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Εισαγωγή 

Το παρόν τεύχος αποτελεί μια σύνθεση των συμβατικών παραδοτέων της υπηρεσίας «Υπηρεσίες 

Υλοποίησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Καβάλας» και την οργάνωση 

τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4784/2021.  

Οι διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας λαμβάνουν 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου  

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων, σε πλαίσιο 

μακροσκοπικού σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των 

υπηρεσιών που αφορούν την πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός της 

πόλης της Καβάλας. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Καβάλας έχει σαν αφετηρία τόσο την εκπλήρωση των 

εθνικών και διεθνών επιταγών περί επίτευξης βιώσιμων συστημάτων μετακίνησης όσο και τα 

πορίσματα και τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας.   

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Καβάλας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα επιμέρους 

βήματα και εργαλεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Κατευθύνσεις 

του Πράσινου ταμείου και συμμορφώνεται με το περιεχόμενο του Άρθρου 22 του Νόμου 4599/19. 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας, εκδόθηκε ο νόμος 4784/2021 ο οποίος εξειδικεύει 

περισσότερο ορισμένες διαδικασίες. Το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας προσαρμόστηκε, στον βαθμό του εφικτού, 

στις εν λόγω διαδικασίες. 

Αντικείμενο 

Το παρόν τεύχος έχει ως αντικείμενο να συνοψίσει τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες μέσα από τις 

οποίες διαμορφώθηκε η στρατηγική  για την κινητικότητα στην Καβάλα. Ο οραματικός στόχος και οι 

στρατηγικοί στόχοι του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας εντάσσονται στο παρόν τεύχος. 

 

 

  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Στάδιο 3. Ανάπτυξη και προσδιορισμός κοινού οράματος, 

προτεραιοτήτων και στόχων 
 

 3  
 

Επικοινωνία αρχικού κοινού οράματος και προτεραιοτήτων 

Το όραμα παρέχει μία ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μελλοντικού αστικού περιβάλλοντος. Η 

ανάπτυξή του μπορεί να προκύψει μέσα από την απάντηση σε δύο (2) βασικά ερωτήματα: 

• Σε τί είδους πόλη θέλουμε να ζήσουμε; 

• Πώς θα διαφοροποιείται η πόλη αυτή από τις υπόλοιπες; 

Τα κρίσιμα αυτά ερωτήματα, προκειμένου να αναδείξουν ένα κοινό όραμα, απαντώνται κατά κύριο 

λόγο μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες. Το 

όραμα καλείται να συμβαδίζει με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης και από το σενάριο τάσεων (μηδενικό σενάριο). Τα εναλλακτικά σενάρια 

βοηθούν στη διατύπωση ενός οράματος που να είναι εφικτό για τον χρονικό ορίζοντα που επιλέγεται, 

ενώ συμβάλλουν στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο θα εκπληρωθεί.  

Επιπλέον, καθώς η κινητικότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αστικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης, το κοινό όραμα αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη πολιτικές 

που εξυπηρετούν ευρωπαϊκούς, εθνικούς στόχους και που άπτονται και άλλων θεμάτων του αστικού 

περιβάλλοντος και της κοινωνίας όπως τον πολεοδομικό, χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, 

την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, την ποιότητα ζωής, την υγεία και την ασφάλεια.  

Τέλος, για τη διατύπωση του οράματος, χρειάζεται να συνεκτιμηθεί ο υπερτοπικός χαρακτήρας του 

Δήμου. Στην περίπτωση του Δήμου Καβάλας, σημαντικό τμήμα των περιμετρικών περιοχών 

συνδέεται με την πόλη της Καβάλας για εργασία, αγορές, αναψυχή κ.ά. 

Όλοι οι παράμετροι συνδέονται διαγραμματικά μεταξύ τους σύμφωνα με την Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1: Μεθοδολογία ανάπτυξης του οράματος 

Συγκεκριμένα, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαδικασιών που 

συντέλεσαν στη διαμόρφωση του οράματος, συνεκτιμώντας τη συνεισφορά όλων των εμπλεκομένων 

μερών (Δήμου, δικτύου φορέων) και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης. Το όραμα 

διατυπώνεται βάσει των αποτελεσμάτων αυτών, ανατροφοδοτούμενο από τους στρατηγικούς 

στόχους, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. Η αρχική διατύπωση του οράματος έχει 
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τεθεί υπό διαβούλευση από το δίκτυο φορέων και τους πολίτες στη Β' Φάση των συμμετοχικών 

διαδικασιών. 

 

 
Εικόνα 2:Διαβούλευση οράματος και στόχου στο πλαίσιο της β΄ φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού 

 

Παράλληλα, το όραμα της Καβάλας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ προκειμένου κάθε 

ενδιαφερόμενος να μπορεί να το εξετάσει και να καταθέσει τις απόψεις του. Το παραδοτέο του 

οράματος αναρτήθηκε στον σύνδεσμο: https://kavala.sump.gr/vima_ergou/orama/ 

 

Εικόνα 3:Διαβούλευση οράματος μέσω της 
ιστοσελίδας του  
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Όραμα για την Καβάλα 

Το όραμα κινητικότητας προκύπτει ως συνισταμένη των κατευθύνσεων και αρχών του υπερκείμενου 

σχεδιασμού (ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο) και των λοιπών πλαισίων στρατηγικού 

σχεδιασμού του Δήμου, όπως είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

2015-2019 και η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.  

Σημαντική συνιστώσα αποτελούν επίσης, τα ελλείματα που παρατήρησαν οι φορείς της Καβάλας κατά 

το στάδιο της 1ης θεματικής διαβούλευσης.  

