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Φορέας εκπόνησης του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας» αποτελεί ο 

Δήμος Καβάλας, Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ψηφιακών υπηρεσιών, Τμ. 

Προγρ/σμού & Επιχ/κού Σχεδιασμού, Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10 Τ.Θ. 1195 - Τ.Κ. 65 403  

Πληροφορίες: Ν. Σιδηροπούλου 2513500163, 2513500166 E-mail: sump@kavala.gov.gr, 

program@kavala.gov.gr.

Οι διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 

λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του 

Πράσινου Ταμείου.

Την υποστήριξη του Δήμου Καβάλας στις διαδικασίες εκπόνησης ανέλαβε κατόπιν 

διαγωνιστικής διαδικασίες η εταιρία «Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του ομίλου 

Σαμαράς & Συνεργάτες, Ταχ. Δ/νση: 26ΗΣ Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER, T.K 54627,

Θεσσαλονίκη, THΛ: 2310.552.113 FAX: 2310.552.114 Website: www.lever.gr E-mail:

info@lever.gr.



Αγαπητέ αναγνώστη,

Η ομάδα εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας

Ο Δήμος Καβάλας αξιοποίησε στο μέγιστο τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους των υπηρεσιών

του, στο πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος σχεδίου. Για εξειδικευμένα-τεχνικά θέματα που απαιτήθηκαν

στο σχεδιασμό, η ομάδα του Δήμου υποστηρίχθηκε από την εταιρία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.
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Για το Δήμο Καβάλας

Για τη Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης

• Γεώργιος Μπάρμπας, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σχεδιασμός και διαχείριση βιώσιμων υποδομών και 

συστημάτων, ΑΠΘ, Συντονισμός Έργου, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Κυκλοφοριακό Υπόδειγμα

• Ραφαήλ Κατκαδίγκας, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος, ΑΠΘ, Τεχνικά Θέματα Έργου

• Νικόλαος Κουτρουμπής, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος, ΑΠΘ, 

Ανάπτυξη & βαθμονόμηση κυκλοφοριακού υποδείγματος

• Τσακίρης Δημήτριος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Σχεδιασμός και διαχείριση 

βιώσιμων υποδομών και συστημάτων, ΑΠΘ, Τεχνικά Θέματα Έργου

• Πολύκαρπος Καρκαβίτσας, Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος, 

Υπεύθυνος έργου

• Χρήστος Καρολεμέας, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ. MSc, Υπ. Διδ. ΕΜΠ, Τεχνικά Θέματα Έργου

• Στέφανος Τσιγδινός, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ.  MSc, Υπ. Διδ. ΕΜΠ, Τεχνικά Θέματα Έργου

• Παναγιώτης Τζούρας, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ.  MSc, Υπ. Διδ. ΕΜΠ, Τεχνικά Θέματα Έργου

Ιδιαίτερες ευχαριστίες

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ βασίστηκε στη συμμετοχή φορέων και πολιτών της Καβάλας. Ωστόσο για τη

σημαντική προσφορά και το ζήλο τους, αξίζουν ιδιαίτερες ευχαριστίες οι:

• Κυριακή Μπάρμπα, Διεξαγωγή ερευνών

• Μακάριος Χιοκτουρίδης, Εκπρόσωπος Δ/νσης Τροχαίας Καβάλας

Δήμος Καβάλας

• Γεώργιος Μιχαηλίδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, 

Ψηφιακών Υπηρεσιών και Νεολαίας

• Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ΠΕ Πληροφορικός, Δ/ντής Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 

Ψηφιακών Υπηρεσιών

• Ελένη Σαμουρκασίδου, Δρ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας  & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

Συντονισμός Έργου

• Θάλεια Χωρινού, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Συντονισμός Έργου

• Βασιλική Δαγκλή, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνικά Θέματα Έργου

• Νίκη Σιδηροπούλου, ΠΕ Διοικητικός, Επικοινωνία & Διαχείριση Έργου

• Χαράλαμπος Πεταμίδης, ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Θέματα κυκλοφοριακού υποδείγματος

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σημερινής πραγματικότητας για τις σύγχρονες πόλεις είναι

η εξισορρόπηση της αναπτυξιακής δυναμικής τους με τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στα

πλαίσια της βιώσιμης και αειφορικής ανάπτυξης.
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας συνδυάζουν και τις δύο

παραπάνω συνθήκες. Προωθούν τα ήπια μέσα κυκλοφορίας, όπως

το περπάτημα, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς

υιοθετώντας «έξυπνες εφαρμογές» για τη διευκόλυνση της

καθημερινότητας των κατοίκων, των επαγγελματιών και των

επισκεπτών. Ο εν λόγω περιορισμός της εξάρτησης από το

αυτοκίνητο και το μηχανοκίνητο δίκυκλο, συνεπάγεται την αισθητική,

περιβαλλοντική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης μας. Το ΣΒΑΚ

αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο και εκπονήθηκε με τη

συνεργασία στελεχών του Δήμου, εξειδικευμένων επιστημόνων αλλά

και των ίδιων των κατοίκων και των επαγγελματιών του Δήμου μας. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας

ώστε να διαμορφωθούν οι νέες συνθήκες κυκλοφορίας, προσβασιμότητας και οδικής ασφάλειας στην

περιοχή μας, σεβόμενοι το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Τα οφέλη ενός ΣΒΑΚ, πέρα από τα

προφανή που αφορούν τις κυκλοφοριακές συνθήκες μιας περιοχής, περιλαμβάνουν τη μείωση της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την ενίσχυση της εικόνας και της ελκυστικότητας της πόλης και την

αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. Στόχος λοιπόν της δημοτικής αρχής είναι να

προσφέρει αξιόπιστα και ποιοτικά εναλλακτικά μέσα και τρόπους μεταφοράς, χωρίς να ανατρέψει τον

τρόπο λειτουργίας της πόλης, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να γίνει σταδιακά λιγότερο αναγκαίο απ’ ότι

είναι σήμερα.



Δήμος Καβάλας
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Τα ΣΒΑΚ παρεμβαίνουν στους εξής τομείς:

(α) Δημόσια αστική συγκοινωνία
(β) Βάδισμα, ποδηλασία & ΕΠΗΟ
(γ) Διαλειτουργικότητα μεταξύ των μέσων 
μετακίνησης
(δ) Οδική ασφάλεια στο αστικό περιβάλλον

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια τα οποία
οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές
περιοχές. Εστιάζουν περισσότερο στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων στο
διαθέσιμο αστικό χώρο, αντί των οχημάτων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Κύκλος του ΣΒΑΚ. Ευρωπαϊκές οδηγίες σχεδιασμού

5

Τι είναι το ΣΒΑΚ;
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Τα οφέλη ενός ΣΒΑΚ είναι η επίτευξη καλύτερων συνθηκών μετακίνησης με τα εναλλακτικά
μέσα μεταφοράς, βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις, μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, αύξηση
της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και
ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Τα ΣΒΑΚ θα αποτελούν τόσο στην τρέχουσα περίοδο, όσο και στο άμεσο μέλλον
αναπόσπαστο εργαλείο των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και του συνόλου των
εμπλεκόμενων φορέων μιας περιοχής, για τη στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων
βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Με λίγα λόγια, τα ΣΒΑΚ σχεδιάζουν τις συνθήκες κινητικότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
λαμβάνοντας υπόψη στη συνδυασμένη λειτουργία όλων των μεταφορικών μέσων και των
ευρύτερων πολεοδομικών-χωροταξικών χαρακτηριστικών της πόλης.

(ε) Μηχανοκίνητη κυκλοφορία – Ι.Χ. οχήματα
(στ) Αστική εφοδιαστική αλυσίδα
(ζ) Διαχείριση κινητικότητας
(η) Ευφυή συστήματα μεταφορών

Δήμος Καβάλας
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1. Κλιματική Αλλαγή

Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αν θέλουμε να αποφύγουμε την 

αλλαγή των βροχοπτώσεων και την άνοδο του επιπέδου της 

θάλασσας, την επέκταση των ερήμων και των θυελλωδών τυφώνων, 

πρέπει να μειώσουμε τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Αυτό σημαίνει 

ότι θα πρέπει να βγούμε από τα αυτοκίνητά μας.

2. Απεξάρτηση από το πετρέλαιο
Μετά από μισό αιώνα αύξησης της παραγωγής πετρελαίου φαίνεται ότι 

έχουμε φτάσει στο μέγιστο, αλλά η ζήτηση είναι υψηλή και αυξάνεται. Οι 

αναπόφευκτα, αυξανόμενες τιμές που θα ακολουθήσουν και η 

εξάντληση των παγκοσμίων αποθεμάτων θα δημιουργήσουν ζήτημα 

στην χρήση των συμβατικών αυτοκινήτων

3. Μείωση ατυχημάτων
Τα αυτοκίνητα είναι τόσο συνηθισμένα που ξεχνάμε ότι είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνα μηχανήματα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οδικές μετακινήσεις 

σκοτώνουν περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους κάθε 

χρόνο και τραυματίζουν άλλα 30-50 εκατομμύρια.

4. Καθαρή ατμόσφαιρα

Οι εκπομπές των αυτοκινήτων αποτελούν σημαντική αιτία για το 

άσθμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περισσότεροι 

άνθρωποι πεθαίνουν παγκοσμίως από τις εκπομπές των αυτοκινήτων 

παρά από τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

5. Μείωση της συμφόρησης
Όσο περισσότεροι άνθρωποι οδηγούν, τόσο χειρότερα για όσους 

βρίσκονται ήδη στο δρόμο. Η κατασκευή δρόμων δεν βοηθάει, οι νέες 

οδικές υποδομές τείνουν να αυξήσουν στην πραγματικότητα την 

κυκλοφορία οχημάτων κατά 8-10%.

6. Υποστήριξη της τοπικής αγοράς

Τα μικρά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων εξαρτώνται από τη 

διέλευση πεζών. Όσοι περισσότεροι επιλέγουν την μετακίνηση με τα 

πόδια, τόσο αυξάνεται και η κίνηση στα καταστήματα.

7. Δημιουργία κοινότητας

Έρευνες δείχνουν άμεση συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των 

ανθρώπων που περπατούν σε ένα δρόμο και του αριθμού των 

γειτόνων που ξέρουν με το όνομά τους. Αν θέλετε να γνωρίσετε 

ανθρώπους στην περιοχή σας, περπατήστε.

8. Βελτίωση της υγείας

Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ενήλικες είναι υπέρβαροι. 

Τα μισά από τα ταξίδια μας με αυτοκίνητο είναι για αποστάσεις 

μικρότερες από δύο χιλιόμετρα. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο 

γεγονότων είναι αυτονόητη

Γιατί χρειαζόμαστε τη βιώσιμη κινητικότητα;
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Ορισμένα βασικά χαρακτηρίστηκα του Δήμου Καβάλας συνοψίζονται για την καλύτερη
κατανόηση των συνθηκών από μη – εξοικειωμένους με την περιοχή αναγνώστες.
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Στοιχεία για την Καβάλα
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Ο Δήμος Καβάλας υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η Π.Ε. Καβάλας έχει έκταση 2.111 τ.χλμ. και συνορεύει με
την Π.Ε. Σερρών, την Π.Ε. Δράμας και την Π.Ε. Ξάνθης. Στα νότια βρέχεται από το Αιγαίο
Πέλαγος. Πρόκειται για μια κυρίως ορεινή περιοχή με ποικίλο φυσικό ανάγλυφο που σε
περιπτώσεις είναι έντονο.

Ο Δήμος Καβάλας αποτελεί το αστικό κέντρο της Π.Ε. Καβάλας, καταλαμβάνοντας έκταση
350,61τ.χλμ., έχει πληθυσμό 70.567 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) συγκεντρώνοντας σχεδόν το
57% του συνολικού πληθυσμού της Π.Ε. Καβάλας. Ο Δήμος αποτελείται από τις Δημοτικές
Ενότητες Καβάλας και Φιλίππων στις οποίες συγκεντρώνεται το 76% του πληθυσμού. Ο
Δήμος Καβάλας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και Περιφέρειας είναι από τα πιο
δυναμικά αστικά κέντρα

Δήμος Καβάλας

Διοικητική & χωρική διάρθρωση

Οικονομικές δραστηριότητες

Στο Δήμο Καβάλας, όντας το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Π.Ε. Καβάλας, συγκεντρώνονται
όλες οι διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και αριθμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κάτι που
αποτυπώνεται και στην απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων
του Δήμου απασχολείται στον τριτογενή τομέα (76,09%), το 18,54% στο δευτερογενή τομέα
και μόνο το 5,38% στον πρωτογενή. Πρόκειται για ένα Δήμο που ο κλάδος της βιομηχανίας
παίζει σημαντικό ρόλο στο αναπτυξιακό μοντέλο και κατ’ επέκταση στις μεταφορές

Τουρισμός & πολιτισμός

Τα τελευταία έτη η περιοχή της Καβάλας γίνεται όλο και πιο γνωστή για τους τουριστικούς και
τους πολιτιστικούς της πόρους, με αποτέλεσμα οι τουριστικές ροές να παρουσιάζουν
αυξητικές τάσεις. Το κάστρο, το ρωμαϊκό υδραγωγείο και η παλιά πόλη της Καβάλας, ο
σημαντικός αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων και η εγγύτητα με τους παραθαλάσσιους
τουριστικούς προορισμούς του νομού κάνουν την πόλη ένα δυναμικό αστικό κέντρο την
θερινή περίοδο.



