Σύντομη παρουσίαση καινοτομίας

Σύντομη περιγραφή καινοτομίας

Οικονομικά και αποτελεσματικά μέτρα «διάσωσης»
των συστημάτων δημοσίων συγκοινωνιών

Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις οι δημόσιες
συγκοινωνίες προσφέρουν μόνο τα βασικά,
ιδιαίτερα στις πόλεις της Ανατολικής και της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στις μικρότερες
πόλεις των νέων κρατών μελών. Παρέχουν μια
ελάχιστη κοινωνική υπηρεσία και δεν αποτελούν
ελκυστική ή βιώσιμη επιλογή μετακίνησης.
Ωστόσο,
υπάρχουν
αποτελεσματικά
και
φθηνά μέτρα τα οποία, όταν συνδυάζονται και
προσαρμόζονται ώστε να ταιριάζουν σε μια
περιοχή, μπορούν να εφαρμοστούν με σκοπό τη
«διάσωση» των τοπικών συστημάτων δημοσίων
συγκοινωνιών.

Περιγραφή του προβλήματος
Οι
προσανατολισμένες
στην
ποιότητα,
ελκυστικές και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες
δημόσιων συγκοινωνιών είναι ουσιαστικές και
αποτελούν εναλλακτική λύση των μετακινήσεων
με αυτοκίνητο. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι επαρκώς
χρηματοδοτούμενες και υπάρχει ισορροπία
μεταξύ όλων των τρόπων μετακίνησης. Ωστόσο, η
Ευρώπη περιλαμβάνει επίσης πολλές πόλεις που
παρέχουν μια κοινωνική υπηρεσία με ελάχιστα
οφέλη, η οποία δεν είναι ελκυστική ή βιώσιμη

Εικόνα 1: «Μαζική μεταφορά» αντί ελκυστικών δημόσιων
συγκοινωνιών. Σταθμός λεωφορείων Ilidza, Σαράγεβο (Βοσνία Ερζεγοβίνη).

επιλογή μετακίνησης. Αυτές οι πόλεις συνήθως
υποφέρουν από έλλειψη οικονομικής στήριξης
ή πολιτικών κινήτρων. Επιπλέον, τόσο η αρχή
όσο και ο φορέας εκμετάλλευσης έχουν ελάχιστες
προσδοκίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας του
στόλου. Κατά συνέπεια, τα επίπεδα κύρους,
ελκυστικότητας και χρήσης των μέσων μαζικής
μεταφοράς μειώνονται κατά πολύ.
Γενικά, τα σχέδια κινητικότητας προωθούν
τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, το
ποδήλατο και το περπάτημα ως υγιεινές και
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Οι χρήστες σε
πόλεις με ανεπαρκείς δημόσιες συγκοινωνίες
χρειάζεται να έχουν υπομονή και διαθέσιμο χρόνο
για τις μετακινήσεις τους, διότι οι ανταποκρίσεις
δεν είναι αξιόπιστες. Χωρίς κίνητρα ή επαρκή
χρηματοδότηση για ανάπτυξη, οι δημόσιες
συγκοινωνίες δεν αποτελούν πραγματική
εναλλακτική λύση για μεγάλο μέρος του
πληθυσμού. Ένα ανεπαρκές σύστημα δημόσιων
συγκοινωνιών ουσιαστικά κρατάει «ομήρους»
εκείνους που στηρίζονται αποκλειστικά σε αυτό
και δεν έχουν εναλλακτικούς τρόπους για να
μετακινηθούν. Το κοινό εγκαταλείπει τις υπηρεσίες
χαμηλής ποιότητας το συντομότερο δυνατόν για
χάρη ελκυστικότερων εναλλακτικών λύσεων και
στις περισσότερες περιπτώσεις στρέφεται στο
αυτοκίνητο. Ο αντίκτυπος είναι λιγότεροι ναύλοι
που μειώνουν τα έσοδα των επιχειρήσεων,
χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, μειωμένος αριθμός
επιβατών, αυξημένη συμφόρηση, ατμοσφαιρική
ρύπανση και άγχος όσον αφορά τις μετακινήσεις
για όλους τους χρήστες.
Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι δύσκολο να
χαρακτηρίσουμε το αυτοκίνητο ως ένα «σύμβολο
κύρους» των χρηστών, διότι χρησιμοποιείται
κυρίως με σκοπό να αποφύγουν χαμηλής
ποιότητας, μη αξιόπιστες και μη ελκυστικές

δημόσιες συγκοινωνίες καθώς και τα αραιά
δρομολόγια. Πολλοί χρήστες δεν μπορούν να
ακολουθήσουν τη διαδρομή της επιλογής τους
εξαιτίας αυτών των ζητημάτων, σε συνδυασμό με
τις ανεπαρκείς συνδέσεις. Γι’ αυτούς τους λόγους
οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι κατώτερες σε
σχέση με το αυτοκίνητο.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι αρχές αναφέρουν
την έλλειψη κατάλληλης χρηματοδότησης ως
τον λόγο για τον οποίο οι δημόσιες συγκοινωνίες
υπολειτουργούν. Ωστόσο, αυτή η απλή εξήγηση
απαλλάσσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
από την ευθύνη τους να βελτιώσουν το επίπεδο

Εικόνα 3: Το τραμ στην Οραντέα (Ρουμανία) περιμένει
ακινητοποιημένο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που
προκαλείται από τα αυτοκίνητα.

Εικόνα 2: Πρακτική οπτικοποιημένη λύση: Οι προσωρινές
αλλαγές σημειώνονται με κίτρινο στο χρονοδιάγραμμα του τραμ
του Μπρνο (Τσεχία).

υπηρεσιών ή να βρουν άλλους τρόπους ώστε να
βελτιωθούν τα ΜΜΜ. Τα ακριβά μέτρα και λύσεις,
όπως οι κατασκευές εγκαταστάσεων, η προμήθεια
υλικών και οι διαδικασίες παρεμβάσεων, δεν είναι
πάντα μονόδρομος προς τη βελτίωση. Οι πόλεις
πρέπει, επίσης, να εξετάσουν τη χρήση άλλων
οικονομικότερων και πιο αποτελεσματικών μέτρων.
Αυτά τα μέτρα μπορούν να προσαρμοστούν σε
όλα τα συστήματα δημόσιων μεταφορών.

Καλές / κακές πρακτικές και πώς
λειτουργούν

Εικόνα 4: Τρόλεϊ στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) που έχει
κολλήσει στην κίνηση.

