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Η Φιλοσοφία του Έργου 

Η Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στη 
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα - Κύπρος. 

Με το προτεινόμενο έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ καλούνται οι συμμετέχουσες περιοχές (Κύπρος, Ρόδος, Σαντορίνη, Σύρος) να 
αναπτύξουν ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των 
Αστικών Συγκοινωνιών, το οποίο θα περιλαμβάνει:

• Την ένταξη ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές που περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής 
πληροφόρησης του κοινού με χρήση προηγμένων μέσων

• Την σταδιακή αντικατάσταση ή και συμπλήρωση οχημάτων Δημοσίων Συγκοινωνιών με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών 
ρύπων.

• Την ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

• Κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και επισκεπτών, δημιουργία κινήτρων και οργανωμένων εκδηλώσεων για 
την προώθηση της χρήσης ΜΜΜ και του τηλεματικού συστήματος.

• Κοινές δράσεις δημοσιότητας και προώθησης των αποτελεσμάτων και εργαλείων του έργου 



Οι Στόχοι του Έργου 
Οι Στόχοι του Έργου

Το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις δημόσιες αστικές μεταφορές που 
περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού με χρήση προηγμένων μέσων (ενσωμάτωσης ΤΠΕ), έχει ως κύριο 
στόχο να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στην διασυνοριακή περιοχή. Οι ειδικότεροι στόχοι του 
έργου αφορούν:

• βελτίωση ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος μέσω μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης & αύξησης χρήσης των ΜΜΜ

• μείωση εκπομπών CO2 και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αύξηση της χρήσης ΜΜΜ

• βελτίωση διοικητικής ικανότητας και μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών

• βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών (καλύτερη / ακριβέστερη ενημέρωση 
δρομολογίων)

• στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων λόγω της μείωσης μετακινήσεων με ΙΧ

Οι ποσοτικοί στόχοι αφορούν:

• αύξηση χρηστών ΜΜΜ:>11%- ποσοστό ορθής πληροφόρησης/ καλύτερης εξυπηρέτησης χρηστών:=100%- μείωση του χρόνου 
αναμονής στις στάσεις:>80%

• μείωση του χρόνου των μετακινήσεων των ΜΜΜ:>7%- μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ:>5%- αύξηση των 
επισκεπτών/τουριστών:>4 %

• μείωση κυκλοφοριακών προβλημάτων:>7%- μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων:>4% και σύμφωνα με τα αντίστοιχα Εθνικά 
Σχεδία Ποιότητας του Αέρα



Πρωτογενή Συγκοινωνιακά Δεδομένα 
από την Περιοχή Εφαρμογής - Ρόδος

Εξέλιξη Πληθυσμού 1991-2011
1991 2001 2011 μεταβολή 

1991-2001
μεταβολή 
2001-2011

ΡΟΔΟΣ (πόλη) 46.372 53.640 49.541 15,7% -7,6%

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 47.527 55.056 50.636 15,8% -8,0%

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (νησί) 96.159 115.334 115.490 19,9% 0,1%

Ποσοστιαία (%) κατανομή πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα

Έτη 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών 
και άνω

Ρόδος (πόλη) 19,0% 15,3% 26,1% 21,0% 8,7% 8,1% 1,8%

Δήμος Ρόδου 18,4% 16,3% 24,9% 20,3% 9,2% 8,8% 2,1%

Σύνολο Χώρας 15,2% 14,3% 22,9% 20,0% 11,0% 13,7% 3,0%

Μεγάλες διακυμάνσεις στους φόρτους κατά τη διάρκεια
του έτους.

Οι μετακινήσεις προς /από το κέντρο της πόλης, τόσο για
εργασία, όσο και για αγορές, υποθέσεις ή αναψυχή
(διασκέδαση, μπάνιο κατά τους θερινούς μήνες, κλπ)
γίνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Ι.Χ.
οχήματα και μηχανοκίνητα δίκυκλα.

Η Ρόδος είναι μια από τις πόλεις της Ελλάδας με τους
υψηλότερους δείκτες ιδιοκτησίας, λόγω του υψηλού
μέσου εισοδήματος των κατοίκων της.

Τα δίκυκλα αποτελούν, κατά την θερινή περίοδο,
σημαντικό μέσο μετακίνησης στην πόλη αφού το
ποσοστό τους αντιστοιχεί στο 25% έως 44% των
κυκλοφορούντων οχημάτων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό δικύκλων εμφανίζει η οδός
Γαλλίας (44%) και η οδός Δημοκρατίας (41%). Η εικόνα
αυτή προφανώς διαφοροποιείται κατά τους χειμερινούς
μήνες, οπότε λόγω των καιρικών συνθηκών η χρήση των
δικύκλων μειώνεται σημαντικά.

Το ποσοστό των λεωφορείων και των φορτηγών δεν
κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό (έως 4% για τα λεωφορεία
και έως 3% για φορτηγά).