Για να σχηματιστεί το αρχικό όραμα για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας, το οποίο θα επικυρωθεί από 

την τοπική κοινωνία σε επόμενα στάδια συμμετοχικού σχεδιασμού, αξιοποιούνται τα εξής στοιχεία: 

 Οραματικοί στόχοι από κείμενα στρατηγικής για την πόλη της Καβάλας 

 Αποτελέσματα από την Α φάση συμμετοχικού σχεδιασμού 

Τα κυριότερα στοιχεία κειμένων στρατηγικής που αναδεικνύουν οραματικούς στόχους σχετικούς με 

την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 1: Οράματα από υφιστάμενα κείμενα σχεδιασμού 

Στρατηγική Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Καβάλας 

«Ο Δήμος Καβάλας, πέρα από τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά τουλάχιστον 20% 

που αποτελεί το βασικό αντικειμενικό στόχο του, οραματίζεται έναν Δήμο ο οποίος «Θα 

αναγνωρίζεται τόσο από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες ως ένας από τους πιο 

περιβαλλοντικά ευσυνείδητους και ενεργειακά αποδοτικούς Δήμους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας 2014 - 2020 

«Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης: 

 Αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής 

 Βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης 

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς Τουρισμού-Πολιτισμού και Δημιουργικών 

Βιομηχανιών 

 Άρση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με έμφαση στα 

ΑμεΑ» 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Καβάλας 2015 -2019 

«Το όραμα της Δημοτικής Αρχής προωθεί την πραγμάτωση της πολυπόθητης για τον τόπο 

ανάπτυξης με την επιδίωξη αυτή να γίνει αισθητή στους δημότες με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 

εργασίας, εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και κάθε ευκαιρία 

χρηματοδότησης επενδύσεων. Ένα Δήμο που θα εξασφαλίζει τις βασικές ανάγκες των ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων και θα ενισχύει τη νέα γενιά στην προσπάθειά της να εφοδιαστεί για το μέλλον. 

Η επένδυση στην παιδεία, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία θα δημιουργήσει τις γόνιμες 

συνθήκες μιας ανάπτυξης με στέρεες βάσεις. Η προστασία του περιβάλλοντος συνεχίζει να αποτελεί 

βασική προτεραιότητα και παραδοσιακή αξία για τους κατοίκους της περιοχής. Τέλος, οφείλουμε να 

σταθούμε αντάξιοι της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να την ενσωματώσουμε στην 

κουλτούρα μας και να την αναδείξουμε στους επισκέπτες.» 

 

Ο υφιστάμενος στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου έχει διατυπώσει οραματικούς στόχους οι 

οποίοι:  
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 Εστιάζουν τόσο στους κατοίκους του Δήμου, όσο και στους επισκέπτες, οι οποίοι φαίνεται ότι 

έχουν σημαντική θέση στο σχεδιασμό της πόλης. 

 Αναδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της οικονομίας με καινοτόμες, πράσινες και βιώσιμες 

θέσεις εργασίας. 

 Τονίζουν την πλούσια ιστορική κληρονομιά της περιοχής. 

 Αναδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών προσβασιμότητας και των εμποδίων για 

τους ευάλωτους χρήστες. 

 Αναγνωρίζουν την αξία της εκπαίδευσης των νέων. 

Τα στοιχεία της Α΄ φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως 

κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του οράματος κινητικότητας της Καβάλας είναι: 

 Η πόλη της Καβάλας χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο το οποίο δημιουργεί ιδιαιτερότητες 

στις μετακινήσεις και επηρεάζει έντονα την επιλογή μέσου μετακίνησης. 

 Η πλειοψηφία των φορέων ανέδειξε σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες μετακίνησης 

των πεζών στην πόλη της Καβάλας. Τα κυριότερα από αυτά αφορούν την ύπαρξη μικρού 

πλάτους πεζοδρομίων, την ύπαρξη φθορών στην επιφάνεια κίνησης και την απουσία όδευσης 

τυφλών και ραμπών. Σε αρκετές περιπτώσεις τα πεζοδρόμια καταλαμβάνονται από παράνομη 

στάθμευση και δραστηριότητες παρόδιων καταστημάτων. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται 

ζητήματα ασφάλειας στις μετακινήσεις των πεζών και αποθαρρύνεται η πεζή μετακίνηση 

γενικότερα. 

 Η στάθμευση στο κέντρο της Καβάλας (περιμετρικά του Δημαρχείου, της Περιφερειακής 

Ενότητας, πλησίον του Λιμένα και από την οδό Δαγκλή έως τις οδούς Κουντουριώτου και 

Ομονοίας) χαρακτηρίζεται από υψηλή προσφορά θέσεων στάθμευσης. 

 Οι φορείς συγκρίνοντας τα επιμέρους κόστη κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για έναν κάτοικο 

της Καβάλας, η μετακίνηση και στάθμευση με Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης (2€ + αντιληπτό 

κόστος καυσίμων) είναι οικονομικότερη ή εξίσου οικονομική με την μετακίνηση στο κέντρο της 

πόλης με συγκοινωνίες (1.2 € κόστος εισιτηρίου * 2 =2.4€). Λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω στοιχεία, φαίνεται ότι οι συνθήκες του υφιστάμενου συστήματος μετακινήσεων 

προσδίδουν μεγαλύτερη ελκυστικότητα στην επιλογή του Ι.Χ., έναντι εναλλακτικών μορφών 

μετακίνησης όπως η Δημόσια Αστική Συγκοινωνία και η πεζή μετακίνηση. 

 Η πρόσβαση ευάλωτων χρηστών της οδού (Α.με.Α., ηλικιωμένοι, παιδιά, γυναίκες σε 

εγκυμοσύνη, κ.ά.) στα οχήματα της Δημόσιας Συγκοινωνίας, χαρακτηρίστηκε ως δύσκολη. Τα 

κύρια αίτια σχετίζονται με τα υποβαθμισμένα χαρακτηριστικά της υποδομής των πεζών και 

την παράνομη στάθμευση, που δεν επιτρέπουν την εύκολη προσέγγιση των οχημάτων στις 

στάσεις. Συνεπώς, στο στάδιο διαμόρφωσης των μέτρων κινητικότητας, έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί και στην προσβασιμότητα των στάσεων της Δημόσιας Συγκοινωνίας. 

 Η πρόσβαση με Ι.Χ. στην παλιά πόλη και το βόρειο τμήμα της Καβάλας χαρακτηρίστηκε 

δύσκολη. 

 Τα Α.με.Α. αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε μεγάλο τμήμα των περιοχών 

κατοικίας. Η απουσία θέσεων στάθμευσης, η υποβαθμισμένη υποδομή των πεζοδρομίων και 

οι ελλείψεις σε ράμπες πεζών και οδεύσεις τυφλών αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα 

που εμποδίζουν τις μετακινήσεις τους. Η παράνομη στάθμευση και η κατάληψη των 

πεζοδρομίων από δραστηριότητες παρόδιων καταστημάτων επιδεινώνουν το πρόβλημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το αρχικό όραμα για την πόλη της Καβάλας 

διαμορφώθηκε από την ομάδα έργου του ΣΒΑΚ ως εξής: 
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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 και τις εποχιακές ανάγκες της πόλης μας. 

