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Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου (1)



Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου (2)



Αποτέλεσμα ενός ΣΒΑΚ

Μέτρα πολιτικής ή στρατηγικής >> προωθούν συγκεκριμένες πολιτικές ή 
έργα π.χ. για την ενίσχυση ενός μέσου, όπως σχέδια δράσης για προώθηση 
ποδηλάτου ή ΜΜΜ ή οδικής ασφάλειας, ή θέσπιση ΚΙΝΗΤΡΩΝ για αλλαγή 
επιλογών μετακίνησης (σε επιχειρήσεις, ιδιώτες).

Μέτρα διαχείρισης κινητικότητας, προμήθειες & επικοινωνιακά >> 
επιχειρούν να επικοινωνήσουν διαφορετικές λογικές | π.χ. καμπάνια
ενημέρωσης, υπηρεσία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, έξυπνες υπηρεσίες, 
κοινής χρήσης ποδήλατα, νέες στάσεις ΜΜΜ, τηλεματική, ίδρυση δημοτικής 
συγκοινωνίας.

Έργα υποδομής >> έργο, παρέμβαση, προμήθεια | π.χ. μονοδρομήσεις, νέος 
περιφερειακός, ποδηλατόδρομος, μονοπάτι, ανάπλαση, πεζοδρόμια, νέος 
κόμβος.

Κανονιστικά Μέτρα >> ρυθμίζουν ζητήματα μετακινήσεων σε επίπεδο πόλης | 
π.χ. εποχιακή πεζοδρόμηση, ωράριο τροφοδοσίας, πεζόδρομος, ζώνη 
στάθμευσης κ.α.



Χρόνοι εφαρμογής

Σταδιακή εφαρμογή μέτρων ώστε να υπάρχει προσαρμογή 
ανάλογα με τις νέες προκλήσεις & επαρκής χρόνος ωρίμανσης

5 – ετία

10 – ετία

15 – ετία



Προσδιορισμός Πακέτων Μέτρων

Τα εφικτά και αποτελεσματικά αυτά μέτρα κατηγοριοποιούνται σε έξι (6) διακριτά πακέτα που

αφορούν τις παρακάτω θεματικές:

ΠΜ1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας

ΠΜ2: Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών για συλλογικές μετακινήσεις και προώθηση της

ηλεκτροκίνησης

ΠΜ3: Προώθηση της ενεργής μετακίνησης και βελτίωση της προσβασιμότητας των ευάλωτων

χρηστών

ΠΜ4: Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

ΠΜ5: Δημιουργία ενός αποδοτικού συστήματος εμπορευματικών μεταφορών

ΠΜ6: Δράσεις ενημέρωσης κοινού και προώθησης βιώσιμης κινητικότητας



ΠΜ1: Βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας

Ήπιο σενάριο Ριζοσπαστικό σενάριο
1.1 Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού
δικτύου

ΝΑΙ (βάσει σχεδιασμού ΣΒΑΚ) ΝΑΙ (βάσει σχεδιασμού ΣΒΑΚ)

1.2 Αλλαγή/ μείωση ορίων ταχύτητας ΝΑΙ (στις περιοχές ήπιας
κυκλοφορίας)

ΝΑΙ (στις περιοχές ήπιας
κυκλοφορίας)

1.3 Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης
για καθοδήγηση των οχημάτων

ΝΑΙ ΝΑΙ

1.4 Ενίσχυση οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης

ΝΑΙ (για 80 km οδικού
δικτύου)

ΝΑΙ (για 160 km οδικού
δικτύου)

1.5 Αναβάθμιση διασταυρώσεων στο
οδικό περιβάλλον για ενίσχυση της
οδικής ασφάλειας

ΝΑΙ (9 κόμβοι προς
αναδιαμόρφωση)

ΝΑΙ (16 κόμβοι προς
αναδιαμόρφωση)

1.6 Αναβάθμιση λειτουργίας κόμβων με
τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών

ΝΑΙ (1 κόμβος) ΝΑΙ (2 κόμβοι)

1.7 Αύξηση χρόνου πρασίνου για τους
πεζούς στους φωτεινούς σηματοδότες

ΝΑΙ ΝΑΙ

1.8 Δημιουργία περιφερειακών οδών
περιμετρικά των οικισμών για την
αποφυγή διαμπερών ροών

ΌΧΙ ΝΑΙ (σύμφωνα με σχεδιασμό
ΣΒΑΚ και ΓΠΣ)



ΠΜ2: Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών για συλλογικές 
μετακινήσεις και προώθηση της ηλεκτροκίνησης (1)

Ήπιο σενάριο Ριζοσπαστικό σενάριο

2.1 Διαμόρφωση λεωφορειακών γραμμών 
προσαρμοσμένες στη ζήτηση (on - demand) 
για κάλυψη των περιαστικών περιοχών 