Πρωτογενή Συγκοινωνιακά Δεδομένα 
από την Περιοχή Εφαρμογής - Ρόδος

Στην περιοχή του Εμπορικού και Διοικητικού κέντρου, το οποίο δέχεται και των μεγαλύτερο αριθμό σταθμεύσεων, 
λειτουργεί σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, με εισιτήριο στάθμευσης που εκδίδεται από ηλεκτρονικά παρκόμετρα 
(PAY & DISPLAY). Το σύστημα λειτουργεί τις καθημερινές από 10:00 έως 14:30 και από 17:00 έως 21:00, το Σάββατο από 
10:00 έως 14:30, ενώ τις Κυριακές και τις αργίες η στάθμευση είναι δωρεάν. Το αντίτιμο της στάθμευσης είναι 1.50 € την 
ώρα. 
Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν συνολικά 2000 περίπου θέσεις στην οδό, εκ των οποίων οι 750 είναι με εισιτήριο 
στάθμευσης. Τα ποσοστά κατάληψης είναι πολύ υψηλά κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες αιχμής (85%), κατά τις 
οποίες είναι δύσκολη η ανεύρεση ελεύθερης θέσης.
Προκύπτει φαινόμενο έλλειμμα 400 περίπου θέσεων στάθμευσης στην οδό (2397 νόμιμες και παράνομες σταθμεύσεις –
1998 νόμιμες θέσεις). Με βάση τα στοιχεία χωρητικότητας και κατάληψης των θέσεων σε χώρους στάθμευσης εκτός 
οδού, το συνολικό φαινόμενο έλλειμμα στην περιοχή ανέρχεται σε 218 θέσεις στάθμευσης (2945 σταθμεύσεις – 2727 
νόμιμες θέσεις)
Στις θέσεις με πληρωμή η συντριπτική πλειοψηφία των σταθμεύσεων (άνω του 80%) έχει διάρκεια έως 3 ώρες
Στο εμπορικό κέντρο καθώς και σε μεγάλο μέρος της ζώνης γενικής κατοικίας υπάρχει δίκτυο πεζοδρόμων παρέχοντας 
στους πεζούς άνετη και ασφαλή πρόσβαση
Σχετικά με την κίνηση των πεζών στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο οι συνθήκες κυκλοφορίας των πεζών, καθορίζονται κυρίως 
από την κατάσταση των πεζοδρομίων. Το κύριο οδικό δίκτυο διαθέτει επαρκή εν γένει πεζοδρόμια. 



Πρωτογενή Συγκοινωνιακά Δεδομένα 
από την Περιοχή Εφαρμογής - Ρόδος

Ποδήλατα – Ποδηλατόδρομοι:

Για την προώθηση του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου
οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης ο Δήμος έχει
εγκαταστήσει σύστημα δημοτικών ποδηλάτων που παρέχει τη
δυνατότητα στους δημότες και στους επισκέπτες της πόλης της
Ρόδου να χρησιμοποιούν κοινόχρηστα ποδήλατα για τις διαδρομές
τους.

Παρέχονται 80 ποδήλατα και υπάρχουν πέντε σταθμοί
ποδηλάτων.



Πρωτογενή Συγκοινωνιακά Δεδομένα 
από την Περιοχή Εφαρμογής - Ρόδος

• Η γενική διαπίστωση για την υπάρχουσα κατάσταση της
Δημοτικής Συγκοινωνίας είναι ότι παρά το γεγονός ότι η
δομή, η οργάνωση και το έργο του ΡΟΔΑ, ευρίσκονται σε
υψηλό επίπεδο σε σχέση με αντίστοιχες επαρχιακές πόλεις,
δεν έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα σημαντικό μερίδιο στις
μετακινήσεις εντός της πόλης.

• Επιπλέον ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο του 2018,
παρατηρήθηκαν έντονα φαινόμενα συμφόρησης στην
επιβατική κίνηση, ενώ παράλληλα υπήρξαν βλάβες σε
κάποια από τα οχήματα τα οποία είναι σε αρκετές
περιπτώσεις παλαιάς τεχνολογίας.

• Σε ότι αφορά τη διάρθρωση του δικτύου συγκοινωνίας στην
περιοχή μελέτης όλες οι γραμμές κινούνται περιμετρικά της
περιοχής μελέτης και οι διαδρομές τους επικαλύπτονται.



Πρωτογενή Συγκοινωνιακά Δεδομένα 
από την Περιοχή Εφαρμογής - Ρόδος

Η πόλη διαθέτει ένα στόλο περίπου 400 ταξί τα οποία καλύπτουν αστικές και περιαστικές διαδρομές ενώ κατόπιν 
συμφωνίας κάνουν δρομολόγια στα χωριά του νησιού.

Τεχνολογίες Πληροφορίας μέσων μεταφοράς

• Πληροφόρηση για τους χρήστες δημοτικών ποδηλάτων

• Η χρήση των δημοτικών ποδηλάτων υποστηρίζεται από την παροχή πληροφόρησης μέσω διαδικτύου. Στην 
ιστοσελίδα https://rhodes.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el δίνονται πληροφορίες για την διαθεσιμότητα 
ποδηλάτων και τις ελεύθερες θέσεις του κάθε σταθμού.

Πληροφόρηση επιβατικού κοινού

Όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας έχει σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της πληροφόρησης 
προς το επιβατικό κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ιστότοπος της επιχείρησης Ρόδα, ο οποίος είναι 
προσανατολισμένος για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων περισσότερο και ελάχιστα φιλικός προς το επιβατικό 
κοινό. http://desroda.gr/

https://rhodes.cyclopolis.gr/index.php/el/stations-el
http://desroda.gr/


Πρωτογενή Συγκοινωνιακά Δεδομένα 
από την Περιοχή Εφαρμογής - Ρόδος

Άξονες της στρατηγικής επέμβασης (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ρόδου 2015-2019)

• Αξιοποίηση των σημαντικών υφιστάμενων και εγκαταλειμμένων κτιριολογικών υποδομών της περιοχής ΚΟΒΑ.