 Προωθούμε την απεξάρτηση από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία και 

τα ορυκτά καύσιμα. 

 Αξιοποιούμε σαν κοινωνία τις δυνατότητες του συμμετοχικού 

σχεδιασμού 
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Στρατηγικοί στόχοι - Προτεραιότητες 

Από τους άξονες στρατηγικής προκύπτουν οι στρατηγικοί στόχοι για το ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας με την 

αξιοποίηση των ευρημάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, των απόψεων των φορέων 

της πόλης και την εκτιμώμενη δυναμική της πόλης στο μέλλον.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι και οι εκτιμήσεις των μεγεθών στον χρονικό ορίζοντα, 

ενδέχεται να μεταβληθούν στην πορεία του εκπόνησης ΣΒΑΚ, κατόπιν των αποτελεσμάτων από την 

επιλογή σεναρίου αστικής κινητικότητας και μετά την διαμόρφωση των τελικών μέτρων του ΣΒΑΚ, 

όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα στην Εικόνα 4. 

 
Εικόνα 4: Διάγραμμα διαμόρφωσης & ανατροφοδότησης στρατηγικών στόχων κινητικότητας. Πηγή: Ch4llenge 
University, “SUMP monitoring and evaluation”, European Commission 

Οι κύριες δυσκολίες που υπάρχουν στη διατύπωση «SMART» στόχων σχετίζονται με τον καθορισμό 

ποσοτικών στόχων (Measurable), καθώς και με τις δυνατότητες που έχει κάθε Δήμος για να αποτιμά 

και να πετυχαίνει αυτούς τους στόχους (Attainable).  

Ακολουθώντας τις διαδικασίες του διαγράμματος (Εικόνα 4.), οι στόχοι ορίζονται αρχικά με τα σχετικά 

κριτήρια που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους του κεφαλαίου. Τα ποσοτικά τους 

μεγέθη μπορούν να εκτιμηθούν σε αυτό το στάδιο, ωστόσο θα πρέπει να διατυπωθούν και να 

αξιολογηθούν τα σενάρια κινητικότητας, προκειμένου οι στρατηγικοί στόχοι να αποκτήσουν πιο 

ακριβής αριθμητικές τιμές. Μετά την επιλογή των τελικών μέτρων κινητικότητας, συντάσσεται το 

πλάνο παρακολούθησης με κατάλληλους δείκτες παρακολούθησης της απόδοσης των μέτρων. 

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΣΒΑΚ δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους δείκτες παρακολούθησης, 

καθώς οι πρώτοι περιγράφουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα (π.χ. η αλλαγή συμπεριφοράς των 

χρηστών, η μείωση των αέριων ρύπων, κ.ά.), ενώ οι δεύτεροι αποτιμούν την απόδοση υλοποίησης 

ενός μέτρου (π.χ. μήκος ποδηλατοδρόμου ανά χιλιόμετρο οδικού δικτύου, υποδομές φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους). 

Την μέθοδο ανάδειξης των στρατηγικών στόχων περιλαμβάνει ο παρακάτω πίνακας. 
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Πίνακας 2: Άξονες στρατηγικής ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας 

∆ιατύπωση Αξόνων Στρατηγικής 

Αντικείµενα  
Αναδείχθηκαν 

από: 
Άξονας 

Στρατηγικής 
 ∆ύσκολη πρόσβαση µε Ι.Χ. στην παλιά πόλη και το βόρειο τµήµα της Καβάλας. 

 Ανάγκη βελτίωσης της ρυθµιστικής σήµανσης στο σύνολο της πόλης  

 ∆ύσκολη πρόσβαση των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) σε τοπικές 
οδούς της πόλης εξ αιτίας των γεωµετρικών χαρακτηριστικών τους και της παράτυπης 
στάθµευσης 

 Η µετακίνηση και στάθµευση µε Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης είναι οικονοµικότερη ή εξίσου 
οικονοµική µε την µετακίνηση µε τα ΜΜΜ. 

 Η προσφορά στάθµευσης και το υφιστάµενο καθεστώς τιµολόγησης σε συνδυασµό µε τις 
ιδιαιτερότητες στο ανάγλυφο τις περιοχής, λειτουργούν προς όφελος της χρήσης του Ι.Χ. 

Α΄ Φάση 
Συµµετοχικού 
Σχεδιασµού 

∆ιαχείριση της 
µηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

και της 
στάθµευσης 

 Βελτιστοποίηση οργάνωσης παραδόσεων εµπορευµάτων "του τελευταίου χιλιοµέτρου" 

 Μείωση κατά το ήµισυ του αριθµού νεκρών από τροχαία δυστυχήµατα έως το 2020 

 Εναρµόνιση και εξάπλωση της τεχνολογίας για την οδική ασφάλεια 

Λευκή Βίβλος 
Μεταφορών 

2011 

 Προώθηση της ολοκλήρωσης κατασκευής της Περιµετρικής Οδού Καβάλας 

 Κατασκευή του οδικού άξονα Ε61 Καβάλα-∆ράµα-Σέρρες (τµήµα Καβάλα ∆ράµα)  

 Ύπαρξη κεντρικού σταθµού υπεραστικών ΚΤΕΛ που επιδρά αρνητικά στην κυκλοφορία 
και την ατµοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή 

 Βελτίωση των υποδοµών προσβασιµότητας και πληροφόρησης 

 Αδυναµία εύρεσης χρηµατοδότησης για την ολοκλήρωση της Περιφερειακής οδού 

 Προοπτική µετακίνησης του τελωνείου στον εµπορευµατικό λιµένα 

 Ρύπανση της ατµόσφαιρας από την κυκλοφορία οχηµάτων στο κέντρο της πόλης. 

 Ελλιπείς και ακατάλληλες οδικές υποδοµές 

 Άρση των ανισοτήτων και του αποκλεισµού των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων µε 
έµφαση στα Α.µε.Α. 