Προετοιμασία για το ΣΒΑΚ
Το πρώτο βήμα ήταν η οργάνωση των σταδίων εκπόνησης του σχεδίου και 
των στοιχείων που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του ΣΒΑΚ. Στο συγκεκριμένο 
στάδιο έγινε ανταλλαγή δεδομένων & μελετών με τις δομές του Δήμου και 
ανάλυση της περιοχής παρέμβασης του ΣΒΑΚ.

Αναγνώριση και αξιολόγηση εμπλεκόμενων φορέων
Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής συμμετοχικού σχεδιασμού για τη 
στοχευμένη εμπλοκή των φορέων και των πολιτών στη διαδικασία ανάπτυξης 
του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας. 

Διασφάλιση της συνέχειας στο σχεδιασμό της πόλης
Αποτίμηση ευρωπαϊκών και εθνικών κατευθύνσεων, στρατηγικών και 
επιχειρησιακών σχεδίων που αφορούν την Καβάλα, καθώς και μελετών 
τοπικής εμβέλειας που επηρεάζουν τις μεταφορές. Ανάδειξη των κυριότερων 
στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διασφάλιση ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την πόλη.

Ά Φάση Συμμετοχικού σχεδιασμού
Ενημέρωση των φορέων της πόλης και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας 
για τους πολίτες. Διοργάνωση εργαστηρίου για την ανάδειξη των 
προβλημάτων και των αναγκών που αντιμετωπίζουν οι φορείς στην 
καθημερινότητα τους.

Συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων
Διεξαγωγή εκτενούς προγράμματος συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων 
προκειμένου να εξεταστούν οι λειτουργίες κάθε τομέα αστικής κινητικότητας 
στην Καβάλα. Μετρήσεις φόρτων διατομών σε ημερήσια βάση, μετρήσεις 
φόρτων κόμβων σε περιόδους αιχμής, καταγραφή της στάθμευσης, 
αποτίμηση της λειτουργίας των ΜΜΜ και αυτοψίες για την αξιολόγηση της 
υποδομής των πεζών αποτελούν ορισμένα παραδείγματα πρωτογεννών
ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Καβάλας.

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών μετακινήσεων 

Οι παρατηρήσεις στο πεδίο ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές 
ανάγκες των κατοίκων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν έρευνες 
μετακινήσεων σε οδηγούς και νοικοκυριά, καθώς και έρευνα προτίμησης 
μεταφορικού μέσου.

Όραμα και στρατηγικοί στόχοι
Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, οι τοποθετήσεις των φορέων και η 
αποτίμηση του υφιστάμενου σχεδιασμού ανέδειξαν τον οραματικό στόχο και 
τους στρατηγικούς άξονες και στόχους για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας.

Διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων αστικής κινητικότητας

Αξιοποίηση των ευρημάτων των προηγούμενων βημάτων για τη διαμόρφωση 
εφικτών & ολοκληρωμένων εναλλακτικών λύσεων (σεναρίων) για την 
ικανοποίηση των στρατηγικών στόχων. Αποτίμηση των κυκλοφοριακών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη χρήση του κυκλοφοριακού υποδείγματος

Οκτ - 2019

Νοε - 2019

Νοε - 2019

Δεκ - 2019

Νοε - 2019

έως 

Μαρ - 2020

Δεκ – 2019

έως 

Φεβ- 2020

Εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση του ιού Covid-19 σε εθνικό επίπεδοΜαρ - 2020

Ιουν - 2020

Ιουλ - 2020

Ανάπτυξη κυκλοφοριακού υποδείγματος 4ων σταδίωνΜαρ - 2020

έως

Νοε - 2020
Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας δομήθηκε ένα πολυτροπικό (Ι.Χ., ΜΜΜ & 
ποδήλατο) μακροσκοπικό υπόδειγμα πρόβλεψης της ζήτησης για μετακινήσεις 
για το σύνολο του οδικού δικτύου της πόλης. Το υπόδειγμα βαθμονομήθηκε 
στις υφιστάμενες συνθήκες με τη χρήση των κυκλοφοριακών δεδομένων.

‘Β Φάση Συμμετοχικού σχεδιασμού
Στο δεύτερο στάδιο συμμετοχικού σχεδιασμού, η τοπική κοινωνία (Δημοτικό 
Συμβούλιο, δίκτυο φορέων & πολίτες) αξιολογεί & αναδεικνύει το ιδανικότερο 
σενάριο αστικής κινητικότητας για την Καβάλα.

Νοε - 2020

8
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Δήμος Καβάλας



Διαμόρφωση του ιδανικότερου σεναρίου αστικής κινητικότητας
Από τις διαδικασίες της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και της 
αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας με τη χρήση του 

κυκλοφοριακού υποδείγματος, προέκυψαν τα ποσοτικά στοιχεία για τις 
εναλλακτικές. Ωστόσο, από τις διαδικασίες της ΄Β φάσης συμμετοχικού 

σχεδιασμού αναδείχθηκαν επιπλέον στοιχεία, προσθήκες και διορθώσεις.

9

9

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Καβάλα 2032 9

Φεβ - 2021

Μαρ- 2021Προσχέδιο ΣΒΑΚ – Πακέτα Μέτρων
Οι κατευθύνσεις του ιδανικότερου σεναρίου κινητικότητας οργανώνονται σε 

ομάδες παρεμβάσεων, έργων και ρυθμίσεων προκειμένου να πετύχουν 
καλύτερα αποτελέσματα από τη συνεργατική/συντονισμένη εφαρμογή τους. 

Σκοπός είναι η καλύτερη ικανοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ.

Ιουν- 2021Εξειδίκευση των μέτρων του ΣΒΑΚ
Τα πακέτα μέτρων αναλύονται στα επιμέρους συστατικά τους και εξειδικεύονται 

για τις ανάγκες της Καβάλας. Η περιγραφή των περιεχομένων, η λογική και η 
χωρική διάσταση τους καταγράφεται αναλυτικά με τη μορφή δελτίων. 

Παράλληλα, καταγράφεται η προτεραιότητά του κάθε μέτρου, τα βήματα 
ωριμότητας και οι πιθανοί εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό & την υλοποίηση.

Αυγ- 2021Χρονοδιάγραμμα & Προϋπολογισμός
Η διατύπωση του σχεδίου δράσης του ΣΒΑΚ Καβάλας περιλαμβάνει εκτιμήσεις 

για το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων. Το 
χρονοδιάγραμμα διατυπώθηκε για ορίζοντα 5 και 10 ετών, και ενσωματώνει τα 

βήματα ωρίμανσης. Ο προϋπολογισμός λαμβάνει υπόψη του δαπάνες που 
μπορεί να εντάσσονται σε διαφορετικά μέτρα με κοινό πεδίο εφαρμογής. 

Αυγ- 2021Πλαίσιο παρακολούθησης
Τα ΣΒΑΚ εισάγει μια καινοτομία στο στρατηγικό σχεδιασμό της κινητικότητας. Η 

παρακολούθηση του σχεδίου πραγματοποιείται μέσα από ένα σύνολο 
δεικτών, τους οποίους ο Δήμος θα αποτιμά σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους ώστε να γνωρίζει την πρόοδο και τα αποτελέσματα του ΣΒΑΚ.

Οκτ - 2021‘Γ Φάση Συμμετοχικού σχεδιασμού
Το τελικό σχέδιο δράσης με την περιγραφή των μέτρων συνοψίζεται σε ένα 

έντυπο μαζί με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό και το 
πλαίσιο παρακολούθησης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς του ΣΒΑΚ συμβάλουν στην 

τελική διαμόρφωση του σχεδίου δράσης με τις τοποθετήσεις τους.

2022Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας

2023Σύσταση & λειτουργία Δημοτικής Δομής – Ομάδας κινητικότητας 

Πρόκειται για μια μονάδα εντός του Δήμου η οποία αναλαμβάνει να 
παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού και να προχωρά στην 

αξιολόγηση της προόδου του ΣΒΑΚ.

2027Ά φάση αποτίμησης σχεδιασμού – 5 έτη

Πραγματοποιείται ολιστικό πρόγραμμα συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων 
με μετρήσεις και έρευνες πεδίου. Αξιολογείται η πρόοδος των παρεμβάσεων 

και τα αποτελέσματα αυτών στις συνθήκες κυκλοφορίας και την ποιότητα 
ζωής. Πιθανή ανάγκη για τροποποιήσεις στο σχέδιο

2032΄Β φάση αποτίμησης σχεδιασμού – 10 έτη

Πραγματοποιείται ολιστικό πρόγραμμα συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων 
με μετρήσεις και έρευνες πεδίου. Αξιολογούνται τα τελικά αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων στις συνθήκες κυκλοφορίας και την ποιότητα ζωής.

Έναρξη υλοποίησης του νέου ΣΒΑΚ για την Καβάλα…

Διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ

Δήμος Καβάλας



Στάδιο Α.
Προετοιμασία & 
Ανάλυση



Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) βασίζονται στις οδηγίες του Eltis, οι οποίες
προέκυψαν από την ευρωπαϊκή έρευνα στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Ωστόσο,
κάθε πόλη και κάθε χώρα παρουσιάζει διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες σχεδιασμού. Η
προσαρμογή της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας
συνοψίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Ο Δήμος Καβάλας έχει εκπονήσει στο παρελθόν ένα σύνολο μελετών, στρατηγικών σχεδίων και

κειμένων πολιτικής, τα οποία επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τις μετακινήσεις στην περιοχή

του. Τα κείμενα αυτά μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά θεματικά αντικείμενα, όπως η

ενέργεια (π.χ. ΣΔΑΕΚ), η αστική ανάπτυξη – πολεοδομία (π.χ. ΣΒΑΑ, ΓΠΣ, κ.ά.) και η οικονομία (π.χ.

Επιχειρησιακό σχέδιο, master plan, κ.ά.).

Το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας οφείλει να λάβει υπόψη του τα
συγκεκριμένα στοιχεία υφιστάμενου σχεδιασμού, να τα
αξιολογήσει ως προς τις αρχές της βιώσιμης
κινητικότητας και να αξιοποιήσει τα δεδομένα και τις
προτάσεις τους.

Πέρα από το σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμου, εξετάζονται
οι στρατηγικές και τα κείμενα πολιτικής που
αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο και αφορούν ή επηρεάζουν την περιοχή της
Καβάλας. Οι κατευθύνσεις του υπερκείμενου
σχεδιασμού είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον
καθορισμό κατάλληλων στρατηγικών στόχων. Αποτίμηση 19 κειμένων πολιτικής, 

σχεδίων στρατηγικής και μελετών

Με την ανάλυση των διαθέσιμων κειμένων υπερκείμενου και τοπικού σχεδιασμού εξασφαλίζεται
η συνέχεια στο σχεδιασμό του Δήμου και επιτυγχάνεται ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός μεταξύ
των διαφορετικών αντικειμένων (συγκοινωνιακά, πολεοδομικά, κοινωνικά, οικονομικά,
περιβαλλοντικά κ.ά.)