• Δημιουργία ενός συνεχούς πεζόδρομου

• Δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων- ποδηλατοδρόμων 

• Λειτουργική και περιβαλλοντική ενοποίηση της περιοχής με το θαλάσσιο μέτωπό της

• Αναβάθμιση και ανανέωση του πεπαλαιωμένου ή/και εγκαταλειμμένου ιδιωτικού κτιριολογικού δυναμικού της 
περιοχής, 

• Προσέλκυση παραγωγικών δραστηριοτήτων

Προσβασιμότητα της πόλης στους πεζούς αλλά και τη βελτίωση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας:

• δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου, με χρήση από ΑμΕΑ

• Σημειακές τοπικές επεμβάσεις ανάπλασης 

• βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης αστικής συγκοινωνίας σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσίας



Πρωτογενή Συγκοινωνιακά Δεδομένα 
από την Περιοχή Εφαρμογής – Δήμος Σύρου - Ερμούπολης

Ποσοστιαία (%) κατανομή πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα

Έτη 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ Σύνολο

Ερμούπολη 13,4
%

13,1 % 22,6 % 21,5 % 10,2 % 15,6 % 3,6 % 100 %

ΣύνολοΔήμου 14% 11,8% 22% 21,5% 11% 16% 3,7% 100 %

Σύνολο Ελλάδας 15,2% 14,3% 22,9% 20% 11 % 13,7% 3 %

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 Μεταβολή 

% 
Οδός Σύνολο οχημάτων και στις 

δύο κατευθύνσεις

Σύνολο οχημάτων και στις 

δύο κατευθύνσεις

ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8.997 8.368 -7%

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 20.415 17.646 -14%

ΠΡΩΙΟΥ 3.638 3.044 -16%

ΑΚΤΗ ΡΑΛΛΗ 15.509 20.200 30%

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 28.259 23.250 -18%

Σύνολο 76.818 72.508 -5.61%

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

προς το κέντρο

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

ΑΝΔΡ. Π
ΑΠΑΝΔΡ

ΗΡ. Π
Ο
ΛΥΤΕ

ΧΝ

ΑΚΤΗ
 Ρ

ΑΛΛΗ

ΓΕ
ΩΡΓ.

 Π
ΑΠΑΝΔΡ

Μ
ΠΑΜ

ΠΑΓΙΩ
ΤΟ

Υ

Μ
ΑΝΔΗΛΑΡΑ

ΑΘ
. Δ

ΙΑ
ΚΟ

Υ

ΟΔΟΣ

Κ
Υ

Κ
Λ

Ο
Φ

Ο
Ρ

ΙΑ
Κ

Ο
Σ

 Φ
Ο

Ρ
Τ

Ο
Σ

ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

από το κέντρο

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

ΑΝ
Δ
Ρ. Π

ΑΠ
Α
Ν
ΔΡ

Η
Ρ. Π

Ο
Λ
ΥΤΕ

ΧΝ

Π
ΡΩ

ΙΟ
Υ

ΑΚ
ΤΗ

 Ρ
ΑΛΛ

Η

ΓΕ
Ω
Ρ
Γ. 

Π
Α
Π
ΑΝ

Δ
Ρ

Μ
Π
ΑΜ

Π
ΑΓΙ

Ω
ΤΟ

Υ

Μ
ΑΝ

Δ
Η
ΛΑΡ

Α

ΑΘ
. Δ

ΙΑ
ΚΟ

Υ

ΟΔΟΣ

Κ
Υ

Κ
Λ

Ο
Φ

Ο
Ρ

ΙΑ
Κ

Ο
Σ

 Φ
Ο

Ρ
Τ

Ο
Σ

ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ



Πρωτογενή Συγκοινωνιακά Δεδομένα 
από την Περιοχή Εφαρμογής – Δήμος Σύρου - Ερμούπολης

Οι υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης προορίζονται κυρίως για την εξυπηρέτηση των
κατοίκων. Χώρος στάθμευσης επισκεπτών 150 θέσεων υπάρχει στη περιοχή Νησάκι.

Περιμετρικά του κέντρου υπάρχουν οχτώ χώροι στάθμευσης συνολικής
χωρητικότητας 680 θέσεων. Οι έξι από αυτούς είναι σε απόσταση της τάξης των
900μ. από το κέντρο ενώ οι πιο απομακρυσμένοι βρίσκονται απόσταση έως 1,5 χλμ
από το κέντρο.

οι θέσεις στάθμευσης εντός του κέντρου χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό είτε
από κατοίκους που δεν μετακινούν τα οχήματα τους σε καθημερινή βάση, είτε από
επισκέπτες που χρησιμοποιούν τα οχήματα τους για σύντομης διάρκειας επισκέψεις
στο κέντρο της πόλης.

η ζήτηση στάθμευσης στην περιοχή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επαγγελματικές
και εμπορικές δραστηριότητες.

η ζήτηση δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις νόμιμες θέσεις στάθμευσης κατά τις
ώρες αιχμής.

η υψηλή ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη στάθμευση.