ΣΒΑΑ 

 Πρόταση επικαιροποίησης των στόχων του Σ∆ΑΕ ∆. Καβάλας για µείωση κατά 40% έως 
το 2030 των εκποµπών CO2 εντός των εξεταζόµενων ορίων του ∆ήµου 

Αναφορά  
∆ράσεων 

Σ∆ΑΕ 2018 

 (7α) Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µεταφορών µέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο ∆Ε∆-Μ· 

 (7β) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας µέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και 
τριτευόντων κόµβων στην υποδοµή ∆Ε∆-Μ, συµπεριλαµβανοµένων των πολυτροπικών 
κόµβων· 

 (7ε) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασµού µέσω της 
ανάπτυξης έξυπνων συστηµάτων διανοµής, αποθήκευσης και µεταφοράς ενέργειας και 
µέσω της ενσωµάτωσης σε αυτά της διανεµόµενης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

ΠΕΠ ΑΜΘ 

 Προαγωγή της βιώσιµης αστικής κινητικότητας για µείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
των αστικών µεταφορών στο περιβάλλον – 09 

 Προώθηση καθαρών αστικών και προαστιακών µεταφορών στα κύρια αστικά κέντρα της 
χώρας 08 

 ∆ράσεις για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα (διασφάλιση ποιότητας 
µετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης - 10 

 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µέσω αστικού / πολεοδοµικού και χωροταξικού 
σχεδιασµού, προστασία της ποιότητας της ατµόσφαιρας και αντιµετώπιση του θορύβου 
- 12 

Ε.Π. 
«Υποδοµές – 
µεταφορές – 
περιβάλλον» 

 Εκµετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις 
κυβερνήσεις� 

 Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου 
µάθησης χωρίς αποκλεισµούς µέσω της ανάπτυξης υποδοµών 

Πρόταση 
ΕΣΠΑ 2021 -

2027 

 

 Η µετακίνηση και στάθµευση µε Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης είναι οικονοµικότερη ή εξίσου 
οικονοµική µε την µετακίνηση µε τα ΜΜΜ  

 Κενά στην κάλυψη της πόλης από ΜΜΜ (γειτονιές: Χωράφα, Παναγίας (παλιά πόλη), Αγ. 
Αθανάσιος κ.ά.), λόγω της δυσκολίας πρόσβασης των οχηµάτων της δηµόσιας 
συγκοινωνίας 

Α΄Φάση 
Συµµετοχικού 
Σχεδιασµού 

Αναβάθµιση της 
εξυπηρέτησης 
των ∆ηµόσιων 
Συγκοινωνιών 
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  ∆ύσκολη πρόσβαση των ευάλωτων χρηστών της οδού (Α.µε.Α., ηλικιωµένοι, παιδιά, 
γυναίκες σε εγκυµοσύνη, κ.ά.) στα οχήµατα της ∆ηµόσια Συγκοινωνίας 

 Μετατόπιση του 50% της χρήσης Ι.Χ. συµβατικών καυσίµων στις αστικές συγκοινωνίες 
έως το 2030 

 Έως το 2050 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένα ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο υψηλής 
ταχύτητας. 

 Υψηλότερο ποσοστό µετακινήσεων µε ΜΜΜ 

 Ενθάρρυνση χρήσης µικρότερων, ελαφρύτερων & πιο εξειδικευµένων οχηµάτων οδικής 
µεταφοράς επιβατών. 

Λευκή Βίβλος 
Μεταφορών 

2011 

 Αξιοποίηση του τουριστικού δυναµικού φυσικών περιοχών και πόρων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

 Βελτίωση της διασύνδεσης της πόλης της Καβάλας µε τον αρχαιολογικό χώρο των 
Φιλίππων µε στόχο τη βέλτιστη ροή επισκεπτών µεταξύ των δύο  

 Βελτίωση των υποδοµών προσβασιµότητας και πληροφόρησης 

 Ύπαρξη σταθµού υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ στο κέντρο της πόλης 

 Άρση των ανισοτήτων και του αποκλεισµού των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων µε έµφαση 
στα Α.µε.Α. 

ΣΒΑΑ 

 Πρόταση επικαιροποίησης των στόχων του Σ∆ΑΕ ∆. Καβάλας για µείωση κατά 40% έως 
το 2030 των εκποµπών CO2 εντός των εξεταζόµενων ορίων του ∆ήµου. 

Αναφορά  
∆ράσεων 

Σ∆ΑΕ 2018 

 Προαγωγή της βιώσιµης αστικής κινητικότητας για µείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
των αστικών µεταφορών στο περιβάλλον – 09 

 Προώθηση καθαρών αστικών & προαστιακών µεταφορών στα αστικά κέντρα της χώρας- 
08 

 Προαγωγή της βιώσιµης αστικής κινητικότητας για µείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
των αστικών µεταφορών στο περιβάλλον - 09 

 ∆ράσεις για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του αέρα (διασφάλιση ποιότητας 
µετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης - 10 

Ε.Π. 
«Υποδοµές – 
µεταφορές – 
περιβάλλον» 

 Εκµετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις 
κυβερνήσεις� 

 Προώθηση µέτρων ενεργειακής απόδοσης� 

 Προαγωγή της βιώσιµης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 

 Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου 
µάθησης χωρίς αποκλεισµούς µέσω της ανάπτυξης υποδοµών 

Πρόταση 
ΕΣΠΑ 2021 -

2027 

 

 Ανάγκη για αναβάθµιση των συνθήκων µετακίνησης των πεζών στην πόλη της Καβάλας, 
κυρίως στις γειτονιές και στη σύνδεση τους µε το κέντρο (µικρό πλάτος πεζοδροµίων, 
φθορές στην επιφάνεια κίνησης & απουσία όδευσης τυφλών και ραµπών). 

 Ιδιαίτερες ανάγκες αναφέρθηκαν για τις περιοχές κατοικίας στο βόρειο και 
βορειοανατολικό τµήµα της Καβάλας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από στενές οδούς, µε 
µικρά πεζοδρόµια, τα οποία σε συνδυασµό µε τις µεγάλες κλίσεις καθιστούν την πεζή 
µετακίνηση εξαιρετικά δύσκολη. 

 ∆ύσκολη πρόσβαση των ευάλωτων χρηστών της οδού (Α.µε.Α., ηλικιωµένοι, παιδιά, 
γυναίκες σε εγκυµοσύνη, κ.ά.) στα οχήµατα της ∆ηµόσια Συγκοινωνίας. 

