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1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ“ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ”  

Το διακρατικό έργο με την επωνυμία 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  

Το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό των 
δημοσίων συγκοινωνιών μέσω της ενσωμάτωσης ΤΠΕ στις δημόσιες μεταφορές στις 4 
περιοχές στόχου, οι οποίες αποτελούν σημαντικές περιοχές αναφοράς στην διασυνοριακή 
περιοχή. Ο αντίκτυπος του έργου αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της μετακίνησης με 
ΜΜΜ τόσο των πολιτών όσο και των εποχικών επισκεπτών καθώς στοχεύει στη βελτίωση της 
ελκυστικότητάς τους ως προορισμούς. Επιπλέον αναμένεται η αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών, καθώς και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος των περιοχών 
αναφοράς, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Τέλος το έργο συνάδει με τις 
κατευθυντήριες γραμμές των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας (ΟΣΑΚ), τα 
οποία πρόκειται να αναπτυχθούν στις εν λόγω περιοχές.  

Οι επιμέρους του έργου αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες παραδοτέων:  

- Διαχείριση Έργου: Συντονισμός / Διαχείριση Έργου και Οργάνωση συναντήσεων 
(Εναρκτήρια Συνάντηση, Ενδιάμεσες συναντήσεις, Τελική συνάντηση).  

- Δημοσιότητα του Έργου: Περιλαμβάνονται καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο κυρίως, 
ενώ προβλέπονται παράλληλα, Ημερίδες Αποτελεσμάτων του Έργου στις περιοχές 
εφαρμογής, προκειμένου να διαχυθεί το αποτέλεσμα του έργου τόσο εντός, όσο και 
εκτός περιοχών εφαρμογής, καθώς και ιστοσελίδα του έργου με ηλεκτρονικό περιοδικό 
newsletter με προοδευτική ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα του 
έργου.   

- Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στις περιοχές εφαρμογής (Δήμος Ρόδου, Δήμος Σύρου – 
Ερμούπολης, Δήμος Θήρας, Δήμος Λεμεσού) 

- Προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων για τον επικεφαλής εταίρο (Δήμος Ρόδου) 

 

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 
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προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στην διασυνοριακή περιοχή. Ο 
αντίκτυπος του έργου αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της μετακίνησης με ΜΜΜ τόσο 
των πολιτών όσο και των τουριστών καθώς στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους. 
Συνολικά αναμένεται να επιτευχθεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των 
μετακινήσεων στις περιοχές στόχου. 

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου αφορούν: 

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

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

• στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη μείωση του συνολικού κόστους 
διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών των περιοχών στόχου 

• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών από 
την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των ΜΜΜ 

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

Οι στόχοι του έργου εναρμονίζονται απόλυτα και συμβάλλουν στον ειδικό στόχο της 
προγραμματικής προτεραιότητας. Η αποτελεσματικότητα του δε σε σχέση με την εκπλήρωση 
των στόχων του θα αξιολογηθεί μέσω μετρήσιμων στόχων. Οι μετρήσιμοι στόχοι που 
αποτυπώνουν την επιτυχημένη εκπλήρωση των στόχων του έργου, αφορούν: 

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

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

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

 

Εταίροι και Προϋπολογισμός του Έργου:  

• Δήμος Ρόδου: 423.300 ευρώ 
• Δήμος Σύρου – Ερμούπολης: 221.480 ευρώ 
• Δήμος Θήρας: 221.510 ευρώ 
• Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού Λτδ: 257.780 

ευρώ 
• Ερευνητικό Κέντρο Frederick: 182.220 ευρώ 

Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου: 1.306.290 ευρώ 

 

Το Ερευνητικό Κέντρο Frederick συμμετέχει με την ιδιότητα του διακρατικού εταίρου 
(εταίρος Αρ. 5) στο συγκεκριμένο διακρατικό έργο αναλαμβάνοντας κυρίως δράσεις 
Επιστημονικής Τεκμηρίωσης του έργου, καθώς και την διερεύνηση των καλών πρακτικών, 
αλλά και την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων που το έργο έχει θέσει ως μετρήσιμους 
στόχους επιτυχούς υλοποίησης.  
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1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 

1.1.1 Γενικός στόχος του παρόντος Έργου 

Ο γενικός στόχος του έργου συνολικά στο οποίο εντάσσεται η Σύμβαση, συμπίπτει με τις 
προτεραιότητες που καλούνται όλες οι αστικές και υπεραστικές περιοχές να ακολουθήσουν 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Κινητικότητα και της Μεταφορές καθώς και τους 
στόχους που όρισε η Ευρωπαϊκή πολιτική για την Ευρώπη 2020. Οι στόχοι αυτοί 
υιοθετήθηκαν πλήρως τόσο από την Κύπρο, όσο και από το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και τα Περιφερειακά Προγράμματα της ίδιας 
περιόδου - αποτελεί η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και η προώθηση της μετακίνησης 
με Δημόσια Μεταφορικά Μέσα που θα εξυπηρετεί το στόχο της «μαζικής μεταφοράς» και 
συγχρόνως θα εξασφαλίζει ποιότητα μετακίνησης και τους χαμηλότερους δυνατούς ρύπους.  

Οι περιοχές στόχου του έργου - Ρόδος, Σύρος, Θήρα και Λεμεσός – αποτελούν σημαντικούς 
τουριστικούς πόλους με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Επιπλέον η 
Σύρος και η Ρόδος αποτελούν το διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων 
αντίστοιχα, ενώ η Ρόδος διεκδικεί και την υποψηφιότητα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
πρωτεύουσας για το 2021. Συνεπώς τα παραπάνω συνάδουν απόλυτα στην κατεύθυνση 
ύπαρξης σύγχρονων και βιώσιμων μεταφορικών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες που δημιουργούνται από την αύξηση της ζήτησης για δημόσιες αστικές μεταφορές. 

Το έργο ΕΥ -ΚΙΝΗΣΗ έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική 
κινητικότητα στη διασυνοριακή περιοχή. Με το προτεινόμενο έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ καλούνται οι 
συμμετέχουσες περιοχές να αναπτύξουν ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για 
την ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των Αστικών Συγκοινωνιών, το οποίο θα 
περιλαμβάνει: 

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

• Αντικατάσταση ή και συμπλήρωση οχημάτων Δημοσίων Συγκοινωνιών με οχήματα 
χαμηλών ή μηδενικών ρύπων. 

• 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  

Υπογραμμίζεται ότι το ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ είναι ένα έργο το οποίο θα εκσυγχρονίσει μέσω της 
ενσωμάτωσης ΤΠΕ στις δημόσιες μεταφορές τις 4 περιοχές στόχου, οι οποίες αποτελούν 
περιοχές κλειδιά της διασυνοριακής περιοχής. Ο αντίκτυπος του έργου αναμένεται να 
συμβάλει στην ενίσχυση της μετακίνησης με ΜΜΜ τόσο των πολιτών όσο και των τουριστών 
καθώς στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους. Επιπλέον αναμένεται η αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος των περιοχών 
αναφοράς, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.  
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Τέλος, το έργο συνάδει απόλυτα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ολοκληρωμένων Σχεδίων 
Αστικής Κινητικότητας(ΟΣΑΚ), παρόλα αυτά αναφέρεται ότι για καμία από τις περιοχές στόχου 
δεν έχουν αναπτυχθεί και συνεπώς δεν εφαρμόζονται ΟΣΑΚ. 

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. Ο 
αντίκτυπος του έργου αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της μετακίνησης με ΜΜΜ τόσο 
των πολιτών όσο και των τουριστών καθώς στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους.  

Συνολικά, αναμένεται να επιτευχθεί η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των 
μετακινήσεων στις περιοχές στόχου. 

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου αφορούν: 

• στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος μέσω: 

• της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω της αύξησης χρήσης των 
ΜΜΜ 

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

• στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη μείωση του συνολικού κόστους 
διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών των περιοχών στόχου 

• στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών από 
την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των ΜΜΜ 

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

Οι στόχοι του έργου εναρμονίζονται απόλυτα και συμβάλλουν στον ειδικό στόχο της 
προγραμματικής προτεραιότητας. Η αποτελεσματικότητα του δε σε σχέση με την εκπλήρωση 
των στόχων του θα αξιολογηθεί μέσω μετρήσιμων στόχων. Οι μετρήσιμοι στόχοι που 
αποτυπώνουν την επιτυχημένη εκπλήρωση των στόχων του έργου, 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 
Στο πλαίσιο του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ θα αναπτυχτεί ολοκληρωμένο σύστημα ευφυών 
μεταφορών, το οποίο θα προσφέρει πολυκαναλική ενημέρωση του επιβατικού κοινού. 

-  

Συνεπώς τις κύριες εκροές του έργου αποτελούν: 

- Ο τηλεματικός εξοπλισμός πεδίου, ο οποίος περιλαμβάνει τις οθόνες πληροφόρησης 
εντός των λεωφορείων και θα εμφανίζουν μηνύματα – πληροφορίες σχετικά με τα 
ΜΜΜ και το Δήμο. Επίσης περιλαμβάνει τις ευφυείς στάσεις πληροφόρησης, οι οποίες 
θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία των περιοχών στόχου και θα 
παρέχουν πληροφορίες /δυναμικά μηνύματα ενημέρωσης στους πολίτες, επισκέπτες 
και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

- Η διαδικτυακή εφαρμογή πληροφόρησης  θα αποτελέσει ένα είδος πολυμεσικού 
οδηγού πόλης για πληροφόρηση των χρηστών για τις μεταφορές. Το webportal θα 
υποστηρίζεται με χαρτογραφικά δεδομένα και θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για 
σχεδιασμό ταξιδιού με τα ΜΜΜ. 
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- Η mobile εφαρμογή πληροφόρησης θα είναι διαθέσιμη για χρήση από συσκευές 
smartphones και θα παρέχει πληροφόρηση των επιβατών για τα δρομολόγια των 
ΜΜΜ καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις στάσεις. Η 
εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα εύρεσης διαδρομών, με δυνατότητα μετεπιβίβασης 
σε άλλο λεωφορείο και αλλαγή υπηρεσίας.  

- Η εφαρμογή πληροφόρησης μέσω SMS θα πληροφορεί το χρήστη (πολίτη, επισκέπτη 
κλπ) για τα διερχόμενα λεωφορεία και τον χρόνο άφιξής τους. Η εφαρμογή, με σύνδεση 
με το Κέντρο Διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων, θα στέλνει SMS με την 
απαιτούμενη πληροφορία στο χρήστη ο οποίος θα στέλνει ερώτημα, με τον μοναδικό 
αριθμό της στάσης, στον τηλεφωνικό αριθμό του κέντρου.  

- Τα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας, τα οποία αφορούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
σχεδιασμού που αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα στις περιοχές στόχου του έργου ΕΥ-
ΚΙΝΗΣΗ και περιλαμβάνει το μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής. 

 

1.1.2 Ειδικοί Στόχοι του Εργου 

Οι ειδικότεροι στόχοι της παρούσας Σύμβασης η οποία αφορά το έργο «Ολοκληρωμένο 
Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με την 
Κωδική ονομασία «ΕΥΚΙΝΗΣΗ» αφορούν:  

- Την Μελέτη εφαρμογής στην περιοχή εφαρμογής στην Ελλάδα (Θήρα, Σύρος και 
Ρόδος) & Κύπρο (περιοχή Λεμεσού) 

- Το Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας συστήματος στις περιοχές 
εφαρμογής της Ελληνικής πλευράς (Σαντορίνη, Ρόδος, Σύρος) και στην Κύπρο 
(Λεμεσός), και 

- Την εκπόνηση των αρχών των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας στις 
περιοχές εφαρμογής της Ελληνικής πλευράς (Σαντορίνη, Ρόδος, Σύρος) και στην 
Κύπρο (Λεμεσός)  

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου ΕΥΚΙΝΗΣΗ, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ αποτελεί καινοτόμο 
παρέμβαση στην υφιστάμενη κατάσταση και η εφαρμογή του αναμένεται να επιφέρει άμεσα, 
θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας. Συνεπώς 
άμεσα αποτελέσματα που προκύπτουν από το έργο θεωρούνται:  

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών των 
περιοχών από την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια 
των ΜΜΜ  

• Αύξηση του αριθμού των επιβατών στα ΜΜΜ  
• Μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών στις στάσεις, βελτίωση του χρόνου των 

μετακινήσεων τους και αύξηση της παραγωγικότητας των πολιτών  
• Η βελτίωση της κυκλοφοριακής κίνησης  
• Η σταδιακή μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων εξαιτίας της μείωσης στη χρήση των 

ιδιωτικής χρήσης οχημάτων  
• Αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου οχημάτων 
• Εκσυγχρονισμός υποδομών – χώρων που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός (Στάσεις, 

Επαρχιακοί δρόμοι, πλατείες) 
• Ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού που αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα στις 

περιοχές στόχου του έργου 
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Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου συνδέονται απόλυτα με του γενικούς και ειδικούς 
στόχους του ΑΠ και συνεισφέρουν στους δείκτες που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα. Πιο 
συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του EY-KINHΣΗ θα αναπτυχθούν συνολικά 4 Σχέδια 
βιώσιμων αστικών μεταφορών για τη Ρόδο, τη Σύρο, τη Σαντορίνη και την Επαρχία της 
Λεμεσού. Επιπλέον υπογραμμίζεται ότι το ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ είναι ένα έργο το οποίο θα 
εκσυγχρονίσει μέσω της ενσωμάτωσης ΤΠΕ στις δημόσιες μεταφορές τις 4 περιοχές στόχου, 
οι οποίες αποτελούν περιοχές κλειδιά (περιοχές με σημαντική τουριστική κίνηση) της 
διασυνοριακής περιοχής.  

Τέλος το έργο συνάδει απόλυτα με το τις κατευθυντήριες γραμμές των Ολοκληρωμένων 
Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας(ΟΣΑΚ), παρόλα αυτά αναφέρεται ότι για καμία από τις 
περιοχές στόχου δεν έχουν αναπτυχθεί και συνεπώς δεν εφαρμόζονται ΟΣΑΚ. 

 

1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Το παραδοτέο αφορά τη σύνταξη τεσσάρων εγχειριδίων αναφοράς, το καθένα από τα οποία 
θα αποτυπώνει το σύνολο των βημάτων και διαδικασιών που θα ακολουθηθούν προκειμένου 
να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για ΜΜΜ σε κάθε μία από της περιοχές εφαρμογής 
(Δήμος Ρόδου, Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, Δήμος Θήρας, Δήμος Λεμεσού) 

Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει:  

α) το Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) με τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες 
που θέτουν οι οργανωτικοί, διοικητικοί και τεχνολογικοί παράμετροι του έργου 

 β) επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης (καταγραφή των υπαρχουσών δικτύων, 
συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση των στοιχείων εποχικότητας κίνησης, εξαγωγή τάσεων 
φόρτου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, κ.α).     

γ) επικαιροποίηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων (καταγραφή 
των δυνατοτήτων και μέσων υποστήριξης του υπάρχοντος φόρτου, σύγκριση της 
υπάρχουσας κατάστασης με ανάλογης δυναμικότητας περιοχές, κ.α).    

 δ) επικαιροποίηση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές 
προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση και προτεινόμενο σχεδιασμό (σύγκριση με 
υφιστάμενες και μελλοντικές τάσεις σε επίπεδο benchmark, κ.α).   

ε) πλάνο εγκατάστασης εξοπλισμού και  

στ) μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισμό της μεθόδου 
καταγραφής δεικτών απόδοσης της πράξης 

 ζ) μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί το 
επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές  

η) Πλάνο συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για ΜΜΜ 
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2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στόχος του Κεφαλαίου, είναι η συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τις περιοχές εφαρμογής, 
ώστε να καταστεί δυνατή η αποτύπωση σύγχρονων και προσαρμοσμένων λύσεων οι οποίες 
θα ενταχθούν στο υπό υλοποίηση έργο που περιλαμβάνει τις τηλεματικές εφαρμογές.  

Στην συνέχεια, αναλύονται όλες οι περιοχές εφαρμογής με την σειρά που αναφέρονται ως 
εταίροι στο έργο ΕΥΚΙΝΗΣΗ.  

  

2.1 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Αναφορικά με το Δήμο Ρόδου, εξετάζεται τόσο ο Φορέας Διαχείρισης του Συγκοινωνιακού 
Έργου, όσο και η επικρατούσα κατάσταση αναφορικα με την δομή, την οργάνωση αλλά και 
τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του συγκοινωνιακού φόρτου.   

  

2.1.1 Φορέας Διαχείρισης Συγκοινωνιακού έργου 

Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» 

Η περιοχή του κέντρου εξυπηρετείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών (ΔΕΣ) 
«ΡΟΔΑ» η οποία έχει τη συγκοινωνιακή εκμετάλλευση της Αστικής περιοχής (πόλεως Ρόδου), 
της Περιαστικής περιοχής (Κοσκινού, Καστρί, Ιαλυσός, Κρεμαστή, Παστίδα, Μαριτσά και 
Παραδείσι) και της Υπεραστικής Περιοχής της Δυτικής Πλευράς της νήσου Ρόδου (Δαματριά, 
Θεολόγος, Σορωνή, Διμυλιά, Ελεούσα, Αρχίπολη, Πλατάνια, Απόλλωνα, Φάνες, Καλαβάρδα, 
Μαντρικό, Κρητηνία, Σάλακος, Έμπωνα, “Αγιος-Ισίδωρος, Σιάννα και Μονόλιθος). 

Επίσης, η «ΡΟΔΑ» εξυπηρετεί με ειδικά δρομολόγια τους μαθητές όλων των περιοχών που 
ανήκουν στη συγκοινωνιακή αρμοδιότητα της επιχείρησης, καθώς επίσης και τους 
εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις και υπηρεσίες. 

Πηγή: http://desroda.gr/ 

 

2.1.2 Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Στο παρόν τμήμα της μελέτης παρουσιάζεται αναλυτικά η επικαιροποίηση της υφιστάμενης 
κατάστασης σχετικά με τα πεδία ενδιαφέροντος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(καταγραφή των υπαρχουσών δικτύων, συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση των στοιχείων 
εποχικότητας κίνησης, εξαγωγή τάσεων φόρτου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, κ.α). 

Στόχος είναι η καταγραφή τόσο των υφιστάμενων υποδομών και δεδομένων σχετικών με τη 
καθημερινή λειτουργία της περιοχής εφαρμογής, αλλά και των πιθανών ελλείψεων σε στοιχεία 
και δεδομένα τα οποία θα ήταν χρήσιμα για την εξαγωγή πιο ολοκληρωμένων 
συμπερασμάτων για την περιοχή μελέτης σε μελλοντικό χρόνο. 

 

2.1.3  Πεδία καταγραφής 

Στο πλαίσιο εξέτασης της υφιστάμενης κατάστασης και υποδομών,καταγράφονται συνοπτικά 
τα παρακάτω δεδομένα/πεδία: 
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1. Ανάλυση/Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης αναφορικά με: 
i. τους πόλους έλξης της ευρύτερης περιοχής (ιεράρχηση σε ισχυρούς κ.λπ.) 
ii. το τοπικό ανάγλυφο 
iii. την ισχύουσα κοινωνική και οικονομική σημασία της περιοχής εφαρμογής 
iv. τις ισχύουσες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης 
v. την πυκνότητα πληθυσμού 
vi. Στοιχεία εποχικότητας και μελλοντικές προβλέψεις πληθυσμιακής εξάπλωσης 
vii. το δίκτυο των δημοσίων χώρων 

 

2. Ανάλυση/Καταγραφήτης Υπάρχουσας Κατάστασης των 
ΚυκλοφοριακώνΔεδομένων: 
i. τους κυκλοφοριακούς φόρτους στο κύριο οδικό δίκτυο 
ii. τις συνθήκες στάθμευσης 
iii. τη γεωμετρία του αρτηριακού δικτύου και των δευτερευόντων δρόμων 
iv. την υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου 
v. τις υφιστάμενες μονοδρομήσεις 
vi. το δίκτυο των λεωφορειακών γραμμών 
vii. τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς (εάν υπάρχουν) 
viii. τις κύριες διαδρομές πεζών 
ix. το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλάτου (αν υπάρχει) 

 
3. Τις υφιστάμενες μελέτες Καλών Πρακτικών Έργων Βιώσιμης Κινητικότητας 

εφόσον υπάρχουν, καθώς και σύγκρισεις με πόλεις/περιοχές αντίστοιχου δυναμικού 
και φυσιογνωμίας, με όμοιους ρυθμούς κορεσμού και οικονομικής δραστηριότητας. 

Ειδικότερα για την περιοχή μελέτης (Δήμος Ρόδου), η αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης έγινε με βάση ανασκόπηση υφιστάμενων μελετών και στοιχεία που δόθηκαν από 
τον Δήμο καθώς και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από άλλες πηγές.   

Στόχος του σταδίου αυτού είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των γενικότερων στοιχείων 
που επηρεάζουν την αστική κινητικότητα καθώς και των αναγκών ενός γενικότερου 
σχεδιασμού που εστιάζει όχι μόνο στην κίνηση των οχημάτων (ΙΧ) αλλά και στην ενίσχυση 
των εναλλακτικών, ήπιων μέσων μετακίνησης και της χρήσης των ΜΜΜ, μέσω μέτρων και 
πρακτικών που δεν περιορίζονται σε επεμβάσεις στις οδικές υποδομές. 

 

Κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάσταση εξετάστηκαν με βάση τη διαθεσιμότητα 
στοιχείων, τα εξής : 

• Αξιολόγηση προηγούμενων Μελετών 
• Περιβάλλον συγκοινωνιακού συστήματος - Ρόλος του Δήμου: σχετίζεται με τα 

μεγέθη των μετακινήσεων και τη σύνδεση με τα εθνικά δίκτυα μετακινήσεων 
• Πολεοδομική και Οικιστική οργάνωση: επηρεάζει τις μετακινήσεις για τις 

καθημερινές ανάγκες, το μήκος και το μέσο των μετακινήσεων επηρεάζουν ως 
προς το χαρακτηριστικό του μήκους , της διάρκειας 

• Χρήσεις γης : το σύστημα χρήσεων γης με τα χαρακτηριστικά του (κατανομή στο 
χώρο, πυκνότητα κ.α.) επηρεάζει την ζήτηση για μετακινήσεις και καθορίζει 
γεωγραφικά τις μετακινήσεις (άκρα, προέλευση, προορισμό) 
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• Δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού: σχετίζεται με τα μεγέθη των 
μετακινήσεων και τα μέσα μετακίνησης 

• Στοιχεία του δικτύου και των μεγεθών μετακινήσεων  
• Λειτουργία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

 

2.1.4 Υφιστάμενες Μελέτες Δήμου Ρόδου 

Για την εξεταζόμενη περιοχή μελέτης έχουν εκπονηθεί κατά τα τελευταία έτη οι ακόλουθες 
μελέτες: 

• «Διερεύνηση του Κυκλοφοριακού Προβλήματος, Δημιουργία Πεζοδρόμων και 
Δυνατότητα Αξιοποίησης – Διατύπωση Εναλλακτικών Προτάσεων», Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, 1994. 

• «Μελέτη Εφαρμογής Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Πόλη της 
Ρόδου», Δήμος Ρόδου Ιούνιος 1996. 

• «Επαναπροσδιορισμός και εφαρμογή νέων προτάσεων αναδιοργάνωσης της 
κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών και δημοσίων συγκοινωνιών στο κέντρο της πόλης 
της Ρόδου, Υπηρεσίες Συμβούλου, Δεκέμβριος 2002. 

• Δίκτυο ποδηλάτων στην πόλη της Ρόδου, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ιανουάριος 
2009. 

• «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης της Ρόδου», 2013. 
• Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ Ροδου 2014-2020) με 

χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου της ολοκληρωμένης επένδυσης (ΟΧΕ) του 
Δήμου Ρόδου (Αθήνα 2017, Ανάπλαση Σύμβουλοι Μηχανικοί α.ε.). 

• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ρόδου 2015-2019 (Α φάση, Σχέδιο Στρατηγικού 
σχεδιασμού, Ρόδος 5/2015). 

 

2.1.5 Περιβάλλον Συγκοινωνιακού Συστήματος 

Η Ρόδος ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων και εντάσσεται στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου. Ο Δήμος Ρόδου είναι ο μοναδικός δήμος του νησιού και προέκυψε (με την 
εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης) από την συνένωση των πρώην Δήμων Ροδίων, 
Αρχαγγέλου, Ατταβύρου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου και 
Πεταλούδων. Έδρα του δήμου είναι η πόλη της Ρόδου.  

Με βάση την κατάταξη και ιεράρχηση των οικιστικών κέντρων της Περιφέρειας η Ρόδος 
κατατάσσεται στα περιφερειακά κέντρα ενώ με βάση το εθνικό πλαίσιο χωροταξικού 
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α/2008) η πόλη της Ρόδου χαρακτηρίζεται ως 
δευτερεύον εθνικός πόλος (3ο επίπεδο). 

Η πόλη της Ρόδου είναι ο μεγαλύτερος οικισμός του 
νησιού και έδρα του Δήμου. Αποτελεί διοικητικό και 
εμπορικό κέντρο του Νομού Δωδεκανήσου και ως εκ 
τούτου δημιουργεί οικονομικές και διοικητικές 
αλληλεξαρτήσεις προς τα υπόλοιπα νησιά της 
Δωδεκανήσου.  

 

Χάρτης 1: Νήσος Ρόδος -  

Πηγή: Google maps 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
16 

Η Ρόδος διαθέτει εμπορικό και τουριστικό λιμάνι και αεροδρόμιο τα οποία αποτελούν τις 
βασικές πύλες εισόδου στο νησί και τα βασικά σημεία σύνδεσης του νησιού με τους 
διαδρόμους/δίκτυα μεταφορών της χώρας και της Ε.Ε. Το εμπορικό λιμάνι που εξυπηρετεί και 
τις ακτοπλοϊκές μεταφορές βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης στο όριο της περιοχής 
μελέτης.  

Σύμφωνα με την «Κατάταξη λιμένων» (ΦΕΚ 202/Β΄/16.2.2007), το λιμάνι της Ρόδου 
κατατάσσεται στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος και εντάσσεται στο εκτεταμένο Δίκτυο 
(comprehensive network) των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Ακτοπλοϊκώς συνδέεται 
με τον Πειραιά, την Κω, την Κρήτη, τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, πολλά νησιά των Κυκλάδων, 
τη Θεσσαλονίκη, τη Λέσβο, τη Χιο και τη Σάμο. 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας»  αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στο νησί 
και είναι διεθνής. Συνδέει το νησί με την  Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο όλα τα 
Δωδεκάνησα και αρκετά νησιά του Αιγαίου. Κατά τη χειμερινή περίοδο εκτελούνται ελάχιστες 
διεθνείς πτήσεις (κυρίως προς Ιταλία, Αίγυπτο και Ισραήλ), ενώ τη θερινή περίοδο πολλές 
πτήσεις charter (σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης).  

Θεωρείται από τα μεγαλύτερα της χώρας καθώς κατατάσσεται τέταρτο σε αφίξεις σε εθνικό 
επίπεδο (μετά τα αεροδρόμιο της Αθήνας, του Ηρακλείου και της Θεσσαλονίκης). Δέχεται 
επιβατική κίνηση που πλησιάζει τα 4.000.000 επιβάτες, ετησίως. Βρίσκεται εκτός της πόλης 
της Ρόδου κατά συνέπεια επηρεάζει έμμεσα την κυκλοφορία στην πόλη. 

Πίνακας 1:  Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στο αεροδρόμιο της Ρόδου 

  2010 2011 2012 2013 

Ιανουάριος 1.563 3.486 1.079 474 

Φεβρουάριος 1.209 2.578 718 165 

Μάρτιος 4.255 5.259 3.380 3.806 

Απρίλιος 29.024 67.692 62.892 49.134 

Μάιος 176.451 210.273 197.454 215.705 

Ιούνιος 230.954 301.639 271.764 323.436 

Ιούλιος 308.016 372.895 346.467 377.425 

Αύγουστος 315.934 357.314 344.283 388.820 

ΣΥΝΟΛΟ 1.067.406 1.321.136 1.228.037 1.358.965 

Πηγή: http://www.diavlos.org.cy/diavlos/?page_id=246 

 

2.1.6 Πολεοδομικά και Γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

Η πόλη της Ρόδου έχει αναπτυχθεί στο βόρειο άκρο του νησιού, σε διαφορετικές ιστορικές 
περιόδους, με αποτέλεσμα να αποτελείται από διακριτά τμήματα, με διαφορετικά 
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χαρακτηριστικά και διαφορετική μορφολογία του οδικού δικτύου. Η παλιά, μεσαιωνική πόλη 
της Ρόδου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και περικλείεται από τείχη. Ανατολικά της 
μεσαιωνικής πόλης βρίσκεται ο εμπορικός λιμένας και νότια έχουν αναπτυχθεί οι περιοχές 
κατοικίας. 

Η μορφολογική κλίση είναι ήπια σε όλη την έκταση της περιοχής μελέτης και παρουσιάζει 
ελαφρώς αυξημένες κλίσεις στις πλαγιές του λόφου της γειτονιάς ‘Μανδράκι’ (περιοχή πρώην 
νοσοκομείου).  

Η σημερινή χωροταξική οργάνωση της πόλης βασίζεται στο ισχύον ΓΠΣ του 1987 (ΦΕΚ 
193/87)  η αναθεώρηση του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί.  

Οικιστικά οργανώνεται σε εννέα πολεοδομικές ενότητες και είκοσι τέσσερεις γειτονιές κάθε μία 
από τις οποίες περιλαμβάνει ένα κέντρο με τις βασικές καθημερινές εξυπηρετήσεις. 
Επιπρόσθετα χωροθετούνται και τέσσερα ενισχυμένα τοπικά κέντρα σε τέσσερεις από τις 
εννέα πολεοδομικές ενότητες.  

 

2.1.7 Χρήσεις γης 

Η πόλη της Ρόδου συγκεντρώνει πληθώρα λειτουργιών αστικού κέντρου. Οι χρήσεις γης στην 
περιοχή μελέτης περιλαμβάνουν κεντρικές λειτουργίες της πόλης, τουρισμό-αναψυχή, 
κατοικία, πολιτιστικές λειτουργίες, αθλητισμό, εκπαίδευση και εγκαταστάσεις μαζικών μέσων 
μεταφοράς.  

Οι κεντρικές λειτουργίες βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης: το Εμπορικό 
και Διοικητικό κέντρο της πόλης αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο μεταξύ των οδών Σοφ. 
Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Γ. Παπανικολάου, 7ης Μαρτίου, Αλ. Παπάγου και Αλεξ. 
Διάκου.  

Ο Διοικητικός τομέας, αναπτύσσεται κατά μήκος της 7ης Μαρτίου και περιλαμβάνει τα κτίρια 
του Δημαρχείου, της πρώην Νομαρχίας, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του 
Λιμεναρχείου, των Δικαστηρίων, της Τράπεζας της Ελλάδος, τη Μητρόπολη, κα. 

Ο εμπορικός τομέας αναπτύσσεται στο νοτιανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης και 
περιλαμβάνει πέραν των εμπορικών καταστημάτων, πολλά γραφεία, τράπεζες, ιατρεία, 
χρήσεις αναψυχής και κατοικίες.  

Στο βόρειο τμήμα της παραλιακής ζώνης (περιοχή του Ενυδρείου) βρίσκεται η τουριστική ζώνη 
και ζώνη αναψυχής πόλης και οριοθετείται στη νότια πλευρά της από την οδό Παπανικολάου. 
Στη ζώνη αυτή υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Επίσης σε αυτή εντάσσεται και η 
παραλία της Έλλης, που αποτελεί την πολυπληθέστερη και πιο λαοφιλή οργανωμένη παραλία 
της πόλης.  

Η ζώνη γενικής κατοικίας καταλαμβάνει το δυτικό και νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης 
Οριοθετείται, βόρεια από την οδό Γ. Παπανικολάου, δυτικά από την Ακτή Μιαούλη, νότια από 
την οδό Αλεξ. Διάκου και ανατολικά από τις οδούς Σοφ. Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου. 
Στο δυτικό τμήμα της ζώνης αυτής, μεταξύ της Ακτής Κανάρη και της οδού Ι. Μεταξά, έχουν 
αναπτυχθεί ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, ενώ η λειτουργία του πρώην νοσοκομείου 
είχε προσελκύσει και πολλά ιατρεία. 

Οι λειτουργίες εκπαίδευσης είναι διάσπαρτες  και κατανέμονται στις σε όλες τις 
πολεοδομικές ενότητες.  
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Το λιμάνι βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της πόλης ενώ το αεροδρόμιο βρίσκεται εκτός 
πόλης σε απόσταση 16 χλμ από το κέντρο (και συγκεκριμένα στο δήμο Πεταλούδων).  

 

2.1.8 Πόλοι έλξης 

Οι βασικοί πόλοι έλξης και τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης στην περιοχή μελέτης που 
λειτουργούν ως σημεία δημιουργίας/γένεσης μετακινήσεων που συνδέονται/σχετίζονται με 
τους διαφορετικούς σκοπούς μετακίνησης και που εξυπηρετούν όλες τις λειτουργίες της πόλης 
είναι: 

 το διοικητικό κέντρο 

• η Τουριστική Ζώνη 
• το Παραλιακό Μέτωπο 
• το Τουριστικό Λιμάνι 
• η Παραλία / Ακτή 
• η Μεσαιωνική Πόλη 

 

2.1.9 Οικιστικό περιβάλλον 

Το 1988, η Παλιά Πόλη της Ρόδου ανακηρύχθηκε από την UNESCO Πόλη Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν κτήρια σημαντικής αρχιτεκτονικής αξίας. Πρόκειται για 
κτίσματα που κατασκευάστηκαν από το 1923 έως και το 1936 και σήμερα χρησιμοποιούνται 
ως δημόσια κτίρια για την στέγαση διαφόρων λειτουργιών. Ενδεικτικά αναφέρονται η Νέα 
Αγορά, το κτίριο της Banca d’ Italia, το Ακταίο, το Δικαστικό Μέγαρο, το Ταχυδρομείο, το κτίριο 
για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, το Δημαρχείο, το Νομαρχιακό Μέγαρο και το Θέατρο Puccini.  

 

2.1.10 Πληθυσμός 

Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νησί των Δωδεκανήσων.  Σύμφωνα με τα 
δημοσιευμένα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού του 2011 ο πληθυσμός της Ρόδου 
είναι 115.490 άτομα. Κατά την δεκαετία 1991-2001 ο πληθυσμός του νησιού εμφάνισε 
σημαντική αύξηση που έφτασε το 20% ενώ κατά την τελευταία δεκαετία 2001-2011 δεν 
παρουσίασε μεταβολή, καταγράφοντας μία οριακή αύξηση 0,1% .    

Από τα στοιχεία του 2011 σε επίπεδο Δήμου, προκύπτει ψηλός δείκτης ιδιοκτησίας 
αυτοκινήτου, με το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτουν ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο να 
φτάνει το 77%. Πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν τα νοικοκυριά σε ποσοστό 47% περίπου. 

Η πόλη της Ρόδου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του νησιού και αριθμεί 
49.541 μόνιμους κατοίκους, δηλαδή το 43% του μόνιμου πληθυσμού του νησιού. Η εξέλιξη 
του μόνιμου πληθυσμού της πόλης της Ρόδου  παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Εξέλιξη πλυθησμού Ρόδου 

Εξέλιξη Πληθυσμού 1991-2011 

  1991 2001 2011 μεταβολή 
1991-2001 

μεταβολή 
2001-2011 
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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% 

Κατά την δεκαετία 1991-2001 ο πληθυσμός της πόλης ακολουθεί  την τάση αύξησης του 
συνολικού πληθυσμού του νησιού καταγράφοντας ποσοστό αύξησης 15,7 %, ποσοστό 
αντίστοιχο με το ποσοστό πληθυσμιακής αύξησης του νησιού. Ο πληθυσμός της πόλης της 
Ρόδου ακολούθησε κατά την προηγούμενη δεκαετία αντίστροφη πορεία εμφανίζοντας 
πληθυσμιακή μείωση 7,6%.     

 

Πίνακας 3: Εξέλιξη πλυθησμού στο νησί της Ρόδου συγκριτικά με τα Δωδεκάνησα και 
το σύνολο της Χώρας. 
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Η διάρθρωση του πληθυσμού με βάση την ηλικία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 4: 

Πίνακας 4: Πληθυσμιακή κατανομή ανά ηλικία 

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% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2001 

 

Από τον πίνακα 4, προκύπτει πως στην πόλη της Ρόδου:  

• η ηλικιακή ομάδα 24 – 64 που αποτελεί τον παραγωγικό πληθυσμό αντιστοιχεί στο 
55,8% του συνόλου του πληθυσμού. 

• ο νεανικός πληθυσμός, δηλαδή τα άτομα μέχρι και 24 χρόνων αποτελούν το 34,3% 
του συνολικού πληθυσμού της πόλης. 

• ο πληθυσμός άνω των 65 ετών αντιστοιχεί στο 9,9% του  συνόλου. 

Ο πληθυσμός της πόλης της Ρόδου χαρακτηρίζεται από μεγάλο ποσοστό ατόμων με ηλικίες 
από 0-14 έτη.  Τα στοιχεία καταδεικνύουν υγιή πληθυσμιακή διάρθρωση και ο πληθυσμός της 
πόλης εμφανίζεται νεανικότερος σε σχέση με το σύνολο της χώρας.  

Στις ηλικιακές ομάδες 0-14, 15-24 και 25-30 ‘υπερτερεί’ έναντι του εθνικού μέσου όρου της 
χώρας καθώς εμφανίζονται ποσοστά υψηλότερα του εθνικού μέσου όρου. Στην πρώτη 
ηλικιακή ομάδα (0-14) η διαφορά είναι της τάξεως του 4%. 

Το ποσοστό του πληθυσμού με ηλικίες άνω των 65 είναι σημαντικά χαμηλότερο αυτού του 
εθνικού μέσου όρου (της τάξης του 7%) 

Λόγω της σημαντικής τουριστικής κίνησης παρουσιάζεται αύξηση του πληθυσμού κατά τους 
θερινούς μήνες, λόγω της προσέλευσης επισκεπτών αλλά και εποχικού εργατικού δυναμικού. 
Εκτιμάται ότι σε επίπεδο Δήμου ο πληθυσμός αυξάνεται κατά 72% περίπου. 
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Διάγραμμα 1: Ποσοστό πλυθησμού ανά δημοτική ενότητα  

 

 

2.1.11 Οδικό Δίκτυο  

Η πόλη της Ρόδου έχει αναπτυχθεί στο βόρειο άκρο του νησιού, σε διαφορετικές ιστορικές 
περιόδους, με αποτέλεσμα να αποτελείται από διακριτά τμήματα, με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και διαφορετική μορφολογία του οδικού δικτύου. 

Σε γενικές γραμμές αποτελείται από ένα σύστημα πρωτευόντων οδών που διατρέχουν την 
περιοχή μελέτης περιμετρικά, κατά μήκος της ακτογραμμής, ένα σύνολο ‘οριζόντιων΄ αξόνων 
στην κατεύθυνση ανατολή-δύση που συνδέονται με τον παραλιακό άξονα και έναν άξονα που 
οριοθετεί το νότιο όριο της περιοχής μελέτης. 

Με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τον φόρτο που δέχεται και το είδος της 
εξυπηρέτησης που παρέχει κάθε οδός, το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της πόλης της Ρόδου 
στην περιοχή μελέτης ιεραρχείται σε σύστημα που περιλαμβάνει αρτηρίες, δευτερεύουσες 
αρτηρίες, συλλεκτήριες και τοπικές οδούς ως εξής: 

Ως πρωτεύουσες αρτηρίες χαρακτηρίζονται οι οδοί: 

• Η επαρχιακή οδός Ρόδου – Ιαλυσού – Αεροδρομίου. 
• Η οδός Μανώλη Αθανασιάδη (Ακτή Κανάρη) έως τη διασταύρωση με την οδό 

Αλεξ. Διάκου. 
• Η οδός Παπαλουκά. 
• Η οδός Παύλου Μελά (η οποία συνδέει την οδό Θ. Σοφούλη με την οδό 

Παπαλουκά). 
• Η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. 
• Η οδός Δημοκρατίας. 
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• Η οδός Εθνάρχου Μακαρίου, στο τμήμα της από την οδό Δημοκρατίας έως τη 
διασταύρωση με τις οδούς Αλεξ. Διάκου και Παπάγου. 

• Η οδός Αλεξ. Διάκου. 
• Η οδός 7ης Μαρτίου στο τμήμα της που έρχεται από το λιμάνι, έως τη 

διασταύρωση με την οδό Παπάγου. 

 

Ως δευτερεύουσες αρτηρίες χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες οδοί: 

• Η οδός 7ης Μαρτίου, στο τμήμα της από την οδό Παπάγου έως την οδό Γ. 
Παπανικολάου. 

• Η οδός Παπάγου. 
• Η οδός Γ. Αβέρωφ. 
• Η οδός Γαλλίας. 
• Η οδός Εθνάρχου Μακαρίου, από Γαλλίας έως Παπάγου. 
• Η οδός Γρηγ. Λαμπράκη. 
• Η οδός Σοφ. Βενιζέλου. 
• Η οδός 28ης Οκτωβρίου 
• Η οδός Γ. Παπανικολάου. 
• Η Ακτή Μιαούλη. 
• Η οδός Καλύμνου. 
• Η οδός Κω. 

 

Ως συλλεκτήριες χαρακτηρίζονται οι οδοί: 

• Η οδός Εθνάρχου Μακαρίου, από 7ης Μαρτίου έως Γαλλίας. 
• Η οδός 25ης Μαρτίου. 
• Η οδός Αμερικής. 
• Η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου. 
• Η οδός Ίωνος Δραγούμη. 
• Η οδός Αμμοχώστου. 
• Η οδός Γ. Γρίβα. 
• Η οδός Νικ. Μανδηλαρά. 
• Η οδός Ερυθρού Σταυρού. 
• Η οδός μεταξύ του Πάρκου Θέρμαι και της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. 

Ως τοπικές οδοί χαρακτηρίζονται όλες οι υπόλοιπες οδοί. 

 

2.1.12 Πεζόδρομοι  

Στο εμπορικό κέντρο καθώς και σε άλλα τμήματα (τοπικό κέντρο της ζώνης γενικής κατοικίας) 
έχει υλοποιηθεί σημαντικός αριθμός πεζοδρόμων. 

Στο εμπορικό κέντρο λειτουργούν ως πεζόδρομοι οι ακόλουθες οδοί: 

• Καρπάθου 
• Δ. Θεοδωράκη 
• Κ. Παλαμά 
• Γ. Κυρμιχάλη 
• Ν. Πλαστήρα 
• Δ. Θεμελή 
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Στον πυρήνα της περιοχής γενικής κατοικίας (μαράσια) υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο 
πεζοδρόμων που περιλαμβάνει τις οδούς: 

• Ορφανίδου (από 28ης Οκτωβρίου έως Κρήτης) 
• Δηλμπεράκη 
• Απολλωνίου Ροδίου 
• Νικ. Μανδηλαρά (από Ίωνος Δραγούμη έως Ηρώων Πολυτεχνείου) 
• Αμαράντου 
• Καθοπούλη (από Νικ. Μανδηλαρά έως Ι. Καζούλη) 
• Ι. Κωνσταντοπαίδος 

 

2.1.13 Κυκλοφοριακό Σύστημα 

Τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του κυκλοφοριακού συστήματος αφορούν κυρίως την 
πρόσβαση στην περιοχή μελέτης η οποία γίνεται μέσω τεσσάρων οδικών αρτηριών οι οποίες 
αποτελούν τις πύλες εισόδου / εξόδου από και προς αυτή. Μέσω αυτών των πυλών 
συνδέεται η κεντρική περιοχή (περιοχή μελέτης) με την υπόλοιπη πόλη και κατ’ επέκταση με 
τους υπόλοιπους οικισμούς του νησιού. Οι πύλες εισόδου είναι οι εξής: 

• στο ανατολικό τμήμα του παραλιακού μετώπου η οδός 7ης Μαρτίου, μέσω της οποίας 
γίνεται η σύνδεση με το εμπορικό λιμάνι (Ακτή Σαχτούρη) και στη συνέχεια με την  
εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου ή με την περιμετρική οδό. 

• στη νότια πλευρά της περιοχής μελέτης η οδός Δημοκρατίας, η οποία συνδέεται με την 
Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου και η οδός Θ. Σοφούλη (μέσω της Παύλου Μελά συμβάλλει 
στην οδό Παπαλουκά), η οποία συνδέεται με την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, αλλά και 
μέσω των οδών Διαγοριδών, Ησιόδου κλπ) με την Επαρχιακή οδό προς Ιαλυσσό και 
Αεροδρόμιο. 

• στο δυτικό τμήμα του παραλιακού μετώπου η Επαρχιακή Οδός Ρόδου – Ιαλυσού –
Αεροδρομίου, η οποία αποτελεί το δυτικό άξονα του νησιού και καταλήγει στη 
διασταύρωση με την οδό Παπαλουκά και την Ακτή Κανάρη. 

Οι κύριες και δευτερεύουσες αρτηρίες της περιοχής μελέτης δέχονται τον κύριο όγκο των 
μετακινήσεων, υπάρχουν όμως και αρκετές διαμπερείς διασχίσεις του κεντρικού πυρήνα μέσω 
των συλλεκτηρίων οδών. 

 

Κυκλοφοριακοί φόρτοι 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: 

Από τις τέσσερεις πύλες εισόδου/εξόδου στην περιοχή μελέτης οι οδοί 7ης Μαρτίου και 
Δημοκρατίας, αποτελούν τις δύο βασικές, αφού τις επιλέγουν ισομερώς 6 στους 10 
οδηγούς (δηλαδή 3 στις 10 διελεύσεις από την κάθε μία Πύλη). Αυτό συμβαίνει τόσο κατά 
την ώρα αιχμής (13:00 – 14:00, σύμφωνα με τις επεξεργασμένες μετρήσεις) όσο και σε 
επίπεδο 24ώρου. Οι υπόλοιπες μετακινήσεις προς/από την πόλη γίνονται μέσω της οδού 
Θ. Σοφούλη (περίπου 2 στις 10) και μέσω της επαρχιακής οδού Ρόδου – Ιαλυσού – 
Αεροδρομίου (περίπου 2 στις 10).  

Οι υψηλότεροι φόρτοι κατά την ώρα αιχμής εμφανίζονται γύρω από τον πυρήνα του 
εμπορικού κέντρου με τιμές που κυμαίνονται από 400 ΜΕΑ – 1000 ΜΕΑ. Στο περιμετρικό 
δίκτυο της περιοχής μελέτης (δευτερεύουσες αρτηρίες) οι φόρτοι αιχμής ανά κατεύθυνση 
κυκλοφορίας κυμαίνονται από 400 ΜΕΑ – 700 ΜΕΑ. Στις συλλεκτήριες οδούς, 
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αξιοσημείωτοι φόρτοι αιχμής καταγράφηκαν στις οδούς Αμερικής και Ηρώων 
Πολυτεχνείου (περίπου 400 ΜΕΑ), που αντιστοιχούν σε διαμπερείς κινήσεις δια μέσου του 
κεντρικού πυρήνα της περιοχής μελέτης. 

Πιο συγκεκριμένα στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης, οι μεγαλύτεροι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι στην ώρα αιχμής, παρατηρούνται στις ακόλουθες οδούς: 

 

• 7ης Μαρτίου από 456ΜΕΑ έως 965 ΜΕΑ (μέγιστη τιμή, στο τμήμα της από οδό 
Παπάγου έως οδό Γαλλίας), στην κατεύθυνση προς το Δημαρχείο και από 398 
ΜΕΑ έως 629 ΜΕΑ στην κατεύθυνση προς λιμάνι. 

• Αλ. Παπάγου από 575 ΜΕΑ έως 948 ΜΕΑ (μέγιστη τιμή, στο τμήμα της από την 
οδό Τάρπον Σπρινγκς έως την οδό Γ. Αβέρωφ) Γαλλίας από 474 ΜΕΑ έως 823 
ΜΕΑ (μέγιστη τιμή, στο τμήμα της από την οδό Αβέρωφ έως την οδό Τάρπον 
Σπρινγκς). 

• Αλ Διάκου (741 ΜΕΑ), στο τμήμα της από την οδό Ίωνος Δραγούμη έως την οδό 
Σοφοκλή Βενιζέλου.  

• Εθνάρχου Μακαρίου τόσο στο ρεύμα εισόδου προς το κέντρο (746 ΜΕΑ), όσο και 
στο ρεύμα εξόδου, πριν (778 ΜΕΑ) και μετά (682 ΜΕΑ) τη διασταύρωση με τις 
Αλεξ. Διάκου και Αλ. Παπάγου. 

• Ακτή Κανάρη τόσο στο ρεύμα εισόδου (473 ΜΕΑ) όσο και στο αντίστοιχο της 
εξόδου (729 ΜΕΑ). 

• Σοφ. Βενιζέλου από 421 ΜΕΑ έως 605 ΜΕΑ (μέγιστη τιμή στο τμήμα από οδό Γρ. 
Λαμπράκη έως την οδό 25η Μαρτίου). 

• Γ. Παπανικολάου από 421 ΜΕΑ έως 560 ΜΕΑ στο τμήμα της από οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου έως οδό Αμερικής , στην κατεύθυνση προς τη Νομαρχία. 

• Κω - Καλύμνου 518 ΜΕΑ έως 555 ΜΕΑ. 
• Ακτή Μιαούλη, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο (από 484 ΜΕΑ έως 552 ΜΕΑ). 
• Παπαλουκά (462 ΜΕΑ) στο τμήμα της από οδό Δημοκρατίας έως Ερυθρού 

Σταυρού, με κατεύθυνση την Ακτή Κανάρη. 
• 28ης Οκτωβρίου (400 ΜΕΑ - 414 ΜΕΑ) από Πλ. Ακαδημίας έως Ίωνος Δραγούμη. 

 

Χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας οι μεγάλες διακυμάνσεις στους φόρτους κατά τη 
διάρκεια του έτους. Κατά τους μήνες της τουριστικής περιόδου προστίθενται στο 
οδικό σύστημα της πόλης και ένας πολύ μεγάλος αριθμός ενοικιαζόμενων από τους 
επισκέπτες του νησιού Ι.Χ. και δικύκλων, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός 
τουριστικών λεωφορείων που διακινούνται στην πόλη για μεταφορές στα ξενοδοχεία 
και ξεναγήσεις. 

 

Σύνθεση κυκλοφορίας – επιλογή μέσου μεταφοράς 

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. 

Όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, τα δίκυκλα αποτελούν, κατά την 
θερινή περίοδο, σημαντικό μέσο μετακίνησης στην πόλη αφού το ποσοστό τους αντιστοιχεί 
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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). 

 

 

2.1.14 Στάθμευση 

• 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. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
λειτουργίας του συστήματος, από τις 07:30- 10:00 στις θέσεις ελεγχόμενης 
στάθμευσης επιτρέπεται η στάθμευση μόνο οχημάτων κατοίκων. Δεν δίνεται 
επομένως η δυνατότητα να σταθμεύσουν σε αυτή την περιοχή πριν τις 10:00 το πρωί 
πολυάριθμοι επισκέπτες των υπηρεσιών, τραπεζών, καταστημάτων, αλλά και όσοι 
από τους εργαζόμενους επιθυμούν να καταβάλουν τέλος στάθμευσης. Όπως 
κατέδειξαν οι έρευνες το μέτρο αυτό καταστρατηγείται συστηματικά, αφού στην 
περιοχή που διερευνήθηκε δειγματοληπτικά (από τις 6:00 το πρωί έως τις 10 το βράδυ) 
η κατάληψη των θέσεων από τις 6:00 – 8:00 είναι περίπου 40%, για να φθάσει στο 
διάστημα 8:00 – 9:00 στο 65% και στο διάστημα 9:00 – 10:00 στο 91%. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας, στην περιοχή μελέτης έχουν εκδοθεί 395 άδειες 
στάθμευσης οχημάτων κατοίκων. Οι κάτοχοι τους έχουν δικαίωμα να σταθμεύουν 
δωρεάν σε όλες τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης δεν υπάρχει δηλαδή διαχωρισμός 
των θέσεων σε κατοίκων και επισκεπτών. Από τις μεταμεσονύκτιες καταγραφές των 
σταθμευμένων οχημάτων (02:00 – 05:00) εντοπίσθηκαν 1506 σταθμευμένα οχήματα 
κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιος 2012) και 1084 οχήματα κατά τη Χειμερινή περίοδο 
(Ιανουάριος 2013). Η μεταμεσονύκτια καταγραφή της χειμερινής περιόδου προσεγγίζει 
σε μεγάλο βαθμό τις πάγιες ανάγκες σε θέσεις στάθμευσης των κατοίκων. 
 

• Σε όλη την περιοχή μελέτης 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. Κατά τις απογραφές στην οδό ευρέθησαν συνολικά 1739 
νόμιμα σταθμευμένα οχήματα και 658 παράνομα, επομένως 3 στους 10 οδηγοί 
αναγκάζονται αλλά και σε πολλές περιπτώσεις επιλέγουν να σταθμεύσουν παράνομα 
κοντά στον προορισμό τους, παρά σε έναν από τους χώρους στάθμευσης που 
βρίσκονται σε κοντινή σχετικά απόσταση βαδίσματος. 
 

• Στην ευρύτερη περιοχή του εμπορικού και διοικητικού κέντρου υπάρχουν 420 θέσεις 
σε οργανωμένους υπαίθριους χώρους, εκ των οποίων οι 300 περίπου είναι με 
πληρωμή. Οι ως άνω χώροι παρουσιάζουν αυξημένη πληρότητα στο διάστημα 10:00 
– 14:00, ενώ τις υπόλοιπες ώρες υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θέσεις. Στην περίμετρο 
του κέντρου υπάρχουν δύο ακόμη μη οργανωμένοι χώροι, στο πρώην Γενικό 
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Νοσοκομείο Ρόδου (240 θέσεις), με χαμηλή γενικά πληρότητα και πλησίον του 
Ενυδρείου (70 θέσεις), με υψηλές πληρότητες. 
 

• Για το σύνολο της περιοχής μελέτης, 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). 
 
 

• Επομένως με μία ορθολογική διαχείριση όλων των διαθέσιμων θέσεων το πρόβλημα 
της στάθμευσης είναι δυνατό να αντιμετωπισθεί με απλά διαχειριστικά μέτρα 
(διαχωρισμός θέσεων επισκεπτών – κατοίκων, χρονικοί περιορισμοί στη διάρκεια 
στάθμευσης, τιμολογιακή πολιτική με ζωνοποίηση της περιοχής μελέτης, επανεξέταση 
των αδειών ειδικής στάθμευσης, σαφής καθορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης, 
πολιτική στάθμευσης δικύκλων, κλπ.). 
 

• Η έλλειψη συστηματικής και αυστηρής αστυνόμευσης, έχει ως αποτέλεσμα αφενός την 
ύπαρξη πολλών παράνομων σταθμεύσεων που σε πολλές περιπτώσεις μειώνουν την 
κυκλοφοριακή ικανότητα του δικτύου (στάθμευση σε διασταυρώσεις), αφετέρου τη μη 
καταβολή τέλους στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, όπου τα ποσοστά 
συμμόρφωσης είναι πολύ χαμηλά (1 έως 2 οδηγοί στους 10 καταβάλουν τέλος), με 
εξαίρεση τις θέσεις του Δημαρχείου, όπου κατά τις πρωινές ώρες 6 στους 10 οδηγούς 
πληρώνουν το αντίτιμο της στάθμευσης. 
 

• Στις θέσεις με πληρωμή η συντριπτική πλειοψηφία των σταθμεύσεων (άνω του 80%) 
έχει διάρκεια έως 3 ώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο συντελεστής εναλλαγής να είναι 
της τάξης των 4.0 οχ./θέση, που σημαίνει ότι σε μία τυπική καθημερινή ημέρα 
εξυπηρετούνται σε κάθε νόμιμη θέση 4 οχήματα. Αντίστοιχα στις θέσεις δωρεάν 
στάθμευσης οι 3ωρες σταθμεύσεις αντιστοιχούν περίπου στο 60% των σταθμεύσεων, 
ενώ υπάρχει σημαντικός αριθμός σταθμεύσεων με διάρκεια 4-8 ώρες, με αποτέλεσμα 
ο συντελεστής εναλλαγής σε αυτές τις θέσεις να είναι 3.0 οχ. / θέση. Από τις έρευνες 
χαρακτηριστικών στάθμευσης προέκυψε επίσης ότι ο αριθμός των οχημάτων που 
ήρθαν, στάθμευσαν και έφυγαν στο διάστημα της έρευνας (06:00 – 22:00) αντιστοιχεί 
στο 80% των σταθμεύσεων, ενώ ελάχιστες (2-3 %) είναι οι σταθμεύσεις με διάρκεια 
άνω των 8 ωρών. Τέλος στις 6:00 το πρωί που άρχισε η έρευνα χαρακτηριστικών, στις 
μεν διερευνηθείσες θέσεις του εμπορικού κέντρου βρέθηκε κατειλημμένο το 40% από 
αυτές, στους δε χώρους του Δημαρχείου και της Νομαρχίας – ΕΛΛΗΣ το ποσοστό είναι 
σχεδόν μηδενικό. 

 

2.1.15 Κίνηση πεζών - ποδηλάτων 

Κίνηση / Όδευση Πεζών  

Στο μεγαλύτερο μέρος της, η πόλη της Ρόδου χαρακτηρίζεται από ήπιες κλίσεις που 
επιτρέπουν την άνετη κυκλοφορία των πεζών ενώ το μικρό σχετικά μέγεθος της περιοχής 
μελέτης που ‘υποχρεώνει’ σε σχετικά ανεκτές αποστάσεις βαδίσματος.  
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Στο εμπορικό κέντρο καθώς και σε μεγάλο μέρος της ζώνης γενικής κατοικίας υπάρχει δίκτυο 
πεζοδρόμων παρέχοντας στους πεζούς άνετη και ασφαλή πρόσβαση σε κατοικίες αλλά και 
μετακίνηση σε περιοχές με κέντρα αναψυχής και εμπορικά. 

 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.  

Εξαίρεση αποτελούν οι οδοί Παπαλουκά (εκτός από ένα μικρό τμήμα της μεταξύ των οδών 
Αλ. Φλέμμινγκ και Ερυθρού Σταυρού) και Ελευθερίου Βενιζέλου, που λειτουργούν ως κύριες 
αρτηρίες και  δεν διαθέτουν πεζοδρόμια για την κίνηση των πεζών. Το ίδιο ισχύει και για 
μεγάλα τμήματα της Αλεξ. Διάκου τα οποία είτε δεν έχουν καθόλου πεζοδρόμιο, είτε το 
διαθέσιμο πλάτος είναι ανεπαρκές.  

Στον εμπορικό και διοικητικό τομέα του κέντρου τα πεζοδρόμια είναι καλαίσθητα και με 
επαρκές πλάτος, υπάρχουν διαμορφώσεις που αποτρέπουν τις παράνομες σταθμεύσεις στις 
γωνίες, τα οχήματα σταθμεύουν σε καθορισμένες εσοχές, το δε οδόστρωμα είναι 
πλακόστρωτο και προσδίδει την αίσθηση κίνησης σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Εξαίρεση 
αποτελεί το τμήμα της 7ης Μαρτίου, κατά μήκος του Εθνικού Θεάτρου και του Δημαρχείου, 
όπου δεν υπάρχει διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, παρά μόνο διαγράμμιση για την καθοδήγηση 
των πεζών. Επίσης και το παραλιακό μέτωπο που περιβάλλει την περιοχή μελέτης διαθέτει 
ως επί το πλείστον επαρκή πεζοδρόμια. 

Σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες περιοχές, τα πεζοδρόμια σε πολλές από τις συλλεκτήριες 
και τις τοπικές οδούς είναι στενά. 

Σημαντικό εμπόδιο στην κίνηση των πεζών  στα πεζοδρόμια αποτελούν τα μόνιμα εμπόδια, 
όπως δέντρα και στύλοι Ο.Κ.Ω, ενώ συχνό είναι και το φαινόμενο της κατάληψης μέρους του 
πλάτους των πεζοδρομίων από επαγγελματικές χρήσεις (εμπορεύματα, διαφημίσεις). 

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό επίπεδο εξυπηρέτησης της πεζής κίνησης μπορεί να 
χαρακτηριστεί μη ικανοποιητικό κυρίως λόγω του αποκλεισμού κίνησης των πεζών ή της 
περιορισμένης δυνατότητας ασφαλούς κίνησης τους σε βασικούς άξονες (στοιχείο που 
δημιουργεί ασυνέχειες στις διαδρομές των πεζών) καθώς των περιορισμών στην δυνατότητα 
ανεμπόδιστης κίνησης.  

 

Ποδήλατο 

Οι ήπιες κλίσεις στο σύνολο της περιοχής μελέτης επιτρέπουν την χρήση του ποδηλάτου ως 
μέσου μετακίνησης. 

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, στην Πλατεία Ελευθερίας, στον πεζόδρομο Δημητρίου Θέμελη, στην 
Πλατεία Σύμης, στον Άγιο Φραγκίσκο και στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Η μίσθωση γίνεται 
αυτόματα μέσω ειδικού συστήματος ελέγχου των σταθμών. 
(https://rhodes.cyclopolis.gr/index.php/el/ ) 

 

 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
28 

Χάρτης 2: Δίκτυο σταθμών δημοτικών ποδηλάτων (Πηγή: www.openstreetmaps.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.16 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Δημόσια Συγκοινωνία 

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Ρόδου είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης 
«ΡΟΔΑ» και της ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. Η «ΡΟΔΑ» έχει τη συγκοινωνιακή εκμετάλλευση της 
Αστικής περιοχής (πόλεως Ρόδου), της Περιαστικής και της Υπεραστικής Περιοχής της 
Δυτικής Πλευράς της νήσου Ρόδου. Το δίκτυο της αστικής συγκοινωνίας περιλαμβάνει πέντε 
γραμμές οι οποίες συνδέουν τις διάφορες συνοικίες της πόλης με την κεντρική περιοχή και 
μεταξύ τους: 

• ΠΟΛΕΩΣ 1 : Μανδράκι – Νοσοκομείο – Ασγούρου 
• ΠΟΛΕΩΣ 2 : Μανδράκι – Ανάληψη – Νοσοκομείο 
• ΠΟΛΕΩΣ 3 : Μανδράκι – Π. Ροδίνι – ΙΚΑ – EUROMEDICA 
• ΠΟΛΕΩΣ 6 : Μανδράκι – Αγ. Απόστολοι – Άνω Ηλιούπολη 
• ΠΟΛΕΩΣ 12 (Express Ροδινίου): Μανδράκι – Εφορία – Ροδίνι 

Επίσης, η «ΡΟΔΑ» εξυπηρετεί με ειδικά δρομολόγια τους μαθητές όλων των περιοχών που 
ανήκουν στη συγκοινωνιακή αρμοδιότητα της επιχείρησης, καθώς και εργαζόμενους σε 
διάφορες επιχειρήσεις και υπηρεσίες. 
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Η αφετηρία όλων των γραμμών είναι το Μανδράκι (Νέα Αγορά). 

1) Η γραμμή Μανδράκι – Νοσοκομείο – Ασγούρου συνδέει το κέντρο της πόλης με τις 
συνοικίες Ανω Ηλιούπολη και Ασγούρου. Η διαδρομή της εντός της περιοχής μελέτης 
είναι η εξής: αφετηρία επί της οδού 7ης Μαρτίου, ευθεία προς Νομαρχία, αριστερά 
στην οδό Γ. Παπανικολάου, δεξιά στην οδό Κω, συνέχεια στην οδό Καλύμνου και στην 
οδό Ακτή Μιαούλη, συνέχεια στην οδό Ακτή Κανάρη, αριστερά στην οδό Παπαλουκά 
και δεξιά στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου. Η γραμμή είναι κυκλική και εκτός της περιοχής 
μελέτης εξυπηρετεί ενδεικτικά τις στάσεις Αθηνών, Παπαδιαμάντη, Νοσοκομείο, Άνω 
Ηλιούπολη, Ασγούρου, ΙΚΑ, ΔΕΥΑΡ, Αγ. Δημήτριος, Λιμάνι, Κολώνα, με τελικό 
προορισμό μέσω της οδού 7ης Μαρτίου την Αφετηρία στο Μανδράκι. 

2) Η γραμμή Μανδράκι – Ανάληψη – Νοσοκομείο συνδέει το κέντρο της πόλης με τις 
συνοικίες στο νότιο τμήμα της πόλης. Το τμήμα της διαδρομής της λεωφορειακής 
γραμμής 2 εντός της περιοχής μελέτης είναι η εξής: Αφετηρία επί της οδού 7ης 
Μαρτίου, ευθεία προς Νομαρχία, αριστερά στην οδό Γ. Παπανικολάου, δεξιά στην οδό 
Κω, συνέχεια στην οδό Καλύμνου και στην οδό Ακτή Μιαούλη, αριστερά στην οδό Αθ. 
Διάκου, δεξιά στην οδό Εθν. Μακαρίου. Η Γραμμή είναι κυκλική. Η γραμμή 2 εκτός της 
περιοχής μελέτης εξυπηρετεί ενδεικτικά τις στάσεις Ανάληψη, Βερόπουλος, κάτω και 
άνω Ηλιούπολη, Νοσοκομείο, Μητρόπολη, Λιμάνι, Κολώνα, με τελικό προορισμό 
μέσω της οδού 7ης Μαρτίου την Αφετηρία Μανδράκι. 

3) Η γραμμή Μανδράκι – Π. Ροδίνι – ΙΚΑ – EUROMEDICA συνδέει το κέντρο της πόλης 
με τις νότιες συνοικίες της πόλης. Η διαδρομή της εντός της περιοχής μελέτης είναι ίδια 
με εκείνη της Γραμμής 2. Η Γραμμή 3 είναι κυκλική και εκτός της περιοχής μελέτης 
εξυπηρετεί ενδεικτικά τις στάσεις Πάρκο Ροδίνι, ΙΚΑ, Ασγούρου, ΚΤΕΟ, 
EUROMEDICA, Θερμοπυλών, Μαραθώνος, Μητρόπολη, Πλ. Κόβα, Λιμάνι, με τελικό 
προορισμό μέσω της οδού 7ης Μαρτίου την Αφετηρία στο Μανδράκι. 

4) Η γραμμή 6 Μανδράκι – Αγ. Απόστολοι – Άνω Ηλιούπολη συνδέει το κέντρο της 
πόλης με τις νότιες συνοικίες της πόλης. Η διαδρομή της είναι ίδια με εκείνη των 
Γραμμών 2 και 3. Είναι κυκλική και εκτός της περιοχής μελέτης, εξυπηρετεί ενδεικτικά 
τις στάσεις Νοσοκομείο, Αγ. Απόστολοι, Ρόδιων παιδεία, Ανάληψη, Εθν. Αντιστάσεως, 
πλ. Φωκιάλη, Μητρόπολη, Ταξιάρχης, Λιμάνι με τελικό προορισμό, μέσω της οδού 7ης 
Μαρτίου, την Αφετηρία στο Μανδράκι. 

5) Η γραμμή 12 αναπτύσσεται εκτός της περιοχής μελέτης πλην ενός τμήματος της 
οδού 7ης Μαρτίου, μέσω του οποίου προσέρχεται και αποχωρεί από την αφετηρία. 
Εξυπηρετεί το νότιο-ανατολικό τμήμα της πόλης. Η διαδρομή της είναι κυκλική και 
διέρχεται ενδεικτικά από τις στάσεις Αυστραλίας, Καποδιστρίου, Κοδριγκτώνος, 
Σμύρνης, Δελφών, Μαραθώνος, Βρυξελλών, Λονδίνου, Μόσχας, Λ. Καλλιθέας, 
Καναδά, Αγ. Νικόλαος, Λιμάνι με τελικό προορισμό μέσω της οδού 7ης Μαρτίου την 
Αφετηρία στο Μανδράκι. 

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 
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επικαλύπτονται με εξαίρεση την γραμμή 1 που διέρχεται από την Ακτή Κανάρη και στη 
συνέχεια από την οδό Παπαλουκά καλύπτοντας το νότιο δυτικό άκρο της περιοχής μελέτης. 

Η διαδρομή τους είναι κυκλική με φορά Μανδράκι (νότιοανατολικά) – Νομαρχία (ανατολικά) - 
Ενυδρείο (βόρια) – Ακτή Μιαούλη και Ακτή Κανάρη (δυτικά) και Παπαλουκά/Διάκου (νότια).  
Στη συνέχεια κινούνται εκτός περιοχής μελέτης, νότια προς τις συνοικίες που εξυπηρετεί. Με 
τον τρόπο αυτό ο επιβάτης που θέλει να κινηθεί για παράδειγμα από το δυτικό ή το νότιο 
τμήμα της περιοχής μελέτης προς το κέντρο να πρέπει να κάνει περιπορεία (διανύοντας το 
υπόλοιπο της κυκλικής διαδρομής του λεωφορείου προς τους προορισμούς εκτός περιοχής 
μελέτης) και τελικά να κάνει διαδρομή κατά πολύ μεγαλύτερη από την απόσταση του 
προορισμού του (κέντρο). Αντίστοιχη είναι η διαδρομή / περιπορεία για έναν επιβάτη που 
επιθυμεί να κινηθεί από το βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης προς το λιμάνι. 

Σε ότι αφορά το επίπεδο κάλυψης του συστήματος συγκοινωνίας δηλαδή την έκταση της 
περιοχής που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις δημόσιες συγκοινωνίες, με κριτήριο την 
ανεκτή ‘απόσταση βαδίσματος από στάση’ και λαμβάνοντας ως ‘κατώφλι’ τα 400μ, προκύπτει 
ότι με τη δεδομένη χωροθέτηση των στάσεων, όλη η περιοχή μελέτης καλύπτεται από τη 
αστική συγκοινωνία Οι στάσεις είναι χωροθετημένες έτσι ώστε να προσεγγίζονται από με 
ανεκτή απόσταση βαδίσματος. 