η παράνομη στάθμευση γίνεται συχνά και σε μικρά στενά με αποτέλεσμα να
επιβαρύνονται και γειτονικές περιοχές, οι οποίες δεν είναι αμιγώς εμπορικές στοιχείο
που δημιουργεί σημαντική όχληση στους κατοίκους.

η κατάργηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο που είχε
εφαρμοστεί στο παρελθόν είχε ως αποτέλεσμα να επιταθεί το πρόβλημα.

το σύστημα που εφαρμόστηκε προέβλεπε την πληρωμή αντιτίμου από τους
κατοίκους για τη στάθμευση γεγονός που οδήγησε σε διαμαρτυρίες.
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Στο μεγαλύτερό της μέρος η Ερμούπολη χαρακτηρίζεται από μεγάλες κλίσεις. Η κλίση είναι ήπια (<10%) κοντά στην 
περιοχή του λιμανιού στις πλαγιές του λόφου όμως είναι 30% έως 65% τοπικά.

Στην Ερμούπολη έχει υλοποιηθεί ποδηλατόδρομος κατά μήκος της
παραλιακής ζώνης από την πλατεία Κανάρη ως την Πυροσβεστική,
μήκους 800 περίπου μέτρων. Ο ποδηλατόδρομος διαχωρίζει
απολύτως την κυκλοφορία των ποδηλάτων από την κυκλοφορία
των οχημάτων, είναι επιστρωμένος και σε πολύ καλή κατάσταση.
Στην υπόλοιπη πόλη οι ποδηλάτες μπορούν να κινηθούν με
ασφάλεια στους πεζόδρομους.
Για την προώθηση του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου
οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης ο Δήμος έχει
εγκαταστήσει σύστημα δημοτικών ποδηλάτων που παρέχει τη
δυνατότητα στους δημότες και στους επισκέπτες της Ερμούπολης
να χρησιμοποιούν κοινόχρηστα ποδήλατα για τις διαδρομές τους.
Παρέχονται 60 ποδήλατα και υπάρχουν τρείς σταθμοί ποδηλάτων 
Η μίσθωση γίνεται αυτόματα μέσω ειδικού συστήματος ελέγχου 
των σταθμών
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• Το σύστημα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς του Δήμου Σύρου αποτελείται από δίκτυο αστικής συγκοινωνίας για τις μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού της Ερμούπολης και από 
το δίκτυο γραμμών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) για την σύνδεση με τους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου.

• Υφιστάμενο δίκτυο Αστικής Συγκοινωνίας

• Η αστική συγκοινωνία γίνεται από τέσσερα λεωφορεία τύπου minibus που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου έχει ανατεθεί από τον Δήμο 
Σύρου στην ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. με σχετική σύμβαση. 

Εξετάζοντας την κάλυψη του δικτύου της αστικής συγκοινωνίας με κριτήριο ‘την απόσταση βαδίσματος από στάση’ προκύπτει ότι με τη δεδομένη χωροθέτηση των στάσεων, 
όλη η πόλη καλύπτεται από τη αστική συγκοινωνία.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης από την άποψη της συχνότητας καθιστά το λεωφορείο ως μέσο μετακίνησης μη ελκυστικό. Οι επιβάτες 
πρέπει να προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους (για τη γραμμή 1) ή να προγραμματίσουν την μετακίνησή τους (για τις γραμμές 2 και 3) έτσι ώστε να ταιριάζει με την 
παρεχόμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Οι χρόνοι αναμονής σε περίπτωση που χαθεί ένα λεωφορείο είναι σημαντικοί. 

• Δίκτυο ΚΤΕΛ 

• Η τοπική συγκοινωνία είναι αρμοδιότητα της εταιρείας «ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα τοπικά 
λεωφορεία εκτελούν δρομολόγια που συνδέουν την Ερμούπολη με το Γαλησσά, το Φοίνικα, την Ποσειδωνία, τον Μέγα Γιαλό, τη Βάρη, την Αζόλιμνο, το Κίνι, την Άνω Μάνα, τα 
Χρούσσα, την Παρακοπή και τη Βήσσα. Ο σταθμός των λεωφορείων βρίσκεται στο λιμάνι της Ερμούπολης. 

• Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ΚΤΕΛ οι πληρότητες των λεωφορείων τον χειμώνα είναι χαμηλές, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού των ιδιωτικών αυτοκινήτων και των 
μοτοσικλετών. Εύλογα, ο αριθμός των δρομολογίων αυξάνεται για την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω τουριστικής κίνησης. 

•

• Υπηρεσίες Ταξί

• Στη Σύρο δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες αυτοκινητιστών που λειτουργούν όλο το 24ωρο. Υποστηρίζονται υπηρεσίες όπως η χωρίς έξτρα χρέωση ραδιο-κλήση και το 
ραντεβού.

• Λειτουργούν δύο πιάτσες ταξί μέσα στην Ερμούπολη, η μία στην Πλατεία Μιαούλη και η δεύτερη στην Πλατεία Ηρώων. 
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Πληροφόρηση επιβατών αστικής συγκοινωνίας: 

επισκεψιμότητα ιστότοπου
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Η επισκεψιμότητα κατά το Γ’ τρίμηνο
που περιλαμβάνει τους μήνες τις
τουριστική περιόδου ήταν εξαιρετικά
αυξημένη σε σχέση με τα άλλα
τρίμηνα. Το στοιχείο αυτό μπορεί να
ερμηνευτεί ως ένδειξη ενδιαφέροντος
από τους επισκέπτες της πόλης για
χρήση της αστικής συγκοινωνίας.
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Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 

• Ο πρωτογενής Τομέας θεωρείται σημαντικός

• Ο αριθμός των βιοτεχνικών επιχειρήσεων στη Σύρο αποτελεί το 23,77% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων 
του νησιού. Συνολικά, το 13,32% του ενεργού πληθυσμού της Σύρου απασχολείται στη μεταποίηση 

• Η σημαντικότερη βιομηχανική μονάδα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης είναι το Νεώριο. 