Ονομασία στοιχείου υφιστάμενου σχεδιασμού Αξιοποίηση στο ΣΒΑΚ

Μελέτη Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Στάθμευσης στη χερσαία ζώνη του λιμένα «Απόστολος Παύλος», ΟΛΚ ΑΕ, 2014 ΝΑΙ

Πρόταση για την επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της χερσονήσου Παναγίας, Δ. Καβάλας ΝΑΙ

Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζοδρόμους ΝΑΙ

Κυκλοφοριακή προμελέτη Πλατείας Καπνεργάτη – Μελέτη κινητικότητας περιοχής, Δ. Καβάλας, 2011
ΌΧΙ, (Εντάσσεται σε νεότερη 

μελέτη

Κυκλοφοριακή οριστική μελέτη-Πρόταση Πλατείας Καπνεργάτη – Μελέτη κινητικότητας περιοχής, Δ. Καβάλας, 2012 ΝΑΙ

Κυκλοφοριακή μελέτη οδού Βενιζέλου και προκαταρκτική μελέτη του κόμβου Φαλήρου, Δ. Καβάλας, 2016 ΝΑΙ

Ενναλακτικά μη ρυπογόνα συστήματα μεταφοράς στην περιοχή της Παναγίας και του Κάστρου Καβάλας, 2006 Κάποια Στοιχεία

Κόστος και οφέλη των Δημόσιων Συγκοινωνιών-Πολιτική κομίστρων. Περιοχή της Παναγίας και του Κάστρου Καβάλας, 2006
Κάποια Στοιχεία (παλαιά

μελέτη

Ιστορικό μελετών και παρεμβάσεων στην κυκλοφορία στη συνοικία Παναγία της Καβάλας στην περίοδο 1990-2005 
Κάποια Στοιχεία (παλαιά

μελέτη)

Συγκοινωνιακή προμελέτη –Μελέτη κινητικότητας περιοχής για το έργο «Αποκατάσταση του Παλιού Μεντρεσέ στις Καμάρες, 

επαναχρησιμοποίησή του ως χώρος Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του και ανάπλαση της 

περιοχής μεταξύ των οδών Παλαιού Υδραγωγείου και Λάμπρου Κατσώνη, 2011

ΝΑΙ

Έρευνα κυκλοφορίας κεντρικών οδών και κόμβων Καβάλας, Δ. Καβάλας, 2005
ΌΧΙ (Εντάσσεται σε νεότερη 

μελέτη)

Εκτέλεση κυκλοφοριακών μετρήσεων στην κεντρική περιοχή της Καβάλας, Δ. Καβάλας, 2010
ΌΧΙ (Εντάσσεται σε νεότερη 

μελέτη)

Μέτρηση του επιπέδου αστικής κινητικότητας στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Καβάλας, ΟΛΚ, 2016 ΝΑΙ

Τροποποίηση σχεδίου, κυκλοφοριακή οργάνωση και ανάπλαση κέντρου Κρηνίδων, Δ. Καβάλας, 2013 ΝΑΙ

Μελέτη Ανάπλασης της Ν. Καρβάλης (Αρχιτεκτονική – Συγκοινωνιακή), Δ. Καβάλας, 2013 ΝΑΙ

Κανονισμός Χρήσης Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων Πεζοδρόμων – Πεζοδρομίων – Πλατειών, Δ. Καβάλας, 2017 ΝΑΙ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Καβάλας 2014-2019 ΝΑΙ

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καβάλας ΝΑΙ

Master Plan Κεντρικού Λιμένα Καβάλας

 Master plan

 Επικαιροποίηση του Master plan

ΝΑΙ

ΟΧΕ Εγνατία (Τουρισμού Πολιτισμού) ΝΑΙ

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Καβάλας ΝΑΙ

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας 2014-2020 ΝΑΙ

 Μελέτη Διαχείρισης Κυκλοφορίας

 ΣΜΠΕ Λιμένα

Στοιχεία υφιστάμενου σχεδιασμού που εξετάστηκαν για το ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας

Δήμος Καβάλας



Ο σχεδιασμός των μεταφορών επηρεάζει πολλούς ανθρώπους με διαφορετικά οικονομικά και
κοινωνικά συμφέροντα και ανάγκες. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό οδηγεί σε τριβές μεταξύ των
τοπικών αρχών, των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Η έκβαση των σχέσεων αυτών
μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός σχεδίου με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Συνεπώς, η
διαχείριση των εμπλεκόμενων ομάδων στην πορεία ενός ΣΒΑΚ αποτελεί σημαντικό
χαρακτηριστικό για την αποτελεσματικότητα, την υιοθέτηση και τη μετέπειτα εφαρμογή του.

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας διατυπώθηκε και εφαρμόστηκε εξειδικευμένη Στρατηγική
Συμμετοχικού Σχεδιασμού, η οποία έλαβε υπόψη της τους διαθέσιμους πόρους και τις
δυνατότητες του Δήμου, την αξιολόγηση ενός ευρύτερου συνόλου εμπλεκόμενων φορέων και
των αναγκών του σχεδίου.
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Διάγραμμα Δραστηριοτήτων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας

΄Α Φάση: Αναγνώριση 
των αναγκών & των 

προβλημάτων

Ενημερωτικό υλικό

Συναντήσεις με «Κύριους» Φορείς

Έρευνες στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ

Συμμετοχή Δικτύου 
Φορέων

Συμμετοχή 
Πολιτών

Συμμετοχή Φορέων 
και Πολιτών

Τηλεοπτική συνέντευξη

Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ

Διαδραστικό
εργαστήριο

Έντυπο διαβούλευσης 
σχεδίου δράσης ΣΒΑΚ

Ενημερωτικό έντυπο
Σύνοψη ΣΒΑΚ Καβάλας

Παρουσίαση στο Δημοτικό
Συμβούλιο της Καβάλας

Διαδικτυακή 
δημοσκόπηση

Ανοικτή εκδήλωση

Διάγραμμα δραστηριοτήτων συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας 

΄Β Φάση: Συνδιαμόρφωση
στρατηγικών στόχων & 
σεναρίων κινητικότητας

΄Γ Φάση: Ολοκλήρωση 
σχεδίου δράσης ΣΒΑΚ & 

ενημέρωση της κοινωνίας

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΣΒΑΚ αναγνωρίστηκαν και αξιολογήθηκαν πιθανοί
εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι επηρεάζονται ή επηρεάζουν σημαντικά το σχεδιασμό των
μετακινήσεων στην Καβάλα. Οι φορείς που συνεισέφεραν (πλήρως ή τμηματικά) στις
διαδικασίες εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας είναι:

Διοικητικές Αρχές
• Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

• Εκπρόσωπος Δημοτικής Αστυνομίας Καβάλας

• Εκπρόσωπος Αστυνομικής Διεύθυνσης Τροχαίας

• Εκπρόσωπος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

• Εκπρόσωπος ΕΚΑΒ

• Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

• Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ΑΕ (Ο.Λ.Κ.)

Πάροχοι Συγκοινωνιακού Έργου
• Αστικό ΚΤΕΛ ΑΕ Καβάλας 

• Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΑΕ Καβάλας

• Εκπρόσωπος των ΤΑΧΙ Καβάλας

• Δημοτικά Ποδήλατα Καβάλας «EasyBike» 

(Δημωφέλεια)

Επιμελητήρια
• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμ. Ανατολικής 

Μακεδονίας 

• Επιμελητήριο Καβάλας

Διαχειριστές χώρων στάθμευσης
• Εκπρόσωποι επιχειρήσεων χώρων 

στάθμευσης εκτός οδού

Εκπρόσωποι πολιτών και σύλλογοι
• Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

• Νομαρχιακός σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβάλας

• Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών – Π.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας

• Σύλλογος Πολυτέκνων Καβάλας

• Σύλλογος ποδηλατιστών

• Action Team Καβάλα

Εκπρόσωποι εκπαιδευτικών/ 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
• Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

• Σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων 

ατόμων με αυτισμό

Δήμος Καβάλας



Μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία

Οδική 
Ασφάλεια

Στάθμευση
Δημόσια 

συγκοινωνία
Πεζή 

μετακίνηση
Ποδήλατο

14

Συλλογή δεδομένων κυκλοφορίας

14
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Η ορθή αναγνώριση των προβλημάτων και η διαμόρφωση αποτελεσματικών λύσεων για την
αστική κινητικότητα στην Καβάλα, βασίζεται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τα
διαφορετικά συστήματα κινητικότητας του Δήμου. Η κατάλληλη ποιότητα και η ποσότητα των
δεδομένων είναι σημαντική για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Ο Δήμος Καβάλας αντιλαμβανόμενος την ανάγκη για αναγνώριση των συνθηκών
κινητικότητας στο σύνολο της πόλης, προχώρησε σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα μετρήσεων
και αυτοψιών, στοιχείο το οποίο απουσίαζε από προηγούμενες μελέτες.

Καταγραφές φόρτων μηχανοκίνητης κυκλοφορίας διάρκειας 

24ωρών για 2 τυπικές ημέρες σε 13 διατομές.

Πρόγραμμα συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας

Καταγραφές φόρτων στρεφουσών κινήσεων μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας για τις ώρες αιχμής για 2 τυπικές ημέρες σε 19 

κόμβους.

Καταγραφή των χαρακτηριστικών λειτουργίας του συστήματος 

αστικής συγκοινωνίας στην περιοχή του Δήμου.

Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών στάθμευσης σε περίπου 13km 

οδικού δικτύου στην κεντρική περιοχή της Καβάλας.

Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των υποδομών πεζών σε 

περίπου 14km πεζοδρομίων στην κεντρική περιοχή.

Δήμος Καβάλας



Το ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας εισάγει για πρώτη φορά στο σχεδιασμό των μεταφορών για την πόλη
της Καβάλας, τη διεξαγωγή ερευνών για τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των μετακινουμένων.
Σε αντίθεση με τις παλαιότερες μελέτες που βασίζονται αποκλειστικά σε μετρήσεις, το ΣΒΑΚ δίδει
ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανόηση της συμπεριφοράς των μετακινουμένων, προκειμένου να
καταλήξει στις ιδανικότερες λύσεις για τις ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας πραγματοποιήθηκαν τριών ειδών έρευνες:

15

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών μετακίνησης

15
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Έρευνες σε διερχόμενους οδηγούς

Για την πρωινή περίοδο (07.00-14.00), σε κάθε είσοδο και έξοδο
της πόλης πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε διερχόμενους
οδηγούς με στόχο την αναγνώριση των μετακινήσεων από
εξωτερικούς προορισμούς προς/από την Καβάλα, καθώς και των
μετακινήσεων με «διαμπερή» χαρακτήρα.

Έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων σε νοικοκυριά

Η πόλη της Καβάλας χωρίστηκε σε κυκλοφοριακές ζώνες με ομοιογενή χαρακτηριστικά
μετακίνησης. Το δείγμα της έρευνας κατανεμήθηκε στις ζώνες, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά
χαρακτηριστικά και στόχος ήταν η κατάλληλη χωρική και ηλικιακή διαστρωμάτωση. Η
συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει αναλυτικά τις μετακινήσεις κάθε μέλους του νοικοκυριού για μια
ολόκληρη ημέρα και είναι εξαιρετικά σημαντική για το σχεδιασμό.

Εξετάστηκε δείγμα 246 
νοικοκυριών

Το οποίο αντιστοιχεί σε 
523 άτομα

Συνολική περιγραφή 
1.604 μετακινήσεων

Έρευνα προτίμησης μέσου μετακίνησης 

Η έρευνα προτίμησης μέσου μετακίνησης πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο δηλωμένων
προτιμήσεων και απευθυνόταν σε κάθε κάτοικο ή επισκέπτη της περιοχής. Στόχος ήταν η
διερεύνηση της μελλοντικής συμπεριφοράς των μετακινουμένων, όταν οι παράμετροι
λειτουργίας των εξεταζόμενων μέσων μετακίνησης διαφοροποιούνται λόγω των παρεμβάσεων
του ΣΒΑΚ.

Σενάριο 3: Έστω ότι στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται οι παράμετροι λειτουργίας κάθε μέσου 

μετακίνησης που έχετε διαθέσιμο. Ποιο μέσο θα επιλέγατε για τη συνηθέστερη διαδρομή σας;

Παράδειγμα ερωτήματος της έρευνας προτίμησης μέσου μετακίνησης

Για να συμβεί αυτό διαμορφώθηκαν οκτώ (8) εναλλακτικά σενάρια
για τα τρία (3) εναλλακτικά μέσα μετακίνησης. Οι παράμετροι του
κόστους και του χρόνου μετακίνησης διαφοροποιούνται μεταξύ των
σεναρίων, έτσι ώστε ο χρήστης να «ζυγίζει» τις διαφορετικές επιλογές
και να επιλέγει σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και
εμπειρίες.

Συμμετοχή 
340 

ατόμων

1.300 
συνεντεύξεις σε 

οδηγούς

Δήμος Καβάλας
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Κατανόηση των αναγκών της πόλης
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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Καβάλα 2032 

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από διαφορετικές πηγές αναλύθηκαν με
στόχο την αναγνώριση και την αξιολόγηση των αναγκών της Καβάλας. Η διαδικασία της
επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων αποτέλεσε ένα σημαντικό τμήμα της εκπόνησης,
στο οποίο ο Δήμος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ενδιαφέρον για το σχεδιασμό του ΣΒΑΚ,
παρουσιάζουν τα οικονομικά, κοινωνικά
και δημογραφικά στοιχεία της περιοχής.
Με τα διαθέσιμα στοιχεία της τελευταίας
απογραφής (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) και με
εκτιμήσεις βάσει οικονομικών δεικτών,
έγινε απεικόνιση των εν λόγω μεγεθών
στην τρέχουσα περίοδο.
Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
και οι πληροφορίες για τις υφιστάμενες
και τις μελλοντικές χρήσεις γης στην
Καβάλα, καθώς και τα σημεία
ενδιαφέροντος τα οποία ελκύουν και
παράγουν μετακινήσεις.

