Ποια είναι τα
οφέλη χρήσης των
δημοσίων
συγκοινωνιών;

Βιώσιμη
κινητικότητα και
πολίτες σήμερα
Οι δημόσιες συγκοινωνίες σε σχέση με το αυτοκίνητο είναι:
Φιλικότερες προς το περιβάλλον:
Οι δημόσιες συγκοινωνίες εκπέμπουν 3 με 4 φορές
λιγότερους ρύπους από το Ι.Χ.

Προστατεύεις το περιβάλλον και μειώνεις
την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους
δρόμους.

Οικονομικά προσιτές για όλους: Μπορούν όλοι να
μετακινηθούν πιο οικονομικά και να αποκτήσουν πρόσβαση
στην εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία, την ψυχαγωγία.

Εξοικονομείς χρήματα.

Πιο ασφαλείς: Το ποσοστό θνησιμότητας από τροχαία
ατυχήματα για τις δημόσιες συγκοινωνίες είναι περίπου το
1/10 του αντίστοιχου για το αυτοκίνητο.

Μετακινείσαι με ασφάλεια.

Πιο βιώσιμες: Η αύξηση χρήσης λεωφορείων προάγει την
βιωσιμότητα και στους τρεις πυλώνες της: οικονομία,
περιβάλλον, κοινωνία, ενώ απελευθερώνει άμεσα πολύτιμο
δημόσιο χώρο.

Μειώνεις το κόστος για την κοινωνία,
στηρίζεις την ύπαρξη συγκοινωνίας
στην περιοχή σου και συμβάλλεις στην
ανακατανομή δημόσιων χώρων στους
πολίτες.

Πώς να χρησιμοποιώ «αποτελεσματικά και σωστά» τις δημόσιες συγκοινωνίες;
1. Μάθε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου.
2. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πρόσεχε τα προσωπικά σου αντικείμενα. Φόρα τη μάσκα σου ώστε να
καλύπτει μύτη και στόμα επαρκώς.
3. Κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το λεωφορείο πρόσεχε τις κινήσεις σου και βάλε αντισηπτικό!
4. Χρησιμοποίησε την τηλεματική του ΟΑΣΘ ώστε να ενημερωθείς για τις ώρες άφιξης των λεωφορείων στις
στάσεις, τα δρομολόγια, κλπ.
5. Προσπάθησε να συνδυάζεις το ποδήλατο και το περπάτημα με τις δημόσιες συγκοινωνίες, ώστε να
ακολουθείς την οικονομικότερη και ταχύτερη διαδρομή.

Εμπλοκή κοινού για βιώσιμη κινητικότητα στο ευρωπαϊκό έργο PE4Trans
Το έργο PE4Trans, στο οποίο η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ μετέχει ως εταίρος,
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe του ΕΤΠΑ και ασχολείται με την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της εμπλοκής πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού
στρατηγικής.
Προς αυτή την κατεύθυνση, συγκροτήθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών η οποία πραγματοποιεί
συναντήσεις και συν-διαμορφώνει τις δράσεις που θα προταθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
προς υλοποίηση στο τελικό Σχέδιο Δράσης που θα προκύψει.
Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη τρεις συναντήσεις! Ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών
και συμμετοχή σας στον συνεχιζόμενο διάλογο για τις βιώσιμες μετακινήσεις στην πόλη,
στον εξής σύνδεσμο στο facebook ή μέσω QR code:
https://www.facebook.com/SumvouleutikiEpitropiPolitonPE4Trans/
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο PE4Trans:
https://www.interregeurope.eu/pe4trans/