Η συχνότητα των δρομολογίων αποτελεί χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήματος 
συγκοινωνιών που σχετίζεται άμεσα με την παρεχόμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Η 
στάθμη εξυπηρέτησης σε σχέση με τη συχνότητα δίνεται στον παρακάτω πίνακα 5: 

 

Πίνακας 5: Στάθμη εξυπηρέτησης συστήματος συγκοινωνιών 

Στάθμη Εξυπηρέτησης Συχνότητα  
[λεπτά] 

Περιγραφή 

A <10 Πολύ καλή εξυπηρέτηση 

B 10-14 Ικανοποιητική εξυπηρέτηση 

C 15-20 Οριακά ικανοποιητική εξυπηρέτηση 

D 21-30 Μη ελκυστική εξυπηρέτηση σε πολλούς 
επιβάτες 

E 31-60 Ωριαία εξυπηρέτηση 

F >60 Μη ελκυστική εξυπηρέτηση για όλους 
τους επιβάτες 

 

Οι συχνότητες των δρομολογίων των γραμμών της αστικής συγκοινωνίας της Ρόδου δίνονται 
στον παρακάτω πίνακα 6: 

 

Πίνακας 6: Συχνότητα δρομολογίων συστήματος συγκοινωνιών 
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Συχνότητα δρομολογίων 

ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Γραμμή 1 Μανδράκι – Νοσοκομείο – 
Ασγούρου 

60 λεπτά από τις 7:15 έως τις 14:15. 

Γραμμή 2 Μανδράκι – Ανάληψη – 
Νοσοκομείο 

60 λεπτά Πρώτο 06:15 

07:00 έως τις 20:00 (πλην 
Σαββάτου). 

Γραμμή 3  Μανδράκι – Π. Ροδίνι – 
ΙΚΑ – EUROMEDICA 

60 λεπτά 06:30 έως τις 20:30 

γραμμή 6 Μανδράκι – Αγ. 
Απόστολοι – Άνω Ηλιούπολη 

60 λεπτά 05:30 έως τις 21:30 

 

Λόγω της μεγάλης επικάλυψης των διαδρομών δηλαδή του γεγονότος ότι οι ίδιοι άξονες να 
εξυπηρετούνται από όλες τις γραμμές, η πραγματική συχνότητα είναι 15 – 30 λεπτά (με 
προϋπόθεση την τήρηση του ωραρίου των δρομολογίων) οπότε με βάση την παραπάνω 
ανάλυση προκύπτει ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης από την άποψη της συχνότητας καθιστά το 
λεωφορείο ως μέσο μετακίνησης μη ελκυστικό για τους περισσότερους επιβάτες. Οι επιβάτες 
πρέπει να προσαρμόσουν την 
καθημερινότητά τους έτσι ώστε να 
ταιριάζει με την παρεχόμενη 
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Οι 
χρόνοι αναμονής σε περίπτωση 
που χαθεί ένα λεωφορείο είναι 
σχετικά μεγάλοι κυρίως αν 
συγκριθούν  με τη μέση χρονική 
διάρκεια μιας διαδρομής του 
δρομολογίου. Επιπλέον η 
έλλειψη διαδικτυακής εφαρμογής 
για άμεση ενημέρωση σε 
πραγματικό χρόνο της 
κατάστασης της κυκλοφορίας και 
της άφιξης των λεοφωρείων 
αποτελεί παράγοντα μείωσης της 
αξίας του συγκοινωνιακού μέσου 
για τους επιβάτες. 

 

Χάρτης 3: Αστική συγκοινωνία 
Πόλης Ρόδου (πηγή: 
www.openstreetmaps.com) 
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Ταξί 

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

 

2.1.17 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/ 

 

2.1.18 Σύνοψη – Παρούσες και μελλοντικές λειτουργικές ανάγκες 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση και καταγραφή, τα ειδικά χαρακτηριστικά της πόλης της 
Ρόδου, αλλά και εν γένει του συνόλου του νησιού, συνοψίζονται κυρίως στα εξής: 

• Μακρόχρονο, διαχρονικό και πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, με 
προεξέχοντα τον μεσαιωνικό χαρακτήρα της πόλης, κυρίως λόγω του επιπέδου 
διατήρησης των μνημείων (μεσαιωνική πόλη). 

• Ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, ο Κολοσσός της Ρόδου (παρότι δεν 
υφίσταται πλέον), είναι ταυτισμένο και προσδίδει το διεθνές brand name της πόλης, 
όπως η Ακρόπολη των Αθηνών, το Κολοσσαίο της Ρώμης, κλπ. 

• Τοπογραφική και χωροταξική ιδιαιτερότητα της πόλης, σε μορφή τριγώνου, με τις δύο 
πλευρές του να αποτελούν τα ΝΔ και NA θαλάσσια μέτωπα. Στο ΝΔ μέτωπο 
αναπτύχθηκαν κυρίως ξενοδοχειακές υποδομές, με διαμορφωμένο και τουριστικά 
ελκυστικό το θαλάσσιο μέτωπο, ενώ αντίθετα το ΝΑ μέτωπο καταλαμβάνεται κυρίως 
από βιομηχανικές υποδομές, υπολείμματα κυρίως της περιόδου της ιταλικής κατοχής, 
με αδιαμόρφωτο και μη ελκυστικό θαλάσσιο μέτωπο. 

• Συγκέντρωση δραστηριοτήτων και υποδομών τοπικής, υπερτοπικής και διεθνούς 
εμβέλειας (διεθνές αεροδρόμιο, εμπορικό και επιβατικό λιμάνι, μαρίνα, μουσεία κλπ) 
και με προεξέχουσα την τουριστική δραστηριότητα. 

• Λόγω της διαχρονικής εξέλιξης των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων (τοπικών και 
διεθνών), η άλλοτε ακμάζουσα βιομηχανική δραστηριότητα, ευρίσκεται σε παρακμή και 
συνεχή φθίνουσα πορεία, που μόνο τα υφιστάμενα αξιόλογα κτιριακά κελύφη εντός 
του αστικού ιστού, αποτελούν σχετική αναφορά. 

• Οι σταδιακά φθίνουσες οικονομίες (πρωτογενής και δευτερογενής), σε συνδυασμό με 
την αλματώδη αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας κυρίως στην πόλη της Ρόδου 
(κατά τις δεκαετίες 1960-1990), συνετέλεσαν καθοριστικά στην βελτίωση τόσο του 
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ΑΕΠ, όσο και των δημογραφικών δεδομένων ολόκληρου του νησιού και ιδιαίτερα της 
πόλης της Ρόδου. 

• Αυτό όμως έχει οδηγήσει στην μονοκαλλιέργεια του τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα του 
τουρισμού και στην επακόλουθη εποχικότητα της απασχόλησης. Με συνέπεια, 
σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού, που απασχολείται σε τουριστικές 
δραστηριότητες, να «χειμάζει» κατά τους χειμερινούς μήνες. 

• Η ταχύτητα της εξέλιξης της αστικοποίησης (λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των 
τριτογενών δραστηριοτήτων), σε συνδυασμό με τις τοπογραφικές και ιστορικές 
ιδιαιτερότητες της πόλης (μεσαιωνική πόλη, Monte Smith κλπ), οδήγησε την αστική 
επέκταση γραμμικά, κατά μήκος του νοτιο-ανατολικού και του νοτιο-δυτικού 
παραλιακού μετώπου (κυρίως τουριστικές υποδομές) και της νότιας ενδοχώρας 
(κυρίως περιοχές κατοικίας), κατεξοχήν εκατέρωθεν του οδικού άξονα Ρόδου-Λίνδου. 

• Όμως, τομείς εντός του παλαιού αστικού ιστού και κυρίως οι γειτνιάζοντες με τις 
εγκαταλειμμένες βιομηχανικές υποδομές και το εμπορικό λιμάνι της πόλης (ανατολικό 
παραλιακό μέτωπο), αλλά και περιοχές όπως τα «Κρητικά» (δυτικό παραλιακό 
μέτωπο) παραμένουν περιβαλλοντικά, λειτουργικά και κοινωνικο-οικονομικά 
υποβαθμισμένες, για διάφορους ιστορικούς λόγους. 

• Με βάση τις εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, όπως η μαζικότερη 
άφιξη τουριστών αλλά κυρίως η σημαντική επιμύκηνση της τουριστικής περιόδου, 
καθιστά την τουριστική βιομηχανία κυρίαρχο παράγοντα τόσο της τοπικής οικονομίας 
όσο και των μελλοντικών απαιτήσεων σε μεταφορικές και κυκλοφορικές υποδομές στο 
σύνολο του νησιού. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν σε κάθε μελλοντικό 
σχεδιασμό για υποδομές. Ο τουρισμός καθίσταται πλέον το υπόβαθρο πάνω στο 
οποίο ενδεχομένως να μπορούν να σταθούν οικονομικά οι υπόλοιποι δύο 
παραγωγικοί τομείς (πρωτογενείς και δευτερογενείς), προσφέροντας εμπλουτισμό και 
τοπική ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν.  

 

2.1.19 Τομείς Παρέμβασης – Όραμα Δήμου Ρόδου 

Όσον αφορά το όραμα του Δήμου Ρόδου για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη του νησιού, αυτό 
αποτυπώνεται στη μελέτη Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ 2017) ως εξής: 

 

Η δημιουργία ενός νέου πόλου ανάπτυξης με άξονες τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την 
επιχειρηματικότητα, μέσω της αναβάθμισης του εμπορικού λιμανιού της Ακαντιάς, την 
λειτουργία της νέας μαρίνας και του νέου καρνάγιου, που σε συνδυασμό με την υλοποίηση των 
απαραίτητων συγκοινωνιακών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και υποδομών, θα 
διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της υπό εξέταση περιοχής, 
οδηγώντας στην οικονομική, αστική και κοινωνική αναβάθμισή της. Όλα αυτά θα γίνουν σε 
συνδυασμό με το πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει το ΠΕΠ Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. 

 

Αναγνωρίζοντας ένα σημαντικό κομμάτι από τα παραπάνω, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Ρόδου 2015-2019 προτείνει συγκεκριμένους βασικούς άξονες προώθησης της ανάπτυξης του 
νησιού οι οποίοι περιλαμβάνουν σημαντικές παρεμβάσεις και στις υποδομές της αστικής 
κινητικότητας. 
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Επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω: 

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

• Αξιοποίηση των σημαντικών υφιστάμενων και εγκαταλειμμένων κτιριολογικών 
υποδομών της περιοχής ΚΟΒΑ (brownfield ανάπτυξη στην παλιά βιομηχανική 
περιοχή), που ανήκουν στην κυριότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με έμφαση και 
κριτήρια επιλογών την ιστορική παράδοση και εξέλιξη της πόλης, σε συνδυασμό με 
την “αποκατάσταση” του brand name της πόλης, αλλά και – κυρίως- με την καινοτομία, 
την επιχειρηματικότητα και τις νέες προκλήσεις (περιβαλλοντικές, τεχνολογικές κλπ). 

• Δημιουργία ενός συνεχούς πεζόδρομου, που θα διαθέτει κατά διαστήματα 
διευρυμένες ελκυστικές νησίδες ανάπαυλας-συγκέντρωσης και-κυρίως- προσπέλασης 
προς τα αξιοποιημένα κτίρια (a) της περιοχής θα οδηγήσει σε λειτουργική και 
περιβαλλοντική ενοποίηση της περιοχής με τις υφιστάμενες υπερτοπικές υποδομές 
(λιμάνια, μαρίνα), καθώς και με την μεσαιωνική πόλη. 

• Δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων- ποδηλατοδρόμων που να ενώνει –
τουλάχιστον- τις προαναφερόμενες υποδομές, τα αξιοποιημένα κτίρια, τις υφιστάμενες 
εκπαιδευτικές-πολιτιστικές-αθλητικές υποδομές και ιδρύματα, καθώς και τους 
ελεύθερους χώρους της περιοχής. 

• Λειτουργική και περιβαλλοντική ενοποίηση της περιοχής με το θαλάσσιο 
μέτωπό της, με ταυτόχρονη προσπάθεια ελαχιστοποίησης των λειτουργικών, 
ακουστικών, οπτικών κ.ά. επιπτώσεων, που δημιουργούνται από τον οδικό άξονα 
προσπέλασης προς τα λιμάνια (οδός Αυστραλίας). 

• Αναβάθμιση και ανανέωση του πεπαλαιωμένου ή/και εγκαταλειμμένου 
ιδιωτικού κτιριολογικού δυναμικού της περιοχής, μέσω επιλεκτικών θεσμικών 
κινήτρων (π.χ. στην περίπτωση συνένωσης μικρών οικοπέδων, με στόχο την 
επιχειρηματική αξιοποίηση, αύξηση του Σ.Δ υπό μορφήν ‘bonus’, με μείωση όμως του 
ποσοστού κάλυψης, με στόχο την αύξηση ελεύθερων επιφανειών). Κι αυτό, επειδή η 
συνολική παραλιακή ανάπλαση της περιοχής σε συνδυασμό με την προτεινόμενη 
αξιοποίηση των παρακείμενων εγκαταλειμμένων ακινήτων, αναμένεται να 
δημιουργήσει ζήτηση για συναφείς ή συμπληρωματικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην γειτνιάζουσα οικιστική περιοχή, τα μικρά οικόπεδα και οι στενοί 
δρόμοι της οποίας-όμως- δεν προσφέρονται. 

• Προσέλκυση παραγωγικών δραστηριοτήτων, συμβατών με τον χαρακτήρα και το 
είδος της επέμβασης ΒΑΑ της περιοχής ή/και αντικινήτρων (για την αποτροπή 
εγκατάστασης ασύμβατων). Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να αφορούν επίσης και 
στις επιτελικές και οργανωτικές λειτουργίες των λιμανιών, της μαρίνας κλπ. 

 

Ειδικότερα όσον αφορά την προσβασιμότητα της πόλης στους πεζούς αλλά και τη 
βελτίωση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αναφέρονται τα εξής: 

Προβλέπονται σημαντικές επεμβάσεις ανάπλασης που αφορούν στο σύνολο της περιοχής, 
όπως:   

• Βασική σημαντική επέμβαση, που εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους της ανάπλασης, 
είναι η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου, που θα ενώνει την παλιά πόλη της 
Ρόδου με την υφιστάμενη μαρίνα, την περιοχή Ζέφυρου και την περιοχή του 
Καρακόνερου, σε λειτουργική συνέχεια του υφιστάμενου ξυλοπεζόδρομου. 
Ο προτεινόμενος πεζόδρομος, θα χαραχθεί έτσι, ώστε να εξασφαλίζει άνετη 
πρόσβαση προς την παραλία και προσβάσεις στις -προς ανάπλαση- κτιριολογικές 
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υποδομές (τις οποίες και θα ενώνει λειτουργικά). Στόχος είναι ο πεζόδρομος να 
διαθέτει σημεία έλξης και ανάπαυλας, σε συνδυασμό με τις προσβάσεις προς τις 
αναβαθμισμένες κτιριακές υποδομές.  
Οι προσβάσεις αυτές θα είναι οπωσδήποτε απόλυτα χρηστικές για τα ΑΜΕΑ. 

• Σημειακές τοπικές επεμβάσεις ανάπλασης (πλατείες, αδιαμόρφωτοι ελεύθεροι 
χώροι κλπ) που θα αποτελέσουν σημεία-κόμβους-έλξης και θα ενωθούν τελικά και 
λειτουργικά με τις σημαντικές επεμβάσεις ανάπλασης και κυρίως με τον παραλιακό 
πεζόδρομο. 
Θα δημιουργηθεί έτσι ένα λειτουργικό δίκτυο πεζοδρόμων, που θα ενώνει τα σημεία 
έλξης της ευρύτερης περιοχής (πλατείες, σχολεία, γήπεδα-στάδια, εκκλησίες, 
εμπορικούς δρόμους κλπ), με τον παραλιακό πεζόδρομο και την παραλία, 
επιτρέποντας την αυτόνομη πρόσβαση των ΑμεΑ σε περισσότερες περιοχές της 
πόλης καθώς και στην Παραλία του Ζέφυρου. 

• Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, με βασικό άξονα το παραλιακό μέτωπο και 
με την ίδια «φιλοσοφία» διασύνδεσης των τοπικών πόλων έλξης του κοινού, όπως και 
με το δίκτυο πεζοδρόμων. Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων, δεν πρέπει να ταυτίζεται με το 
δίκτυο πεζοδρόμων. 
Τα πιο πάνω επιβάλλουν πριν την δρομολόγησή τους ως έργα και φυσικά πριν την 
ένταξή τιυς για χρηματοδότηση, εξειδικευμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, έτσι 
ώστε, οι κάθετοι προς το παραλιακό δρόμο (Αυστραλίας) δρόμοι κυκλοφορίας να 
εναλλάσσονται- κατά το εφικτό- με τους κάθετους προς τον παραλιακό πεζοδρόμους. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι τόσο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου, 
όσο και στο Προγραμματικό σχέδιο της δημοτικής αρχής, περιλαμβάνονται δράσεις και 
αναπτυξιακές προτεραιότητες με οριοθετημένες παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών οι οποίες 
θα βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο και τη βιωσιμότητα της αστικης κινητικότητας του νησιού. 

Επιπλέον όμως, τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης όσο και για την ανταπόκριση στις 
μελλοντικές ανάγκες του νησιού, απαιτείται σχεδιασμός για το σύνολο της αστικής 
κινητικότητας με βάση τις αρχές των ΣΒΑΚ, παρότι οι υφιστάμενες προγραμματικές δράσεις 
αποτελούν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επιμέρους υποδομές όπως οι πεζόδρομοι, οι ποδηλατόδρομοι, η στάθμευση κ.α. αποτελούν 
προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, και εφόσον ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας θα καταφέρουν να αποδώσουν τη μέγιστη βελτίωση στην 
καθημερινή λειτουργία της πόλης. 

Κρίσιμο ζήτημα που δεν αναφέρεται συγκεκριμένα αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας της 
προσφερόμενης αστικής συκγοινωνίας σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσίας. 

Αναφορικά με τα παραπάνω, παρατίθεται στο παράρτημα 1 του παρόντος SWOT analysis για 
τη νήσο Ρόδο, από της οποία προκύπτουν οι σημαντικές προτεραιότητες αλλά και η 
μελλοντική δυναμική του νησιού που πρέπει να ληφθεί υπόψιν στο σχεδιασμό του ΣΒΑΚ. 

 

 

 

 

 

  



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
36 

2.2 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 

2.2.1 Φορέας Διαχείρισης Συγκοινωνιακου Έργου 

Υπεύθυνη εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών δημόσιας συγκοινωνίας στη Σύρο (εντός 
της πόλης αλλά και μεταξύ των οικοισμών του νησιού) είναι η ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. με έδρα την 
Ερμούπολη Σύρου. (https://www.syrostoday.gr/KTEL). Ο Δήμος Θήρας δεν παρέχει 
συγκοινωνιακό έργο με δημοτικό φορέα διαχείρισης και αποτελεί μία από τις τρεις Μελέτες 
Περίπτωσης του έργου ΕΥΚΙΝΗΣΗ, ήτοι:  

- Δήμος Ρόδου: διαχείριση δημόσιας αστικής συγκοινωνίας μέσω Φορέα Διαχείρισης  
- Δήμος Σύρου: παροχή μέσων, αλλά όχοι συγκοινωνιακού έργου, το οποίο παρέχεται 

μέσω Σύμβασης με το τοπικό ΚΤΕΛ, και 
- Δήμος Θήρας: παροχή αστικών συγκοινωνιών μόνο μέσω ΚΤΕΛ, χωρίς την 

παρουσία του Δήμου τόσο στην οργάνωση του συγκοινωνιαικού έργου, όσο και στην 
παροχή των μέσων συγκοινωνίας.  
     

2.2.2 Επικαιροποίηση υφιστάμενης κατάστασης 

Στο παρόν τμήμα της μελέτης παρουσιάζεται αναλυτικά η επικαιροποίηση της υφιστάμενης 
κατάστασης σχετικά με τα πεδία ενδιαφέροντος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(καταγραφή των υπαρχουσών δικτύων, συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση των στοιχείων 
εποχικότητας κίνησης, εξαγωγή τάσεων φόρτου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, κ.α). 

Στόχος είναι η καταγραφή τόσο των υφιστάμενων υποδομών και δεδομένων σχετικών με τη 
καθημερινή λειτουργία της περιοχής εφαρμογής, αλλά και των πιθανών ελλείψεων σε στοιχεία 
και δεδομένα τα οποία θα ήταν χρήσιμα για την εξαγωγή πιο ολοκληρωμένων 
συμπερασμάτων για την περιοχή μελέτης σε μελλοντικό χρόνο. 

 

2.2.3 Πεδία καταγραφής 

Στο πλαίσιο εξέτασης της υφιστάμενης κατάστασης και υποδομών,καταγράφονται συνοπτικά 
τα παρακάτω δεδομένα/πεδία: 

 

Ανάλυση / Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης αναφορικά με: 

- τους πόλους έλξης της ευρύτερης περιοχής (ιεράρχηση σε ισχυρούς κ.λπ.) 
- το τοπικό ανάγλυφο 
- την ισχύουσα κοινωνική και οικονομική σημασία της περιοχής εφαρμογής 
- τις ισχύουσες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης 
- την πυκνότητα πληθυσμού 
- Στοιχεία εποχικότητας και μελλοντικές προβλέψεις πληθυσμιακής εξάπλωσης 
- το δίκτυο των δημοσίων χώρων 

 

Ανάλυση / Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης των Κυκλοφοριακών Δεδομένων: 
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- τους κυκλοφοριακούς φόρτους στο κύριο οδικό δίκτυο 
- τις συνθήκες στάθμευσης 
- τη γεωμετρία του αρτηριακού δικτύου και των δευτερευόντων δρόμων 
- την υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου 
- τις υφιστάμενες μονοδρομήσεις 
- το δίκτυο των λεωφορειακών γραμμών 
- τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς (εάν υπάρχουν) 
- τις κύριες διαδρομές πεζών 
- το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλάτου (αν υπάρχει) 

 

Τις υφιστάμενες μελέτες Καλών Πρακτικών Έργων Βιώσιμης Κινητικότητας εφόσον 
υπάρχουν, καθώς και σύγκρισεις με πόλεις/περιοχές αντίστοιχου δυναμικού και 
φυσιογνωμίας, με όμοιους ρυθμούς κορεσμού και οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Ειδικότερα για την περιοχή μελέτης (Δήμος Σύρου-Ερμούπολης), η αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης έγινε με βάση ανασκόπηση υφιστάμενων μελετών και στοιχεία που 
δόθηκαν από τον Δήμο καθώς και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από άλλες πηγές.   

Στόχος του σταδίου αυτού είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των γενικότερων στοιχείων 
που επηρεάζουν την αστική κινητικότητα καθώς και των αναγκών ενός γενικότερου 
σχεδιασμού που εστιάζει όχι μόνο στην κίνηση των οχημάτων (ΙΧ) αλλά και στην ενίσχυση 
των εναλλακτικών, ήπιων μέσων μετακίνησης και της χρήσης των ΜΜΜ, μέσω μέτρων και 
πρακτικών που δεν περιορίζονται σε επεμβάσεις στις οδικές υποδομές. 

Κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάσταση εξετάστηκαν με βάση τη διαθεσιμότητα 
στοιχείων, τα εξής : 

- Αξιολόγηση προηγούμενων μελετών 
- Περιβάλλον συγκοινωνιακού συστήματος - Ρόλος του Δήμου: σχετίζεται με τα 

μεγέθη των μετακινήσεων και τη σύνδεση με τα εθνικά δίκτυα μετακινήσεων 
- Πολεοδομική και Οικιστική οργάνωση : επηρεάζει τις μετακινήσεις για τις 

καθημερινές ανάγκες, το μήκος και το μέσο των μετακινήσεων επηρεάζουν ως 
προς το χαρακτηριστικό του μήκους , της διάρκειας 

- Χρήσεις γης : το σύστημα χρήσεων γης με τα χαρακτηριστικά του (κατανομή στο 
χώρο, πυκνότητα κ.α.) επηρεάζει την ζήτηση για μετακινήσεις και καθορίζει 
γεωγραφικά τις μετακινήσεις (άκρα, προέλευση, προορισμό) 

- Δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού : σχετίζεται με τα μεγέθη των 
μετακινήσεων και τα μέσα μετακίνησης 

- Στοιχεία του δικτύου και των μεγεθών μετακινήσεων  
- Λειτουργία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
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Χάρτης 4: Περιοχή Ερμούπολης –Σύρος (Πηγή: www.openstreetmaps.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 5: Νήσο Σύρος – Κύριο Οδικό δίκτυο (Πηγή: www.openstreetmaps.com) 
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2.2.4 Υφιστάμενες μελέτες για το Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 

 

Για το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης έχουν εκπονηθεί  οι εξής κυκλοφοριακές μελέτες: 

- «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης δήμου Ερμούπολης» (έτος 2008) 
- «Τροποποίηση μελέτης «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου 

Ερμούπολης» (έτος 2009)  
- «Τροποποίηση μελέτης «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Ερμούπολης» (έτος 

2015) και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου»  
- Η μελέτη «Μελέτη διαχείρισης στάθμευσης οδού Σταματίου Πρωίου» (έτος 2018) της 

τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Σύρου – Ερμούπολης. 
- Απόφαση με αριθμό 173: Από το Πρακτικό της 25-04-2018 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης, η οποία καταρτίζει το σχέδιο 
κανονισμού α) ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας και στάθμευσης, β) εφαρμογής 
συστήματοςελεγχόμενης στάθμευσης, γ) πεζόδρομων, σύμφωνα με τις προτάσεις 
αφενός τις Επιτροπής Συγκοινωνιών και της Επιτροπής Διαβούλευσης και αφετέρου 
του Προέδρου της Επιτροπής. Περιοχές εφαρμογής για τη ρύθμιση οδικής 
κυκλοφορίας και συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, είναι αντίστοιχα οι παρακάτω 
δύο: 
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2.2.5 Περιβάλλον Συγκοινωνιακού Συστήματος 

Η Σύρος ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και εντάσσεται στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου. Η Ερμούπολη, η πόλη της Σύρου, είναι πρωτεύουσα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, των Κυκλάδων και του ενιαίου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.  

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης είναι ο μοναδικός δήμος του νησιού και προέκυψε (με την 
εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης) από την συνένωση των πρώην Δήμων Ανω 
Σύρου, Ερμούπολης και Ποσειδωνίας. Έδρα του δήμου είναι η Ερμούπολη και ιστορική έδρα 
η Ανω Σύρος. 

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης είναι αστικός παρέχοντας διοικητικές και άλλων ειδών 
υπηρεσίες (υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, αθλητισμού) στους κατοίκους του 
(Δίκτυο Αειφόρων Νήσων - Δάφνη, 2006), αλλά και σε κατοίκους γειτονικών νησιών του 
Αιγαίου.Η γεωγραφική θέση της Σύρου στις Κυκλάδες μπορεί να χαρακτηριστεί ως κεντρική 
και σε σχετική κοντινή απόσταση από το λιμάνι του Πειραιά, που την συνδέει με την υπόλοιπη 
ηπειρωτική χώρα.  

Κατέχει την 11η θέση σε μέγεθος ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, ενώ είναι το μεγαλύτερο 
σε πληθυσμό νησί με 21.507 κατοίκους (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύρου -
Ερμούπολης 2012-2014, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2011). 

 

Χάρτης 6: Χωροταξική ένταξη της Σύρου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Πηγή: 
googlemaps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Σύρος αποτελεί διοικητικό και εμπορικό κέντρο του Νομού Κυκλάδων καθώς και έδρα της 
Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου και ως εκ τούτου δημιουργεί οικονομικές κι διοικητικές 
αλληλεξαρτήσεις προς τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων και της Περιφέρειας. 
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Λόγω των περιφερειακών και διοικητικών δραστηριοτήτων, το έντονο στοιχείο του πολιτισμού, 
τις υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, καθώς και όλων των βαθμίδων κοινωνικών υποδομών, 
διαθέτει μια έντονη αστική ζωή και αποτελεί αστικό κέντρο µε πολιτιστικό, διοικητικό και 
τουριστικό ρόλο (ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο). 

Η Ερμούπολη διαθέτει λιμάνι και αεροδρόμιο, τα οποία αποτελούν τα βασικά σημεία σύνδεσης 
του νησιού με τους διαδρόμους και δίκτυα μεταφορών της χώρας.  

Σύμφωνα με την  «Κατάταξη λιμένων», το λιμάνι στης Σύρου ανήκει στα λιμάνια Εθνικής 
Σημασίας της χώρας. Εντάσσεται στο εκτεταμένο Δίκτυο (comprehensive network) των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και εξυπηρετεί επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. 
Συνδέεται με τον Πειραιά, την Ραφήνα, τα άλλα νησιά των Κυκλάδων, τα Δωδεκάνησα και 
νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.  

Το αεροδρόμιο συνδέει το νησί με την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. 

 

2.2.6 Χωροταξική – Τοπογραφική περιγραφή 

Από μορφολογικής άποψης, το έδαφος του νησιού χαρακτηρίζεται πετρώδες και άγονο, με 
πολύ έντονο ανάγλυφο, χαμηλά βουνά, απότομες πλαγιές και στενές ρεματιές στο βόρειο 
τμήμα του.  

Το βόρειο μέρος του νησιού είναι ορεινό και άγονο, με κυρίως μικρούς αγροτικούς και 
παραδοσιακούς οικισμούς. Οι περιοχές στο νότιο τμήμα του νησιού είναι πεδινές και 
εντοπίζονται μικρές εύφορες καλλιεργήσιμες κοιλάδες.  

Σε ότι αφορά τις χρήσεις και τις καλύψεις γης, ο αστικός ιστός της Ερμούπολης καταλαμβάνει 
σημαντικό κομμάτι της επιφάνειας του νησιού, με σημαντική οικιστική επέκταση στο νότιο 
μέρος της πόλης.  

Στα δυτικά της πόλης οι χρήσεις γης σχετίζονται με εξορυκτικές δραστηριότητες κυρίως 
μαρμάρων. 

Το βόρειο τμήμα, που είναι πιο ορεινό, καλύπτεται κυρίως από φυσικούς βοσκότοπους. Στο 
νότιο τμήμα του νησιού καθώς και στην ενδοχώρα, εντοπίζεται κυρίως γεωργική γη και 
υπάρχουν ακόμη σύνθετα συστήματα καλλιέργειας.  

Επιπλέον, παρατηρούμε την ύπαρξη προστατευόμενης περιοχής (περιοχή Natura), 
αρχαιολογικής περιοχής (Χαλανδριανή), το λιμάνι της πόλης στα ανατολικά, και άλλες χρήσεις 
γης όπως τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και τον αερολιμένα λίγο έξω από τον 
αστικό ιστό της Ερμούπολης και το χώρο ΧΥΤΑ βόρεια της πόλης.  

Αναφορικά με τη λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο βόρειο τμήμα του νησιού 
είναι εγκατεστημένες αρκετές ανεμογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
συνδεδεμένες με το δίκτυο της ΔΕΗ.  

Επιπρόσθετα, φωτοβολταϊκά συστήματα εντοπίζονται διάσπαρτα στο κεντρικό και νότιο 
τμήμα του νησιού, και ανήκουν σε ιδιώτες.  

 

 

 

Χάρτης 7: Καλύψεις γης στη νήσο Σύρο 
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Πηγή: ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ,  

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

«Τοπική ανάπτυξη και ειδικά ζητήματα χωροταξικού  

σχεδιασμού: η περίπτωση της Σύρου» 

 

Σύνδεση με άλλα νησιά του Αιγαίου και ηπειρωτική χώρα 

Η Σύρος συγκριτικά με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, έχει καλή προσπελασιμότητα και 
παρότι η νησιωτικότητα, ως φαινόμενο, περιορίζει τις δραστηριότητες, τα γειτονικά νησιά 
επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020).  

Το νησί έχει τακτικές θαλάσσιες συνδέσεις με τον Πειραιά, την Ρόδο και άλλα σημαντικά κέντρα 
όπως τα Χανιά, το Ηράκλειο και η Χίος και εξαρτήσεις με άλλα νησιά στο εσωτερικό των 
Κυκλάδων.  

Η θαλάσσια σύνδεση του νησιού με τα γειτονικά νησιά και τον Πειραιά υλοποιείται καθημερινά 
μέσω επιβατηγών πλοίων, με περισσότερα δρομολόγια κατά τη θερινή περίοδο λόγω 
τουριστικής κίνησης.  

Το αεροδρόμιο αξιοποιείται μέσω ενός ημερήσιου δρομολογίου από και προς τον διεθνή 
αερολιμένα της Αθήνας, Ελ. Βενιζέλο.  

Η σύνδεση εντός αστικού ιστού επιτυγχάνεται μέσω της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, ενώ 
προς το υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο μέσω λεωφορείων (Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, Δίκτυο Αειφόρων Νήσων - Δάφνη, 2006, www.ktel-syrou.gr). 

 

Χάρτης 8: Τοπογραφία Ερμούπολης 
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Πηγή: openstreetmap.org 

 

Οι τεχνικές υποδομές και τα δίκτυα ύδρευσης, επεξεργασίας λυμάτων (μονάδες βιολογικού 
καθαρισμού) και στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες του 
τοπικού πληθυσμού (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων - Δάφνη, 2006, Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). 

 

2.2.7 Πολεοδομικά και Γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

Η Ερμούπολη είναι αμφιθεατρικά πάνω σε λόφο, περιμετρικά του φυσικού λιμανιού, με γενική 
κλίση ανάγλυφου προς τη θάλασσα. Η μορφολογική κλίση είναι ήπια κοντά στην περιοχή του 
λιμανιού και παρουσιάζεται μεγάλη στις πλαγιές του λόφου.  

Βασικά πολεοδομικά της χαρακτηριστικά είναι η πυκνή δόμηση, οι στενοί δρόμοι, τα στενά 
κλιμακωτά δρομάκια και οι σχετικά περιορισμένοι ελεύθεροι χώροι με εξαίρεση το δίκτυο 
πλατειών στην κεντρική περιοχή.  

Το πρώτο σχέδιο της πόλης εκπονήθηκε το 1837. Η σημερινή πολεοδομική μορφή της πόλης 
είναι, σε γενικές γραμμές, αποτέλεσμα της εφαρμογής σειράς ρυμοτομικών 
σχεδίων/διαγραμμάτων και τροποποιήσεων αυτών.  Τη βάση για την σημερινή χωροταξική 
οργάνωση αποτέλεσε το ΓΠΣ του 1986 (ΦΕΚ 368/86)  με το οποίο ορίστηκαν τα όρια της 
πόλης και οι χρήσεις γης, έγινε η διαβάθμιση του βασικού οδικού δικτύου, χωροθετήθηκαν 
βασικές λειτουργίες και εγκαταστάσεις της πόλης και προτάθηκαν νέες αναπτυξιακές ζώνες.  
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Η πιο πρόσφατη τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης εγκρίθηκε από το 
δημοτικό συμβούλιο 2012 και από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων Αιγαίου, το 2017.   

Η μελέτη στηρίχθηκε στο ΓΠΣ και στις προτάσεις έρευνας του ΕΜΠ σχετικής με το 
πολεοδομικό ζήτημα της Ερμούπολης (που ολοκληρώθηκε 2003) και επικαιροποιήθηκε για 
να λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα και τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης.  

Η ανάπτυξη του ιστού της πόλης έγινε κατά μήκος του λιμανιού, που αποτέλεσε πάντα σημείο 
αναφοράς για την οικονομία της πόλης. Πυρήνας της πόλης είναι το ιστορικό κέντρο και 
περιλαμβάνει το λιμάνι και το ευρύτερο εμπορικό κέντρο, την ιστορική περιοχή κατοικίας και 
τη ιστορική βιομηχανική περιοχή. 

Η οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στην πόλη κατά τον 19ο αιώνα επηρέασε σε 
μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική των κτιρίων. Η οικονομική άνθιση ώθησε στην ανάπτυξη ενός 
ρυθμού αρχιτεκτονικής στην πόλη, του «ρομαντικού κλασικισμού, από την επιρροή δυτικών 
προτύπων.  

Χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής της Ερμούπολης είναι η ποικιλία, αφού εντοπίζονται 
νεοκλασικά σπίτια, δημόσια κτίρια, εκκλησίες, εργοστάσια και αποθήκες (Αγριαντώνη, 
Φενερλή, 2000, Τραυλός, Κόκκου, 1980). Από το 2006 με απόφαση του Υπουργείου 
Πολιτισμού η Ερμούπολη χαρακτηρίζεται ως «Ιστορικός Τόπος». 

Το 2002 το Ε.Μ.Π ερευνά την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική της Ερμούπολης, και σήμερα 
ο δήμος διαθέτει ένα καινοτόμο μηχανισμό: το σύστημα ΨηφιακήςΣυλλογής και Διαχείρισης 
Ιστορικών Κτηρίων Ερμούπολης «HERMES» για την καταγραφή και την αξιοποίηση των 
νεοκλασικών κτιρίων της πόλης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύρου Ερμούπολης 2012-
2014). 

Αν και πλέον είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο η πολεοδομική μελέτη (εικ. 3) για την 
Ερμούπολη, προβάλλοντας διαδικασίες διαφάνειας και διαβούλευσης, η μελέτη αυτή δεν έχει 
ορίσει ζώνες χρήσεων γης (π.χ. καθαρά εμπορικές χρήσεις κατά μήκος του λιμανιού) και δεν 
θωρακίζει το ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου συναντώνται τα σημαντικότερα κτίρια, όπως το 
Δημαρχείο, το Θέατρο Απόλλων και άλλα νεοκλασικά.  

Παρ' όλα αυτά, διέπεται από τις βασικές Αρχές του σχεδιασμού (συντελεστές δόμησης, 
κάλυψης) ενσωματώνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αστικού τοπίου της 
Ερμούπολης, με σεβασμό στην κλίμακα και τον άνθρωπο 
(hermoupolis.gr/NewsMain/urban_study.aspx).  

Χάρτης 9: Πολεοδομική Μελέτη Ερμούπολης 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
45 

 

 

Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη. Οι δημόσιοι χώροι στάθμευσης είναι 
περιορισμένοι και κατά την καλοκαιρινή περίοδο, το πρόβλημα αυτό εντείνεται.  

Για την αντιμετώπιση του έχουν παρθεί διάφορα μέτρα, όπως απαγόρευση διέλευσης 
αυτοκινήτων σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα, πεζοδρομήσεις και έλεγχος της στάθμευσης 
μέσω πληρωμής στην περιοχή «Νησάκι», που εντοπίζεται στο τέλος του λιμένα και είναι ο 
μεγαλύτερος χώρος στάθμευσης για την πόλη (Κυκλοφοριακή Μελέτη Ερμούπολης). 

 
Σημαντικό κομμάτι κυρίως της Ερμούπολης αλλά και της Άνω Σύρου είναι η επαφή των 
οικισμών αυτών με τον πολιτισμό. Ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, λαϊκός 
πολιτισμός και πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν το ιδιαίτερο πολιτισμικό προφίλ του Δήμου 
Σύρου - Ερμούπολης. Για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο νησί, 
αξιοποιούνται η κεντρική πλατεία «Μιαούλη», το πρώην λατομείο «Χώρος Πολιτισμού Μάνος 
Ελευθερίου» και οι στενοί γραφικοί δρομίσκοι της Άνω Σύρου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 2012-2014).  

Η πολιτισμική παράδοση του τόπου σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της πόλης, 
που αντανακλάται στα νεοκλασικά κτίρια, δικαιολογούν την υποψηφιότητα της Ερμούπολης 
για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 (Ιστότοπος Δήμου, 
www.syros2021.eu). 

Η Ερμούπολη οικιστικά οργανώνεται σε έξι πολεοδομικές ενότητες κλίμακας περίπου 2.500 
κατοίκων κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα κέντρο με τις βασικές καθημερινές 
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εξυπηρετήσεις.  Σε μια ευρύτερη κλίμακα οι ενότητες αυτές λειτουργούν σε συνδυασμό με τις 
όμορες πολεοδομικές ενότητες.  

Ο σχεδιασμός αυτός έγινε με βάση τους εξής άξονες-στόχους: τη διατήρηση της φυσιογνωμίας 
της γειτονιάς, τη λιγότερη δυνατή επέμβαση για αποφυγή του κοινωνικού -κυρίως- κόστους 
και τη βελτίωση του περιβάλλοντος για μια υψηλότερη ποιότητα ζωής. 

 

2.2.8 Πληθυσμός 

Η Σύρος είναι το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα 
αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού του 2011 ο πληθυσμός της Σύρου είναι 21.507 
άτομα. Ο ρυθμός αύξησης του μόνιμου πληθυσμού σε επίπεδο Δήμου ανέρχεται την τελευταία 
δεκαετία 2001-2011 σε +8,7%.    

Ο Δήμος Σύρου ανήκει στους Δήμους που παρουσιάζουν τάσεις αυξανόμενης γήρανσης άνω 
του εθνικού μέσου όρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Δήμου Σύρου (2012-2014) Από τα στοιχεία της απογραφής του 2001 προκύπτει 
ότι ο δείκτης γήρανσης σε επίπεδο Δήμου ήταν 70,6%. 

Σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών σε επίπεδο Δήμου από τα στοιχεία της 
απογραφής του 2011 προκύπτει ότι το ποσοστό νοικοκυριών που διαθέτει ένα τουλάχιστον 
αυτοκίνητο είναι 69%. Πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν τα νοικοκυριά σε ποσοστό 49% 
περίπου. 

Η Δ.Ε Ερμούπολης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του νησιού και αριθμεί 
11.407 κατοίκους, δηλαδή το 53% του μόνιμου πληθυσμού του νησιού.  

Η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού της Δ.Ε. Ερμούπολης παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα 7. 

Πίνακας 7: Εξέλιξη Πληθυσμού 1991-2011  

Εξέλιξη Πληθησμού 1991-2011 

  1991 2001 2011 μεταβολή 
1991-
2001 

μεταβολή 2001-
2011 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 12.949 11.938 11.407 -7,8% -4,4% 

ΔΗΜΟΣ 
ΣΥΡΟΥ  

19.783 19.793 21.507 0,1% 8,7% 

 

Παρατηρείται τάση μείωσης του πληθυσμού κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Το φαινόμενο 
είναι πιο έντονο κατά την δεκαετία 1991-2001 που η μείωση είναι της τάξης του 8% ενώ κατά 
την τελευταία δεκαετία ο ρυθμός μείωσης του πληθυσμού είναι σημαντικά χαμηλότερος.  

Η διάρθρωση του πληθυσμού με βάση την ηλικία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 8: 

 

Πίνακας 8: Κατανομή Πληθυσμού ανα ηλικιακή ομάδα 
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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 %  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2001 

 

Από τον πίνακα, προκύπτει πως στην Ερμούπολη:  

 Η ηλικιακή ομάδα 24 – 64 που αποτελεί τον παραγωγικό πληθυσμό αντιστοιχεί στο 
54,3% του συνόλου του πληθυσμού. 

 Ο νεανικός πληθυσμός, δηλαδή τα άτομα μέχρι και 24 χρόνων αποτελούν το 26,5% 
του συνολικού πληθυσμού της πόλης. 

 Ο πληθυσμός άνω των 65 ετών αντιστοιχεί στο 19,2% του συνόλου. 

Τα στοιχεία καταδεικνύουν πληθυσμιακή διάρθρωση που γενικά ακολουθεί την εικόνα  του 
μέσου όρου της χώρας ενώ φαίνεται να υστερεί ελαφρώς του μέσου όρου στην ομάδα 0-14 
όπου τα ποσοστό είναι χαμηλότερο του εθνικού μέσου όρου (κατά δύο περίπου μονάδες) και 
στην ομάδα 65-79 όπου εμφανίζονται ποσοστά μεγαλύτερα του εθνικού μέσου όρου. 

Λόγω της σημαντικής τουριστικής κίνησης παρουσιάζεται αύξηση του πληθυσμού κατά τους 
θερινούς μήνες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με βάση τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Σύρου για 
την ακτοπλοϊκή κίνηση, τον Ιούλιο του 2017 καταγράφησαν 54.132 αφίξεις και τον Αύγουστο 
του 2017, 60. 321 αφίξεις.  

 

2.2.9 Οδικό Δίκτυο 

Καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του οδικού δικτύου και στα κυκλοφοριακά δεδομένα της 
πόλης αποτέλεσε η πολεοδομική ανάπτυξή της. Το οδικό δίκτυο δεν έχει κανονική διάταξη ή 
συγκεκριμένη μορφή αλλά ακολουθεί την τοπογραφία του χώρου στο οποίο αναπτύχθηκε η 
πόλη και αναπτύσσεται κατά μήκος των ισοϋψών. 

Βασικό χαρακτηριστικό της μορφής του δικτύου μπορεί να θεωρηθεί η γραμμική ανάπτυξη 
κατά μήκος της ακτογραμμής και περιμετρικά του λιμανιού ενώ το ιστορικό κέντρο 
χαρακτηρίζεται από πολλά στενά δρομάκια. Σε γενικές γραμμές αποτελείται από έναν βασικό 
άξονα κατά μήκος του παραλιακού μετώπου (με κατεύθυνση Βορρά-Νότου) μια σειρά οδών 
που αναπτύσσονται περιμετρικά του λόφου με διάταξη σχεδόν παράλληλη με τον βασικό 
άξονα και ένα σύστημα κάθετων προς αυτούς οδών (με διεύθυνση Ανατολή – Δύση) σε όλη 
την έκταση του ιστορικού κέντρου.  

Ως προς τα λοιπά γεωμετρικά χαρακτηριστικά οι οδοί χαρακτηρίζονται από περιορισμένο 
πλάτος και στενά έως ανύπαρκτα πεζοδρόμια. Το πλάτος των οδών είναι κατά μέσο όρο 5,5μ. 
και συχνά μειώνεται σε 3,5 – 4μ.  



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
48 

Με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, το φόρτο που δέχεται και το είδος της εξυπηρέτησης 
που παρέχει κάθε οδός, το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Ερμούπολης ιεραρχείται σε σύστημα 
που περιλαμβάνει πρωτεύουσες οδούς, δευτερεύουσες οδούς, συλλεκτήριες και τοπικές 
οδούς ως εξής: 

 

Ως πρωτεύουσες οδοί, χαρακτηρίζονται στο τμήμα τους που βρίσκονται εντός των 
ορίων Γ.Π.Σ., οι δημοτικές οδοί: 

- Ηρώων Πολυτεχνείου - Λαδοπούλου 
- Μανδηλαρά 
- Αλ. Παναγούλη 
- η οδός η συνδέουσα την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και κατά μήκος της παραλίας 

Λαζαρέτων 
- κατευθύνεται προς Αζόλιμνο 
- Ακτή Παπάγου  
- Ακτή Εθν. Αντίστασης) 

 

Ως δευτερεύουσες οδοί, χαρακτηρίζονται στο τμήμα τους που βρίσκονται εντός των 
ορίων Γ.Π.Σ., οι οδοί: 

- Αγίου Γεωργίου 
- Ταξιαρχών 
- Ανδρέα Παπανδρέου 
- Νεωρίου (από Ανδρέα Παπανδρέου έως Μανδηλαρά) 
- Ακτή Π. Ράλλη 
- Ελ. Βενιζέλου (Ερμού) 
- Γ. Γεννηματά 
- Μελίνας Μερκούρη 
- Αγίου Νικολάου 
- Ιωάννη Λαυρ. Ράλλη 
- Λαδοπούλου 
- Μπαμπαγιώτου 
- Αγ.Δημητρίου 

 

Ως συλλεκτήριες οδοί, χαρακτηρίζονται στο τμήμα τους που βρίσκονται εντός των 
ορίων Γ.Π.Σ., οι οδοί: 

- Σωκράτους 
- Δεινοκράτους 
- Αθαν. Διάκου 
- Ανδρέα Κάργα 
- Καποδιστρίου (από Ανδρέα Κάργα έως Παν. Κατραμάδου) 
- Παν. Κατραμάδου 
- Πρασακάκη 
- Χρυσ. Σμύρνης 
- Σμύρνης 
- Γεωργίου Παπανδρέου 
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Ως τοπικές οδοί χαρακτηρίζονται όλες οι υπόλοιπες οδοί εντός του ορίου Γ.Π.Σ. 

Στην κεντρική περιοχή μεταξύ παραλιακής οδού και πλατείας Μιαούλη έχει υλοποιηθεί 
σημαντικός αριθμός πεζοδρόμων.  

Με βάση την ιεράρχηση του δικτύου η λειτουργία του κυκλοφοριακού συστήματος 
περιγράφεται ως εξής: 

- Ο βασικός άξονας Ακτή Εθ. Αντιστάσεως - Μανδηλαρά – Ηρώων Πολυτεχνείου 
στην ανατολική πλευρά και κατά μήκος της ακτογραμμής που λειτουργεί ως κύρια 
αρτηρία, διατρέχει την πόλη και συνδέει το λιμάνι, το ιστορικό κέντρο με το 
επαρχιακό δίκτυο και την επέκταση της πόλης στο νότιο άκρο της που 
αναπτύχθηκαν βασικοί πόλοι έλξης (αεροδρόμιο, αθλητικές εγκαταστάσεις, μεγάλα 
εμπορικά καταστήματα, μαρίνες). Παράλληλα εξυπηρετεί και την πρόσβαση στην 
παραλιακή εμπορική ζώνη καθώς και τους βασικούς αυτούς προορισμούς στο 
νότιο τμήμα της πόλης. Είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση 

- Οι δευτερεύοντες άξονες περιμετρικά της πόλης, οι κάθετες οδοί Ανδρέα 
Παπανδρέου, Αγ. Γεωργίου, Γεωργίου Παπανδρέου, Νεωρίου στα δυτικά και ο 
άξονας Ελ. Βενιζέλου –Μ. Μερκούρη-Λαυρεντίου – Μπαμπαγιώτου – Μαυροειδή 
– Αγ. Δημητρίου στα ανατολικά που λειτουργούν ως δευτερεύουσες αρτηρίες, 
συνδέουν την κεντρική αρτηρία με το δυτικό και το βόρειο τμήμα του αστικού ιστού. 
Είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. 

- Ο άξονας Αθ. Διάκου – Δεινοκράτους – Σωκράτους  που διατρέχει το βόρειο τμήμα 
της πόλης και ο κάθετος άξονας Α. Κάργα - Καποδιστρίου που λειτουργούν ως 
συλλεκτήριοι, τροφοδοτούν τις δευτερεύουσες αρτηρίες από την κεντρική περιοχή 
ενώ οι οδοί Γ. Παπανδρέου, Σμύρνης, και Χρυσ. Σμύρνης από το δυτικό τμήμα της 
πόλης, εξυπηρετούν την πρόσβαση και τις μετακινήσεις μεταξύ των περιοχών 
κατοικίας.   

- Οι υπόλοιπες οδοί στην κεντρική περιοχή της Ερμούπολης που λειτουργούν ως 
τοπικές,  εξυπηρετούν την κίνηση στις περιοχές κατοικίας. Παρά το περιορισμένο 
πλάτος τους είναι στην πλειονότητά τους διπλής κατεύθυνσης.  

 

2.2.10 Κυκλοφοριακό Σύστημα 

 

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης: 

- Στη διεύθυνση Βορρά – Νότου η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται κατά κύριο 
λόγο από τον άξονα Ακτή Εθ. Αντιστάσεως –Α. Παναγούλη - Μανδηλαρά  ή 
εναλλακτικά Ακτή Εθ. Αντιστάσεως – Πρωίου – Μανδηλαρά.  

- Στη διεύθυνση Ανατολής – Δύσης, λόγω του περιορισμένου πλάτους και των 
μεγάλων κλίσεων η διέλευση οχημάτων από την πλειονότητα των κάθετων οδών 
στο ιστορικό κέντρο δεν είναι δυνατή με αποτέλεσμα ναδημιουργούνται 
προβλήματα κυρίως στις μετακινήσεις στη διεύθυνση Ανατολής – Δύσης. Η κίνηση 
στην διεύθυνση αυτή γίνεται μέσω των αξόνων Α. Παπανδρέου, Νεωρίου, Αγ. 
Γεωργίου και δευτερεύοντος από την οδό Καποδιστρίου.  

- Καμία από τις παραπάνω οδούς δεν διέρχεται από την κεντρική περιοχή του 
Δήμου, συνεπώς η προσέγγιση από και προς το κέντρο γίνεται είτε σε συνδυασμό 
με τις οδούς Πρωίου ή Ακτή Π. Ράλλη, είτε ακολουθώντας διαδρομή από οδούς με 
ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά οι οποίες διέρχονται από το κέντρο της 
πόλης Ελ. Βενιζέλου – Μ. Μερκούρη – Μπαμπαγιώτου – Αγ. Δημητρίου.  



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
50 

- Τα οχήματα που κινούνται προς το κέντρο της πόλης κατευθύνονται είτε προς το 
Νησάκι προκειμένου να σταθμεύουν, είτε εισέρχονται προς το ιστορικό κέντρο από 
την οδό Ελ. Βενιζέλου, από όπου διαχέονται στα στενά της περιοχής. 

 

Κυκλοφοριακοί φόρτοι 

Όπως αναφέρθηκε, η αστική ανάπτυξη στο τμήμα αυτό της πόλης λειτουργεί ως φράγμα για 
την κίνηση των οχημάτων στην κατεύθυνση Ανατολή –Δύση με αποτέλεσμα η κίνηση πρακτικά 
να εξυπηρετείται από λίγους άξονες στους οποίους συγκεντρώνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος 
της περιοχής.  

Σχετικά με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες κατά την τυπική περίοδο σημειώνονται 
τα εξής: 

- Οι μεγαλύτεροι κυκλοφοριακοί φόρτοι καταγράφονται στον παραλιακό άξονα στην 
κατεύθυνση προς το κέντρο. 

- Το πιο βεβαρημένο τμήμα του βασικού άξονα είναι η οδός Μανδηλαρά που 
αποτελεί πρακτικά την βασική πύλη  είσοδου/έξοδου της πόλης. 

- Η δεύτερη σε φόρτους οδός είναι η Ακτή Π. Ράλλη που παρουσιάζει μεγάλους 
φόρτους στην κατεύθυνση προς το κέντρο. Στην κατεύθυνση προς την οδό 
Μανδηλαρά οι φόρτοι είναι σημαντικά μικρότεροι σε σχέση με αυτούς με 
κατεύθυνση προς κέντρο γεγονός που οφείλεται πιθανώς στο ότι η κίνηση αυτή 
εξυπηρετείται και από την οδό Πρωϊου που αναλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της 
κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση αυτή (προς την οδό Μανδηλαρά). 

- Η Ακτή Ράλλη στη περιοχή/θέση της πύλης εισόδου και εξόδου του λιμανιού 
δέχεται επιπλέον φόρτους από την κίνηση οχημάτων από και προς το λιμάνι με 
αποτέλεσμα το τμήμα αυτό της οδού να αποτελεί πιθανό σημείο κυκλοφοριακής 
συμφόρησης. 

- Σημαντικοί είναι οι φόρτοι στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου που εξυπηρετεί τις 
μετακινήσεις προς τις δραστηριότητες στο νότιο τμήμα της πόλης και την σύνδεση 
με το επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 9: Ημερίσιοι κυκλοφοριακοί φόρτοι κύριων οδικών αξόνων 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Οδός  προς κέντρο από κέντρο 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 12450 10800 
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ΑΚΤΗ ΡΑΛΛΗ 11800 8400 

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 10294 8225 

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8314 9332 

ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3768 4600 

ΠΡΩΙΟΥ -- 3044 

Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Ιστορικού Κέντρου Ερμούπολης 

 

Οι ημερήσιοι φόρτοι στο κύριο οδικό δίκτυο όπως καταγράφονται στην Κυκλοφοριακή Μελέτη 
και την Επικαιροποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης καθώς και οι μεταβολές φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα 10.  

Πίνακας 10: Μεταβολές στην κυκλοφορία των κύριων οδικών αξόνων 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

  ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2006 

ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
2015 

Μεταβολ
ή %  

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% 

 

Από τη σύγκριση των φόρτων των ετών 2006 και 2015 προκύπτει ότι με εξαίρεση την Ακτή Π. 
Ράλλη παρουσιάζεται μείωση των ημερήσιων φόρτων. 

Χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας οι μεγάλες διακυμάνσεις στους φόρτους κατά τη διάρκεια 
του έτους. Λόγω της τουριστικής κίνησης τους θερινούς μήνες παρουσιάζεται σημαντική 
αύξηση της κυκλοφορίας λόγω αυξημένης κίνησης στην πόλη αλλά και της διαμπερούς 
κυκλοφορίας από και προς το λιμάνι και τους προορισμούς εκτός του κέντρου.   

Τα υπάρχοντα στοιχεία από την Κυκλοφοριακή Μελέτη περιγράφουν ενδεικτικά την 
κατάσταση και δίνουν μια γενική εικόνα για τις αλλαγές της κυκλοφορίας κατά τους θερινούς 
μήνες.  

Σύμφωνα με στοιχεία αυτά κατά τη θερινή περίοδο παρουσιάζεται αύξηση του κυκλοφοριακού 
φόρτου του κύριου οδικού δικτύου. Στην Ακτή Ράλλη η αύξηση είναι της τάξης του 50 %, στην 
οδό Μανδηλαρά έως 25% περίπου στη μία κατεύθυνση και 4% περίπου στην άλλη και στην 
Ηρώων Πολυτεχνείου 25% και 6% αντίστοιχα. Στο δευτερεύον δίκτυο παρουσιάζεται 
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μικρότερη αύξηση.  Η αντίστοιχη αύξηση στην οδό Α. Διάκου ήταν 5% ανά κατεύθυνση, στην 
οδό Πρωϊου 9% και στην Γ. Παπανδρέου  της τάξης του 11% ανά κατεύθυνση.  

Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία παρουσιάστηκε μείωση της τάξης του 13% στην κίνηση της 
οδού Μπαμπαγιώτου γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με την αλλαγή στην επιλογή 
προορισμών, διαδρομών ή και μέσων μετακίνησης κατά τους θερινούς μήνες στην περιοχή 
της οδού Μπαμπαγιώτου. 

 

Διάγραμμα 1: Κυκλοφορία οχημάτων από και πρός το κέντρο της Ερμούπολης  

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
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2.2.10 Στάθμευση 

Στο κέντρο λόγω του περιορισμένου και με ανεπαρκή χαρακτηριστικά οδικού δικτύου 
διατίθεται μικρός αριθμός θέσεων στάθμευσης οχημάτων παρά την οδό, αλλά σημαντικός 
αριθμός θέσεων στάθμευσης δικύκλων. 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. Ολοι οι χώροι στάθμευσης 
βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες διέρχεται 
γραμμή δημόσιας συγκοινωνίας. 

 

 

Χάρτης 10: Περιοχές στάθμευσης στην πόλη 
της Σύρου 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά της στάθμευσης στο κέντρο όπως περιγράφονται στην 
επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης είναι τα εξής: 

- 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. Τα μεγαλύτερα 
προβλήματα από την παράνομη στάθμευση εμφανίζονται στην παραλιακή και στην 
οδό Πρωϊου που είναι βασικές οδοί του οδικού δικτύου για την κίνηση των 
οχημάτων. 

- 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. 

Πρόσφατα το ΔΣ θέσπισε εκ νέου σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με βάση σχετικό 
κανονισμό. Το σύστημα εφαρμόζεται σε όλη την έκταση της Ερμούπολης.  

 

2.2.11 Κίνηση πεζών - ποδηλάτων 

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. 

Στο ιστορικό κέντρο υπάρχει ένα δίκτυο από στενά δρομάκια τα οποία διατρέχουν τη πόλη. 
Στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν μεγάλες κλίσεις, είναι κλιμακωτά και μπορούν να  
εξυπηρετήσουν μόνο την κίνηση πεζών. Ως προς τη λειτουργία τους αποτελούν τις 
προσβάσεις σε κατοικίες. 

Στην ζώνη από το παραλιακό μέτωπο ως την πλατεία Μιαούλη το ιστορικό κέντρο είναι στο 
μεγαλύτερό του μέρος πεζοδρομημένο καθιστώντας την κίνηση των πεζών εντός της 
περιοχής με τις βασικές λειτουργίες της πόλης, άνετη και ασφαλή. 

Σχετικά με την κίνηση των πεζών στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο οι συνθήκες κυκλοφορίας των 
πεζών, καθορίζονται κυρίως από την κατάσταση των πεζοδρομίων. Τα πεζοδρόμια είναι 
επιστρωμένα και γενικά σε καλή κατάσταση (καθώς δεν υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία η 
επίστρωση να παρουσιάζει φθορές) στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν διαθέτουν 
ράμπες εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.  

Το βασικό χαρακτηριστικό των πεζοδρομίων σε όλο το οδικό δίκτυο είναι το πολύ μικρό 
πλάτος τους, στοιχείο που δυσχεραίνει την κίνηση των πεζών. Τον περιορισμό αυτόν επιτείνει 
η ύπαρξη σε αυτά εμποδίων που μειώνουν την προσπελασιμότητά τους. 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην  κίνηση των πεζών είναι τα παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα 
τα οποία καταλαμβάνουν μέρος των πεζοδρομίων ή  κλείνουν (κάθετα) τα στενά. Επίσης, σε 
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πολλές περιπτώσεις στα πεζοδρόμια υπάρχουν μόνιμα εμπόδια, όπως στύλοι και κουτιά 
Ο.Κ.Ω, ενώ στους κεντρικούς και τους εμπορικούς δρόμους συχνό είναι και το φαινόμενο της 
κατάληψης μέρους του πλάτους των πεζοδρομίων από επαγγελματικές χρήσεις 
(τραπεζοκαθίσματα, διαφημίσεις). Έτσι, από λειτουργικής άποψης, η συνήθης εικόνα των 
πεζοδρομίων είναι αυτή του περιορισμένου ενεργού πλάτους με αποτέλεσμα οι πεζοί να 
αναγκάζονται συχνά να κινηθούν στο οδόστρωμα στοιχείο που συμβάλει στη δημιουργία 
συνθηκών μειωμένης ασφάλειας. 

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό επίπεδο εξυπηρέτησης της πεζής κίνησης μπορεί να 
χαρακτηριστεί μη ικανοποιητικό κυρίως λόγω των περιορισμών στην δυνατότητα 
ανεμπόδιστης κίνησης και κατά συνέπεια στην προσβασιμότητα της πεζής κίνησης προς στην 
εμπορική ζώνη και τις λειτουργίες του κέντρου. 

Το μικρό σχετικά μέγεθος της πόλης που ‘υποχρεώνει’ σε σχετικά ανεκτές αποστάσεις 
βαδίσματος και η ύπαρξη δικτύου θεσμοθετημένων πεζοδρόμων ευνοεί την κίνηση των 
πεζών. Οι συνθήκες βαδίσματος (έντονες κλίσεις, σκάλες, περιορισμένος διάδρομος κίνησης, 
εμπόδια) όμως μπορεί να μην ευνοούν την επιλογή του βαδίσματος ως τρόπο μετακίνησης. 

 

 

Χάρτης 11: Κλίση στην περιοχή της Ερμούπολης (Πεζή διαδρομή από τον χώρο 
στάθμευσης Δόξα προς το κέντρο – κλίσεις) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποδήλατο 

Οι έντονες κλίσεις επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα μετακίνησης με ποδήλατο συνεπώς η 
χρήση του ποδηλάτου στην πόλη περιορίζεται στις ζώνες ήπιων κλίσεων. Το ποδήλατο 
μπορεί να εξυπηρετήσει την κίνηση στο ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές στο νοτιοδυτικό τμήμα 
της πόλης. 

Στην Ερμούπολη έχει υλοποιηθεί ποδηλατόδρομος κατά μήκος της παραλιακής ζώνης από 
την πλατεία Κανάρη ως την Πυροσβεστική, μήκους 800 περίπου μέτρων. Επίσης έχει εγκριθεί 
η επέκταση του από το ύψος της Πυροσβεστικής, προς τον χώρο στάθμευσης της Ακτής Μ. 
Δουράτσου. 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. 
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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 : στην πλατεία Μιαούλη, 
στο χώρο στάθμευσης Πλακούρα και πλησίον διασταύρωσης Λαδοπούλου. Η μίσθωση 
γίνεται αυτόματα μέσω ειδικού συστήματος ελέγχου των σταθμών. 

 

2.2.12 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

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.  

Το δίκτυο της αστικής συγκοινωνίας περιλαμβάνει τέσσερεις γραμμές οι οποίες 
συνδέουν τις διάφορες συνοικίες της πόλης με την κεντρική περιοχή και μεταξύ τους: 

1) Αθλητικό Κέντρο-Λιμάνι-Αγ. Νικόλαος / Αγ. Νικόλαος-Λιμάνι-Αθλητικό Κέντρο 

2) Αγορά-Νεάπολη-Καμάρα-Άνω Τέρμα Άνω Σύρου-Νεάπολη-Αγορά 

3) Αγορά-Λαλακιά-Δείλι-Βροντάδο-Νεάπολη-Αγορά 

4) Αγορά-Καρνάγιο-Αγ. Παντελεήμων-Καμίνια-Αγορά 

 

Αναλυτικότερα, 

1)  Η γραμμή Αθλητικό κέντρο – Λιμάνι – Δόξα συνδέει το νότιο τμήμα της πόλης με τις 
βορειοδυτικές συνοικίες διασχίζοντας κύριους οδικούς άξονες και τμήμα του ιστορικού 
κέντρου.  

Είναι η λεωφορειακή γραμμή με τα συχνότερα δρομολόγια. Τη χειμερινή περίοδο η 
συχνότητα των δρομολογίων είναι 30 λεπτά. 

2) Η γραμμή Αγορά – Νεάπολη – Άνω τέρμα συνδέει το κέντρο με την συνοικία της Ανω 
Σύρου διασχίζοντας το μεγαλύτερο τμήμα του παραλιακού άξονα (από το λιμάνι) και τον 
κάθετο άξονα περιφερειακά  της πόλης στο δυτικό όριο της. Τη χειμερινή περίοδο εκτελούνται 
6 δρομολόγια κατά τη διάρκεια της μέρας. 

3) Η γραμμή Αγορά – Λαλακιά - Βροντάδο συνδέει το κέντρο με της βόρειες συνοικίες της 
πόλης μέσω του παραλιακού άξονα και των δυτικών κάθετων οδικών αξόνων διατρέχοντας 
το βόρειο τμήμα της πόλης.  Τη χειμερινή περίοδο εκτελούνται 13 δρομολόγια κατά τη 
διάρκεια της μέρας. 

4) Η γραμμή Αγορά – Καρνάγιο - Αγ. Παντελεήμων καλύπτει το νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης 
με δρομολόγια κατά την θερινή περίοδο. 
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Σε ότι αφορά την χωρική κάλυψη του δικτύου προβλέπονται δρομολόγια προς όλες τις 
συνοικίες της πόλης. Γενικά δεν υπάρχουν επικαλύψεις των δρομολογίων με εξαίρεση τον 
παραλιακό άξονα από την οδό Μανδηλαρά έως το λιμάνι καλύπτεται από 3 γραμμές. 

Για τον προσδιορισμό του επιπέδου κάλυψης ενός συστήματος συγκοινωνίας (έκταση της 
περιοχής που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις δημόσιες συγκοινωνίες), ένα κριτήριο 
είναι η απόσταση βαδίσματος από στάση λεωφορείου. Η περιοχή κάλυψης ορίζεται ως η 
απόσταση εντός των 400μ. από μια στάση λεωφορείου.  

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. 

Η συχνότητα των δρομολογίων αποτελεί χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήματος 
συγκοινωνιών που σχετίζεται άμεσα με την παρεχόμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση.  Για 
την αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας με βάση την συχνότητα  εισάγεται η έννοια της 
στάθμης εξυπηρέτησης  και ορίζεται μια κλίμακα στάθμης εξυπηρέτησης που αντιστοιχίζεται 
με τα χαρακτηριστικά της συχνότητας.  Η στάθμη εξυπηρέτησης σε σχέση με τη συχνότητα 
δίνεται στον παρακάτω πίνακα 11: 

 

Πίνακας 11: Στάθμη εξυπηρέτησης συστήματος συγκοινωνίας 

Στάθμη Εξυπηρέτησης Συχνότητα  
[λεπτά] 

Περιγραφή 

A <10 Πολύ καλή εξυπηρέτηση 

B 10-14 Ικανοποιητική εξυπηρέτηση 

C 15-20 Οριακά ικανοποιητική εξυπηρέτηση 

D 21-30 Μη ελκυστική εξυπηρέτηση σε 
πολλούς επιβάτες 

E 31-60 Ωριαία εξυπηρέτηση 

F >60 Μη ελκυστική εξυπηρέτηση για όλους 
τους επιβάτες 

 

Οι συχνότητες των δρομολογίων των γραμμών της αστικής συγκοινωνίας της Ερμούπολης 
δίνονται στον παρακάτω πίνακα 12: 
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Πίνακας 12: Συχνότητα δρομολογίων συστήματος συγκοινωνίας 

Συχνότητα δρομολογίων 

ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΟΝΟΣ 

Αθλητικό Κέντρο-Λιμάνι-Αγ. Νικόλαος 30 λεπτά 

Αγορά-Νεάπολη-Καμάρα-Άνω Τέρμα > 60 λεπτά 

Αγορά-Λαλακιά-Δείλι-Βροντάδο-Νεάπολη > 60 λεπτά 

 

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.  

Το πρόγραμμα των δρομολογίων τροποποιείται κατά την θερινή περίοδο (από 15 Ιουλίου 
έως 2 Σεπτεμβρίου) για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, κυρίως τις 
βραδινές ώρες και προσαρμόζεται στις θερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο.  Τα 
δρομολόγια πυκνώνουν κυρίως με παράταση του ωραρίου και όχι της συχνότητας. Επίσης 
εκτελούνται δρομολόγια και την Κυριακή. 

Σχετικά με την άνεση μετακίνησης και την προσβασιμότητα, τα minibus διαθέτουν κλιματισμό 
και σύστημα για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ.  

 

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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2.2.13 Τεχνολογίες πληροφορίας μέσων μαζικής μεταφοράς 

 

Πληροφόρηση στους χώρους στάθμευσης  

Στην Ερμούπολη είναι εγκατεστημένο σύστημα πινακίδων  για την πληροφόρηση των 
οδηγών για την διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης. Οι πινακίδες μέσω οθόνης led 
(μεταβλητών μηνυμάτων) έχουν την δυνατότητα να ενημερώνουν τους οδηγούς για κενές 
θέσεις στους πλησιέστερους χώρους στάθμευσης. 