 Προβλήµατα πρόσβασης των Α.µε.Α. σε µεγάλο τµήµα των περιοχών κατοικίας (απουσία 
ειδικών θέσεων στάθµευσης, υποβαθµισµένη υποδοµή των πεζοδροµίων και ελλείψεις σε 
ράµπες πεζών & οδεύσεις τυφλών) 

Α΄Φάση 
Συµµετοχικού 
Σχεδιασµού 

∆ηµιουργία µιας 
ανθρώπινης 

πόλης µε 
λειτουργικές και 

άνετες 
υποδοµές για 

τους ευάλωτους 
χρήστες, τους 
πεζούς και τα 

ποδήλατα 

 Εναρµόνιση και εξάπλωση της τεχνολογίας για την οδική ασφάλεια 

Λευκή Βίβλος 
Μεταφορών 

2011 

 Ανάγκη επέκτασης του δικτύου πεζόδροµων, ποδηλατοδρόµων, χώρων πρασίνου και 
κοινόχρηστων χώρων στο κέντρο της πόλης  

 Βελτίωση της προσβασιµότητας της Παλιάς πόλης από και προς το εµπορικό κέντρο & 
από και προς το θαλάσσιο µέτωπο  

 Βελτίωση της προσβασιµότητας του εµπορικού κέντρου από και προς το θαλάσσιο 
µέτωπο 

ΣΒΑΑ 
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 Βελτίωση της προσβασιµότητας του εµπορικού κέντρου από και προς το σύµπλεγµα 
Καπναποθηκών (από την πλατεία Καπνεργάτη µέχρι την πλατεία Μακέδου)  

 Βελτίωση προσβασιµότητας ΑΜΕΑ σε κτίρια και δηµόσιους χώρους. 

 Αναβάθµιση της ποιότητας του δηµόσιου χώρου 

 Άρση των ανισοτήτων και του αποκλεισµού των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων µε έµφαση 
στα ΑµεΑ 

 Πρόταση επικαιροποίησης των στόχων του Σ∆ΑΕ ∆. Καβάλας για µείωση κατά 40% έως 
το 2030 των εκποµπών CO2 εντός των εξεταζόµενων ορίων του ∆ήµου 

Σ∆ΑΕ 

 Προαγωγή της βιώσιµης αστικής κινητικότητας για µείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
των αστικών µεταφορών στο περιβάλλον – 09 

 Προώθηση βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης – 09 

 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µέσω αστικού / πολεοδοµικού και χωροταξικού 
σχεδιασµού, προστασία της ποιότητας της ατµόσφαιρας και αντιµετώπιση του θορύβου 
- 12 

Ε.Π. 
«Υποδοµές – 
µεταφορές – 
περιβάλλον» 

 Προαγωγή της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της 
ανθεκτικότητας στις καταστροφές� 

 Προαγωγή της βιώσιµης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 

 Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου 
µάθησης χωρίς αποκλεισµούς µέσω της ανάπτυξης υποδοµών 

 Ενίσχυση της ολοκληρωµένης κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές� 

Πρόταση 
ΕΣΠΑ 2021 -

2027 

 

 Η πόλη της Καβάλας χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο το οποίο δηµιουργεί 
ιδιαιτερότητες στις µετακινήσεις και επηρεάζει έντονα την επιλογή µέσου µετακίνησης 

Α΄ Φάση 
Συµµετοχικού 
Σχεδιασµού 

Βελτίωση της 
οικονοµίας, 

του 
περιβάλλοντ

ος και της 
ποιότητας 
ζωής των 

κατοίκων µε 
την 

αξιοποίηση 
νέων 

τεχνολογιών 
και 

καινοτόµων 
πρακτικών 

 Μετατόπιση 50% της χρήσης Ι.Χ. συµβατικών καυσίµων στις αστικές συγκοινωνίες έως 
το 2030 

 Καθορισµός αναγκαίων µέτρων για την περαιτέρω ενοποίηση διαφορετικών τρόπων 
µεταφοράς επιβατών ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα απρόσκοπτων πολυτροπικών 
ταξιδιών από πόρτα σε πόρτα 

Λευκή Βίβλος 
Μεταφορών 

2011 

 Αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο της πόλης 

 Ανάγκη βελτίωσης των υποδοµών υποδοχής, ενηµέρωσης και πληροφόρησης 
επισκεπτών (Ολοκληρωµένο σύστηµα ενηµέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και 
πολιτών του ∆ήµου Καβάλας) 

 Ανάγκη βελτίωσης της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης 

 Ανάγκη δηµιουργίας ταυτότητας πόλης- προορισµού 

 Ανάγκη λειτουργικής διασύνδεσης των χωρικών ενοτήτων της πόλης 

 Ανάγκη σύστασης ολοκληρωµένης υπηρεσίας εποπτείας και παρακολούθησης των 
επιπέδων ρύπανσης 

 Σηµαντική υστέρηση σε ελεύθερους χώρους, κοινόχρηστους χώρους, χώρους πρασίνου 
και χώρων – υποδοµών άθλησης 

ΣΒΑΑ 

 Πρόταση επικαιροποίησης των στόχων του Σ∆ΑΕ ∆. Καβάλας για µείωση κατά 40% έως 
το 2030 των εκποµπών CO2 εντός των εξεταζόµενων ορίων του ∆ήµου 

 Ανάδειξη της περιβαλλοντικής συνείδησης του ∆ήµου. 

 ∆ηµιουργία µιας οµάδας εξωτερικών και εσωτερικών ειδικών συνεργατών για σχετικά 
θέµατα του ∆ήµου 

Αναφορά  
∆ράσεων 

Σ∆ΑΕ 2018 

 (6ε) Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των 
πόλεων, αναζωογόνησης και απολύµανσης των υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη µείωση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου  

 (7ε) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασµού µέσω της 
ανάπτυξης έξυπνων συστηµάτων διανοµής, αποθήκευσης και µεταφοράς ενέργειας και 
µέσω της ενσωµάτωσης σε αυτά της διανεµόµενης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

ΠΕΠ ΑΜΘ 

 Προαγωγή της βιώσιµης αστικής κινητικότητας για µείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
των αστικών µεταφορών στο περιβάλλον – 09 

 Προώθηση βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης – 09 

Ε.Π. 
«Υποδοµές – 
µεταφορές – 
περιβάλλον» 
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 ∆ράσεις αστικής αναζωογόνησης που συνδυάζονται µε Ολοκληρωµένη Χρήση 
Ενέργειας-10 

 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µέσω αστικού / πολεοδοµικού και χωροταξικού 
σχεδιασµού, προστασία της ποιότητας της ατµόσφαιρας και αντιµετώπιση του θορύβου 
- 12 

 Εκµετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις 
κυβερνήσεις� 

 Προώθηση µέτρων ενεργειακής απόδοσης� 

 Προαγωγή της βιώσιµης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 

 Ενίσχυση της ολοκληρωµένης κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές� 