συγκοινωνιών και την αύξηση της χρήσης τους.
Αυτή η σύντομη παρουσίαση υπογραμμίζει
κοινά προβλήματα και προσφέρει πιθανές λύσεις
για τις πόλεις και τους φορείς εκμετάλλευσης
διακρίνοντας δύο κατηγορίες: τις υποδομές
(«υλικό») και τα «ήπια» μέτρα («εφαρμογές»). Η
αξία κάθε παραδείγματος αξιολογείται με βάση το
ακόλουθο αριθμητικό σύστημα:

• Το επίπεδο -1 αντικατοπτρίζει ένα κακό
παράδειγμα,

• Το επίπεδο 0 υποδεικνύει ένα ουδέτερο

Οι πόλεις και οι δημόσιοι συγκοινωνιακοί φορείς
•
μπορούν να εξετάσουν μέτρα ή καινοτομίες, τα
οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την
ανασυγκρότηση ή τη «διάσωση» των δημόσιων .

παράδειγμα, και

Το επίπεδο +1 δείχνει ένα παράδειγμα ορθής
πρακτικής.
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Υλικό – Υποδομές
Τα κακά πρότυπα οχημάτων, υποδομών, δρόμων,
καλωδιώσεων, πλατφορμών, διασταυρώσεων,
σηματοδοτών κ.λπ. θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες
ταχύτητες, επικίνδυνες κυκλοφοριακές συνθήκες,
μείωση της άνεσης και αναξιόπιστη εξυπηρέτηση.
Η αναβάθμιση του υλικού τείνει να δημιουργεί
καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και υψηλότερα
επίπεδα εξυπηρέτησης για τους επιβάτες.

Εικόνα 7: Σταθμός λεωφορείων της Βάρνας (Βουλγαρία)
που δείχνει μια ποικιλία λειτουργιών. Τα κιόσκια των
διαφόρων παρόχων υπηρεσιών διασκορπίζονται μεταξύ των
καταστημάτων ρούχων και τηλεφωνίας.

η φυσική εμφάνιση όσο και οι συνθήκες
κυκλοφορίας του περιβάλλοντος κινητικότητας
είναι σημαντικές παράμετροι για την αντίληψη ως
προς τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Εικόνα 5: Καλώδια τρόλεϊ σε κακή κατάσταση στη Ρούσε
(Βουλγαρία) τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την πολύ αργή
εμπορική ταχύτητα των οχημάτων, καθιστώντας μειονεκτική τη
μετακίνηση με ηλεκτρικά οχήματα.

Επιχειρησιακή υποδομή και περιβάλλον
Οι οδικές συνθήκες αποτελούν πολύ σημαντικά
στοιχεία των δημόσιων συγκοινωνιών. Τόσο
Εικόνα 8: Λιγότερο ακριβές, ανανεωμένες ράγες τραμ στη
Βουδαπέστη (Ουγγαρία) μιας λιγότερο συχνής, δευτερεύουσας
γραμμής (51).

Επίπεδο -1: Σε πολλές πόλεις, όπου οι αστικές
μετακινήσεις έχουν κακή φήμη ή περιορισμένη
οικονομική στήριξη, τα πρότυπα των υποδομών
των δημόσιων συγκοινωνιών είναι χαμηλά και τα
ΜΜΜ δεν αποτελούν προτεραιότητα.

Εικόνα 6: Αποδιοργάνωση των χώρων κινητικότητας: Σταθμός
μετρό στη Βουδαπέστη με χαμηλής ποιότητας καταστήματα και
άσχημη παρουσίαση των τιμών.

Οι ποιοτικές υποδομές είναι σημαντικές όταν
η λειτουργικότητα της κινητικότητας είναι
απαραίτητη για τις εμπορικές δραστηριότητες.
Τα κακής ποιότητας περιβάλλοντα κινητικότητας
δεν είναι ελκυστικά όσον αφορά τη διεξαγωγή
εμπορικών δραστηριοτήτων.

Επίπεδο 0: Οι βελτιώσεις στους δρόμους και σε
άλλα στοιχεία των υποδομών μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών, ακόμη και αν οι βελτιώσεις αυτές αποτελούν
ελάχιστα προηγμένες τεχνολογικά παρεμβάσεις.

Εικόνα 9: Περιοχή απαλλαγμένη από τα αυτοκίνητα με
βελτιωμένες, υψηλής ποιότητας γραμμές τραμ στο κέντρο της
πόλης Τιμισοάρα (Ρουμανία).

Εικόνα 10: Κοινόχρηστη λωρίδα δημόσιων συγκοινωνιών για
τραμ, τρόλεϊ και λεωφορεία, με προτεραιότητα στις δημόσιες
συγκοινωνίες στις διαβάσεις (Σέγκεντ, Ουγγαρία).

Επίπεδο +1: Στις περιπτώσεις στις οποίες οι
αναβαθμίσεις υψηλότερης ποιότητας προσφέρουν βελτιωμένη υποδομή, είναι σημαντικό να
δοθεί προτεραιότητα στα Μ.Μ.Μ. προκειμένου
να επαναπροσδιοριστεί η ικανότητά τους να δημιουργούν οφέλη όσον αφορά το χρόνο των μετακινήσεων και να ανταγωνιστούν τη χρήση του
αυτοκινήτου.
Οχήματα / Στόλος
Η ανανέωση του στόλου συχνά επιδοτείται, αλλά
όχι στα απαιτούμενα επίπεδα. Κατά συνέπεια,
αγοράζονται μεταχειρισμένα λεωφορεία, τραμ ή
τρόλεϊ. Η λειτουργία τους είναι συχνά προβληματική λόγω έλλειψης της κατάλληλης κουλτούρας.
Η αγορά οχημάτων χαμηλής ποιότητας ή / και σειρών οχημάτων των οποίων η παραγωγή έχει διακοπεί, συχνά οδηγεί σε μερική χρήση ή απόσυρση από την υπηρεσία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποια ολοκληρωμένα συστήματα τρόλεϊ ή τραμ παραμένουν εκτός
λειτουργίας λόγω προβλημάτων στις υποδομές
(συστήματα τρόλεϊ εκτός λειτουργίας: π.χ. Βελίκο Τίρνοβο (Βουλγαρία) 2009, Ντόμπριτς (Βουλγαρία) 2014, Πέρνικ (Βουλγαρία) 2015, συστήματα τραμ εκτός λειτουργίας: π.χ. Μπρασόβ (Ρουμανία) 2006, Κωνστάντζα (Ρουμανία) 2008, Ρέσιτσα
(Ρουμανία) 2011).
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό κατά τη διαδικασία
αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:

• Η ηλικία και η τεχνική κατάσταση των οχημά-

των: Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι
αρχικοί διαχειριστές αποφάσισαν να αποσύρουν τα εν λόγω οχήματα από την υπηρεσία;

• Ποια είναι η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των
Εικόνα 11: Γραμμές τραμ που καλύπτονται από πράσινο στην
Οραντέα (Ρουμανία) με μεταχειρισμένα τραμ από το Βερολίνο
ως ποιοτική βελτίωση.