 

Πληροφόρηση για τους χρήστες δημοτικών ποδηλάτων 

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

Χάρτης 12: Σταθμοί ενικίασης ποδηλάτων στην Ερμούπολη 

 

 

 

Πληροφόρηση επιβατικού κοινού 
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Η πληροφόρηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προσέλκυση επιβατών στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς. Οι χρήστες των ΜΜΜ, τόσο οι τακτικοί όσο και οι επισκέπτες/τουρίστες 
έχουν γενικά την ανάγκη να ενημερώνονται για τις προσφερόμενες συγκοινωνιακές 
υπηρεσίες.  

Στην Ερμούπολη πληροφόρηση για τις συγκοινωνίες δίνεται μέσω του διαδικτύου. Ο χάρτης 
των γραμμών της αστικής συγκοινωνίας της Ερμούπολης με τις στάσεις καθώς και οι πίνακες 
των δρομολογίων είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και παρέχεται δυναμική πληροφόρηση 
καθώς εκτός από πληροφορίες για την κίνηση των αστικών λεωφορείων ο χρήστης μπορεί 
να βρει και πληροφορίες για τις ισχύουσες τη δεδομένη στιγμή κυκλοφοριακές συνθήκες. 

Στο παρακάτω διάγραμμα δίνονται ενδεικτικά τα στοιχεία επισκεψιμότητας από τον ιστότοπο 
παροχής πληροφοριών για την αστική συγκοινωνία.  Από τα στοιχεία προκύπτει ότι υπήρχε 
μεγάλη επισκεψιμότητα. Στην πλειοψηφία τους (74%) οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έλαβαν 
τις πληροφορίες μέσω κινητού ή tablet και όχι από σταθερό υπολογιστή.  

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.  

Διάγραμμα 2: Επισκεψιμότητα ιστότοπου πληροφόρησης αστικής συγκοινωνίας 
Σύρου 

 

Πηγές: www.syrostoday.gr 

• «Τοπική ανάπτυξη και ειδικά ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού: η περίπτωση της 
Σύρου», ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Πληροφόρηση επιβατών αστικής συγκοινωνίας: 

επισκεψιμότητα ιστότοπου
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• Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Σύρου-Ερμούπολης «Φάση πρώτη: Στρατηγικός 
Σχεδιασμός». Τμήμα προγραμματισμού και Τ.Π.Ε Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, 2012-
2014. 

 

2.2.14 Αναπτυξιακές προτεραιότητες 

Ο πρωτογενής τομέας αν και αναπτυγμένος στη Σύρο αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Οι 
δραστηριότητες του τομέα επεκτείνονται κυρίως στην εύφορη περιοχή του νοτίου τμήματος 
και σε μικρότερο ποσοστό στο βόρειο τμήμα του νησιού. Οι βασικές γεωργικές καλλιέργειες 
της περιοχής είναι τα κτηνοτροφικά φυτά, τα άνυδρα κηπευτικά, τα αμπέλια, τα 
οπωροκηπευτικά και καλλιέργειες σε θερμοκήπια.  

Αντίστοιχα, η κτηνοτροφία εξειδικεύεται κυρίως στην αιγοπροβατοτροφία και στα βοοειδή. 
Παράγονται γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι και κρασί. Επίσης, ανεπτυγμένη οικονομική 
δραστηριότητα θεωρείται η αλιεία. (Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 
Δίκτυο Αειφόρων Νήσων - Δάφνη, 2006). 

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 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ από την απογραφή 
του 2001. 

Η σημαντικότερη βιομηχανική μονάδα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης είναι το Νεώριο. Το 
Νεώριο Σύρου, δραστηριοποιείται σε τρεις βιομηχανικούς τομείς,τον επισκευαστικό, τον 
κατασκευαστικό και τον βιομηχανικό. 

Οι δράσεις του Νεωρίου σχετίζονται με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση 
των ποιοτικών αναγκών σχετικά με την κατασκευή πλοίων και σκαφών και εξειδίκευσης και 
κατάρτισης του εργατικού δυναμικού της. (www.neorion-holdings.gr, 
www.ellinikiaktoploia.net). 

Ωστόσο, σήμερα, το ναυπηγείο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα αναφορικά με τη 
βιωσιμότητά του.  

Άλλες 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,ενώακολουθούν οι 
τουριστικές δραστηριότητες. Οι περισσότερες υπηρεσίες εντοπίζονται στην Ερμούπολη.  

Τα περισσότερα καταστήματα (εμπόριο) βρίσκονται στο κέντρο της πόλης (αγορά) και κατά 
μήκος του λιμανιού. Υπάρχουν ακόμη σοβαρές και βιώσιμες επιχειρήσεις στην περιοχή 
μελέτης (Επιμελητήριο Κυκλάδων). 

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

Η Σύρος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την παγκόσμια τάση και ταυτόχρονα να 
αξιοποίηση την καλή τουριστική εικόνα των Κυκλάδων. 

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

Στη Σύρο σημαντική θέση στο τουριστικό προϊόν κατέχει ο πολιτιστικός τουρισμός, με 
ενδιαφέρον σε θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικά δρώμενα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους, μουσεία κ.α, θρησκευτικός τουρισμός (καθολικές εκκλησιές και μονές στην Άνω 
Σύρο). 

Επιπλέον τα τελευταία χρόνια, γίνονται προσπάθειες για ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας, 
κυρίως μέσω της εκμετάλλευσης του μεγάλου και ασφαλούς λιμένα.  

Καταβάλλονται προσπάθειες από αρμόδιους φορείς για προσέλκυσης του τουρισμού 
κρουαζιέρας στη Σύρο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, 2014-2020). 

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 (όπως επίσης και η υποψηφιότητα της Ερμούπολης για την 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2021, που αναφέρθηκε και 
προηγουμένως) (Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύρου - 
Ερμούπολης 2012¬2014). 

Τέλος, σημαντική δομή τοπικής ανάπτυξης θεωρείται το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο κέντρο της Ερμούπολης.  

Η ύπαρξη πανεπιστημιακής σχολής επιτρέπει την αμφίδρομη μεταφορά γνώσης τόσο από το 
Πανεπιστήμιο προς την αγορά, όσο και από την αγορά προς το Πανεπιστήμιο. 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να συνοψισθούν ως στόχοι στρατηγικής ανάπτυξης του νησιού 
στό όραμα της Δημοτικής αρχής: 

Η ανάδειξη της Σύρου σε μητροπολιτικό (επιχειρηματικό, διοικητικό και πολιτιστικό) κέντρο 
στις Κυκλάδες και την Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης με 
σεβασμό στο Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και με επίκεντρο τον Άνθρωπο. Στόχος της 
Δημοτικής αρχής είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου, 
η ταυτοποίηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσιογνωμίας του νησιού, η 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης, η αξιοποίηση και ανάπτυξη όλων των 
τοπικών παραγωγικών πόρων και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων που 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής στους κατοίκους και τους επισκέπτες του. 

 

Σύνοψη 

Είναι κατανοητό από την παραπάνω καταγραφή, ότι η ανάπτυξη σχεδίου βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας στα πλαίσια της Νήσου Σύρου και ειδικότερα στο αστικό κομμάτι της 
Ερμούπολης είναι πάρα πολύ σημαντική και επιτακτική, καθώς και συνυφασμένη και 
εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 
ολόκληρου του νησιού. 

Το σύνολο του νησιού αλλά και η ειδικότερη περιοχή εφαρμογής, χρειάζονται στρατηγικά 
πλαίσια αντιμετώπισης των προβλημάτων του τοπικού πληθυσμού, που θα βοηθήσουν στην 
αναπτυξιακή διαδικασία, συμβάλοντας ταυτόχρονα στην κοινωνική συνοχή, διαμορφώνοντας 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
της κάθε περιοχής.  
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Καθε ολοκληρωμένο και μακρόπνοο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας πρέπει να 
λαμβάνει υπόψιν τις παραπάνω προτεραιότητες καθώς και υφιστάμενες υποδομές και 
προβλήματα / περιορισμούς και να εναρμονίζεται με αυτές εξυπηρετώντας τους ίδιους 
μακρόπνοους στόχους. 

 

2.2.15 Τομείς Παρέμβασης – Όραμα Δήμου Σύρου - Ερμούπολης  

Αναφορικά με ζητήματα χωροταξίας για την περίπτωση της Σύρου, πρέπει να οριοθετηθούν 
περιοχές-ζώνες κατάλληλες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στο νησί, χωρίς να 
υποβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον και να μην παραμερίζονται άλλες σημαντικές 
οικονομικές δραστηριότητες. 

Η Σύρος διαθέτει δυνατότητες για περαιτέρω εκμετάλλευση των ΑΠΕ. Ο δήμος μπορεί να 
αξιοποιήσει ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EuropeanCommission, Inforegio).  

Επιπλέον, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που παρατηρείται αυξανόμενη τα τελευταία 
χρόνια, κρίνεται σκόπιμος ο διαχωρισμός των ακτών που είναι ικανές να απορροφήσουν την 
τουριστική κίνηση από εκείνες που πρέπει να διατηρηθούν αναλλοίωτες (προστατευόμενες 
παραλίες στο βόρειο τμήμα του νησιού). Ιδανικά, θα πρέπει να διεξαχθούν μελέτες για την 
φέρουσα ικανότητα τόσο των ακτών όσο και των οικοσυστημάτων που έχουν αναπτυχθεί σε 
αυτές. 

Αναφορικά με τον αστικό ιστό και τις πολεοδομικές παρεμβάσεις, (ιδιαίτερα στα πλαίσια 
σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας) αυτές οφείλουν να αναγνωρίζουν τις τάσεις 
εξάπλωσης της πόλης καθώς και τις αυξανόμενες ανάγκες μετακίνησης και στάθμευσης κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω της τουριστικής κίνησης.  

Θεωρείται αναγκαία η δημιουργία ζωνών στην Ερμούπολη, προκειμένου να διαχωρίζονται οι 
χρήσεις γης, ανάμεσα σε εμπορικές-τουριστικές, προστατευόμενοι χώροι (νεοκλασικά, χώροι 
πολιτισμού) , κοινωφελείς χώροι και κατοικία.  

Σημαντική προτεραιότητα είναι επίσης η προστασία του ιστορικού κέντρου της πόλης, 
μειώνοντας τη χρήση Ι.Χ, και αναδεικνύοντας έτσι το πολιτιστικό απόθεμα, με παράλληλη 
ώθηση ήπιων μέσων μεταφοράς (συγκοινωνίες, ποδήλατο, περπάτημα) κατά τα πρότυπα 
σύγχρονων αστικών κέντρων της βόρειας Ευρώπης (Ανδρικοπούλου, Γιαννακού, Καυκαλάς, 
Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, 2007). 

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και οι χρήσεις γης όπως και το σχέδιο ΣΒΑΚ πρέπει επίσης να 
δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στην αυξανόμενη κίνηση οχημάτων και στο πρόβλημα 
στάθμευσης στο σύνολο της πόλης (που οξύνονται κατά την θερινή περίοδο) (hermoupolis.gr).  

Η δημιουργία χώρων στάθμευσης περιμετρικά του αστικού ιστού, η αύξηση της συχνότητας, 
του ωραρίου λειτουργίας και της ακρίβειας των συγκοινωνιών, αλλά και η δημιουργία δικτύου 
ποδηλατοδρόμων είναι δράσεις προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών που θα 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος (Πιτσιάβα-Λατινοπούλου, 2008).  

Όλα τα παραπάνω είναι επιτακτικά για τη περιοχή εφαρμογής όχι μόνο για την αντιμετώπιση 
της εποχικής κίνησης στο νησί λόγω του τουρισμού (ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει να 
αυξάνεται τόσο σε ένταση αλλά και σε διάρκεια λόγω αύξησης της τουριστικής περιόδου), 
αλλά και για να καταστεί βιώσιμη η μελλοντική επέκταση του αστικού ιστού στο σύνολο της 
περιοχής εφαρμογής. 
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Ακριβώς επειδή η Σύρος αποτελεί διοικητικό κέντρο μιας περιοχής με έντονο το φαινόμενο της 
νησιωτικότητας, η επάρκεια στις υποδομές και η δυνατότητας επεκτασής τους χωρίς 
φαινόμενα συμφόρησης και κορεσμού ειδικά στις μετακινήσεις και τις συγκοινωνίες (εντός και 
εκτός του νησιού) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ποιότητας και προσβασιμότητας των εν λόγω 
υπηρεσιών (Σε όλο τους το κοινωνικό φάσμα) όχι μόνο για τους κατοίκους της Σύρου αλλά και 
για όλα τα γειτονικά νησιά. 

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και δέσμη λύσεων για τα ανωτέρω ζητήματα όχι μόνο είναι 
επιτακτική, αλλά θα δημιουργήσει επιπλέον ανάγκες για ολοκληρωμένο σχέδιο επέκτασης και 
αποδοτικής λειτουργίας του πολεοδομικού και συγκοινωνιακού υπόβαθρου του νησιού, καθώς 
αυτό με τη σειρά του θα στηρίζει στο μέλλον όλο και μεγαλύτερο φόρτο υπηρεσιών και 
χρηστών, όσο η Σύρος θα αποκτά σταδιακά το κύριο ρόλο του κέντρου αναφοράς για μεγάλο 
εύρος κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών. 
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2.3 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

 

2.3.1 Φορέας Διαχείρισης Συγκοινωνιακού Έργου 

Η εταιρεία Κτελ Θήρας Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την λειτουργία των κτελ του δήμου Θήρας τα 
οποία εξυπηρετούν τις μεταφορές επιβατών μεταξύ των διαφόρων οικισμών και σημείων 
ενδιαφέροντος του νησιού. ( https://ktel-santorini.gr/ ) 

Η εταιρεία συστάθηκε το 1988. Από τότε ενώνει οδικώς όλα τα χωριά του νησιού σε 
καθημερινή βάση. Έχει στην κατοχή της 23 λεωφορεία, και λειτουργεί 11 διαφορετικές 
γραμμές στη νησί. 

 

2.3.2 Επικαιροποίηση Υφιστάμενης κατάστασης 

Στο παρόν τμήμα της μελέτης παρουσιάζεται αναλυτικά η επικαιροποίηση της υφιστάμενης 
κατάστασης σχετικά με τα πεδία ενδιαφέροντος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(καταγραφή των υπαρχουσών δικτύων, συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση των στοιχείων 
εποχικότητας κίνησης, εξαγωγή τάσεων φόρτου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, κ.α). 

Στόχος είναι η καταγραφή τόσο των υφιστάμενων υποδομών και δεδομένων σχετικών με τη 
καθημερινή λειτουργία της περιοχής εφαρμογής, αλλά και των πιθανών ελλείψεων σε στοιχεία 
και δεδομένα τα οποία θα ήταν χρήσιμα για την εξαγωγή πιο ολοκληρωμένων 
συμπερασμάτων για την περιοχή μελέτης σε μελλοντικό χρόνο. 

 

2.3.3 Πεδία καταγραφής 

Στο πλαίσιο εξέτασης της υφιστάμενης κατάστασης και υποδομών,καταγράφονται συνοπτικά 
τα παρακάτω δεδομένα/πεδία: 

 

4. Ανάλυση / Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης αναφορικά με: 
 

- τους πόλους έλξης της ευρύτερης περιοχής (ιεράρχηση σε ισχυρούς κ.λπ.) 
- το τοπικό ανάγλυφο 
- την ισχύουσα κοινωνική και οικονομική σημασία της περιοχής εφαρμογής 
- τις ισχύουσες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης 
- την πυκνότητα πληθυσμού 
- Στοιχεία εποχικότητας και μελλοντικές προβλέψεις πληθυσμιακής εξάπλωσης 
- το δίκτυο των δημοσίων χώρων 

 

5. Ανάλυση/Καταγραφήτης Υπάρχουσας Κατάστασης των Κυκλοφοριακών 
Δεδομένων: 

- τους κυκλοφοριακούς φόρτους στο κύριο οδικό δίκτυο 
- τις συνθήκες στάθμευσης 
- τη γεωμετρία του αρτηριακού δικτύου και των δευτερευόντων δρόμων 
- την υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου 
- τις υφιστάμενες μονοδρομήσεις 
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- το δίκτυο των λεωφορειακών γραμμών 
- τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς (εάν υπάρχουν) 
- τις κύριες διαδρομές πεζών 
- το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλάτου (αν υπάρχει) 

 

6. Τις υφιστάμενες μελέτες Καλών Πρακτικών Έργων Βιώσιμης Κινητικότητας 
εφόσον υπάρχουν, καθώς και σύγκρισεις με πόλεις/περιοχές αντίστοιχου δυναμικού 
και φυσιογνωμίας, με όμοιους ρυθμούς κορεσμού και οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Ειδικότερα για την περιοχή μελέτης (Δήμος Θήρας / Σαντορίνη), η αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης έγινε με βάση ανασκόπηση υφιστάμενων μελετών και στοιχεία που 
δόθηκαν από τον Δήμο καθώς και στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από άλλες πηγές.   

Στόχος του σταδίου αυτού είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των γενικότερων στοιχείων 
που επηρεάζουν την αστική κινητικότητα καθώς και των αναγκών ενός γενικότερου 
σχεδιασμού που εστιάζει όχι μόνο στην κίνηση των οχημάτων (ΙΧ) αλλά και στην ενίσχυση 
των εναλλακτικών, ήπιων μέσων μετακίνησης και της χρήσης των ΜΜΜ, μέσω μέτρων και 
πρακτικών που δεν περιορίζονται σε επεμβάσεις στις οδικές υποδομές. 

Κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάσταση εξετάστηκαν με βάση τη διαθεσιμότητα 
στοιχείων, τα εξής : 

- Αξιολόγηση προηγούμενων μελετών 
- Περιβάλλον συγκοινωνιακού συστήματος - Ρόλος του Δήμου: σχετίζεται με τα 

μεγέθη των μετακινήσεων και τη σύνδεση με τα εθνικά δίκτυα μετακινήσεων 
- Πολεοδομική και Οικιστική οργάνωση: επηρεάζει τις μετακινήσεις για τις 

καθημερινές ανάγκες, το μήκος και το μέσο των μετακινήσεων επηρεάζουν ως 
προς το χαρακτηριστικό του μήκους , της διάρκειας 

- Χρήσεις γης: το σύστημα χρήσεων γης με τα χαρακτηριστικά του (κατανομή στο 
χώρο, πυκνότητα κ.α.) επηρεάζει την ζήτηση για μετακινήσεις και καθορίζει 
γεωγραφικά τις μετακινήσεις (άκρα, προέλευση, προορισμό) 

- Δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού: σχετίζεται με τα μεγέθη των 
μετακινήσεων και τα μέσα μετακίνησης 

- Στοιχεία του δικτύου και των μεγεθών μετακινήσεων  
- Λειτουργία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

 

2.3.4 Υφιστάμενες μελέτες για το Δήμο Θήρας 

Για το Δήμο Θήρας έχουν εκπονηθεί  οι εξής κυκλοφοριακές/πολεοδομικές μελέτες/εργασίες: 

- Τουριστικό Παρατηρητήριο Σαντορίνης. Αποτύπωση της κατάστασης της τουριστικής 
δραστηριότητας και των επιπτώσεων της στον προορισμό, ανάλυση SWOT και 
εναλλακτικά σενάρια πολιτικής. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ειδικός λογαριασμός ερευνών, 
Εργαστήριο τοπικής και νησιωτικής ανάπτυξης. Εργαστήριο τουριστικών μελετών και 
ερευνών. Μυτιλήνη. Γενάρης 2017. 

- Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου. Στρατηγικός σχεδιασμός. 
Αναθεωρημένο τεύχος VI. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αθήνα 2012.  
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- Περιφέρεια νοτιου Αιγαίου, Γενική διεύθυνση περιφερειακής Αγροτικής οικονομίας και 
κτηνιατρικής. Επιχειρησιακό σχέδιο Αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020. Θήρα – 
Θηρασία. 

- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διεπιστημονικό ινστιτούτο, Περιβαλλοντικών ερευνών 
Δίκτυο αειφόρων νήσων, «Δάφνη». Σαντορίνη (Θήρα). Αύγουστος 2007. Ερευνητικό 
έργο: Αειφόρος Ανάπτυξη στη Σαντορίνη. 

  

2.3.5 Γεωγραφικά – χωροταξικά χαρακτηριστικά  

Το νησί Θήρα ή Σαντορίνη ή Στρογγύλη (παλαιότερη ονομασία) βρίσκεται στο νότιο Αιγαίο 
πέλαγος, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, νότια της Ίου και δυτικά από την Ανάφη.  

Απέχει από τον Πειραιά 128 ναυτικά μίλια και 63 ναυτικά μίλια από τη Κρήτη. Ο Αθηνιός, το 
μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού, έχει δημιουργηθεί στον ομώνυμο όρμο. Η έκταση της είναι 
76,19 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σήμερα είναι ένα από τα διασημότερα τουριστικά κέντρα του 
κόσμου.  

Η σημερινή ημικυκλική και περισσότερο πεταλοειδής μορφή της νήσου οφείλεται στις κατά 
καιρούς ηφαιστειακές εκρήξεις που μετέβαλαν το αρχικό στρογγυλό σχήμα της.  

Η όψη της από τη πλευρά του ηφαιστείου παρουσιάζεται βραχώδης και απόκρημνη σε 
αντίθεση με την ομαλότητα του εδάφους της στο υπόλοιπό της. Η επιφάνειά της, 76,19 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι κατά το πλείστον ελαφρόπετρα πολύ δεκτική σε καλλιέργεια.  

Στο ΝΑ τμήμα της, βρίσκεται το βουνό του Προφήτη Ηλία με το ομώνυμο μοναστήρι του 18ου 
αιώνα, το οποίο έχει υψόμετρο 567 μέτρα και αποτελείται από τιτανώδη βράχια και λευκό 
μάρμαρο.  

Αυτά τα ασβεστολιθικά πετρώματα είναι τα παλαιότερα της Σαντορίνης και σχημάτιζαν ένα 
μικρό νησί πριν αρχίσει η ηφαιστειακή δραστηριότητα. Η περίμετρος της Σαντορίνης είναι 
περίπου 36 ναυτικά μίλια και παρουσιάζει έξι όρμους: Το Αμμούδι ή Άγιος Νικόλαος, στη Πάνω 
Μεριά (Οία Θήρας), της Αρμένης, επίσης στη Πάνω Μεριά, τον όρμο Μουζάκι, τους όρμους 
Φηρών και Αθηνιού και τον όρμο του Μπάλου στο Ακρωτήρι. 

Η Θηρασία ή Θηρασιά είναι ένα μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους και ανήκει στις Κυκλάδες.  

Η Θηρασία διαχωρίστηκε από την Στρογγύλη κατά την καταστροφική έκρηξη του ηφαιστείου 
το 1644 π.Χ. Έχει έκταση 9,246 τ.χλμ. και πληθυσμό 319 κατοίκους σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011. 

Με βάση το Σχέδιο Καποδίστριας, το μεγαλύτερο μέρος της Σαντορίνης καθώς και τα νησιά 
Ασπρονήσι και Άνυδρος, το σύμπλεγμα νησιών Χριστιανά, και η Παλαιά και η Νέα Καμένη 
ανήκουν διοικητικά στον Δήμο Θήρας, ο οποίος έχει πρωτεύουσα τα Φηρά και αποτελείται 
από τα Τοπικά Διαμερίσματα Θήρας (2.291 κάτοικοι), Ακρωτηρίου (450 κάτοικοι), 
Βόθωνος(671 κάτοικοι), Βουρβούλου (475 κάτοικοι), Εμπορείου (2.465 κάτοικοι),  Έξω Γωνιάς 
(375 κάτοικοι), Επισκοπής Γωνιάς (1.430 κάτοικοι), Ημεροβιγλίου (503 κάτοικοι), Καρτεράδου 
(1.108 κάτοικοι), Μεγαλοχωρίου (460 κάτοικοι), Μεσσαριάς (1.480 κάτοικοι) και Πύργου 
Καλλίστης (732 κάτοικοι).  
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Το υπόλοιπο τμήμα του νησιού μαζί με τη νήσο Θηρασία ανήκει διοικητικά στην Κοινότητα 
Οίας με πρωτεύουσα την Οία, η οποία αποτελείται από τα Κοινοτικά Διαμερίσματα Οίας (962 
κάτοικοι) και Θηρασίας (268 κάτοικοι).  

Με βάση το Πρόγραμμα Καλλικράτης τα Κοινοτικά Διαμερίσματα της Οίας και της Θηρασιάς 
συμπεριλαμβάνονται πια στο Δήμο Θήρας (και επομένως εξετάζονται μαζί στη μελέτη αυτή). 

Η Θήρα και η Θηρασιά σύμφωνα με την αναθεώρηση της Κλιματικής κατάταξης Κoppen έχει 
εύκρατο ερημικό κλίμα (BWh) και μαζί με την Ανάφη αποτελούν τις μοναδικές περιοχές στην 
Ευρώπη με αυτού του είδους το κλίμα. Tο κλίμα της Σαντορίνης είναι ιδιόμορφο και παρόλο 
που είναι το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων είναι και το ψυχρότερο.  

 

Φυσικό περιβάλλον 

Η σημερινή μορφή του νησιού της Σαντορίνης και της Θηρασιάς είναι αποτέλεσμα της βίαιης 
δραστηριότητας του ηφαιστείου στα προϊστορικά χρόνια. Στην πραγματικότητα, τα νησιά 
οφείλουν την ύπαρξή τους στο ηφαίστειο. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της 
Σαντορίνης έγινε 3.600 χρόνια πριν. 

Τα πιο πρόσφατα δείγματα ζωής του ηφαιστείου σημειώθηκαν το 1950, όταν σημαντικές 
ποσότητες λάβας συμπλήρωσαν τα δύο μικρά νησάκια, την Παλαιά και τη Νέα Καμένη, που 
είχαν αναδυθεί από τα νερά της καλντέρας στη διάρκεια των τελευταίων αιώνων. Η 
δραστηριότητα του ηφαιστείου μετά από αυτή την καταστροφική έκρηξη, συνεχίζεται ήπια 
μέχρι και τις μέρες μας.  

Στο δίκτυο NATURA 2000 είναι ενταγμένες δύο περιοχές του νησιού της Θήρας, η Νέα και 
Παλιά Καμένη και το βουνό του Προφήτη Ηλία. Το τελευταίο έχει επίσημα χαρακτηρισθεί 
βιότοπος, διότι υπάρχουν σπάνια και ενδημικά φυτά, όπως ομοίως και η Θηρασιά.  

 

2.3.6 Πόλοι Έλξης - Οικονομικά χαρακτηριστικά  

Πρωτογενής τομέας  

Στην Σαντορίνη ο πρωτογενής τομέας αν και δέχτηκε τρομερή πίεση από τη ραγδαία 
τουριστική ανάπτυξη (συγκαταλέγεται κάθε χρόνο μέσα στους 10 κορυφαίους παγκόσμιους 
τουριστικούς προορισμούς), καθώς και η μη δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών, δεν είναι 
τόσο περιορισμένος, τουλάχιστον ως προς τη φυτική της παραγωγή.  

Το έδαφος είναι εύφορο και ευνοεί την καλλιέργεια των αμπελιών, της φάβας και της ντομάτας 
(ως μεγαλύτερης έκτασης καλλιέργειες), αλλά και της ελιάς, της πατάτας, της μελιτζάνας, του 
κατσουνιού (είδος ξυλάγγουρου) και της κάπαρης, δίνοντάς του μάλιστα εξαιρετικά χημικά και 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, κατατάσσοντάς τα ως μοναδικά.  

Η κτηνοτροφία στο νησί περιλαμβάνει την η εκτροφή αιγοπροβάτων, η εκτροφή βοοειδών και 
η μελισσοκομία ,που όμως είναι πολύ περιορισμένες λόγο κυρίως της έλλειψης χωροταξικού 
σχεδίου (δεν είναι εύκολη έως και αδύνατη η δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων) και η 
έλλειψη σφαγείων ή μονάδων τυποποίησης. Κυρίως περιορίζονται για κάλυψη αναγκών 
οικιακής χρήσης. 

 

Δευτερογενής τομέας  
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Στο Δήμο Θήρας, ο δευτερογενής τομέας που σχετίζεται με τον τουρισμό είναι πολύ 
ανεπτυγμένος. Υπάρχουν δεκάδες αρτοποιεία, κρεοπωλεία και βιοτεχνίες που υποστηρίζουν 
τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη του νησιού.  

Όσον αφορά τις μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που να σχετίζονται με 
προϊόντα του πρωτογενή τομέα, αυτές είναι ανεπτυγμένες μονομερώς, ανάλογα με τις 
ποσότητες των προϊόντων του πρωτογενή, που υπάρχουν στα νησιά.  

Ειδικότερα για το αμπέλι-σταφύλι, που είναι και η κυριότερη καλλιέργεια, υπάρχουν αρκετά 
οινοποιεία, πέρα από την μικρής κλίμακας ιδιωτικής παραγωγής από τους ντόπιους.  

Ο πιο ενεργός οινοποιητικός φορέας του νησιού είναι η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών 
Προϊόντων – Santo Wines και ακολουθούν πολλές εταιρείες, όπως οι Μπουτάρης, Κτήμα 
Σιγάλας, Κτήμα Αργυρός, Κάναβα Ρούσσος, Volkan Wines, Οινοποίηση Χατζηδάκης, 
Γαβαλάς Γεώργιος, Πέτρος Νομικός, Καραμολέγκος Ευάγγελος, ΕΡΜΗΣ ΑΕ, ΓΑΙΑ 
Οινοποιητική. 

 

Τριτογενής τομέας  

Ο Τριτογενής τομέας είναι ο πιο αναπτυγμένος στο νησί με τον Τουρισμό και το Εμπόριο να 
κατέχουν εξέχουσα θέση.  

 

Τουρισμός  

Σήμερα η Σαντορίνη είναι ένα από τα διασημότερα τουριστικά κέντρα του κόσμου.  

Η τεράστια τουριστική της ανάπτυξη, έχει επηρεάσει τις τουριστικές της υποδομές, που 
εκτείνονται σε όλο πλέον το νησί. Διαθέτει με διαφορά τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα 
απ’ όλα τα νησιά των Κυκλάδων, επιβαρύνοντας σημαντικά τις υποδομές συγκοινωνιών και 
κινητικότητας εντός του αστικού και περιαστικού ιστού. Για τον ίδιο ακριβώς λόγω είναι πάρα 
πολύ επιτακτική η ολοκληρωμένη αντιπετώπιση της αστικής κινητικότητας στη νησί, ιδιαίτερα 
υπό το πρίσμα της ολοένα και αυξανόμενης τουριστικής κίνησης. 

 

Πίνακας 13: Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, camping, ενοικιαζόμενων 
δωματίων 

 

Πηγή: Ιστοσελίδα Επιμελητηρίου Κυκλάδων 
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Πίνακας 14: Επαγγελματικά και ιδιωτικά καταλύματα στη Σαντορίνη 

 

Πηγή: Τουριστικό Παρατηρητήριο Σαντορίνης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ειδικός λογαριασμός 
ερευνών, Μυτιλήνη 2017. 

 

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).  

Παρ’όλα αυτά από το λιμάνι διακινείται ο μεγαλύτερος αριθμός επιβατών και μέχρι το 2015 
ξεπερνούσε το 50% της κίνησης.  

Η κρίση επηρέασε και τη Σαντορίνη αφού τη περίοδο 2009-2013 καταγράφηκαν αυξομειώσεις 
(με χειρότερη χρονιά για όλα τα μέσα και το σύνολο το 2012), ενώ στη συνέχεια καταγράφεται 
«εκρηκτική» αύξηση με το σύνολο των επιβατών να ξεπερνά κατ’ αρχή το 1 εκ. και στη 
συνέχεια 1,5 εκ. αφίξεων.  

Στην αύξηση αυτή ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έπαιξε η αύξηση των αφίξεων με πλοίο που 
μεταξύ 2013 και 2014 έφτασε στο ύψος του 50% ξεπερνώντας τις 800 χιλ. επιβάτες μέσα από 
την αύξηση της διασυνδεσιμότητας του νησιού. 

Επίσης πολύ σημαντική ήταν η αύξηση των επιβατών εσωτερικού που μεταξύ 2013 και 2016 
υπερδιπλασιάστηκε (από 185 χιλ σε 430 χιλ).  

Και στη περίπτωση αυτή η δρομολόγηση της Raynair στη γραμμή Αθήνας - Σαντορίνης όχι 
μόνο αύξησε της διαθεσιμότητα θέσεων, αλλά μείωσε σημαντικά τις τιμές γεγονός που 
οδήγησε σε αύξηση της κινητικότητας των μονίμων κατοίκων και κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Ταυτόχρονα «προσήλκυσε» σημαντικό τμήμα των επιβατών της ακτοπλοΐας των χειμερινών 
μηνών όπως φαίνεται από τον Νοέμβριο του 2015 και μετά όταν για πρώτη φορά οι επιβάτες 
των εσωτερικών πτήσεων ξεπέρασαν αυτούς της ακτοπλοΐας. 

 

 

 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
71 

 

 

 

 

 

Πίνακας 15: Κίνηση επιβατών σε λιμάνι και αεροδρόμιο Θήρας 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Αφίξεις στη Σαντορίνη με όλα τα μέσα 2012-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΥΠΑ 
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Διάγραμμα 4: Αφίξεις στη Σαντορίνη με όλα τα μέσα ανά μήνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενώ το σχήμα καταγράφει υψηλή εποχικότητα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι η 
χαμηλότερη από αυτή όλων των νησιωτικών προορισμών της χώρας, ενώ στην εξεταζόμενη 
περίοδο τείνει βελτιούμενη.  

 

Πράγματι το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου το ποσοστό αφίξεων μειώθηκε από 44,9% (2012) 
σε 39,2% (2016), ενώ το τετράμηνο Ιουνίου –Σεπτεμβρίου μειώθηκε από 74,6% (2012) σε 
70,5% (2016) (Διάγραμμα Α.3). 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι όποιες λύσεις στα προβλήματα κινητικότητας και 
συγκοινωνιών στη νησί δεν μπορεί πλέον και μελλοντικά να είναι εποχιακού χαρακτήρα γιατί 
η τουριστική περίοδος μεγαλώνει δραματικά με το πέρασμα των ετών. 

 

Κρουαζιέρα 

Η Σαντορίνη αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς 
κρουαζιέρας της χώρας με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό επισκεπτών και σκαφών, που 
διακυμαίνεται ανάλογα με τους εξωγενείς παράγοντες που καθορίζουν τις εξελίξεις στον 
κλάδο. 

 

Πίνακας 16: Αριθμός επιβατών και σκαφών Κρουαζιέρας 2010-2016 

 

 

Πηγή: Λιμεναρχείο Θήρας 
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Χάρτης 13: Νησί Σαντορίνης (Πηγή: www.openstreetmaps.com) 

 

 

2.3.7 Πληθυσμός 

 

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας τοματοπολτού σε συνδυασμό με την ανοδική τάση του τουρισμού 
στη Σαντορίνη από τη δεκαετία του 70’ κι έπειτα προκάλεσε τη μείωση της μετανάστευσης και 
τη συγκράτηση του πληθυσμού στο νησί.  

Σταδιακά οι γεωργικές δραστηριότητες μειώθηκαν, χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 8 
εργοστάσια τοματοπολτού που λειτουργούσαν στο νησί, σήμερα το μοναδικό εργοστάσιο που 
λειτουργεί κινδυνεύει να κλείσει (Λειτουργεί περιοδικά για μερικές μόνο μέρες το χρόνο, αφού 
επεξεργάζεται 150-200 τόνους τομάτα ετησίως). Αυτό όμως δεν είχε αρνητική επίπτωση στον 
πληθυσμό αφού ένα μεγάλο τμήμα του, στράφηκε στον τουρισμό ο οποίος ήταν πιο 
επικερδής.  

Οι τομείς των κατασκευών και των ξενοδοχείων απασχολούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 
κατοίκων, για αυτό ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις του μόνιμου πληθυσμού τους εμφανίζουν οι 
τουριστικά ανεπτυγμένοι και αναπτυσσόμενοι οικισμοί, όπως Περίσσα, Καμάρι, Μεσαριά.  
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Η οικονομία του νησιού στηρίζεται εκτός του τουρισμού στους παρακάτω τομείς:  

- Γεωργία - Αλιεία  
- Μεταποίηση  
- Υπηρεσίες 
- Υποδομή – Κατασκευές  

 

Όλοι οι παραπάνω τομείς, όμως, λειτουργούν για να εξυπηρετήσουν τον βασικό 
οικονομικό τομέα του νησιού, τον τουρισμό.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργού οικονομικά πληθυσμού ασχολείται καθαρά με τον 
τουρισμό.  

Ο πληθυσμός του Δήμου Θήρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται 
σε 17.552 κατοίκους. Η εξέλιξη του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 17.  

 

Πίνακας 17: Πληθυσμιακή εξέλιξη Θήρας 

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 %  

Πηγή: Περιφέρεια νοτιου Αιγαίου, Γενική διεύθυνση περιφερειακής Αγροτικής οικονομίας και 
κτηνιατρικής. Επιχειρησιακό σχέδιο Αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020. Θήρα – Θηρασία. 

 

Την δεκαετία 1961-1971 στο νησί παρουσιάστηκε σημαντική πληθυσμιακή μείωση. Εκείνη την 
εποχή επικρατούσαν αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, επίσης είχε προηγηθεί και 
ο μεγάλος σεισμός το 1956 που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε οικισμούς και θανάτους 
ανθρώπων με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί μετανάστευση πληθυσμού (Ρούσσος, 1972). 
Από το 1971 όμως κι έπειτα ο πληθυσμός του νησιού συνεχώς αυξάνεται. 

Είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει διαβάθμιση στην ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού και 
το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού ανήκει στις ηλικίες των 25-29 ετών με βάση στατιστικά 
στοιχεία από την Ε.Σ.Υ.Ε, δηλώνοντας ότι στο νησί παραμένει νέος κόσμος. 
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Πίνακας 18: Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού Σαντοπρίνης 

Πραγματικός πληθυσμός ΘΗΡΑΣ και ΘΗΡΑΣΙΑΣ 

Ομάδες ηλικιών  1991  2001  

0-4 ετών  763  864  

5-9 ετών  755  916  

10-14 ετών  699  845  

15-19 ετών  625  874  

20-24 ετών  781  1.087  

25-29 ετών  861  1.414  

30-34 ετών  906  1.343  

35-39 ετών  682  1.169  

40-44 ετών  578  1.066  

45-49 ετών  440  815  

50-54 ετών  444  717  

55-59 ετών  497  532  

60-64 ετών  483  504  

65-69 ετών  373  537  

70-74 ετών  238  450  

75-79 ετών  225  285  

80-84 ετών  167  142  

85 ετών και άνω  76  110  

Σύνολα  9.593  13.670  
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Πηγή: Περιφέρεια νοτιου Αιγαίου, Γενική διεύθυνση περιφερειακής Αγροτικής οικονομίας και 
κτηνιατρικής. Επιχειρησιακό σχέδιο Αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020. Θήρα – Θηρασία. 

 

 

2.3.8 Οδικό Δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο του Δήμου καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες μεταφοράς προϊόντων και 
εφοδίων, καθώς και τη μετακίνηση επιβατών.  

Το νησί συνδέεται με την υπόλοιπη Ελλάδα και με το εξωτερικό μέσω του αερολιμένα, ο 
οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Μονόλιθου.  

H Σαντορίνη συνδέεται αεροπορικά όλο το έτος με Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ κατά τη 
καλοκαιρινή συνδέεται με Μύκονο, Ρόδο, Ηράκλειο Κρήτης και φυσικά το εξωτερικό (πάνω 
από 25 χώρες του εξωτερικού με πτήσεις charter). Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του 
αεροδρομίου (4.000 τμ) είναι γενικά ανεπαρκείς για την εξυπηρέτηση της κίνησης, ειδικά 
λαμβάνοντας υπόψιν την εποχικότητα λόγω τουρισμού. 

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θήρας εξυπηρετείται από το λιμάνι του Αθηνιού και από το λιμάνι 
της Ρίβας, για τη Θηρασιά αντίστοιχα.  

Ακτοπλοϊκώς συνδέεται με φεριμπότ από Πειραιά με Πάρο, Ίο, Μύκονο, Ανάφη, Νάξο, Σίκινο, 
Σύρο, Κίμωλο, Κύθνο, Μήλο, Σέριφο, Σίφνο, Τήνο, Φολέγανδρο, Αστυπάλαια, Κάρπαθο, 
Διαφάνι, Κάσο, Ρόδο, Χάλκη, Ηράκλειο Κρήτης. Με ταχύπλοα «Δελφίνια» συνδέεται με την 
Ραφήνα και με αρκετά από τα παραπάνω νησιά.  

Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του νησιού δεν έχουν επιτρέψει μέχρι σήμερα τη 
κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων χερσαίων που να μπορούν να 
εξυπηρετήσουν ικανοποιητικά τις ανάγκες των επισκεπτών και των μεταφορικών εταιρειών. 

Το λιμάνι της Θήρας διαθέτει υπηρεσίες Τελωνείου και επομένως λειτουργεί ως πύλη εισόδου 
τουριστών, ενώ γίνονται και εξαγωγές (κυρίως οίνων και λιγότερο φάβας και τοματοπολτού 
Σαντορίνης). 

 

 

2.3.9 Μέσα μαζικής μεταφοράς  

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. Οι οδικές συνδέσεις είναι οι ακόλουθες: 

- Φηρά – Καμάρι: Το καλοκαίρι το δρομολόγιο εκτελείται καθημερινά, από τις 7.30 το 
πρωί μέχρι τις 23.00 το βράδυ με συχνότητα περίπου ανά μισάωρο. Κατά την χειμερινή 
περίοδο τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 20.15 το 
βράδυ με συχνότητα περίπου ανά μία ώρα. 

- Φηρά – Περίσσα: Το καλοκαίρι το δρομολόγιο εκτελείται καθημερινά, από τις 7.10 το 
πρωί μέχρι τις 22.00, ανά μία ώρα περίπου. Κατά την χειμερινή περίοδο τα δρομολόγια 
πραγματοποιούνται από τις 7.10 το πρωί μέχρι τις 20.15 το βράδυ με συχνότητα πάνω 
από μία ώρα. 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
77 

- Φηρά – Περίβολος: Το καλοκαίρι το δρομολόγιο εκτελείται καθημερινά, από τις 8.30 
το πρωί μέχρι τις 20.00 το βράδυ ανά μία ώρα περίπου. 

 

- Φηρά – Ακρωτήρι: Το καλοκαιρινό δρομολόγιο εκτελείται καθημερινά από τις 8.45 
μέχρι τις 21.00 το βράδυ ανά μέσο χρόνο μία με μιάμισι ώρα. Κατά την χειμερινή 
περίοδο τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από τις 8.45 το πρωί μέχρι τις 20.15 το 
βράδυ. Πραγματοποιούνται συνολικά επτά δρομολόγια. 

- Φηρά – Ημεροβίγλι – Οία: Το καλοκαίρι τα δρομολόγια ξεκινούν στις 6.50 το πρωί 
μέχρι τις 22.00 το βράδυ με συχνότητα μισής ώρας, εκτός τα πρώτα πρωινά και τα 
τελυταία βραδινά δρομολόγια. Κατά την χειμερινή περίοδο τα δρομολόγια 
πραγματοποιούνται από τις 6.50 το πρωί μέχρι τις 21.15 το βράδυ με συχνότητα πάνω 
από μία ώρα. 

- Φηρά – Μονόλιθος: Καθημερινά στις 7.10, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00 και 18.00. Κατά 
την χειμερινή περίοδο πραγματοποιούνται μόνο στις 7.10, 10.30, 14.00. 

- Φηρά – Αθινιός: Καθημερινά το δρομολόγιο αλλάζει ανάλογα με την κίνηση των 
πλοίων. 

- Φηρά – Μπαξέδες: Το καλοκαίρι πραγματοποιούνται τρία δρομολόγια στις 6.50, στις 
12.30 και στις 14.00. Το ίδιο παραμένει και το χειμώνα. 

- Φηρά – Βλυχάδα: Το καλοκαίρι πραγματοποιούνται τέσσερα δρομολόγια στις 7.00, 
στις 10.00, στις 14.00 και στις 16.00. Το χειμώνα το τελευταίο δρομολόγιο δεν 
πραγματοποιείται. 

- Φηρά – Έξω Γωνιά: Το καλοκαίρι πραγματοποιούνται τρία δρομολόγια στις 7.10, στις 
10.30 και στις 14.00 

Ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται σχετικά με τα ΚΤΕΛ είναι το μέγεθος των λεωφορείων, 
καθώς για τις οδικές αρτηρίες του νησιού, θα ήταν καλύτερο η χρησιμοποίηση μικρότερων 
λεωφορείων, με πύκνωση των δρομολογίων. (https://ktel-santorini.gr/index.php/el/services-
gr/timetable-summer-gr) 

 

Ταξί 

Εναλλακτικά, υπάρχουν στην Σαντορίνη ταξί. Είναι ευρέως διαθέσιμα στο λιμάνι ή στο 
αεροδρόμιο, ενώ υπάρχει πιάτσα στην κεντρική πλατεία της Θήρας. Τα ταξί είναι γενικά 
περιορισμένα, πράγμα που επιβαρύνει την ωφέλεια προς τους επιβάτες ιδιαίτερα το 
καλοκαίρι, ελλείψει εναλλακτικής λύσης. 

 

2.3.10 Κυκλοφοριακά προβλήματα 

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.  
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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 κατα την καλοκαιρινή περίοδο λόγω της 
εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος.Είναι ενδεικτικό από το παρακάτω διάγραμμα ότι η 
χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας μπορεί και πρέπει να προωθηθεί περισσότερο από ότι 
σήμερα. 

Ακόμα περισσότερο φαίνεται καθαρά η απουσία χρήσης του ποδηλάτου και της πεζοπορίας 
ως εναλλακτικού τρόπου μετακίνησης από τους επισκέπτες του νησιού. 

 

Διάγραμμα 5: Τρόποι μετακίνησης στη Σαντορίνη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Τουριστικό Παρατηρητήριο Σαντορίνης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ειδικός λογαριασμός 
ερευνών, Μυτιλήνη 2017. 

 

Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά στη ζήτηση για υπηρεσίες στη νησί, 
συμπεριλαμβανομένων των συγκοινωνιακών, είναι ο βαθμός ικανοποίησης των 
τουριστών/επισκεπτών.  

Με βάση το ερωτηματολόγιο που διακινήθηκε σε τουρίστες, οι απαντήσεις που έδωσαν 
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών παρατίθενται στον παρακάτων 
πίνακα 18. 
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Πίνακας 18: Ικανοποίηση Τουριστών ανά τομέα υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι ενδεικτικό ότι όλες οι βασικές κατηγορίες δημόσιων συγκοινωνιών και υποδομών στο 
νησί (ταξί, λεοφωρεία, οδικό δίκτυο, αεροδρόμιο, λιμάνι) κατατάσσονται στην κατηγορία της 
χαμηλής ικανοποίησης από τους ερωτηθέντες τουρίστες. 

Επιπλέον, στα αδύνατα σημεία ειδικά για την κινητικότητα από την SWOT analysis του 
τουριστικού παρατηρητηρίου Σαντορίνης «Αποτύπωση της κατάστασης της τουριστικής 
δραστηριότητας και των επιπτώσεών της στον προορισμό, ανάλυση SWOT και εναλλακτικά 
σενάρια πολτικής. Μυτιλήνη 1/2017. Πανεπιτστήμιο Αιγαίου – Ειδικός λογαριασμός ερευνών», 
καταγράφονται τα παρακάτω: 

 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). 

Επιπλέον, η μελέτη (ήδη από το 2007) του ΕΜΠ: «Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών 
ερευνών, δίκτυο αειφόρων νήσων «Δάφνη» - Σαντορίνη, 8/2007. Αποστολάκη Μαρία.» 
καταγράφει τα παρακάτω σχετικά με τα προβλήματα στην κινητικότητα του νησιου: 

 

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.  
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Οι χώροι στάθμευσης είναι πολύ περιορισμένοι και άλλες εγκαταστάσεις όπως η 
πυρασφάλεια, η είσοδος επειγόντων περιστατικών και η σήμανση είναι ανεπαρκή. Ενώ έχει 
διαπιστωθεί ότι το κρηπίδωμα μπορεί να επεκταθεί και να εξυπηρετήσει υπερδιπλάσιο αριθμό 
σκαφών, και ο σκαμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή πολυορόφου γκαράζ εναρμονισμένου με το περιβάλλον, οι μελέτες για την 
εφαρμογή αυτών των βελτιώσεων δεν έχουν προωθηθεί. 

Το σύστημα στάθμευσης είναι ανεπαρκώς οργανωμένο, καθώς σε πολλές κοινότητες υπάρχει 
έλλειψη τέτοιων χώρων, οι υφιστάμενοι χώροι δεν είναι διαμορφωμένοι, και δεν υπάρχει 
σύστημα χρέωσης και διαχείρισης. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν δικό τους χώρο 
στάθμευσης.  

Οι δρόμοι των οικισμών χρησιμοποιούνται συστηματικά για στάθμευση αυτοκινήτων τα οποία 
καταλαμβάνουν ακόμα και τα πεζοδρόμια. Οι δημόσιοι χώροι στάθμευσης στους οικισμούς 
και σε άλλους προορισμούς είναι γενικά ανεπαρκείς. Ακόμα και αν διατίθεται χώρος 
στάθμευσης, δεν είναι διαμορφωμένος ώστε να εξυπηρετεί τον μέγιστο αριθμό οχημάτων.  

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. Οι δρόμοι και οι γέφυρες είναι πολύ στενές για κυκλοφορία δύο 
κατευθύνσεων.  

Η Σαντορίνη αποτελεί ένα πλούσιο παράδειγμα ποικιλίας περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
προσαρμοσμένων οικιστικών μορφών. Οι πέντε μορφές οικισμών (γραμμικοί καλντέρας, 
αμυντικοί, υπόσκαφοι κοιλάδων, λόφων, και οι νεώτεροι παραλιακοί οικισμοί) προσφέρουν 
ποικιλία και ενδιαφέροντα παραδείγματα πλούσιας ιστορίας. 

Αλλά η εκτός σχεδίου δόμηση έξω από αυτούς τους οικισμούς αφ’ενός έχει σαν αποτέλεσμα 
την εκκένωση τους και αφ’ετέρου αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα των ιστορικών 
οικισμών. 

 

2.3.11 Τομείς Παρέμβασης 

Η μορφολογία και η γεωλογία του νησιού δεν επιτρέπει την διάνοιξη ή την κατασκευή ζωνών 
ηπίας κυκλοφορίας, πχ ποδηλατόδρομους χωρίς μεγάλο κόστος, εντούτοις αυτό είναι εν μέρη 
εφικτό. 

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. 

Σημαντικό όμως κομμάτι των μετακινήσεων μεταξύ των οικισμών θα συνεχίσει να είναι η 
δημόσια συγκοινωνία, η ποιοτική αναβάθμιση της οποίας είναι επιτακτική και απαραίτητη. 
Τόσο η παροχή της υπηρεσίας (πύκνωση και βελτιστοποίηση δρομολογίων) αλλά και η 
πληροφόρηση του κοινού (μέσω τηλεματικής και αναβάθμισης των παρεχόμενων 
πληροφοριών στο διαδίκτυο) πρέπει να βελτιωθούν και να προσαρμοστούν όχι μόνο στις 
υφιστάμενες ανάγκες αλλά και να γίνουν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας για τις μελλοντικές απαιτήσεις του νησιού. 

Η περιορισμένη χρήση του αυτοκινήτου εντός των οικισμών σε συνδυασμό με την βελτίωση 
των χώρων στάθμευσης περιμετρικά αυτών, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση 
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του αστικού ιστού, βελιτώνοντας παράλληλα την ποιότητα της καθημερινότητας για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες. 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, εφόσον η αστυνόμευση για τον 
περιορισμό της παράνομης στάθμευσης ενταθεί. 

Μελλοντικά, η χρήση ηλεκτροκίνητων μικρών αυτοκινήτων εντός οικισμών (περιορισμένη 
όχληση) μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες για τροφοδοσία καταστημάτων και ξενοδοχείων, 
μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη συμφόρηση εντός των οικισμών κατά τα πρότυπα 
αντίστοιχων δράσεων στο εξωτερικό.  
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2.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

2.4.1 Φορέας Διαχείρισης Συγκοινωνιακού Έργου 

Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λεμεσού 

Η Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (ΕΜΕΛ) ιδρύθηκε σαν αποτέλεσμα της 
κυβερνητικής απόφασης και κατ’επέκταση του νόμου που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2009, 
ώστε να υλοποιήσει το πρόγραμμα αναβάθμισης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσα από 
την ίδρυση της επαρχιακής εταιρείας μεταφοράς επιβατών Λεμεσού, καταγράφοντας τα 
πρώτα της δρομολόγια στις 5 Ιουλίου 2010. 

Στόχος ίδρυσης της εταιρείας είναι η δημιουργία συγκοινωνιών λεωφορείων που να 
συνδράμουν σε πιο λειτουργικες πόλεις, εύκολες στη χρήση, άνετες, γρήγορες και 
οικονομικές, καλύπτοντας τις πραγματικές μεταφορικές ανάγκες του πολίτη. Προτεραιότητα 
της εταιρίας είναι η παροχή δημόσιας συγκοινωνίας που να περιορίζει συνειδητά τη χρήση του 
ιδιωτικού οχήματος επιφέροντας λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση και ρύπανση. 

2.4.2 Επικαιροποίηση Υφιστάμενης κατάστασης 

Στο παρόν τμήμα της μελέτης παρουσιάζεται αναλυτικά η επικαιροποίηση της υφιστάμενης 
κατάστασης σχετικά με τα πεδία ενδιαφέροντος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(καταγραφή των υπαρχουσών δικτύων, συλλογή, καταγραφή και ταξινόμηση των στοιχείων 
εποχικότητας κίνησης, εξαγωγή τάσεων φόρτου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, κ.α). 

Στόχος είναι η καταγραφή τόσο των υφιστάμενων υποδομών και δεδομένων σχετικών με τη 
καθημερινή λειτουργία της περιοχής εφαρμογής, αλλά και των πιθανών ελλείψεων σε στοιχεία 
και δεδομένα τα οποία θα ήταν χρήσιμα για την εξαγωγή πιο ολοκληρωμένων 
συμπερασμάτων για την περιοχή μελέτης σε μελλοντικό χρόνο. 

 

2.4.3 Πεδία καταγραφής 

Στο πλαίσιο εξέτασης της υφιστάμενης κατάστασης και υποδομών,καταγράφονται συνοπτικά 
τα παρακάτω δεδομένα/πεδία: 

1. Ανάλυση / Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης αναφορικά με: 
- τους πόλους έλξης της ευρύτερης περιοχής (ιεράρχηση σε ισχυρούς κ.λπ.) 
- το τοπικό ανάγλυφο 
- την ισχύουσα κοινωνική και οικονομική σημασία της περιοχής εφαρμογής 
- τις ισχύουσες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης την πυκνότητα πληθυσμού 
- Στοιχεία εποχικότητας και μελλοντικές προβλέψεις πληθυσμιακής εξάπλωσης το 

δίκτυο των δημοσίων χώρων 

2. Ανάλυση / Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης των Κυκλοφοριακών 
Δεδομένων: 

- τους κυκλοφοριακούς φόρτους στο κύριο οδικό δίκτυο 
- τις συνθήκες στάθμευσης 
- τη γεωμετρία του αρτηριακού δικτύου και των δευτερευόντων δρόμων 
- την υφιστάμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου 
- τις υφιστάμενες μονοδρομήσεις 
- το δίκτυο των λεωφορειακών γραμμών 
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- τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς (εάν υπάρχουν) 
- τις κύριες διαδρομές πεζών 
- το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλάτου (αν υπάρχει) 

 

3. Τις υφιστάμενες μελέτες Καλών Πρακτικών Έργων Βιώσιμης Κινητικότητας εφόσον 
υπάρχουν, καθώς και σύγκρισεις με πόλεις/περιοχές αντίστοιχου δυναμικού και 
φυσιογνωμίας, με όμοιους ρυθμούς κορεσμού και οικονομικής δραστηριότητας. 

 

Ειδικότερα για την περιοχή μελέτης (Δήμος Λεμεσού), η αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης έγινε με βάση ανασκόπηση υφιστάμενων μελετών και στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν από άλλες πηγές.   

Στόχος του σταδίου αυτού είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των γενικότερων στοιχείων 
που επηρεάζουν την αστική κινητικότητα καθώς και των αναγκών ενός γενικότερου 
σχεδιασμού που εστιάζει όχι μόνο στην κίνηση των οχημάτων (ΙΧ) αλλά και στην ενίσχυση 
των εναλλακτικών, ήπιων μέσων μετακίνησης και της χρήσης των ΜΜΜ, μέσω μέτρων και 
πρακτικών που δεν περιορίζονται σε επεμβάσεις στις οδικές υποδομές. 

 

Κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάσταση εξετάστηκαν με βάση τη διαθεσιμότητα 
στοιχείων, τα εξής : 

- Αξιολόγηση προηγούμενων μελετών 
- Περιβάλλον συγκοινωνιακού συστήματος - Ρόλος του Δήμου: σχετίζεται με τα 

μεγέθη των μετακινήσεων και τη σύνδεση με τα εθνικά δίκτυα μετακινήσεων 
- Πολεοδομική και Οικιστική οργάνωση : επηρεάζει τις μετακινήσεις για τις 

καθημερινές ανάγκες, το μήκος και το μέσο των μετακινήσεων επηρεάζουν ως 
προς το χαρακτηριστικό του μήκους , της διάρκειας 

- Χρήσεις γης : το σύστημα χρήσεων γης με τα χαρακτηριστικά του (κατανομή στο 
χώρο, πυκνότητα κ.α.) επηρεάζει την ζήτηση για μετακινήσεις και καθορίζει 
γεωγραφικά τις μετακινήσεις (άκρα, προέλευση, προορισμό) 

- Δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού : σχετίζεται με τα μεγέθη των 
μετακινήσεων και τα μέσα μετακίνησης 

- Στοιχεία του δικτύου και των μεγεθών μετακινήσεων  
- Λειτουργία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

 

2.4.4 Υφιστάμενες μελέτες για το Δήμο Λεμεσού 

Για το Δήμο Λεμεσού έχουν εκπονηθεί  οι εξής κυκλοφοριακές/πολεοδομικές 
μελέτες/εργασίες: 

- Τμήμα μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης 2018, 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟY ΛΕΜΕΣΟΥ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Παπάς Κωνσταντίνος. 

- Statistical analysis of demand and revenues of public transport in Cyprus, “the 
deployment of integrated public transport its systems in cyprus - incorporating: 1. 
automated bus fare collection system, 2. fleet management and passenger 
information system”. April 2017, GMV Innovative Solutions. 
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- «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ», 2013 Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής, Εγκεκριμένο. 
Υπουργείο Εσωτερικών, τμήμα πολεοδομίας και οικήσεως. 

 

2.4.5 Περιβάλλον Συγκοινωνιακού συστήματος Επαρχίας Λεμεσού  

Η επαρχία Λεμεσού βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Κύπρου και συνορεύει με την επαρχία 
Πάφου στα δυτικά, με την επαρχία Λάρνακας στα ανατολικά και με την επαρχία Λευκωσίας 
στα βόρεια.  

Η περιοχή Λεμεσού καταλαμβάνει 1.392 τετραγωνικά χιλιόμετρα και καλύπτει το 15% 
ολόκληρης της Κύπρου, ενώ γύρω στα 80 χιλιόμετρα βρέχονται από θάλασσα. Οι κυριότεροι 
κόλποι της περιοχής είναι αυτοί της Επισκοπής και του Ακρωτηρίου.  

Η ανάπτυξη του τουρισμού στη Λεμεσό ξεκίνησε μετά το 1974 όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την 
Αμμόχωστο και την Κερύνεια τις δύο δηλαδή βασικές τουριστικές περιοχές της Κύπρου. Η 
πόλη της Λεμεσού έχει πολύ όμορφες, αμμώδεις παραλίες.  

Η Λεμεσός είναι επίσης γνωστή για τα εργοστάσια κρασιού της. Το κρασί και το κονιάκ 
(brandy) τα οποία παράγονται και καλλιεργούνται στα γνωστά κρασοχώρια είναι εξαίρετης 
ποιότητας και έχουν κερδίσει αρκετά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Μεγάλες ποσότητες 
εξάγονται επίσης. Η πόλη της Λεμεσού θεωρείται το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της 
επαρχίας.  

Η Λεμεσός θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά εμπορικά κέντρα της Κύπρου. Σε αυτό έχουν 
παίξει σημαντικό ρόλο οι Βρετανικές βάσεις της Επισκοπής και του Ακρωτηρίου, καθώς 
επίσης και η ανακατάταξη του πληθυσμού στη Λεμεσό μετά τη τουρκική εισβολή το 1974.  

Η εμπορική δραστηριότητα είναι συγκεντρωμένη κυρίως στο κέντρο της Λεμεσού και στην 
τουριστική περιοχή κατά μήκος της θάλασσας, η οποία ξεκινά από το παλιό λιμάνι και 
καταλήγει στην περιοχή της Αμαθούντας. Τα περισσότερα ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλοι 
χώροι διασκέδασης βρίσκονται στην ίδια περιοχή. 

 

Δήμος Λεμεσού  

Ο Δήμος Λεμεσού με πληθυσμό 101.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 
είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Κύπρου. Η έκταση γης που περιλαμβάνεται στα όρια του 
Δήμου Λεμεσού ανέρχεται στα 34.87 τετραγωνικά χιλιόμετρα.  

Ο Δήμος αποτελείται από τις συνοικίες της Αγίας Φύλας, του Καψάλου, Του Αγίου Νικολάου, 
του Ζακακίου, της ομονοίας, του Αγίου Αντωνίου του Αγίου Ιωάννη και της περιοχής του 
ιστορικού κέντρου της Λεμεσού. Η αστική δομή του δήμου ακολουθεί το ακτινωτό πρότυπο με 
πυρήνα το κάστρο και το παλιό λιμάνι της πόλης. 

 

Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού  

Το Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού αποτελεί το σημαντικότερο σχέδιο ανάπτυξης που αφορά την 
αστική περιοχής της Λεμεσού και ορίζεται σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμο.  
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Το πρώτο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού εκπονήθηκε το 1990 και από τότε εώς σήμερα έχει 
τροποποιηθεί πέντε (5) φορές. Στόχος του είναι ο έλεγχος και η ρύθμιση της ανάπτυξης και 
συγκεκριμένα προάγει την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία του 
πληθυσμού.  

Το σχέδιο ορίζει μεταξύ άλλων την κυκλοφορική πολιτική, τους συντελεστές ανάπτυξης και τις 
χρήσεις γης στην πόλη, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και της 
πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

2.4.6 Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λεμεσού 

Το Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λεμεσού αποτελεί Σχέδιο Ανάπτυξης όπως ορίζεται στον περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο 90/72 και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.  

Το Σχέδιο εκπονήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 10, 11, και 13 του Νόμου αφού 
λήφθηκαν οι απόψεις του Κοινού Συμβουλίου που συστάθηκε με βάση τις πρόνοιες των 
Άρθρων 12 και 18 του νόμου. Εκπονήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2002 λόγω όμως των πολλών 
ενστάσεων και των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν το Σχέδιο οριστικοποιήθηκε το 2006.  

Σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο το σχέδιο πρέπει να αναθεωρείται 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε (5) χρόνια. Από την 
οριστικοποίηση του εώς σήμερα αναθεωρήθηκε δύο (2) φορές, το 2010 και το 2011.   

Το σχέδιο υπογραμμίζει την ανάγκη για προστασία του ιστορικού κέντρου την πόλης λόγω της 
μεγάλης του αξίας, αλλά και λόγω του σημαντικού του ρόλου στην λειτουργία της υπόλοιπης 
πόλης. Ορίζει τις χρήσεις γης, την κυκλοφορία, του συντελεστές ανάπτυξης κ.α. και στοχεύει 
στην ανάδειξη της περιοχής.  (Τμήμα μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής 
ανάπτυξης 2018, «ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟY ΛΕΜΕΣΟΥ», Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Παπάς Κωνσταντίνος.) 

 

Χάρτης 14: Δήμος Λεμεσού και επαρχία Λεμεσού 
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Ευρύτερη περιοχή μελέτης 

Ο Δήμος Λεμεσού μπορεί να διαχωριστεί στις ακόλουθες περιοχές, με βάση τη γεωγραφία και 
τους ιστορικούς παράγοντες που τις διαμόρφωσαν: 

- Ιστορικό Κέντρο/Πυρήνας  
- Ευρύτερο αστικό κέντρο  
- Περιφέρεια – Μεγάλες Συνοικίες  
- Παλιά Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού  

 

Ιστορικό κέντρο  

Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ της ακτής στο νότο, της οδού Γλάδστωνος στο βορρά, της 
περιοχής του Δημόσιου Κήπου στα ανατολικά και της περιοχής του Αγίου Αντωνίου στα 
δυτικά.  

O αστικός ιστός της Περιοχής Κέντρου Λεμεσού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά σε 
γενικές γραμμές παραμένει ανοργάνωτος, ασαφής και κατακερματισμένος.Κάποιες μεγάλης 
κλίμακας επεμβάσεις στον ιστορικό ιστό, όπως η επίχωση παλαιότερα και πιο πρόσφατα η 
ανάπλαση του Παλαιού λιμανιού, είχαν ως αποτέλεσμα την αποκοπή της σχέσης της πόλης 
με την θάλασσα και το λιμάνι. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τόσο από το Δήμο, όσο και από άλλους 
φορείς και ιδιώτες, για αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου και επανασύνδεσή του με το 
παραλιακό μέτωπο. Τα έργα ανάπλασης της ακτής με τον παράλληλο ποδηλατόδρομο, 
κατάφεραν να ενδυναμώσουν σημαντικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες του περιπάτου, της 
αναψυχής και της άθλησης. Εντούτοις οι διαδρομές παραμένουν γραμμικές και απουσιάζουν 
οι συνδέσεις με το κέντρο.  

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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Χάρτης 15: Ιστορικό κέντρο Λεμεσού 

 

 

Ευρύτερο αστικό κέντρο  

Το ευρύτερο αστικό κέντρο περιλαμβάνει την περιοχή που εκτείνεται βόρεια της οδού 
Γλάδστωνος, μέχρι και τα πρώτα οικοδομικά τετράγωνα βορειότερα της Λεωφόρου 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και ανατολικά από τις συνοικίες του Αγίου Νικολάου και 
Νεάπολης μέχρι τις συνοικίες του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Αντωνίου στα δυτικά.  

 

Χάρτης 16: Ευρύτερο Αστικό Κέντρο 
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Πηγή: Τμήμα μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης 2018, 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟY ΛΕΜΕΣΟΥ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παπάς 
Κωνσταντίνος. 

Οι συνοικίες Αγία Ζώνη, περιοχή Αθαναϊδειου, Καθολική, Πέτρου και Παύλου αποτελούν 
αξιόλογες οικιστικές περιοχές, με υψηλού επιπέδου κατοικίες, ελεύθερο σύστημα δόμησης και 
σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά δείγματα μοντέρνας αρχιτεκτονικής.  

Η έκρηξη της ανάπτυξης τις προηγούμενες δεκαετίες όμως, οδήγησε σε άναρχη και βίαιη 
εισβολή της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής. 

Η άστοχη ρυμοτόμηση της οδού Γλάδστωνος που αποτελούσε τη φυσική σύνδεση με το 
ιστορικό κέντρο και η άναρχη δόμηση κατά μήκος της, είχε σαν αποτέλεσμα την αποκοπή των 
δύο περιοχών και την κυκλοφοριακή ασφυξία στους κόμβους της Τζαμούδας, Πενταδρόμου 
και περιοχής Δικαστηρίου.  

 

Περιφέρεια – Μεγάλες συνοικίες  

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τις πιο κάτω συνοικίες περιφερειακά του κέντρου (από 
ανατολικά προς δυτικά): Νεάπολις, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Νεκτάριος, Κάψαλος και Πέτρου και 
Παύλου, Αγία Φύλα , Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ιωάννης, Ομόνοια, Άγιος Σπυρίδωνας, Ζακάκι.  

 

Χάρτης 17: Περιφέρεια-Μεγάλες συνοικίες 

 

 

Πρόκειται για περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία. Εδώ συγκεντρώνεται και η μεγάλη 
πλειοψηφία των δημοτών. Αναπτύχθηκαν ραγδαία με τη δημογραφική έκρηξη που 
ακολούθησε το 1974.  
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Αναπτύχθηκαν άναρχα (κυρίως μετά το 1974), χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, με βάση τις 
πρόνοιες του τοπικού σχεδίου και του πολεοδομικού νόμου αργότερα (ψηφίστηκε το 1992) και 
γύρω από ατέλειωτους σε μήκος και πλάτος εμπορικούς άξονες/διχοτόμους, 
κατασκευασμένους μόνο για μηχανοκίνητες κινήσεις, χωρίς σχεδόν καθόλου πράσινους 
πεζόδρομους. 

Παρά το γεγονός ότι στις περιοχές αυτές παρατηρήθηκε οικοδομικός οργασμός και επομένως 
μεγάλη οικονομική συνεισφορά, εντούτοις ο Δήμος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα να παραμένουν στο περιθώριο και να υποβαθμίζονται 
σταθερά τόσο κοινωνικά όσο και περιβαλλοντικά.  

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Αγίας Φύλας, που παρουσιάζεται εντελώς 
αποκομμένη από το κέντρο, χωρίς επαρκείς υποδομές και χώρους κοινωνικής συνεύρεσης, 
πολιτισμού και ψυχαγωγίας.  

 

Παλιά Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού  

Η βιομηχανική περιοχή Λεμεσού περικλείεται μεταξύ της Μαρίνας Λεμεσού στα ανατολικά και 
του Νέου Λιμανιού στα δυτικά, Φρακλίνου Ρούσβελτ στα βόρεια και ακτής στα νότια.  

 

Χάρτης 18: Παλαιά βιομηχανική περιοχή 

 

 

Η περιοχή είναι στην ουσία αποκομμένη, καθώς μετά την υποβάθμιση του βιομηχανικού της 
χαρακτήρα παραμένει ανένταχτη στον αστικό ιστό.  

