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1. Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΒΑΚ 

Το παραδοτέο αφορά την ανάπτυξη των Αρχών 4 Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης 

Κινητικότητας για καθεμία από τις τέσσερις περιοχές στόχου (Δήμος Ρόδου, Δήμος Σύρου 

Ερμούπολης, Δήμος Θήρας και Επαρχία Λεμεσού), με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα πρότυπα των ΣΒΑΚ (Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), τα οποία οι 

αστικές περιοχές καλούνται να αναπτύξουν, αλλά και του Νομικού Πλαισίου που καθορίζει τις 

Αρχές και την Μεθοδολογία Ανάπτυξης των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα (Μάρτιος 2019).  

Το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας πρόκειται ουσιαστικά για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

σχεδιασμού που αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα στις περιοχές στόχου του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, 

ο οποίος περιλαμβάνει: 

1) την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξη σεναρίων βάσει τάσεων 

2) τον καθορισμό του οράματος και των στόχων για την βιώσιμη κινητικότητα στην 

περιοχή μελέτης   

Βελτιστοποίηση υφιστάμενων τρόπων μετακίνησης , προτεινόμενοι εναλλακτικοί τρόποι 

μετακίνησης, σαφές σχέδιο εφαρμογής σχετικά με την ολοκληρωμένη βιώσιμη κινητικότητας, 

πλάνο σχετικά με την ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης 

της περιοχής στόχου, Συμμετοχική προσέγγιση - με τη συμμετοχή των πολιτών και των 

ενδιαφερόμενων μερών από την αρχή και σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην 

εφαρμογή και την αξιολόγηση, στη δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση 

πολύπλοκων ζητημάτων σχεδιασμού και τη διασφάλιση της αειφορίας εξισορροπώντας την 

κοινωνική δικαιοσύνη, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη 

3) την επιλογή των πολιτικών και των μέτρων 

Ολοκληρωμένη προσέγγιση των πρακτικών και των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων τομέων 

πολιτικής, μεταξύ των επιπέδων εξουσίας και μεταξύ των γειτονικών αρχών  

4) την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και των πόρων 

Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και των 

αρμόδιων αρχών,. ανασκόπηση του κόστους μεταφοράς και των οφελών, λαμβάνοντας 

υπόψη ευρύτερες κοινωνικές δαπάνες και οφέλη σε όλους τους τομείς της πολιτικής, 

5) την ανάλυση των τρόπων παρακολούθησης και αξιολόγηση βάσει μετρήσιμων 

δεικτών 

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 
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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 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. 
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2. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΒΑΚ 

 

2.1. ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΒΑΚ ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

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. 

 

2.2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 

2.2.1 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:  
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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 επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι πρέπει η βιωσιμότητα ως φιλοσοφία να λαμβάνεται 

υπόψη στον μελλοντικό σχεδιασμό των πόλεων. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη μιας 

διαδικασίας σχεδιασμού περισσότερο βιώσιμης και ολοκληρωμένης μέσα από την οποία να 

εντοπίζονται και να υλοποιούνται οι κατάλληλες πολιτικές για την επίτευξη των στόχων. 

 

2.3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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) 
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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 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 
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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/ 

 

2.4. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ 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 αλληλεξαρτώμενα 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 
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πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού ενώ δεν αποτελεί μόνο μία διαδικασία εφαρμογής 

βραχυπρόθεσμων μέτρων τοπικής κλίμακας αλλά συνδυασμού μέτρων με βάση 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.  

Έτσι με βάση τις υφιστάμενες πρακτικές και τα ρυθμιστικά πλαίσια, τα βασικά χαρακτηριστικά 

ενός ΣΒΑΚ είναι:  

• Μακροπρόθεσμο όραμα και συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης. 

• Ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης. 

• Συμμετοχική προσέγγιση: εμπλοκή πολιτών και τοπικών φορέων στη διαδικασία 

λήψης  

• αποφάσεων, υλοποίησης μέτρων και αξιολόγησης; Δημιουργία τοπικών δυνατοτήτων 

για τη διαχείριση πολύπλοκων ζητημάτων σχεδιασμού; Διασφάλιση ισότητας των δύο 

φύλων. 

• 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 
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• των διαφόρων γειτονικών αστικών περιοχών (π.χ. ενδοδημοτικών, 

ενδοπεριφερειακών). 

• 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). 

• Θεώρηση του κόστους και των ωφελειών, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρύτερα κοινωνικά 

κόστη και ωφέλειες. 

• 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. 

 

2.4.1 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 Φάση: Σωστή προετοιμασία 

Β Φάση: Λογικό και διαφανές πλαίσιο στόχων 

Γ Φάση: Εκπόνηση του σχεδίου 

Δ Φάση: Εφαρμογή του σχεδίου 

 

και αναλύονται στα παρακάτω 11 βήματα: 

1. Καθορισμό των δυνατοτήτων του Δήμου για την ανάπτυξη ενός επιτυχημένου ΣΒΑΚ  
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2. Καθορισμό της διαδικασίας ανάπτυξης και του πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου.  

3. 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.  

4. Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.  

5. Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και καθορισμός μετρήσιμων στόχων. 

6. Προσδιορισμός κατάλληλων ενεργειών και πακέτου μέτρων για τα προβλήματα που 

εντοπίστηκαν  με στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού οράματος.  

7. Εκπόνηση ΣΒΑΚ με κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων και προετοιμασία σχεδίου 

δράσεις και προϋπολογισμού. 

8. Οργάνωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του  σχεδίου. 

9. Υιοθέτηση του ΣΒΑΚ μετά από έλεγχο ποιότητας και αποτελεσματικότητας των 

δράσεων του σχεδίου και επίσημη έγκριση του σχεδίου. 

10. Υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

11. 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. 

 

2.4.2 O Νέος Νόμος για τις Κατευθύνσεις Ανάπτυξης των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα 

(Ν.4599/ΦΕΚ 40Α / 04.03.2019, Άρθρο 22)  

Σύμφωνα με τον Ν.4599/ΦΕΚ 40 Α / 04.03.2019, Άρθρο 22), Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους και την ικανοποίηση των αναγκών 

για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές. Το ΣΒΑΚ 

στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στα 

εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια όλων των βαθμίδων (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά 

Χωρικά Σχέδια, ΓΠΣ/ΤΧΣ) και Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης ή Τοπικά 

Σχέδια Εφαρμογής (ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και όλες τις στρατηγικές μελέτες που συσχετίζονται 

με αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, Τοπικά Σχέδια 

Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, ΤοΣΔΑ, Αναπτυξιακές μελέτες) και 

ενσωματώνει επιμέρους τομεακές πολιτικές, αναπτύσσει και προωθεί συμμετοχικές 

διαδικασίες για την επιλογή των μέτρων παρέμβασης και περιλαμβάνει μεθόδους 

παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται με ορίζοντα 

δεκαετίας στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου, με 

κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά και καλύπτει όλους τους τρόπους και τα 

μέσα μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης, ώστε η κινητικότητα των πολιτών και οι αστικές 
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μεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιμες για το σύνολο των χρηστών. Κατά την 

κατάρτιση του ΣΒΑΚ εξετάζονται, ιδίως, θέματα που αφορούν δημόσιες μεταφορές, μη 

μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο), συνδυασμένες μεταφορές, οδική ασφάλεια, 

διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση 

κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών, κίνητρα και αντικίνητρα για τους πολίτες, 

πρόσβαση στις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, προώθηση της ηλεκτροκίνησης, 

βιοκλιματικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου, και δίδεται έμφαση στη διεύρυνση των δικτύων 

ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την αντίστοιχη διεύρυνση των δικτύων των ελεύθερων, 

κοινόχρηστων - κοινωφελών, αστικών χώρων, συνδυάζοντας την πεζή κινητικότητα με δίκτυα 

πράσινων υποδομών, των δικτύων νερού (ρέματα, ποτάμια, παράκτιες ζώνες) και διαδρομών 

και την ολοκληρωμένη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Στο ΣΒΑΚ συνεκτιμώνται στρατηγικά 

κείμενα και εθνικές πολιτικές που αφορούν, ιδίως, την ανάπτυξη των μεταφορών, την 

προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης, τις στρατηγικές και κατευθύνσεις του ολοκληρωμένου χωρικού 

σχεδιασμού και αστικής αναζωογόνησης, καθώς και της συνεργατικής και κυκλικής οικονομίας 

για τα θέματα μεταφορών. 

Σύμφωνα με τον Νέο Νόμο για τα ΣΒΑΚ, κάθε ΣΒΑΚ περιλαμβάνει: 

α) τα επιμέρους στάδια ανάπτυξής του, στα οποία περιγράφονται οι συμμετοχικές 

διαδικασίες με φορείς και πολίτες, προσδιορίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη, ο ρόλος και ο 

τρόπος συνεργασίας τους, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση, τίθενται προτεραιότητες και 

στόχοι, αναπτύσσονται εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά 

σχέδια χωρικής οργάνωσης των ΓΠΣ ή ΤΧΣ και τα αντίστοιχα σενάρια χωρικής ανάπτυξης, 

καθώς και τα υπόλοιπα προαναφερόμενα στρατηγικά σχέδια της παραγράφου 1, καθώς και 

η μεθοδολογία επιλογής του αποδοτικότερου, 

β) τα μέτρα ή έργα ή δράσεις που προτείνονται προς υλοποίηση, τα οποία αφορούν 

είτε ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, όπως χρήσεις γης και ρυμοτομικές ρυθμίσεις, είτε 

έργα υποδομών είτε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας των συστημάτων 

μεταφορών, και κάθε είδους δράσεις ή πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην προώθηση της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Τα προτεινόμενα μέτρα λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες 

και προωθούμενες χωρικές, κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, καθώς και 

μελέτες που αφορούν την περιοχή παρέμβασης,  

γ) το σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης, τους πιθανούς φορείς υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων 

παρέμβασης, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και,  

δ) η μεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων και της αξιολόγησης 

της υλοποίησής τους. 

Ως «Ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ» χαρακτηρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών τα ΣΒΑΚ, για τα οποία κατά την κατάρτισή τους έχουν 

ολοκληρωθεί τα εξής: 
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• συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας της παραγράφου 6 (Στελέχη του Φορέα 

Εκπόνησης), 

• ορισμός του δικτύου φορέων της παραγράφου 7 (Στελέχη του Δίκτυο Φορέων), 

• υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής της παραγράφου 8 (Σύμφωνο Συμμετοχής του 

Δίκτυο Φορέων), 

• δημιουργία ιστοσελίδας της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5 (από τον Φορέα 

υλοποίησης), 

• υλοποίηση των σταδίων ανάπτυξης, όπως αυτά εξειδικεύονται στην απόφαση της 

παραγράφου 12, 

• κατάρτιση του σχεδίου δράσης και της μεθοδολογίας παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των μέτρων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2. 

Ως «Περιοχή Παρέμβασης του ΣΒΑΚ» ορίζεται περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του 

φορέα εκπόνησης της παραγράφου 5. Η περιοχή παρέμβασης μπορεί να εκτείνεται και πέραν 

των διοικητικών ορίων του φορέα εκπόνησης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς 

εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας, ιδίως όταν πρόκειται για πολεοδομικό 

συγκρότημα αποτελούμενο από περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. ή όταν υπάρχουν έντονες 

ανάγκες περιαστικών μετακινήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας εκπόνησης 

υποχρεούται να απευθύνει σε όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της περιοχής παρέμβασης 

πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων της παραγράφου 7. 

Φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ ορίζεται ο Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού που είναι αρμόδιος για την 

περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 ή ο σύνδεσμος δύο ή 

περισσοτέρων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που συνιστάται κατά τις κείμενες διατάξεις για την κατάρτιση 

ενιαίου ΣΒΑΚ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους ή τέλος, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ).  

Έργο του φορέα εκπόνησης είναι: 

• η συγκρότηση της ομάδας εργασίας της παραγράφου 6 για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, 

• η πρόσκληση των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων μερών για συμμετοχή στο δίκτυο 

φορέων της παραγράφου 7, 

• η υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής της παραγράφου 8 και η κοινοποίησή του 

στις αρμόδιες υπηρεσίες, για αρχειοθέτηση και ανάρτηση στη σχετική ιστοσελίδα, 

• η δημιουργία ιστοσελίδας αναφορικά με το ΣΒΑΚ που καταρτίζει, στην οποία αναρτάται 

κάθε σχετική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου του συμφώνου συμμετοχής, καθώς 

και απόψεις των πολιτών ή/και όλων των εμπλεκόμενων μερών, 

• η κοινοποίηση του ΣΒΑΚ στις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 9 και η έγκρισή 

του από τα αρμόδια όργανα του φορέα εκπόνησης, 

• η υλοποίηση και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων που προτείνονται στο 

ΣΒΑΚ, 
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• η αξιολόγηση των μέτρων παρέμβασης του ΣΒΑΚ και η σύνταξη της σχετικής διετούς 

έκθεσης προόδου με ανάρτησή της στην οικεία ιστοσελίδα, 

• η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο, 

• η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ σύμφωνα με την παράγραφο 10, 

• η κοινοποίηση των εκθέσεων προόδου και των επικαιροποιημένων σχεδίων δράσης 

της παραγράφου 2 στους φορείς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8, 

• η γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας εργασίας της παραγράφου 6, 

• η ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ή παροχής 

υπηρεσιών για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ. 

Η ομάδα εργασίας στελεχώνεται από υπαλλήλους του αρμόδιου φορέα εκπόνησης της 

παραγράφου 5 και επικουρικά, από στελέχη του δικτύου φορέων της παραγράφου 7 με γνώση 

και εμπειρία του αντικειμένου. Η ομάδα εργασίας, εφόσον προκύψουν ιδιαίτερες ανάγκες, 

μπορεί να στελεχωθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις και από εξειδικευμένα στελέχη ή και 

εξωτερικούς συνεργάτες. Η ομάδα εργασίας είναι αρμόδια για: 

• την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, 

• την εισήγηση πρόσκλησης υποψήφιων συμμετεχόντων του δικτύου φορέων στον 

φορέα εκπόνησης και τη διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων με αυτούς, 

• τη συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, 

• τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκπόνηση επιμέρους μελετών του ΣΒΑΚ, όπου 

αυτές απαιτούνται, 

• τη συνεργασία με το δίκτυο φορέων της παραγράφου 7 για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ. 

 

Δίκτυο φορέων ορίζεται το συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών, όπως 

όμοροι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, φορείς παροχής 

συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και 

περιβαλλοντικοί σύλλογοι, κατά το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ. 

Κάθε εμπλεκόμενο μέρος συμμετέχει στις εργασίες του δικτύου φορέων με έναν εκπρόσωπο 

και τον αναπληρωτή του. Η συμμετοχή στο δίκτυο φορέων είναι εθελοντική και η απουσία 

εκπροσώπων κάτω του 50% δεν παρακωλύει τη λειτουργία του και τη λήψη αποφάσεων εφ’ 

όσον έχουν εγκαίρως ειδοποιηθεί για τη σύγκληση των συνεδριάσεών του. 

Σύμφωνο συμμετοχής: καταρτίζεται για τον σκοπό της συνεργασίας μεταξύ του φορέα 

εκπόνησης ΣΒΑΚ και του δικτύου φορέων και περιγράφει τη συμβολή όλων των 

εμπλεκόμενων μερών του δικτύου στην ανά στάδιο ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. Περαιτέρω, στο 

σύμφωνο συμμετοχής περιγράφεται η οργάνωση και η λειτουργία του δικτύου φορέων. Μετά 

την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων 

μερών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τον φορέα εκπόνησης, το 

Σύμφωνο Συμμετοχής δημοσιοποιείται μέσω της Διαύγειας, αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
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Δήμου ή της Περιφέρειας και κοινοποιείται στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις 

αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Υποδομών και Μεταφορών, καθώς επίσης και στον οικείο Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού αν ο φορέας 

εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή σύνδεσμος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή ΠΕΔ ή, εφόσον ο φορέας 

εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, στους οικείους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που εντάσσονται ή 

επηρεάζονται από το ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης. 

Διαδικασία έγκρισης ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του φορέα 

εκπόνησης. Μετά τη σύνταξη του ΣΒΑΚ και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλευτικές 

διαδικασίες, το ΣΒΑΚ κοινοποιείται πριν από την έγκρισή του: 

• στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον 

χαρακτηρισμό του ή μη ως ολοκληρωμένου σύμφωνα με την παράγραφο 3, 

• στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και Υποδομών και Μεταφορών, για διατύπωση γνώμης, 

• στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που επηρεάζονται από την υλοποίηση των μέτρων 

του ΣΒΑΚ ή και θα κληθούν μεταγενέστερα να εγκρίνουν κατά την κείμενη νομοθεσία 

τα μέτρα, έργα ή ρυθμίσεις που προτείνονται από το ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες και τις προθεσμίες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 12. 