Πρόταση 
ΕΣΠΑ 2021 -

2027 

 

 

Ως αποτέλεσμα οι προκαταρκτικοί στόχοι του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας προσαρμόστηκαν στους άνω άξονες 

στρατηγικής οι οποίοι εξειδικεύονται ως εξής: 

Άξονας Στρατηγικής Α: ∆ιαχείριση 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 Στρατηγικής Β: Αναβάθµιση της εξυπηρέτησης των ∆ηµόσιων 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 Αστικής 

Συγκοινωνίας στην Καβάλα 

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

Άξονας Στρατηγικής Γ: ∆ηµιουργία 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) Ενίσχυση των Ήπιων Μορφών Μετακίνησης (Πεζοί & Ποδηλάτες) για τις μετακινήσεις εντός 

πόλης 

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

Άξονας Στρατηγικής ∆: 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 
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Αποτύπωση κύριων σχολίων & απόψεων αναφορικά με τις 
προτεραιότητες & το όραμα του ΣΒΑΚ 

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας η ανάδειξη του οραματικού στόχου και των στρατηγικών 

στόχων βασίστηκαν στις συμμετοχικές διαδικασίες του πρώτου σταδίου διαβουλεύσεων με την τοπική 

κοινωνία, κατά το οποίο αναγνωρίστηκαν τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. 

Το όραμα και οι στρατηγικοί στόχοι παρουσιάστηκαν στην τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της Β΄ φάσης 

συμμετοχικού σχεδιασμού. Οι παρατηρήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα αντικείμενα ήταν θετικές ως 

προς το προτεινόμενο πλαίσιο στρατηγικής.  

Σχετικά με την αξιολόγηση των στόχων του ΣΒΑΚ, οι απαντήσεις των πολιτών πρόκειται να ληφθούν 

υπόψη  στην ιεράρχηση των στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ, όπως περιγράφεται στο παραδοτέο 

ΠΕ4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των στρατηγικών στόχων από τους πολίτες παρουσιάζονται 

στο διάγραμμα της Εικόνα 5. 

 
Εικόνα 5: Αξιολόγηση των στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας. 
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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 
∆ήµου

Β.1) Αναβάθµιση των ΜΜΜ µε ευέλικτα και αποδοτικά οχήµατα, 
πλήρως προσβάσιµα από τις ευάλωτες οµάδες

Β.2) Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών από τα ΜΜΜ (µεγαλύτερη 
συχνότητα, γρήγορη µεταφορά, κ.ά.)

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

[Γ.1) Βελτίωση των υποδοµών πρόσβασης ΑµεΑ σε σηµεία 
ενδιαφέροντος και σε γειτονιές της Καβάλας.

Γ.2) Ενίσχυση των Ήπιων Μορφών Μετακίνησης (Πεζοί & 
Ποδηλάτες) για τις µετακινήσεις εντός πόλης

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

∆.1) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης

∆.2) Ανάπτυξη εφαρµογών «έξυπνης πόλης» για την διαχείριση των 
µετακινήσεων και την ενηµέρωση των πολιτών

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

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

Ποσο σημαντικό θεωρείτε κάθε στόχο του ΣΒΑΚ;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
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Το σύνολο των στόχων έχει διαμορφωθεί από την Α φάση συμμετοχικού σχεδιασμού με την κοινωνία 

της Καβάλας και συνεπώς όλοι οι στόχοι έχουν υψηλή σημασία (αρκετά, πολύ) για την πόλη. Ωστόσο, 

πραγματοποιούνται διαφοροποιήσεις που μπορούν αν οδηγήσουν σε μια ιεράρχηση των στόχων. 

Μετά την αξιολόγηση των στόχων παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα σενάρια αστικής 

κινητικότητας για την Καβάλα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί με στόχο να ικανοποιούν τους 

στρατηγικούς στόχους του ΣΒΑΚ. 

Ιεράρχηση στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ 

Για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας, τίθεται η ανάγκη ιεράρχησης των στρατηγικών στόχων του. Στο 

συγκεκριμένο παραδοτέο, η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ, αποφάσισε να αξιοποιήσει τις διαδικασίες του 

συμμετοχικού σχεδιασμού, προκειμένου να διερευνήσεις τις απόψεις τις κοινωνίας, σχετικά με την 

σημασία κάθε στόχου  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι στρατηγικοί στόχοι του ΣΒΑΚ έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της ανάλυσης 

της υφιστάμενης κατάστασης (αντικειμενική προσέγγιση – μετρήσεις, έρευνες, καταγραφές), καθώς 

και από τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού (υποκειμενική προσέγγιση – 

ανάγκες, προβλήματα, προτιμήσεις). Συνεπώς, το σύνολο των δεικτών αναδεικνύουν ουσιαστικά 

ζητήματα και επιδιώξεις για την πόλη. 

Η διαδικασία της ιεράρχησης συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της σημασίας και του βαθμού 

προτεραιοποίησης μεταξύ των εν λόγω «σημαντικών» στόχων. Πρόκειται συνεπώς για μια διαδικασία 

η οποία θα βοηθήσει μελλοντικά στη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος των παρεμβάσεων, 

θέτοντας σε βραχύ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις παρεμβάσεις που ικανοποιούν στόχους με 

μεγαλύτερη προτεραιότητα. 

Στο πλαίσιο της Β΄φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού, ζητήθηκε από τους πολίτες της Καβάλας να 

αξιολογήσουν τους στρατηγικούς στόχους του ΣΒΑΚ σε μια δομημένη κλίμακα. Λαμβάνοντας υπόψη 

τις απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση, πραγματοποιείται και η ιεράρχηση των στόχων ως εξής: 

 Γ.1) Βελτίωση των υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ σε σημεία ενδιαφέροντος και σε γειτονιές της 

Καβάλας. 

 Α.2) Ολοκλήρωση των οδικών υποδομών 

 Β.1) Αναβάθμιση των ΜΜΜ με ευέλικτα και αποδοτικά οχήματα, πλήρως προσβάσιμα από τις 

ευάλωτες ομάδες 

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

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

 Β.2) Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών από τα ΜΜΜ (μεγαλύτερη συχνότητα, γρήγορη μεταφορά, 

κ.ά.) 