μεταχειρισμένων οχημάτων και κατά πόσο είναι βιώσιμα για μακροπρόθεσμη χρήση;
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• Μέγεθος του στόλου: Είναι δυνατή η απόκτη-

ση ενός αρκετά μεγάλου αριθμού οχημάτων
ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία τους,
ή είναι διαθέσιμες μόνο μικρές σειρές (που
έχουν διακοπεί) οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποσπασματική δομή λειτουργίας;

• Αναβάθμιση των οχημάτων ώστε να αντανακλούν την εταιρική ταυτότητα: Τι είναι απαραίτητο να γίνει για την αναβάθμιση των οχημάτων αυτών, ώστε να αντικατοπτρίζουν την
εταιρική ταυτότητα των νέων διαχειριστών; Η
εσωτερική και εξωτερική σήμανση των οχημάτων, όπως για παράδειγμα η αλλαγή χρώματος των οχημάτων, η κατανομή των καθισμάτων και η επισκευή τους, η χρήση μιας ή
πολλαπλών θυρών κ.λπ.

Επίπεδο -1: Όταν αγοράζονται μεταχειρισμένα
οχήματα, σειρών η κυκλοφορία των οποίων έχει
διακοπεί, δεν είναι εγγυημένη η αξιόπιστη διάρκεια ζωής και λειτουργίας τους, τόσο από τεχνική
άποψη όσο και από πλευράς εύρεσης ανταλλακτικών. Η χρήση μεταχειρισμένων οχημάτων τονίζει
το γεγονός ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν χαμηλό επίπεδο και αυτή η αντίληψη και κουλτούρα
αποτελεί κομβικό σημείο. Σε πολλές περιπτώσεις,
δεν υπάρχει ούτε εταιρική ταυτότητα, γεγονός που
οδηγεί στην κακή εσωτερική και εξωτερική αντίληψη των πολιτών για τα οχήματα.
Επίπεδο 0: Η λειτουργία του στόλου βελτιώνεται όταν ένας ολόκληρος στόλος μεταχειρισμένων
οχημάτων προέρχεται από μια πηγή, επειδή είναι ευκολότερη η προμήθεια εργαλείων και εξαρτημάτων συντήρησης. Ωστόσο, η απουσία εταιρικής ταυτότητας για το καθεστώς του νέου φορέα
θα δημιουργήσει μια κακή εικόνα.

Εικόνα 12: Σχετικά σύγχρονα τρόλεϊ Neoplan Kiepe N6020 που
ανήκαν αρχικά στο σύστημα Basel, στη Ρούσε (Βουλγαρία) τα
οποία αποσύρθηκαν λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων.

Εικόνα 13: Λεωφορείο που άνηκε στην SBG στο Φράιμπουργκ
ιμ Μπράισγκαου (Γερμανία) βρίσκεται στη Βάρνα (Βουλγαρία).
Ωστόσο λόγω της μαζικής παραγωγής αυτού του μοντέλου (Mercedes-Benz O405G), μπορεί να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη
λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έπειτα από πολλά
χρόνια στο νέο διαχειριστή, η εταιρική ταυτότητα του αρχικού
ιδιοκτήτη απεικονίζεται ακόμα στο λεωφορείο.

Εικόνα 14: Καθημερινή λειτουργία: Μεταχειρισμένο τρόλεϊ στο
Σαράγεβο (Βοσνία – Ερζεγοβίνη), το οποίο εξυπηρετούσε
αρχικά επιβάτες στο Σόλινγκεν (Γερμανία).

Εικόνα 15: Το πρώην λεωφορείο VanHool newAG300 της
Ουτρέχτης (Ολλανδία), το οποίο λειτουργεί ως μεταχειρισμένο
όχημα στη Βουδαπέστη. Εξοπλισμένο με κλιματισμό και
αναβαθμισμένο με την εταιρική ταυτότητα της Βουδαπέστης
(BKK) βελτιώνει την ελκυστικότητα του στόλου.

Εσωτερικοί χώροι
Από την πλευρά των επιβατών, το εσωτερικό
είναι η πιο σημαντική πτυχή των οχημάτων.
Παρόλο που η εξωτερική εμφάνιση είναι
σημαντική, το εσωτερικό είναι το περιβάλλον στο
οποίο ο χρήστης βιώνει την εμπειρία των ΜΜΜ.
Καθαροί και αναβαθμισμένοι εσωτερικοί χώροι
παρέχουν άνεση και αυξάνουν την εμπιστοσύνη
των χρηστών στα οχήματα και την υπηρεσία.
Επίπεδο -1: Τα οχήματα των ανεπαρκώς
χρηματοδοτούμενων στόλων δεν είναι ελκυστικά
λόγω έλλειψης αναβάθμισης και τακτικού
καθαρισμού των επιφανειών και των καθισμάτων.

Εικόνα 17: Μεταχειρισμένο τραμ από τη Φρανκφούρτη
(Γερμανία) στο Κατοβίτσε (Πολωνία) με τα εταιρικά χρώματα
των τραμ της Σιλεσίας, μετά από πλήρη ανακαίνιση και
ενσωματωμένο χαμηλό δάπεδο στο μεσαίο τμήμα.

Επίπεδο 0: Σε πολλές πόλεις οι εταιρείες
μεταφορών και οι αρχές προσπαθούν να
διατηρήσουν τα οχήματα καθαρά, τόσο έξω όσο
και μέσα. Ως εκ τούτου, ακόμη και τα παλαιότερα
οχήματα μπορεί να είναι ελκυστικά και φιλικά
προς το χρήστη.
Επίπεδο +1: Σε σύγκριση με το κόστος αγοράς
νέων ή μεταχειρισμένων οχημάτων, η αναβάθμιση
της ποιότητας των εσωτερικών χώρων είναι μια
επένδυση χαμηλού κόστους. Είναι σημαντικό
να χρησιμοποιούνται οι πιο άνετες λύσεις και
να ενσωματώνονται χαρακτηριστικά εταιρικής
ταυτότητας όσον αφορά την επιλογή χρωμάτων
και υλικών.

Εικόνα 16: Μεταχειρισμένο τραμ από τη Φρανκφούρτη
(Γερμανία) στο Κατοβίτσε (Πολωνία) με τα εταιρικά χρώματα
των τραμ της Σιλεσίας χωρίς ανακαίνιση.