Σε κάθε περίπτωση, για την έγκριση του ΣΒΑΚ λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι 

γνωμοδοτήσεις όλων των ανωτέρω φορέων. 

Αναθεώρηση ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη και πάντως όχι 

αργότερα από την πάροδο δεκαετίας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τα πορίσματα των 

εκθέσεων προόδου ή, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα και εξελίξεις, ιδίως ως προς τα 

θέματα της παραγράφου 2. Η διαδικασία αναθεώρησης ακολουθεί όσα ορίζονται στο παρόν 

άρθρο για την έγκρισή του. 

Τα προτεινόμενα μέτρα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και το σχέδιο δράσης της 

περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου ενσωματώνονται στις επιμέρους τομεακές πολιτικές των 

Ο.Τ.Α.. Αν για την υλοποίηση προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης απαιτούνται αλλαγές 

θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων, η υλοποίηση των μέτρων του ΣΒΑΚ που είναι 

ανεξάρτητα από αυτές δεν παρεμποδίζεται. Τα προτεινόμενα μέτρα ή έργα των 

ολοκληρωμένων ΣΒΑΚ δύνανται να χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το 

εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και άλλα χρηματοδοτικά 

εργαλεία. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων 

Υπουργών, που εκδίδεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

καθορίζονται το κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών και εξειδικεύονται οι διαδικασίες έγκρισης, 

παρακολούθησης και αναθεώρησης του ΣΒΑΚ και ορίζονται οι προθεσμίες για τη 

γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών επί του ΣΒΑΚ και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
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Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι φορείς εκπόνησης της παραγράφου 5 που έχουν 

ήδη προκηρύξει ή αναθέσει σε τρίτους, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο, την εκπόνηση 

μελετών ή την παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, υποχρεούνται στην τήρηση, 

κατ’ ελάχιστον, των διατάξεων της παραγράφου 9. Σε κάθε περίπτωση, για την αναθεώρηση 

των ΣΒΑΚ ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10. 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα μέτρα που προτείνονται σε ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ 

λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται στα διάφορα χωρικά εργαλεία που αναπτύσσονται 

για την περιοχή παρέμβασής τους, στον βαθμό που συμβάλλουν στην προώθηση κοινών 

στόχων βιώσιμης κινητικότητας και εναρμονίζονται με το προωθούμενο πρότυπο χωρικής 

ανάπτυξης. Τυχόν εξειδικευμένα προγράμματα και επεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και 

ανάπλασης εξειδικεύουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τα προτεινόμενα από τα ΣΒΑΚ μέτρα 

και είναι δυνατόν να προτείνουν τεκμηριωμένα τη μερική τροποποίησή τους. 

 

2.4.3 Μεθοδολογικό Πλαίσιο ανάπτυξης ΣΒΑΚ στις Περιοχές Εφαρμογής 

(Συνδυασμός Ν. 4599/2019 και Κατευθυντήριες Οδηγίες ELTIS)  

Η σχηματική αναπαράσταση του Μεθοδολογικού Πλαισίου εφαρμογής των ΣΒΑΚ στις 

περιοχές εφαρμογής, αποτυπώνεται στα ακόλουθα Σχεδιαγράμματα. 

 

Σχήμα 1: Αποτίμηση των Δεδομένων για τον προσδιορισμό των υφιστάμενων αδυναμιών 

Αστικής Κινητικότητας   
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Σχήμα 2: Προσχέδιο ΣΒΑΚ – Διαβούλευση και Αξιολόγηση Προτεινόμενων Μέτρων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Οριστικοποίηση Μέτρων – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  

 

Σύμφωνα με την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ και με βάση το γεγονός της ψήφισης του νέου 

Νομοθετικού Πλαισίου Ανάπτυξης ΣΒΑΚ στην Ελλάδα, από το οποίο απουσιάζουν οι σχετικές 

ΚΥΑ, στο επόμενο Σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται η μεθοδολογία ανάπτυξης του Προσχεδίου 

ΣΒΑΚ για τις περιοχές εφαρμογής, το οποίο ακολουθείται στην προκειμένη περίπτωση:    
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Πριν αναφερθούμε στα συγκεκριμένα Μέτρα για τις περιοχές εφαρμογής, εξετάζονται στο 

επόμενο κεφάλαιο οι Καλές Πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στην Ευρώπη, ως βάση 

αναφοράς.    

 

3. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΒΑΚ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με το κομμάτι των ΣΒΑΚ που αναφέρεται στην ανάπτυξη και 

επιλογή κατάλληλων μέτρων μέσω των οποίων δίνονται 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.  
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3.1. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

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  

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. 
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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: 

- 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. 

- 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, 

πρόσβαση για ηλικιωμένους και ΑμεΑ,  καινοτόμα συστήματα δημόσιας  συγκοινωνίας, 

ολοκλήρωση συστήματος μεταφορών, συστήματα διαχείρισης και χρηματοδότησης των 

ΜΜΜ.   

- 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. 

- 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. 

- 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.  

- 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.. 

- Διαχείριση αστικών εμπορευματικών μεταφορών (Urban Freight Logistics), με 

θέματα για την ανάπτυξη ‘καθαρής’ αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας 

- Καθαρά οχήματα και καύσιμα (Clean Fuels & Vehicles), που αφορά την εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών για καθαρότερα οχήματα και εναλλακτικά καύσιμα. 

- Διαχείριση κινητικότητας - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση (Mobility 

Management),  που αφορά τις εκστρατείες πληροφόρησης των χρηστών, την  
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καθιέρωση συστήματος βαθμών επιβράβευσης για τη χρήση των δημόσιων 

συγκοινωνιών και άλλων βιώσιμων επιλογών μετακίνησης σε αντικατάσταση του ΙΧ. 

- 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. 

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 μετακίνησης 

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

λεωφορείου 

o Διαμορφώσεις ασφαλούς κίνησης του ποδηλάτου στις διασταυρώσεις 

 

Για την ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

o Αναδιοργάνωση των διαδρομών και διαμόρφωση νέων διαδρομών ΜΜΜ 
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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 συγκοινωνίας 

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 μετακινήσεις από/προς την 

εργασία 

o Ανάπτυξη χώρων στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου και περιφερειακά των γειτονιών 

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 
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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, 

απορριμματοφόρων 

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 

 

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 συνέργειες. 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.  
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3.2. BENCHMARKING – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

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. 
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Τα παραδείγματα καλής πρακτικής αναζητήθηκαν στην βάση δεδομένων καλών πρακτικών 

όπου περιλαμβάνονται οι δράσεις και τα συμπεράσματα (από την εκπόνηση) ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων σχετικών με την βιώσιμη αστική κινητικότητα, αλλά στα ολοκληρωμένα σχέδια 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας  πόλεων της Ελλάδας και της Ευρώπης  

 

3.2.1 Το ζήτημα της εξάρτησης 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 
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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. 

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. Έχουν οριστεί συγκεκριμένες στάσεις carpooling 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 λεωφορειακής 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 

(https://carpooling.gr/index.php/) 

3.2.2 Πεζόδρομοι – Ποδηλατόδρομοι – Η ιδιαιτερότητα των Νησιωτικών Δήμων σε 

σχέση με Μητροπολιτικούς Δήμους σε Ελλάδα και Ευρώπη  

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 
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άλλους τρόπους, αναιρώντας την κοινή ανησυχία των επιχειρηματιών ότι η έμφαση στο 

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. 

Αναφορά: 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 
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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 

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 Μόντρεαλ (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 
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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 

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. 

 

3.2.3 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 
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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: 

- Τοπικά λεωφορεία σε διαδρομές με ορισμένο βαθμό ευελιξίας (ακολουθητέα διαδρομή, 

χρονική διάρκεια, σημεία επιβατικής εξυπηρέτησης κ.α.) 

- Εξειδικευμένες μεταφορές πελατών 

- Μεταφορές, που βασίζονται στον εθελοντισμό των τοπικών κοινωνιών (Community 

Transport) 

- Από κοινού χρησιμοποιούμενα ταξί ή Ι.Χ. αυτοκίνητα (Shared taxis and car pooling) 

- Ορισμένες μορφές χώρων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων εξυπηρετούμενων από τις 

δημόσιες συγκοινωνίες (Μετεπιβίβαση ''Park and Ride''),συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων με σύγχρονους τρόπους κράτησης θέσης.   

- 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 

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 : 

 

• 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.  

• 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.  

• 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 
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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).  

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 
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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 

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. 
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3.2.4 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 

προτεραιότητας 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.  

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 
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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. 

 

3.2.5 Βελτίωση των ΜΜΜ - 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 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, της δημόσιας 

ασφαλείας, της κινητικότητας των επιβατών και των εμπορευματικών μεταφορών, 
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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: 

- Συστήματα ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης σε συνάρτηση με την κυκλοφορία σε 

πραγματικό χρόνο. 

- Ενοποιημένα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας & ελέγχου φωτεινής 

σηματοδότησης, με εφαρμογές προτεραιότητας ΜΜΜ σε φωτεινούς  σηματοδότες.  

- Συστήματα εντοπισμού και διαχείρισης συμβάντων. 

- 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. 

- 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). 

- 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.  

- Συστήματα που υποστηρίζουν την συνδυασμένη διαχείριση μεταξύ ΜΜΜ και οδών ή 

με άλλους τερματικούς σταθμούς (λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς κτλ.). 

- 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 
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τον βαθμό ικανοποίησης των επιβατών από τις υπηρεσίες της τηλεματικής και την 

αποτελεσματικότητα του μέτρου.  

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, ταμπλέτα, 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.  
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Ένα επίσης σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν το υψηλό ποσοστό χρήσης της 

εφαρμογής OASAtelematics για υπολογιστή, κινητά και ταμπλέτα, 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. 

Αναφορικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητά και ταμπλέτα, 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 . 
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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%.  

 

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 επαναφόρτιση 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). 

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 
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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:  

- 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. 

- μείωση 59% στην κατανάλωση χαρτιού από το 2003 έως το 2007 

- μείωση του χρόνου αναμονής στις ουρές κατά 40%  

- 20% αύξηση της επιβατικής κίνησης 

- 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 επαναφορτίσει 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 . 

 

3.2.6 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. 
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3.2.7 Στάθμευση Οχημάτων 

− Ηλεκτρονική στάθμευση στην Αθήνα 

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 πρόσβαση με ΜΜΜ και βιώσιμους τρόπους 

μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο). Η πολιτική αυτή πρέπει να είναι ενιαία και πολύπλευρη. 
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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. τα ΜΜΜ). 

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 
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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 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%. 

 

3.2.8 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 
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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: 

- δράσεις ενημέρωσης για τα πλεονεκτήματα της Βιώσιμης Κινητικότητας, Ενημέρωση 

για Βιώσιμες Μεταφορές και τη χρήση εναλλακτικών, βιώσιμων μέσω μεταφοράς, 

- δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση της συμμετοχής και 

εμπλοκής του στο σχεδιασμό κατά την εκπόνηση των ΣΒΑΚ, 

- 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: 

- Τύπος - Τηλεόραση- Ραδιόφωνο- Διαδίκτυο (με κάλυψη εκδηλώσεων, βίντεο, 

- εκθέσεις, συνεντεύξεις τύπου κ.α.) 

- Διαδραστικά Φόρουμ, Ημερίδες, Σεμινάρια, Εκδηλώσεις 

- 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. 
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Κατά τη διάρκεια της  Ευρωπαϊκής  Εβδομάδας Κινητικότητας παρουσιάζονται: 

- Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας στους πολίτες 

- 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: 

- Nα εξερευνήσουν ποιος είναι ο ρόλος τους στην πόλη 

- 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 
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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 

μετακίνησης 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 συνηθειών 

κυκλοφορίας 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. 

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''. 

Εκστρατείες 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'', 
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''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. 

 

3.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΒΑΚ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ELTIS 

 

3.3.1 Το ΣΒΑΚ της Θεσσαλονίκης 

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). Ήταν 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, ποδηλατοδρόμων και ελεύθερων χώρων και στη στάθμευση 

μπροστά από ράμπες ΑμεΑ και στάσεις λεωφορείων. 
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- 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 

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. 
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- 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 μη-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 

- Η ανάπτυξη και η εφαρμογή βελτιωμένων πληροφοριακών συστημάτων 

συγκοινωνιών & κυκλοφορίας 

- Η επανεπένδυση εσόδων από Μέτρα σε άλλα Μέτρα του Σχεδίου 

 

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 
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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.λπ.). Το σύστημα απαρτίζεται από 

έξυπνες 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 λεωφορειολωρίδων 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 

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 
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 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 εισάγεται 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 

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 
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 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 Έλεγχος 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 ‘Έλεγχος Οδικής Πρόσβασης’ (ΕΟΠ) στο κέντρο της πόλης, με περιοριστικά 

μέτρα στη 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 συνέργειες μεταξύ των μέτρων. 
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3.3.2 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 
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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. 

- 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 ποδηλατοδρόμων, 

- 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. 

- 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).  

- 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. 

- 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 Λεύκας. 
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- 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,  

- 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 

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 ποδηλατοδρόμων θα συνδέσει το μητροπολιτικό δίκτυο με τις 

γειτονιές του Πειραιά. Έγινε 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 
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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 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. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΒΑΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    

Μετά από την εκτενή ανάλυση που προηγήθηκε στο Α’ Παραδοτέο της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, 

τα βασικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν, αναφέρονται ακολούθως:  

• Υψηλό ποσοστό χρήσης των ΙΧ – συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

• Περιορισμένοι χώροι στάθμευσης. 

• Μεγάλοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και σημαντικά αυξημένη ανάγκη μετακινήσεων κατά τις 

τουριστικές περιόδους σε σχέση με την τυπική περίοδο. 

• Περιορισμοί στην ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών – έλλειψη διαδρομών πεζών για τις 

καθημερινές ανάγκες μετακίνησης. 

• Περιορισμοί για τη χρήση ποδηλάτου. 

• Μη ανταγωνιστικό (έναντι του αυτοκινήτου) σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών 

 

4.1 Μέτρα – παρεμβάσεις στις υπό εξέταση περιοχές – Σύνδεση Μέτρων & Στόχων  

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 παρουσιάζονται με βάση τόσο την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

(στοχευμένες δράσεις), όσο και με ευρύτερη θεώρηση, στο πλαίσιο εναρμόνισης των δράσεων 

που επιτελούνται από τους ΟΤΑ με τον Ν.4599/2019. Σε κάθε περίπτωση, στο παρόν 

Παραδοτέο, επιχειρείται η σύνδεση Στόχων και Δράσεων, κάτω από μια συνολική Στρατηγική 

προσέγγιση και εκτεταμένη Βιβλιογραφική Επισκόπηση.   

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 

Δημόσια Υγεία & Περιβάλλον: 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). 
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Πεδία μέτρων – Λύσεις 

o Καθαρά οχήματα και καύσιμα. 

o Διαχείριση αστικών εμπορευματικών μεταφορών. 

o Στρατηγικές διαχείρισης ζήτησης (περιορισμούς στις προσβάσεις, περιβαλλοντικές ζώνες, 

χρέωση συμφόρησης). 

o Διαχείριση κινητικότητας (οργανισμοί για την κινητικότητα, σύστημα βαθμών επιβράβευσης 

για τη χρήση των ΔΣ και άλλων βιώσιμων επιλογών μετακίνησης σε αντικατάσταση του ΙΧ). 

o Συλλογικές επιβατικές μεταφορές (νέες μορφές υπηρεσιών ΔΣ, πρόσβαση για 

ηλικιωμένους και ΑμεΑ, ολοκλήρωση συστήματος μεταφορών). 

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

o 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 που ακολουθεί. 

 

 

 

Πηγή: Έργο CiViTAS 

CATALIST – CiViTAS Guide for 

the Urban Transport 

Professional – Results and 

Lessons of Long Term 

Evaluation of the CiViTAS 

Initiative, 2012. 
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4.2 Προβλήματα στις υπό εξέταση περιοχές 

Τα βασικά προβλήματα στις υπό εξέταση περιοχές είναι: 

- Υψηλό ποσοστό χρήσης των ΙΧ – συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

- Περιορισμένοι χώροι στάθμευσης. 

- Μεγάλοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και σημαντικά αυξημένη ανάγκη μετακινήσεων κατά 

τις τουριστικές περιόδους σε σχέση με την τυπική περίοδο. 

- Περιορισμοί στην ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών – έλλειψη διαδρομών πεζών για τις 

καθημερινές ανάγκες μετακίνησης. 

- Περιορισμοί για τη χρήση ποδηλάτου. 