ΝΑΙ (σύνδεση με περιαστικούς 
οικισμούς)

ΝΑΙ (σύνδεση με περιαστικούς 
οικισμούς)

2.2 Αναδιοργάνωση λεωφορειακών 
γραμμών και δρομολογίων ΚΤΕΛ

ΝΑΙ (αύξηση συχνότητας, 
δρομολόγια προς 
αρχαιολογικούς χώρους)

ΝΑΙ (αύξηση συχνότητας, 
δρομολόγια προς αρχαιολογικούς 
χώρους και απομάκρυνση από 
κέντρο πόλης)

2.3 Δημιουργία και λειτουργία συμβατικών 
γραμμών Αστικής Συγκοινωνίας (mini - bus)

ΌΧΙ ΝΑΙ (κυκλική λεωφορειακή γραμμή 
από σχεδιασμό ΣΒΑΚ)

2.4 Επιδότηση στις εβδομαδιαίες – μηνιαίες 
κάρτες για την Δημόσια Συγκοινωνία για 
τους κατοίκους

ΌΧΙ ΝΑΙ

2.5 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων με εκπόνηση 
ΣΦΗΟ

ΝΑΙ (σύμφωνα με κατευθύνσεις 
ΣΦΗΟ)

ΝΑΙ (σύμφωνα με κατευθύνσεις 
ΣΦΗΟ) 

2.6 Αγορά και κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων 
μικρών οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας

2 (οχήματα) ΝΑΙ (4 οχήματα)

2.7 Παροχή δημοτικών τελών ως οικονομικό 
κίνητρο για την αντικατάσταση συμβατικού 
ΙΧ με ηλεκτροκίνητο

ΌΧΙ ΝΑΙ



ΠΜ2: Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών για συλλογικές 
μετακινήσεις και προώθηση της ηλεκτροκίνησης (2)

Ήπιο σενάριο Ριζοσπαστικό σενάριο

2.8 Δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών 
αέριων ρύπων και θορύβου με 
προτεραιότητα στην χρήση ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων

ΌΧΙ ΝΑΙ (στο κέντρο της πόλης
σύμφωνα με σχεδιασμό ΣΒΑΚ)

2.9  Ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων (bike sharing)

ΝΑΙ (5 σταθμοί σύμφωνα με
σχεδιασμό ΣΒΑΚ)

ΝΑΙ (10 σταθμοί σύμφωνα με
σχεδιασμό ΣΒΑΚ)

2.10 Ανάπτυξη συστήματος συλλογικών 
μετακινήσεων με ταξί

ΌΧΙ ΝΑΙ (με ιδιωτική πρωτοβουλία)

2.11  Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος 
διαχείρισης κινητικότητας (ITS) πχ φωτεινοί 
σηματοδότες, αυτόνομα οχήματα, δημόσια 
συγκοινωνία, κτλ

ΝΑΙ ΝΑΙ

2.12 Εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων ΝΑΙ (σε 6 σημεία) ΝΑΙ (σε 12 σημεία)



ΠΜ3: Προώθηση της ενεργής μετακίνησης και βελτίωση της 
προσβασιμότητας των ευάλωτων χρηστών

Ήπιο σενάριο Ριζοσπαστικό σενάριο

3.1 Δημιουργία δικτύου καλής 
προσβασιμότητας για ενθάρρυνση των 
ενεργών μετακινήσεων 

ΝΑΙ (10.03 km αναπλάσεων
οδικών αξόνων)

ΝΑΙ (11.04 km αναπλάσεων
οδικών αξόνων)

3.2 Δημιουργία περιοχών ήπιας 
κυκλοφορίας με πραγματοποίηση 
αναπλάσεων

ΝΑΙ (Ζώνη ΚΑ και ΚΒ: 148.0 he 
αναπλάσεων ήπιας 
κυκλοφορίας)

ΝΑΙ (Ζώνη ΚΒ: 80.09 he 
αναπλάσεων ήπιας 
κυκλοφορίας)

3.3  Εκτεταμένη πεζοδρόμηση κεντρικής 
περιοχής

ΟΧΙ ΝΑΙ (Ζώνη ΚΑ: 67.9 εκτάρια
οριστικών πεζοδρομήσεων)

3.4 Προσωρινές πεζοδρομήσεις πέριξ 
σχολικών συγκροτημάτων

ΝΑΙ (1.25 εκτάρια 
προσωρινών 
πεζοδρομήσεων)

ΝΑΙ (2.50 εκτάρια προσωρινών
πεζοδρομήσεων)

3.5 Κατασκευή υποδομών για ενίσχυση 
στους προσβασιμότητας 

ΝΑΙ ΝΑΙ

3.7  Τοποθέτηση ειδικών θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτου στο κέντρο και 
στους βασικούς προορισμούς