Εικόνα 18: Τρόλει στο Σαράγεβο (Βοσνία – Ερζεγοβίνη) από το
1984, που παλαιότερα βρισκόταν στο Σόλινγκεν (Γερμανία). Το
εσωτερικό είναι βρώμικο και δεν είναι καθόλου ελκυστικό.

Εικόνα 19: Σχεδόν 40 ετών τραμ της εταιρείας Tatra στο
Βερολίνο (Γερμανία) 20 χρόνια μετά τον εκσυγχρονισμό. Το
εσωτερικό είναι αρκετά καθαρό και δείχνει τα αποτελέσματα της
καθημερινής συντήρησης.
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«Ήπια» στοιχεία (Λογισμικό)

Χάρτες δικτύου

Τα «ήπια» στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών.
Παρέχουν φιλική προς το χρήστη και
πελατοκεντρική κινητικότητα και πληροφόρηση.
Τα «ήπια» στοιχεία συνήθως δεν είναι δαπανηρά
(σε σύγκριση με τον συνολικό προϋπολογισμό
των δημοσίων συγκοινωνιών), αλλά πρέπει να
περιέχουν εταιρική σήμανση και συνεπή οπτική
εμφάνιση.

Οι χάρτες δικτύου απεικονίζουν τη σταθερότητα
του συστήματος παρέχοντας στους χρήστες
πληροφορίες για τις διαδρομές και τις
διασυνδέσεις. Τόσο οι στατικές όσο και οι
δυναμικές λύσεις είναι ευπρόσδεκτες, τόσο στις
στάσεις, όσο και στα οχήματα και σε όλες τις
ψηφιακές πλατφόρμες.

Σε πολλές πόλεις δεν υπάρχουν υπηρεσίες
πληροφόρησης για τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Το επιχείρημα είναι συχνά ότι οι δημόσιες
συγκοινωνίες προορίζονται για τους ντόπιους,
οι οποίοι γνωρίζουν το δίκτυο και έχουν
αποστηθίσει τα ωράρια. Συνεπώς, οι φορείς
εκμετάλλευσης δημοσίων συγκοινωνιών συχνά
δεν ενδιαφέρονται να παρέχουν ή να βελτιώνουν
την πληροφόρηση. Απουσιάζουν στατικά στοιχεία
(π.χ. χρονοδιαγράμματα, χάρτες δικτύου) ή / και
δυναμικά στοιχεία (π.χ. σύστημα πληροφόρησης
επιβατών σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες
σχετικά με τις ανταποκρίσεις) ή εμφανίζουν Εικόνα 21: Χάρτης δικτύου χαμηλής ποιότητας στο Székesfe(Ουγγαρία), ο οποίος απεικονίζει μόνο τις γραμμές χωρίς
απαρχαιωμένες ή άχρηστες πληροφορίες. Αυτό hérvár
στάσεις και χωρίς σαφή ένδειξη των διαφορετικών γραμμών.
μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη χρήση Αποτελεί μόνο μια επισκόπηση και όχι μια σωστή δομή των
των μέσων μαζικής μεταφοράς, διότι συμβάλλει γραμμών.
στο πρόβλημα της εγκατάλειψης του συστήματος
από τους υπάρχοντες χρήστες με την πρώτη Επίπεδο -1: Σε ορισμένες πόλεις οι χάρτες των
μέσων μαζικής μεταφοράς δεν είναι ευρέως διαευκαιρία.
θέσιμοι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ντόπιοι μετακινούνται σύμφωνα με την έως τότε εμπειρία τους,
ενώ οι τουρίστες πρέπει να ρωτούν άλλους για να
λάβουν πληροφορίες για τις μετακινήσεις τους.

Εικόνα 20: Χρήση των συμβόλων της εταιρείας των δημόσιων
συγκοινωνιών στα υφάσματα των καθισμάτων στο πρόσφατα
αγορασμένο τραμ του Κατοβίτσε (Πολωνία).

Εικόνα 22: Δίκτυο σιδηροδρομικών μεταφορών σε επίπεδο
λειτουργικών αστικών περιοχών στην οροφή του προαστιακού
στο Μόναχο.

Επίπεδο 0: Στις περιπτώσεις στις οποίες διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών είναι υπεύθυνοι για διαφορετικές διαδρομές και δεν εμφανίζονται μαζί
σε ένα συνολικό χάρτη, η πόλη παρουσιάζει κατακερματισμό των υπηρεσιών δημοσίων συγκοινωνιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαδρομές
εμφανίζονται χωρίς στάσεις ή κάθε διαφορετική
διαδρομή χρησιμοποιώντας το ίδιο χρώμα.

Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός αρχών ή φορέων
εκμετάλλευσης μπορούν, επίσης, να παραχθούν
συγκεκριμένοι χάρτες των διάφορων επιμέρους
περιοχών για τις υπηρεσίες μεταφορών και ειδικά διαμορφωμένοι χάρτες για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα ένας χάρτης προσβασιμότητας.

Εικόνα 23: Δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών μιας περιοχής στη
Βουδαπέστη (Ουγγαρία)1.

Εικόνα 25: Χρονοδιάγραμμα τοπικού λεωφορείων στο Székesfehérvár (Ουγγαρία) που δείχνει μόνο τους χρόνους αναχώρησης
από τον τερματισμό. Έτσι ο χρήστης πρέπει να προσθέσει
συγκεκριμένα λεπτά ώστε να μάθει το χρόνο άφιξης στη
συγκεκριμένη στάση.

Επίπεδο +1: Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πόλεις και οι λειτουργικές αστικές περιοχές έχουν
ολοκληρωμένες λύσεις μετακινήσεων, παρέχουν
χάρτες μεγάλης ακρίβειας οι οποίοι δείχνουν τις
σιδηροδρομικές υπηρεσίες (π.χ. μετρό, προαστιακός, τραμ, σιδηροδρομικές γραμμές) ή / και
το σύνολο των υπηρεσιών όλων των παρόχων.

Εικόνα 26: Συχνότητες (20, 30, 40, 60 λεπτά) αντί για ακριβείς
χρόνους αναχώρησης σε στάση λεωφορείου στη Βάρνα
(Βουλγαρία). Οι χρήστες δεν μπορούν να υπολογίσουν τις ώρες
αναχώρησης.
Εικόνα 24: Μόνο οι δύο γραμμές (7, 47) παρουσιάζονται σε
αυτή τη στάση τραμ στο Βουκουρέστι (Ρουμανία), ενώ δεν
απεικονίζονται χρονοδιαγράμματα και συχνότητες.

1

https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf
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Εικόνα 29: Φιλική προς το χρήστη, οπτικά ολοκληρωμένη στο
χαρτί δομή χρονοδιαγράμματος σε στάση λεωφορείου του
Μάαστριχτ (Ολλανδία).