- 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:   

- προστασία των ιστορικών στοιχείων και χαρακτήρα των πόλεων  

- προβολή του πολιτιστικού αποθέματος των πόλεων 

- διατήρηση και ανάδειξη της αισθητικής και της φυσιογνωμίας των πόλεων 

- ανάδειξη του ρόλου των πόλεων ως «μητροπολιτικών» κέντρων (οι περιοχές 

εφαρμογής στην Ελληνική πλευρά, αποτελούν διοικητικά κέντρα)  

- βελτίωση της ποιότητας και του χαρακτήρα του δημόσιου χώρου 

- κάλυψη / εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών κατά τις τουριστικές περιόδους – 

ευέλικτος σχεδιασμός μέτρων (προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες) 

- ορθολογική/ αποδοτική διαχείριση μετακινήσεων κατά τις περιόδους αιχμής 

- προώθηση των εναλλακτικών, βιώσιμων μέσων μετακίνησης 

- αύξηση των επιλογών μετακινήσεων 

- βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ μέσων μεταφορών (συνέργειες με ΚΤΕΛ) 

- αναβάθμιση της λειτουργίας και του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  

- βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας στο σύστημα μεταφορών 

- βελτίωση της στάθμευσης 

- αξιοποίηση νέων τεχνολογιών  

- ενιαία αντιμετώπιση σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης  

- προώθηση και εφαρμογή συνδυασμένου κυκλοφοριακού – πολεοδομικού σχεδιασμού 

- δημιουργία περιβάλλοντος που να ευνοεί τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης  

μέσω της βελτίωσης των συνθηκών προσβασιμότητας και των συνθηκών οδικής 

ασφάλειας για όλους τους χρήστες 

- προστασία του περιβάλλοντος 

- βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε τοπικό επίπεδο (μέτρηση σε πραγματικό 

χρόνο) 

- μείωση των επιπέδων θορύβου 

- βελτιστοποίηση αποδοτικότητας υφιστάμενων υποδομών 
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- βελτίωση της ικανοποίησης των πολιτών από το σύστημα μεταφορών. 

- υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, μέσω της βελτίωσης προσβασιμότητας στα 

εμπορικά κέντρα/ζώνες 

- 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. 

Ακολούθως παρουσιάζονται οι κύριες παρεμβάσεις σε κάθε περιοχή εφαρμογής, με άμεση 

σύνδεση με την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ. Η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών, αφήνει μεγάλο 

περιθώριο επέκτασης των μέτρων και σε άλλες δράσεις που συνολικά θα στοχεύουν 

μακροπρόθεσμα στην επίτευξη του κύριου στόχου που είναι η ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου 

αστικών συγκοινωνιών στις περιοχές εφαρμογής.  

   

4.3 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Στις 26.04.2018 ο Δήμος Ρόδου έλαβε Απόφαση απευθείας Ανάθεσης της Υπηρεσίας 

Εκπόνησης ΣΒΑΚ για τον Δήμο Ρόδου, ώστε να ενισχύσει τις δράσεις που περιλαμβάνονται 

στην Πράξη ΕΥΚΙΝΗΣΗ, και καλύπτουν ορισμένες από τις αναγκαίες δράσεις που στο σύνολό 

τους θα αποτελέσουν το ΣΒΑΚ Δήμου Ρόδου.  

Με εκκρεμή την υπόθεση ψήφισης και υπογραφής των ΚΥΑ που θα καθορίσουν το 

περιεχόμενο των ΣΒΑΚ σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4599/2019, το σχέδιο δράσης για τις 

περιοχές εφαρμογής στηρίζεται τόσο στις οδηγίες βάσει ELTIS, όσο και στις προδιαγραφές 

της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, οι δράσεις της οποίας επιλύουν επιμέρους προβλήματα και μέτρα 

ενός ολοκληρωμένου ΣΒΑΚ.  

Έτσι, σε κάθε περιοχή εφαρμογής, τέθηκε το ακόλουθο πλέγμα δράσεων, το οποίο αναλύεται 

στους άξονες προτεραιότητας που ακολουθούν. Σε κάθε άξονα, περιλαμβάνονται τόσο οι 

δράσεις που καλύπτονται από την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, όσο και οι δράσεις που μένει να 

χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές χρηματοδότησης.  

Η ερευνητική ομάδα προτείνει τους ακόλουθους Άξονες δράσεων για τον Δήμου Ρόδου, οι 

οποίοι μπορεί να αποτελέσουν την βάση για την βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη 

προσαρμογή του Δήμου Ρόδου με την έννοια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.         
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

Άξονας Ι. Ανάδειξη ποδηλάτου και πεζής µετακίνησης ως πρωτεύουσες µορφές  αστικής κινητικότητας 

- ∆ηµιουργία δικτύου ασφαλών υποδοµών και υπηρεσιών ποδηλατικών διαδροµών (δεν είναι εφικτή η 
δηµιουργία ολοκληρωµένου δικτύου ποδηλατοδρόµων σε όλο το δίκτυο της πόλης της Ρόδου) στην 
ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ρόδου, µε ιδιαίτερη κάλυψη στην παραλιακή περίµετρο και την παλιά 
πόλη. 

- Προώθηση της αθλητικής ποδηλασίας και ανάπτυξη υπεύθυνων χρηστών ποδηλάτου σε περιοχές εκτός 
της πόλης της Ρόδου  

- Εξασφάλιση ενιαίου και ασφαλούς δικτύου πεζής µετακίνησης για όλους τους χρήστες 
- Ανάπτυξη δικτύου ενοικίασης ποδηλάτων 

Άξονας ΙΙ. Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης 

- Ανάπτυξη υποδοµών σταδιακής χρήσης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων (σηµεία φόρτισης / στάθµευσης) 
- ∆ηµιουργία πλαισίου σταδιακής αντικατάστασης των συµβατικών λεωφορείων της ∆ιαδηµοτικής 

Συγκοινωνίας µε ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (χρηµατοδοτικό πλαίσιο, ωρίµανση, υποβολή σχετικών Τ∆) 
- Συνέργεια µε τον νέο Νόµο περί Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ν.4513/2018) για την δηµιουργία αστικών 

σηµείων φόρτισης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων  

Άξονας III : Βελτίωση Ποιότητας Εξυπηρέτησης ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 

- Αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της αστικής, περιαστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας: Η σχετική 
δράση αναφέρεται στην αντικατάσταση των συµβατικών δηµοσίων λεωφορείων αστικής εξυπηρέτησης 
µε περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας µέσα. Η δράση αυτή καλύπτεται από την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

- Σταδιακή αντικατάσταση των συµβατικών λεωφορείων µε µέσα χαµηλών εκποµπών CO2 µέχρι την 
σταδιακή και πλήρη αντικατάσταση από ηλεκτροκίνητα µέσα.     

Άξονας ΙV. Οργάνωση Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας 

- Άρση κυκλοφοριακής συµφόρησης, παράνοµων οδηγικών συµπεριφορών και βελτίωση οδικής 
ασφάλειας – εντατικοποίηση δηµοτικής αστυνόµευσης  

- ∆ιαχείριση κυκλοφορίας εµπορευµατικών και άλλων βαρέων οχηµάτων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς / 
τουριστικούς µήνες, όπου η κίνηση πολλαπλασιάζεται και παρατηρείται έντονο φαινόµενο 
κυκλοφοριακής συµφόρησης ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχµής.  

- Εφαρµογή συστηµάτων ελεγχόµενης στάθευσης για την αποφυγή κυκλοφοριακής συµφόρησης εντός 
του αστικού ιστού  - Σύνδεση σταθµών ελεγχόµενης στάθµευσης µε µέσα συγκοινωνίας  

- ∆ηµιουργία νέων χώρων ελεγχόµενης στάθµευσης   
- Αναδιάταξη της όδευσης σε συγκεκριµένα σηµεία της πόλης µε στόχο την αποσυµφόρησή τους κατά τις 

ώρες αιχµής κυρίως. Η δράση θα απαιτήσει εξειδικευµένη Κυκλοφοριακή Μελέτη φόρτου µε εποχική και 
ηµερήσια διακύµανση.        

Άξονας V. Αναβάθµιση  της όψης της πόλης και της καθηµερινότητας των πολιτών της 

- Ανάπτυξη ελκυστικού περιβάλλοντος προς προώθηση των ήπιων µορφών κινητικότητας. Οι δράσεις 
περιλαµβάνουν τόσο την διαδικασία της ενηµέρωσης, όσο και την σταδιακή ενσωµάτωση των 
υποδοµών προσβασιµότητας σε ποδηλατοδρόµους και περιπατητικές διαδροµές εντός της πόλης.  

- Εξασφάλιση προσβασιµότητας όλων των µετακινουµένων στα διαθέσιµα µέσα και τα σηµεία 
ενδιαφέροντος της πόλης της Ρόδου 

- Μείωση των επιπέδων περιβαλλοντικής όχλησης, αέριας ρύπανσης και ηχορύπανσης λόγω 
µηχανοκίνητης κυκλοφορίας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχµής 

- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρµογών ενηµέρωσης για τις διαθέσιµες εναλλακτικές αστικής κινητικότητας 
και οργάνωση των εφαρµογών στο αντίστοιχο web site του ∆ήµου Ρόδου. Η δράση αυτή υποστηρίζεται 
από την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ.  

- ∆ράσεις διαρκούς ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών προς την βιώσιµη αστική 
κινητικότητα 

- ∆ηµιουργία ∆ικτύου διαδροµών ενδιαφέροντος πολιτών (σύνδεση σηµείων άθλησης, αναψυχής, 
πολιτισµού, µε άξονες δηµόσιας συγκοινωνίας) 

- Μείωση χρόνου διάρκειας αστικών διαδροµών – αναδιοργάνωση δροµολογίων  
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4.3.1 Υλοποιηθείσες Δράσεις με στόχευση στην Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα για τον 

Δήμο Ρόδου 

  

Στα πλαίσια της Πράξης ΕΥ- ΚΙΝΗΣΗ: 

Στα πλαίσια της Πράξης ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ υλοποιούνται οι ακόλουθες Δράσεις: 

• Ανάπτυξη Κέντρου Διαχείρισης και Παρακολούθησης Οχημάτων Δημόσιας 

Συγκοινωνίας 

• Εφαρμογή πληροφόρησης για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

• Εφαρμογή πληροφόρησης μέσω sms 

• Διαδικτυακή Εφαρμογή Πληροφόρησης  

• Υπολογιστής Οχήματος με Οθόνη Οδηγού 

• Οθόνες Πληροφόρησης εντός των λεωφορείων 

• Ευφυείς Στάσεις Πληροφόρησης Επιβατών 

• Εφαρμογή Οδηγού Οχήματος 

• Εφαρμογή Διαχείρισης Μηνυμάτων Οθονών εντός των Οχημάτων 

• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού – Χρηστών του Συστήματος  

• Αγορά δύο (2) Αστικών Λεωφορείων (mini bus) 

 

Στα πλαίσια άλλων Δράσεων:  

1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Περιμετρικά των τειχών της Μεσαιωνικής Πόλης της 

Ρόδου. 

Ο σχεδιασμός αναφέρει αλλαγές κυριότερες των οποίων είναι η μονοδρόμηση των οδών 

Δημοκρατίας, Βύρωνος, Αγίου Ιωάννου και Ρήγα Φεραίου όπως προβλέπονται από την 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από 

το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Ρόδου. Σκοπός των κυκλοφοριακών αλλαγών είναι η 

αντιμετώπιση του σοβαρότατου κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει το κέντρο 

της πόλης στο οποίο συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός τροχοφόρων οχημάτων με 

αποτέλεσμα να υπάρξει ειδικά τις ώρες αιχμής, απίστευτη ταλαιπωρία. Όπως μάλιστα 

προκύπτει από την μελέτη για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του κυκλοφοριακού φόρου από 

την οδό Παπάγου εισέρχονται στο κέντρο της πόλης, 1120 οχήματα σε μία ώρα 

κυκλοφοριακής αιχμής και από την ακτή Προμηθέως 809 σε μία ώρα κυκλοφοριακής αιχμής. 

Αντίστοιχα από την εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου εισέρχονται προς το κέντρο 563 οχήματα σε μία 

ώρα κυκλοφοριακής αιχμής και από την οδό Κωνσταντινουπόλεως (περιοχή Ροδίνι), 255 

οχήματα την ώρα. 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λαμβάνουν χώρα περιμετρικά των τειχών της Μεσαιωνικής πόλης 

σύμφωνα με την μελέτη και εισήγηση που κατατέθηκε στο συμβούλιο από την Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών (Τμήμα συγκοινωνιών, κυκλοφορίας και αδειών μεταφοράς).  
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“Προτεινόμενη Κυκλοφοριακή ρύθμιση Περιμετρικά των τειχών της Μεσαιωνικής 

Πόλης 

Από την επεξεργασία των κυκλοφοριακών μετρήσεων, προτείνεται: 

• Η μονοδρόμηση της οδού Δημοκρατίας από τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου 

Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Κομνηνών με την αυτήν κατεύθυνση. 

• Η μονοδρόμηση της οδού Δημοκρατίας από τη συμβολή της με την οδό Στεφάνου 

Καζούλη έως τη συμβολή της με την οδό Βύρωνος με την αυτήν κατεύθυνση. 

• Η μονοδρόμηση της οδού Βύρωνος από τη συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας έως 

την οδό Κόδριγκτων 

• Η αμφιδρόμηση της οδού Βύρωνος από την συμβολή της με την οδό Αυστραλίας έως τη 

συμβολή της με την οδό Κόδριγκτων 

• Αντιδρόμηση της οδού Φιλελλήνων από τη συμβολή της με την οδό Βύρωνος προς την 

οδό Δημοκρατίας 

• Η μονοδρόμηση των οδών Αγίου Ιωάννου και Ρήγα Φεραίου. Ειδικότερα η μονοδρόμηση 

τμήματος της οδού Αγίου Ιωάννου από τη συμβολή της με την οδό Κομνηνών έως την 

συμβολή της με την οδό Χειμάρας με την αυτή κατεύθυνση καθώς και της οδού Ρήγα 

Φεραίου από την οδό Χειμάρας μέχρι την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με την αυτή 

κατεύθυνση. 

• Η κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Καναδά-Αυστραλίας– Βύρωνος 

και Προμηθέως 

Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει: 

• Να απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση στις παρακάτω οδούς 

• Επί της οδού Βύρωνος από τη συμβολή της με την οδό Προμηθέως έως τη συμβολή της 

με την οδό Κόδριγκτων. 

• Τήρηση της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αγίου Ιωάννου καθ’ όλο 

το μήκος της. 

• Επί της οδού Ρήγα Φεραίου σε όλο το μήκος της να δοθούν προτεραιότητες στις οδούς 

• Οδός Ρήγα Φεραίου έναντι όλων (και της Ελευθερίου Βενιζέλου) 

• Οδός Βύρωνος έναντι όλων πλην της οδού Δημοκρατίας. Στο αμφίδρομο τμήμα της οδού 

Βύρωνος, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας ανόδου (από την οδό 

Αυστραλίας προς την οδό Κόδριγκτων οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα στο 

ρεύμα καθόδου καθόδου) 

• Οδός Δημοκρατίας έναντι όλων. Στο αμφίδρομο τμήμα της οδού Δημοκρατίας, τα 

οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Στεφάνου Καζούλη 

προς Μεγάλου Κωνσταντίνου και προς Κομνηνών οφείλουν να παραχωρήσουν 

προτεραιότητα. 

Να γίνει αλλαγή προγράμματος των φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης κυκλοφορίας στους 

κόμβους: 

• συμβολή οδών Αλεξάνδρου Διάκου – Παπάγου και Εθνάρχου Μακαρίου 

• συμβολή οδών Ελευθερίου Βενιζέλου – Εθνάρχου Μακαρίου 
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2. Πρόγραμμα Motivate 

Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει στο έργο με τίτλο “ MOTIVATE – Promoting citizens’ active 

involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal 

Demand”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 με εταίρους 

από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιταλία. 

Το έργο προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) που βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (social media) και εφαρμογές πληροφορικής για τη συγκέντρωση 

δεδομένων. Απώτερος στόχος είναι τα δεδομένα αυτά να συμβάλλουν στο σχεδιασμό 

πολιτικών με επίκεντρο τον πολίτη και την ικανοποίηση των αναγκών του. 

Είναι γνωστό ότι οι πόλεις της Μεσογείου αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς 

με επισκέπτες από όλο τον πλανήτη, γεγονός που οδηγεί συχνά ως και σε δεκαπλάσια 

εποχική αύξηση του πληθυσμού τους. Και όταν ο πληθυσμός αυξάνεται τόσο συχνά και τόσο 

ραγδαία, αναπόφευκτα, αλλάζουν και οι ανάγκες της πόλης. 

Κεντρική φιλοσοφία του έργου MOTIVATE είναι πόλεις όπου οι πολίτες έχουν φωνή, 

συμμετέχουν και από κοινού με τους αρμόδιους φορείς, καθιστούν τις πόλεις τους βιώσιμες. 

Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου ΜΟΤΙVATE, αναπτύχθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα 

συμμετοχικού σχεδιασμού από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(ΕΚΕΤΑ). Στόχος είναι όσο περισσότεροι πολίτες και επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν την 

πλατφόρμα και τις εφαρμογές,   δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο 

μετακινούνται στην πόλη και αξιολογώντας υφιστάμενες δομές και προτεινόμενα μέτρα και 

υπηρεσίες που έχουν σχέση με την κινητικότητα. Οι κάτοικοι καλούνται να καταγράψουν τις 

ημερήσιες διαδρομές τους, να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες μετακίνησης αλλά και να πουν τη 

γνώμη τους σχετικά με μελλοντικές παρεμβάσεις. 

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει εργαλείο για το Δήμο καθιστώντας την ανάπτυξη, 

επικαιροποίηση και παρακολούθηση του σχεδιασμού της  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας πιο 

στοχευμένη και αποτελεσματική 
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4.4 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, παρουσιάζοντας όπως ήδη έχει αναλυθεί στο Α μέρος της 

Μελέτης, εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους λοιπούς Δήμους και περιοχές 

εφαρμογής, αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάθεση λεπτομερούς σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας προϋπολογισμού 30,000€, ώστε να συμπληρωθεί το παρόν 

παραδοτέο με τις απαραίτητες κυκλοφοριακές μελέτες και να αποτελέσει το ενιαίο ΣΒΑΚ του 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, το οποίο και θα υποβληθεί στο Υπ. Μεταφορών και Υποδομών 

προς έγκριση.  

Στα πλαίσια αυτά, το παρόν Παραδοτέο, μαζί με την ανάλυση της παρούσας κατάστασης που 

διενεργήθηκε από τους ερευνητές της Ομάδας Έργου δίνει τις επιμέρους δράσεις ανά άξονα 

τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσει ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης σε βραχυπρόθεσμο, 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να αποκτήσει συνθήκες Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας που να καλύπτουν τόσο τις πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου, όσο και 

τις απαιτήσεις ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου.  

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης εφαρμόζει μηδενικό εισιτήριο / κόμιστρο για 

τους επιβάτες των αστικών μεταφορών, γεγονός που καθιστά την δημοτική συγκοινωνία εξ’ 

ολοκλήρου επιχορηγούμενη υπηρεσία από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου.               
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

Άξονας Ι. Ανάδειξη ποδηλάτου και πεζής µετακίνησης ως πρωτεύουσες µορφές  αστικής κινητικότητας 

- ∆ηµιουργία δικτύου ασφαλών υποδοµών και υπηρεσιών ποδηλατικών διαδροµών (δεν είναι εφικτή η 
δηµιουργία ολοκληρωµένου δικτύου ποδηλατοδρόµων σε όλο το δίκτυο της πόλης, λόγω υψοµετρικών 
διαφορών) στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, µε ιδιαίτερη κάλυψη στην παραλιακή περίµετρο. 

- Προώθηση της αθλητικής ποδηλασίας και ανάπτυξη υπεύθυνων χρηστών ποδηλάτου σε περιοχές εκτός 
της πόλης (όπου είναι εφικτό) 

- Εξασφάλιση ενιαίου και ασφαλούς δικτύου πεζής µετακίνησης για όλους τους χρήστες 
- ∆ιεύρυνση του υπάρχοντος δικτύου ενοικίασης ποδηλάτων 

Άξονας ΙΙ. Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης 

- Ανάπτυξη υποδοµών σταδιακής χρήσης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων (σηµεία φόρτισης / στάθµευσης) 
- ∆ηµιουργία πλαισίου σταδιακής αντικατάστασης των συµβατικών λεωφορείων µε ηλεκτροκίνητα 

λεωφορεία (χρηµατοδοτικό πλαίσιο, ωρίµανση, υποβολή σχετικών Τ∆) 
- Συνέργεια µε τον νέο Νόµο περί Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ν.4513/2018) για την δηµιουργία αστικών 

σηµείων φόρτισης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων  

Άξονας III : Βελτίωση Ποιότητας Εξυπηρέτησης ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 

- Αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της αστικής, περιαστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας: Η σχετική 
δράση αναφέρεται στην αντικατάσταση των συµβατικών δηµοσίων λεωφορείων αστικής εξυπηρέτησης 
µε περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας µέσα.  

- Σταδιακή αντικατάσταση των συµβατικών λεωφορείων µε µέσα χαµηλών εκποµπών CO2 µέχρι την 
σταδιακή και πλήρη αντικατάσταση από ηλεκτροκίνητα µέσα.     

Άξονας ΙV. Οργάνωση Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας 

- Άρση κυκλοφοριακής συµφόρησης, παράνοµων οδηγικών συµπεριφορών και βελτίωση οδικής 
ασφάλειας – εντατικοποίηση δηµοτικής αστυνόµευσης  

- ∆ιαχείριση κυκλοφορίας εµπορευµατικών και άλλων βαρέων οχηµάτων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς / 
τουριστικούς µήνες, όπου η κίνηση πολλαπλασιάζεται και παρατηρείται έντονο φαινόµενο 
κυκλοφοριακής συµφόρησης ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχµής.  

- Εφαρµογή συστηµάτων ελεγχόµενης στάθευσης για την αποφυγή κυκλοφοριακής συµφόρησης εντός 
του αστικού ιστού  - Σύνδεση σταθµών ελεγχόµενης στάθµευσης µε µέσα συγκοινωνίας  

- ∆ηµιουργία νέων χώρων ελεγχόµενης στάθµευσης µε στόχο την αποσυµφόρηση του κέντρου  
- Αναδιάταξη της όδευσης σε συγκεκριµένα σηµεία της πόλης µε στόχο την αποσυµφόρησή τους κατά τις 

ώρες αιχµής κυρίως. Η δράση θα απαιτήσει εξειδικευµένη Κυκλοφοριακή Μελέτη φόρτου µε εποχική και 
ηµερήσια διακύµανση.        

Άξονας V. Αναβάθµιση  της όψης της πόλης και της καθηµερινότητας των πολιτών της 

- Ανάπτυξη ελκυστικού περιβάλλοντος προς προώθηση των ήπιων µορφών κινητικότητας. Οι δράσεις 
περιλαµβάνουν τόσο την διαδικασία της ενηµέρωσης, όσο και την σταδιακή ενσωµάτωση των 
υποδοµών προσβασιµότητας σε ποδηλατοδρόµους και περιπατητικές διαδροµές εντός της πόλης.  

- Εξασφάλιση προσβασιµότητας όλων των µετακινουµένων στα διαθέσιµα µέσα και τα σηµεία 
ενδιαφέροντος της πόλης και των ∆.∆ αυτής  

- Μείωση των επιπέδων περιβαλλοντικής όχλησης, αέριας ρύπανσης και ηχορύπανσης λόγω 
µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρµογών ενηµέρωσης για τις διαθέσιµες εναλλακτικές αστικής κινητικότητας 
και οργάνωση των εφαρµογών στο αντίστοιχο web site του ∆ήµου. Η δράση αυτή υποστηρίζεται από 
την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ.  

- ∆ράσεις διαρκούς ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών προς την βιώσιµη αστική 
κινητικότητα 

- ∆ηµιουργία ∆ικτύου διαδροµών ενδιαφέροντος πολιτών (σύνδεση σηµείων άθλησης, αναψυχής, 
πολιτισµού, µε άξονες δηµόσιας συγκοινωνίας) 

- Μείωση χρόνου διάρκειας αστικών διαδροµών – αναδιοργάνωση δροµολογίων  
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4.5 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) 

Ο Δήμος Θήρας σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία, παρουσιάζει σαφή κορεσμό κατά τους 

περισσότερους μήνες του έτους, μη δυνάμενος να ελέγξει τους φόρτους μετακίνησης εντός 

της πόλης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 

Αποτέλεσμα των περιορισμών αυτών, είναι η αδυναμία εφαρμογής ΣΒΑΚ που να στηρίζεται 

στις αρχές είτε του ELTIS, είτε το νέου νομοθετικού πλαισίου που εισηγείται ο Ν. 4599/2019.  

Η δημόσια συγκοινωνία εκτελείται από το τοπικό ΚΤΕΛ, το οποίο δεν εκτελεί δρομολόγια εντός 

της πόλης, αλλά συνδέει την πόλη με του οικισμούς και τα Δημοτικά Διαμερίσματα, 

μεταφέροντας επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους με ενιαίο κόμιστρο.  

Έτσι, ο Δήμος Θήρας δεν έχει στοχεύσει στην αξιοποίηση των κονδυλίων για την ανάληψη 

ολοκληρωμένου ΣΒΑΚ, αφού οι μόνες δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν αφορούν την 

ανανέωση του στόλου οχημάτων (απουσία διαδημοτικών μέσων) και τον περιβαλλοντικό 

έλεγχο επιπτώσεων αυτών (έλεγχος εκπομπών).         

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το ΣΒΑΚ για τον Δήμο Θήρας, μπορεί να είναι της 

ακόλουθης μορφής:   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ 

Άξονας Ι. Ανάδειξη ποδηλάτου και πεζής µετακίνησης ως πρωτεύουσες µορφές  αστικής κινητικότητας 

- ∆ηµιουργία δικτύου ασφαλών υποδοµών και υπηρεσιών ποδηλατικών διαδροµών (δεν είναι εφικτή η 
δηµιουργία ολοκληρωµένου δικτύου ποδηλατοδρόµων, λόγω ανυπαρξίας ελεύθερου οδικού δικτύου. 

- Προώθηση της αθλητικής ποδηλασίας και ανάπτυξη υπεύθυνων χρηστών ποδηλάτου σε περιοχές εκτός 
της πόλης 

- Εξασφάλιση ενιαίου και ασφαλούς δικτύου πεζής µετακίνησης για όλους τους χρήστες 
- Ανάπτυξη δικτύου ενοικίασης ποδηλάτων 

Άξονας ΙΙ. Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης 

- Ανάπτυξη υποδοµών σταδιακής χρήσης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων (σηµεία φόρτισης / στάθµευσης) 
- Συνέργεια µε τον νέο Νόµο περί Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ν.4513/2018) για την δηµιουργία αστικών 

σηµείων φόρτισης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων  

Άξονας III : Βελτίωση Ποιότητας Εξυπηρέτησης ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών 

- Σταδιακή αντικατάσταση των συµβατικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ µε µέσα χαµηλών εκποµπών CO2 µέχρι 
την σταδιακή και πλήρη αντικατάσταση από ηλεκτροκίνητα µέσα.     

Άξονας ΙV. Οργάνωση Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας 

- Άρση κυκλοφοριακής συµφόρησης, παράνοµων οδηγικών συµπεριφορών και βελτίωση οδικής 
ασφάλειας – εντατικοποίηση δηµοτικής αστυνόµευσης  

- ∆ιαχείριση κυκλοφορίας εµπορευµατικών και άλλων βαρέων οχηµάτων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς / 
τουριστικούς µήνες, όπου η κίνηση πολλαπλασιάζεται και παρατηρείται έντονο φαινόµενο 
κυκλοφοριακής συµφόρησης ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχµής.  

- Αναδιάταξη της όδευσης σε συγκεκριµένα σηµεία της πόλης µε στόχο την αποσυµφόρησή τους κατά τις 
ώρες αιχµής κυρίως. Η δράση θα απαιτήσει εξειδικευµένη Κυκλοφοριακή Μελέτη φόρτου µε εποχική και 
ηµερήσια διακύµανση.        

Άξονας V. Αναβάθµιση  της όψης της πόλης και της καθηµερινότητας των πολιτών της 

- Ανάπτυξη ελκυστικού περιβάλλοντος προς προώθηση των ήπιων µορφών κινητικότητας. Οι δράσεις 
περιλαµβάνουν τόσο την διαδικασία της ενηµέρωσης, όσο και την σταδιακή ενσωµάτωση των 
υποδοµών προσβασιµότητας σε ποδηλατοδρόµους και περιπατητικές διαδροµές εντός της πόλης.  

- Εξασφάλιση προσβασιµότητας όλων των µετακινουµένων στα διαθέσιµα µέσα και τα σηµεία 
ενδιαφέροντος της πόλης και των ∆.∆ αυτής  

- Μείωση των επιπέδων περιβαλλοντικής όχλησης, αέριας ρύπανσης και ηχορύπανσης λόγω 
µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρµογών ενηµέρωσης για τα δροµολόγια των αστικών και υπεραστικών 
µέσων και οργάνωση των εφαρµογών στο αντίστοιχο web site του ∆ήµου. Η δράση αυτή υποστηρίζεται 
από την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ.  

- ∆ράσεις διαρκούς ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών προς την βιώσιµη αστική 
κινητικότητα 

- Μείωση χρόνου διάρκειας αστικών διαδροµών – αναδιοργάνωση δροµολογίων (η εφικτότητα του µέτρου 
είναι αµφιλεγόµενη, σύµφωνα µε Ηµερίδα που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Πράξης ΕΥ- ΚΙΝΗΣΗ) 
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4.6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Οι παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τον Δήμο 

Λεμεσού, έχουν τεθεί σε ολοκληρωμένη Μελέτη που αφορά το επίπεδο χώρας. Στα πλαίσια 

της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, οι ακόλουθες δράσεις έχουν αναφερθεί από την ερευνητική ομάδα, 

ως αυτές που θα συμβάλλουν στην μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και των επιπτώσεων 

που τον συνοδεύουν μέσω της ανακατεύθυνσης σε συγκεκριμένες οδούς στην πόλη της 

Λεμεσού. Σε ότι αφορά την σχέση του Δήμου Λεμεσού με τους συνορεύοντες Δήμους, η 

δρομολόγηση των ΜΜΜ έχει γίνει από ενιαία Αρχή (Υπουργείο Μεταφορών), καθώς επίσης 

και το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεαναφορών και ειδοποίησης εντός των ΜΜΜ και σε 

επιλεγμένες στάσεις.  

Η Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ χρηματοδότησε την επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων και την 

αύξηση του αριθμού των στάσεων που καλύπτονται με νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, ενώ 

η Ομάδα Ερευνητών εντόπισε τις ακόλουθες δράσεις οι οποίες πρέπει να ενταχθούν σε 

επιμέρους σχέδιο ΒΑΚ, σε συνδυασμό με την εκπόνηση Συγκοινωνιακών Μελετών Τοπικού 

χαρακτήρα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και τεχνολογικών στόχων που 

αφορούν τις δημόσιες μεταφορές στην Λεμεσό.             

 

Σύνολο Δράσεων στην κατεύθυνση αναδιοργάνωσης του συστήματος κινητικότητας 
με αυτοκινούμενα μέσα, στον Δήμο Λεμεσού   

 

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.  
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 Ιεράρχηση του υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων/ποδηλατοδρόμων 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 ποδηλατοδρόμων 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 

 

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 (shuttlebuses).  

 Σύνδεση οργανωμένων χώρων στάθμευσης με κύριους κόμβους/προορισμούς με 
ενισχυμένο δίκτυο πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων 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. 
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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.  

 

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.  
 

Διατηρητέα Κτήρια  

 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.  
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 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.  

 

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. 
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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.  

 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 
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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 
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/ποδηλατοδρόμων. 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 
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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  
 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 
ποδηλατοδρόμων, 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 καιάλλα, 
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.  
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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.  
 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.  

Lady’s Mile 

H ταχύτατη ανάπτυξη (πληθυσμιακή και οικιστική) του Δήμου Λεμεσού επιβάλλει την 
ανάπτυξη προς δυσμάς και την ένταξη στον δημοτικό σχεδιασμό του Δήμου Λεμεσού, της 
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περιοχής Lady’s Mile, η οποία εν μέρει βρίσκεται διοικητικά εντός των ορίων του Δήμου 
Λεμεσού, παρ’ ότι ανήκει στο σύμπλεγμα των Βρεττανικών Βάσεων. Ήδη ο Δήμος Λεμεσού 
αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλίες  για τον ολιστικό ανασχεδιασμό της επέκτασης της 
πόλης της Λεμεσού προς την συγκεκριμένη περιοχή.  

Ο ακόλουθος χάρτης απεικονίζει την άποψη του σχεδίου που περιλαμβάνει το ΣΒΑΚ που 

αφορά τον Δήμο Λεμεσού.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημόσιες συγκοινωνίες 

Ο ευρύτερος στόχος της ανάπτυξης των δημόσιων μεταφορών στη Λεμεσό και στους πέντε 
δήμους, μετά από εκτενή διαβούλευση και κεντρική απόφαση, είναι η ενίσχυση της 
συνδεσιμότητας μεταξύ των τοπικών κέντρων, καθώς και μεταξύ των κέντρων μεταξύ τους. 
Το προτεινόμενο σύστημα βοηθά, τη βελτίωση στην προσβασιμότητα των δυνατοτήτων με 
υψηλή αξιοπιστία και ακρίβεια. Με χαμηλό κόστος και με υψηλά πρότυπα ασφαλείας, οι 
επιβάτες θα μπορούν να φθάνουν εύκολα στους προορισμούς τους είτε με άμεσες υπηρεσίες 
είτε κάνοντας χρήση βελτιστοποιημένων επιλογών μεταφοράς. 