 Γ.2) Ενίσχυση των Ήπιων Μορφών Μετακίνησης (Πεζοί & Ποδηλάτες) για τις μετακινήσεις εντός 

πόλης 

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

 Δ.2) Ανάπτυξη εφαρμογών «έξυπνης πόλης» για τη διαχείριση των μετακινήσεων και την 

ενημέρωση των πολιτών 

 Δ.4) Συστηματική & οργανωμένη ενσωμάτωση των μεθόδων Συμμετοχικού Σχεδιασμού στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

 Δ.3) Συστηματική & στοχευμένη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παρακίνηση των πολιτών για 

χρήση βιώσιμων μορφών μετακίνησης 
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 Δ.1) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης 

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

Από τη διαδικασία ιεράρχησης των στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ προκύπτουν ορισμένα βασικά 

συμπεράσματα: 

 Οι πολίτες δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Α.με.Α., την 

αναβάθμιση των οχημάτων των ΜΜΜ και την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών των ΜΜΜ. Τα 

συγκεκριμένα στοιχεία εξυπηρετούνται περισσότερο από το Σενάριο Β΄. 

 Στην τελική τους επιλογή η πλειοψηφία των πολιτών προτιμά το σενάριο Α΄, ερχόμενοι σε 

αντιπαράθεση με την ιεράρχηση των στόχων. Το συγκεκριμένο φαινόμενο ενδεχομένως οφείλεται 

στα δραστικά μέτρα που περιλαμβάνει το σενάριο Β΄ ώστε να πετύχει τους στόχους (περιορισμοί 

λωρίδων στην Αμ. Ερυθρού Σταυρού). 

 Η ολοκλήρωση των οδικών υποδομών και η αύξηση του αστικού πρασίνου και των ελεύθερων 

χώρων, αποτελούν στόχους του ΣΒΑΚ που ιεραρχήθηκαν σε υψηλές θέσης. Κάθε εναλλακτικό 

σενάριο διασφαλίζει την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. 

 Οι στόχοι που σχετίζονται με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία ιεραρχήθηκαν σε χαμηλότερες θέσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης των στρατηγικών στόχων οι φορείς 

και οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσουν τον οραματικό στόχο του ΣΒΑΚ, οποίος 

αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΣΒΑΚ. 

Οι παρατηρήσεις σχετικά με τον οραματικό στόχο ήταν λίγες και αφορούσαν στη συμφωνία 

του αναγνώστη με τον προτεινόμενο στόχο. Συνεπώς, ο αρχικός οραματικό στόχος που 

διαμορφώθηκε σε προηγούμενο παραδοτέο θα αποτελέσει και την τελική εκδοχή του για τις 

ανάγκες του ΣΒΑΚ.  
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Διατύπωση τελικού κοινού οράματος & προτεραιοτήτων και 
προσδιορισμός των επιμέρους στόχων 

Το όραμα του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας διατηρήθηκε κοινό με το αρχικό, καθώς οι διαδικασίες 

συμμετοχικού σχεδιασμού με την τοπική κοινωνία άφησαν θετικές εντυπώσεις. Οι στρατηγικοί στόχοι 

του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας εμπλουτίστηκαν και εξειδικεύτηκαν ως εξής: 

Άξονας Στρατηγικής Α ∆ιαχείριση της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας και της στάθµευσης. 

Στρατηγικοί στόχοι 
Συµβολή στην Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Οικονοµία Κοινωνία Περιβάλλον 

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

 Ενίσχυση ελκυστικότητας 
κέντρου 

 Αύξηση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων εµπορίου και 
αναψυχής  

 Υγεία: Μείωση αέριων ρύπων (NO2, 
SO2, PM10, κ.ά.) στο κέντρο 

 Προώθησης µιας ζωντανής- 
ζνθρώπινης πόλης 

 Κοινωνικό όφελος από την αποφυγή 
ατυχήµατος (ψυχικά τραύµατα, 
σοβαροί τραυµατισµοί, απώλεια 
ζωής, κ.ά.) 

 Μείωση αέριων του 
θερµοκηπίου (CO2) 

 Μείωσης χρήσης 
ορυκτών καυσίµων 

 Μείωση της 
ηχορύπανσης 

Α.2) Ολοκλήρωση των οδικών 
υποδοµών 

 Ανάπτυξη παρόδιων χρήσεων 
γης 

 Αύξηση αξίας γης 

 ∆ιευκόλυνση επαγγελµάτων του 
κλάδου των µεταφορών 

 Μείωση των χρονοαποστάσεων 

 Βελτίωση της προσπελασιµότητας µε 
µηχανοκίνητα µέσα 

 Βελτίωση οδικής ασφάλειας στις 
αστικές οδούς. 

 Μείωση των καθυστερήσεων  

 Μείωση αέριων του 
θερµοκηπίου (CO2) 

Α.3) Βελτίωση των συνθηκών της 
οδικής ασφάλειας στο σύνολο 
του ∆ήµου 

 Εξωτερικό όφελος από την 
αποφυγή ατυχήµατος (υλικές 
ζηµίες, φθορά υποδοµής, 
ανθρώπινη ζωή, κ.ά.)  

 Κοινωνικό όφελος από την αποφυγή 
ατυχήµατος (ψυχικά τραύµατα, 
σοβαροί τραυµατισµοί, απώλεια 
ζωής, κ.ά.) 

 ∆ιασφάλιση της άµεσης και καλής 
λειτουργίας υπηρεσιών Π.Π για την 
ανθρώπινη ζωή και υγεία 

 

Ποσοτικοί στόχοι Έτος Βάση: 2020 Έτος Στόχος: 2030 
Ποσοστό µετακινήσεων που πραγµατοποιούνται µε Ι.Χ. & Μηχανή 74.0 % 66.1 % 

∆είκτης Πλήρωσης Ι.Χ. 1,69 1.85 

Συνολικά Ατυχήµατα / έτος 800 400 (-50%) 

Κρίσιµα Ατυχήµατα / έτος 40 20 (-50%) 
 

Άξονας Στρατηγικής Β Αναβάθµιση της εξυπηρέτησης των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών 

Στρατηγικοί στόχοι 
Συµβολή στην Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Οικονοµία Κοινωνία Περιβάλλον 

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

 Μικρότερη 
κατανάλωση 
καυσίµου 

 Υγεία: Μείωση αέριων ρύπων (NO2, SO2, 
PM10, κ.ά.)  