Η περιοχή εντάχθηκε πρόσφατα στο Σχέδιο Περιοχής Κέντρου. Η κήρυξη των βιομηχανικών 
κτηρίων σε διατηρητέα προσδίδει μια τεράστια δυναμική στο χώρο, ικανή να καθορίσει και τον 
τελικό χαρακτήρα της Περιοχής του Κέντρου. Για την περιοχή υπάρχει σε εξέλιξη 
πολεοδομικός σχεδιασμός με ανάδοχο τον Δήμο Λεμεσού. 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
90 

 

2.4.7 Πόλοι έλξης - Οικονομική Δραστηριότητα 

Κατά την απογραφή του 2011 ο ενεργός πληθυσμός στις αστικές περιοχές Λεμεσού 
αντιστοιχούσε σε ποσοστό 21,6% του συνολικού ενεργού πληθυσμού της Κύπρου. Σύμφωνα 
με την απογραφή, οι εργαζόμενοι στη Λεμεσό ανέρχονταν στο 88,2% ενώ οι άνεργοι σε 11,8%, 
και στο σύνολο του νησιού σε 89% και 11% αντίστοιχα. Τα ποσοστά συνάδουν με την πορεία 
και της επαρχίας στο σύνολο όπου εμφανίζονται ποσοστό εργαζομένων 88,5% και ποσοστό 
ανέργων 11,5%.  

Η πλειοψηφία των εργαζομένων με ποσοστό 78,1%, απασχολείται στον τριτογενή τομέα 
γεγονός που δικαιολογείται από την έντονη τουριστική δραστηριότητα που εμφανίζεται στην 
πόλη.  

Στον δευτερογενή τομέα απασχολείται πληθυσμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,2%. Λόγω 
της ύπαρξης αρκετών βιομηχανικών περιοχών στην πόλη και την εξαγωγή αξιόλογων 
βιομηχανικών προϊόντων, αναμενόταν το ποσοστό αυτό να είναι μεγαλύτερο. Το ποσοστό 
απασχόλησης που αντιστοιχεί στον πρωτογενή τομέα είναι πολύ μικρό. Αυτό δικαιολογείται 
από την έλλειψη αγροτικών εκτάσεων εντός του Τοπικού Σχεδίου αλλά και την ασυμβατότητα 
της αγροτικής παραγωγής με την πυκνή αστική ανάπτυξη.  

Φυσιολογικά, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός είναι μεγαλύτερος στον Δήμο Λεμεσού, εκεί 
όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ο αριθμός των εργαζομένων στο 
Δήμο Λεμεσού  πλησιάζει τις 45.000, ποσοστό δηλαδή 87% του συνολικού πληθυσμού του 
Δήμου και 55% του συνολικού πληθυσμού της πόλης. (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2017) 

 

2.4.8 Πληθυσμός 

Ο πληθυσμός του Δήμου Λεμεσού έχει αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς, αλλά έχει μειωθεί ως 
ποσοστό από 70% σε 60% σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό του τοπικού σχεδίου. Οι 
κεντρικές περιοχές του δήμου, νότια της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’, χάνουν πληθυσμό παρά της 
αντίθετες προβλέψεις. 

Ο κύριος λόγος είναι η ο πεπαλαιωμένος χαρακτήρας της περιοχής, η γήρανση του 
πληθυσμού, η αποτυχία προσέλκυσης νέων κατοίκων και η αδυναμία αναβίωσης του αστικού 
κέντρου ως πόλου εξυπηρέτησης αλλά και χώρου διαμονής. Αντιθέτως, οι περιοχές Ζακάκι 
και Αγία Φύλα ήταν αναπτυξιακά ενεργές τα τελευταία χρόνια και προσέλκυσαν περισσότερο 
πληθυσμό. 

 

Πίνακας 19: Πληθυσμιακή εξέλιξη Δήμου Λεμεσού 

 

Πηγή: (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2017). 

 

 

Διάγραμμα 6: Πληθυσμιακή εξέλιξη Δήμου Λεμεσού 
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2.4.8 Όροι δόμησης - Πολεοδομικές ζωνες 

 

Ο Συντελεστής Δόμησης  αποτελεί το μοναδικό τρόπο ελέγχου του μεγέθους της δόμησης. 
Ελέγχει την πυκνότητα χρήσης και δόμησης με στόχο να εξασφαλίσει την επιθυμητή ποιότητα 
αστικού περιβάλλοντος και να προγραμματίσει τις ανάγκες σε γη για καλύτερη χωροθέτηση 
κοινωφελών και κοινόχρηστων υποδομών. 

Στο κέντρο του αστικού ιστού ο ΣΔ είναι υψηλότερος και όσο απομακρυνόμαστε από αυτό ο 
ΣΔ σταδιακά μειώνεται. Κάθε περιοχή έχει ΣΔ που αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της και τον 
επιθυμητό τρόπο ανάπτυξης της.  

Για τον καθορισμό των υφιστάμενων ΣΔ συνυπολογίστηκαν οι τάσεις ανάπτυξης, η 
χωρητικότητα σε πληθυσμό, οι αξίες της γης, η δυναμικότητα της κυκλοφορικής υποδομής και 
η στεγαστική πολιτική του Σχεδίου.  

Η ένταση της ανάπτυξης σε κάθε περιοχή συσχετίστηκε με το ύψος των κτιρίων και για την 
χωροθέτηση επιθυμητών και αναγκαίων υποδομών προνοούνται ευέλικτες ρυθμίσεις. Σε 
περιοχές εκτός ορίου ανάπτυξης, ο ΣΔ ορίστηκε χαμηλός με σκοπό την αποφυγή της 
αυθαίρετης και άναρχης δόμησης (Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, 2013). 

 

Πολεοδομικές ζώνες  

Οι πολεοδομικές ζώνες ορίστηκαν με βάση την κύρια χρήση γης σε κάθε περιοχή και κάθε 
πολεοδομική ζώνη χωρίζεται σε μικρότερες ζώνες ανάλογα με τον ΣΔ που ορίζεται σε κάθε 
υποπεριοχή.Οι συντελεστές δόμησης θεωρούνται πολύ υψηλοί για τις συνθήκες που 
επικρατούν στην πόλη. Λόγω διαφόρων ιδιαιτεροτήτων στο τρόπο δόμησης, ο ΣΔ δεν 
εξαντλείται και η πόλη απλώνεται γενικά με χαμηλή πυκνότητα. 

Ο «κακός» πολεοδομικός σχεδιασμός δημιουργεί τόσο πολεοδομικά όσο και κοινωνικά 
προβλήματα. Ο καθορισμός των όρων δόμησης χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, οδηγεί σε μη 
εξυπηρέτηση του πολίτη και δεν δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων όπως σε μια 
συμπυκνωμένη πόλη, μία παραδοχή για την ολοκληρωμένη διαχείριση της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας στα πλαίσια των ΣΒΑΚ. 
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Αντίθετα, η οργανωμένη και συντονισμένη ανάπτυξη οδηγεί σε διαχωρισμό της πόλη και 
μεμονωμένη ανάπτυξη συγκεκριμένων χρήσεων γης. Για παράδειγμα στην δυτική περιοχή της 
πόλης έχουν αναπτυχθεί οικονομικές δραστηριότητες και αναψυχή αλλά πουθενά δεν υπάρχει 
η διασκέδαση. Αντιθέτως στο κέντρο της πόλης η έντονη ανάπτυξη τέτοιων χρήσεων έχει 
οδηγήσει σε πρόβλημα ηχορύπανσης, κυκλοφορικό αλλά και οικιστικό.  

 

Χάρτης 19: Χρήσεις γης Δήμου Λεμεσού 

 

Πηγή: Τμήμα μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης 2018, 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟY ΛΕΜΕΣΟΥ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παπάς 
Κωνσταντίνος. 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω χάρτη, οι κύριες εμπορικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης, κατά μήκος κύριων οδικών αρτηριών και γύρω από βασικούς 
οδικούς κόμβους (Πεντάδρομος, κόμβος Αγίου Νικολάου). Αν και στόχος της χωροθέτησης 
αυτής ήταν η εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών, η πόλη σήμερα πάσχει από την εξάρτηση 
όλων των κατοίκων από τις διάσπαρτες εμπορικές αναπτύξεις.  
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Μεταξύ δυτικής και ανατολικής περιοχής της πόλης εντοπίζονται αρκετές διαφοροποιήσεις και 
έντονη ανισοκατανομή. Σύμφωνα με το Σχέδιο Κέντρου αυτό οφείλεται στην «γειτνίαση της με 
την Τουρκοκυπριακή συνοικία αλλά και στην ανάμειξη χρήσεων» (εργαστηρίων, αποθηκών 
κ.α.) (Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, 2013).  

Στο ιστορικό κέντρο της πόλης συγκεντρώνονται οι περισσότερες διοικητικές λειτουργίες τη 
πόλης, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές. Το Δημαρχείο, το Διοικητήριο, η Αστυνομία, το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι μόνο μερικά από τα κτήρια που εντοπίζονται στον ιστορικό 
πυρήνα. Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση αυτοσυγκέντρωσης τους (π.χ. 
Επαρχιακά γραφεία, Κτηματολόγιο), η κατανομή παραμένει ανισοβαρής.  

Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες όπως σχολεία, φροντιστήρια και ιατρεία ισοκατανέμονται στην 
πόλη αφού επιλέγουν να εγκατασταθούν σε περιοχές κατοικίας. 

Οικιστικές περιοχές εμφανίζονται γενικά σε όλο το εύρος του αστικού ιστού, τόσο εντός του 
ιστορικού πυρήνα όσο και εκτός. Αρκετές ομοιογενείς γειτονιές έχουν διατηρήσει τον συμπαγή 
χαρακτήρα τους και έχουν αποφύγει το έντονο φαινόμενο της μείξεις των χρήσεων γης.  

Στην ευρύτερη περιοχή της Μαρίνας και του παλιού λιμανιού έχουν διαμορφωθεί κάποιες 
ιδιαίτερες χρήσεις με σκοπό της εξυπηρέτηση των σκαφών. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν 
εμπορικές και τουριστικές δραστηριότητες για προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών.  

 

Στις πολεοδομικές ζώνες κατοικίας επιτρέπονται οι πιο κάτω χρήσεις γης: 
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Πηγή: Τμήμα μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης 2018, 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟY ΛΕΜΕΣΟΥ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παπάς 
Κωνσταντίνος. 

 

Η πολεοδομική ζώνη τουριστικής ανάπτυξης εντοπίζεται σε παραλιακές τουριστικές περιοχές 
αλλά και σε ορισμένες κεντρικές περιοχές του Σχεδίου. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε αυτήν 
αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 20: Χρήσεις γης, Τουριστική ανάπτυξη 

 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
97 

Πηγή: Τμήμα μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης 2018, 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟY ΛΕΜΕΣΟΥ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παπάς 
Κωνσταντίνος. 

 

 

2.4.9 Οδικό Δίκτυο 

Η οικονομική/κοινωνική ανάπτυξη της πόλης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την βέλτιστη 
σύνδεση της με το υπόλοιπο νησί αλλά και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.  

Η εύκολη πρόσβαση σε σύγχρονες μεταφορικές υποδομές και η επίτευξη της χωρικής 
συνοχής ευνοεί τόσο την οικονομική ανάπτυξη όσο και την ενσωμάτωση της περιφερειακής 
οικονομίας στον Κυπριακό και Ευρωπαϊκό χώρο.  

Το Οδικό Δίκτυο αποτελεί την σημαντικότερη μεταφορική υποδομή αφού εξυπηρετεί το 
μεγαλύτερο ποσοστό των μετακινήσεων προσώπων και εμπορευμάτων. Μεγαλύτερη είναι η 
ανάγκη βελτίωσης του σε περιοχές που δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή σιδηροδρομικής 
μετακίνησης αφού οι συνθήκες ευνοούν κυρίως το οδικό δίκτυο. 

Η συντήρηση, η βελτίωση και η κατασκευή εθνικών αυτοκινητοδρόμων, το υπεραστικό οδικό 
δίκτυο και οι κύριες αστικές οδοί, αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ενώ η δευτεροβάθμια συντήρηση των τοπικών 
αστικών δρόμων είναι αρμοδιότητα του κάθε δήμου. 

 

Δρόμοι Πρωταρχικής σημασίας  

Δρόμοι πρωταρχικής σημασίας είναι οιδρόμοι με φυσικό διαχωρισμό κατευθύνσεων 
κυκλοφορίας που διασχίζουν ή συνδέουν δήμους και κοινότητες. Αποτελούν ουσιαστικό 
κομμάτι της πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης και στοχεύουν στη βέλτιστη λειτουργία των 
μέσων μαζικής μεταφοράς. (Πηγή: Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, 2013)  

 

Οι σημαντικότεροι δρόμοι πρωταρχικής σημασίας στον Δήμο της Λεμεσού είναι: 

- Β1: Παραλιακή Οδός 28ης Οκτωβρίου – Γεωργίου Α΄ - Αμαθούντος  
- Λεωφόρος Ομονοίας  
- Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού  
- Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ΄  
- Λεωφόρος Αγίας Φυλάξεως  

 

Δευτερεύουσες Οδικές Αρτηρίες  

Οι δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες είναι δρόμοι με ή χωρίς φυσικό διαχωρισμό κατευθύνσεων 
κυκλοφορίας και διασχίζουν ή συνδέουν «περιβαλλοντικές περιοχές» μεταξύ τους. Στοχεύουν 
στη διευκόλυνση των μετακινήσεων και της προσπελασιμότητας αλλά και στην καλύτερη 
λειτουργία του συνόλου της πόλης (Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, 2013).  

 

Μερικοί από αυτούς είναι: 
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- Οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ  
- Οδός Γλάδστωνος – Γεώργιου Γρίβα Διγενή – Κολωνακίου  
- Οδός 1ης Απριλίου  
- Οδός Αγίας Παρασκευής  
- Κάθετη Οδός Λιμανιού  

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνεται το κύριο δίκτυο βασικών οδών με βάση την 
παραπάνω κατηγοριοποίηση. 

 

Χάρτης 20: Ιεράρχηση οδικού δικτύου. 

 

Πηγή: Τμήμα μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης 2018, 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟY ΛΕΜΕΣΟΥ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παπάς 
Κωνσταντίνος. 

 

2.4.10 Κίνηση Πεζών - Ποδηλάτων  

Το μοναδικό ολοκληρωμένο δίκτυο πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου βρίσκεται κατά μήκος 
του παραλιακού μετώπου της πόλης της Λεμεσού.  

Το δίκτυο περιλαμβάνει τις περιοχές των Δήμων Λεμεσού, Δήμου Γερμασόγειας, Αγίου 
Τύχωνα, Παρεκκλησιάς και Πύργου. Το μήκος του πεζόδρομου ανέρχεται σε 17 χιλιόμετρα. Η 
κατασκευή του ξεκίνησε το 2004 και ολοκληρώθηκε το 2006.  

Το  Φεβρουάριο του 2012 δημιουργήθηκαν οι δύο πρώτοι σταθμοί ποδηλάτων με δυναμικό 
30 ποδήλατα. Πριν το τέλος του χρόνου, οι σταθμοί αυξήθηκαν σε 7 και τα ποδήλατα σε 67. 
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Αυτό έδωσε τη δυνατότητα για ποδηλασία, κατά μήκος της παραλίας και για πρόσβαση στην 
παλιά πόλη, με ενοικίαση ποδηλάτων από τους υπάρχοντες σταθμούς.  

Άλλοι ποδηλατοδρόμοι που υπάρχουν στον Δήμο Λεμεσού είναι αυτοί κατά μήκους του 
ποταμού Γαρύλλη και κατά μήκος της κάθετης Οδού Λιμανιού στα δυτικά της πόλης. Οι 
διαδρομές αυτές δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. 

Εντός του Δήμου υπάρχουν και άλλες ποδηλατικές διαδρομές, οιοποίες όμως είναι ξεκάθαρα 
επικίνδυνες τόσο για τον ποδηλάτη όσο και για τον οδηγό και σίγουρα θα πρέπει να εξετασθεί 
ο λόγος ύπαρξής τους στην υφιστάμενη μορφή.  

Γενικά στην πόλη το δίκτυο ποδηλατοδρόμων κρίνεται μάλλον ως ανεπαρκές. Οι υφιστάμενοι 
ποδηλατοδρόμοι χρησιμοποιούνται κυρίως για άθληση ή βόλτα και όχι για την εξυπηρέτηση 
καθημερινών μετακινήσεων. Αυτό γίνεται πιθανότατα λόγω ανυπαρξίας σύνδεσης μεταξύ των 
ποδηλατοδρόμων καθώς και μεταξύ των διάφορων περιοχών του δήμου. 

 

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνεται το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών ποδηλάτων της εταρείας 
«nextbike» η οποία δραστηριοποιείται στην πόλη της Λεμεσού. 
(https://www.nextbike.com.cy/el/limassol/). 

 

Χάρτης 21: Υφιστάμενο δίκτυο σταθμών ποδηλάτων Λεμεσού. 

 

 

2.4.11 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

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 
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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 σετακτά 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. 

Πιο κάτω φαίνονται οι διαδρομές που καλύπτουν τα ΜΜΜ εντός της πόλης: 

 

Χάρτης 21:  ΜΜΜ Δήμου Λεμεσού (πηγή ΕΜΕΛ) 

 

(http://motionbuscard.org.cy/) 

 

 

2.4.12 Λιμάνι και λοιπές Υποδομές μεταφοράς  

Το λιμάνι Λεμεσού βρίσκεται στην δυτική πλευρά ου Δήμου και από την κατασκευή του το 
1971 επεκτείνετε και αναβαθμίζεται συνεχώς για καλύτερη λειτουργία και εξυπηρέτηση της 
Πόλης.  

Το λιμάνι κατέχει στρατηγική θέση όσον αφορά την Κύπρο αλλά και την Ε.Ε. και οι προοπτικές 
είναι αρκετά αισιόδοξες όσον αφορά την αύξηση της διακίνησης φορτίων και επιβατών (Αρχή 
Λιμένων Κύπρου, 2017).  
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Θεωρείται το κυριότερο λιμάνι του νησιού και λειτουργεί ως πύλη εισόδου και εξόδου. Η 
λειτουργία του ξεκίνησε επίσημα το 1974 αμέσως μετά το πραξικόπημα και την Τούρκικη 
εισβολή.  

Έκτοτε λειτουργεί ως το μόνο βασικό λιμάνι λόγω κατάληψης του λιμανιού της Αμμοχώστου 
που χειριζόταν τότε το 83% του συνόλου των φορτίων της Κύπρου. Είναι ταυτόχρονα 
επιβατικό και εμπορευματικό και καλύπτει ένα (1) τετρ. χιλ. θαλάσσιου χώρου και 1,3 τετρ. χιλ. 
χερσαίου. 

Εντός της έκτασης του λιμένος περιλαμβάνονται διάφορες κτιριακές εγκαταστάσεις που το 
εξυπηρετούν, όπως αποθήκες εμπορευμάτων, γραφείο του τμήματος τελωνείου κ.α. 

Εκτός της περιφραγμένης έκτασης του λιμανιού υπάρχουν το κτίριο διοίκησης της αρχής, τα 
γραφεία του τμήματος τελωνείων καθώς και η αποθήκη σιτηρών (ΣΙΛΟ), η οποία έχει 
δυνατότητα αποθήκευσης 75,000 τόνων φορτίου. 

 

Διάγραμμα 7: Διακίνηση επιβατών στους λιμένες της Κύπρου (Πηγή: Αρχή λιμένων 
Κύπρου) 

 

 

Όπως φαίνεται από το ανωτέρω διάγραμμα ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ταξιδεύει μέσω 
του λιμανιού της Λεμεσού. Επιπλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι η διακίνηση αυτή μειώνεται σε 
μεγάλο βαθμό χρόνο με το χρόνο. Σημαντικό ρόλο στο παραπάνω γεγονός διαδραματίζειη 
αύξηση της διακίνησης των επιβατών μέσω των αεροδρομίων λόγω τον μειωμένων ναύλων 
που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια. 

 

Μαρίνα Λεμεσού  

Η Μαρίνα Λεμεσού λειτούργησε το 2014, ως πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο με οικιστικές 
και εμπορικές αναπτύξεις, με σύγχρονη μαρίνα και θέσεις για 600 σκάφη. Η κατασκευή της 
μαρίνας άλλαξε τη μορφή της ακτογραμμής η οποία επεκτάθηκε 600μ. νότια και 600μ. δυτικά. 
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Η Μαρίνα αποτελεί έργο ιδιωτικής πρωτοβουλίας το οποίο όμως ελέγχτηκε και εγκρίθηκε από 
τους αρμόδιους δημόσιους φορείς. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της μαρίνας και των περιφερειακών χώρων/χρήσεων έγιναν 
με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη του έργου αλλά και της πόλης.  

Το πράσινο το οποίο αναγκαστικά χάθηκε κατά την κατασκευή του έργου μετά αναπληρώθηκε 
και οι ρυθμοί των κτιρίων που κατασκευάστηκαν συνάδουν με το περιβάλλον διατηρώντας τα 
στοιχεία της παλιάς πόλης. Ταυτόχρονα μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό η ρύπανση των υδάτων 
που υποβάθμιζε την περιοχή, λόγω ύπαρξης οινοβιομηχανιών που έχυναν τα απόβλητα στη 
θάλασσα, πριν την κατασκευή του έργου. 

Η κατασκευή του έργου δημιούργησε πολλές θέσεις εργασίας και μετέτρεψε την πόλη σε 
προορισμό ναυτικού τουρισμού υψηλής εισοδηματικής τάξης. Στον Δήμο Λεμεσού υπάρχει 
επίσης ένα αλιευτικό καταφύγιο, αυτό του παλιού λιμανιού, ενώ στην πόλη υπάρχει ακόμα ένα 
αυτό της περιοχής του Ακρωτηρίου.  

 

2.4.13 Στάθμευση 

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. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα εμφανές στις 
περιοχές του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης και οφείλεται κυρίως στην μεγάλη 
εξάρτηση των κατοίκων από ιδιωτικά οχήματα. Εντούτοις ειδικά στο κέντρο της Λεμεσού 
(περιμετρικά της Δημοτικής αγοράς), τα τελευταία χρόνια (όπως φαίνεται από τον παρακάτω 
χάρτη του Δήμου) υπάρχουν αρκετοί μικροί και κερματισμένοι χώροι στάθμευσης, οι οποίοι 
όμως περισσότερο συμβιβάζουν το πρόβλημα, παρά αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης 
και μακροπρόθεσμα βιώσιμης λύσης. 

Η λογική δημιουργίας περισσότερων χώρων στάθμευσης γύρω από το κέντρο της πόλης 
ενδεχομένως ευνοεί την χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων και όχι των ΜΜΜ παρόλα αυτά με 
τη θεσμοθέτηση ζωνών κινητικότητας για όλα τα μέσα μεταφοράς, τα αυτοκίνητα θα 
αποτελέσουν μέρος της λύσης οριοθετώντας σαφής ζώνες και περιοχές χρήσης τους. Τα ΙΧ 
τα ΜΜΜ, οι πεζόδρομοι και οι ποδηλατόδρομοι, αναλόγως της ζώνης χρήσης τους θα πρέπει 
να αποτελούν μέρος ενός ενιαίου δικτύου αποτελεσματικής και βιώσιμης κινητικότητας των 
κατοίκων και των εμπορευμάτων στη περιοχή του Δήμου Λεμεσού, και όχι ανταγωνιστικούς 
τρόπους μεταφοράς. 

 

  



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
103 

Χάρτης 23: Χώροι στάθμευσης Πόλης Λεμεσού Πηγή Τοπικό σχέδιο Λεμεσού 

 

Πηγή: Τμήμα μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης 2018, 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟY ΛΕΜΕΣΟΥ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παπάς 
Κωνσταντίνος. 

 

Χάρτης 22: Χώροι στάθμευσης στο κέντρο Λεμεσού 

 

Από τα παραπάνω είναι 
εμφανές ότι υπάρχει 
ανάγκη εκπόνησης νέας 
αναθεωρημένης 
κυκλοφορικής μελέτης 
στην πόλη και δημιουργία 
και προώθηση σχεδίων 
βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, που να 
λαμβάνει υπόψιν τα 
σύγχρονα δεδομένα και 
απαιτήσεις του αστικού 
ιστού. 
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2.4.14 Χώροι πρασίνου  

Οι χώροι πρασίνου σε μια πόλη συμβάλουν προφανώς στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν τη συνολική εικόνα του αστικού ιστού για τους 
επισκέπτες. 

Οι σημαντικότεροί δημόσιοι χώροι στον Δήμο Λεμεσού είναι:  

- Ο Δημοτικός κήπος ο οποίος συνοδεύεται από ζωολογικό κήπο. 
- Ο χώρος του ΓΣΟ: διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις αθλητικές δραστηριότητες 

δίνοντας έμβαση στο πράσινο και την αισθητική. 
- Η Ακτή Ολυμπίων που αποτελεί το ανατολικό παραλιακό τμήμα της περιοχής: 

αποτελεί τον ιδανικότερο προορισμό για βόλτα και τον πιο πολυσύχναστο δημόσιο 
χώρο της πόλης. Παραμένει στη φυσική του μορφή δίδοντας έμφαση σε υπαίθριες 
διαμορφώσεις και το πράσινο. 

- Η επίχωση που αποτελεί συνέχεια της Ακτής Ολυμπίων (μπροστά από το κυρίως 
κέντρο έως το παλιό λιμάνι).Ο πεζόδρομος και ο ποδηλατοδρόμος που την 
συνοδεύουν δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για  βόλτα και αναμένεται να 
συνδεθεί με την υπόλοιπη πόλη με την δημιουργία της ακταίας οδού.  

- Η κοίτη του ποταμού Γαρύλλη: το γραμμικό πάρκο που δημιουργήθηκε 
περιλαμβάνει διαμορφωμένους πεζόδρομο και ποδηλατοδρόμο. Η ολοκλήρωση 
του και η σύνδεση του με το παλιό λιμάνι και το παραλιακό κομμάτι της πόλης θα 
το αναδείξει και θα ευνοήσει την χρήση του.  

- Το παιδικό πάρκο μεταξύ ποταμού και Αγίου Μάμα: όταν ολοκληρωθεί θα 
προσφέρει δυνατότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας ως προέκταση και του 
γραμμικού πάρκου του ποταμού.  

- Το πάρκο μπροστά από το Arnaut Jami (στην προέκταση της οδού Ναυαρίνου και 
μετά το γεφύρι των Τεσσάρων Φαναριών): θα αναδείξει το τζαμί και τη γύρω 
περιοχή. (Πηγή: Τμήμα μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής 
ανάπτυξης 2018, «ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟY ΛΕΜΕΣΟΥ», Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Παπάς Κωνσταντίνος.) 

Σημαντικό είναι ότι ενώ οι πιο πάνω χώροι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο κέντρο της πόλης, 
χρησιμοποιούνται ελάχιστα από τους κατοίκους.  

Στον Δήμο υπάρχουν επίσης πολλά μικρά και διάσπαρτα πάρκα τα οποία όμως δεν 
εξυπηρετούν τους κατοίκους. Τα πάρκα συνυπολογίζονται στους χώρους πρασίνου της πόλης 
αν και ουσιαστικά στερούνται  πρασίνου. Οι φυτεύσεις και οι διαμορφώσεις τους περιορίζονται 
σε λίγα δέντρα, και συνοδεύονται από παγκάκια και κούνιες. 

 

2.4.15 Αναπτυξιακά έργα  

Στην πόλη της Λεμεσού, έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται πολλά έργα με σκοπό 
την αναβάθμιση και αναμόρφωση της εικόνας της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της.  

Τα αναπτυξιακά έργα έχουν ήδη προσελκύσει μεγάλο αριθμό επενδύσεων και σε συνδυασμό 
με την πλούσια ιστορία έχουν καταστήσει την Λεμεσό σε υψηλού επιπέδου παραθαλάσσιο 
τουριστικό και επιχειρηματικό προορισμό.  
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Η Ακτή Ολυμπίων ήταν από τα πρώτα έργα που ολοκληρώθηκαν και ένα από τα 
σημαντικότερα. 

Η ολοκλήρωση της Ακτής Ολυμπίων οδήγησε στην επίχωση του κοντινού παραλιακού 
μετώπου, μπροστά στο κέντρο της πόλης, και στην δημιουργία του Παραθαλάσσιου 
Πολυλειτουργικού Πάρκου. Το Πάρκο έχει έκταση 65.000τμ και συνδέει την προκυμαία με τη 
υπόλοιπη πόλη. Συμπληρώνεται με ποδηλατοδρόμο και διαδρόμους περιπάτου ενώ 
περιλαμβάνει παιδότοπου, χώρους για skateboard, αμφιθέατρο, τεχνητές λίμνες και Πάρκο 
Γλυπτικής. 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) κατέστησε τη πόλη σημαντικό ερευνητικό και 
τεχνολογικό κέντρο. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στεγάζεται σε σημαντικά ιστορικά 
δημόσια κτήρια ενώ αναμένεται η μεταφορά του στα όρια του κέντρου της πόλης και η 
δημιουργία πανεπιστημιούπολης. 

Το 2005 ολοκληρώθηκε το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Λεμεσού «Σπύρου Κυπριανού» το οποίο 
περιλαμβάνει αρένα για καλαθόσφαιρα, ποδόσφαιρο, χειροσφαίριση αλλά και για αγωνίσματα 
ολυμπιακής γυμναστικής με 6.000 θέσεις θεατών. Ταυτόχρονα ο χώρος του παλιού σταδίου 
ΓΣΟ, δίπλα από την παραλιακή οδό, μετατράπηκε σε ανοιχτό αθλητικό κέντρο με πολλές 
χρήσεις για εξυπηρέτηση των πολιτών.  

Στα άλλα σημαντικά έργα που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη περιλαμβάνονται η 
αναβάθμιση του διατηρητέου κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς, η βελτίωση κεντρικών οδών και 
οι αναπλάσεις σημαντικών πλατειών όπως Πλατεία Ηρώων και Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου.  

 

2.4.16 Τομείς Παρέμβασης -  Συμπεράσματα 

Είναι προφανής σήμερα η ανάγκη άμεσης σύνδεσης του τομέα των μεταφορών και της 
κινητικότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Ο λόγος της εκπόνησης ΣΒΑΚ για πόλεις 
ανά την ευρώπη καταδυκνύει ακριβώς αυτή την αναγκαιότητα στο πλαίσιο ευρύτερης και 
ολοκληρωμένης διαχείρισης της λειτουργικότητας του αστικού ιστού (χρήσεις γης, μεταφορές, 
περιβάλλον, κάτοικοι και ποιότητας ζωής). 

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.  

Αναφορικά με την ανάλυση υπό το πρίσμα των αρχών των ΣΒΑΚ για τον Δήμο Λεμεσού, 
αναδύθηκαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με το σύστημα αστικών μεταφορών, τα 
προβλήματα που παρουσιάζει και τις προοπτικές επίλυσής τους στο παρόν και στο μέλλον.  

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. Η έντονη οικιστική ανάπτυξη των τελευταίων ετών έχει 
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επιδείνωση των συγκοινωνιακών προβλημάτων, καθώς η 
ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών δεν μπόρεσε να συμβαδίσει με τις νέες ανάγκες 
κινητικότητας, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί το φαινόμενο της εξάρτησης από το αυτοκίνητο.  
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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.  

Υπάρχει λοιπόν μεταξύ άλλων πρωταρχική ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος μαζικών 
μεταφορών με τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των λεωφορείων αλλά και με τη 
λειτουργία νέων ανταγωνιστικότερων ΜΜΜ που θα μειώσουν την ανάγκη χρήσης του ΙΧ.  

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.  

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. 

Επομένως, παρεμβάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της περιοχής 
και προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, μπορούν να αυξήσουν την ελκυστικότητα της 
και να ενισχύσουν την ιστορική και πολιτιστική της αξία.  

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.  

Παρά το γεγονός ότι το ποδήλατο αποτελεί το οικονομικότερο μέσο μεταφοράς, 
χρησιμοποιείται ελάχιστα για την μετακίνηση προς το κέντρο της πόλης, καθώς το υπάρχων 
δίκτυο χαρακτηρίζεται ανεπαρκές ως προς το επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας. 
Ειδικότερα, η μαζική χρήση του ποδηλάτου σε μία πόλη όπως η Λεμεσός λόγω του επίπεδου 
κατά κύριο λόγο ανάγλυφού της, είναι εφικτή και ελκυστική, εφόσον προωθηθούν οι 
κατάλληλες υποδομές και η αντίστοιχη ενημέρωση των κατοίκων. 

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.  

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. 
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Επομένως, παρεμβάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της περιοχής 
και προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, μπορούν να αυξήσουν την ελκυστικότητα της 
και να ενισχύσουν την ιστορική και πολιτιστική της αξία.  

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Λεμεσού, 
είναι δυνατόν να διευκολύνει στα εξής ζητήματα: 

- Αντιμετώπιση πιθανών εμποδίων που μπορεί να εμφανιστούν στην πορεία 
υλοποίησης λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. 
 

- Συνεργασία και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και ανάπτυξη κοινών 
κατευθύνσεων πολιτικής. 
 

- Τη συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία σχεδιασμού για να δοθεί το αίσθημα της 
κοινής «ιδιοκτησίας» του σχεδίου.  

Οι στόχοι του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, θα συμβάλλουν στη σταδιακή μείωση 
των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην απεξάρτηση της  πόλης από 
το ΙΧ, στην αύξηση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητάς της, στην προαγωγή της 
υγείας, στην ενίσχυση των κοινωνικών συναναστροφών, στην οικειοποίηση του δημόσιου 
χώρου από τους κατοίκους και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού ιστού.  

Απώτερος στόχος του ΣΒΑΚ για τον Δήμο Λεμεσού, είναι να αποτελέσει την αρχή για να 
μετατραπεί σιγά σιγά σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη προσανατολισμένη προς φιλικά και 
εναλλακτικά μέσα μετακίνησης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής. 

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας των παραπάνω προτεραιοτήτων αποτελεί η δημιουργία και 
διασπορά ενός σύγχρονου συστήματος πληροφόρησης και ενθάρρυνσης των πολιτών, τόσο 
για αλλαγή της υφιστάμενης νοοτροπίας (ειδικά σε σχέση με το αυτοκίνητο και τα ΜΜΜ), αλλά 
και για την ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της υιοθέτησης ηπιότερων μέσων μεταφοράς στην 
πόλη. 

Επομένως, η ανάπτυξη ταυτόχρονα των κατάλληλων κινήτρων που σταδιακά θα μειώσουν 
την αλόγιστη χρήση του ΙΧ και θα αλλάξουν τις συνήθεις μετακίνησης των κατοίκων προς τη 
χρήση εναλλακτικών και φιλικών μέσων μετακίνησης, αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο 
Λεμεσού.  

Συμπερασματικά, η εφαρμογή μέτρων και δράσεων υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας, 
αποτελεί μία πολύπλοκη και συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία που απαιτεί τον καθορισμό 
στόχων με μακροχρόνιο ορίζοντα εφαρμογής και τη συνεργασία και τον συντονισμό των 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της πόλης (με όραμα που θα είναι ευρέως αποδεκτό), ώστε 
να μην υπάρξουν εμπόδια στην υλοποίησή του. (Πηγή: «Βιώσιμη κινητικότητα Δήμου 
Λεμεσού», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παπάς Κωνσταντίνος, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2018). 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΒΑΚ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΥ ΚΙΝΗΣΗ το υποέργο «Εκπόνηση των αρχών των 
ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας στις περιοχές εφαρμογής της Ελληνικής 
πλευράς και στην Κύπρο» αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων για την βιώσιμη 
κινητικότητα στις περιοχές στόχου του προγράμματος σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζονται στις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. για την σύνταξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων 
Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Αντικείμενο του υποέργου είναι η μελέτη και παρουσίαση σύγχρονων πρακτικών και μέτρων 
που εφαρμόζονται στα πλαίσια του σχεδιασμού των αστικών μετακινήσεων και μεταφορών 
που βασίζονται στην ιδέα της βιωσιμότητας και της αειφορίας και τα οποία στοχεύουν στην 
βελτίωση των μέσων μετακινήσεων και την ενίσχυση των ήπιων μέσων  μετακίνησης, με 
ταυτόχρονη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο αστικό περιβάλλον από αυτές και κατ’ 
επέκταση την βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.   

Για κάθε μια από τις περιοχές στόχου του έργου ΕΥ ΚΙΝΗΣΗ αναλύονται και εφαρμόζονται οι 
αρχές και τα βήματα ανάπτυξης των ΣΒΑΚ με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της, 
λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη κατάσταση κινητικότητας σε αυτές καθώς και τις 
προτάσεις/ δράσεις των υπόλοιπων υποέργων του προγράμματος.  

Τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας για τις υπό εξέταση περιοχές γίνονται στο πλαίσιο 
της συμμετοχής των Δήμων Σύρου, Ρόδου, Θήρας και Λεμεσού στο πρόγραμμα ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 
το οποίο ασχολείται με  την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης, εναλλακτικής κινητικότητας 
μέσω της ανάπτυξης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας καθώς και της 
περιβαλλοντικής αναβάθμισης των δημοτικών συγκοινωνιών.  

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις βασικές δράσεις, τη βελτίωση του 
οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των αστικών συγκοινωνιών, την αναβάθμιση 
του στόλου / τροχαίου υλικού και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων τηλεματικής 
στις αστικές συγκοινωνίες που να περιλαμβάνουν την δυναμική πληροφόρηση την 
επιβατών με στόχο την βελτίωση της ελκυστικότητας της δημοτικής συγκοινωνίας και 
την ανάδειξη της ως μέσου που να αποτελεί ανταγωνιστική εναλλακτική επιλογή έναντι 
του αυτοκινήτου. 

Μέσω της εκπόνησης  ΣΒΑΚ τα οποία αφορούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού 
για την βιώσιμη κινητικότητα, εξετάζονται οι παραπάνω δράσεις για την ανάπτυξη της αστικής 
συγκοινωνίας σε σχέση με το κυκλοφοριακό και πολεοδομικό περιβάλλον και τους τρόπους 
με τους οποίου συνδυάζεται με άλλες πρόσθετες δράσεις και μέτρα για την βιώσιμη αστική 
κινητικότητα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός μακροπρόθεσμου 
οράματος και μιας μεθοδολογίας για την χάραξη πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας. 

 

Πιο αναλυτικά η διαδικασία ανάπτυξης ΣΒΑΚ για τις περιοχές μελέτης περιλαμβάνει: 

 

1) Την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μετακινήσεων και κινητικότητας και 
ανάπτυξη σεναρίων βάσει τάσεων 
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Πριν ληφθούν αποφάσεις σχετικές με μελλοντικές πολιτικές, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
την παρούσα κατάσταση. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αποτελεί τη βάση για τον 
καθορισμό των στόχων με ορθολογικό και διαφανή τρόπο. Ως πρώτη δράση, είναι απαραίτητη 
μια διεξοδική ανάλυση των προβλημάτων και των ευκαιριών στον τομέα των αστικών 
μεταφορών και της κινητικότητας. Η δράση αυτή είναι ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς 
τροφοδοτεί την ανάπτυξη διαφορετικών σεναρίων. Αυτά τα σενάρια βοηθάνε στην καλύτερη 
κατανόηση του πώς θα μπορούσε να μοιάζει η αστική κινητικότητα στο μέλλον. Η ανάλυση θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό πληρέστερη, αλλά και διαχειρίσιμη με τους διαθέσιμους 
πόρους. 

Κατά την εκπόνηση του σταδίου αυτού γίνεται μία ποσοτικοποιημένη ανασκόπησης της 
ισχύουσας κατάστασης αναφορικά με την κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων (π.χ. 
έγγραφα σχεδιασμού, κατάσταση κυκλοφορίας, προσβασιμότητα υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων, οδική ασφάλεια, δημόσιες μεταφορές) στο πολεοδομικό συγκρότημα.  

 

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

Το όραμα είναι εκείνο που θα θέσει τη βάση προσδιορισμού των στόχων και των μέτρων ενός 
ΣΒΑΚ για το λόγο αυτό η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία 
του ΣΒΑΚ. Το όραμα μπορεί να γίνει ο οδηγός ενός ΣΒΑΚ εφόσον αυτό είναι ευρέως αποδεκτό 
τόσο από τους πολίτες όσο και από τους ενδιαφερόμενους φορείς.  

Το όραμα καλείται να προετοιμασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη όλες τις 
εναλλακτικές πολιτικές και ειδικότερα του γενικού πλαισίου πολιτικής, του πολεοδομικού και 
χωροταξικού σχεδιασμού, της οικονομικής ανάπτυξης, του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, της 
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων, της υγείας και της ασφάλειας. Το ΣΒΑΚ θα 
πρέπει να βασίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την ανάπτυξη των μεταφορών και της 
κινητικότητας ως κατευθυντήριο στοιχείο κατά τη διαδικασία σχεδιασμού. Σαν βασικό του 
στοιχείο πρέπει να έχει την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και της συλλογικότητας του 
οράματος. Εκφράζει την πολιτική αξία του ΣΒΑΚ και την δέσμευση των βασικών φορέων και 
των φορέων λήψης αποφάσεων.  

 

3) Την επιλογή των πολιτικών και των μέτρων,  

Η επιλογή των κατάλληλων πολιτικών και μέτρων είναι το κεντρικό ζητούμενο ενός ΣΒΑΚ. Τα 
μέτρα πρέπει να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της επίτευξης του οράματος, των 
σκοπών και των στόχων. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσδιοριστούν μια σειρά από επιλογές, 
οι οποίες θα πρέπει να ταιριάζουν ρεαλιστικά με τους διαθέσιμους πόρους. Η επιλογή των 
μέτρων θα πρέπει να βασιστεί σε διάλογο με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, να ληφθεί 
υπόψη η εμπειρία από άλλες περιοχές με παρόμοιες πολιτικές, να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα 
αντικατοπτρίζουν το κόστος υλοποίησής τους και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
οι συνέργιες μεταξύ των μέτρων 

 

4) Την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και κατανομή των πόρων, 

Το ΣΒΑΚ περιλαμβάνει αναλυτικό σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των μέτρων που έχουν 
επιλεγεί και κατάρτιση προϋπολογισμού. Στο σχέδιο δράσης είναι απαραίτητο να δίνεται μία  
σαφής εικόνα για το ποιος είναι υπεύθυνος για μία ενέργεια και από που θα χρηματοδοτηθούν 
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τα μέτρα του ΣΒΑΚ. Αυτό απαιτεί στενό συντονισμό και διαβούλευση μεταξύ όλων των 
φορέων που θα έχουν ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή των μέτρων ή των πακέτων μέτρων 
καθώς και μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης.  

 

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

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων μετά την υλοποίησή τους αποτελούν βασικά εργαλεία 
διαχείρισης κατά συνέπεια συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας ολοκλήρωσης 
του ΣΒΑΚ 

Μέσα από έναν μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης εντοπίζονται και προβάλλονται 
τυχόν προβλήματα κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, παρέχεται απόδειξη 
της αποτελεσματικότητας του σχεδίου και των μέτρων του και διασφαλίζεται ότι τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης επανατροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους να επανεξετάζουν και να προωθούν τις 
απαραίτητες διορθώσεις (π.χ. αν οι στόχοι επιτευχθούν ή εάν τα συγκεκριμένα μέτρα 
φαίνονται να είναι σε σύγκρουση με άλλα). Οι μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης 
θα πρέπει να καθορίζονται στην αρχή και να γίνονται ένα αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου. 

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), βασίζεται πρωτίστως στην 
ανάλυση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών και 
φόρτου, καθώς επίσης και στην τρέχουσα οργάνωση και συγκρότηση των υφιστάμενων 
δικτύων μεταφοράς.  

Τα ΣΒΑΚ αποσκοπούν στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και την καλύτερη ενοποίηση 
των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ως εργαλεία σε 
περιπτώσεις ύπαρξης γειτνιαζόντων Δήμων (περίπτωση Λεμεσού), ή σε περιοχές όπου ο 
φόρτος είναι συνάρτηση εποχικών παραγόντων (Ρόδος, Θήρα, Σύρος). Δίνουν έμφαση στον 
πολίτη και γενικά στον εξυπηρετούμενο, αλλά και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά 
μετακίνησης. Στην ολοκληρωμένη τους μορφή εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μίας 
αστικής περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα 
σε μία ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική, ώστε να αντιμετωπίζεται το 
πρόβλημα με ενιαίο τρόπο. Τα ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη 
διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, όπως οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η 
χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ, 
οπότε απαιτείται συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών 
παραμέτρων, προκειμένου να καταστούν λειτουργικά και αποδοτικά σε σχέση με τους πόρους 
που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή τους. Επιπρόσθετα, παρέχουν στην τοπική 
αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής στρατηγικών αστικής 
κινητικότητας. 

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 
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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. 

 

3.2 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΒΑΚ 

 

3.2.1 Η Βιώσιμη Κινητικότητα ως Σύγχρονη Ανάγκη 

O όρος Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα αναφέρεται στην παροχή ενός υψηλού επιπέδου 
μεταφορικών υπηρεσιών στους μετακινούμενους σε ένα αστικό περιβάλλον που να 
εξυπηρετούν στο μέγιστο το δικαίωμα στην κινητικότητα με σεβασμό παράλληλα στο 
περιβάλλον, την πολιτιστική ζωή, τους κοινωνικούς, πολιτικούς, θεσμικούς και οικονομικούς 
παράγοντες. Οι Βλαστός και Μπακογιάννης τονίζουν και την ανθρωπιστική και πολιτική 
διάσταση της θεωρώντας ότι η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και 
πολιτισμένης πόλης, όπου ο μεν άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, οι δε 
μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες. 
Τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουν, να απολαμβάνουν, να γυμνάζονται, να επικοινωνούν, 
να ενσωματώνονται, να αξιολογούν και να συμμετέχουν στο αστικό γίγνεσθαι. Η ανθρωπιστική 
και η πολιτική της παράμετροι είναι πολύ ισχυρές (Βλαστός, Μπακογιάννης). 

Το 2001, το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε., περιγράφει τη βιώσιμη μεταφορά ως 
ένα σύστημα που:  

1. Επιτρέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων ατόμων, επιχειρήσεων και κοινωνιών ως προς 
την προσπελασιμότητα και αναπτυξιακές διαδικασίες με τρόπο ασφαλή που προωθεί την 
υγεία ανθρώπων και οικοσυστημάτων και διασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην κατανομή των 
αγαθών αυτών εντός των γενεών αλλά και μεταξύ αυτών και των επόμενων. 

2. Είναι οικονομικά προσιτό, λειτουργεί δικαία και αποτελεσματικά, προσφέρει εναλλακτικές 
μετακινήσεις και την δυνατότητα επιλογής του τρόπου μεταφοράς και υποστηρίζει τόσο τις 
ανταγωνιστικές οικονομίες, όσο και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη 

3. Περιορίζει τις εκπομπές ρύπων και την παραγωγή αποβλήτων στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων/ ορίων του πλανήτη να τα απορροφά, χρησιμοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στο όριο ή κάτω από τον ρυθμό παραγωγής τους, χρησιμοποιεί τις μη ανανεώσιμες 
πηγές με ρυθμό αντίστοιχο αυτού τις παραγωγής υποκατάστατων πόρων δηλαδή στο όριο ή 
κάτω από τον ρυθμό ανάπτυξης των ανανεώσιμων υποκατάστατων, ενώ ταυτόχρονα 
φροντίζει και για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών στο έδαφος και την παραγωγή θορύβου. 

Για να επιτευκτούν οι παραπάνω στόχοι πρέπει η βιωσιμότητα ως φιλοσοφία να λαμβάνεται 
υπόψη στον μελλοντικό σχεδιασμό των πόλεων. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη μιας 
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διαδικασίας σχεδιασμού περισσότερο βιώσιμης και ολοκληρωμένης μέσα από την οποία να 
εντοπίζονται και να υλοποιούνται οι κατάλληλες πολιτικές για την επίτευξη των στόχων. 

 

3.2.2 Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Κατευθύνσεις  προς τη Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα 

Ο σχεδιασμός για τη βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες 
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και δεκαετίες, η ΕΕ μέσα από διάφορες 
πρωτοβουλίες, σύσταση ομάδων εργασίας, ανάπτυξη δικτυώσεων, εκδόσεις κειμένων και 
οδηγιών και πλήθος άλλων δράσεων επιχειρεί να ωθεί τα κράτη μέλη της στην υιοθέτηση 
πολιτικών προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Με αρχή την Πράσινη Βίβλο για τη διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας (2007), 
η Ευρώπη μέχρι και σήμερα (2017) έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τη βελτίωση των 
μετακινήσεων, την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας κ.α. που εξειδικεύονται σε 
συγκεκριμένους στόχους (όπως για παράδειγμα η μείωση κατά 50% της χρήσης των 
οχημάτων συμβατικών καυσίμων έως το 2030 και εξάλειψή τους από τις πόλεις έως το 2050 
-Transport White Paper 2011) https://www.svak.gr/biosimi-kinitikotita  (Βλαστός ομάδα ΕΜΠ) 

Στην Πράσινη Βίβλο (2007) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λόγο για την αστική βιώσιμη 
κινητικότητα (GREENPAPER – Towards a new culture for urban mobility),στα πλαίσια των 
στόχων και δράσεων για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων με συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις για την εφαρμογή βιώσιμων μεταφορικών συστημάτων, όπως η βελτίωση της 
δημόσιας συγκοινωνίας και η ενθάρρυνση ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή μετακίνηση, 
ποδήλατο). Σαν αποτέλεσμα, υιοθετήθηκε το 2009 το Σχέδιο Δράσης για την Αστική 
Κινητικότητα το οποίο απαιτεί την αύξηση υιοθέτησης στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας στην Ευρώπη. (www.ypeka.gr) 

Ακολουθώντας το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αστική κινητικότητα που 
απαιτεί την υιοθέτηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Ευρώπη και για να 
προωθηθεί η εφαρμογή τους συντάχθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τεύχος 
με κατευθυντήριες γραμμές – οδηγίες με τίτλο «Οδηγίες για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση 
ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας », 2014. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν 
περιγραφή του περιεχομένου των ΣΒΑΚ, τους στόχους των ΣΒΑΚ, τα χαρακτηριστικά τους, 
τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του, και αναλυτική περιγραφή των βημάτων που πρέπει 
να ακολουθούνται κατά την εκπόνησή τους. 

Ανάμεσα στις σημαντικές ενέργειες για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 
ήταν και η δημιουργία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας του Παρατηρητηρίου Αστικής 
Κινητικότητας ELTIS  http://www.eltis.org/el/content/shetika-me-eltis.  

Το παρατηρητήριο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών 
της Κομισιόν και στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών στον τομέα 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται στον τομέα των 
μεταφορών καθώς και σε συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αστικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης, της υγείας, της ενέργειας και των περιβαλλοντικών επιστημών. Το 
Eltis, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 10 έτη, αποτελεί πλέον το κύριο 
παρατηρητήριο της Ευρώπης για θέματα αστικής κινητικότητας. Παρέχει τις πληροφορίες, τις 
καλές πρακτικές, τα εργαλεία και τους διαύλους επικοινωνίας που απαιτούνται ώστε να 
μετατραπούν οι πόλεις σε πρότυπα βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Επίσης περιέχει κόμβο 
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πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι Δήμοι να αναπτύξουν και να 
υλοποιήσουν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  

Η πλατφόρμα του CIVITAS Initiative είναι ένα ακόμα εργαλείο για την υποστήριξη των ΣΒΑΚ. 
Το CIVITAS είναι μία πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός δικτύου πόλεων που στοχεύει σε 
πιο καθαρές και καλύτερες μεταφορές στην Ευρώπη. Το δίκτυο αυτό ενθαρρύνει την πολιτική 
δέσμευση, τις νέες εμπορικές λύσεις και προσφέρει χρηματοδότηση και ανταλλαγή γνώσεων 
με στόχο τη δημιουργία και κεφαλαιοποίηση της γνώσης και την καλύτερη διασύνδεση με πιο 
βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Παρέχει λύσεις σε μία σειρά θεμάτων, όπως τα καθαρά 
καύσιμα και οχήματα, η συλλογική μετακίνηση, οι στρατηγικές ζήτησης, η διαχείριση 
κινητικότητας, η ασφάλεια, η αποθάρρυνση της χρήσης του ΙΧ, η τροφοδοσία, η τηλεματική, ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η εμπλοκή του κοινού. Παρουσιάζει με πληρότητα τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του CIVITAS και λεπτομέρειες 
σχετικά με τα μέτρα και τα έργα που εκτελούνται στις πόλεις που συμμετέχουν.  Περιλαμβάνει 
μία διαδικτυακή βάση δεδομένων, με περισσότερα από 100 εξειδικευμένα εργαλεία και 
μεθοδολογίες που βοηθούν την τοπική αυτοδιοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα 
εργαλεία/ μεθοδολογίες που αρμόζουν στις κάθε φορά τοπικές συνθήκες. Περιλαμβάνει μια 
σειρά από εκδόσεις που παρουσιάζουν σύνθετα ζητήματα σχετικά με τα ΣΒΑΚ. 

Στα πλαίσια του προγράμματος CIVITAS εντάσσεται και το πρόγραμμα CIVITAS 
DESTINATION το οποίο θα εφαρμόσει και θα αξιολογήσει μια σειρά ολοκληρωμένων 
δράσεων για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας  σε έξι μικρές και μεσαίες νησιωτικές 
πόλεις με μεγάλη τουριστική ζήτηση. Είναι το πρώτο πρόγραμμα CIVITAS που συνδέει τη 
βιώσιμη κινητικότητα και τον τουρισμό και έχει ως στόχο να βοηθηθούν οι τουριστικές πόλεις 
να ανταπεξέλθουν στις νέες τάσεις του τουρισμού και να προσαρμόσουν το σύστημα 
μετακινήσεων τους στις νέες απαιτήσεις με οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την κινητικότητα 
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες (http://civitas.eu/destinations) 

Σε έξι τουριστικές πόλεις αναπτύσσεται ένα σύνολο από  καινοτόμες δράσεις με σκοπό να 
εφαρμοστούν μέτρα βιώσιμης κινητικότητας και δράσεις που θα δώσουν ‘έξυπνες’ λύσεις 
βιώσιμης κινητικότητας τόσο για τους επισκέπτες/τουρίστες όσο και για τους κατοίκους μέσω 
της καινοτομίας και της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Οι λύσεις αυτές στοχεύουν 
στη βελτίωση της αστικής προσβασιμότητας, την οικονομική αποδοτικότητα και ολοκλήρωση 
των μεταφορικών υποδομών και την μείωση των  εκπομπών και της κατανάλωσης ενέργειας. 
Οι στρατηγικοί στόχοι έργου είναι η δημιουργία τοπικής οικονομίας πιο ζωντανής και χωρίς 
αποκλεισμούς, περισσότερη και ποιοτικότερη εισροή τουριστών, περισσότερες και καλύτερες 
επιλογές πρόσβασης από / προς τον τόπο προορισμού, περισσότερες και καλύτερες επιλογές 
κινητικότητας διαθέσιμες στον προορισμό, μείωση της οδικής συμφόρησης, μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπές CO2-χαμηλότερη τοπική ρύπανση, μεγαλύτερη 
ασφάλεια, πιο υγιή ταξίδια και τοπικό περιβάλλον. 

Για τα ελληνικά δεδομένα, στοιχεία για την βιώσιμη κινητικότητα και τα ΣΒΑΚ μπορούν να 
αναζητηθούν στον ιστότοπο της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (https://www.svak.gr/mbk-smu-gr) στον οποίο συγκεντρώνεται πολύτιμη 
πληροφορία που αντικατοπτρίζει την πείρα που έχει συσσωρευτεί από την πολύχρονη 
ενασχόληση της ομάδας του ΕΜΠ με την βιώσιμη κινητικότητα.  

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν επίσης στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=628&language=el-GR   και 
στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ)   http://www.svakguide.imet.gr/ 
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Διάγραμμα 8: Σχέδιο υλοποίησης ΣΒΑΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Οδηγίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, 1/2014 

 

 

3.2.3 Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ  

 

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν στρατηγικά πλάνα, σχεδιασμένα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, στις πόλεις και στα προάστια αυτών έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η ποιότητα ζωής. «Κτίζουν» επάνω στις υφιστάμενες 
πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ολοκλήρωσης, της συμμετοχής και 
της αξιολόγησης.  

Η διαδικασία σχεδιασμού διαφοροποιείται  σε σχέση με τις υφιστάμενες, ‘παραδοσιακές’ 
προσεγγίσεις συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Βασική διαφορά του ΣΒΑΚ σε σχέση με τις 
κλασσικές διαδικασίες σχεδιασμού των αστικών μετακινήσεων, είναι αρχικά ότι δίνει έμφαση  
στον άνθρωπο και όλους του χρήστες του οδικού συστήματος μεταφορών βάζοντας σε 
δεύτερη προτεραιότητα την μηχανοκίνητη κυκλοφορία και κυρίως το ΙΧ αυτοκίνητο. Εξετάζει 
την πόλη ως σύνολο από επιμέρους αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία όπως χρήσεις γης, 
οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες, περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία και όχι με 
επίκεντρο την ανάπτυξη των οδικών υποδομών με στόχο την αύξηση της κυκλοφοριακής 
ικανότητας και ταχύτητας των οχημάτων. Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία και τον 
συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, στη μελέτη των «καλών πρακτικών» και στην ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού ενώ δεν αποτελεί μόνο μία διαδικασία 
εφαρμογής βραχυπρόθεσμων μέτρων τοπικής κλίμακας αλλά συνδυασμού μέτρων με βάση 
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ένα μακροχρόνιο όραμα που έχει ως κεντρική ιδέα την ενθάρρυνση αλλαγής της στάσης 
απέναντι στην κινητικότητα και την προώθηση εναλλακτικών και φιλικών μέσων μεταφοράς. 
Εισάγει την διαδικασία της εκτεταμένης αξιολόγησης των επιπτώσεων από τις επεμβάσεις 
καθώς  μια διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης. 

Η Γενική διεύθυνση για τις εσωτερικές πολιτικές της Ε.Ε. στον τομέα των μεταφορών και 
ειδικότερα των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα 
βασικά χαρακτηριστικά παρόμοιων σχεδίων κινητικότητας που εφαρμόστηκαν σε ορισμένες 
μελέτες περιπτώσεων σε ευρωπαϊκές πόλεις (European Parliament, 2010: 49). Τα 
χαρακτηριστικά αυτά στοιχεία τα οποία πρέπει να εισαχθούν και στα ΣΒΑΚ  είναι: 

Συνάφεια: Τα σχέδια περιέχουν στόχους που ευθυγραμμίζονται με τις ευρύτερες εθνικές 
στρατηγικές για τη μείωση των προβλημάτων κινητικότητας και πιο συγκεκριμένα στον 
μετριασμό των επιπτώσεων όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα και γενικότερα στο αστικό 
και φυσικό περιβάλλον.  

Μακροπρόθεσμο όραμα: Μακροπρόθεσμη στρατηγική και όραμα για την κινητικότητα και τις 
αστικές χρήσεις γης στην εκάστοτε περιοχή μελέτης.  

Παρακολούθηση: Το μακροπρόθεσμο όραμα απαιτεί συχνή παρακολούθηση και έλεγχο 
καθώς και περιοδική ανασκόπηση όσον αφορά στην εφαρμογή και επίτευξη των στόχων και 
μέτρων του σχεδίου.  

Ολοκλήρωση: Η οριζόντια (μεταξύ των πολιτικών) και κάθετη ολοκλήρωση (μεταξύ των 
επιπέδων διακυβέρνησης), αποτελεί προαπαιτούμενη διαδικασία για την εξαγωγή των 
καταλληλότερων σκοπών, στόχων και μέτρων.  

Αποδοχή: Η συμμετοχή του κοινού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την επιτυχία του σχεδίου. Μία 
διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους συσχετιζόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη η οποία βασίζεται σε ξεκάθαρους στόχους που αντικατοπτρίζουν την 
υφιστάμενη κατάσταση, έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση του περιεχομένου του σχεδίου με 
αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού αποδοχής από τους πολίτες.  

Ετσι με βάση τις υφιστάμενες πρακτικές και τα ρυθμιστικά πλαίσια, τα βασικά χαρακτηριστικά 
ενός ΣΒΑΚ είναι:  

o Μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης. 

o Ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης. 

o Συμμετοχική προσέγγιση: εμπλοκή πολιτών και τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης  

o αποφάσεων, υλοποίησης μέτρων και αξιολόγησης; Δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων για 
τη διαχείριση πολύπλοκων ζητημάτων σχεδιασμού; Διασφάλιση ισότητας των δύο φύλων. 

o Ενοποιημένη προσέγγιση πρακτικών και πολιτικών μεταξύ: των διαφόρων τομέων (π.χ. 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας, ασφάλειας, διαχείρισης χρήσεων γης), των διαφόρων 
επιπέδων διοίκησης (π.χ. δήμος, περιφέρεια, πολεοδομικό συγκρότημα) και 

o των διαφόρων γειτονικών αστικών περιοχών (π.χ. ενδοδημοτικών, ενδοπεριφερειακών). 

o Αξιολόγηση υφιστάμενων και μελλοντικών επιδόσεων:  Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων 
στόχων προερχόμενων από βραχυπρόθεσμους στόχους και πάντα στη βάση μιας 
συνολικής βιώσιμης στρατηγικής (κριτήρια οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας). 
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o Θεώρηση του κόστους και των ωφελειών, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρύτερα κοινωνικά 
κόστη και ωφέλειες. 

o Τακτική παρακολούθηση, εξέταση και υποβολή εκθέσεων.  Η εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ 
παρακολουθείται στενά, ενώ η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων του σχεδίου 
αξιολογείται τακτικά βάσει ενός καθορισμένου πλαισίου δεικτών. 

 

3.2.4 Αρχές και βήματα εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ  

Τα ΣΒΑΚ είναι στρατηγικά σχέδια που γίνονται σε επίπεδο πόλης τα οποία θα πρέπει να 
προτείνουν λύσεις και μεθοδολογία υλοποίησης  επεμβάσεων για συγκεκριμένες ανάγκες και 
προβλήματα της πόλης. Η εκπόνηση των ΣΒΑΚ θα έχει ως ελάχιστες βασικές αρχές 
σχεδιασμού: 

 

- την εξασφάλιση καλύτερης προσβασιμότητας / προσπελασιμότητας και 
άνεσης για όλους, τους χρήστες και την διευκόλυνση της μετακίνησης των 
ΑμΕΑ, 

- την μείωση κυκλοφοριακού φόρτου με την αποθάρρυνση χρήσης ΙΧ, 
- την βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων,  
- την μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα μέσα μεταφοράς,  
- την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας μεταφορών ανθρώπων και 

εμπορευμάτων  
- την μείωση του κόστους μετακίνησης,  
- την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού 

περιβάλλοντος 
- την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δράσεων 

 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες για την εκπόνηση και υλοποίηση των ΣΒΑΚ, τα ΣΒΑΚ υλοποιούνται 
μέσα από μία διαδικασία 4 φάσεων, 11 βημάτων και 32 δράσεων που αποτελούν μέρος ενός 
συνεχούς κύκλου σχεδιασμού και διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης. 

Ειδικότερα οι φάσεις του σχεδίου είναι τέσσερις (4) και σύμφωνα με το ΕLTIS είναι: 

- Α. Σωστή προετοιμασία 

- Β. Λογικό και διαφανές πλαίσιο στόχων 

- Γ. Εκπόνηση του σχεδίου 

- Δ. Εφαρμογή του σχεδίου 

 

και αναλύονται στα παρακάτω βήματα: 

 

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

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

 

 

3.3 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΒΑΚ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ & ΕΛΛΑΔΑ 

Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με το κομμάτι των ΣΒΑΚ που αναφέρεται στην ανάπτυξη και 
επιλογή κατάλληλων μέτρων μέσω των οποίων δύνονται λύσεις στα προβλήματα που 
εντοπίστηκαν κατά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάσταση και επιτυγχάνονται οι στόχοι 
που έχουν τεθεί. Σκοπός του κεφαλαίου είναι : 

- η παρουσίαση και κατηγοριοποίηση των μέτρων που εφαρμόζονται στα πλαίσια των 
ΣΒΑΚ όπως έχει προκύψει από την εφαρμογή τους σε διάφορες πόλεις (στην Ευρώπη 
και διεθνώς) και καταγράφεται στις σχετικές έρευνες καθώς και η παρουσίαση της 
σύνδεσης με τους στόχους του ΣΒΑΚ  
 

- τη συγκέντρωση και παρουσίαση καλών πρακτικών για τα μέτρα αυτά όπως έχουν 
καταγραφεί από την υλοποίηση των ΣΒΑΚ σε πόλης της Ελλάδας και της Ευρώπης.  

 

3.3.2 Υιοθέτηση μέτρων για την βιώσιμη αστική κινητικότητα  

Το ΣΒΑΚ αποτελεί την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενισχύει την ισορροπημένη 
ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς 
τρόπους μετακίνησης. Δεν αποτελεί απλά μία διαδικασία εφαρμογής μέτρων που 
περιορίζονται σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην καλύτερη ροή της 
κυκλοφορίας των οχημάτων και στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου αλλά στοχεύει και 
στην αλλαγή της στάσης των χρηστών απέναντι στην κινητικότητα και στη ενθάρρυνση τους 
να κάνουν χρήση περισσότερο βιώσιμων μέσων μεταφορών. Τονίζεται συχνά ότι η βιώσιμη 
κινητικότητα στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των οδικών υποδομών για όλους τους  
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χρήστες που πρακτικά σημαίνει λιγότερα αυτοκίνητα και εξασφάλιση περισσότερου  χώρου 
για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες. 

Υπάρχει μια ευρεία γκάμα πιθανών μέτρων. Η αναγνώριση των καταλληλότερων μέτρων για 
τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες απαιτεί την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η 
επιλογή των μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. καθοδηγείται όχι μόνο από την αποτελεσματικότητα, αλλά 
και από την οικονομική αποδοτικότητα. Ειδικά σε περιόδους περιορισμένων κονδυλίων για τις 
αστικές μεταφορές και την κινητικότητα, είναι σημαντικό οι πόροι που δαπανώνται να 
χρησιμοποιούνται με την μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Αυτό απαιτεί μία βασική αξιολόγηση 
των επιλογών με γνώμονα τα κόστη και τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των 
οποίων δεν μπορούν εύκολα να μετρηθούν ή να αποτιμηθούν, όπως εκείνα που σχετίζονται 
με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ή τις επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα.  

Ανάλογα με το είδος της επέμβασης τα μέτρα που περιλαμβάνει ένα ΣΒΑΚ μπορούν να 
χωριστούν γενικά σε Μέτρα Πολιτικής/ Στρατηγικής, σε Μέτρα Διαχείρισης της Κινητικότητας 
και Επικοινωνιακά, σε Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις υποδομών στο χώρο και σε 
Κανονιστικά Μέτρα https://www.svak.gr/odigies-metra 

Μέτρα Πολιτικής ή Μέτρα Στρατηγικής καλούνται τα μέτρα εκείνα που προωθούν μία πολιτική 
για την ενίσχυση ενός μέσου (π.χ. της Δημόσιας Συγκοινωνίας). Μέτρο Πολιτικής μπορεί να 
είναι ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση του ποδηλάτου ή της δημόσιας συγκοινωνίας.  

Μέτρα Διαχείρισης της Κινητικότητας και Επικοινωνιακά Μέτρα καλούνται τα μέτρα εκείνα που 
επιχειρούν να επικοινωνήσουν τη διαφορετική λογική που φέρνει ένα ΣΒΑΚ στην πόλη, είτε 
γενικά είτε σε έναν τομέα (π.χ. καμπάνια ενημέρωσης για τη χρήση ποδηλάτου/ δημόσιας 
συγκοινωνίας σε μία πόλη).   

Μέτρα Παρεμβάσεων Υποδομών στο χώρο καλούνται όλα εκείνα τα μέτρα εκείνα επιχειρούν 
να εισάγουν μία παρέμβαση στην πόλη μέσω μίας ανάπτυξης ή ενίσχυσης υποδομής. Μέτρο 
παρέμβασης μπορεί να είναι ένας χώρος στάθμευσης ποδηλάτου, μία νέα υποδομή μέσου 
σταθερής τροχιάς, ένας ποδηλατόδρομος. 

Κανονιστικά Μέτρα καλούνται τα μέτρα εκείνα που ρυθμίζουν ζητήματα μετακινήσεων στο 
επίπεδο της πόλης. Κανονιστικό μέτρο μπορεί να είναι ο περιορισμός μηχανοκίνητων 
οχημάτων σε μία περιοχή μόνιμου ή εποχιακού χαρακτήρα, ο καθορισμός μίας περιοχής 
χαμηλών εκπομπών. 

 

Το πρόγραμμα CIVITAS χρησιμοποιεί  μια πιο εξειδικευμένη κατηγοριοποίηση 
κατατάσσοντας τα μέτρα σε δέκα βασικές θεματικές ενότητες. Οι δέκα αυτές ομάδες 
αναγνωρίστηκαν ως τα βασικά συστατικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
βιώσιμη κινητικότητα για τη διαμόρφωση πλαισίου σχεδιασμού, την ανάπτυξη πολιτικής για 
την κινητικότητα και την καθιέρωση συνεργασιών μεταξύ των πόλεων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα. Οι θεματικές ενότητες είναι: 

1. Ζωή χωρίς αυτοκίνητο - Λιγότερη εξάρτηση από το ΙΧ αυτοκίνητο (Car-
Independent Lifestyles),  που περιλαμβάνει επιμέρους ζητήματα όπως η πιο αποδοτική 
χρήση του ΙΧ με προώθηση πολιτικών όπως ο Συνεπιβατισμός ( Car Sharing/Car pooling), 
Bike sharing, δημιουργία ασφαλούς και ελκυστικού περιβάλλοντος για την πεζή 
μετακίνηση και την μετακίνηση με ποδήλατο. 