Οι βασικές στρατηγικές για την αποτελεσματική αύξηση του μεριδίου των δημόσιων 
μεταφορών είναι: 

• Εφαρμογή ιεραρχικού συστήματος δικτύου με κύριες, δευτερεύουσες και τροφοδοτικές 
γραμμές 

• Βελτιστοποίηση των διαδρομών γραμμών και απλούστευση αυτών 

• Συνολική αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών (ώρες 
λειτουργίας και συχνότητες διέλευσης) 

• Ενσωμάτωση των σχολικών γραμμών λεωφορείων σε τακτικές γραμμές, όπου είναι 
εφικτό 

• Δημιουργία κεντρικού σταθμού λεωφορείων στην οδό Θεμιστοκλέους 
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• Ιεραρχικό σύστημα στάσεων λεωφορείων 

• Στάσεις μετεπιβίβασης σε άλλα μέσα 

• Πολυτροπικοί κόμβοι 

• Τυπικές στάσεις λεωφορείων 

• Χώροι στάθμευσης και αναχώρησης 

• Μέτρα προτεραιότητας των λεωφορείων (αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων) 

• Σύγχρονα οχήματα υψηλών προδιαγραφών 

• Πληροφόρηση επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια των διαδρομών 

• Τεχνολογία παρακολούθησης στόλου ΔΣ και έκδοσης εισιτηρίων 

 

Δίκτυο Διαδρομών Λεωφορείων 

Το δίκτυο διαδρομών λεωφορείων που προτείνεται στο ΣΒΑΚ Λεμεσού, σύμφωνα με 
ανακοινώσεις του κεντρικού συντονιστή και επιβλέποντα (Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων)  είναι μια απλοποίηση του σημερινού δικτύου, που αποτελείται από 
ακτινικές πρωτεύουσες διαδρομές, μια κυκλική και δύο ακτινικές γραμμές ως πρωτεύουσες 
γραμμές, διάφορες ακτινικές δευτερεύουσες γραμμές που συνδέονται όλες με τον Κεντρικό 
Σταθμό Λεωφορείων, συν 16 τροφοδοτικές γραμμές, κυρίως περιμετρικές διαδρομές που 
συνδέουν περιοχές χαμηλής πυκνότητας με στάσεις λεωφορείων πρωτεύουσας και 
δευτερεύουσας γραμμής. Η δομή του δικτύου είναι σαφής και απλή. Το κεντρικό σημείο είναι 
ο Κεντρικός Σταθμός Λεωφορείων (ΚΣΛ) στο κέντρο της πόλης, ο οποίος εξυπηρετείται από 
τις περισσότερες πρωτεύουσες και δευτερεύουσες διαδρομές. Η αλλαγή μεταξύ των γραμμών 
είναι εύκολη και συντονισμένη με τους σύντομους χρόνους αναμονής στον ΚΣΛ και στις 
καθορισμένες στάσεις μετεπιβίβασης των λεωφορείων και των πολυτροπικών κόμβων, 
κυρίως κατά μήκος των κυκλικών γραμμών. 

Ώρες Λειτουργίας και συχνότητες: Οι χρόνοι λειτουργίας γενικά παρατείνονται τις εργάσιμες 
ημέρες έως την περίοδο μεταξύ 05:30 π.μ. και 24:00 τα μεσάνυχτα, γραμμή 1 ακόμη και μέχρι 
τις 01:30 π.μ. Οι υπηρεσίες στις γραμμές τροφοδοσίας συνήθως λήγουν στις 22:00 μ.μ. Οι 
πρωτεύουσες διαδρομές λειτουργούν κυρίως σε συχνότητα 10 λεπτών, μόνο στις πολύ 
πρωινές ώρες, το μεσημέρι και το απόγευμα και πολύ αργά σε συχνότητα 20 λεπτών. Οι 
δευτερεύουσες διαδρομές λειτουργούν κατά κύριο λόγο σε συχνότητα 20 λεπτών, και 
αυξάνονται σε 10 λεπτά στις περιόδους αιχμής. Οι τροφοδοτικές γραμμές λειτουργούν γενικά 
με συχνότητα διαδρομών 20 λεπτών ή κατόπιν ζήτησης. Οι υπηρεσίες περιορίζονται τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες. 

Κεντρικός Σταθμός Λεωφορείων (ΚΣΛ): Ο ΚΣΛ προτείνεται να χωροθετηθεί στην οδό 
Ανδρέα Θεμιστοκλέους στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού. Ο σταθμός θα είναι ο τερματικός 
σταθμός για 15 διαδρομές λεωφορείων: την κεντρική διαδρομή , 7 πρωτεύουσες διαδρομές 
και 7 δευτερεύουσες. Αυτές οι 15 διαδρομές θα εξυπηρετήσουν τον κεντρικό σταθμό σε 
συχνότητα 10 λεπτών. Ο ΚΣΛ θα επιτρέψει στους επιβάτες τη μετεπιβίβαση μεταξύ δύο 
ακτινικών γραμμών με ομαλή αλλαγή μιας στάσης και με σύντομους χρόνους αναμονής 

Στάσεις Λεωφορείων: Η χωροθέτηση των στάσεων λεωφορείων θα βελτιστοποιηθεί: μια 
μέση απόσταση 600 έως 800 μ. μεταξύ δύο συνεχόμενων στάσεων λεωφορείου, δηλ. μια 
απόσταση πρόσβασης για τους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς από 300 έως 400 
μέτρα στο μέγιστο (μικρότερη απόσταση στο κέντρο της πόλης, μεγαλύτερη απόσταση στα 
προάστια). Ο εξοπλισμός σε αυτές τις στάσεις λεωφορείων θα βελτιωθεί, 
συμπεριλαμβανομένου του πλακόστρωτου χώρου αναμονής, των ανυψωμένων δαπέδων για 
την ομαλή πρόσβαση στο λεωφορείο, το σύστημα καθοδήγησης για άτομα με περιορισμένη 
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όραση , το στέγαστρο, τον ηλεκτροφωτισμό, τα καθίσματα, οι κάδοι απορριμμάτων, οι βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο και οθόνες με πραγματικούς χρόνους διαδρομών στους 
κύριους σταθμούς. Πρόσθετες στάσεις μετεπιβίβασης λεωφορείων θα τοποθετηθούν κατά 
μήκος της κυκλικής γραμμής 70 με όλες τις ακτινικές πρωτεύουσες γραμμές. Οι πολυτροπικοί 
κόμβοι μεταφορών θα παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης και σε άλλα μεταφορικά μέσα. 

Park & Ride: Παρέχονται 5 σταθμοί Park & Ride, επιτρέποντας κυρίως στους οδηγούς 
αυτοκινήτων μεγάλων αποστάσεων να αλλάξουν στις δημόσιες συγκοινωνίες για να εισέλθουν 
στο κέντρο. 

Δίκτυο ποδηλατοδρόμων στη Λεμεσό: Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων αναπτύχθηκε για να 
βελτιώσει την τοπική σύνδεση μεταξύ των συνοικιών, μεταξύ του κέντρου της Λεμεσού και των 
περιφερειακών Δήμων καθώς και μεταξύ των περιφερειακών Δήμων. Επιπλέον, εστιάστηκε 
στην τοπική προσβασιμότητα σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά, διοικητικά, εμπορικά και πολιτιστικά 
αξιοθέατα. Στο προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, όλοι οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι 
συνδέονται ικανοποιητικά με το κέντρο της Λεμεσού καθώς και μεταξύ τους. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι περισσότεροι από τους δρόμους της περιβαλλοντικής ζώνης είναι 
πεζοδρομημένοι και ανοιχτοί για ποδήλατα στο κέντρο της Λεμεσού, ένα πολύ πυκνό δίκτυο 
επιτρέπει την ασφαλή διακίνηση ποδηλάτων σχεδόν οπουδήποτε. 

 

Χώροι στάθμευσης: Το ΣΒΑΚ της Λεμεσού προτείνει μια ολοκληρωμένη δομή πολιτικής 
στάθμευσης με ξεχωριστά τμήματα για τη διαχείριση αδειών στάθμευσης κατοίκων και για το 
σχεδιασμό χώρων στάθμευσης επί της οδού καθώς και για την επιτήρηση της τάξης.  

Περιλαμβάνει 5 διαφορετικές ζώνες με διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Ουσιαστικά όσο 
πλησιάζεις στο κέντρο η τιμή για να σταθμεύσεις θα είναι πιο υψηλή. 

Οι βασικές αρχές είναι οι εξής: 

• Χώρος στάθμευσης για κατοίκους, για όσους ήδη ζουν στις κεντρικές περιοχές της 
Λεμεσού, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον έναν (1) χώρο στάθμευσης ανά νοικοκυριό 

• Κατοχυρωμένοι χώροι στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλες ειδικές 
κατηγορίες χρηστών (π.χ. τράπεζες, δημόσιες αρχές κ.λπ.) 

• Επαρκείς χώροι στάθμευσης για φόρτωση / εκφόρτωση για καταστήματα λιανικής 
πώλησης, εστιατόρια κλπ 

• Επί πληρωμή θέσεις στάθμευσης επί της οδού για το κοινό, που θα πρέπει να είναι 
επαρκώς τιμολογημένες για τα επόμενα χρόνια ώστε να επιτρέπεται η σταδιακή 
εγκατάλειψη του ιδιωτικού αυτοκινήτου. 
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• Επί πληρωμή θέσεις στάθμευσης εκτός της οδού, οι οποίες πρέπει να είναι 
ορθολογικές και πλήρως ελεγχόμενες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος από τις 
επενδύσεις σε στάθμευση εκτός της οδού είναι μόνιμος και ιδιαίτερα δαπανηρός. 

• Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ σαφών καθορισμένων νόμιμων επιλογών στάθμευσης 
και αποτελεσματικής επιβολής είναι ένας κρίσιμος στόχος. Η επιστροφή μέρους των 
εσόδων αυτών στην τοπική κοινότητα μπορεί/θα αυξήσει τα επίπεδα κοινωνικής 
αποδοχής και συνοχής. 

• Οι πολιτικές χρήσης γης, όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις στάθμευσης, έχουν ισχυρό 
αντίκτυπο στην προσφορά στάθμευσης και πρέπει να αναθεωρηθούν και να 
ανασχεδιαστούν για την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας. 

• Οι δημόσιες μεταφορές, το Park & Ride, καθώς και τα ειδικά κίνητρα για τη διευκόλυνση 
της μεταστροφής των μετακινήσεων και οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας θεωρούνται 
απαραίτητες και θα πρέπει να συντονίζονται στενά με κεντρικό τρόπο. 
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5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΒΑΚ 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζεται η περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας του 

σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με την χρήση εργαλείων καθοδήγησης αλλά και 

πόρων για την χρηματοδότηση των πράξεων των Σχεδίων Κινητικότητας. Οι κυριότερες 

αναφορές διαφόρων κύριων πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν 

πρόσφατα στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

αναφέρονται ακολούθως: 

5.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΒΑΚ 

• Παρακολούθηση και Αξιολόγηση, έργο CH4LLENGE της ΕΕ 

• Επιλογή των πιο αποτελεσματικών μέτρων και πακέτων μέτρων, έργο CH4LLENGE 

της ΕΕ 

• Οδηγίες επικοινωνίας, έργο BUMP της ΕΕ 

• Οδηγίες ΣΒΑΚ για πολυκεντρικές περιοχές που αναπτύχθηκαν από το έργο Poly-

Sump της ΕΕ 

• Διαδικτυακό σεμινάριο: Καινοτόμες ιδέες και τρόποι αξιοποίησής τους, έργο Tide της 

ΕΕ 

5.2 ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

• Εγχειρίδιο για πόλεις, ελεγκτές ή συμβούλους για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων και 

ελέγχων με στόχο τη μέτρηση της απόδοσης των αστικών μεταφορών βάσει 20 

δεικτών, έργο EcoMobility-Shift   

• Έλεγχος αστικής κινητικότητας με βάση τη συνολική διαχείριση ποιότητας που 

αναπτύχθηκε από το έργο Quest της ΕΕ Quest 

• Πλαίσιο ελέγχου που περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές σε 11 γλώσσες, το οποίο 

αναπτύχθηκε από το έργο Advance της ΕΕ 

• Ερωτηματολόγιο αστικής κινητικότητας, 11 γλώσσες σε xls, το οποίο αναπτύχθηκε 

από το έργο Advance της ΕΕ 

• Συμβουλές για τις οδηγίες ΣΒΑΚ από το έργο PUMAS της ΕΕ 

5.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΒΑΚ (Η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ) 

• Μεθοδολογίες για ανάλυση κόστους-οφέλους και ανάλυση αποτελεσμάτων, έργο Tide 

της ΕΕ 

• Εργαλειοθήκη καινοτομίας: 15 εμπνευσμένα μέτρα μεταφορών που μπορούν να 

αλλάξουν την πόλη σας, έργο Tide της ΕΕ 

• Λύσεις αστικής κινητικότητας στους εξής τομείς: δημόσια μέσα μεταφοράς, υποδομές 

μεταφορών, αστική επιμελητεία, ολοκληρωμένος σχεδιασμός / σχέδια βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας, διαχείριση δικτύου και κινητικότητας, καθαρά οχήματα, έργο 

Solutions της ΕΕ 

• Σχεδιασμός σεμιναρίου κατάρτισης για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, 

έργο BUMP της ΕΕ 
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• Involving Stakeholders Toolkit on Organising Successful Consultations(en) 

(Αξιοποίηση εργαλειοθήκης ενδιαφερόμενων φορέων για την οργάνωση 

επιτυχημένων διαβουλεύσεων), Civitas 

• Ενημερώνοντας τον πολίτη: εργαλειοθήκη αποτελεσματικής επικοινωνίας και 

προώθησης, Civitas 

5.4 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ 

• 9 μελέτες περιπτώσεων από το έργο EcoMobility SHIFT 

• Σχέδια δράσης αστικής κινητικότητας και εκθέσεις από 46 πόλεις με πιστοποίηση από 

το έργο Quest της ΕΕ 

• Πολλές βέλτιστες πρακτικές στα έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε πόλεις του 

έργου CIVITAS της ΕΕ 

• Μέτρα βιώσιμης επίδειξης αστικής κινητικότητας και αποτελέσματα, Civitas 

• 9 τοπικά σχέδια δράσης που αναπτύχθηκαν από το έργο Advance 

5.5 ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΚ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

• Εκστρατεία βιώσιμης αστικής κινητικότητας ("Επιλέξτε το σωστό μείγμα")  

• Συμβουλευτική και θεματική ομάδα για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έργο Civitas της 

ΕΕ 

• Πλατφόρμα Civitas της ΕΕ για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών στην αστική 

κινητικότητα 

• Εθνικά δίκτυα πόλεων του Civinet που προωθούν την προσέγγιση του CIVITAS 

• Σχεδιασμός εκπαιδευτών βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην ΕΕ των 28, έργο 

Endurance της ΕΕ 

 

5.6 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΒΑΚ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΒΑΚ 

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ Μονάδα 
 Μέτρησης  

Μέτρηση Αποτελεσµατικότητας  

τιµή 
στόχος  
(3ετία) 

τιµή 
στόχος  
(5ετία) 

τιµή 
στόχος  
(10ετία)  

Άξονας Ι.  
Ανάδειξη ποδηλάτου 

και πεζής 
µετακίνησης ως 
πρωτεύουσες 

µορφές  αστικής 
κινητικότητας 

∆ηµιουργία δικτύου ασφαλών υποδοµών και 
υπηρεσιών ποδηλατικών διαδροµών 

km       

Προώθηση της αθλητικής ποδηλασίας και 
ανάπτυξη υπεύθυνων χρηστών ποδηλάτου σε 
περιοχές εκτός - εντός πόλης 

Αρ.       

Εξασφάλιση ενιαίου και ασφαλούς δικτύου 
πεζής µετακίνησης για όλους τους χρήστες 

Km       

Ανάπτυξη δικτύου ενοικίασης ποδηλάτων Αρ. 
∆ικτύων 
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Άξονας ΙΙ.  
Προώθηση της 

Ηλεκτροκίνησης 

Ανάπτυξη υποδοµών σταδιακής χρήσης 
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων (σηµεία φόρτισης / 
στάθµευσης) 

Αρ. 
Σηµείων 

      

∆ηµιουργία πλαισίου σταδιακής 
αντικατάστασης των συµβατικών λεωφορείων 
της ∆ιαδηµοτικής Συγκοινωνίας µε 
ηλεκτροκίνητα λεωφορεία 

Αρ. Οχηµ.        

Συνέργεια µε τον νέο Νόµο περί Ενεργειακών 
Κοινοτήτων (Ν.4513/2018) για την δηµιουργία 
αστικών σηµείων φόρτισης των 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων 

Αρ. 
Σηµείων 

      

Άξονας III. 
Βελτίωση Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης 
∆ηµοσίων 

Συγκοινωνιών 

Αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της αστικής, 
περιαστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας 
(αντικατάσταση µέσων) 

Αρ. Οχηµ.        