• Σημαντικές μεταποιητικές δραστηριότητες είναι οι βιοτεχνίες παραδοσιακών προϊόντων όπως τα λουκούμια και τα 
τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα (Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020).

• Βάση δεδομένων από το Επιμελητήριο Κυκλάδων (2011), οι υπηρεσίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του 
τριτογενή τομέα, με το εμπόριο να είναι δεύτερο, ενώ ακολουθούν οι τουριστικές δραστηριότητες. 

• Σημαντικός θεωρείται ο τουρισμός για την τοπική οικονομία του νησιού, καθώς τα τελευταία χρόνια εμφανίζει 
σημαντική ανάπτυξη. 

• Επιπρόσθετα γίνονται προσπάθειες για ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που μπορεί να 
αναπτυχθούν λόγω του ανάγλυφου της, του όμορφου τοπίου και του πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει 
(αρχιτεκτονική κτιρίων, ιστορικοί χώροι) 

• Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες για ένταξη της Ερμούπολης στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς από την UNESCO, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει θετικά στην τουριστική ανάπτυξη
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Οικονομία: 

• Γεωργία – Κτηνοτροφία: Στην Σαντορίνη ο πρωτογενής τομέας δεν είναι τόσο περιορισμένος, τουλάχιστον ως προς τη 
φυτική της παραγωγή. Η κτηνοτροφία στο νησί περιλαμβάνει την η εκτροφή αιγοπροβάτων, η εκτροφή βοοειδών και η 
μελισσοκομία ,που όμως είναι πολύ περιορισμένες

• Στο Δήμο Θήρας, ο δευτερογενής τομέας που σχετίζεται με τον τουρισμό είναι πολύ ανεπτυγμένος. 

• Ο Τριτογενής τομέας είναι ο πιο αναπτυγμένος στο νησί με τον Τουρισμό και το Εμπόριο να κατέχουν εξέχουσα θέση. Η 
Σαντορίνη είναι ένα από τα διασημότερα τουριστικά κέντρα του κόσμου. 

• Η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη καθιστά το νησί ένα από τους κορυφαίους προορισμούς, δίνοντας στο αεροδρόμιο και τα 
λιμάνια τεράστιο όγκο επισκεπτών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

• Το αεροδρόμιο της Θήρας είναι διεθνές και εξυπηρετεί έναν μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ταξιδιωτών, τόσο με 
πτήσεις εσωτερικού, όσο και με πτήσεις εξωτερικού (charters). 

• Από το λιμάνι διακινείται ο μεγαλύτερος αριθμός επιβατών και μέχρι το 2015 ξεπερνούσε το 50% της κίνησης. 

• Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται «εκρηκτική» αύξηση με το σύνολο των επιβατών να ξεπερνά κατ’ αρχή το 1 εκ. και 
στη συνέχεια 1,5 εκ. αφίξεων. 

• Η αύξηση των αφίξεων με πλοίο που μεταξύ 2013 και 2014 έφτασε στο ύψος του 50% ξεπερνώντας τις 800 χιλ. επιβάτες

• Σημαντική καταγράφεται η αύξηση των επιβατών εσωτερικού που μεταξύ 2013 και 2016 υπερδιπλασιάστηκε (από 185 
χιλ σε 430 χιλ). 
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Αφίξεις στη Σαντορίνη με όλα τα μέσα 
2012-2016 &

Εποχικότητα
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Πληθυσμιακή εξέλιξη 
της Θήρας. 
Απογραφή:

Πληθυσμός Μεταβολή

1961 7.751
1971 6.196 -20,0% 
1981 7.083 +14,3% 
1991 9.360 +32,1% 
2001 13.402 +43,2% 
2011 17.430 +30,1 % 

Δημόσια μεταφορικά μέσα σε χερσαίες μεταφορές

Στην Σαντορίνη υπάρχει ένα αρκετά καλά οργανωμένο σύστημα 
μεταφοράς με υπεραστικά λεωφορεία (κτελ). Το αμαξοστάσιο 

βρίσκεται στην πόλη των Φηρών και συνδέει όλο σχεδόν το νησί. 
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• Η Σαντορίνη έχει κακό οδικό άξονα με πολλές παγίδες και επικίνδυνα σημεία. Οι κάτοικοι έχουν καταδείξει ότι οι 
κακοτεχνίες στους δρόμους οφείλονται για πολλά δυστυχήματα. Επίσης, η όχληση είναι φανερή καθώς ο κύριος 
οδικός άξονας περνάει μέσα από τους οικισμούς. 

• Χαρακτηριστικό αυτού είναι η διέλευση λεωφορείων ΚΤΕΛ από την κεντρική πλατεία των Φηρών. Ο σχεδιασμός 
του οδικού δικτύου προκαλεί συμφόρηση και αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων σε πολλά σημεία. 