2. Μαζικά Μέσα Μεταφοράς (Collective Passenger Transport),  που περιλαμβάνει 
θέματα όπως καθαροί και ενεργειακά αποδοτικοί στόλοι δημόσιας συγκοινωνίας, νέα 
συστήματα για την έκδοση των εισιτηρίων, νέες ολοκληρωμένες μορφές υπηρεσιών ΔΣ, 
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πρόσβαση για ηλικιωμένους και ΑμεΑ,  καινοτόμα συστήματα δημόσιας  συγκοινωνίας, 
ολοκλήρωση συστήματος μεταφορών, συστήματα διαχείρισης και χρηματοδότησης των 
ΜΜΜ.  

3. Στρατηγικές διαχείρισης της ζήτησης (Demand Management Strategies), που αφορά 
θέματα όπως περιορισμούς στην πρόσβαση στην πόλη, καθορισμό περιβαλλοντικών 
ζωνών, χρέωση συμφόρησης, διαχείριση των χώρων στάθμευσης. 

4. Ασφάλεια και προστασία (Safety & Security), με θέματα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας μετακίνησης κυρίως των ευάλωτων ομάδων χρηστών, τη βελτίωση των 
υποδομών για τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης, τις εκστρατείες ενημέρωσης για την 
χρήση βιώσιμων μέσων μετακίνησης. 

5. Οργάνωση και ολοκληρωμένος σχεδιασμός των μεταφορών (Integrated Planning), 
που περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των μέσων 
μεταφορών, την συνεργασία μεταξύ φορέων σχεδιασμού και τη σύνδεση με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.  

6. Ευφυή συστήματα διαχείρισης μεταφορών και πληροφοριών (Τηλεματική) 
(Transport Telematics), που αφορά τις εφαρμογές της τηλεματικής και της τεχνολογίας και 
των δυνατοτήτων των ευφυών συστημάτων για την καλύτερη λειτουργία των μέσων 
μαζικής μεταφοράς όπως το ηλεκτρονικό εισιτήριο, εφαρμογές διαχείρισης της 
κυκλοφορίας,  παρακολούθηση της κυκλοφορίας, προτεραιότητα κίνησης στα ΜΜΜ, 
πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων για πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, διαχείριση 
του στόλου, δυναμική πληροφόρηση του επιβατικού κοινού κ.α.. 

7. Διαχείριση αστικών εμπορευματικών μεταφορών (Urban Freight Logistics), με 
θέματα για την ανάπτυξη ‘καθαρής’ αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας 

8. Καθαρά οχήματα και καύσιμα (Clean Fuels & Vehicles), που αφορά την εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών για καθαρότερα οχήματα και εναλλακτικά καύσιμα. 

9. Διαχείριση κινητικότητας - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση (Mobility 
Management),  που αφορά τις εκστρατείες πληροφόρησης των χρηστών, την  καθιέρωση 
συστήματος βαθμών επιβράβευσης για τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών και άλλων 
βιώσιμων επιλογών μετακίνησης σε αντικατάσταση του ΙΧ. 

10. Συμμετοχή των πολιτών (Public Involvement),  που περιλαμβάνει δράσεις για την 
καταγραφή της γνώμης των πολιτών/χρηστών.  

 

Κάθε θεματική ενότητα μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλα μέτρα ανά τομέα παρέμβασης. 
Ενδεικτικά μέτρα ΣΒΑΚ  που όπως καταγράφονται από την εμπειρία σε θέματα προώθησης 
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι (https://www.svak.gr/odigies-metra)  : 

 

Για την προώθηση της Πεζής μετακίνησης  

o Διαμόρφωση δικτύου πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας 

o Δημιουργία πράσινων διαδρομών 

o Δημιουργία νέων ή διαπλάτυνση υφιστάμενων πεζοδρομίων 

o Δημιουργία καθαρής όδευσης κίνησης πεζών πλάτους κατ’ ελάχιστον 1,5μ. 
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o Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού επί του πεζοδρομίου σε ειδική διαμόρφωση εκτός 
όδευσης κίνησης πεζού 

o Δημιουργία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου 

o Εξασφάλιση προσβασιμότητας σε διασταυρώσεις 

o Εξασφάλιση προσβασιμότητας πεζού σε στάσεις και σταθμούς ΜΜΜ 

 

Για τη προώθηση του Ποδήλατου 

o Διαμόρφωση δικτύου ποδηλάτου 

o Διαμόρφωση λωρίδων και διαδρομών ποδηλάτου 

o Διαμόρφωση οδών μικτής χρήσης 

o Δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτου 

o Δυνατότητα μεταφοράς ποδηλάτου στα ΜΜΜ 

o Δημιουργία δυνατότητας πολυτροπικής μετακινησης 

o Ασφαλής ενσωμάτωση ποδηλάτων στο χώρο κίνησης του πεζού, του ΙΧ και του 
λεωφορείου 

o Διαμορφώσεις ασφαλούς κίνσης του ποδηλάτου στις διαστευρώσεις 

 

Για την ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

o Αναδιοργάνωση των διαδρομών και διαμόρφωση νέων διαδρομών ΜΜΜ 

o Διαμορφώσεις νέων στάσεων και σταθμών ΜΜΜ 

o Ανακατανομή της χρήσης της διαθέσιμης οδικής υποδομής προς όφελος των ΜΜΜ 

o Αντιμετώπιση της εποχικής διακύμανσης μετακινούμενων με ΜΜΜ (π.χ. λόγω τουρισμού) 

o Δημιουργία πολυτροπικής μετακίνησης 

o Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών διαχείρισης της δημόσιας στγκοινωνίας 

o Θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση της χρήσης των ΜΜΜ 

 

Για τη Διαχείριση κυκλοφορίας και τη χρήση των ΙΧ 

o Ιεράρχηση οδικού δικτύου 

o Δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας 

o Περιορισμός στάθμευσης παρά την οδό 

o Αποτροπή παράνομης στάθμευσης 

o Τιμολογιακή πολιτική που να αποθαρρύνει τη χρήση ΙΧ στις μετακινήσειςαπό/προς την 
εργασία 

o Ανάπτυξη χώρων στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου και περιφερειακά των γειτονιών 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
121 

o Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος στάθμευσης (κάτοικοι, επισκέπτες, ειδικά 
οχήματα) 

 

Για τη Διαχείριση της ταχύτητας και οδική ασφάλεια 

o Μείωση του ορίου ταχύτητας σε γειτονιές (20-30 χλμ/ω) 

o Διαμόρφωση υποδομών αποτροπής αύξησης ταχύτητας (σαμαράκια, υπερυψωμένες 
διαβάσεις κ.α.) 

o Διαμορφώσεις ήπιας κυκλοφορίας 

o Επικαιροποίηση τοποθέτησης σήμανσης για την αποτροπή εμποδιζόμενων ατόμων 

o Συστηματικός έλεγχος σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης) και ορατότητας 

 

Για τη εισαγωγή Καινοτόμων τρόπων μετακίνησης 

o Εφαρμογή car pooling (συνεπιβατισμός-συλλογική χρήση αυτοκινήτου) 

o Εφαρμογή car sharing (κοινόχρηστη χρήση αυτοκινήτου) 

o Εφαρμογή συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 

o Θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση των καινοτόμων τρόπων μετακίνησης 

 

Για τη χρήση Καθαρών οχημάτων 

o Αντικατάσταση στόλου οχημάτων ΜΜΜ 

o Διαμόρφωση δημόσιας υποδομής φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

o Θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης 

 

Για την Εφαρμογή Καινοτόμου Τεχνολογίας - Ευφυή συστήματα 

o Ανάπτυξη τηλεματικής και παρακολούθησης στόλου για ΜΜΜ, δημοτικού στόλου, 
απορριματοφόρων 

o Διαμόρφωση συστήματος καθοδήγησης βέλτιστης διαδρομής (routing) 

o Εισαγωγή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα ΜΜΜ 

o Σύστημα ελέγχου πρόσβαση ΙΧ και αστυνόμευσης παραβάσεων 

o Τεχνολογία πληροφόρησης/καθοδήγησης για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης αυτόματης 
πληρωμής κ.α. 

 

Για τη Διαχείριση τροφοδοσίας – logistics 

o Διαχείριση στόλου τροφοδοσίας 

o Ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων 

o Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών διαχείρισης 
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Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες εκπόνησης ΣΒΑΚ , τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθηθούν κατά την επιλογή μέτρων στα πλαίσια εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ είναι η 
επαναξιολόγηση του πλαισίου των διαθέσιμων πόρων για την εφαρμογή των μέτρων, ο 
προσδιορισμός των επιλογών για τη δημιουργία των πακέτων μέτρων, η διασφάλιση της 
σύνδεσης των μέτρων με τους στόχους του ΣΒΑΚ και η αξιολόγηση της πιθανής 
αποτελεσματικότητας των μέτρων. 

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων αποτελεί τον πυρήνα της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας και είναι γενικά αποδεκτό ότι οι προκλήσεις - προβλήματα της αστικής 
κινητικότητας αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά με την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
πακέτων μέτρων και όχι μεμονωμένων μέτρων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα μεμονωμένα μέτρα 
μπορούν να έχουν μόνο περιορισμένο αντίκτυπο, ενώ αντίθετα τα πακέτα μέτρων μπορούν 
να αλληλοενισχύονται μεταξύ τους καθώς και να αξιοποιήσουν τις συνέργιες. Γενικά είναι καλή 
πρακτική η ενσωμάτωση των μέτρων με το σχεδιασμό άλλων τομεακών δράσεων όπως το 
περιβάλλον, η υγεία κ.α. Η τελική επιλογή μέτρων πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης 
με τους εμπλεκόμενους φορείς.  

 

3.3.3 Σύνδεση μέτρων με τους στόχους του ΣΒΑΚ 

Η γνώση της πιθανής αποτελεσματικότητας ενός μέτρου όπως προέκυψε από την εμπειρία 
εφαρμογής του καθώς και ο βαθμός που μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση των 
προβλημάτων και την επίτευξη των στόχων και του οράματος είναι ένα σημαντικό εργαλείο 
για όλου όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ. Σε μια έκθεση της 
πρωτοβουλίας CIVITAS-CATALIST, η οποία υποστηρίζει τη διάδοση και μεταφορά βέλτιστων 
πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αναπτυχθεί η ακόλουθη τυπολογία των 
προκλήσεων αναφορικά με τις αστικές πολιτικές και τα πιθανά μέτρα ανάδρασης: 

Προκλήσεις αναφορικά με τις πολιτικές 

Υγεία: Πώς θα δημιουργηθεί ένα υγιές περιβάλλον για τους πολίτες. 

Συμφόρηση: Πώς θα δημιουργηθεί μια οικονομικά βιώσιμη και προσβάσιμη πόλη. 

Ασφάλεια: Πώς θα διασφαλιστεί ασφαλές αστικό περιβάλλον και ασφαλής κινητικότητα. 

Συμμετοχή: Πώς θα εμπλακούν οι πολίτες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς. 

Στρατηγικός σχεδιασμός: Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι θα ικανοποιούνται οι ανάγκες κινητικότητας της κοινωνίας και των πολιτών. 

Κλιματική αλλαγή: Πώς θα μειωθούν οι εκπομπές από τις αστικές μεταφορές που σχετίζονται 
με την κλιματική αλλαγή, γεγονός που θα συνεισφέρει στην επίτευξη των τοπικών, εθνικών 
και παγκόσμιων στόχων για την κλιματική αλλαγή (ως επιπρόσθετη και υποκείμενη παγκόσμια 
πρόκληση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις πολιτικές αστικής κινητικότητας). 

 

Πεδία μέτρων – Λύσεις 

 Καθαρά οχήματα και καύσιμα. 
 Διαχείριση αστικών εμπορευματικών μεταφορών. 
 Στρατηγικές διαχείρισης ζήτησης (περιορισμούς στις προσβάσεις, περιβαλλοντικές 

ζώνες, χρέωση συμφόρησης). 
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 Διαχείριση κινητικότητας (οργανισμοί για την κινητικότητα, σύστημα βαθμών 
επιβράβευσης για τη χρήση των ΔΣ και άλλων βιώσιμων επιλογών μετακίνησης σε 
αντικατάσταση του ΙΧ). 

 Συλλογικές επιβατικές μεταφορές (νέες μορφές υπηρεσιών ΔΣ, πρόσβαση για 
ηλικιωμένους και ΑμεΑ, ολοκλήρωση συστήματος μεταφορών). 

 Τηλεματική (ηλεκτρονικό εισιτήριο, διαχείριση κυκλοφορίας, πληροφορία 
μετακίνησης). 

 Επιλογές κινητικότητας λιγότερο εξαρτώμενες από το ΙΧ (CarSharing, Carpooling, 
πεζή μετακίνηση, μετακίνηση με ποδήλατο). 

Με βάση την παραπάνω τυπολογία έγινε η συσχέτιση των προκλήσεων και των πιθανών 
λύσεων και καταγράφηκε ο βαθμός που επηρεάζει το κάθε μέτρο-λύση κάθε μία από τις 
προκλήσεις- προβλήματα και που συμβάλει στην εξάλειψή του. Οι ισχυρότερες συνδέσεις 
μεταξύ πεδίων μέτρων - λύσεων και προκλήσεων αστικής κινητικότητας απεικονίζονται στον 
πίνακα 21 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 21: Σχέση πεδίων/μέτρων και λύσεων στην υλοποίηση των ΣΒΑΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Έργο CiViTAS CATALIST – CiViTAS Guide for the Urban Transport Professional – 
Results and Lessons of Long Term Evaluation of the CiViTAS Initiative, 2012. 

 

3.3.4 Μέτρα – παρεμβάσεις στις υπό εξέταση περιοχές 

Στα πλαίσια της μελέτης ανάπτυξης ΣΒΑΚ στις υπό εξέταση περιοχές έγινε καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας  και η αξιολόγηση των γενικότερων στοιχείων που 
επηρεάζουν την αστική κινητικότητα υπό το πρίσμα μιας ευρύτερης θεώρησης και των 
αναγκών ενός γενικότερου σχεδιασμού που εστιάζει όχι μόνο στην κίνηση των οχημάτων (ΙΧ) 
αλλά και στην ενίσχυση των εναλλακτικών, ήπιων μέσων μετακίνησης και της χρήσης των 
ΜΜΜ, μέσω μέτρων και πρακτικών που δεν περιορίζονται σε επεμβάσεις στις οδικές 
υποδομές. 

Η κινητικότητα εξετάστηκε σε σχέση με τις μέχρι τώρα επεμβάσεις με βάση προηγούμενες 
σχετικές μελέτες, με το περιβάλλον συγκοινωνιακού συστήματος και τον ρόλο του κάθε Δήμου, 
με την πολεοδομική και οικιστική οργάνωση και τις χρήσεις γης, με την πυκνότητα του 
πληθυσμού,  με τα στοιχεία του δικτύου και των μεγεθών μετακινήσεων και με τη λειτουργία 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Τα βασικά προβλήματα στις υπό εξέταση περιοχές είναι: 

o Υψηλό ποσοστό χρήσης των ΙΧ – συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. 
o Περιορισμένοι χώροι στάθμευσης. 
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o Μεγάλοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και σημαντικά αυξημένη ανάγκη μετακινήσεων κατά 
τις τουριστικές περιόδους σε σχέση με την τυπική περίοδο. 

o Περιορισμοί στην ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών – έλλειψη διαδρομών πεζών για τις 
καθημερινές ανάγκες μετακίνησης. 

o Περιορισμοί για τη χρήση ποδηλάτου. 
o Μη ανταγωνιστικό (έναντι του αυτοκινήτου) σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών  

 

Με βάση τα αποτελέσματα της καταγραφής και της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης 
στις υπό εξέταση περιοχές, τις ανάγκες της κάθε περιοχής και τις δυνατότητες επέμβασης στο 
οδικό περιβάλλον, οι στόχοι των ΣΒΑΚ θα επιτευχθούν με δράσεις που θα εστιάζουν στις εξής 
αρχές σχεδιασμού:   

o προστασία των ιστορικών στοιχείων και χαρακτήρα των πόλεων  
o προβολή του πολιτιστικού αποθέματος των πόλεων 
o διατήρηση και ανάδειξη της αισθητικής και της φυσιογνωμίας των πόλεων 
o ανάδειξη του ρόλου των πόλεων ως ‘μητροπολιτικών’ κέντρων 
o βελτίωση της ποιότητας και του χαρακτήρα του δημόσιου χώρου 
o κάλυψη / εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών κατά τις τουριστικές περιόδους – 

ευέλικτος σχεδιασμός μέτρων (προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες) 
o ορθολογική/ αποδοτική διαχείριση μετακινήσεων κατά τις περιόδους αιχμής 
o προώθηση των εναλλακτικών, βιώσιμων μέσων μετακίνησης 
o αύξηση των επιλογών μετακινήσεων 
o βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ μέσων μεταφορών 
o αναβάθμιση της λειτουργίας και του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  
o βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στο σύστημα μεταφορών 
o βελτίωση της στάθμευσης 
o αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  
o Ενιαία αντιμετώπιση σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης  
o προώθηση και εφαρμογή συνδυασμένου κυκλοφοριακού – πολεοδομικού 

σχεδιασμού 
o δημιουργία περιβάλλοντος που να ευνοεί τους εναλλακτικούς τρόπους 

μετακίνησης  μέσω της βελτίωσης των συνθηκών προσβασιμότητας και των 
συνθηκών οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες 

o προστασία του περιβάλλοντος 
o βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε τοπικό επίπεδο 
o μείωση των επιπέδων θορύβου 
o βελτιστοποίηση αποδοτικότητας υφιστάμενων υποδομών 
o βελτίωση της ικανοποίησης των πολιτών από το σύστημα μεταφορών. 
o υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, μέσω της βελτίωσης προσβασιμότητας στα 

εμπορικά κέντρα/ζώνες 
o αύξηση της αποτελεσματικότητας διάθεσης πόρων στον τομέα των μεταφορών, 

μέσω της διασύνδεσης με δείκτες αποτελεσματικότητας 

Η επιλογή των κατάλληλων μέτρων θα γίνει μετά από μελέτη της ευρωπαϊκής και διεθνούς 
εμπειρίας στην επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων και την ιεράρχησή τους με βάση την 
αποτελεσματικότητά τους και την οικονομική αποδοτικότητά τους. 

 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
126 

3.3.5 Εργαλεία των καλών πρακτικών 

Ο εντοπισμός και η διερεύνηση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο οδηγεί 
συνήθως τους επιστήμονες σε επεξεργασία βέλτιστων λύσεων στον ίδιο τομέα της επιστήμης 
(π.χ. βιώσιμη αστική κινητικότητα) αλλά σε διαφορετικό περιβάλλον με διαφορετικές 
κοινωνίες, όπου αναδεικνύονται τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να μεταφερθούν και να 
βελτιώσουν την προτεινόμενη λύση στη μελετώμενη περιοχή παρέμβασης. Ο όρος ‘καλή 
πρακτική’ υποδηλώνει μία δοκιμασμένη διαδικασία ή δράση που έχει αποδείξει στην πράξη 
την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που χρησιμοποιεί συχνά 
καλές πρακτικές για την προώθηση ορθών λύσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ‘καλής 
πρακτικής’ είναι η καινοτομία, η αποτελεσματικότητα, η βιωσιμότητα, η δυνατότητα 
αναπαραγωγής κάτω από ίδιες ή όμοιες συνθήκες, και τέλος η δυνατότητα μεταφοράς και 
αξιοποίησής της σε διαφορετικά περιβάλλοντα και από νέους 
χρήστες (https://www.svak.gr/kales-praktikes). 

Ανάμεσα στους στόχους των ευρωπαϊκών οδηγιών εκτός από την περιγραφή της 
διαδικασίας εκπόνησης των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι και η 
εκμετάλλευση της εμπειρίας που έχει συσσωρευτεί από την υιοθέτηση των ΣΒΑΚ σε 
διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Το Ιούνιο του 2010 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δήλωσε την υποστήριξή του για την «ανάπτυξη ΣΒΑΚ σε πόλεις και 
μητροπολιτικές περιοχές και ενθαρρύνει την ανάπτυξη κινήτρων, όπως υποστήριξη 
από ειδικούς και ανταλλαγή πληροφοριών για τη δημιουργία τέτοιων σχεδίων». 

Έτσι μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται στις οδηγίες ενθαρρύνονται  οι 
αρμόδιοι φορείς και όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη στρατηγικών για την βιώσιμη 
κινητικότητα και την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας να μην στηρίζονται 
μόνο στη δική τους εμπειρία αλλά εξετάζουν και την εμπειρία άλλων φορέων, να μελετούν το 
είδος των μέτρων εφάρμοσαν για να αντιμετωπίσουν αντίστοιχα προβλήματα και γενικά να 
λαμβάνουν υπόψη τα παραδείγματα καλής πρακτικής. Επίσης οι οδηγίες ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των πόλεων από την εφαρμογή 
μέτρων για την βιώσιμη κινητικότητα, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος των μεταφορών και 
την καλύτερη αξιοποίηση των οδικών υποδομών. Συνεπώς η υπάρχουσα εμπειρία από 
υφιστάμενες μελέτες, σχέδια και παραδείγματα πόλεων που έχουν εφαρμόσει επιτυχώς 
πολιτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην ανάπτυξη ενός 
ΣΒΑΚ.  

Σε πολλές περιπτώσεις, οι καλές πρακτικές καλύπτουν παραδείγματα από σχέδια αστικής 
κινητικότητας, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν πώς πληρούν τις απαιτήσεις τα των ΣΒΑΚ. 
Σε άλλες περιπτώσεις, οι καλές πρακτικές περιγράφουν διαδικασίες και δραστηριότητες που 
δεν ενσωματώνονται άμεσα στο πλαίσιο των ΣΒΑΚ, αλλά παρέχουν πολύτιμες συμβουλές για 
παρόμοιες δραστηριότητες (π.χ. συμμετοχή πολιτών κατά το σχεδιασμό συγκεκριμένων 
μέτρων) εντός της διαδικασίας σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο στόχος τους 
είναι να παρέχουν ένα χαρτοφυλάκιο παραδειγμάτων από διαφορετικές περιοχές της 
Ευρώπης αποδεικνύοντας ότι η προσέγγιση του καλού σχεδιασμού είναι δυνατή σε 
διαφορετικά πλαίσια. 

 

3.3.6 Παραδείγματα καλών πρακτικών 

Τα παραδείγματα καλής πρακτικής αναζητήθηκαν στην βάση δεδομένων καλών πρακτικών 
όπου περιλαμβάνονται οι δράσεις και τα συμπεράσματα (από την εκπόνηση) ευρωπαϊκών 
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προγραμμάτων σχετικών με την βιώσιμη αστική κινητικότητα, αλλά στα ολοκληρωμένα σχέδια 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας  πόλεων της Ελλάδας και της Ευρώπης  

 

- Λιγότερη εξάρτηση από τα ΙΧ 

Η απεξάρτηση, μερική ή ολική, από τα ΙΧ είναι στις σημερινές συνθήκες βασικό μέλημα του 
αστικού σχεδιασμού σε όλες τις πόλεις και ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα όπου το 
αυτοκίνητο αποτελεί πηγή σημαντική πηγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας και λόγο της 
επικράτησής του και της κατάληψης από αυτό του μεγαλύτερου μέρους των οδικών 
υποδομών στοιχείο όχλησης των υπόλοιπων χρηστών και υποβάθμισης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος.  

Στο αστικό περιβάλλον η κυκλοφοριακή συμφόρηση συχνά αυξάνει το χρόνο ταξιδιού με το 
αυτοκίνητο και, ενίοτε, οι χρήστες των δημόσιων μέσων μεταφοράς, οι ποδηλάτες ή ακόμα 
και οι πεζοί φτάνουν γρηγορότερα στον προορισμό τους. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση 
κοστίζει πολύτιμο χρόνο και αποτελεί οικονομική απώλεια. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 
του Εθνικού Βαθμολογικού Πίνακα Κυκλοφορίας του INRIX,  ο μέσος οδηγός αυτοκινήτου 
στο Βέλγιο έχασε 51 ώρες σε μποτιλιαρίσματα το 2014. Ο χαμένος χρόνος στην 
κυκλοφοριακή κίνηση ανέρχεται σε 96 ώρες για το μέσο οδηγό αυτοκινήτου στο Λονδίνο 
κατά το ίδιο έτος, κάνοντας το Λονδίνο την πόλη με τη μεγαλύτερη συμφόρηση της 
Ευρώπης. Οι καλύτερες επιλογές μεταφοράς μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο που 
μπορεί να αναλωθεί με πιο ευχάριστους ή παραγωγικούς τρόπους π.χ. φυσική 
δραστηριότητα, διάβασμα, ή κοινωνική συναναστροφή. Η συμφόρηση έχει επίσης ειδικό 
οικονομικό κόστος μέσω της αύξησης της κατανάλωσης καυσίμων. Μια μελέτη που 
εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Μεταφορών & Οικονομικών του Τεχνικού Πανεπιστήμιου της 
Δρέσδης έδειξε ότι η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται κατά μέσον όρο 80 % στις περιόδους 
αστικής κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

 

Car sharing και Car pooling (Συνοδήγηση, Συνεπιβατισμός) 

Η πολιτική car-sharing αναφέρεται ως συλλογική ιδιοκτησία του ΙΧ με εξατομικευμένη χρήση 
και έχει κοινά στοιχεία με την κλασική ενοικίαση αυτοκινήτου και συμβάλλει στη μείωση του 
δείκτη ιδιοκτησίας ΙΧ. Η προώθηση της συλλογικής ιδιοκτησίας του ΙΧ, πραγματοποιείται 
συνήθως από μη κερδοσκοπικά σωματεία που διαθέτουν στόλο ΙΧ σε διάφορα σημεία της 
πόλης και χρεώνουν τη χρήση σε πολύ μικρότερες τιμές από ότι οι συμβατικές εταιρείες 
αυτοκινήτων. 

Η πολιτική car-pooling (συνεπιβατισμός, συνοδήγηση) στοχεύει στην αύξηση της 
πληρότητας των ΙΧ, με την μεταφορά με ένα όχημα περισσότερων ατόμων που 
κατευθύνονται στον ίδιο προορισμό. Ο στόχος επικεντρώνεται περισσότερο στις 
μετακινήσεις με σκοπό την εργασία οι οποίες είναι υπεύθυνες σε μεγάλο βαθμό για την 
κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργείται στο κέντρο της πόλης τις ώρες αιχμής και 
αφορά εργαζόμενους στην ίδια επιχείρηση, έχει όμως εφαρμογή και σε ιδιωτικές 
μετακινήσεις. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή τις συλλογικές μετακινήσεις με άγνωστα άτομα 
μεταξύ τους, χρησιμοποιούνται νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που 
ενημερώνουν τον χρήστη για το ποιος άλλος θα ήταν πιθανός συνεπιβάτης ή οδηγός για να 
συνδυαστούν οι μετακινήσεις τους. Στην Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί  διαδικτυακές βάσεις 
συνοδήγησης, όπου ο καθένας δίνοντας τα προσωπικά του στοιχεία, μπορεί να αναζητήσει 
οδηγό ή συνοδηγούς για συγκεκριμένες αστικές και υπεραστικές διαδρομές. 
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− Η πρωτοβουλία συνεπιβατισμού Car pooling- παρέα στο αυτοκίνητο  του ΕΜΠ 

http://carpooling.ntua.gr/   

Τον Ιούνιο του 2011, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ξεκίνησε την εφαρμογή ‘car pooling 
– παρέα στο αυτοκίνητο’ με σκοπό να ενθαρρυνθούν όσοι έχουν αυτοκίνητο και περνούν 
από το σταθμό μετρό Κατεχάκη και όσοι περιμένουν στη στάση του λεωφορείου, προς και 
από  την Πολυτεχνειούπολη να μοιράζονται τη μετακίνησή τους.  

 Η ανάγκη προήλθε από το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση της πολυτεχνειούπολης με 
λεωφορειακή γραμμή είναι ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης των 
φοιτητών και η σύνδεσή της βασικής αυτής γραμμής με άλλα ΜΜΜ (άλλες λεωφορειακές 
γραμμές και το μετρό) είναι κακή καθώς οι διελεύσεις των λεωφορείων που συνδέουν τον 
σταθμό μετρό με την Πολυτεχνειούπολη είναι πολύ αραιές. 

Η συμμετοχή στη δράση αυτή προϋποθέτει την εγγραφή και την απόκτηση σχετικής 
κάρτας τόσο για όσους συμμετέχουν ως επιβάτες όσο και σε όσους συμμετέχουν ως 
οδηγοί. Εχουν οριστεί συγκεκριμένες στάσεις carapooling από όπου γίνεται η επιβίβαση 
και στις στάσεις αυτές έχουν  τοποθετηθεί  πινακίδες car pooling ΕΜΠ. Οι στάσεις του car 
pooling – παρέα στο αυτοκίνητο είναι οι στάσεις της λεωφοριακής γραμμής που εκτελεί 
δρομολόγια προς την Πολυτεχνειούπολη.  Το σύστημα λειτουργεί ως εξής : οι ‘επιβάτες’ 
αναζητούν τις στάσεις και στέκονται κοντά τους κρατώντας την κάρτα τους. Οι οδηγοί, οι 
οποίοι πρέπει να έχουν τοποθετήσει στο παρμπρίζ το σχετικό αυτοκόλλητο αυτοκινήτου 
σταματούν στη στάση όπου υπάρχουν συνάδελφοι ή σπουδαστές. 

Ομάδα φοιτητών επεξεργάζεται την ψηφιακή υποστήριξη του προγράμματος με 
διαδικτυακή εφαρμογή για την επέκταση του car pooling ΕΜΠ σε ολόκληρη την Αθήνα. 

− Ιστόπτοπος συνεπιβατισμού για την Ελλάδα 

Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί η πύλη carpooling.gr που συνδέει τους ταξιδιώτες που 
κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, φέρνει σε επαφή ανθρώπους που σχεδιάζουν να 
κάνουν το ίδιο ταξίδι και θέλουν να μοιραστούν τα έξοδά του. Ο χρήστης 
εισάγει/ανακοινώνει το ταξίδι/διαδρομή που θέλει να κάνει και το σύστημα του βρίσκει 
συνταξιδιώτες. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί διαδραστικούς χάρτες, λίστα ενημερώσεων για 
επιθυμητές διαδρομές κ.ά. σύμφωνα με την carpooling.gr υπάρχουν 10.000 ενεργά μέλη.  
(https://carpooling.gr/index.php/) 

 

Πεζόδρομοι - Ποδηλατόδρομοι 

Η προώθηση της πεζής μετακίνησης και της μετακίνησης με ποδήλατο προϋποθέτει τη 
δημιουργία διαδρομών πεζών και ποδηλάτων, δηλαδή ολοκληρωμένων δικτύων 
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Τα δίκτυα πεζοδρόμων, διαδρομών πεζών και 
ποδηλάτων επιτυγχάνονται κυρίως με αναπλάσεις. 

Σχετικά με την κίνηση των πεζών και των ποδηλατών αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με 
τα όσα αναφέρονται σε μια από τις εκδόσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας (του 2016), οι τοπικές επιχειρήσεις χρειάζονται πεζούς. Μια μελέτη που 
εκπονήθηκε από την Γαλλική Ομοσπονδία Ποδηλατών (Fubicy) και το CNRS (Εθνικό κέντρο 
επιστημονικής έρευνας) με την υποστήριξη της Γαλλικής κυβέρνησης, έδειξε ότι οι οδηγοί 
αυτοκινήτων και οι επιβάτες ξοδεύουν λιγότερα χρήματα από ό,τι οι μετακινούμενοι με 
άλλους τρόπους, αναιρώντας την κοινή ανησυχία των επιχειρηματιών ότι η έμφαση στο 
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περπάτημα και την ποδηλασία, περισσότερο από την οδήγηση αυτοκινήτου, θα οδηγήσει 
σε μείωση εσόδων. Πράγματι, η μελέτη έδειξε ότι οι οδηγοί αυτοκινήτων ξοδεύουν τα 
λιγότερα από κάθε άλλη ομάδα – 53,7 % του ποσού που ξοδεύεται από πεζούς, ενώ οι 
ποδηλάτες και χρήστες των δημόσιων μέσων μετακίνησης ξοδεύουν 60,4 % και 55,5 % 
αντίστοιχα, πάλι σε σύγκριση με τους πεζούς. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών (ECF) 
εκτιμά ότι οι ποδηλάτες συμβάλλουν 111 δισεκατομμύρια EUR σε οικονομική δραστηριότητα 
κάθε χρόνο στο κέντρο της πόλης και Τα τοπικά καταστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μολονότι οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι χρήστες των δημόσιων μέσων μεταφοράς ξοδεύουν 
λιγότερα χρήματα ανά επίσκεψη από τους οδηγούς, αυτές οι ομάδες αποδεικνύεται ότι είναι 
περισσότερο πιστοί στα τοπικά τους καταστήματα και τα επισκέπτονται δυο φορές, 1,3 
φορές και 1,2 φορές κατά μέσον όρο την εβδομάδα αντίστοιχα, ενώ ο μέσος οδηγός 
επισκέπτεται τα τοπικά καταστήματα 0,7 φορές την εβδομάδα κατά μέσον όρο. 

Οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν καλούς λόγους να δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς και οι 
πόλεις ανά τον κόσμο έχουν παρατηρήσει οικονομικά οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις, 
μετά την προσαρμογή του αστικού χώρου για να διευκολύνουν τους ενεργητικούς τρόπους 
κινητικότητας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Μεταφορών 
της Πόλης της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ) είδε ότι οι λιανικές πωλήσεις των τοπικών επιχειρήσεων 
στους δρόμους με λωρίδες αποκλειστικά για ποδήλατα αυξήθηκαν πολύ περισσότερο (49 
% αύξηση), παρά σε άλλους δρόμους στην ίδια περιοχή (3 % αύξηση). Στην Κοπεγχάγη 
(Δανία), οι αστικές αρχές συμπεραίνουν ότι είναι σκόπιμο να επενδύσει κανείς σε χώρο 
στάθμευσης ποδηλάτων παρά αυτοκινήτων, αναφέροντας ότι «ο χώρος στάθμευσης 
ποδηλάτων παράγει δυνητικά 4,5 φορές περισσότερα έσοδα από έναν χώρο στάθμευσης 
αυτοκινήτων». Αυτό συμβαίνει διότι οκτώ ποδηλάτες θα ξοδέψουν περισσότερα χρήματα 
από έναν μόνο οδηγό αυτοκινήτου, καταλαμβάνοντας τον ίδιο χώρο για στάθμευση. 

 

− Το δίκτυο ποδηλάτου στο Λονδίνο 

Η πολιτική του Λονδίνου σχετικά με το ποδήλατο, όπως παρουσιάζεται στην πολιτική 
μεταφορών του και ειδικότερο στο Σχέδιο «Way to Go» (Mayor of London, 2008), 
περιλαμβάνει πλήθος πολιτικών για την ενίσχυση χρήσης του ποδηλάτου και έργων 
διαμόρφωσης του δικτύου σε διάφορες αστικές ζώνες, το οποίο κατηγοριοποιείται σε 4 
τύπους διαδρομών (LCN+, NCN, LCN, LCG). Οι Διαδρομές LCN+ αποτελούν τον 
στρατηγικό στόχο για την ανάπτυξη του δικτύου ποδηλατοδρόμων και την προώθηση 
της χρήσης του ποδηλάτου στο Λονδίνο. 

Όταν ολοκληρωθούν θα σχηματίζουν ένα δίκτυο συνολικού μήκους 900 χλμ. και θα 
προσφέρουν γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις, στις οποίες ο ποδηλάτης θα έχει 
προτεραιότητα.  

Για τον σχεδιασμό αυτών ο Οργανισμός Μεταφορών έχει εκδώσει σαφείς οδηγίες, οι 
οποίες δεν περιορίζονται μόνο σε τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά ασχολούνται και με τον 
εντοπισμό κρίσιμων ομάδων που πρέπει να λάβουν μέρος στο σχεδιασμό, με τις 
διαδικασίες παράδοσης του έργου, τον έλεγχο της ποιότητάς του και την 
παρακολούθησή του μετά την παράδοση. Οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
προσελκύσουν καινούριους ποδηλάτες και να διαχειρίζονται μεγάλες ροές. 

Κατ' αντιστοιχία οι NCN αποτελούν το εθνικό δίκτυο ποδηλάτου του Ηνωμένου 
Βασιλείου, άρα είναι μεγάλου μήκους και έχουν ως κύριο σκοπό την αναψυχή. Κατά 
περίπτωση ταυτίζονται με τις LCN+ και πολλές φορές διασχίζουν πάρκα και περιοχές με 
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πράσινο. Οι διαδρομές LCN είναι δημοτικές οδοί και έχουν τοπικό χαρακτήρα, ενώ τέλος 
οι LCG αποτελούν τις βιωματικές προτάσεις ποδηλατών. 

Χαρακτηριστικό του δικτύου του Λονδίνου είναι ότι υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός 
τόσο των ποδηλατικών υποδομών όσο και των υποστηρικτικών έργων, ενώ επιπλέον 
υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, το 
σχεδιασμό των συνδέσμων, τη σήμανση, τα στοιχεία κατασκευής και τα υλικά, την 
πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης. Το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων του Λονδίνου 
που έχει υλοποιηθεί αποτελεί επίσης μία καλή πρακτική εφαρμογής αντίστοιχων έργων 
καθώς διαθέτει ένα εύχρηστο λειτουργικό σύστημα, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο σταθμών 
ενοικίασης, ένα πολυπληθή, ασφαλή και λειτουργικό στόλο ποδηλάτων που λειτουργεί 
από το 2010. 

 

− Αποτελέσματα εφαρμογής κοινόχρηστων δημοτικών ποδηλάτων διεθνώς 

Συστήματα κοινόχρηστων δημόσιων ποδηλάτων μεγάλης (μητροπολιτικής εμβέλειας) 
λειτουργούν σήμερα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας καθώς και στις μεγαλύτερες και πιο 
ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου, όπως το Παρίσι, την Βαρκελώνη, 
τη Λυών, το Λονδίνο κ.ά. με μεγάλη επιτυχία. Το σύστημα Velib’ στο Παρίσι (22.000 
ποδήλατα) εξυπηρέτησε 80.000.000 μετακινήσεις σε 3 χρόνια, ενώ στο Μόντρεαλ, η 
λειτουργία του συστήματος Bixi οδήγησε στην εξοικονόμηση 1.400.000 κιλών ρύπων 
από την έναρξη λειτουργίας του το 2009. 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μέτρου είναι εντυπωσιακά. Το σύστημα Bixi 
στο Μοντρεαλ (5.000 ποδήλατα) εξυπηρέτησε 3.300.000 μετακινήσεις σε 10 μήνες 
λειτουργίας, ενώ το σύστημα Capital Bike Share στη Washington DC (1.000 ποδήλατα) 
εξυπηρέτησε 300.000 μετακινήσεις σε 7 μήνες λειτουργίας. 

Εν γένει, έχει διαπιστωθεί ότι το μέγεθος του στόλου συναρτάται με τη χρήση του 
συστήματος και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων μετακινήσεων: το σύστημα Velib στο 
Παρίσι (20.000 ποδήλατα) εξυπηρέτησε 80.000.000 μετακινήσεις σε 3 χρόνια, ενώ 
αντίστοιχα υψηλή είναι η στάθμη στα συστήματα Bicing της Βαρκελώνης (6000 
ποδήλατα) και Velo’v της Λυών, όπου παρατηρείται το 2ο, παγκόσμια, ρεκόρ ημερήσιων 
μετακινήσεων, 7 μετακινήσεις την ημέρα ανά όχημα. Εξαίρεση στον παραπάνω ‘κανόνα’ 
αποτελεί το Δουβλίνο,  όπου παρά το μικρό μέγεθος του στόλου, καταγράφονται 10 
μετακινήσεις την ημέρα ανά όχημα, πιθανότατα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής τιμής της 
ετήσιας συνδρομής (12 € / έτος). 

Τα ΣΚΠ σημειώνουν εξαιρετικές επιδόσεις στην επίτευξη των σύγχρονων στόχων 
βιώσιμης  κινητικότητας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Το μερίδιο των μετακινήσεων 
με ποδήλατο αυξήθηκε τουλάχιστον κατά 1,5% στον 1ο χρόνο λειτουργίας τους στις 
πόλεις όπου λειτουργούν τέτοια συστήματα (Βαρκελώνη 1,76% από 0,75% το 2007 – 
πρβλ. Nadal, 2007, Παρίσι 2,5% από 1% το 2007 – πρβλ. City of Paris, 2007). Στο 
Μόντρεαλ, η λειτουργία του συστήματος Bixi οδήγησε στην εξοικονόμηση 1.400.000 
κιλών ρύπων από την έναρξη λειτουργίας του το 2009 (Bixi, 2009), ενώ στη Λυών η 
εξοικονόμηση έφθασε στα 9.000.000 κιλά CO2 (Greater Lyon, 2009). 

Το σύστημα Vélo’v στη Λυόν περιλαμβάνει 2000 ποδήλατα και η διαδρομή γίνεται 
αποκλειστικά στο κέντρο της πόλης. Κάθε ποδήλατο χρησιμοποιείται περίπου 16 φορές 
σε μια τυπική καθημερινή την περίοδο του καλοκαιριού. Κατά τους πρώτους 6 μήνες 
εφαρμογής του συστήματος περισσότερες από 2.000.000 διαδρομές έγιναν με  
ποδήλατα δημόσιας χρήσης αντικαθιστώντας το ΙΧ αυτοκίνητο (150.000 διαδρομές). Σε 
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συνδυασμό με την αυξημένη χρήση των ιδιωτικών ποδηλάτων, το σύστημα αύξησε το 
μερίδιο χρήσης του ποδηλάτου. Η χρήση του ποδηλάτου αυξήθηκε κατά 44% σε ένα 
χρόνο. Το κόστος του συστήματος στην αρχή της εφαρμογής του υπολογιζόταν σε 1000 
€/ποδήλατο/χρόνο. Το 96% των χρηστών δεν είχε χρησιμοποιήσει πριν ποδήλατο, ενώ 
το 57% ήταν πεζοί, το 50% χρησιμοποιούσαν πριν τα ΜΜΜ, το 7% το ΙΧ αυτοκίνητο, 
4% ιδιωτικά ποδήλατα, ενώ ένα 2% δεν είχαν κάνει τη διαδρομή αυτή πριν την εφαρμογή 
του συστήματος. Το 10% των χρηστών χρησιμοποιούν το σύστημα σε συνδυασμό με τις 
Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες. Τέλος, η μεταστροφή της ζήτησης από το αυτοκίνητο 
στο ποδήλατο υπολογίζεται σε 1000 διαδρομές με το αυτοκίνητο προς το ποδήλατο. 

Στη πόλη του Ρεθύμνου εφαρμόστηκε ένα πρωτοποριακού συστήματος μίσθωσης 
ηλεκτρικών κοινόχρηστων ποδηλάτων bikeazy.gr το οποίο δεν περιλαμβάνει σταθερά 
σημεία όπου ο χρήστης υποχρεούται να αφήσει το ποδήλατο, ο χρήστης μπορεί να 
ξεκλειδώσει το ποδήλατο μέσω της ειδικής εφαρμογής που θα εγκαταστήσει στο κινητό 
του τηλέφωνο και η παρακολούθηση των ποδηλάτων γίνεται μέσω GPS και δορυφόρου. 

Τα στοιχεία από την πιλοτική λειτουργία του συστήματος έδειξαν ότι οι τον πρώτο μήνα 
οι χρήστες ξεπέρασαν τους χίλιους ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από τρεις χιλιάδες 
διαδρομές. 

 

Ευέλικτες Μεταφορικές Υπηρεσίες - Συστήματα ευέλικτης συγκοινωνίας 

Οι Ευέλικτες Μεταφορικές Υπηρεσίες αποτελούν μεταφορικές υπηρεσίες συμπληρωματικές 
προς τις συμβατικές προγραμματισμένες επιβατικές μεταφορικές υπηρεσίες, καθώς 
τοποθετούνται ανάμεσα στις περισσότερο ευέλικτες αλλά και ακριβότερες υπηρεσίες των 
ταξί και στις λιγότερο ευέλικτες συμβατικές δημόσιες συγκοινωνίες. Ευέλικτη μεταφορά 
σημαίνει μια υπηρεσία που προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να ικανοποιεί τις γνωστές 
ανάγκες των χρηστών και επιτρέπει ένα βαθμό ελευθερίας σε μία τουλάχιστον από τις τρεις 
βασικές διαστάσεις μιας μετακίνησης: τη διαδρομή, το χρονικό προγραμματισμό και τη 
δέσμευση οχήματος/ υποδομής/ οδηγών. Τα Ευέλικτα Συστήματα Μεταφορών θεωρούνται 
τα πλέον κατάλληλα για ημιαστικές περιοχές ως τροφοδοτικά στις αστικές συγκοινωνίες και 
τα ΜΜΜ. Στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες ο σχεδιασμός των Ευέλικτων 
Συστημάτων Μεταφορών παρέχει ειδικές υπηρεσίες σε άτομα με περιορισμένη 
κινητικότητα, όπως στη Φινλανδία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Γερμανία και την Βρετανία. 

Οι λύσεις των Ευέλικτων Μεταφορών περιλαμβάνουν μια ποικιλία διαφορετικών 
μεταφορικών υπηρεσιών: 

o Τοπικά λεωφορεία σε διαδρομές με ορισμένο βαθμό ευελιξίας (ακολουθητέα διαδρομή, 
χρονική διάρκεια, σημεία επιβατικής εξυπηρέτησης κ.α.) 

o Εξειδικευμένες μεταφορές πελατών 
o Μεταφορές, που βασίζονται στον εθελοντισμό των τοπικών κοινωνιών (Community 

Transport) 
o Από κοινού χρησιμοποιούμενα ταξί ή Ι.Χ. αυτοκίνητα (Shared taxis and car pooling) 
o Ορισμένες μορφές χώρων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων εξυπηρετούμενων από τις 

δημόσιες συγκοινωνίες (Μετεπιβίβαση ''Park and Ride''),συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων με σύγχρονους τρόπους κράτησης θέσης.   

o Μεταφορικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πραγματικά στη ζήτηση (γνωστές στα 
αγγλικά με τον όρο Demand Responsive Transport, DRT). 

Ειδικότερα τα συστήματα DRT έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ευέλικτες υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται στη ζήτηση του κάθε χρήστη. Το χρονοδιάγραμμα και η διαδρομή δεν 
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παραμένουν σταθερά. Το επίπεδο ευελιξίας καθορίζεται από τη μορφή των δρομολογίων, 
των χρονοδιαγραμμάτων και των στάσεων. Ως εκ τούτου, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 
των συστημάτων DRT μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες : 

 

o Τα συστήματα αποκλίσεων διαδρομής (Route deviations systems). Είναι 
παρόμοια με τα συμβατικά συστήματα λεωφορείων, εκτός των αποκλίσεων της 
διαδρομής που εξυπηρετούνται κατόπιν αιτήματος των επιβατών. Αν το μήκος της 
διαδρομής απόκλισης είναι πολύ μικρότερο από την προκαθορισμένη διαδρομή, η 
χρονική διάρκεια του ταξιδιού από την αφετηρία μέχρι τον προορισμό επηρεάζεται 
ελάχιστα.  

o Τα Ημι-δυναμικά συστήματα (Semi-dynamic systems). Απαρτίζονται από ένα 
προκαθορισμένο σημείο αφετηρίας ή και προορισμού. Η ώρα αναχώρησης από την 
αφετηρία και οι προκαθορισμένες αποκλίσεις της διαδρομής ανταποκρίνονται στα 
αιτήματα των επιβατών. Καθώς ο χρόνος κράτησης προηγείται της ώρας 
αναχώρησης από το σημείο παραλαβής, ο χρόνος εντός του οχήματος για κάθε 
χρήστη δεν αλλάζει. Επιπλέον κάθε χρήστης μπορεί να καθορίσει κάθε φορά τον 
χρόνο παραλαβής εξετάζοντας την ώρα αναχώρησης του οχήματος από την 
αφετηρία. Ωστόσο, η υπηρεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματα του 
κάθε χρήστη.  

o Τα δυναμικά συστήματα (Dynamic systems). Ανταποκρίνονται πλήρως στα 
αιτήματα των επιβατών, με το χρονοδιάγραμμα και την διαδρομή να καθορίζονται 
αναλόγως. Όταν οι επιβάτες επικοινωνούν με τους χειριστές της υπηρεσίας για να 
κάνουν την κράτησή τους, εκείνοι στέλνουν αμέσως το αίτημα στο όχημα και 
επιβεβαιώνουν την κράτηση. Ωστόσο, επειδή και άλλοι χρήστες την ίδια στιγμή 
επίσης κάνουν κρατήσεις, οι χειριστές πρέπει να βρουν τη βέλτιστη διαδρομή 
εξετάζοντας το χρόνο αναμονής, τον χρόνο εντός του οχήματος και το χρόνο 
λειτουργίας του κάθε οχήματος.  

 

Στην Αλμάντα της Πορτογαλίας το σύστημα FLEXIBUS λειτουργεί με συγκεκριμένα 
δρομολόγια τα οποία όμως μπορεί να αποκλίνουν από την αρχική διαδρομή σε ένα εύρος 
500μ, κάτι που συνεπάγεται αλλαγές δρομολογίων της τάξης των +3 ή -3 λεπτών. Η 
υπηρεσία για τους χρήστες παρέχεται με ένα απλό τηλεφώνημα. Ο δήμος της Αλμάντας 
αποφάσισε να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία (minibus) τα οποία 
θεωρήθηκαν τα πλέον κατάλληλα λόγω του μεγέθους τους για την εξυπηρέτηση των στενών 
δρόμων της παλιάς πόλης αλλά και επειδή είναι περιβαλλοντικά φιλικά. Το σύστημα 
θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο. 

Στο Lincolnshire του Ηνωμένου Βασιλείου εφαρμόστηκε ένα σύστημα Ευέλικτης 
Υπηρεσίας Μεταφοράς που ανταποκρίνεται στη ζήτηση (DRT). Το δίκτυο InterConnect 
διαμορφώθηκε το 2001 με σκοπό να εξυπηρετήσει τις αγροτικές περιοχές, και περιλαμβάνει 
δύο ειδών υπηρεσίες ευέλικτης μεταφοράς το CallConnect και το CallConnect Plus. 
Χρησιμοποιεί σε μερικές περιπτώσεις και το υπάρχον δημόσιο δίκτυο λεωφορείων, αλλά 
έχει περιορισμένη ευελιξία σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα ευέλικτης μεταφοράς. Η 
υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα στο δίκτυο να χρησιμοποιήσει ως σημεία στάσεων τόσο 
τις τυχόν καθορισμένες στάσεις του δικτύου ευέλικτης μεταφοράς, όσο και τις καθορισμένες 
στάσεις των συμβατικών μέσων μεταφοράς).  
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 Ο στόχος είναι να εκπληρωθούν οι ανάγκες μεταφορών του νομού και να διοχετευθεί η 
ζήτηση στο υπεραστικό δίκτυο. Το ζητούμενο αυτό μέχρι σε κάποιο επίπεδο επετεύχθη από 
το δίκτυο λεωφορείων. Το δίκτυο DRT εξυπηρετεί τους χρήστες του μέσω των κεντρικών 
κόμβων των πόλεων αυτών και κατά μήκος των διαδρομών των υπεραστικών δημόσιων 
λεωφορείων. Στη πλειοψηφία τους οι διαδρομές είναι κατά βάση σταθερές. Οι δύο τύποι της 
υπηρεσίας είναι:  

- Η CallConnect, η οποία είναι ημι-σταθερούς δρομολογίου και λειτουργεί ως δευτερεύων 
συγκοινωνιακό δίκτυο κατά μήκος των υπεραστικών διαδρομών των αστικών λεωφορείων 
και που συνδέουν τις επιλεγμένες πόλεις.  

- Η CallConnect Plus, η οποία είναι υπηρεσία ανταποκρινόμενη στη ζήτηση και λειτουργεί 
σε συγκεκριμένες ζώνες γύρω από τις πόλεις όπως αυτή του Horncastle. Η υπηρεσία έχει 
διάρκεια μίας ώρας και επιστρέφει στο ίδιο σημείο με σκοπό την σύνδεσή της και με άλλες 
υπηρεσίες. Στην πράξη, οι περισσότεροι επιβάτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία με σκοπό 
να κάνουν την ‘αλλαγή’ σε άλλο μέσο μεταφοράς (δια-τροπική μεταφορά) όπως το 
σιδηροδρομικό δίκτυο με σκοπό να φτάσουν στον προορισμό τους  

Αρχικά, η υπηρεσία δεν στόχευε στην εξυπηρέτηση μίας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων 
αλλά του γενικότερου συνόλου. Τα ΑμεΑ εξυπηρετούνταν κατόπιν ειδικής κράτησης, επειδή 
μόνο μερικά από τα οχήματα είχαν τη δυνατότητα κατάλληλης προσαρμογής για τα 
αναπηρικά καροτσάκια. Με την πάροδο του χρόνου, το νομαρχιακό συμβούλιο αποφάσισε 
τη λειτουργία του δικτύου τις περισσότερες ώρες της ημέρας (αρχικό ωράριο από τις 7 το 
πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα) χωρίς να λάβει υπόψη τις ανάγκες και τη ζήτηση εκ μέρους 
των χρηστών, και επέκτεινε τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του έως αργά το βράδυ, 
συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής. 

 Αναφορικά με τα οχήματα του δικτύου, δημιουργήθηκε ένας στόλος 20 οχημάτων 
συμπεριλαμβανομένων 13 mini-bus, 4 μονώροφων και 3 διώροφων λεωφορείων. 
Αναφορικά με τις διαδικασίες κρατήσεις, αυτές μπορούν να εκπληρωθούν μέσω σχετικού 
λογισμικού. Η επιβεβαίωση κράτησης γίνεται μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος, η οποία 
αποστέλλεται στον οδηγό του οχήματος, ακόμα και 10 λεπτά πριν την άφιξή του στη 
συγκεκριμένη περιοχή.  

Όταν η υπηρεσία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό και οι απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων αυξήθηκαν., το ποσοστό των επιβατών της InterConnect αυξήθηκε κατά σχεδόν 
80%. Το αποτέλεσμα της επένδυσης ήταν ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς και ιδιαίτερα τις ευέλικτες υπηρεσίες. 
Παράλληλα γίνονται λιγότερα ταξίδια με ιδιωτικά Ι.Χ αυτοκίνητα, που παλαιότερα 
αποτελούσε το μόνο τρόπο μεταφοράς στην περιοχή. Το InterConnect έχει κερδίσει την 
εθνική αναγνώριση των κρατικών φορέων στο Ηνωμένο Βασίλειο και η πόλη του 
Lincolnshire δέχεται επισκέπτες ακόμα και από το εξωτερικό για να γνωρίσουν τον τρόπο 
με τον οποίο λειτουργεί αυτό το καινοτόμο δίκτυο μεταφοράς. 

Στη Φορμεντέρα της Ισπανίας τα ταξί χρησιμοποιούνται κατά την μη τουριστική περίοδο 
προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες ΕΣΜ στους κατοίκους της περιοχής. Κύριος στόχος 
ήταν να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του συστήματος ΕΣΜ μέσα από τη χρήση ταξί έναντι 
μικρών λεωφορείων και να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των κατοίκων. Αποτέλεσμα 
ήταν η εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας του συστήματος κατά 25% καθώς και η 
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 70%. 

Στην πόλη Σκαντίτσι της Ιταλίας, στην Περιφέρεια της Τοσκάνης, οι τοπικές αρχές 
εγκαινίασαν την νέα γραμμή τραμ το 2010 για τη σύνδεση της πόλης με την Φλωρεντία. Το 
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σύστημα ΕΣΜ ξεκίνησε να λειτουργεί στην περιοχή προκειμένου να τροφοδοτεί το τραμ και 
την σύνδεση με τη Φλωρεντία με ένα ενιαίο εισιτήριο. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά καθώς 
το 30% των χρηστών του συστήματος ΕΣΜ χρησιμοποιούσαν πριν το αυτοκίνητό τους. Η 
ίδια πρακτική αντιμετώπισης των συστημάτων ΕΣΜ ως μέρος του συστήματος μεταφορών 
μιας περιοχής ακολουθείται και από άλλες ιταλικές πόλεις όπως το Λιβόρνο. 

Στην Ελβετία, η υπηρεσία Public Car ξεκίνησε από το 1995 σαν μια πιλοτική εφαρμογή και 
σήμερα απαριθμεί πάνω από 30.000 χρήστες ετησίως ενώ έχει εξαπλωθεί και καλύπτει 32 
περιφέρεις της χώρας. Το σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το υπόλοιπο δίκτυο 
μέσων μαζικής μεταφοράς της χώρας εξυπηρετώντας έτσι τις ανάγκες των περιοχών με 
χαμηλές πληθυσμιακές πυκνότητες για μετακίνηση. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 
98% των χρηστών του συστήματος δήλωσε ικανοποιημένο από την υπηρεσία. 

 

Χρέωση κυκλοφοριακής συμφόρησης και χρέωση για εκπομπές ρύπων 

Η χρέωση κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι ένα σύστημα χρέωσης για την κυκλοφορία 
των οχημάτων πιο ρυπογόνων οχημάτων σε συγκεκριμένες ζώνες της πόλης και 
συγκεκριμένες ώρες. 

− Το σύστημα του Λονδίνου    

H Χρέωση της συμφόρησης (Congestion charging) με σκοπό την αποσυμφόρηση του 
κέντρου άρχισαν να εφαρμόζονται στο Λονδίνο στις 17 Φεβρουαρίου 2003. Βασικοί 
στόχοι του σχεδίου ήταν η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά 10-15%, η 
καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με λεωφορεία, η αύξηση της αξιοπιστίας 
ως προς το χρόνο μετακίνησης για τους χρήστες αυτοκινήτων και η ευκολότερη διανομή 
αγαθών και υπηρεσιών. Ο πρωταρχικός στόχος, όμως, του σχεδίου είναι η αντιμετώπιση 
της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Περιμετρικά στο όριο της ζώνης χρέωσης υπάρχουν 
πινακίδες και διαγράμμιση στο οδόστρωμα που προειδοποιούν τον οδηγό ότι εισέρχεται 
στη ζώνη χρέωσης και καθιστούν σαφές ποια ακριβώς είναι τα όρια της ζώνης. 
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge 

 

Με την εφαρμογή του συστήματος παρατηρήθηκε: 

Μείωση κατά 30% των εισερχομένων στο κέντρο ΙΧ στη περίοδο αιχμής και 16% σε 
ημερήσια βάση, με ταυτόχρονη αύξηση της χρήσης ΜΜΜ, ταξί και ποδηλάτων. Μείωση 
περιβαλλοντικών δεικτών: CO2: 16%, NOx: 8%, PM10: 6%. Μείωση τροχαίων 
ατυχημάτων κατά 2,8% έως 6,5% στη ζώνη εφαρμογής, με αντίστοιχη χρηματική αξία 
οφέλους 18 εκατ. Ευρώ το έτος. Η μειωμένη κυκλοφορία και η αύξηση της 
προταιρεότητας για πεζούς και ποδήλατα οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας 
ζωής ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση της κυκλοφορίας στη περίμετρο της ζώνης 
χρέωσης. 

Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2008-2007 ήταν £268 εκατομμύρια (€306 εκατομμύρια), 
ενώ τα καθαρά έσοδα ανέρχονταν τα £137 εκατομμύρια (€156 εκατομμύρια) και 
επενδύθηκαν στις μεταφορές. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα από αυτά (£112 
εκατομμύρια - €128 εκατ.) δόθηκαν για την ενίσχυση του δικτύου λεωφορείων, ενώ με 
το υπόλοιπο κεφάλαιο χρηματοδοτήθηκαν οδικά έργα (π.χ. γέφυρες), μέτρα οδικής 
ασφάλειας, περιβαλλοντικά πλαίσια, έργα και ρυθμίσεις και την πεζοπορία και την 
ποδηλασία.  
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Ο δήμαρχος του Λονδίνου θα ξεκινήσει επίσης μια διαβούλευση για την επέκταση της 
ζώνης στο σύνολο του Λονδίνου από το 2020 για τα λεωφορεία και φορτηγά. Οι ζώνες 
θα ισχύουν για όλα τα βενζινοκίνητα οχήματα που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 4 και όλα τα μοντέλα ντίζελ που δεν πληρούν τα 
πρότυπα Euro 6. 

 

− Το σύστημα του Μιλάνου 

Η εισαγωγή αστικών διοδίων στο Μιλάνο (το ονομαζόμενο Milan’s Ecopass) ξεκίνησε 
στις 2 Ιανουαρίου 2008 και είχε σαν κύριο στόχο τη μείωση των εκπομπών και επομένως 
τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Παράλληλα στόχευε στη μείωση των εισερχόμενων 
οχημάτων στην πόλη και κατ’ επέκταση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς και 
στην αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας μέσω των επενδύσεων από τα έσοδα του 
σχεδίου. 

Η περιοχή χρέωσης είναι 8km2 και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα 
στην περιοχή «Cerchia dei Bastoni». Η περιοχή αυτή επιλέχτηκε καθώς μέσα σε αυτή 
γίνεται το 12% των συνολικών μετακινήσεων ανά ημέρα του δήμου. Επίσης, πρόκειται 
για μια περιοχή που εξυπηρετείται επαρκώς από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχει 
λίγα σημεία πρόσβασης, γεγονός που διευκόλυνε την εφαρμογή του σχεδίου. Ωστόσο, 
ο ακριβής ορισμός της ζώνης έγινε κυρίως σύμφωνα με το ιστορικό αστικό κέντρο, παρά 
με σχεδιασμό των μεταφορών. 

Με την εφαρμογή του μέτρου καταγράφηκε μείωση κατά 33% (700,000) των 
εισερχομένων στο κέντρο ΙΧ και συνολική μείωση κατά 7% σε όλο την πόλη του Μιλάνου. 
Η χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας στην περιορισμένη περιοχή αυξήθηκε 6.2%. 
Επιπλέον, ο αριθμός των επιβατών που εξέρχονταν από τους σταθμούς του μετρό μέσα 
στη ζώνη αυξήθηκε κατά 9.2%. Παράλληλα η ταχύτητα των δημόσιων μέσων μαζικής 
μεταφοράς αυξήθηκε κατά 6-8%, με αποτέλεσμα την αύξηση της αξιοπιστίας τους. Τα 
λεωφορεία αύξησαν τη μέση ταχύτητά τους από 8.67 σε 9.34km/h (+7.8%). 
Συγκρίνοντας τα επίπεδα του 2008 και του 2007, οι εκπομπές ρύπων από τα οχήματα 
εκτιμώνται ότι μειώθηκαν έως 18% για PM10, 17% για NOX και 14% για το CO2. 

Τα έσοδα εκτιμώνται €13.6 εκατομμύρια και όλα τα καθαρά έσοδα επενδύονται στη 
βιώσιμη κινητικότητα και τη δημόσια συγκοινωνία. 

 

Βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

Εφαρμογή Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS) 

Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS) είναι προηγμένες εφαρμογές οι οποίες έχουν 
στόχο να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες όσον αφορά στους διαφόρους τρόπους 
μεταφοράς και στη διαχείριση της κυκλοφορίας, να επιτρέπουν στους διάφορους χρήστες 
να ενημερώνονται καλύτερα και να κάνουν ασφαλέστερη, πιο συντονισμένη και 
«ευφυέστερη» τη χρήση των δικτύων μεταφορών. Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS) 
συνδυάζουν τις τηλεπικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες με την κυκλοφοριακή τεχνική και το 
σχεδιασμό των μεταφορών για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και τη διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών. Η εφαρμογή των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις μεταφορές θα συμβάλλει 
επιπλέον σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής, της ασφαλείας των μεταφορών 
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συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, της δημόσιας 
ασφαλείας, της κινητικότητας των επιβατών και των εμπορευματικών μεταφορών, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και υψηλότερα επίπεδα 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. 

Τα Συστήματα ITS ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και το στόχο τους μπορεί να είναι 
συστήματα ITS για εφαρμογή σε πόλεις, συστήματα ITS για εφαρμογή σε 
αυτοκινητόδρομους και συστήματα ITS εθνικής εμβέλειας. 

Στόχος των ITS για εφαρμογή σε πόλης είναι η υλοποίηση ολοκληρωμένων, σύνθετων και 
ενοποιημένων εφαρμογών ITS σε μητροπολιτικές κυρίως περιοχές με σκοπό την βέλτιστη, 
συνδυαστική διαχείριση των οδικών δικτύων και δικτύων ΜΜΜ σε αστικό και περιαστικό 
επίπεδο. Η έμφαση δίνεται σε ενοποίηση συστημάτων για πολλαπλά μέσα μεταφοράς και 
αντιστοίχως, η δημιουργία σύνθετων εφαρμογών που απαιτούν την συνεργασία διάφορων 
φορέων. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι τα παρακάτω: 

o Συστήματα ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης σε συνάρτηση με την κυκλοφορία σε 
πραγματικό χρόνο. 

o Ενοποιημένα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας & ελέγχου φωτεινής 
σηματοδότησης, με εφαρμογές προτεραιότητας ΜΜΜ σε φωτεινούς  σηματοδότες.  

o Συστήματα εντοπισμού και διαχείρισης συμβάντων. 
o Συστήματα πληροφόρησης με Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (Variable Message 

Signs – VMS). Η πληροφόρηση μπορεί να περιλαμβάνει χρόνο διαδρομής, πρόταση 
για επιλογή διαδρομής, ειδοποίηση συμβάντος / καθυστερήσεων, ειδοποίηση για 
ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλα έκτακτα γεγονότα (πχ. πορείες – αποκλεισμοί 
κεντρικών δρόμων) κλπ. 

o Ενοποιημένα συστήματα συνδυασμένης πληροφόρησης οδηγών ΙΧ / επιβατών ΜΜΜ 
πχ. για χρόνους διαδρομής με ΙΧ και ΜΜΜ, για χρόνους / συχνότητες διέλευσης ΜΜΜ 
(λεωφορεία, τραμ, μετρό, τρόλεϊ), για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης σε σταθμούς 
μετεπιβίβασης (park & ride). 

o Ενοποιημένα συστήματα πληρωμής εισιτηρίων ΜΜΜ ή άλλων υπηρεσιών πχ. για 
στάθμευση σε συνδυασμό με την πληροφόρηση για διαθέσιμες θέσεις σε χώρους 
στάθμευσης ή/και την πρόταση για εναλλακτικούς χώρους στάθμευσης σε περίπτωση 
μη διαθεσιμότητας θέσεων.  

o Συστήματα που υποστηρίζουν την συνδυασμένη διαχείριση μεταξύ ΜΜΜ και οδών ή 
με άλλους τερματικούς σταθμούς (λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς κτλ.). 

o Συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης εντός του οχήματος (πχ. αυτόματη 
προσαρμογή πορείας / ταχύτητας, προειδοποίηση κατά την αλλαγή λωρίδας, σύστημα 
ελέγχου της συγκέντρωσης αλκοόλ στο αίμα κτλ.). 

 

 

Η χρήση της τηλεματικής στα λεωφορεία της Αθήνας 

Ο Όμιλος ΟΑΣΑ, μέσω των θυγατρικών του εταιρειών (ΟΣΥ – Οδικές Συγκοινωνίες και 
ΣΤΑΣΥ – Σταθερές Συγκοινωνίες) εξυπηρετεί καθημερινά 1.000.000 χρήστες, οι οποίοι 
πραγματοποιούν 2.500.000 επιβιβάσεις.  

Μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη εφαρμογή της τηλεματικής σε λεωφορεία 
και τρόλεϊ, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας διεξήγαγε έρευνα σχετικά με 
τον βαθμό ικανοποίησης των επιβατών από τις υπηρεσίες της τηλεματικής και την 
αποτελεσματικότητα του μέτρου.  
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Η έρευνα έδειξε ότι οι επιβάτες των δημόσιων οδικών συγκοινωνιών παρουσιάζουν πολύ 
υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες της τηλεματικής, τόσο στις στάσεις, όσο 
και κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους, και ότι το μέτρο συνέβαλλε ουσιαστικά στην 
αναβάθμιση της καθημερινής μετακίνησης του επιβατικού κοινού της Αθήνας.  

Στο σύστημα της τηλεματικής, το οποίο ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία του τον Μάιο του 
2016, έχουν ενταχθεί όλες οι λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες απεικονίζονται στις 1.000 
«έξυπνες στάσεις». Η εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού έχει γίνει σε όλα τα οχήματα 
που κυκλοφορούν στο δίκτυο, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή και η υπηρεσία ενημέρωσης 
των χρηστών μέσω «έξυπνων συσκευών» (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές), δίνοντας την ευκαιρία για εύκολη και έγκαιρη ενημέρωση των στοιχείων 
κάθε δρομολογίου και κάθε στάσης.  

Η έρευνα διενεργήθηκε από ιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται στις έρευνες τον Μάιο του 
2017 και τα σημαντικότερα ευρήματά της ήταν ότι το 98% των χρηστών των μέσων 
μεταφοράς δήλωσαν ότι η τηλεματική βοηθά την συγκοινωνία με τα λεωφορεία και τα 
τρόλεϊ να είναι πιο ελκυστική, το 95,8% ότι βελτιώθηκε η ποιότητα των μετακινήσεών 
τους και το 93,2% των επιβατών δηλώνει ικανοποιημένο από την πληροφόρηση που 
λαμβάνει για την κίνηση και άφιξη των οχημάτων, μέσω των ειδικών οθονών στις 
στάσεις.  

Η έρευνα εντόπισε τα οφέλη από την εφαρμογή της τηλεματικής. Ένα από τα 
σημαντικά οφέλη κοινό από την εφαρμογή της  τηλεματικής για το επιβατικό ήταν 
η μείωση του χρόνου αναμονής στις στάσεις. Περισσότεροι από 6 στους 10 επιβάτες 
δήλωσαν ότι η τηλεματική έχει μειώσει τον χρόνο παραμονής τους στις στάσεις (63,5%), 
ενώ το 65,5% νιώθει περισσότερο σίγουρο για τις ώρες άφιξης των οχημάτων.  

Ένα δεύτερο σημαντικό όφελος ήταν η αύξηση αισθήματος ασφάλειας ιδιαίτερα 
στις γυναίκες, όπου το 20% δήλωσε ότι με την τηλεματική νιώθει πιο ασφαλής τα 
βράδια, δεδομένου ότι μεταβαίνουν στη στάση την ώρα διέλευσης του μέσου.  