Σταδιακή αντικατάσταση των συµβατικών 
λεωφορείων µε µέσα χαµηλών εκποµπών 
CO2 µέχρι την σταδιακή και πλήρη 
αντικατάσταση από ηλεκτροκίνητα µέσα.   

Αρ. Οχηµ.        

Άξονας ΙV.  
Οργάνωση 

Μηχανοκίνητης 
Κυκλοφορίας 

Άρση κυκλοφοριακής συµφόρησης, 
παράνοµων οδηγικών συµπεριφορών και 
βελτίωση οδικής ασφάλειας – εντατικοποίηση 
δηµοτικής αστυνόµευσης      

Αρ. 
Ατυχηµ. 

      

∆ιαχείριση κυκλοφορίας εµπορευµατικών και 
άλλων βαρέων οχηµάτων ιδιαίτερα κατά τους 
θερινούς / τουριστικούς µήνες 

Αρ. 
Προγραµµ.  

      

Εφαρµογή συστηµάτων ελεγχόµενης 
στάθµευσης για την αποφυγή κυκλοφοριακής 
συµφόρησης εντός του αστικού ιστού  - 
Σύνδεση σταθµών ελεγχόµενης στάθµευσης 
µε µέσα συγκοινωνίας 

Αρ. 
Συστηµ. 

      

∆ηµιουργία νέων χώρων ελεγχόµενης 
στάθµευσης 

Αρ. Χώρων       

Αναδιάταξη της όδευσης σε συγκεκριµένα 
σηµεία της πόλης µε στόχο την 
αποσυµφόρησή τους κατά τις ώρες αιχµής 
κυρίως.  

Σχέδιο 
Όδευσης 

      

Άξονας V.  
Αναβάθµιση  της 

όψης της πόλης και 
της καθηµερινότητας 

των πολιτών της 

Ανάπτυξη ελκυστικού περιβάλλοντος προς 
προώθηση των ήπιων µορφών κινητικότητας 

Αρ. 
∆ράσεων 

      

Εξασφάλιση προσβασιµότητας όλων των 
µετακινουµένων στα διαθέσιµα µέσα και τα 
σηµεία ενδιαφέροντος της πόλης 

Αρ. 
µεταβολής 

      

Μείωση των επιπέδων περιβαλλοντικής 
όχλησης, αέριας ρύπανσης και ηχορύπανσης 
λόγω µηχανοκίνητης κυκλοφορίας, ιδιαίτερα 
κατά τις ώρες αιχµής 

Μέτρηση 
επιπτ. 

      

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρµογών 
ενηµέρωσης για τις διαθέσιµες εναλλακτικές 
αστικής κινητικότητας και οργάνωση των 
εφαρµογών στο αντίστοιχο web site του 
∆ήµου 

Αρ. 
εφαρµογών 
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∆ράσεις διαρκούς ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών προς την 
βιώσιµη αστική κινητικότητα 

Αρ. 
∆ράσεων 

      

∆ηµιουργία ∆ικτύου διαδροµών 
ενδιαφέροντος πολιτών (σύνδεση σηµείων 
άθλησης, αναψυχής, πολιτισµού, µε άξονες 
δηµόσιας συγκοινωνίας) 

Αρ. 
∆ικτύων 

      

Μείωση χρόνου διάρκειας αστικών 
διαδροµών – αναδιοργάνωση δροµολογίων 

Μέτρ. 
Χρόνου 
δροµολ. 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

Η Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ πρότεινε πολύ πριν η ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας καταστεί στην Ελλάδα «θεσμοθετημένη πολιτική προτεραιότητα», την 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της Αστικής Κινητικότητας σε τρεις διαφορετικές περιοχές στην 

Ελληνική νησιωτική χώρα (Ρόδος, Θήρα και Σύρος) και στην Κύπρο (Λεμεσός).  

Προτείνοντας ως μεθοδολογικό εργαλείο και εφαρμόζοντας στην πράξη τις βασικές 

κατευθυντήριες οδηγίες του European Local Transport Information System (ELTIS), ανέδειξε 

τις ιδιαιτερότητες κάθε νησιωτικού Δήμου που συμμετείχε στην Πράξη και διέγνωσε τα 

προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους προκειμένου κάθε 

περιοχή εφαρμογής να μπορέσει να αποκτήσει μακροπρόθεσμα ένα σύστημα βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας.  

Η Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ προχώρησε ένα βήμα ακόμη, προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις, 

χρηματοδοτώντας συγκεκριμένες δράσεις και αναπτύσσοντας ενιαία συλλογιστική σε κάθε 

περίπτωση, έτσι ώστε κάθε περιοχή να διανύσει ένα βήμα προς την υλοποίηση της ΒΑΚ, 

ανάλογα πάντα με τις ιδιαιτερότητές της, τους γεωγραφικούς και άλλους περιορισμούς, αλλά 

και την απουσία ενιαίου εθνικού πλαισίου στην Ελλάδα, το οποίο να θέτει αρχικά τις 

προτεραιότητες και μετά να διαθέτει το χρηματοδοτικό μέσο προκειμένου να υλοποιηθούν οι 

επιμέρους ενέργειες.  

Έτσι, αρχικά το Πράσινο ταμείο (μετά την υποβολή της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ) διέθεσε το ποσό 

των 9 εκ. € (60,000€ κατά μ.ο), ανά ΟΤΑ, προκειμένου αυτοί να υλοποιήσουν ΣΒΑΚ 

βασιζόμενοι στις οδηγίες της ELTIS.  

Τον Μάρτιο του 2019, νομοθετήθηκε (Ν.4599/2019) η βασική κατευθυντήρια οδηγία για την 

ανάπτυξη των ΣΒΑΚ, ενώ μέχρι σήμερα εκκρεμούν ακόμη οι ΚΥΑ που θα καθορίσουν με 

λεπτομέρεια το περιεχόμενο των ΣΒΑΚ, παρά το γεγονός ότι πλείστοι ΟΤΑ έχουν ήδη 

αναγνωρίσει ότι το μέσο κόστος υλοποίησης ενός πλήρως κοστολογημένου ΣΒΑΚ ανέρχεται 

σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ (μ.ο άνω των 100,000€ ανά ΟΤΑ), προχωρώντας στις 

σχετικές αναθέσεις υπηρεσιών. 

Σε όλο αυτό το πλαίσιο, η Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ κατάφερε με τον ελάχιστο δυνατό 

προϋπολογισμό να: 

- Διερευνήσει και να καταγράψει πλήρως και σε βάθος την υπάρχουσα κατάσταση σε 

τρεις διαφορετικούς νησιωτικούς ΟΤΑ με πολλά προβλήματα και διαφορετική δομή 

λειτουργίας των δημόσιων μεταφορικών τους συστημάτων,  

- Καταγράψει ένα ομοιόμορφο σχέδιο δράσεων, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και 

ιδιαιτερότητες των τριών αυτών ΟΤΑ 

- Προτείνει τις επόμενες δράσεις σε συνδυασμό με την χρήση των πόρων του Πράσινου 

Ταμείου για την εκπόνηση (ή αναθεώρηση των ΣΒΑΚ που έχουν εκπονηθεί), οι οποίες 

περιλαμβάνουν ενέργειες που ξεφεύγουν από μια υπηρεσία και απαιτούν την εμπλοκή 

Μελετητών συγκεκριμένων ειδικοτήτων (Συγκοινωνιολόγοι, Πολεοδόμοι, Χωροτάκτες, 

κλπ), ανεβάζοντας το συνολικό κόστος των μελετών σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες 

ευρώ. 
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- Διερεύνησε στις περιοχές εφαρμογής ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες μεταφορές, 

μη μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο), συνδυασμένες μεταφορές, οδική 

ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, 

διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών, προώθηση της 

ηλεκτροκίνησης, χρήση νέων τεχνολογιών και αξιοποίησε τον προϋπολογισμό κάθε 

εμπλεκόμενου ΟΤΑ υλοποιώντας δράσεις προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης 

των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της ενημέρωσης των τελικών χρηστών 

(κατοίκων και επισκεπτών) 

- Υλοποίησε εκτός των έργων ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, δράσεις αγοράς και 

ανανέωσης του στόλου των ΜΜΜ στον επικεφαλής εταίρο (Δήμο Ρόδου), και 

- Παρέδωσε σημαντικό υπόβαθρο ολοκλήρωσης των ΣΒΑΚ τα οποία μετά την 

ενσωμάτωση των οδηγιών των αναμενόμενων ΚΥΑ θα αποτελέσουν τα μεσο – 

μακροπρόθεσμα σχέδια των ΟΤΑ σε σχέση με την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.  

Στο επόμενο και τελευταίο Μέρος των παραδοτέων του Εταίρου 5 της Πράξης ΕΥ-

ΚΙΝΗΣΗ, θα μελετηθούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δράσεων ανάπτυξης 

και ενσωμάτωσης των νεών τεχνολογιών στην υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών των 

ΟΤΥΑ που συμμετέχουν στην πράξη και θα γίνει η τελική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της Πράξης συνολικά .    
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΒΑΚ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ      
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

Ο Δήμος Ρόδου στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα 

Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020, απευθύνεται στους πολίτες προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις τους 

αναφορικά με την επάρκεια, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών των δημοσίων μεταφορών.  
Απώτερος στόχος του ερωτηματολογίου είναι να αποτυπωθούν απόψεις, ιδέες και προτάσεις στα πλαίσια 

της διαρκούς αναζήτησης τρόπων και μέσων για την βελτίωση της ποιότητας των αστικών μεταφορών στα 

όρια του Δήμου.      

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο είναι απολύτως ανώνυμο, δεν περιλαμβάνει και δεν συλλέγει προσωπικά 

δεδομένα, ενώ τα αποτελέσματά του θα δημοσιοποιηθούν τόσο στην ιστοσελίδα του Δήμου, όσο και σε 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, περιλαμβανομένου του έντυπου και ηλεκτρονικού του Τοπικού και 
Περιφερειακού τύπου.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Φύλλο:  

Άνδρας    Γυναίκα:   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Ηλικία:  

15-29            30-44  45-59         60-74  >74  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Είστε: 
 

Μόνιμος κάτοικος της πόλης 

 

Μόνιμος κάτοικος του νησιού εκτός πόλης  

 

Επισκέπτης  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Αριθμός μελών νοικοκυριού : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    

5. Αριθμός οχημάτων νοικοκυριού : 

ΙΧ   Δίκυκλα   Ποδήλατα   Άλλο μέσο 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. Μορφωτικό Επίπεδο: 

Δημοτικό   Γυμνάσιο  Λύκειο                   Πανεπιστήμιο  

 

Αναλφάβητος   Μεταπτυχιακό/διδακτορικό 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

7. Απασχόληση: 

Άνεργος   Εργαζόμενος εκτός σπιτιού  Εργαζόμενος στο σπίτι 

 

Φοιτητής / Μαθητής   Συνταξιούχος   Οικιακά 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Οικογενειακό Εισόδημα: 

0 – 10.000   10.000 – 25.000                 25.000 – 40.000 

 

40.000 και άνω 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 

9. Τι μέσο χρησιμοποιείτε για τις καθημερινές μετακινήσεις σας; 

ΙΧ   Δίκυκλο     Ποδήλατο  Δημοτική Συγκοινωνία 

 

Ταξί   Βάδισμα/πεζή μετακίνηση 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10. Πόσες μετακινήσεις από και προς το σπίτι την ημέρα; 

Από το σπίτι   Προς το σπίτι 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11. Πρόσβαση σε ΙΧ (ως οδηγός ή ως επιβάτης) 

Ναι    Όχι  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

12. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ΙΧ για τη μετακίνησή σας.; 

Καθημερινά   Ορισμένες φορές μέσα στην εβδομάδα 

 

Ορισμένες φορές μέσα στο μήνα   Λιγότερο από 1 φορά το μήνα  

 

Πολύ σπάνια      Ποτέ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

13. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ποδήλατο ή βάδισμα για τη μετακίνησή σας; 

Καθημερινά   Ορισμένες φορές μέσα στην εβδομάδα 

 

Ορισμένες φορές μέσα στο μήνα   Λιγότερο από 1 φορά το μήνα  

 

Πολύ σπάνια   Ποτέ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Χρησιμοποιείτε τη Δημοτική Συγκοινωνία (Δ.Σ.) για τις μετακινήσεις σας; 

Ναι   Όχι 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

15. Πότε χρησιμοποιείτε πιο συχνά την Δημοτική Συγκοινωνία  

Όλο το χρόνο        Κατά τους χειμερινούς μήνες    Κατά τους θερινούς μήνες 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

16. Για ποιο σκοπό μετακίνησης χρησιμοποιείτε την Δημόσια Συγκοινωνία; 

Εργασία    Εκπαίδευση   Ψώνια 

 

Αναψυχή –Διασκέδαση- Αθλητισμός    Άλλο 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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17. Με ποια συχνότητα χρησιμοποιείτε την Δημόσια Συγκοινωνία?  

Καθημερινά    Ορισμένες φορές μέσα στην εβδομάδα 

 

Ορισμένες φορές μέσα στο μήνα    Λιγότερο από 1 φορά το μήνα  

 

Πολύ σπάνια    Ποτέ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

18. Ποια γραμμή Δημόσιας Συγκοινωνίας χρησιμοποιείτε για τις μετακινήσεις σας και πόσο 

συχνά; 

 

συχνά         αρκετά συχνά              σπάνια              ποτέ  

 

Γραμμή 1:             οτέ  

 

Γραμμή 2:                 

 

Γραμμή 3:               

 

Καμία 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

19. Πως αξιολογείτε γενικά την παροχή υπηρεσιών από την Δημοτική Συγκοινωνία (Δ.Σ.); 

Πολύ Καλή   Ικανοποιητική   Μέτρια 

 

Προβληματική 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

20. Δηλώστε την Ικανοποίησή σας αναφορικά με:  

 

Καθόλου Λίγο     Αρκετά Πολύ 

 

Συχνότητα Δρομολογίων  
 

Κάλυψη Δικτύου  

 

Ωράριο Δρομολογίων  

 

Χρόνος Αναμονής σε στάσεις  

 

Κατάσταση Στάσεων  

(καθαριότητα, προστασία) 

 

Προσβασιμότητα σε στάσεις  

 

Άνεση Μετακίνησης  

 

Σημεία Έκδοσης Εισιτηρίων 

 

Τιμή Εισιτηρίου  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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21. Πως ενημερώνεστε για τα δρομολόγια της Δ.Σ.; 

Διαδίκτυο   Τηλέφωνο  Άλλο τρόπο  Δεν ενημερώνομαι 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

22. Έχετε να προτείνετε κάποιο μέτρο για τη βελτίωσης της λειτουργίας των Δημοσίων 

Συγκοινωνιών στον Δήμο σας;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας! 

 



 
1 

 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 - 2020 
ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ  

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π4.5.1 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΡΟΔΟΣ, ΣΥΡΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

(ΛΕΜΕΣΟΣ) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

FREDERICK RESEARCH CENTER  

 

ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΣ 2019 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. Προοίμιο ................................................................................................................. 3 

2. Πρωτογενή Έρευνα στον Δήμο Ρόδου – Αποτελέσματα ................................ 4 

3. Πρωτογενή Έρευνα στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης .................................... 6 

4. Πρωτογενή Έρευνα στον Δήμο Θήρας .............................................................. 8 

5. Πρωτογενή Έρευνα στον Δήμο Λεμεσού ........................................................ 10 

 

 

 

 

  

  



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020  ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 2018 - 2019 

 

 

 Π4.5.1 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (ΘΗΡΑ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΡΟΣ, ΡΟΔΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΛΕΜΕΣΟΣ)  

3 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Το Παράρτημα αναφέρεται στην πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη από τους ερευνητές του 

Ερευνητικού Κέντρου Frederick στις περιοχές εφαρμογής, προκειμένου να εντοπιστούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δημοσίων μέσων μεταφοράς όπως τα βλέπουν και τα βιώνουν 

οι κάτοικοι ή οι μόνιμα διαμένοντες, ή οι επισκέπτες των περιοχών αυτών.   

Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται ερωτήσεις που στόχο έχουν την διερεύνηση της 

ικανοποίησης των ωφελούμενων από την ύπαρξη και λειτουργία των ΜΜΜ, ενώ αναφέρονται 

επίσης ερωτήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το επίπεδο 

γνωριμίας των κατοίκων με τα ΜΜΜ και φυσικά προτάσεις βελτίωσης της παρεχόμενης 

υπηρεσίας.  