Οι καταγραφές κυκλοφοριακών φόρτων
αξιοποιήθηκαν για την αναγνώριση των
περιόδων αιχμής, τον εντοπισμό των
κορεσμένων οδικών τμημάτων και τον
προσδιορισμό των διαδρομών των
βαρέων οχημάτων μέσα στην πόλη.
Οι συγκεκριμένες μετρήσεις αποτέλεσαν
δεδομένο εισόδου στο κυκλοφοριακό
υπόδειγμα για την Καβάλα. Ειδικότερα,
διασφαλίζουν την ορθή βαθμονόμηση
του υποδείγματος στις πραγματικές
συνθήκες λειτουργίας του δικτύου.

Οι υποδομές πεζών είναι πολύ
σημαντικές για ένα ΣΒΑΚ, καθώς
υποστηρίζουν τη μετακίνηση των
«ευάλωτων χρηστών» της οδού. Η πόλη
της Καβάλας παρουσιάζει ιδιαίτερες
ανάγκες στην προσβασιμότητα των
πεζών, λόγω του έντονου ανάγλυφου
της.

Η Καβάλα έχει υψηλή προσφορά θέσεων στο
κέντρο. Ο δημόσιος χώρος δεσμεύεται από
χώρους στάθμευσης εκτός οδού, ενώ θα
μπορούσε να αξιοποιηθεί σε άλλες ανάγκες (π.χ.
κοινόχρηστοι χώροι). Η ελεγχόμενη στάθμευση στο
κέντρο διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των
οδών, ωστόσο το χαμηλό κόστος στάθμευσης
εκτός οδού δεν αποτρέπει την επιλογή του Ι.Χ.
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Ωριαία Διακύμανση Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας - Δ9 : προς Κέντρο

Ημέρα Α Ημέρα Β Ημέρα Γ Ημέρα Δ

Πυκνότητα πληθυσμού στην Καβάλα

Κυκλοφοριακός φόρτος ανά ώρα σε κεντρική οδό 

Ισοζύγιο στάθμευσης (πρωινή περίοδος)Μεικτό πλάτος πεζοδρομίου

Δήμος Καβάλας



Αντικείμενο της πρώτης φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού είναι η αναγνώριση των
προβλημάτων, των αναγκών, καθώς και των δυνατών σημείων του συστήματος αστικής
κινητικότητας του Δήμου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα ζητήματα της πόλης, έτσι όπως αυτά
γίνονται αντιληπτά από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους κατοίκους και τους
φορείς. Προκειμένου να συμβεί αυτό αποτελεσματικά, τόσο οι πολίτες, όσο και το δίκτυο
φορέων θα έπρεπε να είναι ενημερωμένοι για τα χαρακτηριστικά και τους στόχους του ΣΒΑΚ.

17

΄Α Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού

17
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Παράδειγμα διαφορετικών προσεγγίσεων ως προς την αστική κινητικότητα μεταξύ ομάδων φορέων 

Η προσβασιμότητα πεζών και ποδηλατιστών, η στάθμευση, η λειτουργία των ΜΜΜ και η
συμφόρηση την πρωινή περίοδο αιχμής αποτέλεσαν ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία
απασχόλησαν τους φορείς κατά τη διάρκεια του διαδραστικού εργαστηρίου που έλαβε χώρα
στο πλαίσιο της Α φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ. Οι φορείς που έδωσαν το
παρόν ενημερώθηκαν για τον σχεδιασμό και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να
συνεισφέρουν. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι φορείς τοποθετήθηκαν προφορικά για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες, ενώ αξιολόγησαν τη
σημασία τους μέσω δομημένης φόρμας.

Απόσπασμα άρθρου σε τοπική ιστοσελίδα Δημιουργία ιστοσελίδας για το ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας

Τα προβλήματα τα οποία αναγνωρίστηκαν
από φορείς και πολίτες αξιοποιήθηκαν στη
διαμόρφωση των προτεραιοτήτων και των
στόχων του ΣΒΑΚ. Η συλλογή δεδομένων
στο πεδίο προσαρμόστηκε κατάλληλα ώστε
να διερευνηθούν τα αίτια των
συγκεκριμένων προβλημάτων. Με την
ολοκλήρωση της Α φάσης συμμετοχικού
σχεδιασμού τα μέλη του δικτύου φορέων του
ΣΒΑΚ είχαν τη δυνατότητα να
συμπληρώσουν το Σύμφωνο Συμμετοχικού
Σχεδιασμού. Ανεξάρτητα του συμφώνου, το
σύνολο των φορέων είχε τη δυνατότητα να
συνεισφέρει σε κάθε στάδιο του έργου.

Διαδραστικό εργαστήριο με δίκτυο φορέων 

Δήμος Καβάλας
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Οι διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων αποσκοπούν σε
μεγάλο βαθμό στη δημιουργία ενός κυκλοφοριακού υποδείγματος της Καβάλας. Πρόκειται για
ένα πολυτροπικό (Ι.Χ., ΜΜΜ, ποδήλατο & πεζή) υπόδειγμα το οποίο λειτουργεί ως ένα
«ψηφιακό αντίγραφο» της πόλης και των συστημάτων μεταφορών της.

Γένεση των μετακινήσεων - πρωινή περίοδος, Καβάλα

Το υπόδειγμα που δομήθηκε για την Καβάλα
ακολουθεί τα 4 βήματα του σχεδιασμού των
μεταφορών (4 step model):

- Γένεση των μετακινήσεων (Trip generation)

- Κατανομή στο χώρο (Trip distribution)

- Κατανομή στο μέσο (Mode choice)

- Καταμερισμός στο δίκτυο (Traffic assignment)

Τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου και των
οχημάτων έχουν προκύψει από τις αυτοψίες
στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, ενώ η συμπεριφορά
των μετακινουμένων και η ζήτηση για
μετακινήσεις έχει διαμορφωθεί βάσει των
ερευνών προέλευσης – προορισμού σε
οδηγούς και νοικοκυριά.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια των
αποτελεσμάτων, το υπόδειγμα της Καβάλας,
βαθμονομήθηκε με περισσότερες από 35
μετρήσεις πεδίου σε διατομές και στρέφουσες
κινήσεις. Το βαθμονομημένο υπόδειγμα της
πόλης αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο
προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό την
πραγματική λειτουργία του συστήματος
μεταφορών της Καβάλας. Ως αποτέλεσμα,
μπορούν μέσω αυτού να εξεταστούν τα
προτεινόμενα μέτρα και να αναδειχθούν οι
πιθανές επιπτώσεις τους στο δίκτυο και στη
συμπεριφορά των χρηστών. Ωστόσο, κάθε
υπόδειγμα έχει τους περιορισμούς του και τα
αποτελέσματα του δεν θα πρέπει να
αποτελούν αποδείξεις, αλλά ενδείξεις.

y = 1.003x - 0.2648
R² = 0.9938
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Σύγκλιση ΙΧ

Μέσος όρος δείκτη GEH: 0,6

Ποσοστό σημείων μέτρησης που 

ικανοποιούν τη συνθήκη GEH < 5 : 100%

Μέση απόκλιση: 4%

Μέση σταθμισμένη απόκλιση: 2%

Στοιχεία βαθμονόμησης υποδείγματος Καβάλας

Επιλογή μέσου μετακίνησης

Σκοπός
Έρευνα στα νοικοκυριά Αποτελ.υποδείγματος

Αυτοκίνητο ΜΜΜ/Πεζή Αυτοκίνητο ΜΜΜ/Πεζή

HBO 62,4% 37,6% 67,3% 32,7%

HBW 80,0% 20,0% 79,1% 20,9%

NHB 60,2% 39,8% 59,8% 40,2%

Επιλογή μέσου μετακίνησης ανά κυκλοφοριακή ζώνη

Σύγκριση αποτελεσμάτων υποδείγματος - έρευνας

Ανάλογα με το σκοπό μετακίνησης, αλλάζει η
συμπεριφορά των μετακινουμένων ως προς
την επιλογή μέσου μετακίνησης ή /και
διαδρομής. Στο υπόδειγμα διαμορφώθηκαν 3
κατηγορίες μετακινήσεων ανάλογα το σκοπό
μετακίνησης: Σπίτι ↔ Εργασία (HBW), Σπίτι ↔
Άλλο (HBO), Χωρίς βάση το σπίτι (NHB).

Κατανομή μετακινήσεων HBO στο χώρο

Υπόδειγμα πρόβλεψης της κυκλοφορίας

Δήμος Καβάλας



Το κυκλοφοριακό υπόδειγμα της Καβάλας μετά τη βαθμονόμηση του ανέδειξε αποτελέσματα
για ορισμένες παραμέτρους του συστήματος κινητικότητας, οι οποίες είναι δύσκολο να
αποκτηθούν με μετρήσεις πεδίου (π.χ. κορεσμός δικτύου, ηχορύπανση, αέριοι ρύποι, κ.ά.)

19

Αποτελέσματα υποδείγματος

19
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Φόρτιση δικτύου 
υποδείγματος κατά 

την πρωινή περίοδο 
αιχμής 

Χωρική (ακτίνα 
200μ) και χρονική 

(χρωματισμός) 
κάλυψη της αστικής 
συγκοινωνίας κατά 

την πρωινή περίοδο 
αιχμής

Ένταση 
κυκλοφοριακού 

θορύβου κατά την 
πρωινή περίοδο 

αιχμής

Δήμος Καβάλας
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Η σύνοψη της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και των προβλημάτων και προκλήσεων που
καλείται να βελτιώσει το ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας, παρουσιάζεται ανά κατηγορία κινητικότητας.

Η Καβάλα παρουσιάζει ιδιομορφίες ως προς την πολεοδομία της. Η γραμμική της μορφή και οι
υψηλές κατά μήκος κλίσεις έχουν οδηγήσει σε ανορθόδοξη και πυκνή δόμηση της πόλης, με
στενές οδούς, μεγάλο πλήθος αδιέξοδων και σημαντική έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και
χώρων πρασίνου. Αντίστοιχα προβλήματα σε μικρότερο βαθμό παρουσιάζονται και στο
Παληό.

Ποιες είναι οι προκλήσεις του Δήμου;

Πολεοδομική οργάνωση

Η περιμετρική οδός δεν χρησιμοποιείται από τους κατοίκους & επισκέπτες, με αποτέλεσμα να
φορτίζονται οι εσωτερικές αρτηρίες. Το δίκτυο του κέντρου είναι κορεσμένο στις περιόδους
αιχμής και παρατηρούνται καθυστερήσεις, λόγω των χαμηλών γεωμετρικών χαρακτηριστικών
των οδών. Τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται έντονη αύξηση των φόρτων.

Μηχανοκίνητη κυκλοφορία

Στην Καβάλα παρατηρήθηκε μεγάλη
προσφορά χώρων στάθμευσης εκτός οδού
στην κεντρική περιοχή της πόλης, ορισμένοι εκ
των οποίων λειτουργούν σε συνθήκες
υπερκορεσμού. Παράνομη στάθμευση Ι.Χ. σε
ράμπες/διαβάσεις ή/και σε διπλή σειρά
παρατηρήθηκε έντονα στην ευρύτερη περιοχή
του κέντρου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα
δίκυκλα σταθμεύουν στο πεζοδρόμιο.

Στάθμευση

Σημαντικό ζήτημα προς αντιμετώπιση αποτελεί
η τιμολογιακή πολιτική της στάθμευσης εκτός
οδού, η οποία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα
Ι.Χ. οχήματα (≈ 2.5 € για 8 ώρες). Ως
αποτέλεσμα η χρήση του αυτοκινήτου γίνεται
πολύ ελκυστική επιλογή. Παράδειγμα υπερκορεσμένου χώρου στάθμευσης

Η αστική συγκοινωνία περιορίζεται στην περιοχή της Καβάλας και δεν υποστηρίζει τις συνδέσεις
με τους κυριότερους οικισμούς του Δήμου. Με την υφιστάμενη λειτουργία της παρουσιάζονται
κενά στη χωρική κάλυψη και τη χρονική κάλυψη ορισμένων περιοχών. Ορισμένα από τα
οχήματα του στόλου δεν είναι όλα προσβάσιμα για ΑμεΑ, ενώ τα περισσότερα δεν επιτρέπουν
ελιγμούς στο οδικό δίκτυο ορισμένων γειτονιών της πόλης. Ενώ οι κεντρικές στάσεις είναι
πλήρως διαμορφωμένες, οι στάσεις σε γειτονιές αντιμετωπίζουν ζητήματα σχετικά με την
ασφάλεια την άνεση των επιβατών.