Ένα επιπλέον στοιχείο που έδειξε η έρευνα είναι ότι η τηλεματική είναι 
παράγοντας βελτίωσης της εικόνας και αύξησης της χρήσης των δημόσιων 
συγκοινωνιών. Αυτό προκύπτει από την άποψη του 83,5% των επιβατών οι οποίοι 
πιστεύουν ότι η επιτυχημένη εφαρμογή της τηλεματικής θα επηρεάσει θετικά ανθρώπους 
που δεν κάνουν χρήση των μέσων.  

Εκτός από την θετική γνώμη των χρηστών της δημόσιας συγκοινωνίας για την 
ενημέρωση στις στάσεις η έρευνα κατέδειξε, επίσης, θετικά στοιχεία αποδοχής των 
επιβατών και στη χρήση της τηλεματικής μέσα στα οχήματα. Το 78,4% των επιβατών 
των λεωφορείων κάνουν χρήση των οθονών, που βρίσκονται μέσα στα οχήματα, για τον 
προγραμματισμό της αποβίβασής τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα τρόλεϊ 
ανέρχεται σε 80,5%.  Αντίστοιχα, το 75,3% των επιβατών θεωρούν θετική την φωνητική 
αναγγελία των στάσεων μέσα στα οχήματα.  

Ένα επίσης σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν το υψηλό ποσοστό χρήσης της 
εφαρμογής OASAtelematics για υπολογιστή, κινητά και τάμπλετ, μέσω της οποίας ο 
επιβάτης μπορεί να πληροφορείται σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις των οχημάτων 
κάθε επιλεγμένης γραμμής επάνω σε χάρτη, για την άφιξη του επόμενου οχήματος στη 
στάση που τον ενδιαφέρει, για την πλησιέστερη στάση από τη θέση όπου βρίσκεται, 
καθώς και για τη βέλτιστη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει έτσι ώστε να 
προγραμματίζει έγκαιρα τις μετακινήσεις του χωρίς άσκοπες αναμονές στις στάσεις. 
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Αναφορικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητά και τάμπλετ, το 50,3% 
των επιβατών έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή στην συσκευή τους, το 94,4% από 
αυτούς την χρησιμοποιούν σε τακτική ή καθημερινή βάση, δηλώνοντας την ευκολία 
χρήσης της (91%) και την αξιοπιστία της (85,9%). 
(http://www.oasa.gr/news.php?id=funk1428 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή https://tech4greece.gr/4295-oasa-telematics/ 

Αντίστοιχα συστήματα έχουν εφαρμοστεί σε πολλές πόλεις της Ευρώπης . 

 

Από την εφαρμογή συστήματος δυναμικής ενημέρωσης των επιβατών στις στάσεις των 
λεωφορείων, που πληροφορεί μέσω οθονών για τον χρόνο αναχώρησης και άφιξης, τις 
διαδρομές κ.α.  στην πόλη Almelo της Ολλανδίας προέκυψε πως η χρήση τέτοιων 
συστημάτων δίνει αξιοπιστία στην δημόσια συγκοινωνία και μειώνει το χρόνο αναμονής 
των επιβατών στις στάσεις. Τα έσοδα για τις δημόσιες συγκοινωνίες από την εφαρμογή 
συστημάτων δυναμικής πληροφόρησης παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 4% ενώ 
αναμένεται να φτάσει το 10%.  
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Στάση λεωφορείου στην πόλη Almelo  (Joint Best Practice Report) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικό εισιτήριο 

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο ή αλλιώς ευφυές σύστημα κομίστρου είναι μια από τις εφαρμογές 
των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τους 
επιβάτες όσο και τους διαχειριστές των ΜΜΜ για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται όλο και 
περισσότερο. Το σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου βασίζεται στη χρήση ‘έξυπνης’ κάρτα 
η οποία αντικαθιστά τα κλασικά εισιτήρια.   

Είναι απαραίτητο το ηλεκτρονικό εισιτήριο να έχει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας ώστε 
να συνδυάζεται με διαφορετικά ΜΜΜ.  Σε πολλές περιπτώσεις τα ηλεκτρονικά εισιτήρια 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και άλλες υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε χώρους 
στάθμευσης ή σε μουσεία. 

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα για τους χρήστες είναι  η ευκολία και ταχύτητα έκδοσης, η 
χρήση σε διαφορετικά ΜΜΜ (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό), η ευκολία στην επαναφόρτηση του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η παροχή επιπλέον υπηρεσιών (όταν προβλέπονται από το 
σύστημα). Τα βασικά πλεονεκτήματα για τους διαχειριστές των ΜΜΜ είναι η αύξηση του 
κέρδους μακροπρόθεσμα από την αποφυγήν απάτης, η μείωση της χρήσης μετρητών, η 
μείωση του κόστους πώλησης εισιτηρίων, η μείωση του χρόνου επιβίβασης, η δυνατότητα 
εύκολης αναβάθμισης του συστήματος και προσθήκης νέων υπηρεσιών για τους χρήστες. 

Η διεθνής εμπειρία από της εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου έδειξε ότι η εισαγωγή του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιβατικής κίνησης από 6% - 
20%, ενώ σε μερικά μέσα μεταφοράς η αύξηση αυτή ήταν έως και 40%. Η αύξηση των 
εσόδων κυμαίνεται από 1 – 12,6%. Οι χρόνοι μετακίνησης μειώθηκαν έως και 10% λόγω 
της ταχύτερης επιβίβασης. Η αναλογία κόστους – οφέλους για τους οργανισμούς διαχείρισης 
των ΜΜΜ , με βάση τις σχετικές μελέτες είναι περίπου 14,6 - 19,7 στη Σκωτία (Price 
Waterhouse Coopers LLP for Transport Scotland, 2011) και 1,8 – 6,9 στην Αγγλία 
(Department for Transport and Detica, 2009). 
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Στη πόλη La Rochelle της Γαλλίας εφαρμόστηκε το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου Yélo 
με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας των δημόσιων συγκοινωνιών. Με το σύστημα 
αναβαθμίστηκε το σύστημα τιμολόγησης και η χρήση όλων των  ΜΜΜ έγινε πιο εύκολη και 
πρακτική με την εφαρμογή μίας μόνο ενιαίας ‘έξυπνης’ κάρτας που χρησιμοποιείται στα 
λεωφορεία, στα κοινόχρηστα ποδήλατα, στους σταθμούς μετεπιβίβασης (park-and-ride), 
στο σύστημα συνεπιβατικότητας (car sharing), στο τρένο και στα πλοία. Η κάρτα έχει τη 
δυνατότητα να επαναφορτίζεται μέσω διαδικτύου. 

 

− Η κάρτα Oyster Card του Transport of London 

Η κάρτα Oyster είναι μία «έξυπνη» κάρτα που εφαρμόστηκε για τα ΜΜΜ του Λονδίνου 
από το 2003 και είναι ενιαία για όλα τα ΜΜΜ της πόλης. Η χρήση της υποστηρίζεται από 
σχετική εφαρμογή για υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.  

 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της είναι τα εξής:  

o μείωση της απάτης στο 3% επιπλέον του ήδη μειωμένου ποσοστού διαφυγής 
που προέκυψε μετά την εισαγωγή πυλών εισόδου και εξόδου στους σταθμούς 
του υπόγειου μετρό. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 50 εκατ. € 
τον χρόνο μόνο για τον υπόγειο σιδηρόδρομο. 

o μείωση 59% στην κατανάλωση χαρτιού από το 2003 έως το 2007 
o μείωση του χρόνου αναμονής στις ουρές κατά 40%  
o 20% αύξηση της επιβατικής κίνησης 
o Το 89% των χρηστών επιθυμεί να εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό του 

τηλέφωνο, ενώ το 22% των χρηστών της πιλοτικής εφαρμογής δήλωσε πως 
έχει αυξήσει τη χρήση των αστικών συγκοινωνιών ως μέσο μετακίνησης. 

 

− Η κάρτα Visitor Oyster του Λονδίνου 

Η κάρτα Visitor Oyster Card του Λονδίνου είναι αντίστοιχη με την κάρτα Oyster που 
δημιουργήθηκε για τις ιδιαίτερες ανάγκες των επισκεπτών της πόλης με παραμονή 
λόγων ημερών. Είναι μια ‘έξυπνη’ κάρτα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες μετακίνησης 
τω επισκεπτών της πόλης. Είναι ενιαία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα λεωφορεία, το 
υπόγειο σιδηρόδρομο, στο τραμ, σε όλες τις γραμμές τρένων, τα πλοία river bus για 
απεριόριστες διαδρομές Ο χρήστης μπορεί να αγοράσει την κάρτα πριν φτάσει στο 
Λονδίνο και την  παραλαμβάνει ή με την άφιξή του ή ακόμα και ταχυδρομικά στο σπίτι 
του πριν την αναχώρησή του. Μπορεί να την επαναφορτήσει στους σταθμούς όλων των 
μέσων μεταφοράς καθώς και σε πολλά καταστήματα στην πόλη και τουριστικά 
περίπτερα. 

Ο κάτοχος της κάρτας έχει έκπτωση σε συγκεκριμένα καταστήματα, εστιατόρια, μουσεία 
της πόλης και προβλέπεται επιστροφή χρημάτων αν κατά τη διαμονή του ο επισκέπτης 
δεν έχει καταναλώσει όλο το ποσό που έχει προπληρώσει . 

 

Καθαροί στόλοι και οικολογική οδήγηση 

Στην έκθεση «Έξυπνη κινητικότητα. Ισχυρή οικονομία» που παρουσιάστηκε στα πλαίσια του 
«ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας του 2016» αναφέρονται τα οικονομικά από την 
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εφαρμογή μέτρων για την βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η έκθεση αναφέρει ότι σε τοπικό 
επίπεδο, τόσο οι ιδιωτικοί, όσο και οι δημόσιοι φορείς διαχείρισης στόλων μπορούν να 
μειώσουν τα κόστη με την ανανέωση των οχημάτων τους και την καθιέρωση καθαρών.  

Επίσης μπορούν να ωφεληθούν από την εφαρμογή μη τεχνικών μέτρων τα οποία απαιτούν 
χαμηλότερα επίπεδα επένδυσης, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους στόλων 
να μειώσουν σημαντικά τους προϋπολογισμούς τους με έξυπνες πρωτοβουλίες. Ένα τέτοιο 
μέτρο είναι η οικολογική οδήγηση. 

Η πρωτοβουλία CIVITAS έχει συγκεντρώσει παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένης μιας 
ανάλυσης κόστους/οφέλους της κατάρτισης για οικονομική οδήγηση των οδηγών 
λεωφορείων της Ταλίν (Εσθονία).  

 

Πληροφορίες για οικολογική οδήγηση δίνονται στην ιστοσελίδα  της καμπάνιας ECO-driving  
http://www.ecodriving.gr/xrysoi-kanones-eco-driving/ 

 

− Οικολογική οδήγηση στα λεωφορεία του Ταλίν 

Κατά την περίοδο 2010-2012 εφαρμόστηκε στο Ταλίν της Εσθονίας ένα πρόγραμμα το οποίο 
είχε ως θέμα την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών των λεωφορείων και την 
εισαγωγή οικολογικού τρόπου οδήγησης. Στόχος ήταν η μείωση στην κατανάλωση καυσίμου, 
η ευαισθητοποίηση στο θέμα της οικολογικής οδήγησης και η βελτίωση της ασφάλειας των 
επιβατών. Χρησιμοποιήθηκε ειδικός εξοπλισμός και λογισμικό για την εκπαίδευση των 
οδηγών που έγινε εξολοκλήρου σε πραγματικές συνθήκες κατά την διάρκεια των πραγματικών 
δρομολογίων των λεωφορείων. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος βασίστηκε στα πραγματικά στοιχεία από την μέτρηση της 
κατανάλωσης καυσίμων κατά την πραγματική λειτουργία των λεωφορείων, την καταγραφή του 
τρόπου οδήγησης με βάση έναν κανόνα οικολογικής οδήγησης, τα στοιχεία ατυχημάτων και 
την καταγραφή της γνώμης των οδηγών για το μέτρο. Το γεγονός ότι τα στοιχεία συλλέχτηκαν 
κατά διάρκεια των πραγματικών δρομολογίων των λεωφορείων έδωσε τη δυνατότητα η 
αξιολόγηση να είναι βασισμένη στις τοπικές συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου και πληρότητας 
των λεωφορείων. 

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής : 

-Η κατανάλωση καυσίμων μειώθηκε ως αποτέλεσμα της οικολογικής οδήγησης κατά 3,9% 
κατά μέσο όρο στους οδηγούς που συμμετείχαν στην εκπαίδευση και κατά 0,9% συνολικά 
στην εταιρία διαχείρισης των λεωφορείων.  

-Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης οικολογικής οδήγησης μειώθηκαν τα ατυχήματα με 
λεωφορεία κατά 22% 

-Οι ετήσιες εκπομπές καυσαερίων μειώθηκαν κατά 0,7-1% 

Γενικά εκτιμήθηκε ότι το μέτρο ήταν ανταποδοτικό καθώς το κόστος της εκπαίδευσης είναι 
μικρό σε σχέση με τα οφέλη που απέφερε Εκτιμάται ότι το πλεόνασμα έφτασε τα 67.657 EUR 
σε τρία χρόνια. 

 

Στάθμευση 

Ηλεκτρονική στάθμευση στην Αθήνα 
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Η μελέτη και η λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε περιοχές του κέντρου 
της Αθήνας, το Νοέμβρη του 2006, είχε θετικές επιπτώσεις τόσο στους κατοίκους, όσο και 
στους επισκέπτες με αποτέλεσμα κάτοικοι και άλλων περιοχών του Δήμου να διατυπώνουν 
αιτήματα για ένταξη των περιοχών τους στο σύστημα. Οι επισκέπτες του κέντρου άρχισαν να 
βρίσκουν ελεύθερη θέση στάθμευσης ακόμη και σε πολυσύχναστες οδούς (όπως η Σκουφά 
στο Κολωνάκι), ενώ οι ανάγκες των κατοίκων ικανοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό χάρη 
στις θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης που προβλέπονται για αυτούς. Ένα από τα 
προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής ήταν η έλλειψη 
συστηματικής και εντατικής αστυνόμευσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακυμάνσεις στο 
βαθμό συμμόρφωσης των χρηστών προς το σύστημα. Εκτιμάται πως ή λειτουργία της ζώνης 
ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας που είχε πολύ θετικές επιπτώσεις τόσο 
στους κατοίκους, όσο και στους επισκέπτες.  

Το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα αναβαθμίστηκε με την εισαγωγή  
ηλεκτρονικού συστήματος στάθμευσης που δίνει την δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς χρόνου 
στάθμευσης, μέσω της εφαρμογής myAthensPass. Αφορά 10.500 θέσεις ελεγχόμενης 
στάθμευσης, 5.000 θέσεις για μόνιμους κατοίκους, 3.500 θέσεις για επισκέπτες και περίπου 
2.000 για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα. 

 Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ενσωματώνει στην καθημερινότητα των χρηστών 
την ευκολία της διαδικασίας, την αξιοπιστία και την αμεσότητα των πληρωμών, προσφέροντάς 
τους όλα όσα χρειάζονται για να παρκάρουν μέσω του κινητό τους τηλεφώνου. Πρόκειται για 
μία εφαρμογή, την οποία ο κάθε ιδιοκτήτης ΙΧ μπορεί να κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο 
και να αγοράσει χρόνο στάθμευσης στις περιοχές που εφαρμόζεται η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 
στάθμευση. Το σύστημα της ηλεκτρονικής στάθμευσης παρέχει και την δυνατότητα αγοράς 
χρόνου στάθμευσης μέσω μηχανήματος POS από σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης 

Επίσης το σύστημα ενημερώνει τον οδηγό, με σχετική ειδοποίηση, 10’ πριν λήξει ο χρόνος 
στάθμευσης, ώστε να τον ανανεώσει με μία μόνο κίνηση, σε περίπτωση που το επιθυμεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενιαία πολιτική στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη  

Η στάθμευση στη Θεσσαλονίκη (κέντρο και περιφέρεια) αποτελεί σήμερα ίσως το 
σημαντικότερο συγκοινωνιακό πρόβλημα, εφόσον καθορίζει το επίπεδο προσβασιμότητας 
κάθε περιοχής με ΙΧ. Η έμφαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς καθιστά ώριμη την εφαρμογή 
μιας πολιτικής στάθμευσης που να περιορίζει την πρόσβαση με ΙΧ και να ενισχύει την 
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πρόσβαση με ΜΜΜ και βιώσιμους τρόπους μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο). Η πολιτική αυτή 
πρέπει να είναι ενιαία και πολύπλευρη. 

Η ζήτηση επενδύσεων για δημιουργία χώρων στάθμευσης πρέπει να εστιασθεί σε οικόπεδα 

που γειτνιάζουν με σταθμούς και βασικές στάσεις ΜΜΜ, κύρια στην περίμετρο της πόλης, 
όπου οι χρήστες (εργαζόμενοι, επισκέπτες) σταθμεύουν το όχημά τους και μετεπιβιβάζονται 
σε Μ.Μ.Μ, ποδήλατα κτλπ. Για την συνέχιση της μετακίνησής τους. Παράλληλα, τόσο στην 
γειτνίαση με τους χώρους αυτούς όσο και στις ευαίσθητες κεντρικές περιοχές, εγκαθίσταται 
σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, που διαχειρίζεται την παρόδια στάθμευση με 
προτεραιότητα στους κατοίκους και με περιορισμούς & αντικίνητρα για όλους τους άλλους 
χρήστες (κόμιστρο, χρονικοί περιορισμοί κ.ο.κ.). Οι ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης - ΖΕΣ 
ελέγχονται συστηματικά και εντατικά από την Δημοτική Αστυνομία. Τα έσοδα από την 
ελεγχόμενη στάθμευση μπορούν να διοχετευτούν σε δράσεις που να ευνοούν τις βιώσιμες 
μετακινήσεις (λ.χ. ταΜΜΜ). 

Τέλος, όπου δεν είναι εφικτή η δημιουργία ΖΕΣ, πρέπει να περιοριστεί με φυσικά και 
ρυθμιστικά μέτρα η παρόδια στάθμευση (επέκταση πεζοδρομίων, εσοχές, κ.ο.κ.) 
λαμβάνοντας προφανώς μέριμνα για τις παρόδιες κατοικίες. 

Ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση η μελέτη του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη σύνταξη των 
τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο της 
Θεσσαλονίκης. Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) συμμετείχε στη 
διαβούλευση τονίζοντας πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στάθμευση γύρω από 
τις στάσεις των ΜΜΜ, σε οδούς που προβλέπεται να διέλθει λεωφορειολωρίδα, ενώ θα πρέπει 
να γίνει μέριμνα για διασύνδεση του συστήματος με ένα πιθανό ενιαίο και ευφυές σύστημα 
κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες. 

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της πολίτικής στάθμευσης είναι η αποθάρρυνση της 
χρήσης των ΙΧ οχημάτων, κυρίως από τους εργαζόμενους, η αύξηση της χρήσης ΜΜΜ, του 
ποδήλατου ή της πεζοπορίας. η προστασία ευαίσθητων περιοχών (ιστορικό – εμπορικό 
κέντρο) από ΙΧ, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, η βελτίωση της 
εικόνας της πόλης, αναβάθμιση αστικών περιοχών και η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση & 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

 

Πολιτική Στάθμευση σε χώρες της Ευρώπης 

Πολιτικές στάθμευσης έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 
πόλεις.  

Στη Κοπεγχάγη η τιμολόγηση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης είναι ιδιαίτερα υψηλή ώστε 
να γίνει αντιοικονομική η χρήση του αυτοκινήτου στο κέντρο και φτάνει τα 3 ευρώ την ώρα για 
τις κεντρικές περιοχές, ενώ μπορεί να είναι και υψηλότερη όταν η περιοχή έχει καλή 
εξυπηρέτηση από δημόσια συγκοινωνία. 

Στη Στοκχόλμη σε μια διαρκή προσπάθεια για να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου, το 
δημοτικό συμβούλιο απαγόρευσε σε πολλά σημεία του ιστορικού κέντρου την στάθμευση, ενώ 
ακολουθεί μια ιδιαίτερα υψηλή τιμολογιακή πολιτική για τους χώρους στάθμευσης 
περιφερειακά του κέντρου, η οποία έχει κλιμακούμενη μορφή και μειώνεται καθώς 
απομακρύνεται κανείς από το κέντρο. Επίσης, η πόλη προχωράει στην σταδιακή μείωση των 
διαθέσιμων χώρων στάθμευσης στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, παρέχοντας μια θέση 
στάθμευσης για κάθε δέκα εργαζόμενους. Επιπλέον, σε εθνικό επίπεδο τα τέλη ταξινόμησης 
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είναι ιδιαίτερα υψηλά, αυξάνοντας κατά 58% την τιμή του αυτοκινήτου, όπως επίσης και οι 
φόροι καυσίμων που αγγίζουν το 80% της αρχικής τιμής. 

H πόλη της Μαδρίτης, με πληθυσμό 3,5 εκατ. κατοίκους και περισσότερες από 4 εκατ. 
ημερήσιες μετακινήσεις με Ι.Χ. αυτοκίνητο, παρουσίασε έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και 
στάθμευσης κυρίως στις περιοχές γύρω από το κέντρο. Για το λόγο αυτό από το 2002 έχει 
τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης της στάθμευσης, σύμφωνα με το οποίο 
οριοθετήθηκαν τρεις περιοχές όπου δημιουργήθηκαν 160.000 ελεγχόμενες θέσεις 
στάθμευσης παρά την οδό. Το σύστημα αυτό βασίζεται στον καθορισμό δύο ζωνών θέσεων 
στάθμευσης παρά την οδό, την Πράσινη και την Μπλε ζώνη. 

Πριν από την εφαρμογή αυτού του συστήματος στην περιοχή, τα σταθμευμένα οχήματα που 
αντιστοιχούσαν στη χρήση κατοικίας αποτελούσαν το 40% του συνόλου, αυτά που 
αντιστοιχούσαν σε εμπορική χρήση ποσοστό 20%, οι μετακινούμενοι με Ι.Χ. όχημα επιπλέον 
20% και το υπόλοιπο 20% αντιστοιχούσε σε παράνομη στάθμευση. 

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της στάθμευσης αποσκοπεί σε αναδιανομή των 
παραπάνω ποσοστών στα εξής: 

Παράνομα σταθμευμένα οχήματα: Ποσοστό 0% 

Μπλε Ζώνη 

. Μετακινούμενοι με Ι.Χ. οχήματα: Ποσοστό 0% 

. Κάτοικοι: Ποσοστό 10% 

. Κενές Θέσεις: Ποσοστό 15% 

. Εμπορικές Χρήσεις: Ποσοστό 35% 

Πράσινη Ζώνη 

. Κάτοικοι: Ποσοστό 30% 

. Εμπορικές Χρήσεις: Ποσοστό 10%. 

 

Ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα βιώσιμης κινητικότητας 

Η πληροφόρηση χρησιμοποιείται σαν βασικό εργαλείο για την επίτευξη βιώσιμης 
κινητικότητας στις πόλεις. Η ενημέρωση και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού 
αυξάνει την κοινωνική ευθύνη των πολιτών, βελτιώνει τους κοινωνικούς δεσμούς, ενισχύει τη 
σχέση ''κράτους- πολιτών'', επηρεάζει άμεσα την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας απέναντι σε 
ζητήματα σχεδιασμού του χώρου, επιλογών μετακίνησης, περιβαλλοντικών ζητημάτων και 
πιθανών ωφελειών ή ζημιών από τις εκάστοτε επιλογές. Αν και η επίδραση του μέτρου δεν 
μπορεί να απομονωθεί από τα υπόλοιπα μέτρα που λαμβάνονται, η ευρύτατη χρήση του είναι 
βάσιμη ένδειξη αποτελεσματικότητας.  

Στα πλαίσια ενός ΣΒΑΚ οι δράσεις πληροφόρησης μπορεί να αφορούν  

α) δράσεις ενημέρωσης για τα πλεονεκτήματα της Βιώσιμης Κινητικότητας, Ενημέρωση για 
Βιώσιμες Μεταφορές και τη χρήση εναλλακτικών, βιώσιμων μέσω μεταφοράς, 

β) δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση της συμμετοχής και 
εμπλοκής του στο σχεδιασμό κατά την εκπόνηση των ΣΒΑΚ, 
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γ) δράσεις πληροφόρησης για τα προτεινόμενα μέτρα και τις επερχόμενες αλλαγές κατά τη 
υλοποίηση των ΣΒΑΚ. 

 

Ο τρόπος υλοποίησης αυτών των δράσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το στόχο κάθε 
προτεινόμενου μέτρου ενώ κατά κανόνα τα βασικά εργαλεία πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού είναι: 

1. Τύπος - Τηλεόραση- Ραδιόφωνο- Διαδίκτυο (με κάλυψη εκδηλώσεων, βίντεο, 

εκθέσεις, συνεντεύξεις τύπου κ.α.) 

2. Διαδραστικά Φόρουμ, Ημερίδες, Σεμινάρια, Εκδηλώσεις 

3. Δραστηριότητες προώθησης (μοίρασμα φυλλαδίων, εκθέσεις) και εκστρατείες 
πληροφόρησης. 

 

Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη βιώσιμη μετακίνηση 

Η αλλαγή των καθημερινών συμπεριφορών που υποβαθμίζουν το αστικό τοπίο και το 
περιβάλλον γενικότερα θα επέλθει στη σύγχρονη πόλη όταν ο κάτοικος θα γίνει γνώστης των 
επιπτώσεων που η συμπεριφορά του επιφέρει σε αυτή. Η δημοσιοποίηση ζητημάτων 
σχετικών με προβλήματα της πόλης και η ενασχόληση με αυτά καλλιεργεί κοινωνική και 
συλλογική συνείδηση που είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας για να περιοριστούν 
παγκόσμια και τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, και να βελτιωθούν πολεοδομικές και 
κυκλοφοριακές αστοχίες σε επίπεδο πόλεων και εν γένει να ανοίξει η συζήτηση για τη 
βιωσιμότητα της αυριανής πόλης. Για το λόγο αυτό οργανώνεται πλήθος εκδηλώσεων και 
πρωτοβουλιών πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. 

- Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής από το 2002 πού επιδιώκει να επηρεάσει την συμπεριφορά των μετακινουμένων 
προς επιλογή βιώσιμων μέσων μεταφοράς, όπως οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, τα 
ποδήλατα και πεζή μετακίνηση στη πόλη, με βελτίωση του περιβάλλοντος, της υγείας και την 
ποιότητας ζωής των πολιτών. Έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την 
διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται 
το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην 
εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους. Οι τοπικές αρχές καλούνται 
να επιλέξουν τις δράσεις τους από ένα μεγάλο κατάλογο προτεινόμενων δράσεων. 

Κατά τη διάρκεια της  Eυρωπαϊκής  Εβδομάδας Κινητικότητας παρουσιάζονται: 

1.Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας στους πολίτες 

2.Προκλήσεις σε επίπεδο πόλεων και κωμοπόλεων, σε σχέση με την αλλαγή της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς – με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης στρατηγικής μεταφορών 
για την Ευρώπη. 

 

Η εκστρατεία αυτή δίνει επίσης στους πολίτες την ευκαιρία: 

o Nα εξερευνήσουν ποιος είναι ο ρόλος τους στην πόλη 
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o Να διερευνήσουν λύσεις για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων, όπως η 
ατμοσφαιρική ρύπανση κλπ. 

Οι τοπικές αρχές ενθαρρύνονται με τη σειρά τους να χρησιμοποιούν την εβδομάδα αυτή για 
τη δοκιμή νέων μέτρων μεταφοράς. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους τοπικούς φορείς να 
συζητήσουν τις διάφορες πτυχές της κινητικότητας και να βρουν καινοτόμες λύσεις για τη 
μείωση των αυτοκινήτων και κατά συνέπεια των βλαβερών εκπομπών στον αέρα διαμέσου 
νέων μέτρων σχεδιασμού.  

Κάθε χρόνο, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» εστιάζει σε διαφορετικά θέματα που 
συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Για το 2018, έχει επιλεγεί ως μότο το 
«Συνδυάζω - Μετακινούμαι!» (Mix and Move!) εστιάζοντας στην Πολυτροπικότητα, στη 
διασύνδεση των μέσων της αστικής μετακίνησης, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό, μέσω της συνύπαρξης των MMM, των πεζών, των 
ποδηλάτων και των οχημάτων. 

Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη διάρκεια της 
οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους 
πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες.  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=879 

 

- Η παγκόσμια εκστρατεία της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιων Μεταφορών (UITP) 
«Κερδίζουμε με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς –Grow with PublicTransport» έχει ως τη 
φιλοδοξία το διπλασιασμό του μεριδίου της αγοράς των δημόσιων μεταφορών σε παγκόσμιο 
επίπεδο μέχρι το 2025. Η εκστρατεία στοχεύει στους  πολιτικούς ιθύνοντες σε όλο τον κόσμο 
για την ευαισθητοποίηση για περισσότερες και καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες. Παρέχει 
επίσης την απαραίτητη καθοδήγηση στους φορείς λήψης αποφάσεων, στις δημόσιες αρχές 
αστικών μεταφορών και στους παρόχους συγκοινωνιακού έργου, για το πώς να βελτιώσουν 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και τα εργαλεία για να τους βοηθήσουν στην εφαρμογή 
βιώσιμων λύσεων κινητικότητας.  

Στη τελευταία εκστρατεία που οργανώνεται η Διεθνής Ένωση Δημόσιων Μεταφορών καλεί τα 
μέλη της σε 92 χώρες να προσαρμόσουν τα μηνύματα της εκστρατείας στα δημόσια δίκτυα 
μεταφοράς τους ενθαρρύνοντάς τα να ενταχθούν στην κίνηση «Όλοι Μαζί για την 
Προώθηση των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών». Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο θα 
εμφανίσουν το σύνθημα «Κερδίζουμε με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» στα οχήματα των 
δημοσίων συγκοινωνιών, στους σταθμούς, στις στάσεις, στις ιστοσελίδες και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  

 

- Η εκστρατεία ECOMOBILITY ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ έχει ως στόχο την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων και την ενεργοποίησή τους στην αλλαγή 
συνηθειών μετακίνησης στις πόλεις. Πρόκειται για μια μεγάλη συστράτευση Επιστημονικών 
Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Φορέων για την προώθηση αλλαγής συμπεριφορών ετακίνησης 
στις πόλεις. Στην εκστρατεία αυτή συμμετέχουν μαθητές της Γ τάξης των Γυμνασίων από 30 
πόλεις της χώρας και συνεργάζονται επιλεγμένοι Δήμοι, ΜΚΟ, Επιστημονικά Ιδρύματα και 
Οργανισμοί από όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα τα τελευταία 11 χρόνια οι μαθητές από τον 
Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο προετοιμάζουν τις εργασίες τους και ενέργειες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι ομάδες των μαθητών, με τις εργασίες και τις προτάσεις 
τους, καλούνται να αναδείξουν λύσεις για την αλλαγή συνθηκών και συνθειών κυκλοφορίας 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
147 

στην πόλη τους, ενώ κυρίαρχο στοιχείο είναι η στήριξη του δικαιώματος  ελεύθερης 
μετακίνησης και ο περιορισμός του εμποδισμού στη πρόσβαση στις πόλεις. Ταυτόχρονα 
παρουσιάζουν την ανάγκη της πράσινης μετακίνησης, του καθαρού αέρα και της σωστής 
λειτουργίας των πόλεων.  

Οι Δήμοι διοργανώνουν δράσεις τοπικές και προβάλουν την εκστρατεία, ενώ σε εκδηλώσεις 
από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάρτιο παρουσιάζονται οι εργασίες των μαθητών για βελτιώσεις 
σε όλες τις πόλεις. Οι προτάσεις αξιοποιούνται από τις τοπικές αρχές και τα τοπικά Μέσα 
Ενημέρωσης διαχέουν το μήνυμα της Εκστρατείας σε όλους τους πολίτες. 
http://www.ecomobility.gr/i-ekstrateia/ 

 

- European Commission’s Sustainable Urban Mobility campaign, πρόγραμμα-καμπάνια που 
συμμετέχουν 31 χώρες, με κύριο σλόγκαν το ''Do the Right Mix''. Σε αυτό το πρόγραμμα έχει 
δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με συγκεκριμένες δράσεις προώθησης που στοχεύουν στο 
να αναδείξουν τα οφέλη από το συνδυασμό των μέσων μετακίνησης και να ενθαρρύνουν 
ανάλογες κινήσεις. Επιπλέον  προωθούνται πολιτικές για άμβλυνση του κορεσμού και της 
ρύπανσης. 

 

 

 

 

 

Λογότυπος της Καμπάνιας ''Do the Right Mix'' (Πηγή http://dotherightmix.eu/videos/) 

 

Οι συμμετέχουσες πόλεις μπαίνουν και σε διαδικασίες ανταγωνισμού σε σχέση με τα μέτρα 
που υιοθετούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να διεκδικήσουν το βραβείο 
Sustainable Urban Mobility Plan Award''. 

- Η καμπάνια Eco-driving από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων 
Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). Ο ΣΕΑΑ σε συνεργασία με το Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. το 2008 υλοποίησε 
διαφημιστική καμπάνια με στόχο την προώθηση οικολογικής οδήγησης με βασικό μήνυμα 
''Μην οδηγείς μηχανικά, Σκέψου οικολογικά''. 

 

 

 

 

 

Λογότυπος Καμπάνιας Eco-driving. (Πηγή:  http: // www. seaa.gr / sites / sea / files / files / 
eco_driving.pdf) 
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Εκστρατίες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για τη χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς  

Το ''London Cycling Campaign'', εκστρατεία ευαισθητοποίησης στο Λονδίνο  από την 
οργάνωση London Cycling. Οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία ξεπερνούν τα 12.000 άτομα 
και φροντίζουν για την προώθηση του ποδηλάτου στο Λονδίνο. Οργανώνουν πλήθος 
εκδηλώσεων ενώ έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 5 καμπάνιες: ''Love London, Go Dutch'', 
''Space for Cycling'', ''Bow roundabout: a safe junction on a safe Cycle Superhighway'', ''Beat 
the Thief: zero tolerance for bike theft in the capital'', ''Cycle Parking 4 London: an extra 
100,000 spaces needed''. (https://lcc.org.uk/) 

Αξίζει να αναφερθούν και ορισμένες πρωτοβουλίες προώθησης του ποδηλάτου σε 
συνδυασμό με τον ιδιωτικό τομέα όπως η πρωτοβουλία BIKE TO WORK- Με Ποδήλατο στη 
Δουλειά που γενικά παροτρύνει τους εργαζόμενους να αρχίσουν να πηγαίνουν στη δουλειά 
με το ποδήλατο, προβάλλει τα πλεονεκτήματα της μετακίνησης με ποδήλατο στους 
εργαζομένους και στους τους, εργοδότες που προωθούν το ποδήλατο. 

 

 

 

 

Πηγή: http://biketowork.gr/ 

 

 

Αξίζει επίσης να γίνει αναφορά στην ιδιωτική πρωτοβουλία της εταιρείας COCOMAT  η οποία 
προσφέρει αύξηση 5% σε όλους τους υπαλλήλους της, εφόσον προσέρχονται στην εργασία 
τους με ποδήλατο. 
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3.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΒΑΚ 

 

3.4.1 Το ΣΒΑΚ της Θεσσαλονίκης ως Ολοκληρωμένη Καλή Πρακτική  

Το πρώτο ΣΒΑΚ για την Θεσσαλονίκη (πού ήταν και το πρώτο ΣΒΑΚ στην Ελλάδα) 
εκπονήθηκε το 2014 για λογαριασμό του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(ΣΑΣΘ) στο πλαίσιο του έργου ATTAC "Attractive Urban Public Transport for Accessible 
Cities" (Ελκυστικές Αστικές Δημόσιες Συγκοινωνίες για προσβάσιμες πόλεις), που 
εντασσόταν στο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Νοτιο - Ανατολικής Ευρώπης - South 
East Europe (SEE). Ηταν το πρώτο ενιαίο στρατηγικό σχέδιο για βιώσιμες αστικές 
μεταφορές στην Ελλάδα που εκπονήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Στο πλαίσιο των 
βραβείων που απονέμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο για το βέλτιστο Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) βραβεύτηκε με το ειδικό βραβείο των κριτών το 
2014 (2014 SUMP Awards). 

Τα βασικά προβλήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα οποία εκλήθη να εξετάσει και να 
λύσει το ΣΒΑΚ είναι: 

• η αυξημένη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και η προτεραιότητα που δίνεται στην 
κίνησή τους,  

• το αυξημένο επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης που εντείνεται από την κίνηση 
οχημάτων που αναζητούν θέσεις στάθμευσης,  

• η έλλειψη θέσεων στάθμευσης  
• η παράνομη στάθμευση παρά την οδό και η κατάληψη πεζοδρομιών, 

λεωφορειολωρίδων, ποδηλατόδρομων και ελεύθερων χώρων και στη στάθμευση 
μπροστά από ράμπες ΑμεΑ και στάσεις λεωφορείων. 

• η επιπλέον κατάληψη του χώρου (πράσινοι και ελεύθεροι χώροι, πλατείες, 
πεζοδρόμια κλπ) από άλλες αστικές οχλήσεις (τραπεζοκαθίσματα, ο αστικός 
εξοπλισμός κλπ), που εμποδίζουν την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών 

• το χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πεζών και των ποδηλατών  
• η ανυπαρξίας ανταγωνιστικών εναλλακτικών μέσων μαζικής μετακίνησης με το 

μοναδικό Μ.Μ.Μ. να είναι το λεωφορείο.  

Μέσω της εκπόνησης του ΣΒΑΚ της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης, το ΣΑΣΘ 
προωθούσε κυρίως τον μετασχηματισμό των ΜΜΜ προκειμένου να αποτελέσουν μία 
ασφαλή, αξιόπιστη, οικονομική και ελκυστική επιλογή για τις μετακινήσεις των κατοίκων της 
πόλης. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης είχε στόχο να 
δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών συγκοινωνιών που: 

• εξασφαλίζει προσβασιμότητα των θέσεων εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους 
• βελτιώνει την προστασία και την ασφάλεια των μετακινουμένων 
• μειώνει την ρύπανση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κατανάλωση 

ενέργειας 
• αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των μεταφορών 

ανθρώπων και εμπορευμάτων 
• ενισχύει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος 

Οι εμπλεκόμενοι στην εκπόνηση και υλοποίησης του ΣΒΑΚ φορείς προχώρησαν στη 
δέσμευση για την βιώσιμη κινητικότητα και καθόρισαν σαν όραμα για την πόλη το ότι 
Θεσσαλονίκη αξίζει ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών που θα συνδέσει τους 
ανθρώπους με την πόλη με σύνδεση που δεν περιορίζεται στην παροχή άνετης, γρήγορης, 
ασφαλούς και προσιτής μετακίνησης, αλλά επεκτείνεται στην διασφάλιση υψηλής ποιότητας 
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στο φυσικό, δομημένο και κοινωνικό περιβάλλον, με ενιαίο σύστημα μεταφορών και 
μετακινήσεων που θα συμβάλει στην στήριξη της οικονομίας και της ποιότητας ζωής. Επίσης 
προχώρησαν στην ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών μέσα από μια σειρά 
δράσεων του ΣΑΣΘ, όπως συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις με θέμα το ΣΒΑΚ, η 
διεξαγωγή των Φόρουμ Κινητικότητας, τη παραγωγή τηλεοπτικών σποτ και την οργάνωση 
καμπανιών στο πλαίσιο κυρίως της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη Μητροπολιτική Περιοχή παρουσιάστηκε σε διάφορες 
εκδηλώσεις. 

Τα χαρακτηριστικά των αστικών μεταφορών και μετακινήσεων όπως εκφράζονται από το 
όραμα του ορίστηκε είναι: 

• Ενιαία πολιτική μεταφορών με γνώμονα την κοινωνική συνοχή 
• Παροχή αποτελεσματικής και πολύπλευρης πληροφόρησης σε όλους τους πολίτες 

και επισκέπτες, χρήστες ή μη του συστήματος. 
• Ενιαίο και ευφυές εισιτήριο για τις μετακινήσεις με όλα τα μέσα (σημερινά και 

μελλοντικά). 
• Δίκαιο και αποδοτικό σύστημα τιμολόγησης. 
• Άνετη, γρήγορη και ασφαλής μετεπιβίβαση μεταξύ όλων των μέσων 
• Διαχείριση της ζήτησης μετακινήσεων με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά 

κριτήρια 
• Ενιαία διαχείριση του συνόλου του οδικού δικτύου και της φωτεινής σηματοδότησης, 

με προτεραιότητα στα βιώσιμα μέσα μεταφοράς. 
• Πρόοδο στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων, με 

προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 
• Διευκόλυνση της μετακίνησης των επισκεπτών με βελτίωση της βιωσιμότητας και 

ανταγωνιστικότητας του τουρισμού πόλης. 
• Προσβασιμότητα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ημι‐αστικές περιοχές. 
• Συνεισφορά στην υγεία των πολιτών. 
• Κοινωνικά επωφελείς επενδύσεις για την συνεχή βελτίωση του συστήματος με στόχο 

την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. 
• Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εντός ενός αποτελεσματικού θεσμικού και 

λειτουργικού πλαισίου για την βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης 

 

Οι προτεραιότητες του Σ.Β.Α.Κ. Θεσσαλονίκης εκφράζουν τις κύριες προκλήσεις για το τι θα 
πρέπει να επιτευχθεί σύμφωνα με το Σχέδιο, με βάση το κοινό όραμα για τη Θεσσαλονίκη 
και είναι οι ακόλουθες: 

• Η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και όλων των μή-ρυπογόνων μέσων, κύρια το 
βάδισμα και η ποδηλασία 

• Η ενίσχυση της διατροπικότητας για όλα τα μέσα μεταφοράς 
• Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων για όλο το φάσμα της 
κινητικότητας, του χώρου στάθμευσης και την προώθηση της διατροπικότητας 

• Η μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
• Η οργάνωση και ρύθμιση της στάθμευσης παρά την οδό και σε δημόσιους χώρους  
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων μετεπιβίβασης Park and Ride, διασφαλίζοντας θέσεις 
κατοίκων και προσωρινής στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων 

• Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της άνεσης & ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών 
(ΑΜΕΑ, πεζών και ποδηλατιστών), μέσω της κατάλληλης κατανομής του χώρου στο δρόμο 
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• Η ανάπτυξη και η εφαρμογή βελτιωμένων πληροφοριακών συστημάτων συγκοινωνιών & 
κυκλοφορίας 

• Η επανεπένδυση εσόδων από Μέτρα σε άλλα Μέτρα του Σχεδίου 

 

3.4.2 Προτεινόμενα μέτρα ΣΒΑΚ Θεσσαλονίκης 

Για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν προτάθηκαν δώδεκα μέτρα. Τα μέτρα τα οποία 
μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος μετακινήσεων στη 
Θεσσαλονίκη είναι: 

 

 Μέτρο 1: Ενιαίο και Ευφυές Σύστημα Κομίστρου 

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο ή αλλιώς ευφυές σύστημα κομίστρου θα αντικαταστήσει σταδιακά 
το χάρτινο εισιτήριο και τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών προσφέροντας πληθώρα 
πλεονεκτημάτων για τους χρήστες, όπως διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τις 
αποστάσεις που διανύουν οι επιβάτες, με το πλήθος των μετακινήσεων που κάνουν ή με 
τον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιούν τις μετακινήσεις αυτές (π.χ. μείωση της τιμής 
του κομίστρου τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες κ.λ.π.). Το σύστημα απαρτίζεται από 
εξυπνες κάρτες ή ακόμα και εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και τον αντίστοιχο εξοπλισμό 
εντός των ΜΜΜ, περιλαμβάνοντας μηχανές αναγνώρισης με ειδικούς αισθητήρες. Οι 
κάρτες διαθέτουν εξελιγμένο λογισμικό, ώστε να επαναφορτίζονται από τα ΑΤΜ, το 
Διαδίκτυο ή και μέσω κινητού τηλεφώνου προσφέροντας ευελιξία στον κάτοχο – χρήστη 
και αυξημένη ασφάλεια.  

Επιπλέον το σύστημα μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει και συναλλαγές πέραν 
των ΜΜΜ, όπως πληρωμή στάθμευσης, είσοδο σε μουσεία, συναυλίες κ.ο.κ. 
λαμβάνοντας των χαρακτήρα «ενιαίου» ηλεκτρονικού πορτοφολιού. 

 

 Μέτρο 2: Λεωφορειολωρίδες, προτεραιότητα στη φωτεινή σηματοδότηση, 
λεωφορειακές γραμμές ταχείας εξυπηρέτησης 

Περιλαμβάνει τη γεωγραφική επέκταση των υφιστάμενων λεωφοριολωρίδων με την 
δημιουργία λεωφορειολωρίδων σε όλες τις βασικές αρτηρίες που αποτελούν κορμούς του 
δικτύου λεωφορειακών γραμμών. Η λειτουργική αναβάθμιση νοείται με την προσαρμογή 
του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης, ώστε να αποδίδει προτεραιότητα λεωφορεία. 

Η εφαρμογή του μέτρου όπως περιγράφεται στοχεύει στην αύξηση της μεταφορικής 
ικανότητας του συστήματος ΜΜΜ κατά τουλάχιστον 25‐30%, σε ριζική μείωση των 
χρόνων διαδρομής και σε σημαντική αύξηση της αξιοπιστίας των δρομολογίων. 

Οι λεωφορειακές γραμμές ταχείας εξυπηρέτησης εξυπηρετούνται από χωριστές λωρίδες 
ΜΜΜ απόλυτα διαχωρισμένες από την υπόλοιπη κυκλοφορία και με απόλυτη 
προτεραιότητα προς αυτήν, στάσεις υψηλών προδιαγραφών για την μείωση των 
καθυστερήσεων, πολύ πυκνά δρομολόγια καθώς και λεωφορεία μεγάλης χωρητικότητας 
και πολλών θυρών για γρήγορη επιβίβαση – αποβίβαση. 

 

 Μέτρο 3: Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση πολιτών για αποθάρρυνση της 
αλόγιστης χρήσης ΙΧ και μεταστροφή στη χρήση δημόσιας αστικής 
συγκοινωνίας 
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Παράλληλα με όσα μέτρα λαμβάνονται για την επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας, είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση και η αντίστοιχη ευαισθητοποίηση των πολιτών: 

(α) για τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η εντατική & συχνά αλόγιστη χρήση ΙΧ   

(β) για τα πλεονεκτήματα για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την τοπική ανάπτυξη & 
οικονομία που έχει η τόνωση της χρήσης ΜΜΜ 

 

 Μέτρο 4: Προώθηση δημιουργίας δικτύου ΤΡΑΜ 

 

 Μέτρο 5: Διασύνδεση Μετρό/Τραμ/λεωφορείων με δημιουργία χώρων 
μετεπιβίβασης, αναδιάρθρωση των στάσεων και πληροφόρηση χρηστών 

Θα περιλαμβάνει δράσεις όπως προοδευτική αναδιάρθρωση του δικτύου λεωφορείων 
ώστε να διασυνδεθεί βέλτιστα με τα δίκτυα Μετρό & Τραμ, δημιουργία σταθμών 
μετεπιβίβασης σε επιλεγμένα σημεία κατάλληλα για εντατικότερη αστική ανάπτυξη, 
ενίσχυση των υποδομών κίνησης των πεζών περί τις στάσεις των ΜΜΜ με πεζοδιαβάσεις 
υψηλής ασφάλειας και διοχετευτικής ικανότητας, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και 
πεζοδρομήσεις και μέσα πληροφόρησης των χρηστών  

 

 Μέτρο 6: Σύστημα θαλάσσιας συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό 

Πρόκειται για το έργο της λειτουργίας θαλάσσιας συγκοινωνίας για τη σύνδεση του κέντρου 
της Θεσσαλονίκης με το Δήμο Θερμαϊκού που θα εισάγεκαι ένα νέο μέσο για τις 
μετακινήσεις και ανοίγει τη πόλη προς τη θάλασσα επιδιώκοντας τη μείωση χρήσης του 
Ι.Χ. μεταξύ των προελεύσεων-προορισμών που θα εξυπηρετούνται από το έργο.   

Η δημιουργία και λειτουργία δικτύου θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας, είναι μία πρόταση 
που προωθεί τη βιώσιμη αστική κινητικότητα καθώς μειώνει τον κυκλοφοριακό φόρτο 
στους αστικούς οδικούς άξονες, απορροφώντας τις μετακινήσεις από την ανατολική 
Θεσσαλονίκη προς το κέντρο της πόλης και αντίστροφα. 

 

 Μέτρο 7: Συστήματα ευέλικτης συγκοινωνίας (Flexible Transport Systems) & 
Ταξί 

Τα ΕΣΜ θα αφορούν κυρίως τις ημιαστικές περιοχές και θα λειτουργούν ως τροφοδοτικά 
στις αστικές συγκοινωνίες και τα ΜΜΜ. Μια από τις βασικές επιδιώξεις είναι να ενταχθούν 
τα ταξί στο συνολικό σύστημα αστικών (και ημι-αστικών) μεταφορών της μητροπολιτικής 
περιοχής, λειτουργώντας ως συμπλήρωμα των λεωφορειακών γραμμών χαμηλής 
ζήτησης. Για το Νομό Θεσσαλονίκης έχει εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας από το ΑΠΘ – 
ΕΟΣΜ στο πλαίσιο του έργου FLIPPER / Πρόγραμμα INTERREG IVC της Ε.E για την 
εφαρμογή τέτοιου συστήματος στην επαρχία Λαγκαδά.  

 

 Μέτρο 8: Ενιαία πολιτική στάθμευσης 

Η έμφαση στις ΜΜΜ καθιστά ώριμη την εφαρμογή μιας πολιτικής στάθμευσης που να 
περιορίζει την πρόσβαση με ΙΧ και να ενισχύει την πρόσβαση με ΜΜΜ και βιώσιμους 
τρόπους μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο). Η πολιτική αυτή πρέπει να είναι ενιαία και 
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πολύπλευρη και θα περιλαμβάνει : ανάπτυξη κινήτρων για τη δημιουργία χώρων 
στάθμευσης σε σταθμούς και στάσεις ΜΜΜ μεγάλης ελκυστικότητας, περιορισμός της 
παρόδιας στάθμευσης με φυσικά μέτρα, λ.χ. διαπλάτυνση πεζοδρομίων, εγκατάσταση 
συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε κορεσμένες κεντρικές περιοχές της 
μητροπολιτικής περιοχής, καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής σε συνδυασμό με το ενιαίο & 
ευφυές σύστημα κομίστρου των ΜΜΜ  και ενιαία διαχείριση των συλλογικών χώρων 
στάθμευσης και της ελεγχόμενης παρόδιας στάθμευσης  

 

 Μέτρο 9: Πεζοδρομήσεις & αναπλάσεις δημόσιου χώρου 

 Το μέτρο θα περιλαμβάνει την αναδιάταξη της χρήσης του δημόσιου χώρου μέσω 
αναπλάσεων και την επέκταση & αναβάθμιση ποιότητας των χώρων κίνησης πεζών με 
δημιουργία δικτύου πεζόδρομων, αναβάθμιση πεζοδρομίων στο βασικό και δευτερεύον 
οδικό δίκτυο και πεζοδιαβάσεις ασφαλείας σε κρίσιμες διασταυρώσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα 
θα δοθεί στις εγκάρσιες κινήσεις των πεζών που διασχίζουν δρόμους με έντονη ή ταχεία 
κυκλοφορία οχημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνεται το πρότυπο ενοποίησης των 
χώρων κίνησης των πεζών μέσω υπερυψωμένων πεζοδιαβάσεων , που μπορεί να 
ανατρέψει το ισχύον πρότυπο, που ενοποιεί τους χώρους κίνησης των οχημάτων 
διακόπτοντας τις ροές πεζών με σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλειά τους. 

 

 Μέτρο 10: Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων 

Περιλαμβάνει τη σταδιακή επέκταση του υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων Κέντρου της 
Θεσσαλονίκης στις συνοικίες και τους δήμους της μητροπολιτικής περιοχής, 
διασυνδέοντας τα αντίστοιχα κέντρα και τους βασικούς πόλους έλξης σε επίπεδο 
μητρόπολης, δήμου και συνοικίας.  Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδεται στη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου ασφάλειας των ποδηλατών μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού των χώρων 
κίνησης των δίτροχων και των διασταυρώσεων των ροών τους με την μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία. 

 

 Μέτρο 11: Σύστημα κοινόχρηστων δημοσίων ποδηλάτων 

Η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων ευνοεί την εισαγωγή συστήματος 
κοινόχρηστων δημόσιων ποδηλάτων - ΚΔΠ, εφόσον ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, 
άνεσης και προσανατολισμού των πιθανών χρηστών.  

Για τη χρήση του συστήματος ΚΔΠ απαιτείται εγγραφή και πιστοποίηση του χρήστη,ενώ 
η λειτουργία τους γίνεται με απλούς τρόπους, λ.χ. μέσω κινητών τηλεφώνων ή πιστωτικής 
κάρτας. Ο χρήστης παραλαμβάνει και επιστρέφει το ποδήλατο σε οποιονδήποτε από τους 
πολλούς εγκατεστημένους σταθμούς στον αστικό ιστό. 

 

 Μέτρο 12: Χρέωση Κυκλοφοριακής Συμφόρησης και Ελεγχος Οδικής 
Πρόσβασης 

Η αποδοχή του μέτρου βασίζεται επίσης στη θεμελιωμένη πλέον αρχή ‘Ο ρυπαίνων 
πληρώνει’ και ‘Ο χρήστης πληρώνει’. 

Ως εναλλακτική (ενδιάμεση) λύση και ως πρόδρομος της χρέωσης συμφόρησης προτείνεται 
ο ‘Ελεγχος Οδικής Πρόσβασης’ (ΕΟΠ) στο κέντρο της πόλης, με περιοριστικά μέτρα στη 
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χρήση ΙΧ αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Αυτό το μέτρο μπορεί να εισαχθεί 
σταδιακά με πιλοτικό κλείσιμο δρόμων στην κυκλοφορία Για τα προτεινόμενα μέτρα έγινε 
ανάλυση του κόστους υλοποίησης και εκτίμηση του οφέλους από την εφαρμογή του και 
αναλύθηκαν οι συνέργιες μεταξύ των μέτρων. 

Διάγραμμα 9: οι συνέργιες μεταξύ των Μέτρων και ο βαθμός συνέργιας σε 3 τιμές 
(υψηλός, μέσος, χαμηλός) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την Μητροπολιτική Περιοχή 
Θεσσαλονίκης», ΣΑΣΘ 
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3.4.3 Το ΣΒΑΚ του Πειραιά 

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής Βιώσιμης Κινητικότητας για τον Πειραιά γίνεται στο πλαίσιο της 
συμμετοχής του Δήμου στο CycleCities, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG IVC, που στόχος 
του είναι η προώθηση του ποδηλάτου μέσω της συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών των 
επτά πόλεων της Ευρώπης που συμμετέχουν επίσης στο πρόγραμμα. 

Ο Πειραιάς είναι μια τυπική ελληνική πόλη. Τα βασικά πολεοδομικά του χαρακτηριστικά είναι 
η υψηλή πυκνότητα κατοικίας, οι πολύ στενοί δρόμοι και τα δυσανάλογα με το πλάτος των 
δρόμων μεγάλα ύψη των κτηρίων χτισμένων πριν από δεκαετίες, χωρίς υπόγειους χώρους 
στάθμευσης. Τα πεζοδρόμια είναι υπερβολικά στενά και γεμάτα εμπόδια και δεν υπάρχει 
απολύτως καμιά πρόβλεψη για τους ποδηλάτες, είτε για την κίνηση είτε για τη στάθμευσή τους 
και για αυτό η παρουσία τους είναι αμελητέα. Ο Πειραιάς είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία, με 
Ιπποδάμειο οδικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί συνέχεια του ανάλογου δικτύου της αρχαιότητας, 
με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και με μια πλούσια ακτογραμμή της οποίας το 
μεγαλύτερο μήκος αξιοποιείται για δραστηριότητες αναψυχής. Το Πασαλιμάνι και το 
Τουρκολίμανο είναι ισχυροί πόλοι έλξης προς το ευρύτερο λεκανοπέδιο.  Ο Πειραιάς επίσης 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά και επιβατικά λιμάνια της Μεσογείου. Αποτελεί πύλη 
της Αθήνας από θαλάσσης και υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επιβάτες. 

Τα προβλήματα του Πειραιά είναι τα ατυχήματα, ο κορεσμός, η ρύπανση, ο θόρυβος, η 
κατάληψη των δημόσιων χώρων από τον πληθωρισμό των αυτοκινήτων και η απουσία 
πρασίνου. Το ίδιο το λιμάνι επίσης είναι ένας πόλος που εντείνει τα προβλήματα ασυνέχειας 
στον ιστό του Πειραιά. 

Κύριος σκοπός του ΣΒΑΚ ήταν να ενσωματωθεί η ποδηλασία στις πολιτικές κινητικότητας και 
να αντιμετωπίζεται ισάξια με τις δημόσιες μεταφορές και το αυτοκίνητο. Στόχος ήταν ο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός ο οποίος αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη της χρήσης του 
ποδηλάτου για το λόγο αυτό περιλαμβάνει κυρίως επεμβάσεις στο οδικό περιβάλλον – 
σύστημα και αναπλάσεις. 

Οι προτάσεις για την βιώσιμη κινητικότητα στον Πειραιά (που ακολούθησαν την καταγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωση της γνώμης των πολιτών και τη διαβούλευση) 
περιλαμβάνουν : 

• τη διαμόρφωση ζωνών ήπιας κυκλοφορίας  
• στη δημιουργία πράσινων διαδρομών σε περιοχές που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν κομβικούς θύλακες αναψυχής ανάδειξης του παραλιακού μετώπου  
• πεζοδρομήσεις  
• την εκ νέου ιεράρχηση του οδικού δικτύου  
• σε έργα και πολιτικές ένταξης της χρήσης ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή των 

κατοίκων  
• προτάσεις για το τραμ και τις νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας. 

 

Δημιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας 

Προτείνεται η δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας γύρω από σημεία ενδιαφέροντος: 

• Γύρω από τις στάσεις των μέσων σταθερής τροχιάς (υφιστάμενων και υπό κατασκευή: 
ΗΣΑΠ, Προαστιακό, Τραμ, Μετρό) σε ακτίνα 200μ.  

• Σε περιοχές περιμετρικά των σχολικών εγκαταστάσεων (σε ακτίνα έως και 100 μέτρων) για 
την ασφαλή και ευχάριστη μετακίνηση των παιδιών από και προς αυτές. 
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• Γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ.) σε ακτίνα 150 μέτρων οι δρόμοι επίσης 
χαρακτηρίζονται ως ήπιας κυκλοφορίας με κατάλληλη σήμανση και επιμέρους 
παρεμβάσεις. 

• Γύρω από τα δύο νοσοκομεία του Δήμου (Τζάνειο και Μεταξά) και σε ακτίνα 100 μέτρων 
από αυτά, οι δρόμοι χαρακτηρίζονται ως ήπιας κυκλοφορίας με κατάλληλη σήμανση και 
επιμέρους παρεμβάσεις. 

 

Οι οδικοί άξονες που σήμερα εξυπηρετούν τον μεγαλύτερο όγκο της κυκλοφορίας στον 
Πειραιά, και περιλαμβάνουν σημαντικές χρήσεις γης (εμπόριο και αναψυχή), προτείνονται 
προς ανάπλαση ώστε να μετατραπούν σε δρόμους φιλικούς προς τον πεζό, τον ποδηλάτη και 
τον κάθε ευάλωτο χρήστη με έργα: 

• διαπλάτυνσης πεζοδρομίων 
• κατασκευής ποδηλατόδρομων 
• παρεμβάσεων στις διαβάσεις πεζών και κατασκευή νέων 
• μείωσης του ορίου ταχύτητας 

 

Δημιουργία Πράσινων Διαδρόμων 

Σχετικά με ανάπτυξη πράσινων διαδρομών προτείνεται η δημιουργία τριών (5) βασικών 
αξόνων. 

1. Στην Πειραϊκή χερσόνησο δημιουργείται μία κυκλική διαδρομή για τον πεζό η οποία θα 
συνδέει σημαντικούς πόλους έλξης όπως την προβλήτα Κρουαζιέρας επί της οδού Ακτή 
Μιαούλη, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τη παραλιακή οδό, η οποία 
κινείται παράλληλα με τα αρχαία τείχη του Πειραιά, τη Μαρίνα Ζέας, το Αρχαίο Θέατρο του 
Πειραιά και οδούς που περιλαμβάνουν σημαντικές χρήσεις γης (εμπόριο, πολιτισμός και 
αναψυχή).  

2. Από το Νέο Φάληρο ως τον επιβατικό λιμένα του Πειραιά και θα διέρχεται από οδούς που 
χαρακτηρίζονται από έντονη εμπορική δραστηριότητα, και έχουν αρκετά μεγάλα πεζοδρόμια 
και θα περιλαμβάνει πόλους έλξης όπως η παραλιακή οδός, το ΣΕΦ, περιοχές με χρήση 
αναψυχής (Πασαλιμάνι, Τουρκολίμανο), το γήπεδο Καραϊσκάκη, μεγάλα εμπορικά 
καταστήματα και  τον σταθμό του Ηλεκτρικού. 

3. Στη περιοχή του Αγίου Δημητρίου με πόλους έλξης τον αρχαιολογικό χώρο Ηετειώνειας 
Ακτής, ο επιβατικός λιμένας Πειραιά, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο αρχαιολογικός χώρος 
αστικών πυλών και ο σταθμός της Λέυκας. 

4. Στα Μανιάτικα η πράσινη διαδρομή προτείνεται για να ενισχύσει επιπλέον το περπάτημα 
σε μία περιοχή που η κύρια χρήση γης είναι κατοικία και υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος 
όπως σχολικές εγκαταστάσεις και μικρές πλατείες, η νέα στάση του Μετρό (που είναι τοπικό 
κέντρο Γειτονιάς) στο Πάρκο Δηλαβέρη,  

5. Στα Καμίνια η διαδρομή αυτή προτείνεται για να συνδέσει τον σταθμό του προαστιακού 

της Λεύκας με την οδό Πειραιώς και στη συνέχεια τον Σταθμό του Ηλεκτρικού στο Νέο Φάληρο 
καθώς και με τη νέα προτεινόμενη γραμμή Τραμ Εκεί και μικρούς δρόμους σε περιοχές 
κατοικίας.  

 

Πεζοδρομήσεις 
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Οι πεζοδρομήσεις εμπορικών οδών που προτείνονται αφορούν οδούς του κυρίως εμπορικού 
κέντρου και αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις δραστηριότητες αναψυχής και εμπορίου. 
Θα διαμορφώσουν ένα περιβάλλον ασφαλές και άνετο για τις μετακινήσεις των χρηστών που 
σε συνδυασμό με τις παραπάνω αναφερόμενες πράσινες διαδρομές θα βελτιώσουν τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες του κορεσμένου κέντρου.  

 

Προτάσεις για διαχείριση της κυκλοφορίας 

Έπειτα από την πεζοδρόμηση κεντρικών οδικών αξόνων (όπου θα καταργηθεί η κυκλοφορία 
για όλα τα οχήματα – εκτός αυτών για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, παρκινγκ 
και φορτο-εκφόρτωση εμπορευμάτων) κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στη κεντρική περιοχή.  Θα παραμείνουν με κυκλοφορία αυτοκινήτων 
συγκεκριμένοι βασικοί άξονες του κέντρου οι οποίοι θα ανήκουν στο πρωτεύον οδικό δίκτυο, 
καθώς θα αποτελούν εισόδους και εξόδους προς την κεντρική περιοχή του Πειραιά, από όλο 
τον δήμο αλλά και από γειτονικούς δήμους ενώ προβλέπονται και ρυθμίσεις της κυκλοφορίας 
(μονοδρομήσεις) στο υπόλοιπο δίκτυο. 

 

Προτάσεις για το ποδήλατο 

Οι προτάσεις για το ποδήλατο χωρίζονται σε δύο τμήματα: το μητροπολιτικό δίκτυο 
ποδηλάτου το οποίο έχει ήδη εγκριθεί και τα επόμενα χρόνια θα κατασκευαστεί και ένα 
συμπληρωματικό ως προς το μητροπολιτικό δίκτυο για το ποδήλατο το οποίο θα οδηγεί από 
τις κεντρικές περιοχές του Πειραιά προς γειτονιές κατοικίας. Το προτεινόμενο 
συμπληρωματικό δίκτυο ποδηλατόδρομων θα συνδέσει το μητροπολιτικό δίκτυο με τις 
γειτονιές του Πειραιά. Εγινε χάραξη συγκεκριμένων διαδρομών λαμβάνοντας υπόψη το 
ανάγλυφο της περιοχής για την επιλογή των δρόμων του ποδηλάτου. Οι ποδηλατόδρομοι 
χωροθετούνται στις περιοχές  Πειραϊκή χερσόνησο, Εμπορικό κέντρο, Πειραιά, το 
Καραϊσκάκη, Μανιάτικα, Καμίνια. 

 

Σύνδεση του Πειραιά με τους γειτονικούς Δήμους 

Για την σύνδεση του Δήμου του Πειραιά με τους Γειτονικούς δήμους, με ποδήλατο θα 
αξιοποιηθεί το δίκτυο ποδηλατοδρόμων που έχει προταθεί από το Ρυθμιστικό σχέδιο της 
Αθήνας – Μητροπολιτικό δίκτυο Ποδηλάτου. Υπάρχουν όμως περιοχές οι οποίες χρειάζεται 
να συνδεθούν με πιο άμεσες γραμμές με τον Δήμο του Πειραιά. Για τον λόγο αυτό προτείνονται 
3 νέες διαδρομές που θα συμπληρώσουν το Μητροπολιτικό, και το δίκτυο ποδηλάτου του 
Δήμου Πειραιά. Το σχέδιο εξετάζει την σύνδεση με Κερατσίνι – Δραπετσώνα, με Νίκαια – 
Κορυδαλλό, με Αγ. Ι. Ρέντη και Ταύρο,  με Μοσχάτο και Καλλιθέα και προτείνει συγκεκριμένες 
διαδρομές σύνδεσης που συνδυάζουν τους ποδηλατόδρομους του μητροπολιτικού δικτύου με 
τους νέους προτεινόμενους ποδηλατόδρομους. 

 

Επέκταση Τραμ 

Προτείνεται η δημιουργία μιας νέας γραμμής Τραμ (κορμού), η οποία θα διασχίζει την πειραϊκή 
Χερσόνησο η οποία θα είναι υποστηρικτική για σύνδεση της Πειραϊκής Χερσονήσου, με το 
κέντρο του Πειραιά, και τη περιοχή του Νέου Φαλήρου αλλά και τον Προαστιακό σιδηρόδρομο 
στη Λεύκα. Το συμπληρωματικό δίκτυο Τραμ θα συνδέει τον σταθμό του ΗΣΑΠ (και 
μελλοντικά του μετρό) στον Πειραιά, με τη Δραπετσώνα. Η γραμμή θα περνά από την Ακτή 
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Κονδύλη, και στη συνέχεια από την Ακτή Ηετώνια (στον αρχαιολογικό χώρο), όπου θα 
συνεχίζει στον γειτονικό δήμο παραλιακά. 

Τέλος προτείνεται και η εφαρμογή της πρότασης του ΟΛΠ για κατασκευή γραμμής Τραμ 
περιμετρικά του Λιμανιού, επί τη οδού Ακτή Μιαούλη, για να εξυπηρετεί  μετακινήσεις από τον 
Σταθμό του ΗΣΑΠ και του Μετρό, προς τη Νέα Προβλήτα Κρουαζιέρας. 

 

Νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας 

Προτείνεται η δημιουργία τεσσάρων (4) νέων γραμμών λεωφορείων, οι οποίες θα 
εξυπηρετούν τις μετακινήσεις από και προς τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς, 
προς τις περιοχές κατοικίας. Και οι 4 γραμμές θα είναι κυκλικές και θα εξυπηρετούν 
μετακινήσεις μεταξύ σημείων ενδιαφέροντος / πόλων έλξης όπως σταθμούς του μετρό, το 
εμπορικό κέντρο, το Γήπεδο Καραϊσκάκη, την προτεινόμενη γραμμή του Τραμ. 
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4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι προτάσεις Μελετών Εφαρμογής για τις εξεταζόμενες περιοχές εφαρμογής παρατίθενται 
στην βάση τόσο των Βασικών Αρχών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όσο και των Καλών 
Πρακτικών που παρατέθηκαν είτε αυτές αφορούν την Ελλάδα, είτε χώρες του εξωτερικού, ενώ 
βασικός άξονας των προτάσεων αποτελεί πάντα το σχέδιο προτάσεων που εκπονήθηκε, 
υπεβλήθη και εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πράξης ΕΥΚΙΝΗΣΗ.  

Οι προτάσεις αυτές αποτελούν την βασική Τεχνική Περιγραφή των προδιαγραφών των 
αντίστοιχων Τευχών Δημοπράτησης, ώστε να επιτευχθεί η διαγωνιστική διαδικασία 
υλοποίησης των ενεργειών που προκρίνονται. 

Για τον σκοπό αυτό, οι αντίστοιχες προδιαγραφές για τον Δήμο Λεμεσού παρατίθενατι στην 
Αγγλική γλώσσα, ώστε να αποτελέσουν μέρος του τέυχους διαγωνιστικής διαδικασίας, η 
οποία είναι στην Αγγλική γλώσσα.         

Με βάση το σκεπτικό αυτό, προτάθηκαν τα ακόλουθα κοστολογημένα Σχέδια τα οποία 
συνάδουν με όλες τις προαναφερόμενες Αρχές και φυσικά με τον προϋπολογισμό που 
διατίθεται γι αυτές:  

   

4.1 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

4.1.1 Προτάσεις στα πλαίσια του Έργου ΕΚΙΝΗΣΗ 

Σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, το εγκεκριμένο πρόγραμμα στα 
πλαίσια του διακρατικού προγράμματος ΕΥΚΙΝΗΣΗ, αλλά και τις αρχές της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης για τον Δήμο Ρόδου αφορά τις ακόλουθες 
δράσεις: 

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του λεωφορείου. 