Συγκεκριμένα η ποσοτική έρευνα έλαβε χώρα στον Δήμο Ρόδου και στον Δήμο Σύρου – 

Ερμούπολης, ενώ στον Δήμο Θήρας δεν αναφέρεται σχετική υπηρεσία ΜΜΜ ελεγχόμενη από 

τον Δημόσιο φορέα (ΟΤΑ ή εταιρεία ΟΤΑ). Αντίθετα, στον Δήμο Θήρας εκτελείται μεταφορικό 

έργο διασύνδεσης των χωριών εκτός της πόλης της Θήρας από τοπική Κοινοπραξία Ιδιωτικών 

Λεωφορείων (Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων), χωρίς πρακτική δυνατότητα 

ανάπτυξης δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας και για τον λόγο αυτό η Πράξη ΕΥΚΙΝΗΣΗ 

επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη συνεργειών Δήμου – ΚΤΕΛ για την ποιοτική αναβάθμιση της 

υπηρεσίας σε επίπεδο παροχής ενημέρωσης.  

Σε ότι αφορά τον Δήμο Λεμεσού μετά από 27 μήνες διαβούλευσης, ολοκληρώθηκαν οι Αρχές 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ το οποίο θα ενταχθεί στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης του συνόλου 

των Δήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες δημόσιας 

μεταφοράς.  

Συμπερασματικά, η Πράξη ΕΥΚΙΝΗΣΗ αντιμετώπισε τις ακόλουθες διακριτές περιπτώσεις 

Δημόσιων ΜΜΜ: 

- Στον Δήμο Ρόδου, όπου το μεταφορικό έργο εκτελείται με εταιρεία του Δήμου Ρόδου 

(ΡΟΔΑ), 

- Στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, όπου το μεταφορικό έργο εκτελείται σε συνεργασία 

με το τοπικό ΚΤΕΛ (πάροχος υπηρεσίας ενώ τα μεταφορικά μέσα παρέχονται σε 

μεγάλο βαθμό από τον Δήμο), 

- Στον Δήμο Θήρας, όπου δεν υπάρχει δημόσιο μεταφορικό έργο και  

- Στον Δήμο Λεμεσού, όπου εκτελείται έργο στα πλαίσια της Κυπριακής Δημοκρατίας με 

στόχο την αναβάθμιση συνολικά του δικτύου και των υπηρεσιών ΜΜΜ. Στην 

περίπτωση του Δήμου Λεμεσού η Πράξη ΕΥΚΙΝΗΣΗ συνέβαλε στην επέκταση του 

δικτύου ενημέρωσης και αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών.         

Στην συνέχεια αναφέρονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που έλαβαν χώρα από 

τους ερευνητές του Ερευνητικού Κέντρου Frederick κατά την περίοδο υλοποίησης της Πράξης 

ΕΥΚΙΝΗΣΗ.    
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2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στον Δήμο Ρόδου διακινήθηκαν πρωτογενή ερωτηματολόγια και σταχυολογήθηκαν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν: 

- Άνδρες σε ποσοστό 44% και  

- Γυναίκες σε ποσοστό 56% 

Η ηλικιακή ομάδα που ανταποκρίθηκε στην έρευνα αφορούσε:  

- Την ομάδα 45-59 σε ποσοστό 55,55%, και δευτερευόντως  

- Την ομάδα 30-44 σε ποσοστό 38% 

Ποσοστό 83,3% αφορούσε μόνιμους κατοίκους ενώ ποσοστό 16,7% των απαντήσεων 

αφορούσε επισκέπτες του νησιού.  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανήκαν σε οικογένειες με 1-2 μέλη σε ποσοστό 33,3% ενώ σε 

πολυμελείς οικογένειες (άνω των 4 ατόμων) ανήκε ποσοστό 66,7%. 

Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του ΙΧ στο δείγμα, αφού σε ποσοστό 94,4% οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα απάντησαν θετικά στην χρήση ΙΧ (ιδιόχρηση ή πρόσβαση).  

Τα δίκυκλα ακολουθούν σε ποσοστό 44,4% (παράλληλα με ΙΧ), καταδεικνύοντας ότι 

αποτελούν την αμέσως πιο ελκυστική πρακτική μετακίνησης, ενώ το ποδήλατο αναφέρεται 

από το 22% του δείγματος (παράλληλα με ΙΧ και δίκυκλα).  

Οι ερωτώμενοι γενικά διαθέτουν σημαντικό γνωστικό υπόβαθρο, αφού 66,7% διαθέτουν 

πτυχίο Ανώτατης Εκπαιδευτικής βαθμίδας, με το αντίστοιχο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 

κινείται στο 33,3%.  

Το μέσο εισόδημα του δείγματος κινείται μεταξύ 10-25.000 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ ίσο 

ποσοστό (16,7%) κινείται σε μεγαλύτερο εισόδημα (25 – 40.000 ευρώ) και μικρότερο εισόδημα 

(0-10.000 ευρώ).  

Σε ότι αφορά το μέσο μετακίνησης που χρησιμοποιεί το δείγμα, παρουσιάζεται συντριπτική 

υπεροχή του ΙΧ σε ποσοστό 77% με το δίκυκλο να ακολουθεί σε ποσοστό 27% (συνδυασμένη 

χρήση με ΙΧ). Το βάδισμα επιλέγεται σε ποσοστό 16,7%, ενώ η προτίμηση σε ΜΜΜ αφορά 

μόλις ποσοστό 5,6%, δείγμα της εξάρτησης από το ΙΧ ακόμα και σε νησιωτικές περιοχές που 

το βάδισμα και το ποδήλατο ενδείκνυνται ως τρόποι μετακίνησης.  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δείχνουν τάση υιοθέτησης της μετακίνησης με ΜΜΜ για τις 

καθημερινές τους ανάγκες, είτε για όλο τον χρόνο (22%), είτε εποχιακά (27%). Η επιλογή των 

ΜΜΜ γίνεται για λόγους εκτός εργασίας (αναψυχή ή ψώνια), όπου προφανώς η ακρίβεια 

διαδραματίζει τον σπουδαιότερο ρόλο, οπότε η επιλογή του ΜΜΜ κρίνεται ως χαμηλής 

γενικότερα διαβάθμισης υποκρύπτοντας έλλειψη αξιοπιστίας.  

Η γενικότερη αξιολόγηση των ΜΜΜ κρίνεται ως προβληματική (ποσοστό 38,9% του 

δείγματος), μέτρια σε ποσοστό 33,3% και ικανοποιητική κρίνεται μόλις από το 16,7% του 

δείγματος.  



Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020  ΠΡΑΞΗ: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 2018 - 2019 

 

 

 Π4.5.1 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (ΘΗΡΑ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΡΟΣ, ΡΟΔΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΛΕΜΕΣΟΣ)  

5 

Αναφορικά με τις ερωτήσεις αξιολόγησης των ΜΜΜ παρατηρούνται γενικότερα αρνητικά 

σχόλια που όμως υποκρύπτουν σχετική προκατάληψη, αφού ο βαθμός χρήσης των ΜΜΜ 

βρίσκεται αρκετά χαμηλά. Ο σχολιασμός περί προκατάληψης τεκμηριώνεται κυρίως λόγω των 

ακραία απορριπτικών απαντήσεων που προκύπτουν από τους μη χρήστες των ΜΜΜ σε 

αντίθεση με το ποσοστό ικανοποίησης που εκφράζει το τμήμα του δείγματός που κάνει χρήση 

των σχετικών υπηρεσιών.  

Αναλυτικότερα:  

- Η Συχνότητα Δρομολογίων κρίνεται «Λίγο ή καθόλου» ικανοποιητική από το 72,2% 

του δείγματος, με την επιλογή «Αρκετά» να συγκεντρώνει μόλις το 11,1% των 

προτιμήσεων.  

- Αναφορικά με την κάλυψη του δικτύου το 44,4% κρίνει αρνητικά το επίπεδο κάλυψης, 

ενώ εξίσου σημαντικό ποσοστό 38,9% βρίσκει την κάλυψη του δικτύου επαρκή και 

ικανοποιητική.  

- Αρνητικά σε ποσοστό 66,7% κρίνεται και το θέμα του ωραρίου των δρομολογίων σε 

αντίθεση με ποσοστό 16,7% που το βρίσκει ικανοποιητικό.  

- Ποσοστό 61,1% βρίσκει υπερβολικό τον χρόνο αναμονής στις στάσεις, με ποσοστό 

16,7% να υιοθετεί θετική στάση.  

- Αναφορικά με την κατάσταση των στάσεων, ποσοστό 61,1% την κρίνει αρνητικά, ενώ 

ποσοστό 16,7% βρίσκει τις στάσεις σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

- Αναφορικά με την προσβασιμότητα στις στάσεις ποσοστό 22,2% κρίνει ότι ο βαθμός 

πρόσβασης είναι ικανοποιητικός, ενώ ποσοστό υψηλό (61,1%) κρίνει ότι η 

προσβασιμότητα είναι προβληματική.  

- Σχετικά με την άνεση μετακίνησης με τα ΜΜΜ, ποσοστό 50% κρίνει ότι τα ΜΜΜ δεν 

προσφέρουν την απαιτούμενη άνεση, ενώ σημαντικό ποσοστό 33,3% κρίνει ότι η 

άνεση των σχετικών μέσων είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

- Αρνητική εικόνα επικρατεί αναφορικά με τα σημεία έκδοσης εισιτηρίων, αφού ποσοστό 

61,1% βρίσκει μη επαρκή τα σημεία διάθεσης των εισιτηρίων, ενώ μικρό ποσοστό 

16,7% υιοθετεί θετική στάση απέναντι στο θέμα. 

- Αναφορικά με την τιμή των εισιτηρίων ποσοστό 50% τα βρίσκει ακριβά, ενώ ποσοστό 

33,3% βρίσκει την τιμή διάθεσης ικανοποιητική. 

Στο κύριο ερώτημα για την ενημέρωση των δρομολογίων ένα σημαντικό ποσοστό 38,9% 

αναφέρει ότι δεν ενημερώνεται για τα δρομολόγια, προφανώς λόγω μη χρήσης του μέσου ή 

και λόγω υπαρκτού λόγου μη ενημέρωσης, αφού οι απαντήσεις που απαντούν θετικά 

αναφέρουν μοιρασμένες απαντήσεις για ενημέρωση μέσω τηλεφώνου (16,7%) και διαδικτύου 

(27,8%).  

Σε απάντηση του προβληματισμού για την ενημέρωση η Πράξη ΕΥΚΙΝΗΣΗ συμβάλλει τα 

μέγιστα, αφού σημαντικό μέρος του έργου αναφέρεται στην διαδικασία ενημέρωσης και 

φυσικά στην αναβάθμιση των στάσεων.  

Στα ελεύθερα σχόλια των συμμετεχόντων στην έρευνα ξεχωρίζουν οι αναφορές για ελλείψεις 

σε πληροφόρηση, συχνότητα και προσβασιμότητα, ενώ αναφορές υπάρχουν επίσης σχετικά 
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με την ανάγκη ανανέωσης του στόλου, γεγονός που επιχειρείται μέσω της Πράξης 

ΕΥΚΙΝΗΣΗ, έστω και σε μικρό βαθμό. 

Οι προτάσεις για αγορά mini bus σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δικτύου αυτόματων 

πωλητών συμπληρώνουν την εικόνα των ερωτώμενων για τα ΜΜΜ του Δήμου Ρόδου.  

Συμπερασματικά, τα σχόλια και τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα Πράξεων όπως 

η ΕΥΚΙΝΗΣΗ, ενώ ζητήματα χρήσης (ή ενθάρρυνσης για χρήση) των ΜΜΜ απαιτούν 

ευρύτερη προσπάθεια αλλαγής συμπεριφοράς και στάσης ζωής.              

      

3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  

Στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης διακινήθηκαν πρωτογενή ερωτηματολόγια και 

σταχυολογήθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν: 

- Άνδρες σε ποσοστό 66,7% και  

- Γυναίκες σε ποσοστό 33,3% 

Η ηλικιακή ομάδα που ανταποκρίθηκε στην έρευνα αφορούσε:  

- Την ομάδα 45-59 σε ποσοστό 33,5%, και δευτερευόντως  

- Την ομάδα 30-44 σε ποσοστό 30% 

- Την ομάδα 60-74 σε ποσοστό 20% και  

- Την ομάδα 15-29 ετών σε ποσοστό 16,7% 

Ποσοστό 36,7% αφορούσε μόνιμους κατοίκους ενώ ποσοστό 36,7% των απαντήσεων 

αφορούσε επισκέπτες του νησιού και ποσοστό 30% κατοίκους του νησιού εκτός της πόλης 

της Ερμούπολης.   

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανήκαν σε οικογένειες με 1-2 μέλη σε ποσοστό 26,7% ενώ σε 

πολυμελείς οικογένειες (άνω των 4 ατόμων) ανήκε ποσοστό 73,3%. 

Αξιοσημείωτη και στην περίπτωση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης είναι η συμμετοχή του ΙΧ 

στο δείγμα, αφού σε ποσοστό 100% οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν θετικά στην 

χρήση ΙΧ (ιδιόχρηση ή πρόσβαση).  

Τα δίκυκλα ακολουθούν σε ποσοστό 53,3% (παράλληλα με ΙΧ), καταδεικνύοντας ότι 

αποτελούν την αμέσως πιο ελκυστική πρακτική μετακίνησης, ενώ το ποδήλατο αναφέρεται 

από το 36,7% του δείγματος (παράλληλα με ΙΧ και δίκυκλα).  

Οι ερωτώμενοι γενικά διαθέτουν σημαντικό γνωστικό υπόβαθρο, αφού 63,3% διαθέτουν 

πτυχίο Ανώτατης Εκπαιδευτικής βαθμίδας, με το αντίστοιχο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 

κινείται στο 36,7%.  

Ποσοστό 23,3% αναφέρουν μέσο ετήσιο εισόδημα μεταξύ 10-25.000 ευρώ σε ετήσια βάση, 

ενώ ποσοστό 46,7% κινείται σε μεγαλύτερο εισόδημα μεταξύ 25 – 40.000 ευρώ, ενώ άνω των 

40.000 ευρώ ετησίως δηλώνει το 30% των ερωτώμενων.  
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Σε ότι αφορά το προτιμώμενο μέσο μετακίνησης που χρησιμοποιεί το δείγμα, παρουσιάζεται 

συντριπτική υπεροχή του ΙΧ σε ποσοστό 37% με το δίκυκλο να ακολουθεί ενώ το βάδισμα 

αποτελεί μειοψηφική επιλογή σε ποσοστό 16,7%, γεγονός που εν μέρει αιτιολογείται από το 

ανισόπεδο γεωγραφικό ανάπτυγμα της πόλης.  

Η συχνότητα χρήσης των ΜΜΜ αναφέρεται ως περιστασιακή από μεγάλο ποσοστό των 

ερωτώμενων (75%) γεγονός που δείχνει την προτίμηση του μέσου στην περιοχή.    

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δείχνουν τάση υιοθέτησης της μετακίνησης με ΜΜΜ για τις 

καθημερινές τους ανάγκες, είτε για όλο τον χρόνο (40%), είτε εποχιακά (33%). Η επιλογή των 

ΜΜΜ γίνεται για λόγους εκτός εργασίας (αναψυχή ή ψώνια), όπου προφανώς η ακρίβεια 

διαδραματίζει τον σπουδαιότερο ρόλο, οπότε η επιλογή του ΜΜΜ κρίνεται ως χαμηλής 

γενικότερα διαβάθμισης υποκρύπτοντας έλλειψη αξιοπιστίας.  

Η γενικότερη αξιολόγηση των ΜΜΜ κρίνεται ως ικανοποιητική (ποσοστό 56,7% του 

δείγματος), μέτρια σε ποσοστό 10% και προβληματική μόλις από το 6,7% του δείγματος.  

Αναφορικά με τις ερωτήσεις αξιολόγησης των ΜΜΜ παρατηρούνται γενικότερα θετικά σχόλια 

αφού ο βαθμός χρήσης των ΜΜΜ βρίσκεται αρκετά ψηλά και μάλιστα με την ιδιαιτερότητα της 

μη παροχής αντιτίμου για την δημόσια μεταφορά (δωρεάν).  

Αναλυτικότερα:  

- Η Συχνότητα Δρομολογίων κρίνεται «Λίγο ή καθόλου» ικανοποιητική μόλις από το 

13,3% του δείγματος, με την επιλογή «Αρκετά» να συγκεντρώνει το 60,0% των 

προτιμήσεων.  

- Αναφορικά με την κάλυψη του δικτύου το 30,3% κρίνει αρνητικά το επίπεδο κάλυψης, 

ενώ ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό 43,3% βρίσκει την κάλυψη του δικτύου επαρκή και 

ικανοποιητική.  

- Αρνητικά σε ποσοστό μόλις 10% κρίνεται το θέμα του ωραρίου των δρομολογίων σε 

αντίθεση με ποσοστό 66,7% που το βρίσκει ικανοποιητικό.  

- Ποσοστό σχετικά χαμηλό 16,7% βρίσκει υπερβολικό τον χρόνο αναμονής στις στάσεις, 

με ποσοστό 60% να υιοθετεί θετική στάση.  

