήσετε θεσμικές αλλαγές ώστε να αναλάβει ο Δεύτερος Βαθμός Αυτοδιοίκησης την ευθύνη 
(και τους πόρους) για τον συντονισμό, τον λειτουργικό σχεδιασμό, την επιδότηση και τον έλεγχο της 
παροχής συγκοινωνιακών υπηρεσιών σε αστικό, προαστιακό-τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για 
όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, τραίνα κλπ);

2. Θα λάβετε μέτρα για την εκλογίκευση του ανταγωνισμού μεταξύ σιδηροδρόμου και λεωφορείου και 
την δημιουργία διεπαφών και συμπληρωματικών / τροφοδοτικών υπηρεσιών μεταξύ τους;

3. Τι  προτίθεστε  να  κάνετε  (ή  να  προτείνετε)  ώστε  να  βελτιωθούν  οι  συνθήκες  ακτοπλοϊκής 
εξυπηρέτησης των νησιών του ελληνικού αρχιπελάγους;

 Δώστε χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για το πρόγραμμά σας προώθησης της βιώσιμης 
κινητικότητας  στις  ελληνικές  πόλεις  και  των  Πράσινων  Μεταφορών  (Σιδηρόδρομος,  
Συνδυασμένες Μεταφορές κλπ) σε ολόκληρη την χώρα, καθώς και τις θεσμικές αλλαγές που  
προβλέπετε (π.χ. ενοποίηση των υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών ή άλλες).
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