 Καλύτερες συνθήκες µετακίνησης για τους 
χρήστες ΜΜΜ 

 Προώθηση της διατροπικότητας των µέσων 
(ποδήλατα στα ΜΜΜ) 

 Μείωση αέριων του 
θερµοκηπίου (CO2) 

 Μείωσης χρήσης 
ορυκτών καυσίµων 

 Μείωση της 
ηχορύπανσης 

Β.2) Εξορθολογισµός των 
δροµολογίων, των συχνοτήτων 
και της κάλυψης της ∆ηµόσιας 
Αστικής Συγκοινωνίας στην 
Καβάλα 

 Ανάπτυξη 
οικονοµικών 
δραστηριοτήτων 
περιµετρικά των 
στάσεων 

 Αµεσότερη 
πρόσβαση στις 
εµπορικές χρήσεις 

 Αύξηση του πληθυσµού που έχει 
δυνατότητα πρόσβασης σε ΜΜΜ 

 Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη 
µετακίνηση 

 Υγεία: Μείωση αέριων ρύπων (NO2, SO2, 
PM10, κ.ά.) από τον περιορισµό χρήσης Ι.Χ. 

 Μείωση συµφόρησης και καθυστερήσεων 
από τον περιορισµό χρήσης Ι.Χ. 

 Αύξηση πληθυσµού µε 
πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικά φιλικά 
µέσα 

 Μείωση αέριων του 
θερµοκηπίου (CO2) 

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

 
 Βελτίωση της ασφάλειας ευάλωτων 

κοινωνικών οµάδων. 
 

Ποσοτικοί στόχοι Έτος Βάση: 2020 Έτος Στόχος: 2030 

Ποσοστό µετακινήσεων που πραγµατοποιούνται µε ΜΜΜ & ΤΑΞΙ 10.6 % 14.0 % 

Σηµεία ενδιαφέροντος µε πρόσβαση από ∆ηµόσιες συγκοινωνίες 85% 95% 
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Άξονας Στρατηγικής Γ 

∆ηµιουργία µιας ανθρώπινης πόλης µε λειτουργικές και άνετες 
υποδοµές για τους ευάλωτους χρήστες, τους πεζούς και τα 

ποδήλατα. 

Στρατηγικοί στόχοι 
Συµβολή στην Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Οικονοµία Κοινωνία Περιβάλλον 

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

 Μείωση των εξόδων 
µετακίνησης 

 Βελτίωση επισκεψιµότητας σε 
σηµεία τουριστικού 
ενδιαφέροντος 

 Εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών στην 
µετακίνησης για ΑµεΑ και 
τους ευάλωτους χρήστες 
της οδού  

 

Γ.2) Ενίσχυση των Ήπιων Μορφών 
Μετακίνησης (Πεζοί & Ποδηλάτες) για 
τις µετακινήσεις εντός πόλης 

 Ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας  

 Ανάπτυξη τοπικών 
εµπορικών κέντρων 

 Βελτίωση της υγείας – 
ευεξίας των κατοίκων 

 Υγεία: Μείωση αέριων 
ρύπων (NO2, SO2, PM10, 
κ.ά.) από τον περιορισµό 
χρήσης Ι.Χ. 

 Μείωση αέριων του 
θερµοκηπίου (CO2) 

 Μείωσης χρήσης 
ορυκτών καυσίµων 

 Μείωση της 
ηχορύπανσης 

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

 Ανάπτυξη χρήσεων γης 

 Αύξηση αξίας γης 

 Αύξηση της αναλογίας 
κοινόχρηστων χώρων ανά 
κάτοικο στις γειτονιές 

 Βελτίωση ποιότητας ζωής 
των κατοίκων 

 Αστική αναζωογόνηση 

 Αύξηση της αναλογίας 
χώρων πρασίνου ανά 
κάτοικο. 

 Βελτίωση του 
µικροκλίµατος 

 Περιορισµός φαινοµένων 
θερµικής νησίδας 

Ποσοτικοί στόχοι Έτος Βάση: 2020 Έτος Στόχος: 2030 

Ποσοστό µετακινήσεων που πραγµατοποιούνται µε ποδήλατο 0.4 % 2.1 % 

Ποσοστό µετακινήσεων που πραγµατοποιούνται πεζή 15.0 % 17.8 % 

 

Άξονας Στρατηγικής ∆ 

Βελτίωση της οικονοµίας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων µε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και 

καινοτόµων πρακτικών 

Στρατηγικοί στόχοι 
Συµβολή στην Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Οικονοµία Κοινωνία Περιβάλλον 

∆.1) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης 

 Ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας  

 Ανάπτυξη νεών πεδίων 
επιχειρηµατικότητας 

 Υγεία: Μείωση αέριων 
ρύπων (NO2, SO2, PM10, 
κ.ά.) 

 Μείωση αέριων του 
θερµοκηπίου (CO2) 

 Μείωσης χρήσης ορυκτών 
καυσίµων 

 Μείωση ηχορύπανσης 

∆.2) Ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων για 
την αποτελεσµατική πληροφόρηση και 
καθοδήγηση κατοίκων και επισκεπτών  

 Ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας 

 Καλύτερη αξιοποίηση του 
Τουριστικού προϊόντος. 

 Νέες θέσεις εργασίας σε 
τοµείς αιχµής (ΤΠΕ) 

 Υγεία: Μείωση αέριων 
ρύπων (NO2, SO2, PM10, 
κ.ά.) 

 Βελτίωση ποιότητας ζωής – 
Στοιχεία «έξυπνης πόλης» 

 Μείωση αερίων του 
θερµοκηπίου (CO2) 

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

 Συµβολή στην οικονοµική 
βιωσιµότητα των 
προτεινόµενων µέτρων του 
ΣΒΑΚ 

 Αλλαγή συµπεριφοράς 
προς βιώσιµες µορφές 
µετακίνησης 

 Ανάπτυξη κοινωνικής 
συνείδησης & ευθύνης 

 Αλλαγή συµπεριφοράς προς 
περιβαλλοντικά φιλικά µέσα 
µετακίνησης 

 Ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
συνείδησης & ευθύνης 

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

 

 Ενίσχυση δηµοκρατίας 

 Ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής 

 Λήψη αποφάσεων 
βασισµένη στην κοινωνική 
αποδοχή (bottom to top) 

 

Ποσοτικοί στόχοι Έτος Βάση: 2020 Έτος Στόχος: 2030 

Ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων- εργαλείων 1 3 

Εφαρµογή των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων του Kavala 
Urban Center σε ετήσια βάση  

1 3 / έτος 

 



 

 

 

 