• Οι δρόμοι και οι γέφυρες είναι πολύ στενές για κυκλοφορία δύο κατευθύνσεων. Ορισμένοι κόμβοι δεν είναι σωστά 
σχεδιασμένοι και αποτελούν επικίνδυνες διασταυρώσεις. 

• Υπάρχει έλλειψη επαρκούς φωτισμού στους δρόμους και σε πολλές στροφές δεν υπάρχουν προστατευτικά 
κιγκλιδώματα. 

• Το κυκλοφοριακό σύστημα του νησιού έχει ελλιπή σήμανση, τόσο σε σήματα κυκλοφορίας όσο και κατευθύνσεων, 
με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη και επικίνδυνη για τους επισκέπτες η οδήγηση ή το περπάτημα κατά μήκος τους.

• Γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω ότι οι μετακινήσεις και η κινητικότητα στο νησί της Σαντορίνης 
καθίστανται προβληματικές κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω της εποχικότητας του τουριστικού 
προϊόντος . 

• Ακόμα περισσότερο φαίνεται καθαρά η απουσία χρήσης του ποδηλάτου και της πεζοπορίας ως εναλλακτικού 
τρόπου μετακίνησης από τους επισκέπτες του νησιού.
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❖ Ανεπαρκείς υποδομές (λιμάνι, αεροδρόμιο, δρόμοι) και
κακές υπηρεσίες μεταφορών (ταξί, λεωφορεία) που σε
συνδυασμό με τον υψηλό μεταφορικό φόρτο δημιουργούν
συνωστισμό και δυσφορία στους μετακινούμενους,
τουρίστες και κατοίκους.

❖ Αδυναμία διαχείρισης του έντονου κυκλοφοριακού χωρίς
ριζικές αλλαγές.

❖ Ο μεγάλος αριθμός κρουαζιεροπλοίων χωρίς χρονικό
προγραμματισμό που υποβαθμίζει την εμπειρία λόγω
υψηλού συνωστισμού τόσο κατά τη διάρκεια της
αποβίβασης και της μεταφοράς, όσο και της μετακίνησης
στους χώρους ενδιαφέροντος (κυρίως Φηρά και Οία).
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Προβληματισμοί: 

Οχλήσεις: ηχορρύπανση, κυκλοφορία αυτοκινήτων, παράνομη στάθμευση, κατασκευές σε ακτές κ.λπ. Ο δρόμος προς το λιμάνι καθώς
και τα δύο σημεία εισόδου του κρίνονται μη ικανοποιητικά και επικίνδυνα. Το λιμάνι έχει περιορισμένες δυνατότητες υποδοχής πλοίων
και δεν μπορεί να δεχτεί πάνω από τρία μεγάλα πλοία ταυτόχρονα.

Δεν υπάρχει χώρος στο λιμάνι για απόθεση φορτίων και ούτε αποθηκευτικός χώρος για εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων όπως το
πετρέλαιο, η βενζίνη και το υγραέριο.

Οι χώροι στάθμευσης είναι πολύ περιορισμένοι. Το σύστημα στάθμευσης είναι ανεπαρκώς οργανωμένο. Ο Δήμος δεν χρεώνει για την
χρήση των χώρων στάθμευσης και δεν διώκει την παράνομη στάθμευση.

Ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου προκαλεί συμφόρηση και αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων σε πολλά σημεία.

Αυτό που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο νησί, λόγω και των μικρών αποστάσεων μεταξύ των περιοχών ενδιαφέροντος, θα ήταν
μονοπάτια και πεζόδρομοι για την μετακίνηση των ατόμων χωρίς την εξάρτηση από μέσα κυκλοφορίας, και μάλιστα η προωθησή τους
ως μέρος ενός διαφοροποιημένου και διευρυμένου τουριστικού προϊόντος.

Αναβάθμιση δημόσιας συγκοινωνίας (ποιοτική, ποσοτική).

Η περιορισμένη χρήση του αυτοκινήτου εντός των οικισμών σε συνδυασμό με την βελτίωση των χώρων στάθμευσης περιμετρικά
αυτών, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του αστικού ιστού.

Η επιβολή κομίστρου στους χώρους στάθμευσης με παράλληλη αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών (ηλεκτρονική
πληροφόρηση διαθέσιμων θέσεων, φύλαξη κτλ.) μπορεί να επιφέρει επιπλέον έσοδα στη Δημοτική αρχή, αλλά και να περιορίσει και τη
χρήση του αυτοκινήτου

Μελλοντικά, η χρήση ηλεκτροκίνητων μικρών αυτοκινήτων εντός οικισμών (περιορισμένη όχληση) μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες
για τροφοδοσία καταστημάτων και ξενοδοχείων
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Η αναζωογόνηση του κέντρου, στην οποία καταλυτικό ρόλο έπαιξε
και η λειτουργία του ΤΕΠΑΚ, προκάλεσε και αρνητικές επιπτώσεις,
όπως:

Ραγδαία ανάπτυξη των λειτουργιών του κέντρου χωρίς να
προηγηθεί ο κατάλληλος σχεδιασμός, με αποτέλεσμα την
πρωτοφανή κυκλοφοριακή ασφυξία του ιστορικού πυρήνα και την
περιβαλλοντική υποβάθμισή του.

Υπερφόρτωση κόμβων με λειτουργίες ψυχαγωγίας, με αποτέλεσμα
την συμφόρηση και την δυσκολία μετακίνησης.