- Αναφορικά με την κατάσταση των στάσεων, ποσοστό 70% την κρίνει αρνητικά, ενώ 

ποσοστό μόλις 3% εκδηλώνεται θετικά και βρίσκει τις στάσεις σε ικανοποιητικό 

επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώνει το μέτρο προτεραιότητας των δράσεων της 

Πράξης ΕΥΚΙΝΗΣΗ.   

- Αναφορικά με την προσβασιμότητα στις στάσεις ποσοστό 53,3% κρίνει ότι ο βαθμός 

πρόσβασης είναι ικανοποιητικός, ενώ ποσοστό σχετικά υψηλό 26,7% κρίνει ότι η 

προσβασιμότητα είναι προβληματική.  

- Σχετικά με την άνεση μετακίνησης με τα ΜΜΜ, ποσοστό 70% κρίνει ότι τα ΜΜΜ 

προσφέρουν την απαιτούμενη άνεση, ενώ ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό 6,7% κρίνει ότι 

η άνεση των σχετικών μέσων δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

- Θετική εικόνα επικρατεί αναφορικά με τα σημεία έκδοσης εισιτηρίων, αφού ποσοστό 

56,7% βρίσκει επαρκή τα σημεία διάθεσης των εισιτηρίων, ενώ μικρό ποσοστό 20,0% 

υιοθετεί αρνητική στάση απέναντι στο θέμα. 
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- Αναφορικά με την τιμή των εισιτηρίων επισημαίνεται η δωρεάν μετακίνηση, γεγονός 

που σαφώς αφήνει ικανοποιημένους τους χρήστες των ΜΜΜ, αφήνοντας ερωτηματικό 

την δυνατότητα συνέχισης της προσφοράς λόγω ανάγκης για ετήσια επιχορήγηση από 

τον ΟΤΑ.  

Στο κύριο ερώτημα για την ενημέρωση των δρομολογίων ένα σημαντικό ποσοστό 30,5% 

αναφέρει ότι ενημερώνεται για τα δρομολόγια μέσω διαδικτύου και εν συνεχεία από μη 

διευκρινιζόμενη πηγή, ενώ αναφέρονται και σε μειοψηφικό ποσοστό η τηλεφωνική ενημέρωση 

με αρκετούς ερωτώμενους να μην απαντούν στην ερώτηση.  

Σε απάντηση των κυριότερων προβλημάτων που αφορούν την κατάσταση των στάσεων και 

σε μικρότερο βαθμό την ποιότητα της μεταφορικής υπηρεσίας, τονίζεται η συμβολή της 

Πράξης ΕΥΚΙΝΗΣΗ η οποία συμβάλλει τα μέγιστα, αφού σημαντικό μέρος του έργου 

αναφέρεται στην διαδικασία ενημέρωσης και φυσικά στην αναβάθμιση των στάσεων.  

Στα ελεύθερα σχόλια των συμμετεχόντων στην έρευνα, ξεχωρίζουν τα ελλείμματα υποδομών 

(στάσεις) και οι αναφορές για άμεση πληροφόρηση.   

Συμπερασματικά, τα σχόλια και τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την καλή λειτουργία της δημόσιας 

μετακίνησης στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και την αναγκαιότητα Πράξεων όπως η 

ΕΥΚΙΝΗΣΗ, ενώ ζητήματα χρήσης (ή ενθάρρυνσης για χρήση) των ΜΜΜ ή και των 

εναλλακτικών προσεγγίσεων (βάδισμα, ποδήλατο), απαιτούν ευρύτερη προσπάθεια αλλαγής 

συμπεριφοράς και στάσης ζωής, αλλά και υποδομών οι οποίες θα εξασφαλίζουν πρόσβαση 

και ασφάλεια στους χρήστες.                

 

 

4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ 

Ήδη αναφέρθηκε ότι ο Δήμος Θήρας δεν παρέχει ΜΜΜ οπότε δεν αξιολογείται η υπηρεσία 

μέσα από ποσοτική έρευνα. Αντίθετα, υπήρξε ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις τόσο με την 

Δημοτική Αρχή, όσο και με το τοπικό ΚΤΕΛ, το οποίο έθεσε το ζήτημα αφενός μεν της 

ικανοποιητικής κάλυψης του δικτύου, αφετέρου δε την έλλειψη πληροφόρησης για τα 

δρομολόγια και τον εκσυγχρονισμό των στάσεων, γεγονός που η Πράξη ΕΥΚΙΝΗΣΗ 

προσπαθεί να καλύψει στο αντίστοιχο μέτρο και βαθμό.     

Η γενικότερη βιβλιογραφική αναφορά για την Σαντορίνη κατέδειξε μη διαχειρίσιμο το 

πρόβλημα του συνωστισμού στο νησί. Σύμφωνα με Μελέτη ερευνητικής ομάδας, με 

επικεφαλής την Beata Tuszyńska, για λογαριασμό της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Σαντορίνη αποτελεί, αν και μοναδική περίπτωση για την 

Ελλάδα, χαρακτηριστικό παράδειγμα του φαινομένου του υπερτουρισμού, αφού αντιστοιχούν 

108 τουρίστες για κάθε 100 κατοίκους.  

Σύμφωνα με τα στατιστικά, το 2017 η Σαντορίνη κατέγραψε 5,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, 

σε αντίθεση με τα 3,3 εκατομμύρια του 2012. Οι αφίξεις, συν τα ημερήσια ταξίδια άγγιξαν τα 2 

εκατομμύρια, ενώ στον τομέα της κρουαζιέρας, 636 πλοία κατέπλευσαν το 2015, 
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μεταφέροντας 790.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 7% από το 2014, που μεταφράζεται 

σε περισσότερους από 2.000 επισκέπτες ανά ημέρα και κορυφώσεις, μέχρι και 18.000 

επισκέπτες ανά ημέρα, ανάλογα με το μήνα της τουριστικής περιόδου. Λόγω του πλαφόν στην 

κρουαζιέρα, που τέθηκε σε ισχύ, οι αφίξεις από τα κρουαζιερόπλοια παρέμειναν σταθερές το 

2016, ενώ μειώθηκαν στις 620.000 το 2017. 

Η Σαντορίνη έχει περίπου 15.500 κατοίκους και εκτείνεται σε μία περιοχή 76 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Το 2017, σε κάθε 100 κατοίκους αναλογούσαν 97 τουρίστες ανά ημέρα, ενώ η 

πυκνότητα των τουριστών άγγιξε τους 198 τουρίστες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Αν 

περιληφθούν και οι 620.000 επισκέπτες της κρουαζιέρας, η αναλογία διαμορφώνεται σε 107.8 

τουρίστες ανά 100 κατοίκους και η πυκνότητα 220,6 τουρίστες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

 

Σύμφωνα δε με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που λαμβάνεται υπόψιν στην ευρωπαϊκή 

έκθεση, το 15% της συνολικής επιφάνειας του νησιού αποτελείται από οικοδομημένες 

περιοχές, σε αντίθεση με το μέσο όρο του 1%, που ισχύει για το μέσο ελληνικό νησί. Τέλος, ο 

ετήσιος τζίρος από τον τουρισμό, υπολογίζεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο. 

Οι κυριότερες επιπτώσεις, όπως αναλύονται στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

αφορούν σε: 

- Παρείσφρηση των επισκεπτών σε οικισμούς 

- Υπερβολικός αριθμός κρουαζιεροπλοίων 

- Υψηλή αναλογία τουριστών/κατοίκων 

- Περιβαλλοντικά προβλήματα 

- Οι τουρίστες διαμαρτύρονται για τους τουρίστες 

- Συμφόρηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

Η γενικότερη συμφόρηση στο νησί, αποτελεί πρόβλημα και για τους ίδιους τους τουρίστες. 

Βιώνουν προβλήματα, σε σχέση με την κίνηση, τον συνωστισμό, τη διαχείριση των 

απορριμμάτων, αλλά και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, με συνέπεια έναν 

ενδεχομένως αρνητικό αντίκτυπο μελλοντικά στην ελκυστικότητα του προορισμού. 

Οι συχνότερες ανησυχίες και αντιδράσεις, από την πλευρά των ντόπιων, έχουν να κάνουν με 

το κυκλοφοριακό, τον υπερπληθυσμό και τον συνωστισμό σε εγκαταστάσεις και 

υποδομές, ελλείψεις σε νερό και ρεύμα, πολιτιστική υποβάθμιση, καθώς και τη γρήγορη 

εξάπλωση των καταλυμάτων τύπου AirBnB. Το τελευταίο δε έχει σημαντικές οικονομικές 

συνέπειες μόνο για τους ντόπιους, αλλά και για τους εποχιακούς εργαζόμενους, καθώς τα 

καταλύματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης κάνουν στους ιδιοκτήτες κατοικιών περισσότερο 

ελκυστική μία μίσθωση ανά διανυκτέρευση σε τουρίστες, παρά τη μίσθωση ανά μήνα σε 

εργαζόμενους, οι οποίοι εν τέλει πασχίζουν να βρουν κάποιο οικονομικό μέρος, ώστε να 

ζήσουν. 

Όλες οι πηγές συμφωνούν στο ότι η Σαντορίνη είναι ο προορισμός που ηγείται ανάμεσα στους 

ελληνικού προορισμούς, και μεταξύ των κυριότερων επιπτώσεων του υπερτουρισμού στη 

Σαντορίνη, αναφέρουν πως είναι η υπερεκμετάλευση, η εξαθλίωση του περιβάλλοντος, ο 

όγκος των αποβλήτων, η τρομακτική πίεση στις ανεπαρκείς υποδομές, η πίεση στα 
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πεπερασμένα αποθέματα νερού, αλλά και ενέργειας, κοινωνικές επιπτώσεις, αλλά και 

περιβαλλοντικές συνέπειες λόγω του τουρισμού κρουαζιέρας. 

Σε ότι αφορά τις δημόσιες μεταφορές, η έλλειψη χώρου ιδίως στην πρωτεύουσα αλλά και στα 

Φηρά, δημιουργούν συνθήκες κυκλοφοριακής ασφυξίας και για τον λόγο αυτό δεν γίνονται 

σκέψεις για επιπλέον δρομολόγηση ΜΜΜ, αλλά αρκούνται στις υφιστάμενες υπηρεσίες που 

προσφέρονται από το τοπικό ΚΤΕΛ, του οποίου οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται στα πλαίσια της 

Πράξης ΕΥΚΙΝΗΣΗ.   

 

5. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων το 2017 προχώρησε στην χρηματοδότηση μελέτης για την ανάπτυξη 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τη Λεμεσό ποσού €630.860,000 (χωρίς 

ΦΠΑ). Η μελέτη διάρκειας 23 μηνών ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019 και κατά την διάρκειά 

της υπήρξαν πέντε περίοδοι διαβούλευσης, Τα κυριότερα σημεία της Μελέτης είναι:  

- Η πεζοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας  

- Η μονοδρόμηση της Λεωφ. Αγίας Φυλάξεως νοτίως της Μακαρίου, μετατρεπόμενη σε 

ρεύμα ανόδου προς την Μακαρίου, όπως και η λεωφόρος Λεοντίου, με κατεύθυνση 

από το παλιό νοσοκομείο προς τον κόμβο Πολεμιδιών. 

- Μονοδρόμηση επίσης της οδού Γλάδστωνος και της 16ης Ιουνίου 1943 από τον 

Πεντάδρομο μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και η οδός Ναβαρίνου, στην 

αντίθετη κατεύθυνση προς την Τζαμούδα.  

Όλα τα προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούν στον περιορισμό της χρήσης του ιδιωτικού 

οχήματος από τους πολίτες και την ενθάρρυνση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.  

- Δημιουργούνται λεωφορείο-λωρίδες στον παραλιακό, σε πρώτη φάση από το Crown 

Plaza μέχρι το παλιό λιμάνι, στις μονοδρομημένες Αγίας Φυλάξεως και Θεσσαλονίκης 

νοτίως πάντα της Μακαρίου, καθώς και στην Αγίας Ζώνης.  

- Αυξάνεται η συχνότητα των δρομολογίων - κάθε δέκα λεπτά τουλάχιστον - ειδικά στους 

κάθετους άξονες προς το κέντρο και θα επεκταθούν οι ώρες λειτουργίας των 

λεωφορείων μέχρι τις 12 τα μεσάνυκτα, ενώ στον παραλιακό θα εκτελούνται 

δρομολόγια, σχεδόν ολόκληρο το 24ώρο. 

- Δεν ευνοείται η δημιουργία τραμ στην Λεμεσό, καθώς κρίνεται ασύμφορο για τα 

δεδομένα της πόλης.  

- Το κοινό που επιθυμεί να μεταβεί εύκολα και γρήγορα στο κέντρο θα μπορεί να 

σταθμεύει το όχημα του στους πέντε σταθμούς park-and-ride που προγραμματίζεται 

να δημιουργηθούν βόρεια (απέναντι από τον Άγιο Αρσένιο), ανατολικά και δυτικά του 

κέντρου της πόλης (κοντά στην συμβολή Σπύρου Κυπριανού και Ομονοίας).  

Σε ότι αφορά το ιστορικό κέντρο:  
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- Προσβάσιμες στα ιδιωτικά οχήματα θα παραμείνουν μόνο οι οδοί Ελευθερίας και 

Ειρήνης, οι οποίες θα μονοδρομηθούν σε όλο το μήκος τους, ως ρεύματα ανόδου από 

την οδό Αγκύρας προς τις οδούς Ναβαρίνου και Γλάδστωνος.  

- Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο θα επιτρέπεται μόνο η είσοδος λεωφορείων, οχημάτων 

τροφοδοσίας και οχημάτων που ανήκουν σε μόνιμους κάτοικους της περιοχής. 

- Ανατολικά της Ανεξαρτησίας προγραμματίζονται παρόμοιες παρεμβάσεις, καθώς 

πέραν της οδού Βασίλειου Μακεδόνος που θα χρησιμοποιείται ως ρεύμα ανόδου από 

την οδό Αγίου Ανδρέου προς την Γλάδστωνος και την οδό Ζήνωνος που θα 

χρησιμοποιείται ως ρεύμα καθόδου, οι υπόλοιποι δρόμοι της περιοχής μέχρι την οδό 

Καραϊσκάκη που μετατρέπεται επίσης σε μονόδρομο προς την οδό Γλάδστωνος, θα 

κλείσουν για τα ΙΧ. 

- Εγκαταλείπονται τα σχέδια του Δήμου Λεμεσού για κατασκευή υπογείου χώρου 

στάθμευσης στην οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Επί της οδού Θεμιστοκλέους θα 

λειτουργήσει ο κεντρικός σταθμός λεωφορείων.  

Κατά την τελευταία διαβούλευση του Σχεδίου ΣΒΑΚ (31.05.2019) πριν την έγκρισή του, 

εκφράστηκαν ανησυχίες του κοινού ως προς την αποτελεσματικότητα των δράσεων που 

περιλαμβάνονται στο ΣΒΑΚ το οποίο θέτει ως στόχο υλοποίησης το έτος 2030.  

Το κοινό εξέφρασε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του, τόσο για την εφαρμογή του 

ΣΒΑΚ, όσο και για την περίοδο υλοποίησής τους.  

Κάθετοι εναντίον του σχεδίου τάχθηκαν οι καταστηματάρχες που υποστήριξαν ότι η χρονική 

περίοδος μέχρι να υλοποιηθεί το έργο θα φέρει ανυπολόγιστες ζημιές στις επιχειρήσεις τους, 

τονίζοντας ότι δεν μπορούν να αντέξουν ακόμη ένα οικονομικό πλήγμα, μετά την οικονομική 

κρίση, αλλά και τα μακροχρόνια έργα των δημοσίων έργων (όπως για παράδειγμα τα έργα 

στην οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου). 

Αντιδράσεις υπήρξαν ιδιαίτερα όσον αφορά στην πεζοδρομοποίηση των κεντρικών οδών, στο 

θέμα των χώρων στάθμευσης, αλλά και στο θέμα των υψηλών θερμοκρασιών της Κύπρου, 

που δεν αφήνουν περιθώρια στους πολίτες για άνετη πεζή διακίνηση στην πόλη, όπως 

προνοεί το σχέδιο. 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Κατοίκων και Φίλων του Ιστορικού Κέντρου Λεμεσού εκφράστηκαν 

ανησυχίες για την εφαρμογή του έργου και της μετέπειτα πορείας τους, σημειώνοντας ότι το 

κέντρο της Λεμεσού δεν αντέχει μια «δεύτερη Σαριπόλου» και το χάος που επικρατεί σε αυτή. 

Βέβαια, το ΣΒΑΚ Λεμεσού ακόμα δεν έχει διανύσει ούτε τον πρώτο μήνα του σταδίου 

υλοποίησής του οπότε τα πρώτα συμπεράσματα αναμένονται να εμφανιστούν τα προσεχή 

έτη.  

Η Μελετητική Ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου Frederick συμμετείχε (ως μέρος της 

Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Κύπρου) σε όλα τα στάδια της διαβούλευσης και αναμένει την 

πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να συμβάλλει στις απαραίτητες 

διορθώσεις με εναλλακτικές προσεγγίσεις.     
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