Εικόνα 27: Τα δρομολόγια στη Μπάια Μάρε (Ρουμανία) είναι
διαθέσιμα αλλά δεν εμπεριέχουν τις διαδρομές των γραμμών και
βρίσκονται σε πυλώνες, κάτι το οποίο δεν αποτελεί καλαίσθητο
τρόπο παροχής πληροφοριών.

Επίπεδο -1: Πολλοί φορείς δημοσίων συγκοινωνιών δεν παρέχουν χρήσιμες, επιτόπιες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο αναχώρησης και
πληροφορίες για τη διαδρομή ή τη συχνότητα
των υπηρεσιών. Ελλείψει αυτών των πληροφοριών οι χρήστες θα εγκαταλείψουν το σύστημα.

Επίπεδο 0: Δεν είναι ασυνήθιστο η μόνη διαθέσιμη πληροφορία να είναι η ώρα αναχώρησης.
Η πληροφόρηση σχετικά με τις αναχωρήσεις και Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης είναι υπεύτη διάρκεια των διαδρομών αποτελεί ένα από τα θυνος για τον υπολογισμό του χρόνου μετακίνηπιο ευαίσθητα στοιχεία της ταξιδιωτικής εμπειρίας. σης προς μια δεδομένη στάση. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φιλική προς το χρήστη ή πρακτική,
διότι η διάρκεια μιας διαδρομής μπορεί να ποικίλει πολύ ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες παρέχουν
μόνο τη συχνότητα κάθε γραμμής και όχι τους
ακριβείς χρόνους αναχώρησης, γεγονός που καθιστά απρόβλεπτο τον χρόνο αναμονής για τον
χρήστη.
Χρονοδιαγράμματα

Επίπεδο +1: Στις περισσότερες πόλεις, τα χρονοδιαγράμματα δείχνουν τις ακριβείς αναχωρήσεις από μια συγκεκριμένη στάση, βοηθώντας
τους επιβάτες να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο.
Εικόνα 28: Ακριβές χρονοδιάγραμμα που δείχνει τις ακριβείς
αναχωρήσεις και τα δρομολόγια της γραμμής στη Βουδαπέστη2.2

2

https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2005/20180616/11.pdf

Πληροφορίες για τους επιβάτες εντός και
εκτός των οχημάτων και στις εγκαταστάσεις /
χώρους κινητικότητας

Εικόνα 30: Κλασσική πινακίδα που δείχνει την αφετηρία
και το τέρμα μιας γραμμής τρόλεϊ στη Σόφια. Δε διατίθενται
πληροφορίες σχετικά με το δρομολόγιο και τις στάσεις.

Είναι σημαντικό να εμφανίζονται βασικές ή πιο
σύνθετες πληροφορίες στους επιβάτες κατά τη
διάρκεια της διαδρομής τους, σε στάσεις και συνδέσεις. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να προβάλλονται μέσα ή έξω από το όχημα και να είναι
στατικές ή δυναμικές. Ο χρήστης εκτιμά περισσότερο το περιεχόμενο των πληροφοριών παρά
τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Οικονομικές
λύσεις μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές
και να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες
στους επιβάτες.

Εικόνα 31: Μεταχειρισμένο τρόλεϊ από το Μιλάνο (Ιταλία) στη
μετέπειτα λειτουργία του στη Ρούσε (Βουλγαρία). Η αρχική
επιγραφή που δείχνει τον τερματικό σταθμό του Μιλάνου
εξακολουθεί να είναι στη θέση της, ενώ ο αριθμός γραμμής της
γραμμής της Ρούσε βρίσκεται στο παρμπρίζ, με την αφετηρία
και το τέρμα να εμφανίζονται με μικρή γραμματοσειρά.
Εικόνα 33: Τα λεωφορεία στο Székesfehérvár (Ουγγαρία)
εμφανίζουν στην μπροστινή τους οθόνη την αφετηρία και το
τέρμα ταυτόχρονα και τα στοιχεία αυτά παραμένουν αμετάβλητα
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι άπειροι χρήστες δε
γνωρίζουν ποια είναι η ακριβής κατεύθυνση του λεωφορείου.
Θα ήταν μια διόρθωση βασικού επιπέδου η προβολή μόνο
της σχετικής κατεύθυνσης και η αλλαγή της στους τερματικούς
σταθμούς.

Εικόνα 32: Τοπικό λεωφορείο στην πόλη Veszprém (Ουγγαρία),
που δείχνει στην επιγραφή στο πάνω μέρος “τοπικό λεωφορείο”
και στο κάτω τον αριθμό “6”. Ο αριθμός της γραμμής δεν
παρέχει καμία σχετική πληροφορία όσον αφορά την αφετηρία,
το τέρμα και τις ενδιάμεσες στάσεις για τους επιβάτες.

Επίπεδο -1: Σε πολλές πόλεις υπάρχει η αντίληψη
πως τα πληροφοριακά συστήματα για τις δημόσιες
συγκοινωνίες θα χρησιμοποιηθούν από τους
ντόπιους που ήδη γνωρίζουν το σύστημα. Ωστόσο,
αυτό αποτελεί κοντόφθαλμη αντίληψη, διότι όταν
υπάρχει κακή ποιότητα των πληροφοριών για τους
επιβάτες, ακόμη και όταν αυτές χρησιμοποιούνται
συνήθως από τους ντόπιους, δεν παρέχονται
άλλες σχετικές πληροφορίες και έτσι αποκλείονται
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Εικόνα 34: Παλαιότερο τρόλεϊ στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) με
κλασσική πινακίδα η οποία δείχνει τον αριθμό της γραμμής και
τους τερματικούς σταθμούς.

Εικόνα 35: Το τραμ στο Σέγκεντ (Ουγγαρία) δείχνει τον αριθμό
της γραμμής και το σωστό τερματικό σταθμό στην οθόνη του.

Εικόνα 36: Δομή της γραμμής του μετρό στη Βουδαπέστης
(Ουγγαρία), που δείχνει τις στάσεις, τις συνδέσεις και τα
τουριστικά αξιοθέατα που βρίσκονται κοντά στις στάσεις1.

Εικόνα 34α: Μεταχειρισμένο τραμ από το Αννόβερο (Γερμανία)
στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία), με ψηφιακή επιγραφή η οποία
εγκαταστάθηκε από το νέο διαχειριστή.

Εικόνα 37: Λεωφορείο του Βερολίνου (Γερμανία) δείχνει στην
εσωτερική του οθόνη, το τέρμα, τον ακριβή χρόνο, την ανάγκη
πίεσης του κομβίου αποβίβασης (STOP) και τις δυνατότητες
σύνδεσης με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

δεν είναι προτεραιότητα η χρηματοοικονομικές
δυνατότητες του φορέα, αλλά η συμπεριφορά
προς τους πελάτες και τις ανάγκες τους.