Υποβάθμιση των οικιστικών ζωνών του κέντρου και την
αποθάρρυνση νέων οικογενειών να μετοικήσουν στην περιοχή.
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Πληθυσμιακή εξέλιξη Δήμου Λεμεσού
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Τα τελευταία χρόνια τα ΜΜΜ στην πόλη έχουν αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό. Υπεύθυνη για τα δρομολόγια
είναι η Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (ΕΜΕΛ) η οποία ιδρύθηκε το 2009.
(https://limassolbuses.com/)

Η εταιρεία έχει ως στόχο την δημιουργία συγκοινωνιών λεωφορείων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πολίτη
για μεταφορές και την μείωση την κυκλοφοριακής συμφόρησης και ρύπανσης (ΕΜΕΛ: Εταιρεία Μεταφοράς
Επιβατών Λεμεσού, 2015).

Η μικρή πυκνότητα της πόλη και η μεγάλη έκταση της δεν ευνοούν την κυκλοφορία των ΜΜΜ και την
εξυπηρέτηση όλων των πολιτών καθώς κρίνεται δύσκολο έως αδύνατο να βρεθεί η κατάλληλη διαδρομή.
Ταυτόχρονα η έλλειψη πολιτικής και η νοοτροπία του σχεδιασμού να ευνοεί τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, δεν
εξυπηρετούν την ανάπτυξη των ΜΜΜ. Αν και τα περισσότερα λεωφορεία έχουν αντικατασταθεί τα τελευταία
χρόνια και διευκολύνονται οι μετακινήσεις των πολιτών, τα δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται σε τακτά
χρονικά διαστήματα, ενώ τις περισσότερες φορές υπάρχουν καθυστερήσεις. Επιπλέον, οι στάσεις λεωφορείων
δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένες με αποτέλεσμα να μην ενθαρρύνεται η χρήση από τους κατοίκους.

Το έντονο πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη της Λεμεσού υφίσταται για πολλές δεκαετίες. Η κυκλοφορική
μελέτη της πόλης αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δημιουργία επιπλέον χώρων στάθμευσης οι οποίοι
όμως πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά αλλιώς θα επιδεινώσουν το πρόβλημα της κυκλοφοριακής
συμφόρησης.

Η δημιουργία των χώρων στάθμευσης πρέπει να γίνει στην περιφέρεια του κέντρου κατά τα πρότυπα του
σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης κατευθύνει του οδηγούς στο να σταθμεύουν πάνω στα
πεζοδρόμια αψηφώντας τους πεζούς

https://limassolbuses.com/


Πρωτογενή Συγκοινωνιακά Δεδομένα 
από την Περιοχή Εφαρμογής – Δήμος Λεμεσού

Το φαινόμενο της εξάρτησης από το αυτοκίνητο με την παράλληλη έλλειψη εναλλακτικών μέσων μετακίνησης και η αδυναμία
ποιοτικής εξυπηρέτησης των αναγκών μετακίνησης, μειώνει το επίπεδο της κινητικότητας και της προσβασιμότητας στον
αστικό ιστό, ενώ ευθύνεται και για την πρόκληση πλήθους αρνητικών πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών
επιπτώσεων.

Τα προβλήματα που υφίστανται σήμερα στη Λεμεσό, προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την μορφή, την δομή, και τα
χαρακτηριστικά του αστικού χώρου και των αστικών μεταφορών τα οποία δεν είναι συμβατά με τις αρχές της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας.

Η πόλη χαρακτηρίζεται από έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και χαμηλό επίπεδο κινητικότητας και προσβασιμότητας.

Το αστικό σύστημα μεταφορών της πόλης, είναι προσανατολισμένο προς την μηχανοκίνητη μετακίνηση και χαρακτηρίζεται
από αδυναμία προώθησης φιλικών μέσων μεταφοράς και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πεζών και των ποδηλατών.

Η βιωσιμότητα του συστήματος αστικών μεταφορών του Δήμου Λεμεσού στηρίζεται πλέον ακόμη περισσότερο στην ανάγκη
ενίσχυσης των ΜΜΜ, της προώθησης φιλικότερων μέσων μετακίνησης και στον προσανατολισμό των μετακινήσεων προς
τον άνθρωπο με την επανάκτηση του δημόσιου χώρου από τους πεζούς και του ποδηλάτες.

Ειδικότερα όσον αφορά το ιστορικό κέντρο της πόλης, η συσσώρευση των εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
και η συγκέντρωση χρήσεων αναψυχής και πολιτιστικών λειτουργιών, αποτελούν πόλο έλξης μετακινήσεων που έχει ως
συνέπεια τη δημιουργία φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, την περιβαλλοντική
υποβάθμιση και την υπερεκμετάλλευση του δημόσιου χώρου η οποία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την παράνομη
στάθμευση λόγω της έλλειψης προσφερόμενων θέσεων.

Όσον αφορά το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, αυτό παρουσιάζει πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη
ενός συνεχούς δικτύου που να καλύπτει το σύνολο του Δήμου, τα ελλιπή κριτήρια χωροθέτησης, την απουσία σύνδεσης και
συνδυασμένης μετακίνησης με το σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών και τη συχνή καταπάτηση των ποδηλατοδρόμων από τα
μηχανοκίνητα οχήματα.