ΝΑΙ (60 θέσεις) ΝΑΙ (120 θέσεις)



ΠΜ4: Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

Ήπιο σενάριο Ριζοσπαστικό σενάριο

4.1 Κατασκευή περιφερειακών χώρων 
στάθμευσης (park n ride)

ΝΑΙ (5 χώροι park n ride) ΝΑΙ (5 χώροι park n ride)

4.2 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης (e-parking)

ΝΑΙ (ναι στις κεντρικές ζώνες:
Κ, ΚΑ και ΚΒ)

ΝΑΙ (ναι στις κεντρικές ζώνες:
Κ, ΚΑ και ΚΒ)

4.3 Ενιαία τιμολόγηση περιφερειακών 
χώρων στάθμευσης (park n ride), 
Δημόσιας Συγκοινωνίας και συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων

ΝΑΙ ΝΑΙ

4.4 Δημιουργία Parklets στο οδικό 
περιβάλλον

ΝΑΙ (60 parklets) ΝΑΙ (80 parklets)

4.5 Ενίσχυση πρασίνου στο οδικό 
περιβάλλον μέσω δενδροφυτεύσεων

ΝΑΙ ΝΑΙ

4.6 Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών 
κέντρων εντός της πόλης

ΝΑΙ (4 τοπικά κέντρα) ΝΑΙ (8 τοπικά κέντρα)



ΠΜ5: Δημιουργία ενός αποδοτικού συστήματος 
εμπορευματικών μεταφορών

Ήπιο σενάριο Ριζοσπαστικό σενάριο

5.1 Οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις 
φιλικές στις ενεργές μετακινήσεις

ΝΑΙ ΝΑΙ

5.2 Θέσπιση ωραρίων 
φορτοεκφορτώσεων

ΝΑΙ (αυστηρό ωράριο στο 
κέντρο της πόλης)

ΝΑΙ (αυστηρό ωράριο στο 
κέντρο της πόλης)

5.3 Δημιουργία έξυπνου συστήματος 
τροφοδοσίας με καινοτόμα εργαλεία.

ΌΧΙ ΝΑΙ

5.4 Δημιουργία κέντρου αστικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας

ΝΑΙ (1 κέντρο) ΝΑΙ (2 κέντρα)



ΠΜ6: Δράσεις ενημέρωσης κοινού και προώθησης βιώσιμης 
κινητικότητας

Ήπιο σενάριο Ριζοσπαστικό σενάριο
6.1 Δράσεις ποδηλατικού τουρισμού ΝΑΙ ΝΑΙ

6.2 Δημιουργία διαδραστικών χαρτών για 
την ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών

ΝΑΙ ΝΑΙ

6.3 Ανάπτυξη πλατφόρμας για την 
κατάθεση ιδεών για τις μετακινήσεις

ΝΑΙ ΝΑΙ

6.4 Ανοιχτές για το κοινό διαβουλεύσεις –
συζητήσεις για θέματα περιβάλλοντος, 
πολεοδομίας και κινητικότητας

ΝΑΙ (20 εκδηλώσεις σε βάθος 
15ετίας)

ΝΑΙ (30 εκδηλώσεις σε βάθος 
15ετίας)

6.5 Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) 
συμμετοχικού σχεδιασμού

ΝΑΙ (10 workshop σε βάθος 
15ετίας)

ΝΑΙ (20 workshop σε βάθος 
15ετίας)

6.6 Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία 
για την ευαισθητοποίηση των μαθητών

ΝΑΙ (10 εκδηλώσεις σε βάθος 
15ετίας)

ΝΑΙ (20 εκδηλώσεις σε βάθος 
15ετίας)

6.7 Σύσταση γραφείου Βιώσιμης 
Κινητικότητας στον Δήμο

ΝΑΙ ΝΑΙ

6.8 Δημιουργία Τοπικής Ένωσης 
Επιχειρηματιών που προάγουν την 
Βιώσιμη Κινητικότητα

ΌΧΙ ΝΑΙ



Εξειδίκευση μέτρων – Χαρτογραφικές απεικονίσεις 

σχεδιασμών ανά σενάριο

(μετά την ολοκλήρωση της 15ετίας)



Ιεράρχηση οδικού δικτύου

Ήπιο σενάριο Ριζοσπαστικό σενάριο



Ζώνες ήπιας κυκλοφορίας



Κυκλοφοριακή οργάνωση – ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ



Κυκλοφοριακή οργάνωση – ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ



Προεκτίμηση κόστους μέτρων

Ήπιο σενάριο

11.488.300 €

Ριζοσπαστικό σενάριο

21.311.000 €



Ευχαριστώ πολύ
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