Εικόνα 38: Σαφές και φιλικό προς τους επιβάτες πληροφοριακό
σύστημα που δείχνει όλες τις συνδέσεις λεωφορείων στο
σταθμό Kelenföld του μετρό στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία).

Εικόνα 40: Παρά το γεγονός ότι το Σαράγεβο (Βοσνία –
Ερζεγοβίνη) μετατρέπεται σε όλο και περισσότερο τουριστική
πόλη, η ιστοσελίδα του για τις δημόσιες συγκοινωνίες είναι
διαθέσιμη μόνο στη Βοσνιακή γλώσσα.1

Εικόνα 39: Πληροφορίες για τις προσωρινές αλλαγές
(αντικατάσταση λεωφορείου λόγω ανακατασκευών), οι οποίες
τοποθετούνται στο δάπεδο στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία).

Επίπεδο 0: Υπάρχει μερική διαθεσιμότητα
πληροφοριών, ενώ οι βελτιώσεις θα μπορούσαν
με ευκολία να παρέχουν περισσότερα δεδομένα.
Στις περιπτώσεις αυτές, αντικατοπτρίζεται πάντα
η πολιτική που ακολουθείται από τον φορέα όσον
αφορά τους επιβάτες.
Επίπεδο +1: Παρέχονται σύνθετες πληροφορίες
με κατανοητό τρόπο, οι οποίες είναι εστιασμένες
στον πελάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις,

Εικόνα 41: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή FUTÁR, το
πρόγραμμα οργάνωσης μετακινήσεων στη Βουδαπέστη
(Ουγγαρία). Εμφανίζει όλες τις στάσεις, τα δρομολόγια, τα
οχήματα, τα χρονοδιαγράμματα, τα δημόσια ποδήλατα στην
περιοχή εξυπηρέτησης του BKK Centre for Budapest Transport3. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα Ουγγρικά και στα
Αγγλικά.

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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Ιστοσελίδες, εφαρμογές
Οι εύχρηστες ιστοσελίδες και εφαρμογές είναι ένα
οικονομικό αλλά ισχυρό μέρος της καθημερινής
χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Κάνουν τον προγραμματισμό των μετακινήσεων
ευκολότερο και επιτρέπουν στον χρήστη να υπολογίζει τη διαδρομή του ακόμα και όταν δεν υπάρχουν στατικές πληροφορίες σε κάποια στάση.
Οι πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο παρέχει
ακρίβεια των υπηρεσιών και ενημερώσεις σχετικά
με καθυστερήσεις, διευκολύνοντας τον πραγματικό προγραμματισμό των μετακινήσεων. Οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές πρέπει να είναι διαθέσιμες
στην τοπική γλώσσα και κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με αλλοεθνείς χρήστες.

Εικόνα 43: Δοκιμαστική περίοδος μιας μελλοντικής ευέλικτης
υπηρεσίας μικρών λεωφορείων σε λοφώδεις περιοχές της πόλης Ζαλαέγκερσεγκ (Ουγγαρία). Οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ανάγκες τους τόσο πριν όσο και μετά τις
δοκιμές, στο πλαίσιο του έργου Interreg SHAREPLACE 5.

μα για τους χρήστες. Πριν την πραγματοποίηση
αλλαγών σχετικά με δρομολόγια, χρονοδιαγράμματα, κάλυψη δικτύου κ.λπ., οι πόλεις και οι φορείς
εκμετάλλευσης πρέπει να συμβουλεύονται και να
επιδιώκουν τη συμμετοχή ατόμων και άλλων φορέων. Για παράδειγμα, όσοι επηρεάζονται από τις
αλλαγές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν ανάμεσα στις διάφορες επιλογές ή να προτείνουν τις δικές τους απόψεις. Αυτό επιτρέπει στους
ανθρώπους να κατανοούν καλύτερα και να εγκρίνουν τις προτεινόμενες αλλαγές.

Εικόνα 42: Προγραμματισμένες αλλαγές μιας λεωφορειακής
γραμμής στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία). Οι άνθρωποι είχαν τη
δυνατότητα να σχολιάσουν τις τροποποιήσεις πριν από την
εφαρμογή τους. 4

Έρευνες ικανοποίησης πελατών/του κοινού
σχετικά με τις αλλαγές υπηρεσιών και τις αγορές εξοπλισμού
Οι αλλαγές στη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών μπορεί να είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτηhttps://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu

4

5

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SHAREPLACE.html

Εικόνα 44: Δοκιμή ηλεκτρικού λεωφορείου στο Βελιγράδι
(Σερβία).

Σε πολλούς τομείς των δημόσιων συγκοινωνιών, οι δοκιμές ή
οι εξετάσεις είναι πολύ σημαντικές και οικονομικές σε σύγκριση
με τις αλλαγές μεγάλης κλίμακας. Η δοκιμή νέων διαδρομών,
εννοιών ή εφαρμογών μπορεί να
βοηθήσει στην ανάπτυξη βέλ-

τιστων λύσεων που να αντανακλούν τις τοπικές ανάγκες και
προτιμήσεις των χρηστών.
Είναι συνετό να διεξάγονται πειραματικές δοκιμές και δοκιμαστικές περίοδοι πριν αποφασιστεί η
δέσμευση σε μια δαπανηρή τε-

χνολογική καινοτομία. Οι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της
συγκεκριμένης πόλης δοκιμές
μπορούν να οδηγήσουν σε προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξη ή /
και για προμήθειες απαραίτητου
εξοπλισμού σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα των λύσεων με χρήση «υλικών», που αφορούν τις υποδομές δημόσιων
συγκοινωνιών, και τα μειονεκτήματα της μη εφαρμογής τους.