Ο συνδυασμός κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της
ελκυστικότητας του ιστορικού κέντρου, αλλά και στη λειτουργική και αισθητική του υποβάθμιση.



Διαδικασία Ανάπτυξης ΣΒΑΚ

Η διαδικασία ανάπτυξης ΣΒΑΚ για τις περιοχές μελέτης περιλαμβάνει:

1) Την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μετακινήσεων και κινητικότητας και ανάπτυξη σεναρίων βάσει τάσεων

2) Τον καθορισμό του οράματος και των στόχων για την βιώσιμη κινητικότητα στην περιοχή μελέτης

3) Την επιλογή των πολιτικών και των μέτρων,

4) Την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και κατανομή των πόρων,

5) Την ανάλυση των τρόπων παρακολούθησης και αξιολόγηση βάσει μετρήσιμων δεικτών

Στην Ελλάδα, έχουν ενταχθεί 150 ΟΤΑ Α’ βαθμού στο Πρόγραμμα εκπόνησης ΣΒΑΚ, μεταξύ αυτών και οι Δήμοι που
συμμετέχουν στο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, οπότε αναμένεται η υλοποίησή τους σε χρόνο που
ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Το ποσό χρηματοδότησης για την υλοποίηση ΣΒΑΚ σε ότι αφορά τους Ελληνικούς ΟΤΑ, θεωρείται
ιδιαίτερα χαμηλό, ώστε να συμπεριλάβει όλα τα απαιτούμενα πεδία που θα συνθέσουν ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο.
Παράλληλα, οι ΟΤΑ δεν διαθέτουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και πόρους για την προμελέτη που θα υποδείξει τα
εξατομικευμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ΣΒΑΚ που θα τελικώς θα υλοποιηθεί. Η συμπερίληψη της εκπόνησης
ΣΒΑΚ στα πλαίσια του ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ αφορά αφενός μεν την παρουσίαση σε κάθε ΟΤΑ των αρχών του ολοκληρωμένου ΣΒΑΚ,
την παρουσίαση της μεθοδολογίας ανάπτυξής του, την παροχή όλου του πρωτογενούς υλικού το οποίο θα προέλθει από το
έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗΣ (μελέτη υφιστάμενης κατάστασης, πιλοτική λειτουργία έργου), έτσι ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν κατά το
στάδιο της τελικής εκπόνησης του ΣΒΑΚ, όποτε αυτό υλοποιηθεί (εκτός της δέσμευσης των χρημάτων στο ΤΠκΔ δεν έχει
ξεκινήσει άλλη διαδικασία). Για δε την ΕΤΑΛ, το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ θα αποτελέσει την επιστημονική βάση ανάπτυξης των
προτάσεων επί του ενιαίου ΣΒΑΚ της Περιφέρειας Λεμεσού, το οποίο θα υλοποιηθεί για όλη την Επαρχία Λεμεσού, αφού
εκτός των άλλων ιδιαιτεροτήτων, ο Δήμος Λεμεσού συναποτελεί με 5 άλλους γειτνιάζοντες Δήμους (Κάτω Πολεμίδια, Μέσα
Γειτονιά, Άγιος Αθανάσιος, Ύψωνας, Γερμασόγεια) και έντεκα (11) Κοινότητες την επαρχία Λεμεσού, χωρίς ομοιογένεια εκτός
άλλων δράσεων και στον τομέα των αστικών μεταφορών.



Διαδικασία Ανάπτυξης ΣΒΑΚ (μέθοδος ELTIS)



Διαδικασία Θεώρησης ΣΒΑΚ 

Ετεροαναφορά: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, ΕΚΕΤΑ 



Αρχές και Βήματα Υλοποίησης ΣΒΑΚ 

o Καθορισμό των δυνατοτήτων του Δήμου για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου ΣΒΑΚ

o Καθορισμό της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου.

o Καταγραφή και ανάλυση την υφιστάμενης κατάστασης και συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων που σχετίζονται
με την κινητικότητα και μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή μέτρων που θα προταθούν και ανάπτυξη σεναρίων από
την επιλογή εναλλακτικών πολιτικών και μέτρων.

o Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

o Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και καθορισμός μετρήσιμων στόχων.

o Προσδιορισμός κατάλληλων ενεργειών και πακέτου μέτρων για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν με στόχο την
εξυπηρέτηση του κοινού οράματος.

o Εκπόνηση ΣΒΑΚ με κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων και προετοιμασία σχεδίου δράσεις και προϋπολογισμού.

o Οργάνωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του σχεδίου.

o Υιοθέτηση του ΣΒΑΚ μετά από έλεγχο ποιότητας και αποτελεσματικότητας των δράσεων του σχεδίου και επίσημη
έγκριση του σχεδίου.

o Υλοποίηση του ΣΒΑΚ.

o Αφομοίωση των μαθημάτων με ανατροφοδότηση του σχεδίου με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του,
επιθεώρηση επιτευγμάτων με στόχο την κατανόηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας και προσδιορισμός νέων προκλήσεων
για την επόμενη γενιά ΣΒΑΚ.



Μέρος της Λύσης : ΠΡΑΞΗ “ΕΥΚΙΝΗΣΗ”

ΕΤΑΙΡΟΙ:

- ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ελλάδα)

- ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (Ελλάδα)

- ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ (Ελλάδα)

- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κύπρος)

- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FREDERICK (Κύπρος)