Αστική Συγκοινωνία

Ο σταθμός των υπεραστικών ΚΤΕΛ βρίσκεται
στο κέντρο της Καβάλας. Ως αποτέλεσμα τα
βαρέα οχήματα (πούλμαν) διέρχονται εντός
της πόλης προκειμένου να προσεγγίσουν το
σταθμό, πραγματοποιώντας δύσκολους
ελιγμούς και επιφορτίζοντας το οδικό δίκτυο.
Τα οχήματα σταθμεύουν σε θέσεις πάρα την
οδό, οι οποίες δεν είναι διαμορφωμένες για
αυτόν το σκοπό. Η επιβίβαση και αποβίβαση
των επιβατών πολλές φορές συμβαίνει από
την πλευρά του οδοστρώματος και υπό
περιορισμένες συνθήκες ορατότητας. Όλα τα
παραπάνω περιορίζουν τη λειτουργικότητα και
την οδική ασφάλεια του δικτύου.

Υπεραστική Συγκοινωνία

Σταθμός υπεραστικού ΚΤΕΛ, Καβάλα
Δήμος Καβάλας
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Στην κεντρική της περιοχή, η Καβάλα διαθέτει ένα δίκτυο πεζοδρόμων με εμπορικό χαρακτήρα
και πεζοδρόμια με βελτιούμενα χαρακτηριστικά (πλάτος, ποιότητα επιφάνειας, κ.ά.). Ωστόσο,
στο σύνολο της η Καβάλα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα με την προσβασιμότητα των
πεζών και ειδικότερα των ΑμεΑ. Οι μεγάλες κλίσεις και το μικρό έως μηδενικό πλάτος
πεζοδρομίων κάνει δύσκολη τη μετακίνηση πεζών στις γειτονιές της πόλης.

Μετακινήσεις πεζών

Υποδομές πεζών – παραδείγματα προβλημάτων στις γειτονιές της Καβάλας

Η γεωμορφολογία της πόλης δεν επιτρέπει την εκτεταμένη χρήση του ποδηλάτου. Ωστόσο,
ποδηλάτες παρατηρήθηκαν σε μετακινήσεις κατά μήκος της πόλης με στόχο την άσκηση ή/και
την ψυχαγωγία. Αντίστοιχες περιπτώσεις αναδείχθηκαν από το συμμετοχικό σχεδιασμό για
ορεινή ποδηλασία.

Ποδήλατο

Πολλά ατυχήματα με υλικές ζημιές
παρατηρούνται στην περιοχή της Καβάλας
λόγω των χαρακτηριστικών του οδικού
δικτύου. Τα ατυχήματα με ελαφρύ, σοβαρό
τραυματισμό ή/και θάνατο είναι περίπου 45
ανά έτος με τα περισσότερα από αυτά να
εντοπίζονται σε κόμβους και οδούς με
υψηλούς φόρτους. Περίπου 14 ατυχήματα
ανά έτος εμπλέκουν πεζό, ενώ 22
λεωφορείο.

Οδική Ασφάλεια

Συχνότητα & χωρική κατανομή ατυχημάτων 2017 

(πηγή: Δ/νση Τροχαίας Καβάλας)

Ο Δήμος Καβάλας έχει εμπειρία στην εφαρμογή τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση και την
ενημέρωση των μετακινουμένων (τηλεματική αστικών λεωφορείων, πληροφοριακές πινακίδες
σε κεντρικές αρτηρίες, μετρητές φόρτου σε σηματοδότες, κ.ά.). Η λειτουργικότητα των
συγκεκριμένων υπηρεσιών αντιμετωπίζει ζητήματα κατά τα τελευταία έτη.
Η δραστηριότητα του Δήμου αναδεικνύεται και μέσω της συμμετοχής του σε
ευρωπαϊκά/ερευνητικά προγράμματα, όπως το 100 intelligent cities, καθώς και δίκτυα πόλεων,
όπως το Civinet, μέσα από τα οποία τα στελέχη του Δήμου αποκτούν εμπειρία σε νέες
πρακτικές.
Αντίστοιχή δραστηριότητα έχει ο Δήμος Καβάλας και στον τομέα των καινοτόμων πρακτικών
σχεδιασμού. Το “Kavala Urban Center” έχει εφαρμόσει διαδραστικές μεθόδους συμμετοχικού
σχεδιασμού για να εμπλέξει την τοπική κοινωνία στη διαμόρφωση των μέτρων του ΣΒΑΑ.

Νέες τεχνολογίες & καινοτόμες πρακτικές

Δήμος Καβάλας



Στάδιο Β.
Δημιουργία 
στρατηγικής



Το πρώτο βήμα για την επιλογή των πιο αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση ενός
ζητήματος είναι ο καθορισμός των στόχων των οποίων αυτές οι λύσεις καλούνται να
ικανοποιήσουν. Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, οι στόχοι προκύπτουν από τις διαδικασίες αναγνώρισης
και ανάλυσης των προβλημάτων και των αναγκών των πολιτών, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα
σχέδια, μελέτες και κείμενα πολιτικής με αντίστοιχους στόχους, τα οποία πρέπει να
συνυπολογιστούν.
Η διαδικασία διαμόρφωσης της τελικής στρατηγικής δεν είναι γραμμική και μονοδιάστατη.
Αντίθετα, περιλαμβάνει πολλές διαδικασίες αναπροσαρμογών και σταδιακού εμπλουτισμού
προκειμένου να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του Δήμου.

23

Διαμόρφωση στρατηγικής
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Διάγραμμα διαμόρφωση & ανατροφοδότησης στρατηγικών στόχων κινητικότητας 

(Πηγή: Ch4llenge University, “SUMP monitoring and evaluation”, European Commission)

Μεθοδολογία διαμόρφωσης στρατηγικής ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας

Η προσέγγιση του Δήμου Καβάλας περιλαμβάνει μια αρχική διατύπωση στρατηγικών στόχων
και προτεραιοτήτων βάσει της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και του συμμετοχικού
σχεδιασμού. Από τους στρατηγικούς στόχους αναδεικνύεται το όραμα της πόλης, ενώ τα
σενάρια κινητικότητας δομούνται ώστε να τους ικανοποιούν. Με την επικύρωση των στόχων
και την ανάδειξη του επικρατέστερου σεναρίου κινητικότητας κατά τη ΄Β φάση συμμετοχικού
σχεδιασμού, μπορούν να εξειδικευτούν τα ποσοτικά στοιχεία των στόχων της στρατηγικής.

Δήμος Καβάλας
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Οραματικός στόχος

Για μια πόλη που εξασφαλίζει την προσβασιμότητα, ενισχύει 
την οικονομική δραστηριότητα, σέβεται το περιβάλλον και 

αναδεικνύει τον έντονο πολιτισμικό της χαρακτήρα:

Σχεδιάζουμε με προτεραιότητα τους ευάλωτους χρήστες, τους 

πεζούς και τους ποδηλάτες.

Αναπτύσσουμε βιώσιμες και έξυπνες λύσεις για το σύστημα 

αστικής κινητικότητας μας, λαμβάνοντας υπόψη τις εποχιακές 

ανάγκες της πόλης.

Προωθούμε την απεξάρτηση από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

και τα ορυκτά καύσιμα.

Αξιοποιούμε σαν κοινωνία τις δυνατότητες του συμμετοχικού 

σχεδιασμού.

Δήμος Καβάλας
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Στρατηγικοί στόχοι
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Άξονας Α: Διαχείριση της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας και της στάθμευσης

Α.1. Περιορισμός της μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης

Α.2. Ολοκλήρωση των οδικών υποδομών

Α.3. Βελτίωση των συνθηκών της οδικής 
ασφάλειας στο σύνολο του Δήμου

Άξονας Β: Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης 
των Δημόσιων Συγκοινωνιών

Β.1. Αναβάθμιση στόλου δημοσίων μέσων 
μεταφοράς με ευέλικτα και αποδοτικά 
οχήματα, πλήρως προσβάσιμα από τις 
ευάλωτες ομάδες 

Β.2. Εξορθολογισμός των δρομολογίων, των 
συχνοτήτων και της κάλυψης της Δημόσιας 
Συγκοινωνίας στην Καβάλα

Β.3. Βελτίωση της προσβασιμότητας και της 
ασφάλειας των στάσεων και σταθμών ΜΜΜ

Άξονας Γ: Δημιουργία μιας ανθρώπινης 
πόλης με λειτουργικές και άνετες 
υποδομές για τους ευάλωτους χρήστες, 
τους πεζούς και τα ποδήλατα

Γ.1. Εξασφάλιση «Προσβασιμότητας για 
όλους» σε σημεία ενδιαφέροντος και σε 
γειτονιές της Καβάλας.

Γ.2. Προώθηση του βαδίσματος και της 
ποδηλασίας για τις μετακινήσεις εντός πόλης

Γ.3. Αύξηση του αστικού πρασίνου και των 
ελεύθερων χώρων

Άξονας Δ: Βελτίωση της οικονομίας, του 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων με την αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών

Δ.1. Προώθηση της ηλεκτροκίνησης
Δ.2. Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για την 

αποτελεσματική πληροφόρηση και 
καθοδήγηση κατοίκων και επισκεπτών 

Δ.3. Συστηματική & στοχευμένη ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και παρακίνηση των πολιτών 
για χρήση βιώσιμων μορφών μετακίνησης

Δ.4. Συστηματική & οργανωμένη 
ενσωμάτωση των μεθόδων Συμμετοχικού 
Σχεδιασμού στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων

Δήμος Καβάλας
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Εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας

Α Β

Μ

Σενάριο

Σενάριο
Do minimum

Προώθηση των ήπιων 

μορφών μετακίνησης. 

Βάδισμα & ποδήλατο

Προώθηση της 

Δημόσιας συγκοινωνίας 

και του συνεπιβατισμού

Εφαρμογή του υφιστάμενου σχεδιασμού

Οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι και ο τρόπος λειτουργίας του οδικού δικτύου της Καβάλας,
δεν επιτρέπουν στο Δήμο τη δρομολόγηση απεριόριστων παρεμβάσεων. Συνεπώς,
προκειμένου να είναι εφικτή η τελική εφαρμογή των μέτρων ενός σχεδίου, εκτός από τις
ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δυνατότητες του
Δήμου σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Τα σενάρια αστικής κινητικότητας αποτελούν
εναλλακτικούς συνδυασμούς μέτρων, ρυθμίσεων και
κανονισμών/πολιτικής, τα οποία συνεργάζονται
μεταξύ τους με στόχο να αντιμετωπίζουν τα τοπικά
προβλήματα με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Τα σενάρια κινητικότητας διαφοροποιούνται δίνοντας «έμφαση» σε μια διαφορετική
κατηγορία βιώσιμων μέσων μετακίνησης κατά περίπτωση, ενώ τα υπόλοιπα μέσα
προσαρμόζονται με συμπληρωματικές παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και
αποδοτική λειτουργία του δικτύου.

Οι επιπτώσεις των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας στο δίκτυο, εκτιμήθηκαν ποσοτικά
με τη χρήση του κυκλοφοριακού υποδείγματος της Καβάλας. Με τον τρόπο αυτό η
συγκριτική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάσει συγκεκριμένα κυκλοφοριακά και
περιβαλλοντικά μεγέθη.

Το επικρατέστερο σενάριο επιλέγεται από την τοπική κοινωνία μέσω των διαδικασιών του
Συμμετοχικού Σχεδιασμού.

Τα σενάρια κινητικότητας για την Καβάλα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σενάριο

Δήμος Καβάλας
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Με βάση τις εκτιμήσεις του κυκλοφοριακού υποδείγματος που
αναπτύχθηκε για την Καβάλα, μπορεί να προσδιορισθεί το
ποσοστό των μετακινήσεων που θα πραγματοποιηθούν ανά
μέσο μετακίνησης για την πρωινή περίοδο αιχμής.

Η αποτίμηση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας πραγματοποιήθηκε με την σύγκριση
στοιχείων για την επιλογή μεταφορικού μέσου, τη χωρική κατανομή του φόρτου, καθώς και
κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεικτών.

Σενάριο Α
Ορίζοντας 10 ετών

Σενάριο Β
Ορίζοντας 10 ετών

Δείκτης Φόρτου / Χωρητικότητας 

(V/C) στο δίκτυο Καβάλας αν 

εφαρμοστούν οι προτεινόμενες 

παρεμβάσεις του Σεναρίου Α. 