Τύπος

Λύσεις

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα μη
εφαρμογής των
λύσεων

Υποδομές,
περιβάλλον
κινητικότητας

• Οικονομικές αλλά ποιοτικές
ανανεώσεις των δρόμων

• Βελτίωση της ελκυστικότητας
του περιβάλλοντος της
κινητικότητας και κυκλοφορίας,
των διασυνδέσεων των
δημόσιων συγκοινωνιών και
των δημόσιων χώρων

• Μείωση της χρήσης
των μέσων μαζικής
μεταφοράς

• Κοινοί «διάδρομοι» των δημόσιων
συγκοινωνιών
• Μονοπάτια με πράσινο
• Περιοχές για τα ΜΜΜ χωρίς
αυτοκίνητα

• Λιγότερα σημεία συμφόρησης
για τις δημόσιες συγκοινωνίες,
πιο απρόσκοπτη κυκλοφορία
• Καλύτερες επιλογές

• Επιδείνωση της
κατανομής των διαφορών
μέσων μεταφοράς
• Μειωμένη εμπορική
ταχύτητα των δημόσιων
συγκοινωνιών

ανταποκρίσεων
Οχήματα

• Αποφυγή της προμήθειας μικρών
σειρών και μη λειτουργικών
οχημάτων
• Ανακαίνιση μεταχειρισμένων
οχημάτων και χρήση τοπικών
συστημάτων, στοιχείων εταιρικής
ταυτότητας στους εξωτερικούς
χώρους
• Κατασκευή χαμηλών τμημάτων
δαπέδου για τραμ - ανάλογα
με την ηλικία, την κατασκευή
και τις περαιτέρω προοπτικές
λειτουργίας

• Καλύτερο επίπεδο λειτουργίας,
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην
περίπτωση μεταχειρισμένων
οχημάτων
• Αυξημένη ικανοποίηση των
χρηστών και του διαχειριστή
• Παρόμοια εμφάνιση
μεταχειρισμένων οχημάτων
με αυτή των καινούριων,
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των
χρηστών

• Χαμηλότερη
διαθεσιμότητα των
αγορασθέντων οχημάτων
• «Κανιβαλισμός» των
μεταχειρισμένων
οχημάτων μέχρι το
σημείο στο οποίο όλα
πρέπει να αποσυρθούν
• Μειωμένη ικανοποίηση
των επιβατών

• Εφαρμογή των δοκιμών
Εσωτερικοί χώροι

• Καθαρισμός και συνεχής
συντήρηση

• Αυξημένη ικανοποίηση των
χρηστών και του διαχειριστή

• Δημιουργείται ένα
αίσθημα αμέλειας από
πλευράς του διαχειριστή
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Πίνακας 2: Πλεονεκτήματα των λύσεων με χρήση «εφαρμογών», που αφορούν τα ήπια στοιχεία των
δημόσιων συγκοινωνιών, και τα μειονεκτήματα της μη εφαρμογής τους.

Τύπος

Λύσεις

Πλεονεκτήματα

Χάρτες δικτύου

•

Χρήση χαρτών δικτύου εντός των
οχημάτων, σε στάσεις και σε όλες τις
ψηφιακές πλατφόρμες

•

•

Οι χάρτες δικτύου παρέχουν κατανοητές
και φιλικές προς το χρήστη πληροφορίες,
τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους
τουρίστες

Χρονοδιαγράμματα

Informační systémy pro
cestující

Ιστοσελίδες, εφαρμογές

Έρευνες ικανοποίησης
του κοινού και έλεγχος
νέων λύσεων

•

Χρήση τοπικής και αγγλικής γλώσσας

•

Ένδειξη των ακριβών αναχωρήσεων αντί
των συχνοτήτων αναχώρησης

•

Χρήση χρονοδιαγραμμάτων βάσει
συχνότητας διέλευσης για τις λιγότερο
συχνές αστικές γραμμές

•

Χρήση μεγαλύτερων κειμένων και σαφών
συντμήσεων ή υποσημειώσεων - εάν είναι
απαραίτητες

•

Τοποθέτηση του ονόματος της στάσης
στην κολώνα για την παροχή στατικών
πληροφοριών

•

Τα στατικά και δυναμικά στοιχεία μπορούν
να παρέχουν επαρκή πληροφόρηση

•

Ένδειξη των διασυνδέσεων τόσο σε
στατικά όσο και δυναμικά στοιχεία

•

Χρήση οπτικών λύσεων και σωστών
πληροφοριών για προσωρινές ή
μακροπρόθεσμες αλλαγές

•

Ένδειξη του πραγματικού τερματικού
σταθμού του οχήματος στο εξωτερικό

•

Ένδειξη όλων των στάσεων της διαδρομής
στο εσωτερικό

•

Ανάπτυξη διεθνών ιστοσελίδων και
εφαρμογών

•

Χρήση λογισμικών για το προγραμματισμό
των διαδρομών

•

Συζητήσεις για αλλαγές, νέες ή
τροποποιημένες υπηρεσίες

•

Δοκιμές νέων τεχνολογιών

•

Δοκιμές ευέλικτων υπηρεσιών

•

•

Μειονεκτήματα μη
εφαρμογής των
λύσεων

•
Βελτίωση της ελκυστικότητας του
περιβάλλοντος της κινητικότητας και
κυκλοφορίας, των διασυνδέσεων
των δημόσιων συγκοινωνιών και των •
δημόσιων χώρων
Λιγότερα σημεία συμφόρησης για τις
δημόσιες συγκοινωνίες, απρόσκοπτη
κυκλοφορία
•
Καλύτερες επιλογές ανταποκρίσεων

Μείωση της χρήσης
των μέσων μαζικής
μεταφοράς
Επιδείνωση της
κατανομής των
διαφορών μέσων
μεταφοράς
Μειωμένη εμπορική
ταχύτητα των δημόσιων
συγκοινωνιών

•

Καλύτερο επίπεδο λειτουργίας,
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην
περίπτωση μεταχειρισμένων
οχημάτων

•

Χαμηλότερη
διαθεσιμότητα των
αγορασθέντων
οχημάτων

•

Αυξημένη ικανοποίηση των χρηστών
και του διαχειριστή

•

•

Παρόμοια εμφάνιση μεταχειρισμένων
οχημάτων με αυτή των καινούριων,
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των
•
χρηστών

«Κανιβαλισμός» των
μεταχειρισμένων
οχημάτων μέχρι το
σημείο στο οποίο όλα
πρέπει να αποσυρθούν

•

Φιλικές προς το χρήστη λύσεις που
έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη από τους ντόπιους και
τους τουρίστες

•

«Καθαρή» βάση πληροφοριών
για όλα τα σχετικά στοιχεία των
δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης ή •
της περιοχής

•

Φιλικές προς το χρήστη λύσεις που
έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη από τους ντόπιους και
τους τουρίστες

•

Καλύτερη πρόσβαση στα λογισμικά
προγραμματισμού των διαδρομών

•

«Καθαρή» βάση πληροφοριών
για όλα τα σχετικά στοιχεία των
δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης ή
της περιοχής

•

Ανοιχτή διαδικασία σχεδιασμού
από το διαχειριστή ή την αρχή προς
στους χρήστες

•

Δυνατότητα τροποποίησης των
τεχνολογιών ή των κριτηρίων των
προκηρύξεων ανάθεσης εξαιτίας
των αποτελεσμάτων των δοκιμών
αντί της υιοθέτησης μη κατάλληλων
λύσεων