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και πλήρους συστήματος 
τηλεματικής –ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα στο Δήμο για την συνολική και 
ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του συστήματος αστικών 
συγκοινωνιών και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, 
κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις του Ευρωπαϊκού χώρου.  

Το σύστημα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας 
διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης 
επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το 
οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμό στις στάσεις και 
τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του συστήματος εφαρμογές. Τέλος περιλαμβάνει την 
εκπαίδευση των χρηστών, την πιλοτική λειτουργία και την βελτιστοποίηση καθώς και τεχνική 
υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος. 

Το έργο απαιτεί πρωτίστως μελέτη εφαρμογής για την αναλυτική επισκόπηση των ακόλουθων 
υπηρεσιών, οι οποίες θα περιγραφούν για την περιοχή εφαρμογής, θα ποσοτικοποιηθούν και 
θα αποτελέσουν ποσοτικό και ποιοτικό σημείο αναφοράς για την προμήθεια του εξοπλισμού 
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που θα ακολουθήσει την ανάπτυξη των Υπηρεσιών για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Ευφυών Μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών εντός 
και εκτός του λεωφορείου.  

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν: 

 
1. Υπηρεσία Πληροφόρησης Πολιτών για Έκτακτα Συμβάντα μέσω διαδικτύου 

- Απαιτούμενα Στοιχεία (δεδομένα εισόδου): συλλογή δεδομένων συμβάντων 
από τις υπηρεσίες του Δήμου – αναφορά σε ιστορικότητα αν υπάρχει 

- Στοιχεία Αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου): πληροφορίες συμβάντων 

- Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης / Επίπεδο Υπηρεσίας: Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
επιπέδου 2 (διάδραση)  

 

2. Παρουσίαση χρονοπρογραμμάτων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

- Απαιτούμενα Στοιχεία (δεδομένα εισόδου): συλλογή δεδομένων δρομολογίων 
από τις υπηρεσίες του Δήμου 

- Στοιχεία Αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου): Χρόνοι Άφιξης/Αναχώρησης των 
ΜΜΜ  

- Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης / Επίπεδο Υπηρεσίας: Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία επιπέδου 2 (διάδραση): Ηλεκτρονική Υπηρεσία επιπέδου 2 
(διάδραση) 

 

3. Υπηρεσίες Ενημέρωσης Άφιξης Λεωφορείου σε Στάση 

- Απαιτούμενα Στοιχεία (δεδομένα εισόδου): δεδομένα θέσης οχήματος 

- Στοιχεία Αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου): Χρόνος Άφιξης Λεωφορείου σε 
Στάση 

- Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης / Επίπεδο Υπηρεσίας: Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
επιπέδου 2 (διάδραση) 

 

Για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, η μελέτη εφαρμογής θα καταδείξει τις λεπτομερείς 
προδιαγραφές για την ανάπτυξη των ακόλουθων Κέντρων και Υπηρεσιών: 

 

4.1.2 Κέντρο Διαχείρισης και Παρακολούθησης Οχημάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, στόχος είναι η ανάπτυξη λογισμικού το οποίο θα 
περιλαμβάνει το Κέντρο Ελέγχου από το οποίο θα ελέγχονται όλες οι επιμέρους εφαρμογές 
του συστήματος που αφορούν στην αστική συγκοινωνία και τις ευφυείς στάσεις. Θα επιτρέπει 
με χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων και εφαρμογής πληροφόρησης επιβατών την 
πληροφόρηση των επιβατών για τον προβλεπόμενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων στις 
στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
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Θα διαθέτει εργαλεία μέσα από γραφικό περιβάλλον και θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη με 
χάρτες για την εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας αλλά και της 
λειτουργικής κατάστασης των επιμέρους συστημάτων τηλεματικής.  

Για την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος θα ληφθούν υπ’ όψιν οι διαλειτουργικότητες με το 
λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων και ενημέρωσης επιβατών Flash της εταιρείας 
Swarco Mizar (έργο ΜΟΤΙVATE, στο πλαίσιο του έργου Ιnterreg – MED 2014-2020 που 
βρίσκεται σε εξέλιξη).  Για τη διασύνδεση με το λογισμικό Flash, ο ανάδοχος θα 
χρησιμοποιήσει τα web services που παρέχονται από αυτό, με σκοπό να λαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια των λεωφορείων και τους χρόνους άφιξης στις 
στάσεις. Η Μελέτη εφαρμογής θα εξειδικεύσει όλες τις προδιαγραφές αρμονικής ανάπτυξης 
και διαλειτουργικότητας.  

 

4.1.3 Εφαρμογή πληροφόρησης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Η Μελέτη θα διαστασιολογήσει την mobile εφαρμογή πληροφόρησης η οποία θα είναι 
διαθέσιμη για χρήση από συσκευές smartphones και θα παρέχει πληροφόρηση των επιβατών 
για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο 
διέλευσης των οχημάτων από τις στάσεις. Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα εύρεσης 
διαδρομών, με δυνατότητα μετεπιβίβασης σε άλλο λεωφορείο και αλλαγή υπηρεσίας. Η 
εφαρμογή θα μπορεί να κάνει χρήση της θέσης του χρήστη ώστε να χρησιμοποιείται ως 
παράμετρος εισόδου κατά την αναζήτηση των πληροφοριών. Η εφαρμογή θα μπορεί να 
παρουσιάσει την πληροφορία είτε σε μορφή πίνακα είτε σε μορφή ψηφιακών χαρτών ανάλογα 
με την επιλογή του χρήστη. Η Μελέτη θα επεκτείνει την λειτουργούσα εφαρμογή στα πλαίσια 
του έργου motivate (όχι νέα εφαρμογή), έτσι ώστε να περιλαμβάνει λειτουργικότητα 
σχεδιασμού ταξιδιού, με τη χρήση αστικής συγκοινωνίας και ποδηλάτου, καθώς και 
ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των 5 σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων που ήδη διαθέτει ο 
Δήμος Ρόδου. Η νέα λειτουργικότητα θα αφορά τα ακόλουθα: 

- Α) ενημέρωση για διαθεσιμότητα ποδηλάτων στους πέντε (5) σταθμούς μίσθωσης 
ποδηλάτων 

- Β) δυνατότητα σχεδιασμού ταξιδιού με χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και 
αυτοκινήτου μέσα από την εφαρμογή. 

- Γ) Υποστήριξη λειτουργίας NearMe όπου ο χρήστης θα μπορεί να ενημερωθεί για τα 
σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε απόσταση 50-100 μέτρων από την τρέχουσα 
θέση του 

- Δ) Αναφορά για προβλήματα από τους χρήστες της εφαρμογής (επισκέπτες, μόνιμοι 
κάτοικοι) Οι αναφορές των χρηστών θα αφορά λακκούβες, καθυστερήσεις 
δρομολογίων, βλάβες φωτισμού, θέματα καθαριότητας, ακινητοποιημένα οχήματα, 
σπασμένους κάδους κ.α.). Ο κάθε χρήστης θα έχει πρόσβαση και βλέπει αποκλειστικά 
τις δικές του αναφορές/ αιτήματα, ενώ  οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν την συνολική 
εικόνα όλων των αναφορών που έχουν υποβληθεί. Θα πρέπει να παρέχεται ειδικά 
σχεδιασμένο διαχειριστικό σύστημα με ρόλους και ροές εργασιών για τα στελέχη των 
υπηρεσιών του οργανισμού 

- Ε) Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει Χρήσιμα τηλέφωνα, Νέα – Ανακοινώσεις 
του Δήμου με σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο του Δήμου, Διακηρύξεις, 
Εφημερεύοντα Φαρμακεία και Νοσοκομεία, Δημόσιες Θέσεις Παρκινγκ & για Α.Μ.Ε.Α, 
Εκδηλώσεις, Ερωτηματολόγια για την καταγραφή της άποψης των επισκεπτών, 
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QRCodes και Beacons για την διαδραστική ενημέρωση των πολιτών, διασύνδεση με 
SocialMedia, αποστολή PushNotifications για την άμεση επικοινωνία με τους χρήστες 

- ΣΤ) Δυνατότητα ενσωμάτωσης και λειτουργίας CityGuide (τουριστικός οδηγός) 

- Ζ) ενσωμάτωση όλων των παραπάνω λειτουργιών στην υφιστάμενη Mobile εφαρμογή 

 

4.1.4 Εφαρμογή πληροφόρησης μέσω sms 

H Μελέτη θα διαστασιολογήσει την εφαρμογή πληροφόρησης μέσω SMS η οποία θα μπορεί 
να πληροφορεί το χρήστη της (πολίτη, επισκέπτη, κλπ.) για τα διερχόμενα λεωφορεία και τον 
χρόνο άφιξης αυτών (ποσοτικοποίηση μεταβλητών). 

Η εφαρμογή, με σύνδεση με το λογισμικό Flash που θα προμηθευτεί ο Δήμος Ρόδου, θα 
πρέπει να μπορεί να στέλνει SMS με την απαιτούμενη πληροφορία στο χρήστη ο οποίος θα 
στέλνει ερώτημα, με τον μοναδικό αριθμό της στάσης, σε προκαθορισμένο τηλεφωνικό αριθμό 
του Δήμου Ρόδου. 

 

4.1.5 Διαδικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης 

Η διαδικτυακή εφαρμογή πληροφόρησης (web portal) θα αποτελέσει ένα είδος πολυμεσικού 
οδηγού πόλης για πληροφόρηση των χρηστών για τις μεταφορές. Το web portal θα 
υποστηρίζεται με χαρτογραφικά δεδομένα και θα πρέπει να μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στο 
χρήστη για σχεδιασμό ταξιδιού με όλα τα μέσα (ΜΜΜ, ΙΧ). Το web portal θα ενημερώνει για 
την άφιξη και τους χρόνους των αστικών συγκοινωνιών, θα πληροφορεί το χρήστη για 
συμβάντα στο οδικό δίκτυο και για σημεία ενδιαφέροντος στην εγγύτητα διεύθυνσης ή στάσης 
ΜΜΜ. Για τον σκοπό αυτό, η Μελέτη εφαρμογής θα αναλύσει και θα επιτρέψει τεχνικά την 
διασύνδεση της εφαρμογής με το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης κυκλοφοριακών 
δεδομένων που ήδη διαθέτει ο Δήμος Ρόδου από το έργο ΔΙΑΥΛΟΣ, καθώς και με το 
λογισμικό Flash που θα προμηθεύει ο Δήμος στα πλαίσια του έργου ΜΟΤΙVATE. To web 
portal θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να είναι responsive και να μπορεί να είναι προσβάσιμο 
τόσο από H/Y όσο και από tablet/ κινητό τηλέφωνο.  

Επιπλέον, η εφαρμογή θα περιλαμβάνει επιλεγμένες φωτογραφίες σημείων ενδιαφέροντος 
από το νησί της Ρόδου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συγκεντρώσει 2 τουλάχιστον 
φωτογραφίες από 30 σημεία ενδιαφέροντος του νησιού και να τα τεκμηριώσει με 
περιγραφή έως 100 λέξεων/ σημείο. Ο χρήστης θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξεναγηθεί 
εικονικά στην πόλη ή στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο χρήστης θα μπορεί να διαλέξει ένα 
σημείο ενδιαφέροντος και να δει την κοντινότερη στάση, τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων 
και τα προγραμματισμένα δρομολόγια για το συγκεκριμένο σημείο.  

Το τμήμα αυτό της εφαρμογής θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου.  

Επίσης, μέσα στη διαδικτυακή πύλη, θα υλοποιηθεί διασύνδεση με το υφιστάμενο λογισμικό 
διαχείρισης του συστήματος αυτοματοποιημένης μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων που 
διαθέτει ο Δήμος Ρόδου ώστε να απεικονίζεται στην πύλη η διαθεσιμότητα των 5 σταθμών 
μίσθωσης ποδηλάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό 
χρόνο για τα διαθέσιμα προς μίσθωση ποδήλατα του κάθε σταθμού, έτσι ώστε να μπορούν 
να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους εντός της πόλης. 
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4.1.6 Υπολογιστής Οχήματος με Οθόνη Οδηγού 

Στα πλαίσια του έργου, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Δήμο Ρόδου με 6 υπολογιστές 
οχήματος με οθόνη οδηγού. Οι υπολογιστές αυτοί θα εγκατασταθούν στα νέα λεωφορεία που 
θα προμηθευτεί ο Δήμος Ρόδου. 

Ο υπολογιστή οχήματος θα πρέπει να διαθέτει: 

• GPS (σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος), όπου θα μπορεί να αποστέλλεται σε 
πραγματικό χρόνο η θέση, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του οχήματος στον κεντρικό 
σταθμό.  

• 3Gmodem για τη διασύνδεση μέσω ραδιοδικτύου με το κέντρο ελέγχου για τη 
μετάδοση δεδομένων.  

Τα δεδομένα θα αποστέλλονται στο λογισμικό Flash, το οποίο θα προμηθευτεί ο Δήμος Ρόδου 
στα πλαίσια του έργου MOTIVATE, με σκοπό να ενημερώνονται οι επιβάτες για τα δρομολόγια 
και τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων από τις στάσεις 

 

4.1.7 Οθόνες Πληροφόρησης εντός των λεωφορείων 

Στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας για την πληρέστερη ενημέρωση των επιβατών θα 
εγκατασταθούν έγχρωμες οθόνες TFT 21"(16:9) κατασκευασμένες να λειτουργούν σε 
συνθήκες έντονων κραδασμών και δονήσεων όπως συμβαίνει σε περιβάλλον λειτουργίας 
εντός των λεωφορείων. Οι οθόνες θα προστατεύονται από αντιβανδαλιστικό υλικό ώστε να 
αποφεύγονται τα προβλήματα λόγω βανδαλισμών.  Οι οθόνες πληροφόρησης εντός των 
λεωφορείων θα διασυνδέονται με το κέντρο διαχείρισης και πληροφόρησης οχημάτων μέσω 
του υπολογιστή οχήματος και του ραδιοδικτύου GPRS και θα εμφανίζουν μηνύματα – 
πληροφορίες σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και το Δήμο. 

 

4.1.8 Ευφυείς Στάσεις Πληροφόρησης Επιβατών 

Οι ευφυείς στάσεις πληροφόρησης επιβατών, θα είναι τοποθετημένες σε επιλεγμένα σημεία 
στην επικράτεια του Δήμου όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα είναι ηλεκτρονικές πινακίδες 
ενημέρωσης επιβατών. Θα συνδέονται μέσω ραδιοδικτύου GPRS με την κεντρική πλατφόρμα 
Flash και θα παρέχουν πληροφορίες και δυναμικά μηνύματα ενημέρωσης στους πολίτες, 
επισκέπτες και σε άτομα με ειδικές  ανάγκες. Οι ευφυείς στάσεις θα είναι ορατές από μακριά, 
ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες και θα διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. 

Οι ηλεκτρονικές πινακίδες ευφυών στάσεων θα είναι αναγνώσιμες σε συνθήκες έντονης 
ηλιοφάνειας (ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες) ακόμα και σε κάθετη πρόσπτωση των 
ηλιακών ακτίνων στην επιφάνειά τους. Επιπλέον, θα λειτουργούν απρόσκοπτα σε 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (κρύο - ζέστη) χωρίς τον κίνδυνο υποβάθμισης των 
χαρακτηριστικών τους. 

 

4.1.9 Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος 

Η εφαρμογή οδηγού οχήματος θα παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών στον οδηγό προκειμένου 
να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του ενώ παράλληλα θα παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία 
με το λογισμικό Flash, για τη συλλογή δεδομένων υπηρεσιών και χρονοπρογραμμάτων, 
ανταλλαγή μηνυμάτων και αποστολή δεδομένων εκτέλεσης δρομολογίου (θέση, συμβάντα 
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κλπ.). Θα παρέχει ικανότητα αυτόματης επικαιροποίησης εκτελούμενης υπηρεσίας ενώ θα 
παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλο υφιστάμενο ή μελλοντικό τηλεματικό εξοπλισμό 
εντός και εκτός οχήματος, όπως πινακίδες ενημέρωσης, σύστημα ηχητικής αναγγελίας στάσης 
κ.α. 

 

4.1.10 Εφαρμογή Διαχείρισης Μηνυμάτων Οθονών εντός των Οχημάτων 

Η εφαρμογή θα παρέχει ένα σύνολο δυνατοτήτων όπως παραγωγή, αποθήκευση και 
επεξεργασία μηνυμάτων, θα υποστηρίζει ελληνικά και αγγλικά και θα είναι εύχρηστη από τους 
υπαλλήλους του και των αστικών συγκοινωνιών. Θα είναι μια πλήρως διαδικτυακή εφαρμογή. 
Θα διασυνδέεται με το λογισμικό Flash και θα συνεργάζεται με την εφαρμογή διαχείρισης 
μηνυμάτων προς τις ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων που αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο του έργου ΜΟΤΙVATE (Ιnterreg – MED 2014-2020) που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

Παράλληλα, προβλέπονται οι ακόλουθες υποστηρικτικές υπηρεσίες: 

 

4.1.11 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών (στελέχη πληροφορικής, χρήστες των εφαρμογών, 
οδηγοί λεωφορείων) για το σύνολο του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και των 
ηλεκτρονικών εφαρμογών, προτείνεται η υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
βασισμένου στην εκπαίδευση με διάλεξη και στη συνέχεια πρακτική εξάσκηση των 
εκπαιδευθέντων στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα παρασχεθούν στο 
πλαίσιο του έργου.  

Οι στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν κατά την εκπαίδευση είναι: 

•••• Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών του 
συστήματος και η υποστήριξη της προσαρμογής τους. 

•••• Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη του Φορέα και των υπηρεσιών του, που 
θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την ενημέρωση, διαχείριση και υποστήριξη 
του συστήματος. 

•••• Η εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα που θα μπορούν να εκπαιδεύσουν άλλα 
στελέχη σε περίπτωση που χρειαστεί (ασθένεια, άδεια κλπ) 

Οι Υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

•••• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών 

•••• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help/Desk και για Administrators 

•••• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υλικού (εγχειρίδια) 

•••• Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες 

Αναφορικά με την εκπαίδευση, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) εκπαίδευση τεσσάρων (4) στελεχών πληροφορικής του Δήμου στις τεχνολογικές υποδομές 
και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες 
εκπαίδευσης συνολικά 
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β) εκπαίδευση πέντε (5) υπαλλήλων του Δήμου (δύο (2) εκ των οποίων θα είναι στελέχη 
πληροφορικής) με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), παρουσιάση σε οθόνη και χρήση της 
εφαρμογής, στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον 
σαράντα (40) ωρών εκπαίδευσης συνολικά.  

Οι ζητούμενες ώρες αφορούν ώρες εκπαιδευτών. Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν 
χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρείται ότι μετά τη συμμετοχή 
σε μία σειρά, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν προσωπική εμπειρία συμμετέχοντας στην 
υλοποίηση του συστήματος (On the job training). 

 

4.1.12 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργία θα αφορούν τα ακόλουθα: 

•••• Εγκατάσταση της πιλοτικής έκδοσης σε πλήρη λειτουργία 

•••• Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & 
Δοκιμές Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ 
εφαρμογών με στόχο την επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούμενης 
λειτουργικότητας και των προδιαγραφών 

•••• Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή 
υλοποίησης, πρόβλημα παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και 
επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν 

•••• Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες (υπαλλήλους του δήμου) και επίλυση τους 

•••• Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και 
εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών 

Κατά την πιλοτική λειτουργία θα προκύψουν τα ακόλουθα: 

 

•••• Σενάρια δοκιμών 

•••• Δημιουργία ομάδας δοκιμών 

•••• Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και αποδοχής συστήματος, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 
διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των δεδομένων 

•••• Κατάλογος ελεγμένων υπηρεσιών (λειτουργικότητες κ.λπ.) σε συνθήκες λειτουργίας 
που προσομοιώνουν τις πραγματικές 

•••• Χρηστικότητα του User-Interface 

•••• Συνολική (end-to-end) απόδοση του συστήματος 

•••• Συστημική Ακεραιότητα (integrity) 

 

4.1.13 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν 
συντήρησης) του εξοπλισμού του συστήματος και των εφαρμογών, για χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας). 
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Επίσης, στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, θα υλοποιηθεί η προμήθεια δύο 
λεωφορείων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

4.1.14 Αστικά Λεωφορεία (mini bus) 

Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες ουσιώδεις απαιτήσεις, τα 
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά για την προμήθεια δύο (2) Αστικών Λεωφορείων τύπου 
MINI, χωρητικότητας τουλάχιστον δεκαεννέα (19) επιβαινόντων (καθημένων, όρθιων και του 
οδηγού) και μίας (1) θέσεως/χώρου αμαξιδίου ΑΜΕΑ, με τον εξοπλισμό τους, για κάλυψη των 
αναγκών της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου.  

Γενικά χαρακτηριστικά: Τα οχήματα θα  είναι  λεωφορεία αστικού τύπου (Α/Λ), αυτό-
φερόμενης, κλειστού-τύπου  κατασκευής, χαμηλού δαπέδου (να αναφερθεί η συνολική 
επιφάνειά του [σε Τ.Μ.]  για όρθιους επιβάτες και για τον χώρο ΑΜΕΑ), με μέγιστο ύψος από 
το έδαφος 35cm, χωρίς σκαλοπάτια στην πόρτα εισόδου και εξόδου επιβατών, επί ποινή 
αποκλεισμού. Θα διαθέτουν Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τις κατά το δυνατό 
νεότερες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (να κατατεθεί, με την προσφορά, Απόσπασμα 
Πιστοποιητικού της  Έγκρισης Τύπου). 

Κινητήρας: Θα έχουν κινητήρα πετρελαιοκίνητο (diesel), με στρόβιλο-συμπιεστή (TURBO) 
και ενδιάμεσο εναλλάκτη θερμότητας (INTERCOOLER), τελευταίας αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας EURO 6 επιπέδου 3 (step C) ή νεότερης. Ο λόγος της ονομαστική ισχύος του 
κάθε κινητήρα ως προς την μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος να είναι τουλάχιστον 
20KW/TN. Η τιμή του λόγου θα βαθμολογηθεί αναλόγως. 

Χωρητικότητα: Το κάθε Α/Λ θα έχει χωρητικότητα για τουλάχιστον είκοσι (20) επιβαίνοντες 
(καθήμενοι, όρθιοι και οδηγός) καθώς και μία (1) θέση για ΑΜΕΑ (ιδιαίτερα διαμορφωμένο 
χώρο για την μεταφορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου ΑΜΕΑ, διαστάσεων 900 x 1300mm), με 
πρόσβαση από την μεσαία πόρτα, μέσω χειροκίνητης μηχανικής ράμπας, επί ποινή 
αποκλεισμού. 

Θα είναι μέγιστου συνολικού μήκους, μαζί με τους προφυλακτήρες, έως 6,00 m. Θα προτιμηθεί 
το μικρότερο μήκος. 

Θα είναι εξωτερικού πλάτους, χωρίς τους εξωτερικούς θερμαινόμενους καθρέπτες, έως 2,10 
m. Θα προτιμηθεί το μικρότερο πλάτος. 

Η διάμετρος του μικρότερου κύκλου στροφής, του διαγραφομένου από τον εξωτερικό 
εμπρόσθιο τροχό του οχήματος, όταν το όχημα εκτελεί πλήρη στροφή, να μην είναι 
μεγαλύτερη των 15 m. 

Το μέγιστο ολικό μικτό βάρος του κάθε οχήματος δεν θα υπερβαίνει τους 6 TN.     

Πέδηση: Το σύστημα πέδησης του κάθε οχήματος θα είναι διπλού κυκλώματος, εφοδιασμένο 
με δισκόφρενα και στους 4 τροχούς, και με συστήματα “ΑBS“ (Αντι-μπλοκαρίσματος Τροχών). 
Θα βαθμολογηθεί επιπλέον η ύπαρξη EBD (Σύστημα Ηλεκτρονικής Διανομής Ισχύος 
Πέδησης), Ηλεκτρονικού Ελέγχου Πέδησης) ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου 
Ευστάθειας), HHC (Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης υπό Κλίση), HBA (Σύστημα 
Υδραυλικού Σέρβο-Φρένου), VDC (Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου Οχήματος) και DTC 
(Σύστημα Ελέγχου Ροπής έλξης).   

Η κατανάλωση καυσίμου των Α/Λ σε αστικό και περιαστικό κύκλο θα είναι η μικρότερη δυνατή. 
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Ανάρτηση: Το σύστημα ανάρτησης που θα διαθέτουν τα Α/Λ θα πρέπει να παρέχει άνεση 
υψηλού βαθμού για τους επιβάτες. Να κατατεθεί λεπτομερής περιγραφή με την προσφορά. 

Ηλεκτρικό Σύστημα-Φωτισμός: Να περιλαμβάνουν σύστημα CAN-BUS. Ο εσωτερικός 
φωτισμός του οχήματος θα είναι ομοιόμορφης φωτιστικής έντασης τύπου LED.    

Τα καθίσματα των Α/Λ θα πρέπει να είναι αντί-βανδαλιστικού τύπου. Θα προτιμηθεί η στήριξή 
τους στα πλαϊνά τοιχώματα και στους ορθοστάτες (κάθισμα -οροφής). Το κάθισμα του οδηγού 
θα πρέπει να διαθέτει πνευματική ανάρτηση και να είναι ευρέως ρυθμιζόμενο (πλάτη, 
υποστηρίγματα  χεριών,  διευθύνσεις πάνω-κάτω και εμπρός-πίσω). 

Τα Α/Λ θα διαθέτουν επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα αερισμού (βεβιασμένου και 
φυσικού), σύστημα θέρμανσης (για τον χώρο του οδηγού και των επιβατών) και σύστημα 
κλιματισμού  (για τον εσωτερικό χώρο του λεωφορείου). Οι αποδόσεις αυτών των συστημάτων 
θα βαθμολογηθούν αναλόγως. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων 
αυτών, τα Α/Λ θα διαθέτουν σε όλες τις επιφάνειες αρίστης αποτελεσματικότητας 
θερμομόνωση και ηχομόνωση (η προσφορά να περιλαμβάνει περιγραφή των υλικών και της 
τοποθέτησής τους).  

Στο εμπρόσθιο μέρος των Α/Λ και πάνω από τον ανεμοθώρακα θα υπάρχουν ενδεικτικές 
πινακίδες κατάλληλων διαστάσεων, όπου θα απεικονίζονται οποιοδήποτε γράμμα ή αριθμός, 
Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων, σε οποιαδήποτε θέση. Οι χαρακτήρες θα 
απεικονίζονται με ικανό αριθμό (ανά στοιχείο) λαμπτήρων τύπου LED. Στο οπίσθιο μέρος των 
Α/Λ, πάνω από τον ανεμοθώρακα, θα υπάρχουν ανάλογες πινακίδες, που θα απεικονίζουν 
χαρακτήρες και αριθμούς μικρότερων διαστάσεων από τις εμπρόσθιες.  

Τα λεωφορεία θα διαθέτουν πλήρη μικροφωνική εγκατάσταση (αποτελούμενη από τον 
ενισχυτή, το δίκτυο, ένα μικρόφωνο και μεγάφωνα επί της οροφής του κάθε λεωφορείου). 

Κιβώτιο Ταχυτήτων: Τα Α/Λ θα είναι εφοδιασμένα με αρίστης ποιότητας και κατασκευής 
μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων με πέντε ταχύτητες εμπροσθοπορείας, απόλυτα 
συγχρονισμένες, με σωστή κλιμάκωση και μία ταχύτητα οπισθοπορείας. Θα βαθμολογηθεί 
επιπλέον η ύπαρξη αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων.    

Τα λεωφορεία θα συνοδεύονται, κατά την παράδοση, με όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης, 
λειτουργίας, ελέγχων, συντήρησης-επισκευών, ευρετήριο ανταλλακτικών, κλπ. στην αγγλική ή 
ελληνική γλώσσα, όπως και από όλα τα σχέδια ή σχεδιαγράμματα των ηλεκτρικών 
συστημάτων του κάθε λεωφορείου. Τα παραδοτέα Εγχειρίδια Χρήσης, Συντήρησης και ο 
Σύντομος Οδηγός Χρήσεως θα είναι απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.   

Ο προμηθευτής υποχρεούται, με την παράδοση των λεωφορείων, να προσκομίσει όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (Ελληνική Έγκριση Τύπου, Πιστοποιητικό Εκτελωνισμού, κτλ.) για 
την έκδοση, από τον Δήμο, των απαιτούμενων πινακίδων κυκλοφορίας.    

Τα οχήματα θα διαθέτουν, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα παρελκόμενα:  

• Πλήρη εφεδρικό τροχό. 

• Πλήρη σειρά εργαλείων αλλαγής τροχού.  

• Πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

• Πλήρες φαρμακείο. 

• Τρίγωνο βλαβών. 

• Ψηφιακό Ταχογράφο σύγχρονης τεχνολογίας. 
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• Εμπρόσθιο Άγκιστρο ρυμούλκησης.  

• Τάκους αναστολής κίνησης τροχών. 

• Φακό πολλαπλών λειτουργιών.  

4.2 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 

4.2.1 Προτάσεις στα πλαίσια του Έργου ΕΚΙΝΗΣΗ 

Σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, το εγκεκριμένο πρόγραμμα στα 
πλαίσια του διακρατικού προγράμματος ΕΥΚΙΝΗΣΗ, αλλά και τις αρχές της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης 
αφορά τις ακόλουθες δράσεις: 

 

Περιγραφή της Εφαρμογής που αφορά το Ολοκληρωμένο Σύστημα ευφυών 
μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του 
λεωφορείου. 

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και πλήρους συστήματος 
τηλεματικής –ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα στο Δήμο για την συνολική και 
ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του συστήματος αστικών 
συγκοινωνιών και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, 
κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις του Ευρωπαϊκού χώρου.  

Το ολοκληρωμένο παραδοτέο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του 
λεωφορείου.  

Περιλαμβάνει την Προμήθεια και Εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης 
τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για 
τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται 
από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμό στις στάσεις και τις απαιτούμενες για 
την ολοκλήρωση του συστήματος εφαρμογές. 

Τέλος περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών, την πιλοτική λειτουργία και την υποστήριξη 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 

 

Η συνολική προμήθεια θα περιλαμβάνει: 

• Λογισμικό Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων & Ενημέρωσης Επιβατών  

• Mobile Εφαρμογής Πληροφόρησης 

• Εφαρμογή Πληροφόρησης Μέσω SMS 

• Διαδικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης 

• Υπολογιστές Οχήματος 

• Οθόνες TFT εντός Λεωφορείων 

• Κεντρικές Ηλεκτρονικές Πινακίδες Τεχνολογίας LED 

• Περιφερειακές Ηλεκτρονικές Πινακίδες με Τροφοδοσία από Φ/Β 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
169 

• Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος 

• Εφαρμογή Διαχείρισης Οθονών 

• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

• Υπηρεσίες Υποστήριξης Κατά την Πιλοτική Λειτουργία 

• Υπηρεσίες Διαχείριση Έργου 

• Υπηρεσίες Μεταφοράς και Εγκατάστασης Εξοπλισμού 

 

Το αποτέλεσμα της προμήθειας θα είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και 
πλήρους συστήματος τηλεματικής –ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα στο Δήμο 
για την συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του 
συστήματος αστικών συγκοινωνιών και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε 
πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις του 
Ευρωπαϊκού χώρου.  

Το σύστημα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας 
διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης 
επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το 
οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμό στις στάσεις και 
τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του συστήματος εφαρμογές. Τέλος περιλαμβάνει την 
εκπαίδευση των χρηστών, την πιλοτική λειτουργία και την βελτιστοποίηση καθώς και τεχνική 
υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος. 

Η προμήθεια απαιτεί πρωτίστως την κατάθεση τεύχους εφαρμογής για την αναλυτική 
επισκόπηση των ακόλουθων στοιχείων, οι οποίες θα περιγραφούν για την περιοχή 
εφαρμογής, θα ποσοτικοποιηθούν και θα αποτελέσουν ποσοτικό και ποιοτικό σημείο 
αναφοράς για την προμήθεια του εξοπλισμού που θα ακολουθήσει την ανάπτυξη των 
Υπηρεσιών για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ευφυών Μεταφορών με 
τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του λεωφορείου.  

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν: 

 

Παρουσίαση χρονοπρογραμμάτων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

- Απαιτούμενα Στοιχεία (δεδομένα εισόδου): συλλογή δεδομένων δρομολογίων 
από τις υπηρεσίες του Δήμου 

- Στοιχεία Αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου): Χρόνοι Άφιξης/Αναχώρησης των 
ΜΜΜ  

- Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης / Επίπεδο Υπηρεσίας: Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία επιπέδου 2 (διάδραση): Ηλεκτρονική Υπηρεσία επιπέδου 2 
(διάδραση) 

 

Υπηρεσίες Ενημέρωσης Άφιξης Λεωφορείου σε Στάση 

- Απαιτούμενα Στοιχεία (δεδομένα εισόδου): δεδομένα θέσης οχήματος 

- Στοιχεία Αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου): Χρόνος Άφιξης Λεωφορείου σε 
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Στάση 

- Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης / Επίπεδο Υπηρεσίας: Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
επιπέδου 2 (διάδραση) 

 

Για τα προαναφερθείσα στοιχεία, το τεύχος εφαρμογής θα καταδείξει τις λεπτομερείς 
προδιαγραφές για την ανάπτυξη των ακόλουθων Κέντρων και Υπηρεσιών: 

 

4.2.2 Κέντρο Διαχείρισης και Παρακολούθησης Οχημάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμήθειας, στόχος είναι η ανάπτυξη λογισμικού το οποίο 
θα περιλαμβάνει το Κέντρο Ελέγχου από το οποίο θα ελέγχονται όλες οι επιμέρους εφαρμογές 
του συστήματος που αφορούν στην αστική συγκοινωνία και τις ευφυείς στάσεις. Θα επιτρέπει 
με χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων και εφαρμογής πληροφόρησης επιβατών την 
πληροφόρηση των επιβατών για τον προβλεπόμενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων στις 
στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Θα διαθέτει εργαλεία μέσα από γραφικό περιβάλλον και θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη με 
χάρτες για την εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας αλλά και της 
λειτουργικής κατάστασης των επιμέρους συστημάτων τηλεματικής.  

 

4.2.3 Εφαρμογή Πληροφόρησης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Το τεύχος εφαρμογής θα διαστασιολογήσει την mobile εφαρμογή πληροφόρησης η οποία θα 
είναι διαθέσιμη για χρήση από συσκευές smartphones και θα παρέχει πληροφόρηση των 
επιβατών για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και τον εκτιμώμενο 
χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις στάσεις. Η εφαρμογή θα μπορεί να παρουσιάσει την 
πληροφορία είτε σε μορφή πίνακα είτε σε μορφή ψηφιακών χαρτών ανάλογα με την επιλογή 
του χρήστη.  

 

4.2.4 Εφαρμογή Πληροφόρησης μέσω SMS 

 

Το τεύχος εφαρμογής θα διαστασιολογήσει την εφαρμογή πληροφόρησης μέσω SMS η οποία 
θα μπορεί να πληροφορεί το χρήστη της (πολίτη, επισκέπτη, κλπ.) για τα διερχόμενα 
λεωφορεία και τον χρόνο άφιξης αυτών (ποσοτικοποίηση μεταβλητών). 

Η εφαρμογή, με σύνδεση με το λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων, θα πρέπει να μπορεί 
να στέλνει SMS με την απαιτούμενη πληροφορία στο χρήστη ο οποίος θα στέλνει ερώτημα, 
με τον μοναδικό αριθμό της στάσης, σε προκαθορισμένο τηλεφωνικό αριθμό του Δήμου. 

 

4.2.5 Διαδικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης 

Η διαδικτυακή εφαρμογή πληροφόρησης (web portal) θα αποτελέσει ένα είδος πολυμεσικού 
οδηγού πόλης για πληροφόρηση των χρηστών για τις μεταφορές. Το web portal θα 
ενημερώνει για την άφιξη και τους χρόνους των αστικών συγκοινωνιών.  
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To web portal θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να είναι responsive και να μπορεί να είναι 
προσβάσιμο τόσο από H/Y όσο και από tablet/ κινητό τηλέφωνο.  

 

4.2.6 Υπολογιστής Οχήματος με Οθόνη Οδηγού 

Στα πλαίσια της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης με 
4 υπολογιστές οχήματος από τους οποίους οι τρεις θα είναι με οθόνη οδηγού. Οι υπολογιστές 
αυτοί θα εγκατασταθούν στα λεωφορεία που θα εκτελούν τα δρομολόγια της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας. Ο ένας υπολογιστής οχήματος θα είναι φορητός με δυνατότητα σύνδεσης της 
παροχής ρεύματος σε ρευματοδότη οποιουδήποτε οχήματος εκτελεί συγκοινωνιακό έργο και 
θα χρησιμοποιείται ως εφεδρικός.  

Οι υπολογιστές οχήματος θα πρέπει να διαθέτουν: 

• GPS (σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος), όπου θα μπορεί να αποστέλλεται σε 
πραγματικό χρόνο η θέση, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του οχήματος στον κεντρικό 
σταθμό.  

• 3Gmodem για τη διασύνδεση μέσω ραδιοδικτύου με το κέντρο ελέγχου για τη 
μετάδοση δεδομένων.  

 

4.2.7 Οθόνες Πληροφόρησης εντός των λεωφορείων 

Στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας για την πληρέστερη ενημέρωση των επιβατών θα 
εγκατασταθούν έγχρωμες οθόνες TFT 21"(16:9) κατασκευασμένες να λειτουργούν σε 
συνθήκες έντονων κραδασμών και δονήσεων όπως συμβαίνει σε περιβάλλον λειτουργίας 
εντός των λεωφορείων. Οι οθόνες θα προστατεύονται από αντιβανδαλιστικό υλικό ώστε να 
αποφεύγονται τα προβλήματα λόγω βανδαλισμών.  Οι οθόνες πληροφόρησης εντός των 
λεωφορείων θα διασυνδέονται με το κέντρο διαχείρισης και πληροφόρησης οχημάτων μέσω 
του υπολογιστή οχήματος και του ραδιοδικτύου GPRS και θα εμφανίζουν μηνύματα – 
πληροφορίες σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και το Δήμο. 

 

4.2.8 Ευφυείς Στάσεις Πληροφόρησης Επιβατών 

Οι ευφυείς στάσεις πληροφόρησης επιβατών, θα είναι τοποθετημένες σε επιλεγμένα σημεία 
στην επικράτεια του Δήμου όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα είναι ηλεκτρονικές πινακίδες 
ενημέρωσης επιβατών. Θα συνδέονται μέσω ραδιοδικτύου GPRS με την κεντρική πλατφόρμα 
διαχείρισης στόλου οχημάτων και θα παρέχουν πληροφορίες και δυναμικά μηνύματα 
ενημέρωσης στους πολίτες, επισκέπτες και σε άτομα με ειδικές  ανάγκες. 

 

4.2.9 Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος 

Η εφαρμογή οδηγού οχήματος θα παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών στον οδηγό προκειμένου 
να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του ενώ παράλληλα θα παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία 
με το λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων, για τη συλλογή δεδομένων υπηρεσιών και 
χρονοπρογραμμάτων και αποστολή δεδομένων εκτέλεσης δρομολογίου (θέση, συμβάντα 
κλπ.). 
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4.2.10 Εφαρμογή Διαχείρισης Μηνυμάτων Οθονών εντός των Οχημάτων 

Η εφαρμογή θα παρέχει ένα σύνολο δυνατοτήτων όπως παραγωγή, αποθήκευση και 
επεξεργασία μηνυμάτων, θα υποστηρίζει ελληνικά και αγγλικά και θα είναι εύχρηστη από τους 
υπαλλήλους. 

 

Παράλληλα, το έργο συνοδεύεται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

 

4.2.11 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών (στελέχη πληροφορικής, χρήστες των εφαρμογών, 
οδηγοί λεωφορείων) για το σύνολο του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και των 
ηλεκτρονικών εφαρμογών, προτείνεται η υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
βασισμένου στην εκπαίδευση με διάλεξη και στη συνέχεια πρακτική εξάσκηση των 
εκπαιδευθέντων στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα παρασχεθούν στο 
πλαίσιο του έργου.  

Οι στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν κατά την εκπαίδευση είναι: 

• Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών του 
συστήματος και η υποστήριξη της προσαρμογής τους. 

• Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη του Φορέα και των υπηρεσιών του, που θα 
αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την ενημέρωση, διαχείριση και υποστήριξη του 
συστήματος. 

• Η εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα που θα μπορούν να εκπαιδεύσουν άλλα στελέχη 
σε περίπτωση που χρειαστεί (ασθένεια, άδεια κλπ) 

Οι Υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών 

• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help/Desk και για Administrators 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υλικού (εγχειρίδια) 

• Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες 

Αναφορικά με την εκπαίδευση, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) εκπαίδευση τεσσάρων (4) στελεχών πληροφορικής του Δήμου στις τεχνολογικές υποδομές 
και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες 
εκπαίδευσης συνολικά 

β) εκπαίδευση πέντε (5) υπαλλήλων του Δήμου (δύο (2) εκ των οποίων θα είναι στελέχη 
πληροφορικής) με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), παρουσιάση σε οθόνη και χρήση της 
εφαρμογής, στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον 
σαράντα (40) ωρών εκπαίδευσης συνολικά.  

Οι ζητούμενες ώρες αφορούν ώρες εκπαιδευτών. Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν 
χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρείται ότι μετά τη συμμετοχή 
σε μία σειρά, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν προσωπική εμπειρία συμμετέχοντας στην 
υλοποίηση του συστήματος (On the job training). 
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4.2.12 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

 

Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργία θα αφορούν τα ακόλουθα: 

 

• Εγκατάσταση της πιλοτικής έκδοσης σε πλήρη λειτουργία 

• Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & 
Δοκιμές Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ 
εφαρμογών με στόχο την επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας 
και των προδιαγραφών 

• Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή 
υλοποίησης, πρόβλημα παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και 
επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν 

• Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες (υπαλλήλους του δήμου) και επίλυση τους 

• Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και 
εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών 

• Κατά την πιλοτική λειτουργία θα προκύψουν τα ακόλουθα: 

• Σενάρια δοκιμών 

• Δημιουργία ομάδας δοκιμών 

• Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και αποδοχής συστήματος, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 
διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των δεδομένων 

• Κατάλογος ελεγμένων υπηρεσιών (λειτουργικότητες κ.λπ.) σε συνθήκες λειτουργίας που 
προσομοιώνουν τις πραγματικές 

• Χρηστικότητα του User-Interface 

• Συνολική (end-to-end) απόδοση του συστήματος 

• Συστημική Ακεραιότητα (integrity) 

 

4.3 ΔΗΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

 

4.3.1 Προτάσεις στα Πλαίσια του Έργου ΕΚΙΝΗΣΗ 

Σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, το εγκεκριμένο πρόγραμμα στα 
πλαίσια του διακρατικού προγράμματος ΕΥΚΙΝΗΣΗ, αλλά και τις αρχές της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης 
αφορά τις ακόλουθες δράσεις: 

 

Περιγραφή της Εφαρμογής που αφορά το Ολοκληρωμένο Σύστημα ευφυών 
μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του 
λεωφορείου 
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Το έργο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και πλήρους συστήματος 
τηλεματικής –ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα στο Δήμο για την συνολική και 
ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του συστήματος αστικών 
συγκοινωνιών και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, 
κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις του Ευρωπαϊκού χώρου.  

Το ολοκληρωμένο παραδοτέο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του 
λεωφορείου.  

Περιλαμβάνει την Προμήθεια και Εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης 
τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για 
τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται 
από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμό στις στάσεις και τις απαιτούμενες για 
την ολοκλήρωση του συστήματος εφαρμογές. 

Τέλος περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών, την πιλοτική λειτουργία και την υποστήριξη 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 

 

Η συνολική προμήθεια θα περιλαμβάνει: 

• Λογισμικό Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων & Ενημέρωσης Επιβατών  

• Mobile Εφαρμογής Πληροφόρησης 

• Εφαρμογή Πληροφόρησης Μέσω SMS 

• Διαδικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης 

• Υπολογιστές Οχήματος 

• Οθόνες TFT εντός Λεωφορείων 

• Κεντρικές Ηλεκτρονικές Πινακίδες Τεχνολογίας LED 

• Περιφερειακές Ηλεκτρονικές Πινακίδες με Τροφοδοσία από Φ/Β 

• Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος 

• Εφαρμογή Διαχείρισης Οθονών 

• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

• Υπηρεσίες Υποστήριξης Κατά την Πιλοτική Λειτουργία 

• Υπηρεσίες Διαχείριση Έργου 

• Υπηρεσίες Μεταφοράς και Εγκατάστασης Εξοπλισμού 

 

Το αποτέλεσμα της προμήθειας θα είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και 
πλήρους συστήματος τηλεματικής –ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα στο Δήμο 
για την συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του 
συστήματος αστικών συγκοινωνιών και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε 
πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις του 
Ευρωπαϊκού χώρου.  
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Το σύστημα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας 
διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης 
επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το 
οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμό στις στάσεις και 
τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του συστήματος εφαρμογές. Τέλος περιλαμβάνει την 
εκπαίδευση των χρηστών, την πιλοτική λειτουργία και την βελτιστοποίηση καθώς και τεχνική 
υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος. 

Η προμήθεια απαιτεί πρωτίστως την κατάθεση τεύχους εφαρμογής για την αναλυτική 
επισκόπηση των ακόλουθων στοιχείων, οι οποίες θα περιγραφούν για την περιοχή 
εφαρμογής, θα ποσοτικοποιηθούν και θα αποτελέσουν ποσοτικό και ποιοτικό σημείο 
αναφοράς για την προμήθεια του εξοπλισμού που θα ακολουθήσει την ανάπτυξη των 
Υπηρεσιών για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ευφυών Μεταφορών με 
τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών εντός και εκτός του λεωφορείου.  

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν: 

 

Παρουσίαση χρονοπρογραμμάτων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

- Απαιτούμενα Στοιχεία (δεδομένα εισόδου): συλλογή δεδομένων δρομολογίων 
από τις υπηρεσίες του Δήμου 

- Στοιχεία Αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου): Χρόνοι Άφιξης/Αναχώρησης των 
ΜΜΜ  

- Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης / Επίπεδο Υπηρεσίας: Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία επιπέδου 2 (διάδραση): Ηλεκτρονική Υπηρεσία επιπέδου 2 
(διάδραση) 

 

Υπηρεσίες Ενημέρωσης Άφιξης Λεωφορείου σε Στάση 

- Απαιτούμενα Στοιχεία (δεδομένα εισόδου): δεδομένα θέσης οχήματος 

- Στοιχεία Αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου): Χρόνος Άφιξης Λεωφορείου σε 
Στάση 

- Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης / Επίπεδο Υπηρεσίας: Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
επιπέδου 2 (διάδραση) 

 

Για τα προαναφερθείσα στοιχεία, το τεύχος εφαρμογής θα καταδείξει τις λεπτομερείς 
προδιαγραφές για την ανάπτυξη των ακόλουθων Κέντρων και Υπηρεσιών: 

 

4.3.2 Κέντρο Διαχείρισης και Παρακολούθησης Οχημάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμήθειας, στόχος είναι η ανάπτυξη λογισμικού το οποίο 
θα περιλαμβάνει το Κέντρο Ελέγχου από το οποίο θα ελέγχονται όλες οι επιμέρους εφαρμογές 
του συστήματος που αφορούν στην αστική συγκοινωνία και τις ευφυείς στάσεις. Θα επιτρέπει 
με χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων και εφαρμογής πληροφόρησης επιβατών την 
πληροφόρηση των επιβατών για τον προβλεπόμενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων στις 
στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
176 

Θα διαθέτει εργαλεία μέσα από γραφικό περιβάλλον και θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη με 
χάρτες για την εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας αλλά και της 
λειτουργικής κατάστασης των επιμέρους συστημάτων τηλεματικής.  

 

4.3.4 Εφαρμογή Πληροφόρησης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Το τεύχος εφαρμογής θα διαστασιολογήσει την mobile εφαρμογή πληροφόρησης η οποία θα 
είναι διαθέσιμη για χρήση από συσκευές smartphones και θα παρέχει πληροφόρηση των 
επιβατών για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και τον εκτιμώμενο 
χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις στάσεις. Η εφαρμογή θα μπορεί να παρουσιάσει την 
πληροφορία είτε σε μορφή πίνακα είτε σε μορφή ψηφιακών χαρτών ανάλογα με την επιλογή 
του χρήστη.  

 

4.3.5 Εφαρμογή Πληροφόρησης μέσω SMS 

Το τεύχος εφαρμογής θα διαστασιολογήσει την εφαρμογή πληροφόρησης μέσω SMS η οποία 
θα μπορεί να πληροφορεί το χρήστη της (πολίτη, επισκέπτη, κλπ.) για τα διερχόμενα 
λεωφορεία και τον χρόνο άφιξης αυτών (ποσοτικοποίηση μεταβλητών). 

Η εφαρμογή, με σύνδεση με το λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων, θα πρέπει να μπορεί 
να στέλνει SMS με την απαιτούμενη πληροφορία στο χρήστη ο οποίος θα στέλνει ερώτημα, 
με τον μοναδικό αριθμό της στάσης, σε προκαθορισμένο τηλεφωνικό αριθμό του Δήμου. 

 

4.3.6 Διαδικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης 

Η διαδικτυακή εφαρμογή πληροφόρησης (web portal) θα αποτελέσει ένα είδος πολυμεσικού 
οδηγού πόλης για πληροφόρηση των χρηστών για τις μεταφορές. Το web portal θα 
ενημερώνει για την άφιξη και τους χρόνους των αστικών συγκοινωνιών.  

To web portal θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να είναι responsive και να μπορεί να είναι 
προσβάσιμο τόσο από H/Y όσο και από tablet/ κινητό τηλέφωνο.  

 

4.3.7 Υπολογιστής Οχήματος με Οθόνη Οδηγού 

Στα πλαίσια της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης με 
4 υπολογιστές οχήματος από τους οποίους οι τρεις θα είναι με οθόνη οδηγού. Οι υπολογιστές 
αυτοί θα εγκατασταθούν στα λεωφορεία που θα εκτελούν τα δρομολόγια της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας. Ο ένας υπολογιστής οχήματος θα είναι φορητός με δυνατότητα σύνδεσης της 
παροχής ρεύματος σε ρευματοδότη οποιουδήποτε οχήματος εκτελεί συγκοινωνιακό έργο και 
θα χρησιμοποιείται ως εφεδρικός.  

Οι υπολογιστές οχήματος θα πρέπει να διαθέτουν: 

• GPS (σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος), όπου θα μπορεί να αποστέλλεται σε 
πραγματικό χρόνο η θέση, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του οχήματος στον κεντρικό 
σταθμό.  

• 3Gmodem για τη διασύνδεση μέσω ραδιοδικτύου με το κέντρο ελέγχου για τη 
μετάδοση δεδομένων.  
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4.3.8 Οθόνες Πληροφόρησης εντός των λεωφορείων 

Στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας για την πληρέστερη ενημέρωση των επιβατών θα 
εγκατασταθούν έγχρωμες οθόνες TFT 21"(16:9) κατασκευασμένες να λειτουργούν σε 
συνθήκες έντονων κραδασμών και δονήσεων όπως συμβαίνει σε περιβάλλον λειτουργίας 
εντός των λεωφορείων. Οι οθόνες θα προστατεύονται από αντιβανδαλιστικό υλικό ώστε να 
αποφεύγονται τα προβλήματα λόγω βανδαλισμών.  Οι οθόνες πληροφόρησης εντός των 
λεωφορείων θα διασυνδέονται με το κέντρο διαχείρισης και πληροφόρησης οχημάτων μέσω 
του υπολογιστή οχήματος και του ραδιοδικτύου GPRS και θα εμφανίζουν μηνύματα – 
πληροφορίες σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και το Δήμο. 

 

4.3.9 Ευφυείς Στάσεις Πληροφόρησης Επιβατών 

Οι ευφυείς στάσεις πληροφόρησης επιβατών, θα είναι τοποθετημένες σε επιλεγμένα σημεία 
στην επικράτεια του Δήμου όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα είναι ηλεκτρονικές πινακίδες 
ενημέρωσης επιβατών. Θα συνδέονται μέσω ραδιοδικτύου GPRS με την κεντρική πλατφόρμα 
διαχείρισης στόλου οχημάτων και θα παρέχουν πληροφορίες και δυναμικά μηνύματα 
ενημέρωσης στους πολίτες, επισκέπτες και σε άτομα με ειδικές  ανάγκες. 

 

4.3.10 Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος 

Η εφαρμογή οδηγού οχήματος θα παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών στον οδηγό προκειμένου 
να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του ενώ παράλληλα θα παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία 
με το λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων, για τη συλλογή δεδομένων υπηρεσιών και 
χρονοπρογραμμάτων και αποστολή δεδομένων εκτέλεσης δρομολογίου (θέση, συμβάντα 
κλπ.). 

 

4.3.11 Εφαρμογή Διαχείρισης Μηνυμάτων Οθονών εντός των Οχημάτων 

Η εφαρμογή θα παρέχει ένα σύνολο δυνατοτήτων όπως παραγωγή, αποθήκευση και 
επεξεργασία μηνυμάτων, θα υποστηρίζει ελληνικά και αγγλικά και θα είναι εύχρηστη από τους 
υπαλλήλους. 

Παράλληλα, το έργο συνοδεύεται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

 

4.3.12 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών (στελέχη πληροφορικής, χρήστες των εφαρμογών, 
οδηγοί λεωφορείων) για το σύνολο του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και των 
ηλεκτρονικών εφαρμογών, προτείνεται η υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
βασισμένου στην εκπαίδευση με διάλεξη και στη συνέχεια πρακτική εξάσκηση των 
εκπαιδευθέντων στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα παρασχεθούν στο 
πλαίσιο του έργου.  

Οι στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν κατά την εκπαίδευση είναι: 

• Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών του 
συστήματος και η υποστήριξη της προσαρμογής τους. 

• Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη του Φορέα και των υπηρεσιών του, που θα 
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αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την ενημέρωση, διαχείριση και υποστήριξη του 
συστήματος. 

• Η εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα που θα μπορούν να εκπαιδεύσουν άλλα στελέχη 
σε περίπτωση που χρειαστεί (ασθένεια, άδεια κλπ) 

 

Οι Υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών 

• Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help/Desk και για Administrators 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υλικού (εγχειρίδια) 

• Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες 

Αναφορικά με την εκπαίδευση, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) εκπαίδευση τεσσάρων (4) στελεχών πληροφορικής του Δήμου στις τεχνολογικές υποδομές 
και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες 
εκπαίδευσης συνολικά 

β) εκπαίδευση πέντε (5) υπαλλήλων του Δήμου (δύο (2) εκ των οποίων θα είναι στελέχη 
πληροφορικής) με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), παρουσιάση σε οθόνη και χρήση της 
εφαρμογής, στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον 
σαράντα (40) ωρών εκπαίδευσης συνολικά.  

Οι ζητούμενες ώρες αφορούν ώρες εκπαιδευτών. Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν 
χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρείται ότι μετά τη συμμετοχή 
σε μία σειρά, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν προσωπική εμπειρία συμμετέχοντας στην 
υλοποίηση του συστήματος (On the job training). 

4.3.13 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

 

Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργία θα αφορούν τα ακόλουθα: 

• Εγκατάσταση της πιλοτικής έκδοσης σε πλήρη λειτουργία 

• Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & 
Δοκιμές Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ 
εφαρμογών με στόχο την επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας 
και των προδιαγραφών 

• Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή 
υλοποίησης, πρόβλημα παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και 
επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν 

• Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες (υπαλλήλους του δήμου) και επίλυση τους 

• Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και 
εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών 

• Κατά την πιλοτική λειτουργία θα προκύψουν τα ακόλουθα: 

• Σενάρια δοκιμών 

• Δημιουργία ομάδας δοκιμών 
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• Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και αποδοχής συστήματος, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 
διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των δεδομένων 

• Κατάλογος ελεγμένων υπηρεσιών (λειτουργικότητες κ.λπ.) σε συνθήκες λειτουργίας που 
προσομοιώνουν τις πραγματικές 

• Χρηστικότητα του User-Interface 

• Συνολική (end-to-end) απόδοση του συστήματος 

• Συστημική Ακεραιότητα (integrity) 

 

 

4.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

4.4.1 Προτάσεις στα πλαίσια του έργου ΕΚΙΝΗΣΗ 

Σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, το εγκεκριμένο πρόγραμμα στα 
πλαίσια του διακρατικού προγράμματος ΕΥΚΙΝΗΣΗ, αλλά και τις αρχές της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης για τον Δήμο Λεμεσού αφορά τις 
ακόλουθες δράσεις, οι οποίες παραδίδονται κατ΄ απαίτηση του Δήμου Λεμεσού στην αγγλική 
γλώσσας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας: 

 

4.4.2 Γενική Στόχευση 

The overall objective of the project of which the present Contract shall be a part is as follows: 

PT Traveller Information System: Electronic signs will be installed in twenty-five ‘Smart’ bus 
stops informing PT users on bus arrival times and other relevant local based oriented 
information. In addition, electronic signs will be installed inside the buses informing PT users 
on bus routes and stops, as well as providing information about nearby attractions, events and 
sustainable mobility information enabling visitors to plan accordingly. 

 

4.4.3 Αντικείμενο των δράσεων Αστικής κινητικότητας για τον Δήμο Λεμεσού 

The specific purpose(s) of the Contract are as follows: 

The scope of On-board TFT displays & Bus Stop Displays involves: 

 

A. On-board TFT displays Delivery: 

• Initial delivery 2+2units for 2 demo benches and installation within 2 buses (3rd 
Month), including the required brackets. They are needed for preparing the 
Acceptance Tests in terms of functionality and installation. The ones on demo 
benches can be transferred and installed in the field once all testing has finished 
(towards the end of project)  

• Rest of Delivery (21). (6th Month) 
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B. Bus Stop Displays Delivery: 

• Initial delivery 2 units (3rd Month) for testing integration and Acceptance Test, and 
then they can be transferred and installed in the field. 

• Rest of Delivery (23) (6th Month). 

 

C. Development, FAT, SAT, Pilot and Roll-out, Training, Good Operation Guarantee – 
Free Maintenance, Help Desk  

D. Subsequent Maintenance & Help Desk 

 

4.4.4 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

A. On-board TFT displays scope: 

A Survey is required in order to define and provide the brackets elements needed to 
fix the devices to the buses, for each bus model. The provider may decide to use 
different brackets depending on the bus model. The current PT Operator uses King 
Long buses. 

 

B. Bus Stop displays scope: 

A Survey is required in order to define all required works and license applications for 
installing Bus Stop Displays with photovoltaic system at required locations in Limassol. 
The locations shall be communicated to the winning contractor by the Contracting 
Authority upon signing of the contract. 

 

C. Development 

The winning contractor shall deliver the required units for Initial Delivery to the current 
provider of ITS system for their development – GMV. A technical contact shall be also 
provided for any needed support. This support should be considered in the scope of 
project. 

• The winning contractor will be delivered a protocol that shall have to be fulfilled 
by the On-board TFT displaysin the project as described in 6.2.5.1.1.1 “On Board 
Integration with FMS”.  

• For the Bus Stop Displays the SIRI protocol shall be used as described in 
Integration with FMS 

• The winning contractor shall agree the screen interface layout with the Contracting 
Authority and MTCW and make all the needed developments. 

 

D. Factory Acceptance Tests (FAT): 

The winning contractor shall make their own FAT at their premises. Results shall be 
submitted to the Contracting Authority with the confirmation that the winning contractor 
is ready to proceed with the Site Acceptance Test. 
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E. Site Acceptance Test (SAT):  

Site Acceptance test shall be done in 2 stages:  

• TFT On-board Displays: first at the premises of the Contracting Authority (using a 
demo bench) and secondly in 2 vehicles that shall also be used for pilot (2+2 
Displays).  

• Bus stop displays with Solar Panels: first at the premises of the Contracting 
Authority and subsequently transferred to 2 bus stops that shall also be used for 
pilot.  

It is expected that the winning contractor attends the complete SAT. The SAT with 
vehicles and site installations will include test for assuring that the information on-board 
and at bus stops is shown properly (visibility, speed, coherence with events), as well 
as the configuration upgrading and status report.  

It is also expected that the winning contractor carries out the installation of the vehicles, 
including the GPS/GPRS Antenna, in the presence of the ITS Provider in order to 
assure that the installation procedure followed and connections with the existing PT 
Telematics Systems onboard are correct.  

The installation at bus stop is the full responsibility of the winning contractor and shall 
ensure that they have all public utility and responsible authority permissions prior to 
any installation.  

 

F. Pilot:  

Once the vehicles for pilot and the bus stop displays have been installed, is up to the 
winning contractor to cover the complete guarantee of the units, including their physical 
replacement/re-installation if needed (see paragraph 4.2.9 “Good Operation 
Guarantee and Maintenance”)  

 

The pilot will involve:  

At least four (4) weeks prior to the commencement of the tests, the winning contractor 
shall submit a test plan and procedures. The test plan and procedures shall 
demonstrate and test the full range of operational features and its compliance with 
the requirements. The plan and procedures shall detail the tests to be performed and 
the expected outcome. The Contractor should ensure that the System Acceptance 
Test Plan and Procedures include: 

• The approach to be adopted (sequence, schedule etc) 

• The program showing the locations and the estimated duration of each test 
activity; 

• The step by step test procedures together with pass/fail criteria; 

• Test record forms; 

• List of test equipment and special tools; and 
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• List of reference documents including relevant design documents, specifications 
and as built Drawings & System Architecture. 

 

The System Acceptance Tests are considered complete only if all the system 
acceptance tests have met their defined pass criteria. 

At the end of the successful testing and completion of the Pilot Period a technical report 
shall be produced which shall document the activities undertaken, including the testing 
process, show test date(s) and final successful test results. 

Support to the users and operators of the system shall be provided in the form of an 
appropriate Help Desk that shall be active throughout the system’s operation, starting 
from the first pilot operation phase. 

During pilot operations period and for a limited number of days, the Help Desk may be 
required to remain open for an extended length of time, in order to support the eventual 
execution of tests, measurements etc that may be needed at that stage 

 

G. Training of Users: 

Training of all Users of the Systems shall be carried out just before the roll out at 
appropriate level. 

 

H. Roll-Out 

Roll-Out. It is expected that the winning contractor validates on-site each installation 
made by them or the current provider of ITS system, so the all software provided is 
validated (through a check-list and configuration task).  

Once the rest of vehicles during roll-out and all bus stop displays have been installed, 
it is up to the winning contractor to cover the complete guarantee of the units and 
installations, including their physical replacement/re-installation if needed (see details 
are provided in paragraph 4.2.9 of this Annex.).  

The provider presence on site during rollout/installation process is required for 
resolving immediately any issue that may arise and provide further clarification or 
technical information. 

 

I. Good operation guarantee – free maintenance –two years 

The winning contractor of this tender is responsible of guarantee and maintenance of 
these On-board TFT displays and Bus Stop Display Installations and whatever 
structures, brackets, peripheral equipment, firmware/software embedded in them, 
telecommunication networks etc. Further details are provided in paragraph 4.2.9 of this 
Annex. 

 

J. Help desk and call out service 
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Support to the users and operators of the system shall be provided in the form of an 
appropriate Help Desk and Call out Service that shall be active throughout the system’s 
operation, starting from the first vehicle installed in the scope of this project that is in 
operation. 

 

4.4.5 Γενικά στοιχεία της προμήθειας 

 

The contractor is asked to provide:  

• 15 On-board TFT Displays (including its control Unit) that shall cover 15 vehicles (it 
can be assumed 1 per bus). It is understood that each TFT display includes also the 
required bracket(s)/support(s) and/or the fixation bars (if needed) to have them 
installed into the vehicles. The brackets/supports shall be adequate for use within 
vehicles, and they may be different depending on the bus model and 

• 15 Bus Stop Displays with Photovoltaic System and Support Pole & Foundation with 
the names of the Bus Stops The complete solution shall be procured and supplied in 
this procurement with all the rest of tasks and services needed to guarantee that this 
supply is fulfilling the requirements. The installation of this system at the locations that 
will be given to them by the Contracting Authority is the responsibility of the contractor 
of this project 

• 15 Signs with the name of bus stops at Limassol Bus stops 

• Content Management System – Back Office Tool 

• Integration with the current ITS System that is being deployed in all Fleets of buses in 
Cyprus 

 

4.4.6 Oθόνες TFT για την παροχή πληροφοριών τοπικού ενδιαφέροντος 

Scope of on-board TFT Displays for the provision of Location Based Information:  

The contractor is asked to provide 15 On-board TFT Displays (including all peripheral systems, 
control Unit, GSM/GPRS modem, antenna etc.) that shall be installed in 15 buses (it can be 
assumed one complete system per bus). It is necessary that each TFT display includes also 
the required bracket(s)/support(s) and/or the fixation bars (if needed) to have them installed 
into the vehicles. The brackets/supports shall be adequate for use within vehicles, and they 
may be different depending on the bus model. The displays shall be installed in the following 
15 buses: 

 

Πίνακας 22: Λίστα οθονών σε λεοφωρεία της ΕΜΕΛ 

Fleet Plate Number Brand/Model Year 

EMEL KYQ156 KING LONG 2010 

EMEL KYQ171 KING LONG 2010 
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Fleet Plate Number Brand/Model Year 

EMEL KYQ218 KING LONG 2010 

EMEL KYQ230 KING LONG 2010 

EMEL KYQ232 KING LONG 2010 

EMEL KYQ408 KING LONG 2010 

EMEL KYQ417 KING LONG 2010 

EMEL KYQ523 KING LONG 2010 

EMEL KYQ564 KING LONG 2010 

EMEL KYQ706 KING LONG 2010 

EMEL KYQ718 KING LONG 2010 

EMEL KYQ788 KING LONG 2010 

EMEL KYQ814 KING LONG 2010 

EMEL KYQ883 KING LONG 2010 

EMEL KYQ948 KING LONG 2010 

EMEL KYR051 KING LONG 2010 

EMEL KYR286 KING LONG 2010 

EMEL KYR550 KING LONG 2010 

EMEL KYR683 KING LONG 2010 

EMEL KYR736 KING LONG 2010 

EMEL KYR866 KING LONG 2010 

EMEL KYQ084 KING LONG 2010 

EMEL KYQ136, KING LONG 2010 

EMEL KYQ185 KING LONG 2010 

EMEL KYQ187 KING LONG 2010 
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Additionally, it shall be needed to provide: 

 

1. Two (2) Units of On-board TFT displays with Desktop Stands (including all peripheral systems, 
control Unit, GSM/GPRS modem, antenna etc), shall be integrated in Factory Demo benches 
located at the premises of the current provider of ITS system, in Spain, for the purposes 
of integration. These displays, following successful integration, shall be transferred and 
installed in buses. All shipping costs, setting up costs, and presence of a technical person 
of the supplier in the premises of the ITS Provider, when needed, shall be the responsibility 
of the winning contractor of this tender. 

2. At the same time two (2) units of On-board TFT brackets for each bracket type with their 
respective displays and any peripheral equipment, shall be supplied and installed together 
with the ITS Provider for the purposes: 

i. of testing the installation process with the personnel of the current provider of ITS 
system, who will be also present during the roll out installation and connection of the 
TFT displays in buses, and also very importantly,  

ii. of testing that the supports supplied are suitable for the type of bus and can sustain 
the required load in operational conditions for minimum one month without defects. 
The brackets and the installation methodology shall be deemed suitable and shall be 
accepted, provided that no defects in the installation arise following the one-month 
testing period under operational conditions of the bus. The acceptance of installation 
shall not relieve the contractor of his responsibility for maintaining installation at good 
level for the duration of the project, including the maintenance period.  

3. Vibration tests certificate for each set of display and bracket per bracket model: 

• EN 60068-2-6: Environmental testing - Part 2-6: Test Fc: Vibration (sinusoidal) 

• EN 60068-2-64: Environmental testing - Part 2-64: Test Fh: Vibration, broadband 
random 

4. Installation manual and software for diagnosis and configuration. 

5.  Coverage of Development/SAT/FAT/Pilot/Roll out stages in the terms described below. 

6. As it is described below, the wining contractor during the guarantee and maintenance 
stages shall maintain at all times eight 8% stock of all types of equipment to be installed 
in buses (i.e. two units), which shall be held in Cyprus, in the wining contractor’s local 
premises. These quantities have not been included in the quantities for the initial supply 
mentioned above. 

7. GPRS/3G/4G Antenna + installation. 

8. VPN SIM cards and VPN line. Including cost of communications service during the project 
life (guarantee and maintenance period). 

9. Embedded Software and Back-office Software. 

10. 2 Operators Control Centres (1 for Contracting Authority & 1 for PT Operarator): 
these are intended formanaging the operation of the system. Each shall include 1PC, 
Keyboard, optical mouse, 22’ TFT Screen, laser printer (A4 – monochrome - with ethernet 
connectivity and duty cycle 5000 pages/month), Windows Operating System, and if 
needed Telecommunications Line, router etc (min req. - Business Line 4Mbps). It depends 
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on the providers logical and physical architecture to assess whether an additional pc or 
server is required for installing the back-office Software and all licenses that the 
software shall require (windows, Database server, etc.) Also cloud or software as 
a service is acceptable. The PCs shall have the latest processor and specs at time 
of ordering and shall exceed the requirements of the programs installed, such that 
there will not be any visible delay in executing the requested tasks. 

 

Οθόνες TFT (παρουσίαση βασικών πληροφοριών) 

Πίνακας 23: Προδιαγραφές οθονών TFT 

Feature Value 

Size  ≥23.6” 

Screen TFT LCD 

Aspect ratio  16:9 

Resolution 1920x1080 

Brightness ≥300cd/m2 

Contrast 1000:1 

Time Response 5ms 

Retro illumination  LED: back light 

Colour system PAL / NTSC auto 

Interface ETH (M12-8) 

Power 24V 

Protection  Cristal 4mm 

Temperature -10 to 60ºC 

Modem Minimum HSDPA  

Integrated CPU Cortex A9 Quad Core 1 GHz or simlar 

1GB RAM  

Linux compliance 

 

Κεραία GPRS/3G/4G 
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The antenna to be provided must fulfill the following requirements: 

• Frequency Band must support GPRS/LTE/4G Cypriot spectrum. 

