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Кратко представяне на град Атина

• Община Атина е най-гъсто населената община в Гърция с
повече от 4 милиона жители в Област Атика. 

• Програмата за Техническо развитие от 2007 прилага
интегрирани и взаимно допълващи се действия и намеси
насочени към улесняване валутното развитие в полза на
гражданите, подобряване качеството на живот чрез цялостна и
устойчива политика за околната среда и създаване на нови
инфраструктури с най-широк социален интерес. 

• Прилагането на дейностите за успешно провеждане на
Олимпийските игри, включващо няколко мерки за градска
логистика (прилагани временно или постоянно) обогати
Общината с опит и практика, които да сподели с другите
партньори по SUGAR. 
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Настоящи политики

• Регулиран достъп до историческия център за търговски превозни

средства

• Забрана за Тежкотоварни превозни средства (достъп само след

специално разрешение)

• Автоматизиран контрол на паркирането за всички превозни средства

В сила е законодателство, регулиращо градския товарен транспорт в Атина:

Главни теми на текущата политика

Определено имаше нужда от актуализиране на регулаторната рамка, 

разширяване и мерки за координация поставящи ударение върху

приложението.
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Карта на историческия център

Настоящи политики
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Настоящи политики

Цели

Нощни доставки: Мярка въведена за Олимпийските игри

Подход

Резултати / опит

ЧЕБВЕНАТА зона в центъра на града е силно претоварена по време на периода на работно

време. По време на Олимпийските игри, комитета по транспорт и логистика въведе мярката за

нощни доставки, за да намали задръстванията и свързаните с тях последици за околната среда.

Въведения времеви график включваше само нощни доставки от 2:00 до 6:00 и беше приложен

в ЧЕРВЕНАТА зона от историческия център на Атина. Тази мярка ще бъде въведена напълно и

ще включва различни времеви графици за различните типове превозни средства, съответните

товаро-разтоварни работи и влизането им в сила. Съответната регулаторна рамка бе

създадена и публично обсъдена. Тази мярка ще се комбинира с план за превръщане на

ЧЕРВЕНАТА зона в пешеходна. Използването на RFID ще позволи постоянен контрол.

Тази мярка оказа значителни положителни ефекти върху трафика в Атина и нивото на

скоростта. И търговците на дребно и логистичните фирми изразиха своето одобрение

поставяйки въпроси за доуточняване. Два ключови фактора повлияха на резултата:

a) многочислените дребни/много дребни бизнеси и

b) ограничения пътен капацитет в центъра. 
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Настоящи политики

Цели
Паркирането в центъра на Атина беше голям проблем за жителите и за гостите. Въвеждането
на системата за паркиране в центъра на Атина го направи доста по-лесно. Тя се прилага в
историческия център и областите Колонаки, Екзархия, Плака и Псири и направи възможно
паркирането по всяко време на деня. Системата скоро ще бъде разширена и в други части на
столицата.

Проект за контрол на паркирането в центъра на града

Подход

Резултати / опит

• Районите, където се прилага системата са разделени на седем зони.

• Системата за паркиране в центъра на Атина има 2 538 места за паркиране запазени само

за постоянните жители (синя маркировка), 1 956 места за краткосрочни гости (бяла

маркировка) и 1 000 места за специални и търговски цели (жълта маркировка).

• Общинската система за паркиране – за краткосрочните гости - е в сила от понеделник да

петък от 9:00 до 21:00 и в събота от 9:00 до 16:00. 

• Ограниченията за време и ден не се прилагат за местата за паркиране за постоянни жители

и за специални цели. Превозните средства, притежаващи разрешение за хора с

увреждания могат да паркират навсякъде и по всяко време безплатно.

Тази мярка оказа значителни положителни ефекти върху паркирането в Атина и скоро ще бъде
разширена и за други части на столицата. Предвидени са специални мерки за местата за
търговски дейности, хотелските паркинги и др.
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Основни проблеми и изисквания

от SUGAR към товарния транспорт

1. Липса на съгласувана рамка за товарния транспорт в центъра

на града

2. Липса на място за необходимите работи по поддържаща

инфраструктура

3. Необходимост от меки мерки (e.g. ICT)

4. Липса на градски/междуградски ДЕПА за преразпределяне

(възможно интегриране със съществуващите места за

паркиране край пътя)

5. ЧЕРВЕНА пешеходна зона (влияе на градските доставки)

6. Въвеждане на мерки (налични добри практики)

7. Регулаторна рамка за новите мерки (опит на ЕС MS)
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Препоръки

от опита по градска логистика

Проект MIRACLES

В проекта MIRACLES, четирите стъпки насочени към постигане на следните четири

стратегически цели:

• Намаляване на свързаното с транспорта отрицателно въздействие върху

околната среда на местно ниво;

• Подобрена градска достъпност;

• Повишена икономическа ефективност чрез по-добро управление на транспорта;

и

• Цялостно подобряване на качеството на живот на гражданите;
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Благодаря за вниманието!