•

Μειωμένη ικανοποίηση
των επιβατών
Οι συχνοί και οι
περιστασιακοί
χρήστες μπορεί να
εγκαταλείψουν το
σύστημα εξαιτίας της
έλλειψης πληροφοριών
Ο προγραμματισμός
των μετακινήσεων είναι
δύσκολος ή αδύνατος

•

Οι ανταποκρίσεις δεν
είναι προβλέψιμες

•

Οι υπηρεσίες δεν
είναι ελκυστικές για
τις νεότερες γενιές οι
οποίες βασίζονται στην
πληροφορική

•

Περισσότερα παράπονα

•

Έλλειψη παροχής των
καλύτερων λύσεων
για τις ανάγκες των
επιβατών

Συμμετοχή
ενδιαφερόμενων
φορέων

φορέα παροχής υπηρεσιών. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική υπηρεσία ή αρχή, θα
πρέπει να δημιουργηθεί για να
Οι κυριότεροι ενδιαφερόμενοι παρέχει γενικό έλεγχο στο διαφορείς είναι οι πόλεις, οι αρ- χειριστή. Μια νέα αρχή μεταφοχές δημοσίων συγκοινωνιών, ρών θα απαιτήσει οικονομική
οι φορείς εκμετάλλευσης και οι αναδιάρθρωση, ανάληψη ευθύυπάρχοντες ή δυνητικοί χρή- νης για περισσότερα καθήκοστες των δημοσίων συγκοινω- ντα και θα πρέπει να εφαρμόσει
νιών. Σε ορισμένες περιπτώ- μια αυστηρή λειτουργία.
σεις, η πόλη και ο φορέας εκμετάλλευσης ενδέχεται να βρί- Χρονικό πλαίσιο
σκονται σε αντίθετες πλευρές,
Όλοι οι τύποι μέτρων πρέπει να
ιδίως όταν τα νέα μέτρα συνεπροσαρμοστούν ώστε να ταιπάγονται δαπάνες, ακόμη και
ριάζουν στο τοπικό πλαίσιο της
αν το κόστος είναι μικρότερο
πόλης και στις ανάγκες των δηαπό τις υποδομές μεγάλης κλίμοσίων συγκοινωνιών. Το χρομακας ή άλλες επιλογές προνικό πλαίσιο πρέπει να καθοριμηθειών εξοπλισμού. Οι πόστεί με βάση τις ανάγκες και τις
λεις, οι αρχές και οι φορείς εκοικονομικές ευκαιρίες. Υπάρμετάλλευσης πρέπει να είναι σίχουν ορισμένες δραστηριότητες
γουροι ότι τα οικονομικά μέτρα
που μπορούν να υλοποιηθούν
αντιπροσωπεύουν την αποσε αρκετές εβδομάδες ή μήνες
τελεσματικότητα και την καλή
(π.χ. στατικές δομές πληροφορισχέση κόστους / οφέλους. Αυτό
ών για τους επιβάτες ή χρονοδιμπορεί να αποδειχθεί χρησιμοαγράμματα) και υπάρχουν άλλα
ποιώντας πιλοτικά προγράμμεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεματα για να παραχθούν πειστισμα μέτρα (π.χ. προγράμματα
κές αποδείξεις. Όταν ένας φογια τα χρώματα του στόλου και
ρέας εκμετάλλευσης δεν επικετα στοιχεία εταιρικής ταυτότητας,
ντρώνεται σε καινοτόμες υπηαναβάθμιση οχημάτων, προτερεσίες με επίκεντρο τους χρήραιότητες στον τομέα των δημόστες, τα υπάρχοντα αναποτελεσιων συγκοινωνιών) που απαισματικά συστήματα και μοντέτούν περισσότερο χρόνο και οιλα λειτουργίας παραμένουν σε
κονομικές δεσμεύσεις.
ισχύ και υπάρχει απροθυμία για
δραστική αναδιάρθρωση.

Κόστη

Ποιος είναι υπεύθυνος;
Η ευθύνη κατανέμεται μεταξύ
των τμημάτων αστικών συγκοινωνιών και των φορέων δημοσίων συγκοινωνιών (ή του φορέα οργάνωσης των μεταφορών). Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο θα κινηθούν στην κατεύθυνση του

χείων που απαιτούνται για την
εφαρμογή του μέτρου «διάσωσης». Μετά τη συλλογή των πληροφοριών, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μια λίστα η οποία
θα περιλαμβάνει τις ανάλογες
εκτιμήσεις κόστους και οφελών
για όλα τα προτεινόμενα μέτρα.
Τα προγράμματα που αναπτύσσονται με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα και
προτεινόμενα στοιχεία, παράγουν καλύτερα αποτελέσματα
από αυτόνομες και απομονωμένες επεμβάσεις ή μέτρα «διάσωσης».

Πώς και πού εντάσσεται
αυτή η προσέγγιση στο
ΣΒΑΚ;
Τα ΣΒΑΚ ορίζουν στόχους και
μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών των δημόσιων συγκοινωνιών. Η εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται εδώ αντιπροσωπεύει τόσο
πακέτα «γρήγορης απόδοσης»
όσο και έργα βελτίωσης χαμηλού κόστους που στοχεύουν στη
βελτίωση των δημόσιων μεταφορών. Μπορούν να παρέχουν
φθηνή ανάπτυξη με σημαντικά
οφέλη και μπορούν επίσης να
υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα.

Συγγραφέας

András Ekés
Mobility expert,
Το κόστος κάθε μέτρου ποικίλλει
Εμπειρογνώμονας
ανάλογα με τον τύπο και το πλαίσιο, καθώς επίσης παρόμοια μέ- κινητικότητας, Διευθύνων
τρα μπορεί να μην κοστίζουν το σύμβουλος
ίδιο από μια πόλη σε άλλη. Για Mobilissimus Ltd.
να καθοριστεί το κόστος, η πόλη ekes@mobilissimus.hu
ή η αρχή θα πρέπει να προβεί
mobilissimus.hu
σε απογραφή των υπαρχόντων
στοιχείων και των νέων στοι-
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Όλες οι φωτογραφίες και οι εικόνες που δεν
επισημαίνονται με παραπομπή ανήκουν στον
συγγραφέα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η αποκλειστική ευθύνη για το
περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει στους συγγραφείς.
Δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το
φυλλάδιο. Όλες οι εικόνες παρέχονται από τους αντίστοιχους
συνεργάτες (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά) και έχουν
εγκριθεί για αναπαραγωγή σε αυτή τη δημοσίευση.
Η πρωτοβουλία CIVITAS PROSPERITY
έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας
επιχορήγησης αριθ. 690636.