Δείκτης Φόρτου / Χωρητικότητας 

(V/C) στο δίκτυο Καβάλας αν 

εφαρμοστούν οι προτεινόμενες 

παρεμβάσεις του Σεναρίου Β. 

Δήμος Καβάλας
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΄Β Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού
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Στο δεύτερο στάδιο συμμετοχικού σχεδιασμού το αντικείμενο προς διαβούλευση είναι η
επικύρωση της στρατηγικής και η αξιολόγηση και ανάδειξη του ιδανικότερου σεναρίου
κινητικότητας για την πόλη της Καβάλας. Οι διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού που
ακολουθήθηκαν είχαν ως στόχο την εμπλοκή του συνόλου της κοινωνίας.

Το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας κλήθηκε να αξιολογήσει το
στρατηγικό σχεδιασμό και τα εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας για την πόλη στο πλαίσιο της
δεύτερης συμμετοχικής διαδικασίας. Οι απόψεις των φορέων είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε αυτό
το στάδιο του ΣΒΑΚ, καθώς η εξειδίκευση και οι εμπειρίες των εκπροσώπων μπορούν να
συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων. Παράλληλα, με την
ανταλλαγή απόψεων εξομαλύνονται οι αντιδράσεις και διαμορφώνονται κοινώς αποδεκτές
λύσεις.

Παρουσίαση σεναρίων στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Τον Οκτώβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την
παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας που τέθηκαν σε διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες της Καβάλας.
Η ομάδα έργου θέλησε να δώσει προτεραιότητα στις δημοτικές παρατάξεις ώστε να
αναπτύξουν νέα ή να βελτιώσουν με τις παρατηρήσεις τους, τα προτεινόμενα σενάρια αστικής
κινητικότητας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία (φορείς και
πολίτες) μπόρεσε να γίνει με πιο σαφείς και ολοκληρωμένες προτάσεις και να επιφέρει
καλύτερα αποτελέσματα.
Οι παρατηρήσεις, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των παραβρισκομένων στο δημοτικό
συμβούλιο συνεισέφεραν στη βελτίωση των σεναρίων κινητικότητας και τον εμπλουτισμό τους
με επιπλέον στοιχεία. Επιπλέον, τρεις παρατάξεις τοποθετήθηκαν και γραπτώς με περισσότερα
στοιχεία και λεπτομέρειες.

Ανοικτή εκδήλωση με το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων

Η προγραμματισμένη εκδήλωση με την κοινή
παρουσία φορέων πραγματοποιήθηκε με τη
μορφή τηλεδιάσκεψης εξαιτίας των μέτρων
για τον περιορισμό του Covid19.
Ωστόσο, η συμμετοχή των φορέων ήταν
ικανοποιητική και η διαβούλευση κατέληξε σε
χρήσιμα συμπεράσματα.
Προκειμένου να υποστηριχθεί το δίκτυο
φορέων στην αξιολόγηση των σεναρίων, η
ομάδα του Δήμου διαμόρφωσε ένα
ενημερωτικό έντυπο με την περιγραφή και
τους χάρτες των προτεινόμενων μέτρων,
καθώς και τα ποσοτικά στοιχεία από το
κυκλοφοριακό υπόδειγμα, για κάθε σενάριο. Στιγμιότυπο από τη Β διαβούλευση με τους φορείς

Οι αξιολογήσεις των φορέων πραγματοποιήθηκαν με ελεύθερες τοποθετήσεις, καθώς και με τη
χρήση δομημένων κριτηρίων.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ποιο σενάριο δήλωσαν ότι προτιμούν οι φορείς;

Ποιο σενάριο προκύπτει βάσει των αξιολογήσεων των κριτιρίων 
από τους φορείς; 

Ανάδειξη επικρατέστερου σεναρίου κινητικότητας από τους φορείς  

Κανένα Σενάριο M (Do minimum) Σενάριο A (Ηπιες μετακινήσεις) Α & Β Σενάριο B (ΜΜΜ & Συνεπιβατισμός) Α, Β & Μ

Δήμος Καβάλας



6%13%32%32%16%2%

Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ Πολύ δύσκολο

Δύσκολο Ούτε εύκολο / Ούτε δύσκολο

Εύκολο Πολύ εύκολο
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Διαδικτυακή δημοσκόπηση

Ο καθορισμός των στόχων και η επιλογή σεναρίων κινητικότητας αποτελεί ένα αντικείμενο το
οποίο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή του τελικού χρήστη, δηλαδή των
κατοίκων και επισκεπτών της Καβάλας. Για να συμμετέχουν οι πολίτες σε μια περίοδο με
περιορισμούς λόγω Covid19, η ομάδα του ΣΒΑΚ προχώρησε στη διεξαγωγή μιας διαδικτυακής
δημοσκόπησης, η οποία δομήθηκε με τρόπο που να βοηθάει τον απλό πολίτη να κατανοήσει
τις ευρύτερες επιπτώσεις των σεναρίων στο δίκτυο της Καβάλας.

Προώθηση της 

δημοσκόπησης στην 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ 

Δήμου Καβάλας 

Η δημοσκόπηση ήταν ενεργή
για 2.5 μήνες και για τη
διάδοση της αξιοποιήθηκε το
δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων.
Συνολικά συλλέχθηκαν 403
απαντήσεις από την Καβάλα
και τους άλλους οικισμούς του
Δήμου.

Σε προκαταρκτικό στάδιο, οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη συμβολή του σεναρίου στη
λειτουργία της πόλης, καθώς και την ευκολία υλοποίησης του συγκεκριμένου σεναρίου.

6%12%28%35%15%4%

0%20%40%60%80%100%

Σενάριο Α

5%4% 10% 16% 44% 20%

Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ Πολύ αρνητικά

Αρνητικά Ούτε θετικά / Ούτε αρνητικά

Θετικά Πολύ θετικά

Σενάριο Β

Ευκολία υλοποίησης

Η ανάδειξη του τελικού σεναρίου κινητικότητας από τους πολίτες έγινε αφού αξιολογήθηκαν τα
εναλλακτικά σενάρια σύμφωνα με τη συμβολή και την ευκολία υλοποίησης τους.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Κανένα από τα παραπάνω

Σενάριο Do Minimum (Σενάριο Βάσης) - Τα προγραμματισμένα έργα του Δήμου επαρκούν

Σενάριο Α: Προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης (Βάδισμα & Ποδήλατο)

Σενάριο Β: Προώθηση στη δημόσια συγκοινωνία και το συνεπιβατισμό

5%2%6% 9% 46% 31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%0%

Δήμος Καβάλας

Συμβολή στη λειτουργικότητα



Στάδιο Γ.
Σχεδιασμός 
των μέτρων



Οριστικό σενάριο αστικής κινητικότητας

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσθήκες των φορέων και των πολιτών στο πλαίσιο της ΄Β φάσης
συμμετοχικού σχεδιασμού, καθώς και τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού υποδείγματος,
προέκυψε το οριστικό σενάριο αστικής κινητικότητας για το Δήμο Καβάλας.

Με βάσει το σύνθετο σενάριο που διαμορφώθηκε, προσαρμόστηκαν τα εξεταζόμενα μέτρα
κινητικότητας και οι μορφές με τις οποίες αυτά συνεργάζονται μεταξύ τους.

Σενάριο Β: Προώθηση της 
Δημόσιας συγκοινωνίας 
και του συνεπιβατισμού

+ Περαιτέρω προώθηση ηλεκτροκίνησης

+ Μεγαλύτερη ανάπτυξη υποδομών ποδηλάτου

+ Περαιτέρω προώθηση «ευφυών συστημάτων»

Παρεμβάσεις για 

τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία

Παρεμβάσεις για 

τη στάθμευση
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Παρεμβάσεις για 

τους πεζούς και 

τους λοιπούς 

ευάλωτους χρήστες 

της οδού (ΑμεΑ, 

ηλικιωμένους, 

παιδία κ.ά.)

Παρεμβάσεις για το 

ποδήλατο

Παρεμβάσεις για 

τα ΜΜΜ 

Δήμος Καβάλας
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Πακέτα μέτρων κινητικότητας

Η στρατηγική του ΣΒΑΚ εξειδικεύεται με τη διατύπωση κατάλληλων μέτρων κινητικότητας για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής και των στρατηγικών στόχων που καθορίστηκαν. Τα
μέτρα κινητικότητας οργανώνονται σε πακέτα μέτρων, τα οποία λειτουργούν συνεργατικά
προκειμένου να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Διατύπωση 

συγκεκριμένων 

μέτρων με υψηλή 

λεπτομέρεια

Διατύπωση 

ευέλικτων 

μέτρων με 

ευρεία χρήση

Η διατύπωση των πακέτων μέτρων και των μέτρων
κινητικότητας πρέπει να ισορροπήσει δύο βασικές
παραμέτρους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
πιθανές ανάγκες ενός Δήμου. Τα προτεινόμενα
μέτρα με υψηλή εξειδίκευση και λεπτομέρεια μπορεί
να βοηθούν το Δήμο να τα εφαρμόσει ευκολότερα
αφού απαιτούν λιγότερες ενέργειες ωρίμανσης,
ωστόσο, δεσμεύουν το Δήμο χωρικά και τεχνικά. Το
στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να έχει ευέλικτα
χαρακτηριστικά στα μέτρα του προκειμένου αυτά να
μπορεί να αντιστοιχηθούν σε οικισμούς του Δήμου
και σε χρηματοδοτικά εργαλεία με διαφορετικά
χαρακτηριστικά.

Τα πακέτα μέτρων για το ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας διαμορφώθηκαν ως εξής:

Το πρώτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση
των τροχαίων συμβάντων, την καθιέρωση συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας στο αστικό
περιβάλλον μέσω της ενίσχυσης των υποδομών και της διαμόρφωσης των επικίνδυνων
κόμβων για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Παράλληλα περιλαμβάνει παρεμβάσεις
για την οργάνωση της κυκλοφορίας και την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου στην περιοχή του
Δήμου. Τα μέτρα αυτά είναι:

Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας

Διαχείριση κινητικότητας

1.1.1 Αλλαγή/μείωση ορίων ταχύτητας 
1.1.2 Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου 
1.1.3 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (e-parking)
1.1.4 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης κινητικότητας (ITS) π.χ. έξυπνοι σηματοδότες 

και προτεραιότητα στη δημόσια συγκοινωνία, πληροφόρηση οδηγών κτλ.
1.1.5 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας σε γειτονιές, κέντρο και ευαίσθητες περιοχές
1.1.6 Μονοδρόμηση/Αντιδρόμηση οδών 
1.1.7 Ανάπτυξη συστημάτων car-pooling και car-sharing
1.1.8 Αύξηση χρόνου πρασίνου στους φωτεινούς σηματοδότες για τους πεζούς

Βελτίωση υποδομών

1.2.1 Αναβάθμιση διασταυρώσεων στο οδικό περιβάλλον για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας 
π.χ. κυκλικοί κόμβοι (μικροί ή κανονικοί), φωτεινοί σηματοδότες, μείωση κινήσεων, 
σχεδιαστικές διαμορφώσεις

1.2.2. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης
1.2.3 Δημιουργία περιφερειακού δακτυλίου για την αποφυγή διαμπερών ροών 
1.2.4 Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park n ride)
1.2.5 Κατασκευή χώρων στάθμευσης εντός πόλης (επίγειων ή υπόγειων)
1.2.6 Αξιοποίηση/Αναδιαμόρφωση υπαρχόντων χώρων στάθμευσης εντός πόλης
1.2.7 Ολοκλήρωση έργων οδικού δικτύου (διάνοιξη περιφερειακού πόλης και συνδέσεων)
1.2.8 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Πολιτικές προώθησης

1.3.1 Ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική για τη στάθμευση, τη χρήση της δημόσιας 
συγκοινωνίας και τα κοινόχρηστα ποδήλατα με σκοπό την ενίσχυση των συνδυασμένων 
μετακινήσεων
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Το δεύτερο πακέτο μέτρων στοχεύει στη μείωση της χρήσης του Ι.Χ. και την αύξηση του μεριδίου
των ταξιδιών εντός Δήμου με περπάτημα, ποδήλατο, Ε.Π.Η.Ο., Δημόσια Συγκοινωνία και
συλλογικών μέσων μεταφοράς γενικότερα. Τα επιλεγμένα μέτρα είναι:

Προώθηση των βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης

Διαχείριση κινητικότητας

2.1.1. Δημιουργία λεωφορειακών γραμμών ανταποκρινόμενων στη ζήτηση 
2.1.2 Δημιουργία νέων διαδρομών αστικής συγκοινωνίας (κυκλικών ή γραμμικών) που 