• It must be designed for be used externally in vehicles 

• It must be designed for be mounted through-off screw-mount with a single mounting hole. 

• It should work without the need of an external metal ground plane. 

• Water Ingress (minimum): IP67. A completely waterproof mounting seal must prevent 
water from leaking under the housing. 

• Maximum height: 30 mm. Stick-bar antennas shall not be accepted. 

• GSM antenna connector: FAKRA.  

• The length of cable will be 5 meters minimum. If the chosen device (antenna) has a shorter 
wiring, it is accepted to add an extension cable to that purpose. 

 
It is noted that the costs that will be incurred by the current provider of the ITS 
System for the purposes of integration with the above equipment and its onsite 
presence during its installation for connecting and testing, are included in the PT 
Telematics Project (PS/GS/11) and shall be paid by the Ministry of Transport 
Communications and Works.  

 

Εναλλακτικές Επιλογές για την προμήθεια Οθονών ΤFT 

The PT Telematics Project (PS/GS/11) provides for an on-board DVR unit device. This device could 
also act as the control unit for an On-board TFT display, by including an additional embedded software 
licence that would be delivered by the current provider of ITS system jointly with a back-office software 
licence for its configuration. 

 

This DVR on-board unit includes communication capabilities (3G modem integrated) and VGA port.  

Furthermore, the current ITS system’s provider is already including VPN cards and VPN line, as well 
as IT infrastructure in the control centre. Therefore, twenty (15) SIM cards service shall be included in 
VPN in the scope ofcurrent provider of ITS system (paid by them in ITS project), if this option is chosen. 

The bidding contractor who chose this option can purchase to the current provider of ITS system the 
following services and supply: 

 

i. Twenty-five (15) On-board software licences of Multimedia Information to passengers 
embedded software. 

ii. One (1) Back-office Contents Manager software license for configuration, operate and 
reporting purposes for both Bus and On Board displays of the  system. 

iii. Software for Diagnosis and Configuration Tool. 

iv. Installation manual. 
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v. Service of sharing IT infrastructure in control centre (server, MS SQL server, Windows 
licences, back-up services management, etc.), therefore there is no need to provide a PC for 
the Back office. 

vi. Service of Surveys, FAT, SAT, Pilot and Roll-out complete attendance. 

vii. Telecommunications Services and all communications running costs until the end of the 
contract, including the Good Operation Guarantee – Free Maintenance Period, and 
Maintenance Period. 

viii. Service of Training to Awarding Authority MTCW and PT Ops. 

ix. Guarantee and maintenance of the aforementioned scope. 

 

The bidding contractors choosing this option shall incur additional costs which they shall pay directly 
to the current provider of the ITS system. These costs are given below: 

 40,000€ one-off integration (DVR & TFT) and services mentioned above.  

 350€/unit on board SW license. 

 7€/month/vehicle communications costs for - 1 change of topology per month, initial 1GB 
multimedia pack, weekly update of contents of 30MB per vehicle.  

 

It is noted that the costs above shall be included in the bidding contractors economic offer as 
they are in addition to the costs contributed by the Ministry of Transport Communications and 
Works under the PT Telematics Project (PS/GS/11). The costs contributed by the MTCW, i.e. 
same amounts, shall be paid directly to the current provider of the ITS system, irrespective of 
the winning contractor’s choice. 

 

Therefore, by choosing this option the bidding contractors reduce their scope of Procurement of On-
board TFT Displays within buses, to the following: 

- Fifteen (15) units of standard TFT (no need of Control unit embedded), 

- The needed brackets, with technical features described below. 

- The aforementioned vibration certifications. 

- Guarantee and maintenance of the elements supplied. 

 

The terms of units to be supplied would be the same described in Paragraph 4.2.3 “On Board TFT 
Displays” for the Provision of Location Based Information (regarding stock and initial supply for demo 
benches). 

 

In this case the specifications for TFT shall be the following: 

Πίνακας 24: Εναλλακτικές προδιαγραφές οθονών TFT 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
189 

Feature Value 

Size  ≥23.6” 

Screen TFT LCD 

Aspect ratio  16:9 

Resolution 1920x1080 

Contrast 1000:1 

Brightness ≥300cd/m2 

Time Response 5ms 

Retro illumination  LED: back light 

Colour system PAL / NTSC auto 

Interface VGA 

Power 24V 

Protection  Cristal 4mm 

Temperature -10 to 60ºC 

 

4.4.7 Λειτουργικότητα 

 

The Contracting Authority will provide an on-board protocol to the contractor. Through this 
protocol, the FMS on-board unit exports live information about events about location in service 
and the contractor providing the TFT + Control Unit which receives the data shall generate the 
contents displayed in the TFT by using a proper software embedded in the Control Unit. 

The protocol is based on Web Services, where FMS on-board unit acts as Client and TFT 
control unit as Server.  

The FMS on-board unit performs the requests according to two criteria: 

• Periodic request: It is requested every 5 secs 

• Event request: Whenever an event related to the location occurs (change of route/line, 
new trip, stop arrival/departure) 

The physical connection shall be done through Ethernet port. 
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Information for on-board Passengers 

 

It is desired that the On-board TFT Displays provide location-based information to passengers. 
In particular, the next information about transport service shall be provided: 

 

A. The same screen shall be able to inform the passenger about: 

• Route Code. 

• Line Name (typically Origin->Destination, or any text configurable) 

• Next stop to be reached (remarked) or imminent arrival to the stop. Both cases 
shall be distinguished in the interface. 

• List of the following 5 stops after the next stop and last stop of the Line. The number 
of stops presented can be less if the vehicle is closer to the end. 

• For each of the stops shown as described above, list of possible connecting Routes 
in there. 

• Every time a new event (amongst others: stop departure/arrival; start of new trip) 
is received, the information shall be updated according to the new setup.  

• Date and Time. 

 

B. The screen shall include a reserved area for providing multimedia contents (video, 
pictures). Those contents shall be shown as configured: presented as a carrousel of 
contents or showing a particular launched by event (once event of arrival to a stop 
point or to a Point of Interest has been received). Also the layout of the TFT screen 
can be modified by the Operator with the back office tool. Specific types of layout shall 
be preprogrammed and saved in the system. 

C. The screen shall keep a bar for showing messages to the passengers. There shall be 
a list of messages predefined (configurable) that shall be shown unless any new event 
has arrived in which case the information there shall be updated (e.g.: Next Stop: XXX; 
Arrival to stop: XXX). The messages for the most common events (stop 
departure/arrival; start of new trip) will be predefined and the text will be made of fixed 
text and the specific name of the object linked to the event. For instance: “Next 
Stop:”+<Name of stop> 

D. The bar of messages shall be able to add new on-line messages with a given duration, 
received from FMS through the protocol. These messages will be shown as part of the 
described carrousel of messages. 

E. See paragraph 4.2.6.1.2. “Back-Office Functionality” for a most complete explanation 
about the management of multimedia contents.  

 

The layout to be used will be presented to the Contracting Authority for their approval. 

It shall be according MTCW’s Guide-style and shall include the logo of the ITS project. 
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The minimum quality of multimedia contents will be: standard DV-PAL 16:9 720 x 576 
(minimum), mpeg4/AVI. 

 

Other on-board Functionalities 

 

The on-board firmware will report to the control Centre its status. 

The on-board firmware will be able to update remotely its contents (including firmware version) 
and configuration. BACK-OFFICE FUNCTIONALITY and COMMUNICATIONS AND 
CONTENTS UPGRADING for more details. 

 

Language 

 

The interface will be able to provide information both in English and Greek languages. The 
solution must guarantee that the information shown is legible. This aspect will have to be 
tested and accepted by the MTCW. 

 

 

Back-Office Functionality 

 

A Contents Manager Tool should be provided by the winning contractor. The required 
functionality shall include: 

 

i. Configuration of Text Descriptors for Transport Network elements (Route, Line, Stops). 
The ITS system exports the Topology through standard protocol SIRI (for current day) 
and GTFS (for future days). It is expected that the Back-office functionality imports 
data for any change in Topology configuration from GTFS files published. They include 
the ID of each element and its name. Those IDs will be referred to in the on-board 
protocol, so they need to be known by the on-board Location Based Information 
system. Please note that there can be a new topology version published in advance 
before the day it is actually activated, so the configuration software has to deal with it. 
Thus, the configuration of Text descriptors tool has the information about topology at 
the proper time, showing the text to be used by on-board Location Based Information 
system to the user, allowing him to edit them, and use the retrieved data for configuring 
the Multimedia files as described below. The configuration of Text Descriptors will be 
done by MTCW.  

ii. Create users with different access rights and facilitate the detailed reporting regarding 
their actions. 

iii. Multimedia Contents Management: It will be done by PT Operators. Through this tool 
they will schedule their multi-media content as Campaign Schedules and then publish 
those in the desired way (date, hours, day of week, location etc)  
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iv. Creating campaigns by simply dragging multimedia files and Apps into the User 
Interface back office tool (drag & drop). 

• Definition of POIs. 

• Assign Multimedia File (video or image) to a Route or Routes in Geographical Area. 
That means that if vehicle is travelling along the route, the multimedia file will be added 
as part of carrousel of multimedia files that will be presented in the on-board TFT, as 
long as vehicle is in the route. 

•  Assign Multimedia File (video or image) to a Line. That means that if vehicle is 
travelling along the Line, the multimedia file will be added as part of carrousel of multi-
media files that will be presented in the on-board TFT, as long as vehicle is in the line. 

•  Assign Multimedia File (video or image) to a Stop Point. That means that if vehicle is 
going towards the stop point configured, the multimedia file will be added as part of 
carrousel of multimedia files (at the head of the carrousel). Once the next stop point 
has changed the content will be removed. 

•  Assign Multimedia File (video or image) to a Point of Interest (POI). That means that 
if vehicle is next to the POI configured, the multimedia file be added as part of car-
rousel of multimedia files (at the head of the carrousel). Once the event of out-of-POI 
has been received the content will be removed. 

 
v. GENERAL CONFIGURABLE PARAMETERS: 

• Number of repetition of event Multimedia file configured to a determined POI while the 
bus is in the radio of the POI. 

• Minimum time before POI-Multimedia. Frequency of showing the multimedia linked to 
event POI. 

• Number of repetition of text of “next stop” (linked to scenario when vehicle is 
addressing to a new stop, once it has departed from the previous one). 

• Waiting time of text of “next stop”. The time from the start of the event, when the bus 
leaves one stop, and when the text of “next stop” has to be shown.  

• Minimum time before showing text of “next stop”. Frequency of showing the text of the 
next stop. 

 

All the exposed contents configured (topology elements, text descriptors, multimedia contents, 
general parameters) will have to be updated to each vehicle after a new version. This is also 
applicable for embedded firmware.  

 

The back-office tool shall: 

 

i. Manage the files updating in an unattended way. 

ii. Show to the user the status of upgrading in the fleet: if vehicles have been properly 
upgraded of some of them have old configurations. 
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iii. Additionally, show the status of the hardware in each vehicle and possible faults 
reported: 

• Lack of communication with ITS system 

• Lack of configuration files or contents. 

• Lack of communications / possible broken equipment. 

iv. Be fully integrated with a licensed map of Cyprus, where the above functionalities will 
be managed in an interactive way (showing stops, points of interest, route, line, etc.). 

v. Have a reporting tool which will provide proof-of-play reporting - Reports can be 
scheduled and automatically generated aggregating playback information by players, 
groups, campaigns, frequency and more. Where communication is lost, the log files 
shall be kept on-board (up to 30days capacity) and sent once communication is 
reestablished. 

 

4.4.8 Επικοινωνία – Αναβάθμιση / Ανανέωση Περιεχομένου 

 

The contents on-board shall be upgraded remotely in an unattended way from the control 
centre, including: 

• Software / Operating System Upgrade. 

• Configuration Upgrade. 

• Multimedia Contents Upgrade. 

 

The On-board TFT displays for the provision of Location Based Information shall activate a 
new upgrading after reboot.  

The embedded software and the back-office software will have to make possible to manage 
the remote upgrading. 

Communication with buses and all relevant equipment on-board with the Central Back Office 
shall be through event based GPRS/3G communication through VPN connections, or other 
equally secure connection e.g. Virtual Local Area Network (VLAN), for all necessary data 
exchange for their proper operation. 

 

The communication of status from bus equipment to the central office will be at least every 15 
minutes through GPRS/3G but shall be configurable from the central system. The bidding 
contractors may choose to propose alternative cost-efficient solution, additional to the 
GPRS/3G capability, for the over the air transfer of data that is not critical to the service (i.e. 
does not concern bus position or alarms etc.), that will assist in the economy of the system 
running costs – such as using Wi-Fi at specific locations (depots, stations etc.). It must be 
noted that the Limassol PT Op does not have a centralized depot. 

The cost of setting up the Telecommunications Services and all running costs until the end of 
the contract, including the Good Operation Guarantee – Free Maintenance Period, and 
Maintenance Period, fall within the scope of this contract, is the responsibility of the winning 
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contractor and shall be included in their economic offer, according to the choice of supply and 
services they have made. 

The winning contractor, shall provide a new telecommunications line in each  control centre 
or reach an agreement with ITS system provider to share one VPN line used by them. This is 
not needed for the PT Operator’s Control Centre, if the winning contractor has chosen Option 
2.  

More information regarding available networks (ADSL) for VPN lines and GPRS/3G 
communications – can be provided by the local Telecommunications Companies (CYTA, 
Primetel, MTN, CableNet). 

For costing purposes, the bidding contractors shall include in their economic offer an average 
1 change of Topology Network version per month, an initial pack of multimedia contents of 1 
GB and a weekly contents update of 30 MB by vehicle. 

The current ITS system’s provider is responsible for connecting the TFT in the vehicle to their 
PT Telematics System and being present during installation. Therefore, the bidding 
contractors shall allow in their economic offer for the costs of installation of the TFT and the 
installation of the GPRS/3G/4G antenna.  The control Unit of the on-board TFT displays for 
the provision of Location Based Information will be integrated in its own external case as a 
unique piece. The antenna will be installed on the roof of vehicle for a better coverage. These 
are not necessary when choosing Option 2, i.e. choosing to purchase the service from the 
current ITS system’s provider. The installation of the TFT will be done by the current ITS 
system’s provider and no antenna or control unit shall be used.  

The Prospective Contractors in their offer shall include a full logical-functional and physical 
architecture, in accordance with their choice of supply. 

 

4.4.9 Στάσεις Λεωφορείων με Φ/Β Συστήματα 

The contractor is asked to provide turn-key solution of Bus Stop Displays for Public Transport 
Information with photovoltaic system as per Contracting Authority directions for each Bus Stop 
location in Limassol. The exact locations shall be communicated to him by the Contracting 
Authority prior or during the drafting of the detail Implementation Plan. 

In locations where Bus Shelters are provided, the Bus Stop Displays can be integrated with 
all the relevant requirements and powered by AC 240V if available for the bus shelter.   

Additionally, the contractor shall provide in electronic and printed form (5 copies): 

1. IP & EU Proof of Certification 

2. Installation manual and software for diagnosis and configuration. 

Also, the Contractor shall offer and include in their economic offer: 

3. Coverage of Development/SAT/FAT/Pilot/Roll-out stages in the terms described in this 
Tender Document. 

4. VPN SIM cards and VPN line. Including cost of communications service during the 
project life (installation, guarantee and maintenance period). 

5. Embedded Software and Back-office Software. 



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
195 

6. PC for back-office Software and all licences that the software can need (Operative 
System, Database server…). 

7. Training for Awarding Authority and PT Ops about the tools of the system. 

Stock of spare parts of all types of equipment to be installed, so the Contractor can 
meet the Response Times outlined for the Maintenance Plan, during the guarantee 
and maintenance periods of the project. 

 

  

 

 

Screen Size >16” 

 
 

Screen Type Monochrome Bi-stable ChLCD display technology - to display bus arrival 
times, messages or notices from Awarding Authority, graphics and time 
tables. 

Screen 
Resolution 

>320x240 

Illumination LED 

Contrast High Contrast ChLCD or e-Paper 

Power source Photovoltaic Panel & Battery with Charge Regulator to prevent battery from 
over charging or complete draining 

Battery Guarantee – 5years 

Voltage 12V (where Bus Stop Only) – where a bus shelter exists it can be powered 
by 240V AC  

Battery 
Autonomy 

> 3days (calculations to be provided) 
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Pole or 
Shelter 

Rectangular cross section (20-25cm width, depth determined by the 
manufacturer but not to exceed the width at any section) or Shelter: 

• In case of Pole, to incorporate (inbuilt) display area (min 20cm width 
with 80cm height) for fixed printed information to be read by 
customers (person height).  

• To incorporate area on the pole for information such as Stop Name, 
Stop Number, Logo of the Bus System, Routes serving the stop 
(display height).   

• To incorporate internally all electrical wires, lighting, battery units etc. 
All to be enclosed but easily accessed for maintenance or 
replacement. The access door to have an anti-vandal lock. 

• Minimum clearance under screen on pole 2.45m 

• Material to be stainless steel or hot dip galvanized carbon steel (paint 
coated light grey - suitable for harsh environment (exposed to salt 
because of proximity to the sea). All structure and fixings, screws etc 
shall have life time guarantee against corrosion. 

• Structure and foundation to meet Structural Design Eurocode 
requirements for static and dynamic loading (wind and seismic 
loads). Approval for the design is given by the Public Works 
Department, MTCW. 

Protection Vandal-proof glass for screen and information display area 

Ingress 
Protection 

IP65 

Operation 
Temperature 

-20 to +80ºC 

GSM/GPRS 
Modem 

GPRS class 10: max. 85.6 kbps (downlink) 

GPRS/3G/4G  
Antenna 

Frequency Band must support GPRS/LTE/4G Cypriot spectrum. 

Audio Messages - to be played for bus arrival. The Prospective Contractors to 
outline their full approach how that is achieved, 
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The purpose of the telematic bus stop displays will be to provide accurate information about 
estimated bus arrivals at the respective bus stops.  

Such displays shall be installed at specific locations on major bus routes and important 
attraction points. The locations shall be defined in consultation with the Ministry of Transport 
Communications and Works and the PT Operators. Twentyfive (25) new signs will be required.  

The displays shall be installed on pavement, and the winning contractor shall be responsible 
for all administrative work for obtaining necessary permissions from Local Authority and Public 
Utilities. Any cost of applications and additional work for avoiding public utility services shall 
be paid by the winning contractor. Therefore, during the preparation of their offer interested 
parties should investigate this matter thoroughly and include such costs in their economic 
offer.  

Each display shall be a complete – turnkey solution – in other words shall include inter alia – 
the display, its support between 3.2 – 3.5 metre and appropriate foundation, the photovoltaic 
power supply system, communication GPRS.     

 

Integration with FMS 

The display should support an international standard for real time data exchange -SIRI 
protocol, with the fleet management and passenger information system implemented by the 
MTCW, in order to ensure the scalability and interoperability of all parallel projects.  

The information exchanged should cover all possible data exchange scenarios between fleet 
management and passenger information systems, such as timetables, vehicle locations, 
general messages etc.  

The bidders should document the use of the SIRI standard they use and provide a list with 
already implemented projects, where they have used it. 

 

General Information:  

Stop Timetable (ST) and Stop Monitoring services (SM) provide stop-centric information about 
current and forthcoming vehicle arrivals and departures at a nominated stop or Monitoring 
Point, typically for departures within the next 20-60 minutes for display to the public.   

The SM service is suited in particular for providing departure boards for web services and on 
all forms of devices. 

 

SIRI Stop Monitoring Service: 

The SIRI Stop Monitoring Service provides a stop-centric view of vehicle arrivals and 
departures at a designated stop. It can be used by displays and other delivery services to 
provide departure board and other presentations of timetabled and real-time journey 
information both at stops and remotely. The choice of data elements to display and the 
presentation format is up to the client system. The service can be used in conjunction with the 
SIRI Stop Timetable service, which provides scheduled data. 

The Topics allow a Consumer system to specify that only stop departures and arrivals for a 
specific Monitoring point, Operator, Line, or Direction are to be returned. 
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The Request Policies allow a Consumer system to control the amount of data returned, both 
in terms of the number of elements and level of detail. The Subscription Policies allow a 
Consumer system to control the change threshold for returning an update, so that for example 
an update is only sent if prediction has changed by more than a given amount. 

The Delivery message can include not only service arrival and departure times, but also text 
notices.  

The StopMonitoringDelivery returns Stop Visits for a stop, with scheduled and predicted times 
for each arrival or departure from the stop. 

Each StopVisit, that is, visit to a stop by a vehicle, can include both scheduled and estimated 
arrival and departure times. The Stop Monitoring Service comprises the 
StopMonitoringRequest message to specify the information to be returned, and the 
StopMonitoringDelivery message, used to deliver the response payload. The 
StopMonitoringSubscription allows a subscriber to obtain asynchronous updates in the form 
of stop visits for a designated stop: the subscription contains an embedded 
StopMonitoringRequest, along with further parameters controlling the asynchronous delivery.  

The StopMonitoringDelivery returns information about one or more stop visits: associated with 
each MonitoredStopVisit is a MonitoredVehicleJourney instance, which may be populated to 
different levels of detail depending on the application requirements. 

A StopMonitoringDelivery is made up of MonitoredStopVisit instances, each representing a 
call at the stop by a vehicle, and/or MonitoredStopVisitCancellation instances to remove 
MonitoredStopVisit instances. 

Each MonitoredStopVisit contains a set of subelements describing the vehicle’s visit to the 
stop, including scheduled and/or real-time times, and also a MonitoredVehicleJourney 
element, which describes the vehicle’s route and associations with the DatedVehicleJourney 
that it follows, and other entities.  

Each MonitoredStopVisit describes a call at a stop point by a vehicle making a monitored 
vehicle journey, including scheduled and/or predicted real-time times.  

The current ITS system is using a policy based on requests, and the Winning Contractor shall 
adopt this policy for integration-communication. 

 

SIRI Stop Timetable Service: 

The SIRI Stop Timetable Service provides a timetabled for vehicle arrivals and departures at 
a designated stop. It can be used to reduce the amount of information that needs to be 
transmitted in real-time to stops and displays, as reference data for a Stop Monitoring Service; 
and provides a data feed of the static timetables. 

The Request Topics allow a Consumer system to specify that only stop timetables for a 
specific monitoring point, line, or direction are to be returned.   

 

The Delivery returns departures from the stop for a specified window: 

The StopTimetableDelivery returns timetabled Stop Visits for a stop, with scheduled and times 
for each arrival or departure from the stop. It may be sent by the Producer to the Consumer 
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as the result of either a direct StopTimetableRequest or an asynchronous 
StopTimetableSubscription.  

A StopTimetableDelivery is made up of TimetabledStopVisit instances, each representing a 
call at the stop by a vehicle. 

As mentioned above, the current ITS system is using a policy based on requests, and the 
Winning Contractor shall adopt this policy for integration-communication. 

 

Information for Passengers at Bus Stop 

The interface will be able to provide information both in English and Greek languages. The 
solution must guarantee that the information shown is legible. This aspect will have to be 
tested and accepted by the MTCW. 

The interface will be capable of showing real time information about incoming buses in terms 
of estimated time of arrival, route number and destination, considering as a first approach (to 
be discussed with the MTCW during project): 

• Simultaneous information concerning up to 4 incoming buses, as the last row will be 
used for showing the Date and on-line messages. 

• Several screens with information about estimated times. 

• Alternating screens where the same information is consecutively shown in English and 
Greek (field for destinations) each fifteen (15) seconds. (Information in Greek shown 
only with capital letters) 

• In each line, the display will indicate (from left to right) route number, route name 
(destination, to decide if it will be shown depending on the available space) and 
estimated time of arrival/departure. If the estimation provided is higher than 30 minutes 
the arrival time field will contain “30+”. When system estimates that the arrival is 
imminent, the time field will show some specific character (eg. 3 arrows “>>>”) or the 
word “DUE”. 

 

Back-Office Functionality 

SIRI service has to be installed and running in 24x7 basis. 

Other than the automatic exchange of information between the displays and the central system 
through SIRI, the Awarding Authority shall have the capabilities to send messages to be 
displayed in one or more bus stops through a Content Management Tool. The messages shall 
be predefined or free-text, with a specific display duration assigned. 

The solution will also include a Backoffice Tool that shows the status of the hardware at each 
location and possible faults reported: 

• Lack of communication with ITS system 

• Lack of configuration files or contents. 

• Lack of communications / possible broken equipment. 

The status information should be visible both for the Awarding Authority and the PT Operator 
whose routes are being served by the bus stop. The winning contractor will detail and supply, 
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install and configure any other tool/s is/are needed (eg. as a configuration tool etc), for 
achieving a full Turn-Key functionality of the system. 

 

Communications 

Communication between bus stop displays with the Central Back Office shall be through event 
based GPRS communication through VPN connections, or other equally secure connection 
e.g. Virtual Local Area Network (VLAN), for all necessary data exchange for their proper 
operation. 

The communication of status from bus stop display to the central office shall be at least every 
15 minutes through GPRS but shall be configurable from the central system. 

The cost of setting up the Telecommunications Services and all running costs until the end of 
the contract, including the Good Operation Guarantee – Free Maintenance Period, and 
Maintenance Period, fall within the scope of this contract, is the responsibility of the winning 
contractor and shall be included in their economic offer. 

The winning contractor shall provide a new telecommunications line in the control centre or 
reach an agreement with ITS system provider to share one VPN line used by them. 

More information regarding available networks (ADSL) for VPN lines and GPRS/3G 
communications – can be provided by the local Telecommunications Companies (CYTA, 
Primetel, MTN, CableNet). 

The Prospective Contractors in their offer shall include a full logical-functional and physical 
architecture. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

5.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

Εξειδικευμένες παρεμβάσεις υποδομών για τη βελτίωση και αναβάθμισης της αστικής 
κινητικότητας στη πόλη της Ροδου. 

Πηγή: Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ Ροδου 2014-2020) με 
χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου της ολοκληρωμένης επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Ρόδου 
(Αθήνα 2017, Ανάπλαση Σύμβουλοι μηχανικοί α.ε.). 

 

Για την υλοποίηση των πιο πάνω, προτείνονται τα εξής: 

 

Α. ΚΟΜΒΟΙ 

Ο παραλιακός πεζόδρομος-ποδηλατόδρομος θα ξεκινά από τα παλαιά Δημοτικά Σφαγεία και 
σε συνέχεια του προτεινόμενου ξύλινου πεζοδρόμου – ποδηλατοδρόμου θα καταλήγει στην 
περιοχή του νέου Καρνάγιου. Θα έχει μήκος 3 χλμ. περίπου και θα διαθέτει 4 ανισόπεδους 
κόμβους-πεζογέφυρες – ανελκυστήρες για χρήση από ΑμεΑ, επιλεγμένους έτσι ώστε, αφενός 
να επιτυγχάνεται η προσπέλαση προς τα αξιοποιήσιμα ακίνητα, τους προτεινόμενους 
όμορους πεζόδρομους ή άλλους υφιστάμενους πόλους έλξης του κοινού και- αφετέρου- να 
μην απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 1χλμ. 

Ο κάθε ‘κόμβος’, θα είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να προσφέρει στους χρήστες σημεία 
ανάπαυλας (σε συνδυασμό με την παραλία), με καθιστικά, σκιάδες, φωτιστικά, χώρους 
πρασίνου, σημεία πληροφόρησης κλπ. Προβλέπονται αναλυτικότερα οι εξής ‘κόμβοι’: 

Κόμβος 1. Στο ύψος της οδού Κολοκοτρώνη, εξυπηρετώντας την προτεινόμενη νέα χρήση 
των Σφαγείων ως Μουσειακού χώρου, τους όμορους προτεινόμενους υπαίθριους χώρους 
στάθμευσης και τα αξιοποιήσιμα οικόπεδα Έμερυ και Αλευρόμυλοι, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά 
και στο ακίνητο της ΚΑΪΡ. Ο πεζόδρομος που θα ξεκινάει από τον κόμβο 1 επί της οδού 
Κολοκοτρώνη έχει χαραχθεί για την σύνδεση της περιοχής με την Παλαιά Πόλη και επιλεγμένα 
ακίνητα της νέας. 

Κόμβος 2. Στο ύψος πλησίον της συμβολής της οδού Αλέκου Παναγούλη και Ν.Μαυρή 
εξασφαλίζοντας πρόσβαση στο κτίριο της ΔΕΗ και την προσπέλαση στο 4ο Δημοτικό (Ο.Τ. 
219), στο ορφανοτροφείο, στις Λαϊκές Κατοικίες, στο αξιοποιήσιμο κτίριο στο οποίο έχει μόνο 
κατασκευαστεί ο Φέρων Οργανισμός από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, που είναι σε κακή 
κατάσταση με εμφανή σημάδια διάβρωσης (7), όπου προτείνεται η κατασκευή κλειστού 
υπέργειου χώρου στάθμευσης, στην περιοχή Αγ. Νικολάου (Ο.Τ. 224). 

Κόμβος 3. Στο ύψος της παραλίας Ζέφυρου, για να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη 
προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ από το χώρο στάθμευσης στις εγκαταστάσεις που προτείνονται 
στην παραλία για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Επίσης ο κόμβος 3 εξυπηρετεί και την 
προσπέλαση στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς και των νεκροταφείων. 

Κόμβος 4. Στο ύψος της Νεάπολης, εξασφαλίζοντας την προσπέλαση στο ΕΑΚ Καρακόνερο, 
ΡΟΑ, καθώς και στους παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους 
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Το κόστος διαμόρφωσης του κάθε ‘κόμβου’, εκτιμάται σε 200.000-250.000 ευρώ. 

 

Β. ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ Α’ ΦΑΣΗΣ 

Το συνολικό προτεινόμενο δίκτυο πεζοδρόμων (Α’ και Β’ Φάση), που προβλέπονται για να 
ενώσουν λειτουργικά τον παραλιακό πεζόδρομο-ποδηλατόδρομο και την παραλία με την 
παρακείμενη οικιστική περιοχή, αλλά και τις μεταξύ τους κοινωνικές-εκπαιδευτικές- 
πολιτιστικές υποδομές και άλλα σημεία κοινού ενδιαφέροντος της περιοχής, αφορά καταρχήν 
την πεζοδρόμηση των εξής οδών (Α’ Φάση): 

Την οδό Κολοκοτρώνη με στόχο να συνεχιστεί και να ενωθεί λειτουργικά το παραλιακό μέτωπο 
με το Στάδιο Διαγόρας, την Πύλη του Αγίου Ιωάννου, τις εγκαταστάσεις του κλειστού 
Γυμναστηρίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα πάρκα Φιλικής Εταιρίας και Δημοκρατίας και -σε 
συνέχεια-μέχρι τις 

προτεινόμενες ‘σημειακές’ αξιοποιήσεις (Ροδιακή Έπαυλη και παλιό Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο). 

Τμήματος της οδού Μητρ. Ι. Αποστόλου και σύνδεση με την οδό Αγ. Νικολάου σε συνέχεια 
σύνδεση με τον πεζόδρομο της οδού Πετρ. Παλλούρη και της οδού Γιάννη Μακρυγιάννη. 
Κάθετη σύνδεση πεζοδρόμου της οδού Στρατ. Ι. Ζήση με τον πεζόδρομο της οδού 
Κολοκοτρώνη. 

Σημειώνεται ότι γενικά οι πεζόδρομοι διαμορφώνονται κατάλληλα για την αδιάκοπη αυτόνομη 
κίνηση των ΑμεΑ. 

 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ Β’ ΦΑΣΗΣ 

Ως Β’ Φάση εννοούμε τα έργα πεζοδρομήσεων που θα γίνουν με άλλους πόρους από το 
πρόγραμμα του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο της ΣΒΑΑ). 

 

Οι προς πεζοδρόμηση οδοί είναι οι παρακάτω: 

• Ξάνθου – Αγ. Γεωργίου – Ιωνίας 
• Κωνσταντινίδη – Καππαδοκίας – Πόντου – Χατζηγεωργίου μέχρι τη Μητρόπολη 
• Τμήμα της οδού Κλαύδιου Πέππερ 
• Μητρ. Ι Αποστόλου (το υπόλοιπο τμήμα της) 
• Ελευθ. Βενιζέλου – Ροδιακή ΄Επαυλη – Παλαιό Νοσοκομείο 
• Κομνηνών – συνέχεια μέσα από το οικόπεδο ΡΟΔΑ – συνέχεια μέσω της προς 

διάνοιξη οδού και σύνδεση με τον Αρχαιολογικό χώρο του Θεάτρου, του Σταδίου 
και του Μόντε Σμιθ. 

 

Γ. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ 

Παραλιακός Πεζόδρομος –Ποδηλατόδρομος κατάλληλα διαμορφωμένος για την αδιάκοπη 
αυτόνομη κίνηση των ΑμεΑ. 
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Το κόστος της διαμόρφωσης των πεζοδρόμων, εκτιμάται σε 200 ευρώ/μ2., 
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροφωτισμού. 

Οι προτάσεις των κόμβων και των πεζοδρομήσεων, μπορούν να υλοποιηθούν σε φάσεις, 
ανάλογα με τις δυνατότητες και τους τρόπους χρηματοδότησής τους. 

 

Δ. PARKING 

Η δημιουργία πεζοδρόμων (Α΄και Β΄ φάσης), αναμένεται να δημιουργήσουν ανάγκες για 
χώρους στάθμευσης. Σε Α΄ φάση οι ανάγκες αφορούν στην εξεύρεση χώρων στάθμευσης για 
100-150 αυτοκίνητα. Κάποιες από αυτές τις θέσεις θα προκύψουν από την διαμόρφωση των 
πλατειών ή άλλων ελεύθερων χώρων, όπως π.χ. ο χώρος δίπλα από τα παλιά σφαγεία και ο 
χώρος παράλληλα στην οδό Κλαύδιου Πέππερ, όπου προτείνεται και η τοποθέτηση του 
Κόμβου 3. 

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης στο σταματημένο 
στον σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα κτίριο μετά από συνεννόηση και συμφωνία με το 
Υπουργείο Πρόνοιας, όπου και ανήκει το ακίνητο (Ο.Τ.224-βλέπε 3.1.4.5). 

Πρόσθετος στόχος είναι η αξιοποίηση ελεύθερων οικοπέδων (και με ειδικά κίνητρα), εντός του 
οικιστικού ιστού, για την δημιουργία ιδιωτικών οργανωμένων χώρων στάθμευσης, 
χρησιμοποιούμενα και με κάρτα περίοικου-κατοίκου. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 

Με τις πιο πάνω προτεινόμενες επεμβάσεις σε ελεύθερους χώρους της περιοχής, 
επιτυγχάνονται: 

• Η δημιουργία-διαμόρφωση του παραλιακού πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου, εμβαδού 
15.300μ2. 

• Η δημιουργία 4 διαμορφωμένων κόμβων-πεζογεφυρών 
• Η ανάπλαση τριών σημαντικών πλατειών, εμβαδού 26.484 μ2 
• Η δημιουργία πεζοδρόμων Α’ φάσης, εμβαδού 11.000 μ2 
• Η δημιουργία πεζοδρόμων Β’ φάσης, εμβαδού 25.000 μ2 

 

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΝΤΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 

Στην Ευρύτερη Περιοχή Επέμβασης, στο βόρειο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ρόδου, 
προτείνεται με βάση την υπάρχουσα μελέτη του Αρχιτέκτονα Ανδρέα Μιχαηλίδη, η οργάνωση 
του χώρου με διαδρομές δίπλα στη θάλασσα οι οποίες θα συνδεθούν με τον προτεινόμενο 
Παραλιακό Πεζόδρομο – Ποδηλατόδρομο και πλατείες με κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος το 
χώρο μπροστά στη Θαλασσινή πύλη που μετατρέπεται σε κέντρο όλου του παραλιακού 
μετώπου, συνδυάζοντας τη δημόσια χρήση του χώρου με αναψυχή και πολιτιστικές 
λειτουργίες. 
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Θα κατασκευαστεί νέος Ξύλινος πεζόδρομος μήκους 861,00 μ. με πλάτος 4,00 μ. σε συνέχεια 
του ήδη υφιστάμενου. Σε όλο το μέτωπο θα κατασκευαστεί νέος ποδηλατόδρομος συνολικού 
μήκους 1.433,00 μ. με πλάτος 2,50 μ. Το έργο εκτείνεται κατά μήκος της παραλιακής ζώνης 
από την πύλη του Αποστόλου Παύλου έως την είσοδο του λιμένα Ακαντιάς. 

Συμπληρωματικά έργα στην γενικότερη επέμβαση είναι η ανάπλαση της Θαλασσινής Πύλης 
σε περιοχή έκτασης 4.500 τ.μ. η νέα είσοδος του λιμανιού, και η ανάπλαση των υπαίθριων 
χώρων αναψυχής, έκτασης 3.000 τ.μ. που προκύπτουν από τη κατάργηση του τμήματος του 
παραλιακής οδού στη θέση του Προμαχώνα της Ακτής Προμηθέως. 

Νέα ρύθμιση της κυκλοφορίας με κυκλικό κόμβο στου "Κόβα" και μονοδρόμηση της 
παραλιακής περιμέτρου των τειχών. 

Η δημιουργία του νέου διώροφου παρκινγκ 700 θέσεων και του Μουσείου Καραβομαραγκών, 
είναι δύο συνοδά έργα που θα συμπληρώσουν σε αμέσως επόμενη φάση το έργο 

 

Χάρτης 24: Προτεινόμενες επεμβάσεις στο Δήμο Ρόδου (Ε.Π. Δήμου Ρόδου) 
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5.2 SWOT ANALYSIS Δ. ΡΟΔΟΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ) 

Πηγή: Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ρόδου 2015-2019 (Α φάση, Σχέδιο Στρατηγικού 
σχεδιασμού, Ρόδος 5/2015) 
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Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020   

ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

2018- 2019 

 

 Π3.5.1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ) 
207 

5.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Πηγή: Τμήμα μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης 2018, 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟY ΛΕΜΕΣΟΥ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παπάς 
Κωνσταντίνος. 

 

Ιστορικό Κέντρο - Αστικός Ιστός  

 Ριζική ανάπλαση οδού Γλάδστωνος, η οποία αποτελεί τον πιο ευαίσθητο άξονα της 
περιοχής, αφού αποτελεί το φυσικό όριο του ιστορικού κέντρου προς Βορρά και 
ταυτόχρονα τη σύνδεση του με την μεταγενέστερη επέκταση της πόλης. Nα εξεταστεί 
η πιθανότητα μονοδρόμησης της οδού, με παράλληλη δημιουργία πλατιού 
πεζόδρομου στην νότια πλευρά με ενδιάμεση στενή ζώνη πρασίνου και χώρους 
στάθμευσης παράλληλα του οδοστρώματος. Στόχος των πιο πάνω να επανακτήσει η 
οδός το χαρακτήρα ως δρόμος περιπάτου και αναψυχής. Εννοείται ότι της 
μονοδρόμησης, θα πρέπει να προηγηθεί η απαραίτητη κυκλοφοριακή μελέτη 
ολόκληρης της περιοχής. Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει επανασχεδίαση των 
δυσλειτουργικών κόμβων Τζιαμούδας, Πενταδρόμου και συμβολής με Αγίου Ανδρέου, 
καθώς επίσης και την προέκταση της οδού Γλάδστωνος προς τα δυτικά(Ναυαρίνου, 
16ης Ιουνίου κλπ.).  

 Ενίσχυση αδύνατων και αποξενωμένων κόμβων και ανάδειξή τους σε τοπόσημα με 
κατάλληλες σχεδιαστικές παρεμβάσεις και ένταξη νέων λειτουργιών (πχ κόμβοι Αγίας 
Νάπας, Καθολικής, Αγίας Τριάδας, Πρυτανείας, δημοτικής βιβλιοθήκης, μεγάλος 
υπαίθριος χώρος στάθμευσης πίσω από ΕΣΕΛ κλπ.), με παράλληλη ενδυνάμωση του 
υπάρχοντος δικτύου πεζών και ποδηλατικών διαδρομών/συνδέσεων, καθώς επίσης 
και δικτύων μαζικής μεταφοράς.  

 Ενθάρρυνση ελεύθερων δραστηριοτήτων στους κόμβους/πλατείες, όπως υπαίθριες 
εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, υπαίθριες αγορές, καθώς και χρήσεις ψυχαγωγίας.  

 Ιεράρχηση του υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων/ποδηλατόδρομων και οδικών 
αρτηριών με στόχο την ισορροπημένη συνύπαρξη τους.  

 Να γίνουν μελέτες κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης του ιστορικού κέντρου, 
εξετάζοντας πιθανές πεζοδρομήσεις, μεικτές ή ακόμα και περιοδικές χρήσεις 
υπερφορτωμένων αρτηριών (πχ μονοδρόμηση κάθετων προς την παραλία αξόνων με 
παράλληλη δημιουργία πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων καθώς και λωρίδων 
πρασίνου). 

 Επανασχεδίαση στενών δρόμων παραδοσιακού πυρήνα με σκοπό την ενοποίηση του 
οδοστρώματος με τις όψεις των κτηρίων. Στόχος θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση 
πρωτίστως των πεζών και όχι των αυτοκινήτων.  

 Ο σχεδιασμός δαπεδοστρώσεων και επίπλωσης δημόσιων χώρων και πεζόδρομων 
με τρόπο που να προσελκύει την ανθρώπινη διακίνηση και δραστηριότητα και να 
διευκολύνει την κοινωνική επαφή. Να ενθαρρυνθεί η χρήση ντόπιων υλικών με απλό 
σχεδιασμό που να αναδεικνύει τα ιστορικά κτήρια και όχι να λειτουργεί ανταγωνιστικά 
προς αυτά.  

 Ενίσχυση της αναγνωσιμότητας της πόλης και του προσανατολισμού του περιπατητή 
με ιεράρχηση των συνδέσεων και του πρασίνου, ανάδειξη και τονισμό των 
τοπόσημων, τον κατάλληλο εμπλουτισμό της “αστικής επίπλωσης” με κατάλληλες 
δαπεδοστρώσεις, παγκάκια, καλλιτεχνικές κατασκευές, σήμανση δαπέδων, οδική 
σήμανση με κατευθυντήριες και επεξηγηματικές πινακίδες, αστικό φωτισμό κλπ 
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Χώροι Στάθμευσης  

Οι μικροί και διάσπαρτοι χώροι στάθμευσης που αυξάνονται διαρκώς αποδεικνύονται 
ανεπαρκείς και καθόλου λειτουργικοί. Προτείνονται τα εξής:  

 Οργανωμένη χωροθέτηση μεγάλων πολυώροφων χώρων στάθμευσης σε κατάλληλα 
σημεία, κατά προτίμηση περιμετρικά του ιστορικού κέντρου, σε αντικατάσταση των 
μικρών ανεπαρκών και διάσπαρτων χώρων που υπάρχουν σήμερα.  

 Να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης υπαίθριων χώρων σχολικών και δημόσιων κτηρίων 
για την δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης με τη μέθοδο του στρατηγικού 
επενδυτή, με αντάλλαγμα την τοπιοτέχνηση, αναβάθμιση και συντήρηση του χώρου. 
Εννοείται ότι θα προηγηθούν κυκλοφοριακές, περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες προς 
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους υπαίθριους χώρους Α’ 
Αστικής και Επαρχιακής Διοίκησης, Β’ Αστικής, Γ’ Αστικής κλπ.  

 Να δοθούν κίνητρα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες μεγάλων κατάλληλων χώρων για σχετικές 
αναπτύξεις.  

 Δημιουργία δικτύου σύνδεσης οργανωμένων χώρων στάθμευσης με ζωτικά σημεία 
του κέντρου μέσω μικρών λεωφορείων (shuttle buses).  

 Σύνδεση οργανωμένων χώρων στάθμευσης με κύριους κόμβους/προορισμούς με 
ενισχυμένο δίκτυο πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων και πρασίνου. 

 Εισαγωγή προνοιών στο «Σχέδιο Περιοχής Κέντρου» για δημιουργία φιλικότερων 
οργανωμένων υπαίθριων χώρων στάθμευσης με υποχρεωτικές ζώνες πρασίνου και 
τοπιοτέχνηση.  

 Αλλαγή προνοιών «Σχεδίου Περιοχής Κέντρου» σε σχέση με απαιτούμενους χώρους 
στάθμευσης για χρήσεις εντός του ιστορικού πυρήνα. Οι ισχύουσες πρόνοιες με τις 
αυξημένες απαιτήσεις οδηγούν είτε σε ματαίωση επιθυμητών και επωφελών 
αναπτύξεων, είτε σε στρέβλωση του μετώπου της συνεχόμενης δόμησης. 

 

Χρήσεις Γης  

Η ισορροπημένη κατανομή χρήσεων είναι αναγκαία για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 
κέντρου. Για την αρμονική συνύπαρξη των ποικίλων χρήσεων του ιστορικού κέντρου(οικιστική, 
τουριστική, εμπορική, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, πολιτισμός κλπ.) εισηγούμαστε τα κάτωθι τα 
οποία εστιάζονται στις χρήσεις που ακολουθούν φθίνουσα πορεία, την οικιστική και 
τουριστική:  

 

Οικιστική  

 Ενίσχυση της οικιστικής χρήσης με την δημιουργία νησίδων κατοικίας 
προστατευμένων από οχληρές χρήσεις και απαλλαγμένων από αρτηρίες υψηλής 
κυκλοφορίας.  

 Ανάπτυξη της αίσθησης του «ανήκειν» στην γειτονιά με την δημιουργία μικρών 
τοπικών χώρων συνάθροισης, πολιτισμού, αθλητισμού και εκπαίδευσης. Η χρήση των 
προαυλίων των εκκλησιών μπορούν να εντάξουν με εξαιρετική επιτυχία μερικές από 
τις προτεινόμενες χρήσεις, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την σχέση της γειτονιάς με 
την εκκλησία.  

 Ενίσχυση των πεζοδρομήσεων και πρασίνου.  
 Ελεγχόμενη διακίνηση και στάθμευση οχημάτων με προτεραιότητα στους κατοίκους 

της γειτονιάς.  
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Τουριστική  

 Ενθάρρυνση δημιουργίας μικρών ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή του κέντρου, 
ιδιαίτερα εντός ορίων του ιστορικού πυρήνα. Οι πρόνοιες του «Σχεδίου Περιοχής 
Κέντρου» καθώς και οι κανονισμοί του ΚΟΤ(αριθμός δωματίων, χώροι στάθμευσης 
κλπ.) θα πρέπει να γίνουν πιο ελαστικές. Παρατηρούμε σήμερα μεγάλο αριθμό 
αξιόλογων ιστορικών κτηρίων να είναι παραδομένα στην εγκατάλειψη και ερήμωση 
ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να αναπτυχθούν σε μικρές μονάδες της τάξης των πέντε-
έξι δωματίων. Τέτοιες μονάδες μπορούν εύκολα να συνυπάρξουν ακόμα και σε 
οικιστικές ζώνες.  

 Μονάδες μεγαλύτερης δυναμικότητας μπορούν να χωροθετηθούν κατά μήκος του 
παραλιακού μετώπου στα πρότυπα του ιστορικού ξενοδοχείου Continental.  
 

Διατήρηση  

 

 Αυξημένα κίνητρα για διατηρητέες οικοδομές εντός του ιστορικού κέντρου, όπως 
πλήρης απαλλαγή από χώρους στάθμευσης και διευκολύνσεις επιθυμητών χρήσεων, 
όπως μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, πολιτιστικά κέντρα και οικιστικές μονάδες.  

 Ανάδειξη των διατηρητέων κτηρίων, ιδιαίτερα των μνημείων, με τον κατάλληλο 
φωτισμό, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.  

 

 

Περιοχές με ιδιαίτερη σημασία  

 

Παλιό λιμάνι  

Η πρόσφατη μεγάλη και αμφιλεγόμενη ανάπλαση δημιούργησε δυστυχώς αρνητικά 
τετελεσμένα.  

 Απέκοψε αντί να ενώσει την πλατεία του Κάστρου από το παλιό λιμάνι.  
 Εξαφάνισε την ελεύθερη θέαση του λιμανιού από την πόλη.  
 Το νέο κτίστηκε σε βάρος της ιστορίας. “Παλιό Λιμάνι’’ δεν υπάρχει πια.  

Η σχεδιαζόμενη ισόπεδη σύνδεση του παραλιακού με την Φραγκλίνου Ρούζβελτ θα οξύνει το 
κυκλοφοριακό και θα αποκόψει τη φυσική κίνηση από την πλατεία του Κάστρου προς το 
λιμάνι. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η βύθιση της σύνδεσης των δύο δρόμων.  

 

Περιοχή ΓΣΟ  

Δυστυχώς η υπάρχουσα παρέμβαση δεν κατάφερε να εντάξει τις αναμενόμενες ανθρώπινες 
δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την αποξένωση του χώρου από τον αστικό ιστό. Επιβάλλεται 
εκ νέου σχεδιασμός με αναφορές στην ιστορία και την παλαιότερη χρήση του χώρου και 
καλύτερη οπτική και φυσική σύνδεση με το παραλιακό μέτωπο. Προκήρυξη ανοικτού 
διαγωνισμού ιδεών, βάσει του πλαισίου που θα καθοριστεί από τους Δημότες κατόπιν 
διαβουλεύσεων ή ακόμη και δημοψηφίσματος.  
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Παραλιακό μέτωπο μεταξύ δημόσιου κήπου και παλιού λιμανιού  

Υπήρξε κάποτε ο πιο ζωτικός νευρώνας του πολεοδομικού ιστού και διαδραμάτισε τον πιο 
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαμόρφωση του ιστορικού κέντρου. Για πολλές 
δεκαετίες υπήρξε ο σημαντικότερος τόπος συγκέντρωσης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο 
άξονας σύνδεσης του ιστορικού κέντρου με το υγρό στοιχείο.  

Θεωρούμε αυτονόητο πως στόχος του πολεοδομικού σχεδιασμού πρέπει είναι η 
αποκατάσταση της συνέχειας του δομημένου περιβάλλοντος και της απρόσκοπτης σύνδεσης 
του με τη θάλασσα. Η δημιουργία τετελεσμένων λόγω παλαιότερων στρεβλώσεων, μπορεί και 
πρέπει να αντιστραφεί και όχι να διαιωνιστεί. Για το λόγο αυτό προτείνεται:  

 Παρά την δημιουργία τεράστιας μαρίνας δυτικά της περιοχής, η Λεμεσός εξακολουθεί 
να στερείται βασικές παραστάσεις μιας Μεσογειακής παραθαλάσσιας πόλης με την 
ανοικτή θέαση της θαλάσσιας κίνησης των σκαφών. Προτείνουμε τη δημιουργία 
μικρών προβλητών για προσωρινό ελλιμενισμό σκαφών, με ελεύθερη οπτική και 
φυσική σύνδεση με το παραλιακό μέτωπο. Αυτές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και 
σαν σταθμοί για γραμμές ‘’θαλάσσιων ταξί’’, προς άμβλυνση της κυκλοφοριακής 
ασφυξίας που παρατηρείται στο κέντρο.  

 Επαναφορά του χαμηλού μετώπου των κτηρίων κατά μήκος του μόλου, ούτως ώστε 
να επανακτήσει η περιοχή τον παλιό της χαρακτήρα σαν η φυσική απόληξη του 
δομημένου ιστορικού κέντρου σε σχέση με το παράκτιο μέτωπο και σαν τόπος 
συνάθροισης, ψυχαγωγίας και περιπάτου. Οι νέες σύγχρονες κατασκευές, επιβάλλεται 
να εντάσσονται σε ύφος, ύψος και κλίμακα με τα ιστορικά κτήρια της περιοχής, όπως 
το πρώην ξενοδοχείο Continental, το κτήριο της μητρόπολης, η Φραγκοκκλησιά, η 
εκκλησία Αγίας Νάπας και άλλα.  

 Να ενθαρρυνθούν οι λειτουργίες χώρων αναψυχής και μικρών ξενοδοχειακών 
μονάδων κατά μήκος του μετώπου του μόλου.  

Δημιουργία νέων κέντρων αναψυχής στην παραλία μπροστά από ΓΣΟ και δημόσιο κήπο σε 
αντικατάσταση των υφισταμένων. Αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή με αποτέλεσμα 
αντιαισθητικές και πρόχειρες προσθήκες και παρεμβάσεις. Οι νέες κατασκευές να είναι 
υπερυψωμένες, ελαφριές και διαμπερείς για να μην επηρεάζεται η οπτική επαφή με την 
θάλασσα. 

 

Περιοχή Μεσαιωνικού Κάστρου  

 Απομάκρυνση της περίφραξης και ενοποίηση του περιφραγμένου χώρου του Κάστρου 
με τις γύρω πλακοστρώσεις με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατείας και την 
ελεύθερη σύνδεση του μνημείου με τον περιβάλλοντα χώρο.  

 Απομάκρυνση συμπαγών ξύλινων στεγάστρων και κάθετων στοιχείων στήριξης και 
όλων των αυθαίρετων κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων, ούτως ώστε να 
αναδεικνύονται αντί να αποκρύβονται τα κτήρια, να ενισχυθεί η αίσθηση της πλατείας 
και να ελευθερωθούν οι φυσικές διαδρομές και δραστηριότητες.  

 Κατάλληλος εξειδικευμένος φωτισμός του μνημείου και τις γύρω περιοχής σύμφωνα 
με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Ο φωτισμός πρέπει να αποσκοπεί κύρια στην 
ανάδειξη του μνημείου και όχι του περιβάλλοντος χώρου.  

 Δραστικές μορφοπλαστικές παρεμβάσεις σε νεότερα κτήρια που προσβάλλουν τον 
ιστορικό χαρακτήρα και την αισθητική της περιοχής.  
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 Τα έργα ανάπλασης της περιοχής του Μεσαιωνικού Κάστρου απέτυχαν να αναδείξουν 
τμήματα του αρχαίου ιστού που αποκαλύφθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών, 
καλύπτοντας έτσι αιώνες ιστορίας. Χρειάζεται μελέτη σταδιακής, οργανωμένης και σε 
βάθος χρόνου ανάδειξης των θαμμένων αρχαιοτήτων, με τρόπο που να μην επηρεάσει 
αρνητικά τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής και καταστημάτων.  

 

Πλατεία Ηρώων  

 Επέκταση της πλακόστρωτης πλατείας μέχρι τις προσόψεις των εφαπτόμενων 
κτηρίων και στις τέσσερις πλευρές. Η διέλευση οχημάτων, όπου αυτή χρειάζεται, 
μπορεί να οριοθετηθεί με κατάλληλη ανάγλυφη σήμανση ή χαμηλά στοιχεία. Θα 
ενισχυθεί έτσι η αίσθηση της ενιαίας πλατείας με το μέτωπο τον κτηρίων περιμετρικά 
και θα διευκολυνθούν οι δραστηριότητες και συνδέσεις.  

 Να επανασχεδιαστούν οι όψεις κτηρίων και να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις για 
επίτευξη αισθητικής βελτίωσης και ανάδειξης του τετράπλευρου μετώπου.  

 Σύνδεση της Πλατείας μέσω δικτύου πεζοδρόμων με Ανεξαρτησίας, Αγίου Ανδρέου, 
Γλάδστωνος και περιοχή Δημοτικής Βιβλιοθήκης.  

 Επιβολή ομοιομορφίας στην υπαίθρια επίπλωση και στα στοιχεία σκίασης των 
κέντρων αναψυχής.  

 Να ενθαρρυνθούν χρήσεις ψυχαγωγίας με ντόπιο παραδοσιακό χαρακτήρα.  

 

Οδός Ανεξαρτησίας – Πλατεία πίσω από ΕΣΕΛ  

 Θα γίνει μελέτη για πλήρη πεζοδρόμηση ή τουλάχιστον ενοποίηση πλακόστρωτου 
οδοστρώματος σε επαφή με τα κτήρια και μονοδρόμηση με ελεγχόμενη και περιοδική 
κυκλοφορία οχημάτων. Εννοείται ότι θα προηγηθούν διαβουλεύσεις με τους 
επηρεαζόμενους καταστηματάρχες και τους δημότες.  

 Ενοποίηση μετώπων για ομοιομορφία και συνέχεια με κατάλληλο σχεδιασμό, 
ομοιόμορφα στέγαστρα και επίπλωση δρόμου. Στόχος η κεντρικότερη αρτηρία της 
πόλης να προσδίδει την εικόνα ενιαίου εμπορικού κέντρου.  

 Μετατροπή του μεγάλου χώρου στάθμευσης πίσω από ΕΣΕΛ σε πλατεία με την ένταξη 
λειτουργιών πολιτιστικού χαρακτήρα που να απευθύνεται κατά προτίμηση σε παιδιά 
(παιδική βιβλιοθήκη, μουσείο τεχνολογίας, θεατρικό εργαστήρι, εργαστήρι τεχνών και 
μουσικής κλπ.). Είναι κάτι που απουσιάζει από την πόλη και το οποίο θα βοηθήσει 
στην αναζωογόνηση της περιοχής, θα ενθαρρύνει τη διακίνηση οικογενειών στο κέντρο 
και την μετοίκηση νέων οικογενειών στην περιοχή.  

 

Περιοχή Εναερίου  

 Η περιοχή του εναερίου αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους κόμβους, αφού εκεί 
τέμνονται οι δυο κυριότεροι οδικοί άξονες της πόλης, η Λεωφόρος Μακαρίου Γ’ και η 
παραλιακή λεωφόρος. Ιστορικά συνδέθηκε με την αποβάθρα και τις εναέριες 
φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων. Προτείνονται τα παρακάτω:  

 Πολιτιστικός χώρος, όπου θα μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα η νέοι μας (μουσικές 
συναυλίες, εικαστικές τέχνες, γκράφιτι κλπ.).  

 Δημιουργία υπερυψωμένης πλατείας με βυθισμένο χώρο στάθμευσης και υπέργειας 
προέκτασης προς την θάλασσα. Το κατάστρωμα μπορεί να εντάξει λειτουργίες 
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αναψυχής και «εναέριου» περίπατου των πολιτών. Γενικά θα αποτελεί σύμβολο και 
σημείο αναφοράς της ιστορικής αυτής περιοχής του Εναερίου.  

 Σύνδεση της περιοχής του εναερίου με την Ακτή Ολυμπίων, τον κόμβο Αγίου 
Νικολάου, και το Δασούδι με δίκτυο πεζόδρομων/ποδηλατόδρομων. Προτείνεται η 
διαπλάτυνση και δενδροφύτευση πεζοδρομίων κατά μήκος του παραλιακού δρόμου 
για διευκόλυνση των περιπατητών και για δημιουργία ικανοποιητικών υπαίθριων 
χώρων αναψυχής μπροστά από τα κτήρια ανατολικά και δυτικά της προτεινόμενης 
πλατείας. Διαπλάτυνση και δενδροφύτευση πεζοδρομίου που εφάπτεται της 
Λεωφόρου Μακαρίου και επέκταση του μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου.  

 

Περιοχή Εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου 

Τα τελευταία χρόνια, μετά την μεγάλη ανάπτυξη της μαρίνας στα νότια, την επικείμενη 
ανάπλαση της περιοχής μεταξύ των δυο λιμανιών στα δυτικά και την γειτνίαση με την διαρκώς 
αναπτυσσόμενη περιοχή του μεσαιωνικού κάστρου, η περιοχή αυτή εξελίσσεται σε ένα από 
τους πιο σημαντικούς κόμβους της περιοχής κέντρου. Ιδιαίτερο χαρακτήρα της προσδίδουν 
τα δυο λατρευτικά μνημεία, η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου και το τζαμί Τζετίτ, τα οποία χωρίζει 
η στενή εκβολή του ποταμού Γαρύλλη. Για την αναβάθμιση της περιοχής από υποβαθμισμένο 
κυκλοφοριακό κόμβο σε σημαντικό πολεοδομικό τόπο προτείνεται: 

 Αισθητική αναβάθμιση των δυο μνημείων και του περιβάλλοντος χώρου και ανάδειξη 
τους σε τοπόσημα της περιοχής.  

 Η επέκταση της παραλιακής οδικής αρτηρίας να χωροθετηθεί νοτιότερα της εκκλησίας, 
ούτως ώστε να απελευθερωθεί το τμήμα που καταλαμβάνει το σημερινό οδόστρωμα 
μεταξύ εκκλησίας και ποταμού Γαρύλλη.  

 Επέκταση του περιβόλου της εκκλησίας προς την όχθη του ποταμού Γαρύλλη για 
δημιουργία δημόσιας πλατείας Αγίου Αντωνίου.  

 Αξιοποίηση της κοίτης του ποταμού για επέκταση του υγρού στοιχείου από την εκβολή 
του ποταμού μέχρι και την οδό Αγκύρας.  

 Φυσική σύνδεση πλατείας Αγίου Αντωνίου με τζαμί Τζετίτ μέσω γέφυρας πάνω από 
το υγρό στοιχείο. Η γέφυρα να κατασκευαστεί με σύγχρονα υλικά (μπετόν, μέταλλο, 
ξύλο) που να προσδιορίζουν την εποχή κατασκευή της. Η προτεινόμενη “γέφυρα της 
επανασύνδεσης” θα προσδώσει στην ανάπλαση ένα δυνατό συμβολισμό.  

 Δυνατές συνδέσεις της περιοχής μέσω δικτύου πεζόδρομων με την πλατεία του 
μεσαιωνικού κάστρου, το παλιό λιμάνι, τη μαρίνα και την υπό μελέτη περιοχή μεταξύ 
των δυο λιμανιών 

 

Ευρύτερο Αστικό Κέντρο  

Οι περιοχές αυτές θεωρούνται προνομιούχες, αφού γειτνιάζουν με το κέντρο, επομένως έχουν 
εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες και λειτουργίες, ενώ συνδυάζουν στοιχεία υψηλού επιπέδου 
αστικών γειτονιών με αξιόλογες κατοικίες ( Αγία Ζώνη, Καθολική, Πέτρου και Παύλου, 
περιοχές γύρω από Νικοδήμου Μυλωνά και Ρήγα Φεραίου κλπ).Το βασικότερο πρόβλημα 
που παρουσιάζουν είναι η αλλοίωση του εξαιρετικού τους χαρακτήρα με βασικά αίτια:  

 Την άστοχη ρυμοτόμηση  
 Τη χωροθέτηση πολυκατοικίας  
 Το κυκλοφοριακό  
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 Την περιβαλλοντική υποβάθμιση και οχληρία με τη στάθμευση οχημάτων που 
σχετίζεται με λειτουργίες σε γειτνιάζοντες κεντρικούς άξονες και την μείωση του 
πρασίνου  

 Την απουσία πλαισίου προστασίας στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού.  

 

Διαφύλαξη ταυτότητας γειτονίας – Νέα κτήρια  

Γειτονιές όπως η Αγία Ζώνη, Πέτρου και Παύλου, Καθολική αποτελούν μοναδικά πρότυπα 
γειτονιάς και θα ήταν κρίμα να αφεθούν στην υποβάθμιση και αλλοίωση του χαρακτήρα τους. 
Προτείνεται:  

 Ένταξη σε ΠΕΧ (Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα) αξιόλογων περιοχών/γειτονιών που 
κτίστηκαν στην περίοδο του μοντερνισμού (Αγία Ζώνη, Περιοχή Αθηναϊδείου, 
Καθολική, Πέτρου και Παύλου, περιοχή γύρω από Ρήγα Φεραίου και Νικοδήμου 
Μυλωνά).  

 Σύνδεση αξιόλογων γειτονιών με δίκτυο πράσινων πεζών διαδρομών και 
ποδηλατόδρομων, με κατάλληλο φωτισμό και σηματοδότηση.  

 Να διαφυλαχτεί ο μοναδικός χαρακτήρας της αστικής ¨λεμεσιανής¨ γειτονιάς με την 
εισαγωγή στο Τοπικό Σχέδιο περιορισμού των μονάδων σε οικόπεδο μέχρι και 4. Θα 
αποφευχθεί έτσι το φαινόμενο που παρατηρείται τελευταία, της χωροθέτησης 
πολυκατοικιών σε γειτονιές με επικρατούσα χρήση την πανταχόθεν ελεύθερη κατοικία.  

 

Πράσινο/Περιβάλλον  

 Ιεράρχηση τοπικού οδικού δικτύου για κατάργηση ασφαλτόστρωτων δρόμων για 
δημιουργία πράσινου δικτύου, στο οποίο οι μηχανοκίνητες κινήσεις να επιτρέπονται 
μόνο στους κατοίκους.  

 Μονοδρομήσεις για διαπλάτυνση και τοποθέτηση πεζοδρομίων.  
 Οι γειτονιές αυτές, εκτός από τις εξαιρετικές κατοικίες, διακρίνονται και για τους 

θαυμάσιους κήπους με ντόπια φύτευση, όπως πεύκα, γιασεμιά, βασιλικούς και άλλα, 
που όμως παρουσιάζουν φθίνουσα τάση. Αξίζει τον κόπο να ενθαρρυνθούν παρόμοιες 
φυτεύσεις, για να επανέλθει στις γειτονιές μας η ευχάριστη αίσθηση της μυρωδιάς του 
πεύκου, του γιασεμιού και του βασιλικού.  

 Η ανάπλαση των Λανιτείων προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης του ευρύτερου κέντρου, με την προϋπόθεση ότι επιτέλους το ιστορικό 
αυτό Σχολείο θα ανοίξει τις πύλες του στο Δημότη και θα του διαθέσει τους τεράστιους 
χώρους του για πράσινο περίπατο και άθληση.  
 

Ανάπλαση αξόνων/Παρεμβάσεις  

Οι κυριότεροι οδικοί άξονες της περιοχής (Αγίας Φυλάξεως, Λεωφόρος Μακαρίου, Αγίας 
Ζώνης, Θεσσαλονίκης, Πλάτωνος) παρουσιάζουν σήμερα μια εικόνα απογοητευτική. 
Κυκλοφοριακή ασφυξία, απουσία πρασίνου και επαρκών πεζόδρομων, άναρχη στάθμευση σε 
πεζοδρόμια, ακατάστατο μέτωπο κτηρίων και πολλά νεκρά σημεία. Η ριζική ανάπλαση των 
πιο πάνω αξόνων αποτελεί προτεραιότητα, αλλά απαιτεί μακρά μελέτη και διαβούλευση για: 

 Αναβάθμισή τους σε πράσινες οδεύσεις πεζών και ποδηλατικών κινήσεων  
 Δημιουργία χώρων στάθμευσης κατά μήκος του οδοστρώματος για κατευνασμό 

ταχυτήτων, ευκολότερη φυσική διακίνηση και αύξηση εμπορικότητας.  
 Ένταξη των νεκρών σημείων με ενθάρρυνση νέων λειτουργιών.  
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 Αναβάθμιση και εξωραϊσμός όψεων για πρόσληψη αξιόλογου μετώπου κτηρίων.  
 Απομάκρυνση παράτυπων κατασκευών και πινακίδων.  
 Επιπλέον κατάλληλη σηματοδότηση, φωτισμούς και επίπλωση.  

Θα επιδιωχτούν όμως και αμεσότερες μικρότερης έκτασης παρεμβάσεις που θα βελτιώνουν 
τη καθημερινότητα, το περιβάλλον και τις φυσικές κινήσεις. ¨Όπως πιθανές μονοδρομήσεις σε 
κύριους και δευτερεύοντες άξονες με διαπλάτυνση πεζοδρομίων και δενδροφυτεύσεις,.  

Να αναφερθεί εδώ χαρακτηριστικά η οδός Θέκλας Αντωνίου Λυσιώτου όπου συνυπάρχουν 
δύο παράλληλοι δρόμοι διπλής κυκλοφορίας με στενή αλέα στο ενδιάμεσο. Θα μπορούσε με 
την άμεση παρέμβαση που επιβάλλει η πιο απλή λογική να μετατραπεί στην ωραιότερη 
πράσινη σύνδεση/διαδρομή της πόλης.  

 

Περιφέρειες – Μεγάλες συνοικίες  

Η ετεροβαρής ανάπτυξη του κέντρου σε βάρος της περιφέρειας είναι καιρός να σταματήσει 
και οι μεγάλες συνοικίες να βγουν στο προσκήνιο. Να δοθεί προτεραιότητα στην περιφέρεια 
και τις γειτονιές με στόχο την ανακοπή της φθίνουσας πορείας και υποβάθμισης.  

Το Κέντρο να λειτουργήσει σαν αιμοδότης της περιφέρειας και να προσδώσει ζωντάνια και 
ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον αστικό ιστό, χωρίς νεκρά ή υποβαθμισμένα σημεία. 

Μεγάλα έργα στις συνοικίες  

Να προωθηθούν μεγάλα έργα/προορισμοί στις συνοικίες ή σε εγγύτητα με αυτές.  

 

Περιοχή Τσιρείου 

 Προτείνεται γενικά ένα φιλόδοξο και δύσκολο έργο που θα αναμορφώσει την περιοχή 
και θα την συνδέσει με την αποκομμένη σήμερα Αγία Φύλα.  

 Επανένταξη της περιοχής στον ιστό και μετατροπή της από υποβαθμισμένο σε 
ζωντανό τόπο συνάθροισης, άθλησης, ψυχαγωγίας. Να εξεταστεί αν η περιοχή μπορεί 
να λειτουργήσει σαν κόμβος διακίνησης των περιοίκων και των κατοίκων της Αγίας 
Φύλας.  

 Δυνατή εναέρια ή/και υπόγεια σύνδεση με Αγία Φύλα.  
 Οριστική επίλυση μεγάλου προβλήματος κάθετης όδευσης με ανάπλαση κυκλικού 

κυκλοφοριακού κόμβου.  
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5.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

Παρακάτω παραθέτονται οι κύριες προτάσεις/παρεμβάσεις του Δήμου Ερμούπολης/Σύρου 
σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, κομμάτι της οποίας είναι και η βελτίωση της 
κινητικότητας και καθημερινής ζωής των κατοίκων στα πλαίσια του αστικού ιστου. 

Πηγή: Τμήμα προγραμματισμού και Τ.Π.Ε. Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα – Στρατηγικλος Σχεδιασμός. 11/2012. (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου 
Ερμούπολης 2012-2014). 

 

Πίνακας 25: Άξονες αναπτυξιακής στρατηγικής Δήμου Σύρου/Ερμούπολης 
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