συνδέουν κέντρο, πόλους έλξης και γειτονιές
2.1.3 Αύξηση της συχνότητας των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών, ιδιαίτερα εκείνων με 

κεντρική σημασία
2.1.4 Ενίσχυση λειτουργίας διαδρομών ΚΤΕΛ με υπερτοπική σημασία 
2.1.5 Δημιουργία λεωφορειολωρίδων στην πόλη (σύστημα BRT)
2.1.6 Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος κινητικότητας της δημόσιας συγκοινωνίας 

(υπεραστικού και αστικού χαρακτήρα) τα οποίο να λαμβάνει υπόψη τους χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων και ποδηλάτων με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου 
συνδυασμένων μετακινήσεων

2.1.7 Αξιοποίηση συστήματος ταξί για συλλογικές μετακινήσεις με δρομολόγια 
ανταποκρινόμενα στη ζήτηση 

Βελτίωση υποδομών

2.2.1 Αγορά και κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων μικρών οχημάτων από το Δήμο
2.2.2 Πύκνωση στάσεων δημόσιας συγκοινωνίας με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό 
2.2.3 Εγκατάσταση έξυπνων στάσεων με σύστημα τηλεματικής 
2.2.4 Δημιουργία νέων ποδηλατικών διαδρομών και σχετικών εγκαταστάσεων
2.2.5 Επαναλειτουργία και βελτίωση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων ή άλλων Ε.Π.Η.Ο
2.2.6 Δημιουργία δακτυλίων προστασίας περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων 
2.2.7 Πεζοδρομήσεις (μόνιμες ή προσωρινές)
2.2.8 Αναβάθμιση και διαμόρφωση ή μεταφορά κεντρικών σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας 

Πολιτικές προώθησης

2.3.1 Χρήση εργαλείων crowdsensing για την καταγραφή των αναγκών σε μετακινήσεις
2.3.2 Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συμμετοχικού σχεδιασμού
2.3.3 Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία για την ευαισθητοποίηση των μαθητών
2.3.4 Σύσταση γραφείου Βιώσιμης Κινητικότητας στο Δήμο
2.3.5 Δημιουργία φόρουμ κατοίκων για την κινητικότητα

Παράδειγμα διαμόρφωσης οδού που προωθεί ήπιες μορφές μετακίνησης (βάδισμα, ποδήλατο, κ.ά.)

Δήμος Καβάλας
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Διαχείριση κινητικότητας

3.1.1 Δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών αέριων ρύπων και θορύβου με προτεραιότητα 
στη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Βελτίωση υποδομών

3.2.1 Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με κατάργηση θέσεων στάθμευσης
3.2.2 Οριοθέτηση νόμιμων θέσεων στάθμευσης και δημιουργία Parklets
3.2.3 Αντικατάσταση υλικών ασφαλτόστρωσης σε επιλεγμένες οδούς του Δήμου
3.2.5 Ανάπτυξη υποδομών για ενίσχυση της προσβασιμότητας (σημειακές διαπλατύνσεις, 

τοπικές εξοχές, μείωση πλάτους λωρίδων, ράμπες ΑμεΑ κ.α.)
3.2.6 Πύκνωση διαβάσεων-ανάπτυξη υπερυψωμένων διαβάσεων-ανάπτυξη έξυπνων 

διαβάσεων
3.2.7 Ανάπλαση και ενίσχυση προσβασιμότητας παραλιακού μετώπου και παραλιών για 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
3.2.8 Δίκτυο προσβασιμότητας πεζών και πράσινες διαδρομές τα οποία διασυνδέουν τους 

πόλους έλξης, το κέντρο και τις γειτονιές της πόλης
3.2.9 Αναβάθμιση / βελτίωση των κλιμάκων σε επιλεγμένες διαδρομές
3.2.10 Ανάπλαση και αναδιαμόρφωση οδών
3.2.11 Ανάπλαση δημόσιων χώρων και παιδικών χαρών
3.2.12 Ενίσχυση πρασίνου στο οδικό περιβάλλον μέσω δεντροφυτεύσεων

Πολεοδομικά μέτρα

3.3.1 Επικαιροποίηση πολεοδομικού σχεδιασμού και εναρμόνιση με το ΣΒΑΚ
3.3.2 Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών κέντρων εντός της πόλης

Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργίας αστικού περιβάλλοντος 

Το τρίτο πακέτο μέτρων αφορά παρεμβάσεις μικρού κυρίως κόστους για τη βελτίωση της
ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, τη μείωση της ρύπανσης και του αστικού θορύβου
εντός Δήμου και την αύξηση του δημόσιου χώρου και των χώρων πρασίνων. Τα προτεινόμενα
αυτά μέτρα είναι:

Αρχές αστικού σχεδιασμού τύπου “Transit Oriented Development (TOP)” 

Πηγή: Institute for Transportation & Development
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Το τέταρτο πακέτο μέτρων σχετίζεται με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων του
Δήμου. Σημαντικά μέτρα βιώσιμης κινητικότητας που συμβάλουν στο στόχο αυτό είναι:

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ορθολογική διαχείριση του συστήματος 
εμπορευματικών μεταφορών

Διαχείριση κινητικότητας

4.1.1 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης τροφοδοσίας (π.χ. θέσπιση ωραρίων 
φορτοεκφορτώσεων, βέλτιστες διαδρομές, κτλ.).

Βελτίωση υποδομών

4.2.1 Δημιουργία μικρών κέντρων αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Πολιτικές προώθησης

4.3.1 Οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις φιλικές στις «ενεργές» μετακινήσεις 
4.3.2 Μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με γνώμονα την προστασία 

του περιβάλλοντος
4.3.3 Δημιουργία συστήματος ανταποδοτικών τελών για τους επιχειρηματίες που 

χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνητα οχήματα ή/και τοποθετούν σταθμούς φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων

Το πέμπτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μέτρα τα οποία εξυπηρετούν την τουριστική
δραστηριότητα, συμβάλλοντας ριζικά σε μία άρτια διαχείριση της εποχικότητας των
μετακινήσεων. Τα μέτρα που επιλέχθηκαν για το συγκεκριμένο πακέτο είναι τα εξής:

Συμβολή της βιώσιμης κινητικότητας στην τουριστική δραστηριότητα

Διαχείριση κινητικότητας

5.1.1 Δράσεις αστικού τουρισμού με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα
5.1.2 Εποχιακή πύκνωση δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας σε σημαντικές διαδρομές
5.1.3 Δημιουργία εποχιακών διαδρομών Δημόσιας Συγκοινωνίας προς οικισμούς και πόλους 

έλξης (παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλους, κτλ.) 
ανάλογα με τη ζήτηση (on – demand) με χρήση έξυπνης εφαρμογής 

Βελτίωση υποδομών

5.2.1 Δημιουργία διαδραστικών χαρτών για την ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τις 
μετακινήσεις στην περιοχή, με πληροφορίες για τις αποστάσεις και τους χρόνους μεταξύ 
σημαντικών πόλων έλξης, τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, κ.α. με GIS

5.2.2 Ενίσχυση της πληροφοριακής σήμανσης 
5.2.3 Ανάπλαση και ανάδειξη παραλιακού μετώπου
5.2.4 Ανάδειξη σημαντικών χώρων και βελτίωση της προσπελασιμότητας τους με βιώσιμα μέσα 

Παραδείγματα για την επιχειρηματικότητα στη βιώσιμη κινητικότητα & την προσαρμογή στις εποχιακές ανάγκες

Δήμος Καβάλας
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Σχέδιο δράσης ΣΒΑΚ
Το σχέδιο δράσης του ΣΒΑΚ συνθέτει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ευκολότερη
εφαρμογή των τελικών προτάσεων. Με την ακρίβεια ενός στρατηγικού σχεδίου, γίνονται
εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και τις πιθανές πηγές
χρηματοδότησης της κάθε προτεινόμενης παρέμβασης.

Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός παρεμβάσεων

Μέτρο ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας
Χρονοδιάγραμμα (έτη) Κόστος 

μέτρων0 – 5 5 - 10 10 -15

ΠΜ1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας

1.1.1: Αλλαγή/μείωση ορίων ταχύτητας (30χλμ. στο μη ιεραρχημένο) 20 000 €

1.1.2 Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου (Δημιουργία εσωτερικών δακτυλίων κλιμακούμενης 

σημασίας)
0 €

1.1.3 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (e-parking) 150 000 €

1.1.4 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης κινητικότητας (ITS) π.χ. έξυπνοι σηματοδότες και 

προτεραιότητα στη δημόσια συγκοινωνία, πληροφόρηση οδηγών κτλ.
150 000 €

1.1.5 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας σε γειτονιές, κέντρο και ευαίσθητες περιοχές 1 750 000 €

1.1.6 Μονοδρόμηση/Αντιδρόμηση οδών 20 000 €

1.1.7 Ανάπτυξη συστημάτων car-pooling και car-sharing 30 000 €

1.1.8 Αύξηση χρόνου πρασίνου στους φωτεινούς σηματοδότες για τους πεζούς 0 €

1.2.1 Αναβάθμιση διασταυρώσεων στο οδικό περιβάλλον για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας  π.χ. κυκλικοί 

κόμβοι (μικροί ή κανονικοί), φωτεινοί σηματοδότες, μείωση κινήσεων, σχεδιαστικές διαμορφώσεις
5 700 000 €

1.2.2. Ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης 48 000 €

1.2.3 Δημιουργία περιφερειακού δακτυλίου για την αποφυγή διαμπερών ροών 5 000 000 €

1.2.4 Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθμευσης (park n ride) 1 600 000 €

1.2.5 Κατασκευή χώρων στάθμευσης εντός πόλης (επίγειων ή υπόγειων) 800.000 €

1.2.6 Αξιοποίηση/Αναδιαμόρφωση υπαρχόντων χώρων στάθμευσης εντός πόλης 100 000 €

1.2.7 Ολοκλήρωση έργων οδικού δικτύου (διάνοιξη περιφερειακού πόλης και συνδέσεων)

1.2.8 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 800 000 €

1.3.1 Ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική για τη στάθμευση, τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας και τα 

κοινόχρηστα ποδήλατα με σκοπό την ενίσχυση των συνδυασμένων μετακινήσεων
5 000 €

ΠΜ2: Προώθηση και υποστήριξη των βιώσιμων μέσων μετακίνησης

2.1.1. Δημιουργία λεωφορειακών γραμμών ανταποκρινόμενων στη ζήτηση 30 000 €

2.1.2 Δημιουργία νέων διαδρομών αστικής συγκοινωνίας που συνδέουν κέντρο, πόλους έλξης και γειτονιές 50 000 €

2.1.3 Αύξηση της συχνότητας των υφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών, ιδιαίτερα εκείνων με κεντρική 

σημασία

∈ 2.1.2 &

2.2.1

2.1.4 Ενίσχυση λειτουργίας διαδρομών ΚΤΕΛ με υπερτοπική σημασία ∈ 2.1.2

2.1.5 Δημιουργία λεωφορειολωρίδων στην πόλη (σύστημα BRT) 25 000 €

2.1.6 Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος κινητικότητας της δημόσιας συγκοινωνίας (υπεραστικού και αστικού 

χαρακτήρα) τα οποίο να λαμβάνει υπόψη τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και ποδηλάτων με σκοπό 

την ενίσχυση του επιπέδου συνδυασμένων μετακινήσεων

∈ 1.1.4

2.1.7 Αξιοποίηση συστήματος ταξί για συλλογικές μετακινήσεις με δρομολόγια ανταποκρινόμενα στη ζήτηση ∈ 2.1.1

2.2.1 Αγορά και κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων μικρών οχημάτων από το Δήμο 1 000 000 €

2.2.2 Πύκνωση στάσεων δημόσιας συγκοινωνίας με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό 75 000 €

2.2.3 Εγκατάσταση έξυπνων στάσεων με σύστημα τηλεματικής για εύκολη πληροφόρηση των χρηστών 150 000 €

2.2.4 Δημιουργία νέων ποδηλατικών διαδρομών και σχετικών εγκαταστάσεων 1 287 500 €

2.2.5 Επαναλειτουργία και βελτίωση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (bike-sharing) 230 000 €

2.2.6 Δημιουργία δακτυλίων προστασίας περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων 300 000 €

2.2.7 Πεζοδρομήσεις (μόνιμες ή προσωρινές) 200 000 €

2.2.8 Αναβάθμιση και διαμόρφωση ή μεταφορά κεντρικών σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας 100 000 €

2.3.1 Χρήση εργαλείων crowdsensing για την καταγραφή των αναγκών σε μετακινήσεις 5 000 €

2.3.2 Διοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συμμετοχικού σχεδιασμού 25 000 €

2.3.3 Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία για την ευαισθητοποίηση των μαθητών 37 500 €

2.3.4 Σύσταση γραφείου Βιώσιμης Κινητικότητας στο Δήμο 10 000 €

2.3.5 Δημιουργία φόρουμ κατοίκων για την κινητικότητα 0 €
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Μέτρο ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας
Χρονοδιάγραμμα (έτη) Κόστος 

μέτρων0 – 5 5 – 10 10 -15

ΠΜ3: Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

3.1.1 Δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών αέριων ρύπων και θορύβου με προτεραιότητα στη χρήση 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων
50 000 €

3.2.1 Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με κατάργηση θέσεων στάθμευσης 750 000 €

3.2.2 Οριοθέτηση νόμιμων θέσεων στάθμευσης και δημιουργία Parklets 100 000 €

3.2.3 Αντικατάσταση υλικών ασφαλτόστρωσης σε επιλεγμένες οδούς του Δήμου 52 000 €

3.2.5 Ανάπτυξη υποδομών για ενίσχυση της προσβασιμότητας (σημειακές διαπλατύνσεις, τοπικές εξοχές, 

ράμπες ΑμεΑ κ.α.)
120 000 €

3.2.6 Πύκνωση διαβάσεων-ανάπτυξη υπερυψωμένων διαβάσεων-ανάπτυξη έξυπνων διαβάσεων 200 000 €

3.2.7 Ανάπλαση και ενίσχυση προσβασιμότητας παραλιακού μετώπου και παραλιών για ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες
Διαθέσ. Χρημ

3.2.8 Δίκτυο προσβασιμότητας πεζών και πράσινες διαδρομές τα οποία διασυνδέουν τους πόλους έλξης, το 

κέντρο και τις γειτονιές της πόλης
∈ 1.1.5, 3.2.1 

& 3.2.12

3.2.9 Αναβάθμιση / βελτίωση των κλιμάκων σε επιλεγμένες διαδρομές ∈ 1.1.5

3.2.10 Ανάπλαση και αναδιαμόρφωση οδών ∈ 1.1.5

3.2.11 Ανάπλαση δημόσιων χώρων και παιδικών χαρών ∈ 2.2.6

3.2.12 Ενίσχυση πρασίνου στο οδικό περιβάλλον μέσω δεντροφυτεύσεων 62 500 €

3.3.1 Επικαιροποίηση πολεοδομικού σχεδιασμού και εναρμόνιση με το ΣΒΑΚ 120 000 €

3.3.2 Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών κέντρων εντός της πόλης 2 400 000 €

ΠΜ4: Ορθολογική διαχείριση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών

4.1.1 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης τροφοδοσίας (π.χ. θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων, 

βέλτιστες διαδρομές, κτλ.)
200 000 €

4.2.1 Δημιουργία μικρών κέντρων αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας 800 000 €

4.3.1 Οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις φιλικές στις «ενεργές» μετακινήσεις ∈ 4.2.1

4.3.2 Μείωση δημοτικών τελών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος
∈ 4.2.1

4.3.3 Δημιουργία συστήματος ανταποδοτικών τελών για τους επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν / προωθούν 

ηλεκτροκίνητα οχήματα
∈ 4.2.1

ΠΜ5: Συμβολή της βιώσιμης κινητικότητας στην τουριστική δραστηριότητα

5.1.1 Δράσεις αστικού τουρισμού με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα (π.χ. «Kavala walk») 50 000 €

5.1.2 Εποχιακή πύκνωση δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας σε σημαντικές διαδρομές 50 000 €

5.1.3 Δημιουργία εποχιακών διαδρομών Δ.Σ. προς οικισμούς και πόλους έλξης ανάλογα με τη ζήτηση (on –

demand) με χρήση έξυπνης εφαρμογής
50 000 €

5.2.1 Δημιουργία διαδραστικών χαρτών για την ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τις μετακινήσεις 

στην περιοχή
15 000 €

5.2.2 Ενίσχυση της πληροφοριακής σήμανσης 4 000 €

5.2.3 Ανάπλαση και ανάδειξη παραλιακού μετώπου 2 000 000 €

5.2.4 Ανάδειξη σημαντικών χώρων και βελτίωση της προσπελασιμότητας τους με βιώσιμα μέσα 500 000 €

61%15%

10%

4%

10%
Βελτίωση των υποδομών και της οδικής ασφάλειας για τη 

μηχανοκίνητη κυκλοφορία

Προώθηση των βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης

Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργίας αστικού 

περιβάλλοντος 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ορθολογική διαχείριση του 

συστήματος εμπορευματικών μεταφορών

Συμβολή της βιώσιμης κινητικότητας στην τουριστική 

δραστηριότητα

Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός συνοψίζεται για τα πακέτα μέτρων του ΣΒΑΚ. Η σημαντική πλειοψηφία των
δαπανών εκτιμάται για παρεμβάσεις σχετικά με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Αυτό συμβαίνει
λόγω των σύνθετων έργων (π.χ. Δημιουργία ανατολικής / δυτική περιμετρικής οδού) τα οποία
εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ωστόσο, τόσο σύνθετα έργα ενδέχεται να
υλοποιηθούν απευθείας από την Περιφέρεια ΑΜΘ ή το σχετικό Υπουργείο.

Εκτιμώμενος

προϋπολογισμός

26.560.000 €

Δήμος Καβάλας
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Σχέδιο παρακολούθησης ΣΒΑΚ

Η εφαρμογή του σχεδίου είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας
ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις ανάγκες, στις προτεραιότητες ή τα χαρακτηριστικά του
συστήματος κινητικότητας ενός Δήμου. Για το σκοπό αυτό στο ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας, εντάσσεται
ένα σύστημα παρακολούθησης με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης και αποτελέσματος,
ώστε η ομάδα του Δήμου να μπορεί να αξιολογεί τακτικά την πορεία υλοποίησης του
σχεδιασμού και να πραγματοποιηθεί κατάλληλες αναθεωρήσεις όταν χρειάζεται.

Δείκτης Μονάδα Τιμή βάσης 5 έτη 10 έτη Μακ.Ορ

Α. Δείκτες αποτελεσμάτων

Α.1. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 

αστικές μεταφορές
% μεταβολής g CO2 5422404,8 g -5% -6% -10%

A.2. Ατμοσφαιρική ρύπανση (σύνολο αέριων 

ρύπων από αστικές μεταφορές)
% μεταβολής tn αέριων ρύπων 56173 g -26% -30% -33%

Α.3. Έκθεση κατοίκων στο θόρυβο από τη 

μεταφορική δραστηριότητα
% μεταβολής dB

> 50 dB

(κεντρικές οδοί)
-3% -5% -15%

A.4. Κατανάλωση καυσίμου % μεταβολής g CO2 17630660,1 g -5% -6% -11%

Α.5. Επίπεδο διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων % ηλεκτρικά οχήματα
< 1% των 

οχημάτων
> 3% > 5% > 15%

Α.6. Αριθμός τροχαίων συμβάντων
% μεταβολής αριθμός σοβαρών τροχαίων 

συμβάντων

> 450 σοβαρά 

τροχαία ανά έτος
-10% -20% -50%

A.7. Κόστος μετακινήσεων
% οικογενειακού εισοδήματος που 

δαπανάται στις μετακινήσεις
≈ 8% < 6% < 5% < 4%

Β. Δείκτες μεταφορικής δραστηριότητας

Β.1. Μερίδιο ταξιδιών με μέσα φιλικά προς το 

περιβάλλον

% μετακινήσεων με περπάτημα, 

ποδήλατο & Δημόσια Συγκοινωνία

≈ 25% των 

συνολικών 

μετακινήσεων

> 25% > 30% > 45%

Β.2. Μέση καθυστέρηση σε κεντρικές αρτηρίες
% μεταβολής καθυστερήσεων σε s/km με 

αυτοκίνητο 
61.3 s/km -1% -5% <-10%

Β.3.Μέση ταχύτητα ροής σε κεντρικές αρτηρίες
% μεταβολής ταχυτήτων σε km/ με 

αυτοκίνητο 
25.78 km/h -6% -8% -15%

Γ. Δείκτες υλοποίησης μέτρων

Γ.1. Ποσοστό υλοποίησης περιφερειακού 

δακτυλίου
% υλοποίησης περιφερειακού δακτυλίου 13.8% (2.8 km) 13.80% > 40 % 100%

Γ.2. Μερίδιο οδών ήπιας κυκλοφορίας (με όριο 

ταχύτητας 30 km/h ή μικρότερο)

% οδών ήπιας κυκλοφορίας ως προς το 

συνολικό μήκος αστικού οδικού δικτύου
0.0% (0 m) 0.00% > 20% > 30%

Γ.3. Αριθμός αναβαθμισμένων διασταυρώσεων ως 

προς το επίπεδο οδικής ασφάλειας
αριθμός διασταυρώσεων 1 > 5 > 15 26

Γ.4. Μέσο πλάτος πεζοδρομίων ως δείκτης καλής 

βαδισιμότητας
m πλάτους πεζοδρομίου

≈ 1 m μέσο 

πλάτος 

πεζοδρομίων

≈ 1 m > 1.25 m > 1.50 m

Γ.5. Κατανομή ανοιχτών χώρων στάθμευσης
αριθμός χώρων στάθμευσης ανά 10000 

κατοίκους
0.7 χώροι

> 1.0 

χώρος

> 1.5 

χώρο

> 1.7 

χώροι.

Γ.6. Κατανομή δικτύου προσβασιμότητας m μήκους ανά 10000 κατοίκους 660 m > 750m >1500m >2000m

Γ.7. Κατανομή ποδηλατοδρόμων m μήκους ανά 10000 κατοίκους 0 m 652 m 652 m 652 m

Γ.8. Στόλος κοινόχρηστων ποδηλάτων ή ηλεκτρικών 

πατινιών 

Αριθμός κοινόχρηστων ποδηλάτων ή 

ηλεκτρικών πατινιών ανά 500 κατοίκ.
0 3 10 20 

Γ.9. Ποσοστό υλοποίησης σχολικών δακτυλίων
% υλοποίησης των προτεινόμενων 

δακτυλίων
0.0% (0 km) 10.00% > 60% 100%

Γ.10. Κάλυψη Δημόσιας Αστικής Συγκοινωνίας
km² ζώνης κάλυψης Δημόσιας 

Συγκοινωνίας
8.2 km²

> 15.6 

km²

> 15.6 

km²

> 23.4 

km²

Γ.11. Ποσοστό περιοχών ή οδών που 

ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις ανάπλασης

% υλοποίησης των προτεινόμενων 

αναπλάσεων
0.00% 10.00% > 60% 100.00%

Γ.12. Εκδηλώσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα αριθμός εκδηλώσεων ανά 5 χρόνια 0 εκδηλώσεις > 5 > 5 > 5

Γ.13. Ποσοστό ολοκλήρωσης ανάπτυξης έξυπνου 

συστήματος διαχείρισης τροφοδοσίας

% υλοποίησης των προτεινόμενων 

δράσεων
0.00% 0.00% > 30% 100%

Γ.14. Ποσοστό ολοκλήρωσης δράσεων βιώσιμης 

κινητικότητας που στοχεύουν στην τουριστική 

ανάπτυξη

% υλοποίησης των προτεινόμενων 

δράσεων
0.00% > 50% 100% 100%
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Δήμος Καβάλας



Επίλογος - Χρήσιμες πληροφορίες

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Καβάλας εκπονήθηκε από τα τέλη του
2019 έως το 2021. Αποτελεί το πρωταρχικό στρατηγικό σχέδιο του Δήμου στο θεματικό τομέα
της αστικής κινητικότητας και για αυτόν το λόγο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συλλογή
δεδομένων και την ανάλυση των κυκλοφοριακών συνθηκών.
Το ΣΒΑΚ έχει διασφαλίσει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό εντός του Δήμου εναρμονίζοντας τις
προτάσεις του με εκείνες των λοιπών στρατηγικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΒΑΑ, ΣΔΑΕ, κ.ά.).
Ο Δήμος βασίστηκε στις απόψεις της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να σχεδιάσει ένα πιο
δίκαιο και λειτουργικό μελλοντικό σύστημα μεταφορών.

https://kavala.gov.gr/o-dimos/Stratigikos-
Sxediasmos

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Κείμενα στρατηγικής Δήμου Καβάλας:

https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-
guidelines

Οδηγίες εκπόνησης ΣΒΑΚ – Eltis

… Το μέλλον στο στρατηγικό σχεδιασμό βασίζεται στην κοινωνική συμμετοχή 

https://kavala.sump.gr/

Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας:

Δήμος Καβάλας
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Για το Δήμο Καβάλας

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ




