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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 διαμορφώθηκαν τα τελικά μέτρα για την κινητικότητα στην Καβάλα. Ο τρόπος αξιολόγησης 

των επιπτώσεων και η εξειδίκευση των χαρακτηριστικών των μέτρων περιλαμβάνονται συνοπτικά.  
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Αναλυτικός κατάλογος μέτρων και αξιολόγηση της συμβολής 
τους προς την επίτευξη του οράματος και των στόχων του ΣΒΑΚ 

Τα πακέτα μέτρων του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας συντέθηκαν προκειμένου να αναδείξουν τις αλληλουχίες 

και τις συνέργειες μεταξύ τους. Προκειμένου να προσαρμοστούν στις κατηγορίες που ορίζει ο νόμος 

4784 για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ, η λίστα των μέτρων διαμορφώνεται στην συνέχεια, με αρκετές 

περιπτώσεις μέτρων κινητικότητας να συνεισφέρουν σε δυο ή περισσότερες κατηγορίες: 

1) Ενίσχυση των δημοσίων μέσων μεταφοράς 

1.1.4 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης κινητικότητας (ITS) π.χ. έξυπνοι σηματοδότες και 
προτεραιότητα στη δημόσια συγκοινωνία, πληροφόρηση οδηγών κτλ. 
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 (Δ10) 
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) το 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 
2.2.2 Πύκνωση στάσεων δημόσιας συγκοινωνίας με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό 
2.2.8 Αναβάθμιση και διαμόρφωση ή μεταφορά κεντρικών σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας  
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 

2) Προώθηση των ήπιων τρόπων μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο) 

1.1.1: Αλλαγή/μείωση ορίων ταχύτητας (30χλμ. στο μη ιεραρχημένο) 
1.1.5 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας σε γειτονιές, κέντρο και ευαίσθητες περιοχές 
1.1.8 Αύξηση χρόνου πρασίνου για τους πεζούς στους φωτεινούς σηματοδότες   
2.2.4 Δημιουργία νέων ποδηλατικών διαδρομών (μεικτών ή αποκλειστικών) και σχετικών 
εγκαταστάσεων (π.χ. θέσεις στάθμευσης-ποδηλατοστάσια σε πόλους έλξης, σταθμούς δημόσιας 
συγκοινωνίας, γειτονιές, κτλ.) 
2.2.5 Επαναλειτουργία και αναβάθμιση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων (bike-sharing) 
2.2.6 Δημιουργία δακτυλίων προστασίας περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων (πεζοδρομήσεις 
και διαμορφώσεις οδών) 
2.2.7 Πεζοδρομήσεις (μόνιμες ή προσωρινές) 
3.2.1 Διαπλάτυνση πεζοδρομίων με κατάργηση θέσεων στάθμευσης 
3.2.6 Πύκνωση διαβάσεων-ανάπτυξη υπερυψωμένων διαβάσεων-ανάπτυξη έξυπνων διαβάσεων 
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 
3.2.12 Ενίσχυση πρασίνου στο οδικό περιβάλλον μέσω δεντροφυτεύσεων 
5.2.2 Ενίσχυση της πληροφοριακής σήμανσης 

3) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο 

μεταφορών για το σύνολο των χρηστών 

1.1.1: Αλλαγή/μείωση ορίων ταχύτητας (30χλμ. στο μη ιεραρχημένο) 
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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 
1.2.1 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 
1.2.7 Ολοκλήρωση έργων οδικού δικτύου (διάνοιξη περιφερειακής οδού και συνδέσεων) 
3.2.3 Αντικατάσταση υλικών ασφαλτόστρωσης σε επιλεγμένες οδούς του Δήμου 
3.2.7 Ανάπλαση και ενίσχυση προσβασιμότητας παραλιακού μετώπου και παραλιών για ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες (π.χ. τοποθέτηση sea track στις παραλίες) 
3.2.10 Ανάπλαση και αναδιαμόρφωση οδών 
3.3.1 Επικαιροποίηση πολεοδομικού σχεδιασμού και εναρμόνιση με το ΣΒΑΚ 
3.3.2 Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών κέντρων εντός της πόλης 
5.2.3 Ανάπλαση και ανάδειξη παραλιακού μετώπου 
5.2.4 Ανάδειξη σημαντικών χώρων και βελτίωση της προσπελασιμότητας τους με βιώσιμα μέσα 

4) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ειδικότερα των ευάλωτων 

χρηστών της οδού 

1.1.1: Αλλαγή/μείωση ορίων ταχύτητας (30χλμ. στο μη ιεραρχημένο) 
1.1.2 Αναδιοργάνωση ιεράρχησης οδικού δικτύου (Δημιουργία εσωτερικών δακτυλίων κλιμακούμενης 
σημασίας) 
1.1.5 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας σε γειτονιές, κέντρο και ευαίσθητες περιοχές 
1.1.8 Αύξηση χρόνου πρασίνου για τους πεζούς στους φωτεινούς σηματοδότες   
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 
2.2.6 Δημιουργία δακτυλίων προστασίας περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων (πεζοδρομήσεις 
και διαμορφώσεις οδών) 
3.2.5 Ανάπτυξη υποδομών για ενίσχυση της προσβασιμότητας (σημειακές διαπλατύνσεις, τοπικές 
εξοχές, μείωση πλάτους λωρίδων, ράμπες Α.με.Α. κ.α.) 
3.2.8 Δίκτυο προσβασιμότητας πεζών και πράσινες διαδρομές τα οποία διασυνδέουν τους πόλους 
έλξης, το κέντρο και τις γειτονιές της πόλης 
5.1.1 Δράσεις αστικού τουρισμού με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα (π.χ. «Kavala walk») 

5) Μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων 

1.1.1: Αλλαγή/μείωση ορίων ταχύτητας (30χλμ. στο μη ιεραρχημένο) 
1.1.5 Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας σε γειτονιές, κέντρο και ευαίσθητες περιοχές 
1.1.7 Ανάπτυξη συστημάτων car-pooling και car-sharing 
1.2.3 Δημιουργία περιφερειακού δακτυλίου για την αποφυγή διαμπερών ροών 
3.1.1 Δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών αέριων ρύπων και θορύβου με προτεραιότητα στην 
χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
 

6) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλων εναλλακτικών καυσίμων 

1.2.8 Χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
2.2.1 Αγορά και κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων μικρών οχημάτων από το Δήμο  
4.3.3 Δημιουργία συστήματος ανταποδοτικών τελών για τους επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν 
ηλεκτροκίνητα οχήματα ή/και τοποθετούν σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
 

7) Καλύτερη διαχείριση της πρόσβασης των οχημάτων διανομής 

4.1.1 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης τροφοδοσίας (π.χ. θέσπιση ωραρίων 
φορτοεκφορτώσεων, βέλτιστες διαδρομές, κτλ.) 
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4.2.1 Δημιουργία μικρών κέντρων αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας 
4.3.1 Οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις φιλικές στις ενεργές μετακινήσεις (π.χ. σε εκείνες που 
κάνουν διανομές με ποδήλατα και ηλεκτροκίνητα οχήματα) 
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 

8) Οργάνωση της στάθμευσης 

1.1.3 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (e-parking) 
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 
1.3.1 Ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική για τη στάθμευση, τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας 
και τα κοινόχρηστα ποδήλατα με σκοπό την ενίσχυση των συνδυασμένων μετακινήσεων 
3.2.2 Οριοθέτηση νόμιμων θέσεων στάθμευσης και δημιουργία Parklets 
 

9. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

1.1.4 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης κινητικότητας (ITS) π.χ. έξυπνοι σηματοδότες και 
προτεραιότητα στη δημόσια συγκοινωνία, πληροφόρηση οδηγών κτλ. 
1.1.7 Ανάπτυξη συστημάτων car-pooling και car-sharing 
2.2.3 Εγκατάσταση έξυπνων στάσεων με σύστημα τηλεματικής για εύκολη πληροφόρηση των 
χρηστών  
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 
4.1.1 Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης τροφοδοσίας (π.χ. θέσπιση ωραρίων 
φορτοεκφορτώσεων, βέλτιστες διαδρομές, κτλ.) 
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 
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Αποτελέσματα διαβούλευσης μέτρων με τους πολίτες και τα 
εμπλεκόμενα μέρη 

Τα μέτρα του ΣΒΑΚ τα οποία αναδείχθηκαν από τις προηγούμενες διαδικασίες, οργανώθηκαν σε 

διαφορετικές εκδοχές έντασης και χωροθέτησης και διαμόρφωσαν τα σενάρια κινητικότητας για την 

περιοχή της Καβάλας. Η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία έγινε με βάση τα εν λόγω σενάρια. 

Η δεύτερη φάση του συμμετοχικού σχεδιασμού για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας, 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πλάνο συμμετοχικού σχεδιασμού και προσαρμόστηκε στις ειδικές 

συνθήκες της παρούσας περιόδου (Πανδημία Covid-19). 

Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει: 

 Την αρχική διαβούλευση των εναλλακτικών σεναρίων αστικής κινητικότητας εσωτερικά στο Δήμο 

 Την παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών συμβούλων 

 Τη διεξαγωγή διαβούλευσης με τους φορείς 

 Τη διεξαγωγή διαδικτυακής δημοσκόπησης με τους πολίτες 

Προετοιμασία 

Για την κατάλληλη προετοιμασία της 2ης φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ του Δήμου 

καβάλας, η ομάδα έργου προχώρησε στις εξής ενέργειες: 

1. Οργάνωση του ενημερωτικού υλικού για το Δημοτικό Συμβούλιο, τους φορείς και τους πολίτες 

που πρόκειται να συμμετάσχουν στην παρούσα φάση.  

2. Δημιουργία κατάλληλα δομημένων (μη τεχνική γλώσσα, έννοιες, αντικείμενο, κ.ά.) 

παρουσιάσεων, για την κατανόηση των ευρημάτων και των προτάσεων για την πόλη, με στόχο 

τη διασφάλιση της καλύτερης κατανόησης και της μεγαλύτερης συμμετοχής από μη-τεχνικούς. 

Οι παρουσιάσεις που δομήθηκαν περιλαμβάνουν τα εξής αντικείμενα: 

α) Ευρήματα 1ης φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού 
β) Ευρήματα ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης 
γ) Αποτελέσματα των ερευνών στους κατοίκους 
δ) Στρατηγικοί στόχοι και οραματικός στόχος για το Δήμο Καβάλας 
ε) Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων 
στ) Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 

3. Ανάρτηση των παρουσιάσεων στη διαδικτυακή πλατφόρμα που διαμορφώθηκε από το Δήμο 

για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ. 

 
Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από την πλατφόρμα του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας: Προώθηση διαδικασιών Β΄ φάσης Συμ. Σχ. 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

 

 7  
 

Διαβούλευση με το Δημοτικό Συμβούλιο 

Στις 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19.00 πραγματοποιήθηκε δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα 

την παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας που πρόκειται να τεθούν σε διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες της Καβάλας. 

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ 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) πρόκειται να γίνει με πιο σαφής και ολοκληρωμένες προτάσεις και να επιφέρει καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Η διαβούλευση με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας πραγματοποιήθηκε με τη μορφή 

διαδικτυακής συνάντησης (στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-

19). Αρχικά πραγματοποιήθηκε συνοπτική παρουσίαση των διαδικασιών ανάλυσης της υφιστάμενης 

κατάστασης (μετρήσεις, έρευνες, κ.ά.) και των προτεινόμενων σεναρίων αστικής κινητικότητας. Στην 

συνέχεια, οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις 

ερωτήσεις τους σχετικά με τα σενάρια αστικής κινητικότητας και να διατυπώσουν τις ιδέες και τους 

προβληματισμούς τους επί αυτών. 

Η διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώθηκε με την έντυπη τοποθέτηση των δημοτικών παρατάξεων, 

για την υποβολή της οποίας δόθηκε περιθώριο μιας εβδομάδας μετά το πέρας του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται με τυχαία σειρά οι τοποθετήσεις που κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή 

από τις Δημοτικές Παρατάξεις. Οι τοποθετήσεις παρουσιάζονται ανώνυμα. 

Τοποθέτηση Α 

Καταθέτουµε τις προτάσεις µας επί του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας που παρουσίασε η διοίκηση στη τελευταία 
συνεδρίαση του ∆.Σ.. Θεωρούµε ότι το συγκεκριµένο σχέδιο είναι µια πρόταση της σηµερινής διοίκησης για το 
κυκλοφοριακό, όπως έκαναν την τελευταία 20ετία και όλες οι διοίκησης που πέρασαν από το ∆ήµο και που «σέβονταν» 
τον εαυτό τους. Ωστόσο το συγκεκριµένο σχέδιο, που ξεκίνησε η προηγούµενη διοίκηση, είναι «αναβαθµισµένο», κάνει 
ένα βήµα επί πλέον. Είναι σαφές ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση των ΣΒΑΚ έχουµε υλοποίηση ντιρεκτίβων της ΕΕ, που 
προωθούνται σε όλες τις χώρες, σχεδιασµούς, που µαζί µε άλλους (ΣΟΑΠ), αποτελούν επί µέρους προτάσεις των 
περίφηµων σχεδίων «Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)». Πρόκειται δηλαδή για σχέδια και παρεµβάσεις που αφορούν 
συνολικά τον χωρικό σχεδιασµό και ρυθµίζουν τις χρήσεις γης ώστε να διευκολύνεται η επιχειρηµατική δραστηριότητα, σε 
κλάδους όπως ο Τουρισµός, η Ενέργεια, οι µεταφορές κ.α.. Θεωρούµε ότι καµία επιστηµονική πρόταση, µελέτη και σχέδιο 
δε γίνεται σε λευκό χαρτί, ότι δηλαδή προκύπτει από παρθενογένεση και δεν επηρεάζεται από την πολιτική και οικονοµική 
κατάσταση µέσα στην οποία προκύπτει. Το πλαίσιο λοιπόν που οριοθετεί και αυτό το σχέδιο είναι αυτό που ορίζει η τάξη 
που έχει την εξουσία. Σε µια τέτοια κατεύθυνση κινείται το συγκεκριµένο ΣΒΑΚ που έχει ως «αρχές» ότι είναι «σχέδιο για 
όλους», κατά τα πρότυπα της αστικής ιδεολογίας «ανάπτυξη για όλους» ή «βιώσιµη ανάπτυξη» που τα κόµµατα εξουσίας 
προτάσσουν, χωρίς βέβαια να απαντάνε στο ερώτηµα ανάπτυξη από ποιόν και για τα συµφέροντα τίνος (δηλαδή του λαού 
ή των επιχειρηµατικών οµίλων;). Επίσης ακόµη µία παράµετρος στην οποία στηρίζεται το συγκεκριµένο σχέδιο είναι η 
«αρχή» «κόστους - οφέλους». Μία «λογική» της ΕΕ, που δέχονται όλες οι αστικές κυβερνήσεις και υιοθετούν δηµοτικές 
ευρωλάγνες παρατάξεις, µε προτεραιότητα µόνο την ανταποδοτικότητα των έργων. Αυτή η αντίληψη «κόστους - οφέλους» 
είναι επικίνδυνη για το λαό γιατί τον αφήνει απροστάτευτο από έργα που έχει ανάγκη, τα οποία όµως δε γίνονται γιατί 
κοστίζουν και δεν φέρνουν όφελος στην επιχειρηµατική δράση. Γι αυτό πνίγεται όταν βρέχει, θάβεται κάτω από τα 
συντρίµµια µε τους σεισµούς, καίγεται από τις πυρκαγιές. Ως Λ.Σ. που το ΚΚΕ στηρίζει καταθέτουµε τις παρακάτω 
προτάσεις οι οποίες δεν είναι για όλους. Αφορούν µόνο το λαό. ∆εν είναι ευνοϊκές για το κεφάλαιο. Σχετικά µε τη λογική 
«κόστους - οφέλους», οι προτάσεις µας χρεώνουν το κόστος µόνο στους επιχειρηµατικούς οµίλους (φορολογία µε 45% 
του µεγάλου κεφαλαίου) και το όφελος µόνο στο λαό. ∆εν βρίσκονται σε αντιστοιχία των προτάσεων του ∆ηµάρχου και 
των άλλων παρατάξεων που προκρίνουν τα µεγαλεπήβολα σχέδια τους να γίνουν µε τα Σ∆ΙΤ, δηλαδή χρήµατα του 
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ελληνικού λαού που δίνονται απλόχερα στους επιχειρηµατικούς οµίλους για να θησαυρίζουν. Γνωρίζουν πολύ καλά οι 
εργαζόµενοι ότι είναι αυτοί που θα συνεχίσουν να πληρώνουν πανάκριβα κόµιστρα, γνωρίζουν ότι θα συνεχίσουν να 
πληρώνουν χαράτσια και πρόστιµα για στάθµευση, ξέρουν πολύ καλά τι τους περιµένει µε τα παρκινγκ πολυτελείας που 
προτείνονται. Βέβαια σηµειώνουµε ιδιαίτερα την πλέρια «δηµοκρατία» που συνοδεύει τη µελέτη µε τις «διαβουλεύσεις», 
πολύ βολική διαδικασία για να γίνουν οι καβαλιώτες συνένοχοι σε έργα που στην ουσία δε γίνονται για τα συµφέροντά 
τους. Γιατί ανάµεσα σε µεγαλοξενοδόχους και εργατικά σωµατεία που θα «διαβουλεύονται», τίνος άραγε τα συµφέροντα 
θα εξυπηρετηθούν, των εργαζόµενων που οι µεγανοξενοδόχοι απολύουν µε τις ευλογίες της κεντρικής και τοπικής 
εξουσίας ή των ξενοδόχων που ΟΛΟΙ τους την «ανάπτυξη του τουρισµού» κλείνουν σε όλες τις πτώσεις; 
 Καλούµε τα λαϊκά στρώµατα, µέσα από την οργανωµένη δράση να διεκδικήσουν:  
1. ∆ηµόσια αποκλειστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για φτηνή και ασφαλή µετακίνηση. Έργα που θα εξυπηρετούν το 
συνολικό πλέγµα µετακινήσεων και µεταφορών (Λεύκη, Ν. Καρβάλη, Χαλκερό, Περιγιάλι, Καβάλα, Νεάπολη, Παληό, 
Αµυγδαλεώνας).  
2. Περιµετρική οδό.  
3. Ανισόπεδοι κόµβοι. 
 4. Ανισόπεδες διαβάσεις πεζών.  
5. Χώροι στάθµευσης περιφερειακά του κέντρου.  
6. Αποµάκρυνση από το κέντρο πόλων έλξης κίνησης (Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Υ.Λ., Ι.Κ.Α., ΜΟΛ, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες). 
7. Συντήρηση του οδικού δικτύου µε γενναίες απαλλοτριώσεις για δηµιουργία µεγάλων δρόµων.  
8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ (Οδός Τενέδου – ∆ικαστικό Μέγαρο – Περιοχή Ιχθυόσκαλας).  
9. Πρόγραµµα δηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), αξιοποίηση κονδυλίων για σύγχρονες κτιριακές κοινωνικές εγκαταστάσεις 
που καλύπτουν όλο το φάσµα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών. Έργα αντισεισµικής θωράκισης, 
αντιπληµµυρικής - αντιπυρικής προστασίας.  
10. Απαλλοτριώσεις για δηµιουργία ελεύθερων χώρων πράσινου, αναψυχής, αθλητισµού. Καβάλα 

Τοποθέτηση B 

Σε συνέχεια των όσων παρατηρήσαµε στη Συνεδρίαση της 22.10.20 ερχόµαστε να επισηµάνουµε τα παρακάτω: 
1. Βασική προϋπόθεση κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισµού της κινητικότητας στην πόλη είναι: 

A. Άµεση ολοκλήρωση της περιµετρικής µαζί µε τους κάθετους συνδετήριους άξονες 
B. Άµεση αποκατάσταση της πεσµένης γέφυρας 

2. Κόµβοι, αν όχι παντού, στις περισσότερες περιπτώσεις 
3. Ορεινό – δυσπρόσιτο µέρος της πόλης, ευέλικτα µέσα µεταφοράς 
4. Απαραίτητη µέτρηση κυκλοφοριακού φόρτου πριν οποιαδήποτε αντιδρόµηση 
5. Μεταφορά λαϊκής αγοράς σε δύο µέρη ανατολικά και δυτικά της πόλης (προαύλιος χώρος αθλητικών κέντρων Ανθή 
Καραγιάννη και Καλαµίτσα) 
6. Όσον αφορά τα πάρκινγκ άποψή µας είναι ότι λόγω του ανάγλυφου δεν µπορούµε να αποφύγουµε στο να υπάρχουν 
αυτά στο κέντρο της πόλης για αυτό προτείνουµε ως ιδανική θέση δηµιουργίας υπόγειου πάρκινγκ όχι Την περιοχή του 
Φαλήρου αλλά όλο το χώρο που απλώνεται µπροστά από το ∆ηµαρχείο περιλαµβανοµένου του χώρου του Ηρώου, 
Ροδόπης µε παράλληλη µεταφορά του ΙΚΑ και Στρατιωτικής Λέσχης, υπογειοποίηση των δρόµων στο κοµµάτι αυτό της 
Ελ. Βενιζέλου και Ερυθρού Σταυρού. Η υψοµετρική διαφορά της οδού Κύπρου µε το υπόλοιπο τµήµα µας δίνει τη 
δυνατότητα να αναπτύξουµε όχι µόνο χώρο πάρκινγκ αλλά και άλλων δραστηριοτήτων πχ. Εµπορικό Κέντρο. Στο επάνω  
µέρος χώρος πρασίνου – άθλησης – ψυχαγωγίας. 
Επίσης, κρίνουµε αναγκαίο την µετατροπή όπου αυτό είναι εφικτό παλιών καπναποθηκών σε χώρους στάθµευσης. 

Τοποθέτηση Γ 

Θέµα: «Κατάθεση προτάσεων για το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας για τον ∆ήµο Καβάλας» 
1. Αύξηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου στο κέντρο της πόλης και στις γειτονιές. 
2. Μείωση της εκµετάλλευσης των πεζόδροµων και των δηµόσιων χώρων από τα τραπεζοκαθίσµατα 
3. Αύξηση του δηµόσιου χώρου για τα παιδιά (ενεργό παιχνίδι σε δηµόσιο χώρο) αλλά και για όλους τους πολίτες 
4. Αύξηση της ενεργητικής µετακίνησης των δηµοτών και επισκεπτών (µε τα πόδια, µε το ποδήλατο). 
5. ∆υνατότητα µετακίνησης και πρόσβασης των Ατόµων µε Αναπηρία σε όλους του δηµόσιους χώρους. 
6. Μείωση της χρήσης του Ι.Χ στο κέντρο της πόλης, δίνοντας στον πολίτη δυνατότητες µετακίνησης µε το λεωφορείο 

(συχνά δροµολόγια, επιδότηση πιλοτικά γραµµών κ.τ.λ.). 
7. Εκσυγχρονισµός του Αστικού ΚΤΕΛ, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Καβάλας, µε νέου τύπου οχήµατα φιλικά προς το 

περιβάλλον µε δυνατότητα πρόσβασης στις γειτονιές, επέκταση της αστικών γραµµών προς Παληό, Νέα Καρβάλη και 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ∆ηµοτικής Ενότητας Φιλίππων. 
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8. Προώθηση πιλοτικών πολιτικών για κοινή µετακίνηση (Car sharing) µε νέα κοινόχρηστα οχήµατα του δήµου για τους 
πολίτες που θέλουν να µετακινηθούν από και προς το κέντρο της πόλης 

9. Αποµάκρυνση των πάρκινγκ για ΙΧ αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης και κατασκευή πάρκινγκ στις εισόδους του 
κέντρου 

10. Ολοκλήρωση της περιµετρικής οδού µε τις αναγκαίες κάθετες συνδέσεις προς τις γειτονιές και το κέντρο της πόλης 
11. Αποµάκρυνση του σταθµού των υπεραστικών λεωφορείων και µετακίνησή του εκτός του κέντρου της πόλης. 
12. Κατασκευή ποδηλατόδροµου στο παραλιακό κοµµάτι της πόλης, από Καλαµίτσα έως Περιγιάλι. 
 
Από τις έντυπες τοποθετήσεις των παρατάξεων προκύπτουν ορισμένες βασικές κατευθύνσεις σχετικά 

με τα υπό διαμόρφωση σενάρια: 

Α. Η ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού αποτελεί σημαντικό έργο για την πόλη. Η δημιουργία της 

περιμετρικής διευκολύνει τη διαμπερή κίνηση μεταξύ των άκρων της πόλης (χωρίς να επιβαρύνει το 

κέντρο, ενώ παράλληλα επιτρέπει την ευκολότερη εφαρμογή μέτρων υπέρ βιώσιμων μορφών 

μετακίνησης στο κέντρο. Όλα τα υπό εξέταση σενάρια κινητικότητας θεωρούν την διαμόρφωση της 

περιφερειακής οδού ως κοινή παρέμβαση και οι τοποθετήσεις των παρατάξεων ενισχύουν την 

συγκεκριμένη πρόταση. 

Β. Η απομάκρυνση των χώρων στάθμευσης από την κεντρική περιοχή και η δημιουργία χώρων 

στάθμευσης (υπέργειων ή υπόγειων) σε σημεία περιμετρικά του κέντρου, αποτελούν θέσεις στις 

οποίες οι τοποθετήσεις των παρατάξεων συγκλίνουν. Αντίστοιχα με την περιμετρική, η 

αναδιαμόρφωση της προσφοράς στάθμευσης εκτός οδού αποτελεί κοινή παρέμβαση στα 

εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας. Οι τοποθετήσεις των παρατάξεων ενισχύουν και αυτή την 

πρόταση. 

Γ. Η απομάκρυνση από την κεντρική περιοχή της Καβάλας, ορισμένων πόλων έλξης βαρέων 

οχημάτων (π.χ. ΚΤΕΛ, Τελωνείο, κ.ά.) μπορούν να συμβάλουν στην αποσυμφόρηση της 

κυκλοφορίας και την καλύτερη λειτουργία του δικτύου. Οι παρατάξεις αναδεικνύουν την συγκεκριμένη 

ανάγκη, η οποία έχει ενσωματωθεί στα προτεινόμενα σενάρια. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης – ερωτήσεων που πραγματοποιήθηκε κατά την παρουσίαση των 

εναλλακτικών σεναρίων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προέκυψαν επιπλέον χρήσιμες παρατηρήσεις: 

 Η οδός Γαλλικής Δημοκρατίας έχει υψηλές κατά μήκος κλίσεις σε ορισμένα διαστήματα. Η 

προτεινόμενη αντιδρόμηση των οδών γαλλικής & ελληνικής δημοκρατίας στο πλαίσιο του σεναρίου 

Α (10 έτη), ενδέχεται να παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάβαση της οδού. Ως εκ τούτου, η απόδοση 

της συγκεκριμένης πρότασης εξετάζεται εκ νέου. 

 Η διαμόρφωση υπόγειου χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Φαλήρου ή στην περιοχή του 

χώρου στάθμευσης Ροδόπη – Πάρκο Ηρώων, αποτελούν λύσεις που εξυπηρετούν κυρίως την 

στάθμευση όσων μετακινούνται από τα Δυτικά & Βόρεια της πόλης. Από την συγκεκριμένη 

συζήτηση προέκυψε η ανάγκη να εξεταστούν θέση / θέσεις που να εξυπηρετούν τα Δυτικά της 

πόλης. 

 Στην αναδιάρθρωση των λεωφορείων που προτείνεται στο σενάριο Β, δεν ήταν σαφής η 

τιμολογιακή πολιτική σχετικά με το καθεστώς της μετεπιβίβασης. Η πρόθεση διατήρησης της 

υφιστάμενης τιμολόγησης (δηλαδή η μη-χρέωση διπλού εισιτηρίου για μετεπιβίβαση) αποτελεί ένα 

στοιχείο το οποίο θα γίνει διακριτό στις επόμενες διαβουλεύσεις με τους φορείς και τους πολίτες. 
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Διαβούλευση με τους φορείς της Καβάλας 

Για τις ανάγκες διαβούλευσης των σεναρίων κινητικότητας με τους φορείς της πόλης, 

πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές δράσεις στο πλαίσιο της Β΄φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού. Η 

προσέγγιση των φορέων της πόλης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το Δήμο Καβάλας στη 

συγκεκριμένη φάση εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 

για την εμπλοκή των φορέων στο σχεδιασμό των σεναρίων κινητικότητας είναι: 

 Δημιουργία του «εντύπου τοποθέτησης» με στόχο την ενημέρωση, τη στοχευμένη παράθεση 

στοιχείων και την προσεγμένη καθοδήγηση των φορέων στην αξιολόγηση των σεναρίων 

κινητικότητας. Η διαδικασία ολοκληρωμένης προσέγγισης περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός 

εντύπου το οποίο θα συνοψίζει τις διαδικασίες εκπόνησης του ΣΒΑΚ που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 

το παρόν στάδιο, προκειμένου να γνωρίζουν οι φορείς το βάθος εργασίας που έχει προηγηθεί. 

Παράλληλα, θα πρέπει να συνοψίζει τα κρισιμότερα δεδομένα, πληροφορίες και λεπτομέρειες 

σχετικά με τα εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας για τα οποία καλούνται οι φορείς της πόλης να τα 

αξιολογήσουν και να επιλέξουν το ιδανικότερο για αυτούς. Τέλος, εκτός της ελεύθερης 

τοποθέτησης και του σχολιασμού των φορέων για τα περιεχόμενα των σεναρίων κινητικότητας, 

εντάσσεται στο έντυπο και μια δομημένη διαδικασία αξιολόγησης βάσει κατάλληλων κριτηρίων τα 

οποία ιεραρχούνται για κάθε σενάριο. 

 Διεξαγωγή διαδικτυακού εργαστηρίου – συνάντησης με τους φορείς της πόλης. Η συμπλήρωση 

του εντύπου τοποθέτησης των φορέων αποτελεί μια απρόσωπη προσέγγιση η οποία δεν συμβάλει 

στη δημιουργία ζυμώσεων μεταξύ των φορέων και την εξαγωγή στοχευμένων και συλλογικών 

συμπερασμάτων. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ διοργάνωσε μια διαδικτυακή 

συνάντηση των φορέων της πόλης, προκειμένου να τους ενημερώσει εκτενέστερα και να εξάγει 

περισσότερα αποτελέσματα στο πλαίσιο του διαλόγου.  

Η αλληλουχία των διαδικασιών προσέγγισης των φορέων στο πλαίσιο της Β Φάσης Συμμετοχικού 

σχεδιασμού έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα του συνόλου της διαβούλευσης. Οι 

αποφάσεις – αξιολογήσεις- τοποθετήσεις των φορέων στο συγκεκριμένο στάδιο του ΣΒΑΚ παίζουν 

κρίσιμο ρολό για τη συνέχεια του σχεδιασμού και συνεπώς τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ποιοτικά.  

Για να συμβεί αυτό, οι φορείς θα πρέπει να έχουν δυο βασικά χαρακτηριστικά α) Να είναι “committed”, 

δηλαδή να έχουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και συνεισφέρουν με τις απαντήσεις τους και β) να 

είναι “smart”, δηλαδή να είναι επαρκώς ενημερωμένοι ώστε οι τοποθετήσεις τους να έχουν τον 

μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ ακολούθησε τα εξής Βήματα: 

1. Αποστολή του εντύπου τοποθέτησης στους φορείς 10 ημέρες πριν το διαδικτυακό εργαστήριο 

2. Διεξαγωγή του διαδικτυακού εργαστηρίου με φορείς για την απάντηση ερωτημάτων και την 

συζήτηση των αντικειμένων 

3. Καθορισμός περιόδου 10 ημερών για την έντυπη τοποθέτηση και αξιολόγηση των σεναρίων 

κινητικότητας από τους φορείς 
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Η συμμετοχή των φορέων στις παραπάνω διαδικασίες παρουσιάζεται στον Πίνακας 1. 

Πίνακας 1: Συμμετοχή φορέων στη Β΄φάση συμμετοχικού σχεδιασμού 

Φορέας 
2η Θεµατική 
∆ιαβούλευση 

Έντυπο Φορέων 

∆οµηµένη 
Αξιολόγηση 

Ελεύθερη 
Τοποθέτηση 

∆ήµος Καβάλας ● ●  

∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας ● ●  

Τ.Τ. Καβάλας ● ● ● 

∆ηµοτική Αστυνοµία   ●  

Πυροσβεστική Υπ. Καβάλας    

ΕΚΑΒ    

Κεντρικό Λιµεναρχείο Καβάλας  ● ● 

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

Αστικό ΚΤΕΛ, Πρόεδρος ●   

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας    

Σωµατείο Ταξί ● ●  

∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ  ● ● 

ΤΕΕ ΤΑΜ ● ● ● 

Σύλλογος ποδηλατιστών ●   

Νοµαρχιακός Σύλλογος Α.µε.Α Ν. Καβάλας ● ● ● 

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών – Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας  ● ● 

Σύλλογος Πολυτέκνων / Καβάλας    

Σύλλογος Γονέων Κηδεµόνων και Φίλων. Ατόµ. Με Αυτισµό    

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων    

∆ιαχειριστής Χώρου Parking Αγ. Γεωργίου ●   

∆ιαχειριστής Χώρου Parking Αµύντα και Καράνου ●   

∆ιαχειριστής Χώρου Parking Καπνεργάτη ●   

 

Αποτελέσματα διαβούλευσης με τους φορείς  

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαδικασιών της διαβούλευσης με 

τους φορείς στο πλαίσιο της Β φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας. 

Το έντυπο τοποθέτησης των φορέων που διαμορφώθηκε για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ Δ. καβάλας 

παρουσιάζεται στο παράρτημα Α. 

Στις 10 Μαρτίου 2021 και ώρες 13.30 έως 16.00 πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό εργαστήριο – 

συνάντηση με τους φορείς του Δήμου Καβάλας. Η συμμετοχή των φορέων στην τηλεδιάσκεψη ήταν 

ικανοποιητική και προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα από την συζήτηση. Το πρόγραμμα της 

συνάντησης παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.  Αντίστοιχα, η παρουσίαση στο πλαίσιο της διαβούλευσης 

παρουσιάζεται στο παράρτημα . 
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Εικόνα 2: Πρόγραμμα Β Διαβούλευσης με φορείς του Δ. Καβάλας. 

 
Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από το διαδικτυακό εργαστήριο με τους φορείς 
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Τα βασικότερα στοιχεία από τις προφορικές ή/και γραπτές παρατηρήσεις των φορέων της Καβάλας, 

συνοψίζονται ως εξής: 

 Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στα ζητήματα προσβασιμότητας. Τα εναλλακτικά σενάρια αν 

και περιλαμβάνουν σημαντικές παρεμβάσεις σχετικά με δίκτυα προσβασιμότητας, 

προσβασιμότητα σε στάσεις ΜΜΜ στις γειτονιές και προσβασιμότητα σε σημεία ενδιαφέροντος 

(π.χ. σχολικά συγκροτήματα) δεν ήταν τόσο διακριτά στους φορείς. Οι εκπρόσωποι των ομάδων 

πολιτών με δυσκολίες στη μετακίνηση (π.χ. Α.με.Α.) ανέδειξαν επιπλέον στοιχεία τα οποία θα 

μπορούσαν να ενταχθούν στο σχέδιο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ανάγκες παρεμβάσεων σε κτίρια 

για την προσβασιμότητα των Α.με.Α. και οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη διάσχιση ενός 

κυκλικού κόμβου από άτομα με δυσκολίες μετακίνησης, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη 

σηματοδότηση για πεζούς. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε ο εμπλουτισμός του σχεδίου με εφαρμογές ITS 

ή/και εφαρμογές υποβοήθησης (π.χ. ηχητική ειδοποίηση στους σηματοδότες) για άτομα με 

δυσκολίες στην κίνηση και γενικότερα για ΑμεΑ. Τέλος, ζητήθηκε η μεγαλύτερη συμμετοχή των 

ευάλωτων χρηστών της οδού στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των υποδομών 

προσβασιμότητας (ράμπες, στάσεις, κ.ά.) Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν εξειδίκευση των 

σεναρίων και θα ενταχθούν στα επόμενα στάδια του ΣΒΑΚ. 

 Το δίκτυο προσβασιμότητας του σεναρίου Α΄ φαίνεται πιο πλήρες σε σχέση με το δίκτυο 

προσβασιμότητας του σεναρίου Β΄, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των φορέων. Σε κάθε 

περίπτωση το δίκτυο που θα επιλεχθεί θα πρέπει να μην περιορίζεται στο κέντρο και να συνδέει 

τις γειτονιές μεταξύ τους.  

 Ως επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με την αναβάθμιση των υποδομών για πεζούς και 

ειδικότερα για την περίπτωση των σκαλών, ομάδα φορέων ανέδειξε την ανάγκη να συμπεριληφθεί 

η σκάλα που συνδέει το άκρο της οδού Θ.Πουλίδου, στην Παναγία, με το λιμάνι, καθώς και την 

διερεύνηση αναδιαμόρφωσης των οδών στο κέντρο με ενιαία επιφάνεια κίνησης. 

 Οι λύσεις για τις υποδομές ποδηλάτου απασχόλησαν τους φορείς με θετικό τρόπο. Οι προτάσεις 

για την χρήση ηλεκτροκίνησης και την αναβάθμιση του συστήματος των κοινόχρηστων 

ποδηλάτων, βρήκαν τους φορείς σύμφωνους. Αντίστοιχα, η κοινή προσέγγιση των σεναρίων Α΄ 

& Β΄ για παραλιακό ποδηλατόδρομο που συνδέει τα γήπεδα της Καλαμίτσας με το κέντρο της 

πόλης, φαίνεται να θεωρείται μια καλή αρχή για το ποδήλατο στην πόλη. Η προσέγγιση του 

σεναρίου Β΄ για χρήση της οδού Εθν. Αντιστάσεως αντί για την οδό Ερυθρού Σταυρού (σενάριο 

Α΄) θεωρείται προτιμότερη από ομάδα φορέων, τόσο διότι επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της 

μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στην οδό Ερυθρού Σταυρού, όσο και διότι προωθεί την ανάπλαση 

του παραλιακού μετώπου και την αισθητική του αναβάθμιση. 

 Αντίστοιχα, ομάδα φορέων φάνηκε ιδιαίτερα σκεπτική σχετικά με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου 

στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού (Σενάριο Α΄, Ορίζοντας 10 ετών). Η συγκεκριμένη 

παρέμβαση προϋποθέτει τη μονοδρόμηση της οδού για τη δημιουργία υποδομών ποδηλάτου, 

στοιχείο το οποίο δημιουργεί αμφιβολίες στους φορείς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο σύλλογος 

ποδηλατιστών θεώρησε πολύ σημαντική τη συγκεκριμένη παρέμβαση του σεναρίου Α΄. 

 Συμπληρωματικά με τις παρεμβάσεις των σεναρίων Α΄ και Β΄, ομάδα φορέων έθεσε προς σκέψη 

τη δημιουργία υπεραστικών ποδηλατοδρόμων με στόχο την ποδηλασία για ψυχαγωγία ή/και 

αθλητισμό. Παίρνοντας έμπνευση από πραγματικά παραδείγματα ομάδων πολιτών κατά την 

περίοδο του Covid19, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν διαδρομές στο βόρειο και βορειοδυτικό 

εξωαστικό τμήμα της πόλης ή/και να συνδεθεί με ποδηλατόδρομο ο οικισμός του Παληού. Οι 

συγκεκριμένες λύσεις έχουν έναν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στην υλοποίηση τους, ωστόσο 

ενδέχεται να έχουν σημαντικά αποτελέσματα στον τουριστικό χαρακτήρα της πόλης. Για τους 
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παραπάνω λόγους θα μπορούσαν να ενταχθούν ως παρεμβάσεις με χαμηλότερη προτεραιότητα 

ή/και για πιο μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.  

 Η στάθμευση στην Καβάλα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του συστήματος αστικής 

κινητικότητας της πόλης και ως εκ τούτου απασχόλησε τους φορείς. Η ολιστική και κοινή 

προσέγγιση των σεναρίων Α΄ και Β΄ (βελτιστοποίηση τιμολόγησης στάθμευσης & αναδιάρθρωση 

προσφοράς στο κέντρο και τα άκρα της πόλης) που εξετάστηκαν στο ΣΒΑΚ φάνηκε να ικανοποιεί 

το σύνολο των φορέων. Οι προβληματισμοί των φορέων στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αφορούν 

περισσότερο τη θέση των προτεινόμενων υπόγειων υποδομών στάθμευσης, καθώς και την 

εφικτότητα κατασκευής τους. Αυτού του είδους οι παρεμβάσεις αξιολογήθηκαν ως σημαντικές και 

συνεπώς θα πρέπει να έχουν υψηλή προτεραιότητα. 

 Ειδική αναφορά έγινε στους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν απέναντι του Βερούλειου 

σταδίου. Ομάδα φορέων ανέφερε την πιθανότητα δημιουργίας ενός υπέργειου χώρου 

στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο, ως μια πιο απλή λύση η οποία επιτυγχάνει ευκολότερα την 

απομάκρυνση προσφερόμενων θέσεων από το κέντρο της πόλης προς τα άκρα αυτής. Η 

συγκεκριμένη ιδέα έχει εξεταστεί από την ομάδα έργου, ωστόσο προτιμήθηκε το πάρκο Φαλήρου 

για πρακτικούς λόγους που σχετίζονται με την χρήση του σταθμού αυτοκινήτων. Ειδικότερα, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια είσοδος της πόλης είναι η 7ης Μεραρχίας, ένας 

μετακινούμενος/επισκέπτης θα πρέπει να κινηθεί «προς την ανάποδη κατεύθυνση» για να 

σταθμεύσει στο Βερούλειο και στη συνέχεια να αλλάξει μέσο για να φτάσει στο κέντρο. Αντίθετα. 

Μπορεί να εισέλθει απευθείας στην περιοχή του Φαλήρου και να μετακινηθεί στο κέντρο της 

πόλης είτε με άλλο μέσο είτε πεζός. 

 Σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία οι φορείς αναγνωρίζουν τη 

σημασία τους για την πόλη. Η δημιουργία του ανατολικού περιμετρικού σε συνδυασμό με τη 

διάνοιξη του κύριου οδικού δικτύου στην ανατολική επέκταση της πόλης αξιολογήθηκαν ως πιο 

αποτελεσματικά από τη δυτική περιμετρική. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν 

προϋπόθεση για την εφαρμογή πιο ριζοσπαστικών μέτρων υπερ. των ήπιων μορφών 

μετακίνησης στο κέντρο της πόλης. Η εκτροπή της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας στις 

συγκεκριμένες οδούς θεωρείται απαραίτητη. 

 Σχετικά με τις παρεμβάσεις για τα ΜΜΜ, η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών που 

προτείνει το σενάριο Β΄ βρήκε όλους τους φορείς σύμφωνους. Τα μικρά κυκλικά δρομολόγια 

επιτρέπουν τη χρήση ευέλικτων οχημάτων και ο μικρός χρόνος διαδρομής μπορεί να υποστηρίξει 

ευκολότερα την ηλεκτροκίνηση με φόρτιση στους τερματικούς σταθμούς. Οι φορείς εξέφρασαν 

τους προβληματισμούς τους σχετικά με την εμβληματική παρέμβαση στην οδό Ερυθρού Σταυρού 

υπέρ των ΜΜΜ. Ειδικότερα, θεωρούν ότι η μονοδρόμηση της οδού με στόχο τη δημιουργία 

αποκλειστικών υποδομών για ΜΜΜ μπορεί να δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία του δικτύου 

(παρά την αντιδρόμηση της οδού Βενιζέλου που θα λειτουργεί σαν έξοδος). Αντίστοιχοι 

ενδοιασμοί παρατηρήθηκαν και για τη χρήση λεωφορειολωρίδων, για τις οποίες αμφισβητήθηκε 

η αποτελεσματικότητα τους σε αναλογία με το μικρό τους μήκος. 

 Η απομάκρυνση του σταθμού των υπεραστικών ΚΤΕΛ από το κέντρο της Καβάλας βρήκε τους 

παραβρισκόμενους φορείς σύμφωνους, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί το Υπεραστικό ΚΤΕΛ δεν 

συμμετείχε στο διαδικτυακό εργαστήριο. Η θέση του σταθμού που εξετάστηκε ορίζεται από το 

ΓΠΣ, ωστόσο η τελική τοποθεσία θα πρέπει να προκύψει κατόπιν σχετικής μελέτης. Ειδική 

μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις γραμμές της υπεραστικής συγκοινωνίας που διέρχονται μέσα 

από την πόλη προκειμένου να φτάσουν στο νέο τερματικό σταθμό. Ειδικές στάσεις υπεραστικής 

συγκοινωνίας θα πρέπει να δημιουργηθούν σε κατάλληλα σημεία προκειμένου να διατηρηθεί το 

καλό επίπεδο εξυπηρέτησης για τους μετακινουμένους. 
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 Ομάδα φορέων ανέδειξε προς διερεύνηση την εκδοχή μίας λεωφορειακής γραμμής που να 

συνδέει απευθείας την ανατολική επέκταση της πόλης με την περιοχή της Καλαμίτσας, αντί για τις 

δυο γραμμές με ενδιάμεσο τέρμα το Λιμάνι που προτείνει το σενάριο Β΄. 

 Ορισμένοι τεχνικοί φορείς ανέφεραν προς διερεύνηση τη λύση για πλήρη επιδότηση των ΜΜΜ 

από δημοτικούς πόρους, στο πλαίσιο κινήτρων για την αλλαγή συμπεριφοράς στις μετακινήσεις 

των κατοίκων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας πολιτικής αποτελεί η πόλη του Ταλίν.  

Ως τελικό συμπέρασμα από το σύνολο της διαδικασίας προέκυψε ότι η πόλη της Καβάλας μπορεί να 

ωφεληθεί σημαντικά από την υλοποίηση και των δυο σεναρίων. Οι περισσότεροι φορείς στις 

τοποθετήσεις αναφέρθηκαν σε συνδυασμό των σεναρίων για την βελτιστοποίηση του 

αποτελέσματος. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι στην πλειοψηφία τους, οι φορείς της Καβάλας 

έδωσαν έμφαση στο σενάριο Β΄. 

Αποτελέσματα από το έντυπο αξιολόγησης 

Το έντυπο αξιολόγηση των σεναρίων που στάλθηκε στους φορείς είχε ως στόχο την σύνοψη των 

δράσεων εκπόνησης του ΣΒΑΚ έως τώρα, την ενημέρωση τους για τα ευρήματα της υφιστάμενης 

κατάστασης και την παράθεση ποιοτικών, ποσοτικών και χωρικών στοιχείων για τη λειτουργία των 

προτεινόμενων σεναρίων. Όλα τα παραπάνω θα δώσουν στους φορείς την απαιτούμενη πληροφορία 

που χρειάζονται ώστε να προχωρήσουν σε μια στοχευμένη αξιολόγηση των σεναρίων.  

Προκειμένου η διαδικασία αξιολόγησης να γίνει με δομημένο τρόπο, η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ 

δημιούργησε μια φόρμα αξιολόγησης με 13 κριτήρια τα οποία αφορούν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

κινητικότητας και λειτουργίες της πόλης. Περισσότεροι από 10 φορείς της πόλης αξιολόγησαν τα 

εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας με την συγκεκριμένη φόρμα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

των φορέων ανά κριτήριο παρουσιάζονται στο διάγραμμα στην Εικόνα 4. 
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Εικόνα 4: Αξιολόγηση σεναρίων κινητικότητας από τους φορείς της Καβάλας με βάση λειτουργικά κριτήρια  

Αντίστοιχα σημαντικά στοιχεία για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι οι απόψεις των φορέων 

σχετικά με την πρακτικότητα εφαρμογής των εξεταζόμενων σεναρίων, καθώς και το κατά πόσο 

ικανοποιούν τις ανάγκες/χαρακτηριστικά των κοινωνικών/επαγγελματικών/θεσμικών ομάδων που 

εκπροσωπεί κάθε φορέας. Το αποτελέσματα από την αξιολόγηση της συγκεκριμένης ομάδας 

κριτηρίων παρουσιάζονται στο διάγραμμα στην Εικόνα 5 

 
Εικόνα 5: Αξιολόγηση σεναρίων κινητικότητας από τους φορείς της Καβάλας με βάση πρακτικά κριτήρια 
 

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

… βελτιώνει περισσότερο την Οδική Ασφάλεια όλων των χρηστών 
της οδού (Ι.Χ., Μηχανές, Πεζοί, Ποδηλάτες);

… αξιοποιεί καλύτερα / δικαιότερα τον χώρο της οδού;

… µειώνει τους αέριους ρύπους;

… µειώνει την ηχορύπανση και την οπτική όχληση;

… βελτιώνει την προσβασιµότητα στους κοινόχρηστους χώρους 
(πάρκα, πλατείες, χώροι αθλητισµού & αναψυχής);

… βελτιώνει την προσβασιµότητα στους χώρους εµπορίου , 
βιοµηχανίας και λοιπών οικονοµικών δραστηριοτήτων;

… αναβαθµίζει αισθητικά την εικόνα της πόλης;

… κάνει την πόλη πιο ελκυστική στους επισκέπτες;

… οργανώνει καλύτερα τη στάθµευση;

… εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες µετακίνησης για όλους;

Κατά την άποψη σας, ποιο σενάριο κινητικότητας ...

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

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

… μπορεί να εφαρμοστεί ευκολότερα στην Καβάλα;

… θα μπορούσε να φέρει τα καλύτερα συνολικά 

αποτελέσματα στην Καβάλα;

… εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα του φορέα σας / της 

ανάγκες των μελών που εκπροσωπείτε;

Κατά την άποψη σας, ποιο σενάριο...

Κανένα Σενάριο M (Do minimum) Σενάριο A (Ηπιες μετακινήσεις)

Α & Β Σενάριο B (ΜΜΜ & Συνεπιβατισμός) Α, Β & Μ
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Από τα αποτελέσματα των κριτηρίων αξιολόγησης των σεναρίων κινητικότητας από τους φορείς της 

πόλης, προκύπτουν ορισμένα βασικά συμπεράσματα: 

 Το σενάριο Μ (Do Minimum) συγκεντρώνει πολύ χαμηλή προτίμηση στα περισσότερα των 

κριτηρίων. Τα κυριότερα κριτήρια στα οποία ιεραρχείται πρώτο από ομάδα φορέων σχετίζονται 

με την προσβασιμότητάς σε χώρους εμπορίου-εργασίας και με την ελκυστικότητα της πόλης 

στους επισκέπτες (από την σκοπιά της ευκολότερης πρόσβασης). 

 Το σενάριο Α΄ ιεραρχείται πρώτο σε πολλά κριτήρια τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια, τις 

οχλήσεις και το αστικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι φορείς αναγνωρίζουν ότι μειώνει σημαντικά την 

ηχορύπανση και βελτιώνει την προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρος, ενώ ταυτόχρονα 

θεωρούν ότι το συγκεκριμένο σενάριο συνεισφέρει περισσότερο στη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορείς δεν αξιολογούν το σενάριο Α΄ υψηλά ως προς τη 

μείωση των αέριων ρύπων. Το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα τους 

φορείς / τα μέλη που εκπροσωπούν. 

 Το σενάριο Β΄ ιεραρχείται πρώτο ή/και έχει υψηλά ποσοστά σε πολλά κριτήρια. Οι περισσότεροι 

φορείς συμφωνούν στα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου σεναρίου σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες 

μετακίνησης, καθώς και με την καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης (πιθανώς λόγω των 

περισσότερων σταθμών park n ride). Το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί 

ευκολότερα στην πόλη, καθώς και να φέρει και καλύτερα αποτελέσματα. 

 Σε αρκετά κριτήρια υπάρχουν ομάδες φορέων που δεν μπορούσαν να ιεραρχήσουν /διακρίνουν 

ένα σενάριο ως επικρατέστερο του άλλου. Έτσι προέκυψαν επιλογές και των δυο εναλλακτικών 

σεναρίων σε αρκετά κριτήρια αξιολόγησης. Η δίκαιη αξιοποίηση του χώρου της οδού καθώς και η 

μείωση των αέριων ρύπων αποτελούν κριτήρια για τα οποία οι φορείς θεωρούν ότι και τα δυο 

σενάρια είναι εξίσου κατάλληλα. 

Από την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης των σεναρίων κινητικότητας με τη χρήση σχετικών 

κριτηρίων προκύπτει μια βαθμολογία ως προς το καταλληλότερο σενάριο για την πόλη. Η 

συγκεκριμένη βαθμολογία έχει σχηματιστεί σύμφωνα με την ιεράρχηση που πραγματοποιεί κάθε 

φορέας στα εναλλακτικά σενάρια ανά κριτήριο.  

Ωστόσο, προκειμένου να αναγνωριστεί η πραγματική άποψη/θέση του φορέα σχετικά με το 

καταλληλότερο σενάριο κινητικότητας για την Καβάλα, η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ επέλεξε να εντάξει 

μια επιπλέον ερώτηση στην φόρμα αξιολόγησης.  

Τα αποτελέσματα για τις προτιμήσεις των φορέων έτσι όπως εξάγονται από τις απαντήσεις τους στα 

κριτήρια, καθώς και έτσι όπως δηλώθηκαν στο πλαίσιο διακριτής ερώτησης, παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα της Εικόνα 6. 
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Εικόνα 6: Αξιολόγηση σεναρίων κινητικότητας από τους φορείς της Καβάλας με βάση πρακτικά κριτήρια 

 

Από τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των σεναρίων προκύπτουν χρήσιμα 

συμπεράσματα: 

 Οι φορείς αξιολογώντας τα κριτήρια αναδεικνύουν το σενάριο Β΄ ως το επικρατέστερο σενάριο για 

την πόλη (>50%) 

 Ωστόσο, όταν ζητείται να δηλώσουν την επιλογή τους, οι φορείς εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί με 

τους περισσότερους να προτείνουν συνδυασμό των δυο ή και των τριών σεναρίων. Αυτό 

συμβαίνει διότι σε αρκετούς φορείς, ο θεσμικός τους ρόλος ή ο τρόπος λειτουργίας του δεν 

επιτρέπει την άμεση υποστήριξη μιας λύσης (π.χ. Δημοτική αστυνομία) 

 Ως μια ευρέως αποδεκτή λύση από το σύνολο των φορέων προκύπτει η δημιουργία ενός κοινού 

σεναρίου με μεγαλύτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά του σεναρίου Β΄.  

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
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Διαβούλευση με τους πολίτες 

Κατόπιν των διαδικασιών βελτιστοποίησης των εναλλακτικών σεναρίων που πραγματοποιήθηκαν 

μέσω της διαβούλευσης με το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας, τα σενάρια αστικής κινητικότητας 

τέθηκαν σε διαβούλευση με τους πολίτες. 

Η διαδικασία διαβούλευσης των εναλλακτικών σεναρίων αστικής κινητικότητα για το ΣΒΑΚ Δήμου 

Καβάλας με τους πολίτες της Καβάλας, πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της διαδικτυακής 

δημοσκόπησης. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο 

παρουσιάζει με σχετικές περιγραφές, σχήματα, διαγράμματα και ποσοτικά στοιχεία τα εξεταζόμενα 

σενάρια κινητικότητας, και καθοδηγεί τους πολίτες σε μια σταδιακή αξιολόγησή τους και στην επιλογή 

του ιδανικότερου σεναρίου σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. 

Τα στοιχεία την διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης συνοψίζονται στην «Ταυτότητα της 

Έρευνας» που περιλαμβάνει ο Πίνακας 2. 

Πίνακας 2: Ταυτότητα της έρευνας 

Ταυτότητα Έρευνας 

∆ιεξαγωγή ∆ήµος Καβάλας 

Εντολέας ∆ήµος Καβάλας 

Αντικείµενο Έρευνας ∆ιαδικτυακή ∆ηµοσκόπηση ανάδειξης σεναρίου αστικής κινητικότητας 

Περιοχή εκτέλεσης 
∆ήµος  Καβάλας – Πόλη και περιµετρικοί οικισµοί – ∆υνατότητα συµπλήρωσης 

ως επισκέπτης 

Μέγεθος δείγµατος Στόχος: Περισσότερα από 300 | Εξασφάλιση: 403  

Μέθοδος διάχυσης - επικοινωνίας 

Ανάρτηση στην πλατφόρµα του ΣΒΑΚ ∆. Καβάλας. Αξιοποίηση των τοπικών 

µέσων επικοινωνίας. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Προώθηση στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προώθηση µέσω του δικτύου εµπλεκόµενων 

φορέων στο ΣΒΑΚ. 

Χρονική περίοδος δειγµατοληψίας ∆εκέµβριος 2020 έως Ιανουάριος 2021 

Συµβουλευτική & Τεχνική 
Υποστήριξη 

LEVER Σύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.  

Παρατηρήσεις 

Τα εναλλακτικά σενάρια παρουσιάζονται µε την µορφή σύνοψης. ∆εν υπάρχει 

δυνατότητα εκτενούς ανάλυσης των διαδικασιών και των συνεργειών που 

περιλαµβάνουν τα σενάρια.  

 

Η τελική μορφή της διαδικτυακής δημοσκόπησης παρουσιάζεται στο παράρτημα Α. 

Αποτελέσματα Διαδικτυακής Δημοσκόπησης 

Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης με τους πολίτες συνοψίζονται σε τέσσερις 

ενότητες: Α. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Ερωτώμενου, Β. Αξιολόγηση στρατηγικών στόχων του 

ΣΒΑΚ, Γ. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων, Δ. Ανάδειξη & Συμπλήρωση του προτιμότερου 

σεναρίου. 

Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όσων έλαβαν μέρος τη διαδικτυακή δημοσκόπηση, τα 

στοιχεία συνοψίζονται στα διαγράμματα από την Εικόνα 7 έως την Εικόνα 15. 
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Εικόνα 7: Φύλο συμμετεχόντων στη διαδικτυακή δημοσκόπηση ανάδειξης σεναρίων κινητικότητας 

 
Εικόνα 8: Ηλικίες συμμετεχόντων στη διαδικτυακή δημοσκόπηση ανάδειξης σεναρίων κινητικότητας 

Από τη σύγκριση της ηλικιακής κατανομής της δημοσκόπησης με τα στοιχεία του πληθυσμού 

(ΕΛΣΤΑΤ 2011), προκύπτει μια μεγαλύτερη εκπροσώπηση / συμμετοχή από τις πιο «ενεργές» ηλικίες 

μεταξύ 18 και 65 ετών. 

53%

47%

Φύλο

Άνδρας

Γυναίκα

12%

8%

11%

28%

29%

10%

2%

19%

6%

10%

15%

15%

13%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

μικρότερος/η  των 18 ετών

από 18 έως 24 έτη

από 25 έως 34 έτη

από 35 έως 44 έτη

από 45 έως 54 έτη

από 55 έως 64 έτη

μεγαλύτερος/η των 65 ετών

Ηλικιακή κατανομή

Διαβούλευση ΕΛΣΤΑΤ (2011)
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Εικόνα 9: Επίπεδο εκπαίδευσης συμμετεχόντων στη διαδικτυακή δημοσκόπηση ανάδειξης σεναρίων 
κινητικότητας 

 
Εικόνα 10: Τύπος απασχόλησης συμμετεχόντων στη διαδικτυακή δημοσκόπηση ανάδειξης σεναρίων 
κινητικότητας 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στοιχείο που συμβάλει 

στη σφαιρικότερη αντιμετώπιση και αξιολόγηση των σεναρίων. Αντίστοιχα, η μεγάλη πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων είναι εργαζόμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά τα ζητήματα κινητικότητας 

στην πόλη. 

  

1%

1%

22%

8%

38%

26%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

ΙΕΚ

ΤΕΙ / ΑΕΙ

Κάτοχος Μεταπτυχιακού

Κάτοχος Διδακτορικού

Εκπαίδευση

Επίπεδο εκπαίδευσης

26%

20%

24%

4%

20%

1%

4%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ελεύθερος επαγγελματίας

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Δημόσιος Υπάλληλος

Άνεργος

Μαθητής / Φοιτητής

Οικιακά

Συνταξιούχος

Άλλο

Απασχόληση

Τύπος Απασχόλησης
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Εικόνα 11: Μέγεθος νοικοκυριού συμμετεχόντων στη διαδικτυακή δημοσκόπηση ανάδειξης σεναρίων 
κινητικότητας 

 
Εικόνα 12: Επίπεδο εισοδήματος συμμετεχόντων στη διαδικτυακή δημοσκόπηση ανάδειξης σεναρίων 
κινητικότητας 

  

10%

19%

23%
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Εικόνα 13: Συνήθης τρόπος μετακίνησης συμμετεχόντων στη διαδικτυακή δημοσκόπηση ανάδειξης σεναρίων 
κινητικότητας 

 
Εικόνα 14: Περιοχή κατοικίας συμμετεχόντων στη διαδικτυακή δημοσκόπηση ανάδειξης σεναρίων κινητικότητας 

 
Εικόνα 15: Συχνότητα επίσκεψης συμμετεχόντων για όσους δεν κατοικούν εντός πόλης 
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Τα σενάρια κινητικότητας διατυπώθηκαν και αναλύθηκαν στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ6, ενώ οι 

επιπτώσεις τους στο δίκτυο αξιολογήθηκαν μέσω κυκλοφοριακού υποδείγματος τεσσάρων βημάτων 

το οποίο εντάσσεται στο ίδιο παραδοτέο. Από την εν λόγω διαδικασία προέκυψαν τρία (3) σενάρια τα 

οποία τέθηκαν σε διαβούλευση: 

1. Σενάριο Do minimum (Σενάριο Βάσης) 

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

3. Σενάριο Β: Προώθηση στη δημόσια συγκοινωνία και το συνεπιβατισμό 

Για το σενάριο Do Minimum εξετάστηκαν τα προγραμματισμένα έργα του Δήμου με κατάλληλη 

ωριμότητα. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάστηκε η σημασία των εν λόγω έργων για τους πολίτες 

(Εικόνα 16). 

 
Εικόνα 16: Αξιολόγηση των έργων – Σενάριο Do minimum 

Από το διάγραμμα φαίνεται ότι οι πολίτες εκτιμούν ότι το σύνολο των δρομολογημένων έργων θα 

συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία του δικτύου, με σημαντικότερη την αποκατάσταση της γέφυρας 

και λιγότερο σημαντικές τις πεζοδρομήσεις των οδών Αβέρωφ και Κασσάνδρου. 

Κατά τη διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων αστικής κινητικότητας, προέκυψαν ορισμένες 

παρεμβάσεις με εφαρμογή σε όλα τα σενάρια. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αξιολογήθηκαν 
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ξεχωριστά από τους πολίτες ως προς τη συμβολή τους στην καλύτερη λειτουργία του δικτύου (Εικόνα 

17) και ως προς την ευκολία τους να υλοποιηθούν (Εικόνα 18). 

 
Εικόνα 17: Αξιολόγηση των κοινών παρεμβάσεων – Συμβολή στη λειτουργία του δικτύου 

 
Εικόνα 18: Αξιολόγηση των κοινών παρεμβάσεων – Ευκολία υλοποίησης 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πολιτών, οι κοινές παρεμβάσεις για τη στάθμευση και τη μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία αναμένεται να έχουν θετικές και πολύ θετικές επιπτώσεις στην λειτουργία του δικτύου. 

Ωστόσο, σχετικά με την ευκολία υλοποίησης των κοινών παρεμβάσεων, οι πολίτες εκτιμούν ότι οι 

παρεμβάσεις για στάθμευση είναι πιο δύσκολο να υλοποιηθούν. 

Μετά την αξιολόγηση των κοινών παρεμβάσεων, οι πολίτες μπήκαν στη διαδικασία να αξιολογήσουν 

τη συμβολή και την ευκολία υλοποίησης των δυο προτεινόμενων σεναρίων έμφασης. Τα 
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αποτελέσματα για το σενάριο Α΄ και το σενάριο Β΄ παρουσιάζονται στα διαγράμματα από την Εικόνα 

19 έως την Εικόνα 22. 

 
Εικόνα 19: Αξιολόγηση σεναρίου Α΄ – Συμβολή στη λειτουργία του δικτύου 

 
Εικόνα 20: Αξιολόγηση σεναρίου Α΄ – Ευκολία υλοποίησης 

Η πλειοψηφία των πολιτών (77%) θεωρούν ότι το σενάριο Α΄: Προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης 

(Βάδισμα & Ποδήλατο) πρόκειται να συμβάλει θετικά ή πολύ θετικά στη λειτουργία της πόλης. 

Αντίθετα, όταν εξετάζεται η ευκολία υλοποίησης του σεναρίου, σημαντική μερίδα πολιτών (40%) 

εκτιμά ότι θα είναι δύσκολη ή πολύ δύσκολη, ενώ μια εξίσου σημαντική μερίδα του 35 % θεωρεί ότι 

έχει ένα μέτριο επίπεδο δυσκολίας υλοποίησης. Η μεγαλύτερη δυσκολία αφορά στην επέκταση των 

υποδομών ποδηλάτου προς το ανατολικό τμήμα της πόλης. 
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Εικόνα 21: Αξιολόγηση σεναρίου Β – Συμβολή στη λειτουργία του δικτύου 

 
Εικόνα 22: Αξιολόγηση σεναρίου Β – Ευκολία υλοποίησης 

Αντίστοιχα με το σενάριο Α΄, οι περισσότεροι πολίτες (64%) εκτιμούν ότι το σενάριο Β΄ θα συμβάλει 

θετικά ή πολύ θετικά στην πόλη. Η ευκολία υλοποίησης του σεναρίου Β΄ εκτιμήθηκε ως δύσκολη ή 

πολύ δύσκολη (45%) από τους περισσότερους πολίτες. 
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Στο τελικό στάδιο της δημοσκόπησης, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ιδανικότερο 

σενάριο κινητικότητας σύμφωνα με τα προσωπικά τους κριτήρια και προτιμήσεις. Πέρα από τα 

εξεταζόμενα σενάρια που διαμορφώθηκαν από το Δήμο, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 

καταγράψουν τις δικές τους βελτιώσεις και προβληματισμούς ή να προτείνουν ένα ολόκληρο δικό 

τους σενάριο. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διαδικασίας παρουσιάζονται στην παρακάτω Εικόνα 23. 

 
Εικόνα 23: Ανάδειξη επικρατέστερου σεναρίου κινητικότητας από τους πολίτες 

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Β΄ διαβούλευσης 

για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας, το επικρατέστερο σενάριο που αναδεικνύεται από τους πολίτες 

είναι το Σενάριο Α΄: Προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης (49%). Το Σενάριο Β΄: Προώθηση στη 

δημόσια συγκοινωνία και το συνεπιβατισμό ακολουθεί με 37%, ενώ ένα ποσοστό 9% των πολιτών 

θεωρεί ότι τα προγραμματισμένα μέτρα του Δήμου (Σενάριο Do Minimum) επαρκούν. Τέλος, ένα 5% 

των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δεν συμφωνεί με κανένα από τα σενάρια που 

διαμορφώθηκαν από το Δήμο 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση αποτελεί μια «ένδειξη» των προτιμήσεων των 

πολιτών και δεν μπορεί να αποτυπώσει αυστηρά τις απόψεις του συνόλου της κοινωνίας. Συνεπώς, 

η διαδικασία διαμόρφωσης του τελικού σεναρίου θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της 

δημοσκόπησης με τους πολίτες, χωρίς να δεσμεύεται πλήρως από το αποτέλεσμα της. 
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Τοποθετήσεις Πολιτών 

Οι πολίτες της Καβάλας είχαν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τα σενάρια με επιπλέον στοιχεία, ιδέες 

και παρατηρήσεις. Τα κείμενα με τις τοποθετήσεις των πολιτών παρατίθενται αυτούσια από τον 

Πίνακας 3 έως τον Πίνακας 6 

Πίνακας 3: Τοποθετήσεις πολιτών που δεν επέλεξαν κανένα σενάριο. 

Οι πολίτες που δεν τους εκφράζει κανένα από τα σενάρια αναφέρουν τα εξής: 

Ερώτημα Α: Αν θέλετε εξηγήστε μας γιατί δεν επιλέξατε κανένα σενάριο; 
 1ο σεναριο είναι πολυ φτωχο. 2ο σενάριο ειναι µόνο για τους κάτοικους του κέντρου & ουτοπικό (άντε µετακοινίσου µε ποδήλατο 

ή ποδια από πρ.Ηλία & τόσες αλλες ανάλογες περιοχες µόνο στα χαρτιά αυτο). 2ο σενάριο µέτριας ανταπόκρισεις κ πιθανός 
µόνο από ηλικιωµένους όπως συµβαίνει δηλ. Άντε να κερδίσει ενα 10% επιπλέον σε βάθος χρόνων. µεγάλο κριτίριο εδώ είναι 
η τιµή του εισητιρίου. 

 διότι ο στενός πολεοδοµικός ιστός δεν επιτρέπει δέσµευση οδικών αξόνων για τα µµµ και θα προκαλέσει παραβάσεις καταρχήν 
και µεγάλο αριθµό αυτοκ. στα εναποµείναντα οδικά τµήµατα .  

 Εάν δεν υπάρξει ενεργή συµµετοχή των δηµόσιων συγκοινωνιών στις µετακινήσεις πολιτών δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση. 

 Η µετακίνηση µε αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη ενώ η µετακίνηση µε ΜΜΜ δεν αυξάνεται ικανοποιητικά. 

 Θα πρότεινα έναν συνδυασµό των σεναρίων. Κυρίως το Β µε κάποια στοιχεία από το Α. 

 Με το να κανουµε εκπτωσεις στις αναγκες µας δεν κερδίζουµε κατι, ούτε προκειτε να αντιλιφθουµε τις αναγκες του 
συνανθρωπου.  

 Προωθούνται απόψεις τρίτων και όχι κατοίκων της πόλεως. Επίσης χρήση του κέντρου της πόλης γίνεται όχι µόνο από τους 
λίγους κατοίκους του κέντρου, αλλά και από τους πολυπληθεστερους κατοίκων των γειτονιων που βρίσκονται σε δυσκολότερη 
θέση λόγω του ανάγλυφού της πόλεως 

 Σκοπός είναι η προσελκύσει κόσµου εκτός πόλης. 

 Στην πραγµατικότητα θα πρέπει να γίνει ένας συνδυασµός καλών πρακτικών µε ρεαλιστικές λύσεις και όχι ανεδαφικές. Η πόλη 
της Καβάλας δεν προσφέρεται για ποδήλατα λόγω µεγάλης κλίσης (µοναδική εφαρµογή ποδηλατοδρόµων είναι στο παραλιακό 
µέτωπο). Το ίδιο ισχύει και για τους πεζούς. Αποµάκρυνση των χώρων στάθµευσης και του σταθµού υπεραστικών λεωφορείων  
θα δηµιουργήσει οικονοµικό µαρασµό στο κέντρο της πόλης. Η περιοχή γύρω από τον σταθµό υπεραστικών λεωφορείων είναι 
δοµηµένη µε υπηρεσίες όπως ιατρεία, φαρµακεία, διαγνωστικά κέντρα, καταστήµατα, TAXI κοκ. Οι χώροι στάθµευσης του 
κέντρου εξυπηρετούν το σύνολο του πληθυσµού της πόλης. Οι προτάσεις που παρουσιάζονται θα πρέπει να συνοδεύονται µε 
αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των ΜΜΜ (αύξηση δροµολογίων, νέος στόλος, χαµηλές τιµές, κα)  Έξυπνες 
εφαρµογές (Αpps) και αναβάθµιση των υφιστάµενων χώρων στάθµευσης, καθώς και προετοιµασία για την ηλεκτροκίνηση (και 
µικρές αστικές παρεµβάσεις) είναι ρεαλιστικότερο σχέδιο. Ο τόπος χρειάζεται πραγµατικές και όχι ουτοπικές λύσεις. 

 1) ∆εν υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη για προώθηση της χρήσης µοτοσυκλέτας. Και όχι µόνο αυτό αλλά τοποθετεί τις 
µοτοσυκλέτες στην ίδια κατηγορία µε τα ΙΧ. Αυτό αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα λάθη όλων των σεναρίων σας. Η µοτοσυκλέτα 
είναι ένα από τα µέσα το οποίο εξαιτίας του ανάγλυφου της πόλης και του κλίµατος µπορεί να αποτελέσει ένα από τα ιδανικά 
µέσα µετακίνησης. 2) Όσον αφορά τα ποδήλατα δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για την δηµιουργία ποδηλατόδροµων στις 
συνοικίες της πόλης. Όποτε ουσιαστικά δεν συµβάλετε στην προώθηση της µετακίνησης µε ποδήλατο. Απαιτείται ένα 
ολοκληρωµένο δίκτυο ποδηλατόδροµων σε ολόκληρη την πόλη αλλά και έξω από αυτήν έως τα όρια του δήµου αλλά και έξω 
από αυτά. Π. Χ. µετακίνηση µε ποδηλατο από Ηρακλίτσα µέχρι Καβάλα µε ασφάλεια από ποδηλατόδροµο ( και µέχρι Καρβέλα 
και µέχρι τον Αµυγδαλεώνα φυσικά). 3) ∆εδοµένου ότι προσπαθείτε να φτιάξετε την Καβάλα του µέλλοντος ποια ειναι η 
πρόβλεψη - πρόθεσή σας για την εκµετάλλευση της θάλασσας ως οδό αστικών και περιαστικών µετακινήσεων. ∆εδοµένου του 
ότι η πόλη-δήµος µας είναι δοµηµένος κατά µήκος της ακτογραµµής. Με συνεργασία µε τον ΟΛΚΗΣ για δηµιουργία χώρου 
προσωρινής πρόσδεσης σκαφών. " 

 ∆εν υπάρχει σχεδιασµός µε την αναβάθµιση  της παραλιακής οδού... εξακολουθούν ακόµα να ασχολούνται µε την αλλαγή 
κατεύθυνσης της Βενιζέλου... 

 διότι ο στενός πολεοδοµικός ιστός δεν επιτρέπει δέσµευση οδικών αξόνων για τα ΜΜΜ και θα προκαλέσει παραβάσεις 
καταρχήν και µεγάλο αριθµό αυτοκινήτων στα εναποµείναντα οδικά τµήµατα .  

 Η αστική συγκοινωνία πρέπει να επεκταθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί κατοίκους του ∆ήµου και εκτός αστικού ιστού. 

 Η βάση των σχεδίων είναι για κάτοικο κέντρου που ζει και εργάζεται στο κέντρο της πόλης. Κανένας σχεδιασµός για τις γειτονιές 
τους κατοίκους των και την πρόσβαση αυτών στο κέντρο χωρίς κοστος 

 Στόχος είναι η προσέλκυση ατόµων εκτός πόλης. Μακάρι να ήταν η πόλη ταψί και εµείς ποδηλάτες . 

 Το πρόβληµα πρέπει να αντιµετωπιστεί στο σύνολο της πόλης 

Ερώτημα Β: 
Αν θέλετε μπορείτε να εμπλουτίσετε το σενάριο που επιλέξατε με τις ιδέες 

και τις παρατηρήσεις σας. 
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 Αυξήστε τις δωρεάν θέσεις στάθµευσης και βοηθήστε τις γειτονιές. Πόλη δεν είναι µόνο το κέντρο. Στις γειτονιές µένει το 
µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων.  

 "∆εν έχει σχέση µε τα σενάρια αλλά πιστεύω πρέπει να αποσυµφοριστούν οι δρόµοι από τα αυτοκίνητα. Εκτός απο το .... κέντρο 
υπάρχουν κ οι γειτονιές-συνοικίες. Πρέπει να δωθούν κίνητρα στο να φτιάξουν πάρκινκ όσοι τουλάχιστον έχουν χώρο στα 
σπίτια- οικόπεδα τους κίνητρα όπως τα πάρκινκ να µην είναι στα µέτρα δόµησης(απαράδεκτο), κ η άδεια να είναι δωρεάν ή 
πολύ φθηνή. 

 Η Καβάλα µας λόγω τις ιδιοµορφίας της µόνο µε χρήση µοτοσυκλέτας µπορεί να λυθή το κυκλοφοριακό πρόβληµα. ∆ώστε 
ευκολίες & κίνητρα για την αγορά µοτοσυκλέτας." 

 ∆οµήστε νέους χώρους στάθµευσης καλύτερα.  

 η απαγόρευση των ι.χ. επιβατικών αυτοκινήτων στο κέντρο ( µε χώρους στάθµευσης όσο το δυνατόν πλησίον της οικίας ) και η 
ρύθµιση για τις απαραίτητες µετακινήσεις των επαγγελµατικων οχηµάτων θα επιτρέψει την εφαρµογή  όλων των άνω σεναρίων  

 Η βιώσιµη αστική κιντηικότητα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τα ΜΜΜ. Οι δράσεις πρέπει να στοχεύουν εκεί. 

 Χώρους στάθµευσης και σωστή τροχονοµευση θα ήταν προτιµότερη. Εκτός και αν η µετακίνηση µε τα ΜΜΜ θα είναι δωρεάν, 
οπότε προχωρήστε τα. 

Ερώτημα Γ Αν θέλετε περιγράψτε μας το ιδανικό σενάριο για εσάς; 
 1). Προώθηση χρήσης µοτοσυκλέτας. ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης σε διάφορα σηµεία στο κέντρο της πόλης. 2). Εκτεταµένο 

δίκτυο ποδηλατόδροµων σε όλες τις κεντρικές οδούς εντός της πόλης αλλά και έως τα όρια του δήµου. Και κατόπιν συνεννόησης 
επέκταση τους και στους γειτονικούς δήµους ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωµένο δίκτυο και να καταστεί η κίνηση µε ποδήλατο 
ασφαλής άρα και εφικτή. 3). ∆ηµιουργία υπόγειων χώρων στάθµευσης στις θέσεις των σηµερινών χώρων στάθµευσης (όπου 
αυτό είναι εφικτό µε λογικό κόστος δεδοµένης της επιρροής της θάλασσας) και µετατροπή των υπέργειων τµηµάτων των χώρων 
αυτών σε χώρους πρασίνου. 4). Απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην Παναγία µε ταυτόχρονη δηµιουργία δωρεάν 
χώρων στάθµευσης για τους κατοίκους στον χώρο του παρκιγκ του τελωνείου και κατασκευή κυλιόµενης σκάλας για να 
ανεβαίνουν οι κάτοικοι δωρεάν και οι υπόλοιποι πολίτες µε αντίτιµο. (Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα πολεων που 
χρησιµοποίησαν επιτυχηµένα το συγκεκριµένο µέτρο π. Χ. Ποτέζνα). Ταυτόχρονα προωθηση της χρήσης µοτοσυκλέτας 
τουλάχιστον για τους κατοίκους στην συγκεκριµένη περιοχή. 5). Σε συνεργασία µε τον ΟΛΚ δηµιουργία προσωρινών θέσεων 
πρόσδεσης σκαφών ώστε να είναι εφικτή η θαλάσσια µεταφορά µε χρήση σκάφους. 6). Εκλογίκευση του κόστους των αστικών 
µεταφορών. (Αυτήν την στιγµή για παρεα 3 ατόµων η χρήση ταξί είναι οικονοµικότερη. 7). ∆ηµιουργία συνθηκών ασφαλούς 
και άνετης µετακίνησης πεζών και ποδηλατών (ασφαλή και ελεύθερα πεζοδρόµια και ποδηλατόδροµοι απαλλαγµένα από 
λακούβες κολώνες στην µέση και λοιπά εµπόδια, αστυνόµευση, αποµάκρυνση αδέσποτων ζώων, φύτευση δέντρων ώστε η 
κίνηση των πεζων να γίνεται υπο συνθήκες σχετικής κάλυψης απο ήλιο και βροχή κλπ) 8). Σε συνεργασία µε τους φορείς 
µαζικών µεταφορών πρόβλεψη για την δυνατότητα µεταφοράς των ποδηλάτων ώστε να είναι εφικτή µια συνδυαστική χρήση 
ΜΜΜ και ποδηλάτου. 9). Αποµάκρυνση από το κέντρο της πόλης όλων των υπηρεσιών και φορέων και καταστάσεων που 
συµβάλουν στην αύξηση των µετακινήσεων όπως οι υπηρεσίες του κτιρίου του διοικητήριο, η αστυνοµία, το ΚΤΕΛ, το παζάρι 
κλπ. µε ταυτόχρονη δηµιουργία γραµµών ΜΜΜ προς τις νέες θέσεις αυτών. " 

 ∆ηµιουργία παρκινγκ, δηµιουργία πρασίνου , βελτίωση σχεδιασµος κυκλοφοριακού στην πόλη 

 η απαγόρευση των ι.χ. επιβατικών αυτοκινήτων στο κέντρο ( µε χώρους στάθµευσης όσο το δυνατόν πλησίον της οικίας ) και η 
ρύθµιση για τις απαραίτητες µετακινήσεις των επαγγελµατικων οχηµάτων θα επιτρέψει την εφαρµογή  όλων των άνω σεναρίων  

 Ιδανικό σενάριο να αλλάξει η  Πόλη µας...µε έµφαση στην αναβάθµιση της παραλιακής οδού ( ιδέα όπως παραλία 
Θεσσαλονίκης) µε παράλληλες αλλαγές µε κυκλικούς κόµβους..  ( αναβάθµισεις σε  γειτονιές µε συντριβάνια µαγαζιά 
πεζόδροµους σε γειτονιές..φωτισµος ...πρόσβαση ενηµέρωση...νεες θέσεις σε επαγγελµατίες σε εργαζόµενους...ποδήλατα.. 
πεζούς... παιδεία . ... ανάπτυξη της πόλης σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να γίνει αποσυµφόρηση του κέντρου...)... 

 Λεωφοριόδροµοι, ανασχεδιασµός δροµολογίων αστικών συγκοινωνιών, επιδότηση δροµολογίων, περιφερειακοί χώροι 
στάθµευσης..  

 Περισσότερες δωρεάν θέσεις στάθµευσης. ∆ιευκόλυνση της γρηγορότερης διέλευσης από το κέντρο. Όχι σε πεζοδρόµους µε 
τραπεζοκαθίσµατα όπου δεν µπορεί να περάσει ασθενοφόρο η πυροσβεστικό. Ούτε καν αµαξίδιο ΑΜΕΑ η καρότσι µωρού δεν 
µπορεί να περάσει. Μιλήστε µε τον κόσµο που ζει εδώ. Σε Μερικές γραµµές δεν είναι εύκολο  να περιγράψει κάποιος τις δικές 
του θέσεις. Φτιάξτε µια πόλη χρηστική για όσους ζουν εδώ και όχι µόνο ένα κέντρο για να το φωτογραφίσει ένας ξένος. Η 
Καβάλα έχει δύσκολο ανάγλυφο και δεν µπορούν όλοι να το περπατούν (ηλικιωµένοι ή µε µωρά ή και µε ψώνια). 

 Συνδυασµός του Α και Β 

 Χώρους στάθµευσης µε χαµηλό αντίτιµο και σοβαρή τροχονοµευση -επιτήρηση,αντιδροµιση Βενιζέλου (το µεσηµέρι θες να 
αδειάζει γρήγορα η πόλη από τους εργαζόµενους και όχι µέσω "Τρικάλων ".Εκτός και αν στα σενάρια σας υπάρχει πρόβλεψη 
δωρεάν µετακίνησης ανά 5 λεπτά µε τα ΜΜΜ. 

 
Πίνακας 4: Τοποθετήσεις πολιτών που επέλεξαν το σενάριο Do Minimum 

Οι πολίτες που επέλεξαν το σενάριο Do Minimum 

Ερώτημα Α: Αν θέλετε εξηγήστε μας γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο σενάριο; 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων 

 

 31  
 

 Γιατί είναι το πιο ρεαλιστικό, υλοποιήσιµο και βιώσιµο. 

 Θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να υπάρχουν οι υποδοµές και µετά να γίνουν οι αλλαγές σε συγκοινωνία, ποδηλατοδρόµο και 
πάρκινγκ  

 "Θεωρώ πως τα έργα του ∆ήµου (θα) επαρκούν. 

 Πρέπει όµως να υλοποιούνται σχετικά γρήγορα, και φυσικά να εφαρµόζονται πλήρως, έστω και αν αυτό σηµαίνει µεγαλύτερη 
αστυνόµευση και περισσότεροι έλεγχοι." 

 Με την συνέχιση της περιµετρικής και την αποµάκρυνση τελωνείου και κτελ τελειώνει ενα τεράστιο πρόβληµα 

 Τα κυκλικά δροµολόγια λεωφορείων θα αναγκάζουν τον κόσµο να χρησιµοποιεί 2 µέσα συγκοινωνίας, µεγαλύτερη ταλαιπωρία, 
χάσιµο χρόνου. Τα ποδήλατα αποτυχία. Η Αµ. Ερυθρού Σταυρού είναι ήδη επιβαρυµένη µε µεγάλη κίνηση και µε πρακτικά 
µόνο µία λωρίδα για να βγεις από την πόλη. Αν στενέψει και από τις 2 πλευρές θα είναι κόλαση για τους οδηγούς, ειδικά το 
καλοκαίρι.  

 Είναι ουτοπικά, κοστοβόρα, χρονοβόρα και µε πιθανότατα αντίθετο και αρνητικό αποτέλεσµα. 

Ερώτημα Β: 
Αν θέλετε μπορείτε να εμπλουτίσετε το σενάριο που επιλέξατε με τις ιδέες 

και τις παρατηρήσεις σας. 

 Αντί να καταργείτε χώρους/θέσεις στάθµευσης, βρείτε τρόπους και χώρους να δηµιουργήσετε. 

 Οδοί Αµ.Ερ.Σταυρού κ Βενιζέλου διπλής κατεύθυνσης σε όλο το µήκος τους. ∆ιευκόλυνση της εξόδου από το κέντρο.  

 Συνένωση πάρκου ∆ηµαρχείου µε πάρκινγκ Ροδόπης και των µεταξύ τους δρόµους για δηµιουργία ενιαίου πάρκινγκ και 
κατασκευή υπόγειου και υπέργειου πάρκινγκ στη θέση του ΙΚΑ το οποιό µπορεί να µετακινηθεί στο παλιό νοσοκοµείο. 

Ερώτημα Γ Αν θέλετε περιγράψτε μας το ιδανικό σενάριο για εσάς; 

 ∆εν έχει νόηµα!  Όταν κανένας δεν σκέφτεται το ενδεχόµενο του ένα µέτρο να φέρει χειρότερα αποτελέσµατα και σχεδιάζει 
τέτοιες δραστικές ενέργειες χωρίς "µπάρα ασφαλείας", εγώ δε µπορώ να µιλήσω µαζί του.  Θα πεζοδροµήσετε, λέτε, τις οδούς 
εκατέρωθεν της Πλατείας Καπνεργάτη!  ΓΙΑΤΙ  ∆έν φτάνει που κάνατε 3 διαβάσεις σε 50 µέτρα δρόµου στη Κασσάνδρου??  
Κάντε άλλες 3 από την πλευρά της Αβέρωφ και όλα καλά!  Θα καταργήσετε, λέτε, 2 κεντρικότατα πάρκινγκ και ΘΑ φτιάξετε... 
ΕΝΑ ...και όχι στο κέντρο!  Μα είναι δυνατόν?  Πού ζείτε? ∆εν είστε σοβαροί, µου φαίνεται. 

 

Πίνακας 5: Τοποθετήσεις πολιτών που επέλεξαν το σενάριο A 

Οι πολίτες που επέλεξαν το σενάριο A 

Ερώτημα Α: Αν θέλετε εξηγήστε μας γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο σενάριο; 

 Αν και η Καβάλα έχει µια δυσπρόσιτη µορφολογία, το κέντρο της και η περιοχή του λιµανιού είναι ικανά να εγκαταστήσουν ένα 
ποδηλατόδροµο ο οποίος θα προσφέρει στον ποδηλάτη µια υπέροχη διαδροµή που  θα προβάλει την οµορφιά της πολης - 
άρα θα υπάρχει και τουριστικό όφελος ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες -  ..Τα δροµολόγια λεωφορείων επίσης δεν επαρκούν 
και καθηµερινά όλοι αντιµετωπίζουµε δυσκολίες.. Τέλος πιστεύω ότι σαν πόλη δεν έχουµε µεγάλο συνωστισµός αυτοκινήτων 
εντός του κέντρου σε σχέση µε άλλους νοµούς όµως η µικρή ποσοστιαία µείωση τους θα ωφελούσε  στην φιλικότητα της χωρίς 
να επηρεάζει σηµαντικά το πάρκινγκ των Ι.Χ 

 Αν και η πόλη έχει µεγάλες υψοµετρικές διαφορές που την καθιστούν ακατάλληλη για βάδισµα και ποδήλατο, αυτό δεν ισχύει 
στην παραλιακή ζώνη όπου σηµαντική χρήση γίνεται σε δράσεις άσκησης και αναψυχής (κάτοικοι και τουρίστες).  

 Απολύτως αναγκαίος ο προσανατολισµός στην µετακίνηση µε βάδισµα και ποδήλατο  

 Αποσυµφόρηση κυκλοφορίας και µείωση ρύπων. Ενθάρρυνση του πληθυσµού για ήπια σωµατική άσκηση η οποία έχει 
πολλαπλά οφέλη για την υγεία και την ευεξία των ατόµων. 

 Βασική µας προτεραιότητα ο άξονας πράσινο-πεζός-ποδήλατο. Το σενάριο αυτό είναι το συνδυαστικά καλύτερο από αυτά που 
προτείνονται. Πολύ καλή η όλη σκέψη µακάρι να προχωρήσει σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ποσοστό. Στην παρούσα χρονική 
στιγµή δεν υπάρχει δυνατότητα για ποδήλατο που θα µείωνε αισθητά την κίνηση, συνδυαστικά µε την προσοχή στους πεζούς 
που ολόενα και αυξάνονται στην πόλη µας!!!. 

 Βιώσιµη κινητικότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής των Καβαλιωτών δεν επιτυγχάνεται χωρίς την αύξηση της χρήσης ήπιων 
µορφών µετακίνησης µέσα στον αστικό ιστό.  

 Για περισσότερη προώθηση της υγειας 

 Για τη η µετακινήσεις µου ειναι πάντα η πεζός είτε µε το ποδήλατο πιστεύω ότι δεν χρειαζόµαστε οχήµατα στην πολη µάς µόνο 
για πολύ σοβαρή ανάγκη.  

 Για την υγεία των πολιτών προτιµώ να περπατάµε και να ποδηλατούµε! 

 Για τον περιορισµό της µηχανοκίνητης κινητικότητας 

 Για τον περιορισµό της µηχανοκίνητης κινητικότητας 

 Γιατι ειναι η µονη ευκολη και σιγουρη µεθοδος ασκησης για κοσµο που δεν εχει ελευθερο χρονο  

 "Γιατί εµπεριέχει περισσότερη σωµατική προσπάθεια για µετακίνηση, κάτι που άµεσα µεταφράζεται σε καλύτερη υγεία των 
πολιτών, µε ότι αυτό συνεπάγεται και φυσικά όχι µόνο αυτό! 
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 Λιγότερα µηχανοκίνητα µέσα, ισον λιγότεροι ρύποι, λιγότερα ατυχήµατα, λιγότερο µποτιλιάρισµα, λιγότερος εκνευρισµός και 
κατά συνέπεια καλύτερη ψυχική υγεία!!" 

 Γιατί θεωρώ ότι, θα συµβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη της πόλης. 

 Γιατί πιστεύω πως η πόλη µας υστερεί πολύ σε έναν ωραίο πεζόδροµο περιπάτου , κατά µήκος του Ραψάνης αλλά και του 
Περιγιαλίου τα πεζοδρόµια είναι στενά σχετικά και οι πεζοί και τα ποδήλατα περιορίζονται. 

 γιατί πρέπει να επεκταθεί σε όλη την πόλη η ιδέα του ποδηλάτου και του περπατήµατος  

 Γιατί προωθείται το ποδήλατο και το βαδισµα 

 Γιατί συµπεριλαµβάνει και τα ΑµεΑ και µε τις επεµβάσεις που προτείνονται στο σενάριο θα λυθούν προβλήµατα για την πεζή 
µετακίνηση  

 Γιατί το έχουµε δει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες να λειτουργεί και αρέσει σε όλους.  

 "Γιατί ως ποδηλάτης είµαι υπέρ της µετακίνησης αυτό το µέσο.  

 ∆ίνει ζωή στη πόλη, συµβάλλουµε στη προστασία του περιβάλλοντος, οικονοµία πόρων και άσκηση  

 ∆ιότι δεν έχει καµία αρνητική επίδραση στο περιβάλλον 

 Είµαι ποδηλατης τα τελευταία  25 χρόνια  εντός αστικου  και  υπεραστικου ιστού . 

 Ειµαι υπερ των ηπιων µορφων  

 ειναι σηµαντικη η µειωση των ρυπων απο τα οχηµατα και η αποσυµφορηση των κεντρικων δροµων τις πρωινες ωρες 

 Ειναι το πιο ρεαλιστικο για την πολη της καβαλας 

 Είναι το φιλικότερο προς το περιβάλλον σενάριο. Παράλληλα, συµβάλει στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την διάθεσης 
των πολιτών. 

 Επειδή δίνει προτεραιότητα στην ασφαλή µετακίνηση των πεζών στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης. 

 Επιλέγω το σενάριο του ποδηλάτου αντί του "κανένα από τα παραπάνω", µε τη σηµείωση ότι απαιτεί συνεργασία πολιτών και 
υποδοµές που αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν, λαµβάνοντας υπ όψιν πως είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω επαγγέλµατος είτε λόγω 
νοοτροπίας είτε λόγω µορφολογίας εδάφους, το ποδήλατο επί της παρούσης είναι αδύνατη λύση για την πλειοψηφία των 
δηµοτών.  

 Έχει µεγαλύτερη µείωση της χρήσης ΙΧ αυτοκινήτων από το σενάριο βάσης,την µεγαλύτερη χρήση ποδηλάτου από όλα τα 
σενάρια και δεν χρησιµοποιεί λεωφορειόδροµους που χρησιµοποιεί το σενάριο Β κάτι που δεν κατά τη γνώµη µου 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες µεγαλύτερων πόλεων από την Καβάλα. 

 ζουµε σε µια πολη που ολα ειναι διπλα και κανονικα δεν θα επιτρεποταν να χρησιµοποιουµε αυτοκινητο  

 Η άθληση είναι ΥΓΕΙΑ, κάτι που δεν µπορούµε να κάνουµε σε αυτήν την πόλη από την στιγµή που οι υποδοµές της 
κατασκευάστηκαν επί Παπαδόπουλου και από τότε δεν έχει γίνει καµία απολύτως αλλαγή 

 Η Καβάλα είναι µικρή πόλη, οπότε αν θέλεις να περπατήσεις από την µια άκρη του κέντρου ως την αλλη δεν θα σου πάρει 
περισσότερο από 20 λεπτά Φάληρο µέχρι καµαρες). Επίσης αυξάνοντας τα δροµολόγια εξυπηρετούνται δηµότες που 
διαµένουν Ναι µεν κοντα στο κέντρο Αλλά είναι δύσκολη η επιστροφή τους καθώς υπάρχει µεγάλη ανηφόρα (πρ. Ηλίας, 
ποταµουδια, λαζεικα,  δεξαµενή) 

 Η στροφή σε ευέλικτες µετακινήσεις, όπως το ποδήλατο, είναι το κλειδί για µια σύγχρονη πράσινη πόλη µ υψηλό βιοτικό 
επίπεδο. 

 Θα ηθελα να µπορουσα να επιλεξω και τα δυο σεναρια(Α,Β)γιατι ο συνδυασµός και των δυο πιστευω θα εχει τα καλύτερα 
αποτελέσµατα.τελικως επιλεγω το Α γιατι θεωρω οτι µε αυτο το τροπο ενισχύεται αποτελεσµατικοτερα η "κουλτουρα"του πολιτη 
που αναγνωρίζει τα οφελη απο τετοιες αλλαγες και βελτιωνεται η ποιότητα της καθηµερινότητας των ανθρωπων µε την οσο το 
δυνατόν λιγοτερη χρηση οχηµατων. 

 Θα πρέπει να υπάρχει επιτέλους στην Ελλάδα χώρος για  τους πεζούς και τα ποδήλατα . 

 Θα πρέπει πλέο να πραγκωνίσουµε από τη σκέψη µας, ότι η Καβάλα είνα µία δύσκολη µορφολογικά πόλη και να εντοπίσουµε 
µε κάθε τρόπο εκείνα τα σηµεία της που µας δίνουν την δυνατότητα ασφαλούς ποδηλασίας, αλλά και περπατήµατος   

 Θεωρω οτι η βαδιση και η ποδηλασια ενισχυουν την σωµατική εκγυµναση των πολιτων,το περιβαλλον και την πρασινη 
ανάπτυξη! 

 Θεωρώ πιο φιλικό προς το περιβάλλον σενάριο και πιο ευκολο για εφαρµογή 

 Θεωρώ πως για την εκποµπή λιγότερων ρυπογόνων αερίων και τον περιορισµό της ηχορρύπανσης, είναι αναγκαίο να 
προωθηθούν οι ήπιοι τρόποι µεταφοράς. 

 θεωρω πωςο αριθµος των ατοµω που µετακινουµαστε πλεον µε το ποδηλατο, πλεον εχει αυξηθει οποτε θα ηταν καλο και το 
σεναριο της πολης να ευνοει τους ποδηλατες  

 Θεωρώ τα συστήµατα δηµόσιας συγκοινωνίας πλήρως αναξιόπιστα ως προς τον τρόπο που λειτουργούν στην Ελλάδα γενικά 
και ένα παραπάνω στην Καβάλα. Εγωιστικές συµπεριφορές και µόνο σκοπό το κέρδος. 

 Θεωρώ τις παρεµβάσεις που περιλαµβάνει το Σενάριο Β σχετικά µε τις δηµόσιες συγκοινωνίες (λεωφορειόδροµο στην 
Ερυθρού Σταυρού, πολλές µικρές σε µήκος γραµµές), προβληµατικές. 

 Λιγοτερα αυτοκινητα µεσα στην πολη! Περισσότερα ποδήλατα 

 Λογω των ποδηλατων 
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 Με παράλληλη βελτίωση -όπως προβλέπεται εξάλλου- των κοινοχρήστων χώρων (υφιστάµενων πεζοδροµίων, πεζοδρόµων, 
πλατειών και λοιπων κοινοχρήστων χώρων) θα µπορούν οι κάτοικοι πέραν της αθλησης, να γνωρισουν λιγο καλυτερα τις 
οµορφιές της πόλης. Η ανάδειξη και βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων θα κάνει την µετακίνηση ευκολότερη. Ψηφίζω Α! 

 Μετακινούµαι πάρα πολύ µε το αυτοκίνητό µου στο κέντρο, θέλω να "πιεσθώ" διαµέσου αυτής της επιλογής,  και γω, και τα 
παιδιά µου και τα εγγόνια µου (µε το καλό να έρθουν) να περπατώ περισσότερο. 

 Μια υπεροχη πολη πρεπει να την περπατας για να τη ζεις 

 Μπορεί να διαφαίνεται από το ανάγλυφο της πόλης δύσκολη η εφαρµογή του ποδηλάτου και τού περιπατητή. Είναι όµως 
περισσότερα τα αρνητικά από την µη προσπάθεια χρήσης και ηλεκτρικού ποδηλάτου. Η ηχορύπανση και η ατµοσφαιρική 
ρύπανση καταστροφή τα πλεονεκτήµατά της ως Τουριστική. 

 Οι ήπιες µορφές θα αναδείξου επιφέρουν ηρεµία και θα αναδείξουν την οµορφιά του κέντρου της πόλης. 

 Οι πολιτες χρειαζονται εναλλακτικες ευκαιριες .η ζωη µας εγινε αποπνυκτικη! 

 Περισσότερη χρήση ποδηλάτου για λόγους µετακίνησης και τουριστικής δραστηριότητας 

 Πιστεύω πως έφθασε η ώρα να αξιοποιήσουµε τις εναλλακτικές µορφές µετακινήσεων , τόσο για την προστασία του 
περιβάλλοντος το οποίο αργά ή γρήγορα θα µας εκδικηθεί ,όσο και για την οµαλή λειτουργία της κοινωνίας της Καβάλας χωρίς 
συγκοινωνιακή συµφόρηση και καθηµερινά προβλήµατα. 

 Ποδήλατο και βάδισµα είναι  δύο µορφές µετακίνησης µη ρυπογονες, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. Παράλληλα η ανάπτυξη ενός ποδηλατοδροµου κατά µήκους του παραλιακού µετώπου (Καλαµιτσα-Ανθη 
Καραγιαννη, θα προωθήσει και θα διαµορφώσει µια διαφορετική κουλτούρα και παιδεία µετακίνησης. 

 Προβάλει έναν ποιο ηγειηνο τρόπο ζωής κάνει την πόλη ποιο φιληκη 

 Προτεραιότητα στις ήπιες µορφές µετακίνησης ιδιαίτερα βάδισµα  

 Σε όλη την Ευρώπη έχει δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη της µετακίνησης µε ποδήλατο και στην εύκολη µετακίνηση των 
πεζών στο κέντρο των πόλεων και στις κατα τόπους περιοχές. Συµβάλλοντας έτσι στην µείωση του κυκλοφοριακού και στην 
καλύτερη υγεία των κατοίκων. Μην ξεχνάµε ότι µείωση του κυκλοφοριακού σηµαίνει µείωση ρύπων και στρες και το συχνό 
περπάτηµα ή ποδηλασία σηµαίνει καλή υγεία.   

 Σκοπός είναι η ελαχιστοποιηση µηχανοκίνητη τρόπων µεταφοράς και υλοποίηση πρασίνου και οικολογικού µοντέλου  

 Στην πόλη δεν θα πρέπει να εισέρχονται τόσα πολλά αυτοκίνητα 

 Σχετικά µικρές οι αποστάσεις στο κέντρο που κάνουν ρεαλιστικό το περπάτηµα. Για τις οµάδες πληθυσµού µε κινητικά 
προβλήµατα µπορούν να υπάρχουν ειδικές προβλέψεις. 

 Το θεωρώ ευκολότερο στην εφαρµογή του και οικονοµικότερο ενώ παράλληλα είναι και φιλικό προς το περιβάλλον. 

 Το κέντρο και το παραλιακό τµήµα της πόλης δείχνει κατάλληλο για ποδηλασία λόγω της βοηθητικής σχετικά µορφολογίας του 
εδάφους. Επιπλέον, κατά το τελευταίο έτος οπότε και οι κάτοικοι για µεγάλα διαστήµατα περιόρισαν τις κοινωνικές εξόδους και 
περιορίστηκαν σε εξόδους για άθληση, οι κάτοικοι κάθε ηλικίας φαίνονταν να χρησιµοποιούσαν στο µέτρο που τους επέτρεπε 
το οδικό δίκτυο τα ποδήλατά τους. Εποµένως η ποδηλατοδρόµηση µε την ταυτόχρονη επίβλεψη της ορθής χρήσης των εν λόγω 
δρόµων ευελπιστώ ότι θα ωφελήσει σηµαντικά και όχι µόνον σχετικά µε τον τοµέα της άθλησης. Βέβαια, σηµαντικότερη όλων, 
κατά την προσωπική µου αντίληψη αλλά και των ευρωπαϊκών οδηγιών, θεωρείται η δηµιουργία ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ περιβάλλοντος 
για όλους τους πολίτες- µε σχεδιασµό που να περιλαµβάνει ΟΛΕΣ τις πιθανές µορφές αναπηρίας. Όταν το 1/3 των πολιτών δε 
δύναται να κυκλοφορήσει στην πόλη λόγω δυσκολίας αυτόνοµης µετακίνησης εξαιτίας του µη προσβάσιµου περιβάλλοντος, η, 
κατά προτεραιότητα, εξέλιξη στους υπόλοιπους τοµείς δηµιουργεί ίσως µία οξύµωρη συνθήκη. 

 Το σενάριο µε αποκλειστικές λεωφορειολωρίδες δηµιουργεί αστικοποιηµένη εικόνα και αισθητική ρύπανση . Μειώνεται ο 
ενιαίος λειτουργικός χώρος των πεζών . 

 Χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των πολιτών µε ήπια µέτρα και να αγαπήσουµε την πόλη µας. 

 "Θεωρώ πως το ιδανικό σενάριο είναι η πόλη να είναι ελεύθερη καυσαερίων και βουβαµάρας. Θα ξεκινούσα µε την 
αποµάκρυνση του ΚΤΕΛ και των χώρων στάθµευσης TAXI σε σηµείο εκτός πόλεως, παρά το πολιτικό κόστος που υπάρχει µία 
""κόντρα"" µε τα TAXI. Στάθµευση να γίνεται µε πληρωµή της σε συγκεκριµένες ώρες, µε τρόπο ηλεκτρονικό και όχι µε 
""χαρτάκι στο παρµπρίζ"", έως 2 ώρες/όχηµα, όπου ηλεκτρονικά να φαίνεται τόσο η πινακίδα του οχήµατος όσο και η οδός 
όπου στάθµευσε. Η ιδέα του ποδηλάτου είναι καταπληκτική αλλά έχει εφαρµογή στο Amsterdam και την Κοµοτηνή. Ως κάτοικος 
της περιοχής Νεαπόλεως, οδός Καππαδοκίας, σας ενηµερώνω πως το θέλω πάρα πολύ αλλά δε θα το κάνω ποτέ καθώς για να 
χρησιµοποιήσω ποδήλατο, θα ήθελα ισιάδα καθ' οδόν προς Καβάλα και καλό καιρό. Ειλικρινά, εάν το δοκιµάσετε από την 
περιοχή που κατοικώ, θα απορρίψετε την ιδέα µέσα σε µία στιγµή, όπως ακριβώς και εγώ. Ίσως µία καλή ιδέα θα ήταν ένα 
δηµοτικό parking αυτοκινήτων/ποδηλάτων, σε χώρο εύκολα προσβάσιµο προς το κέντρο της πόλης, όπου να µπορώ να αφήνω 
το αυτοκίνητό µου και να χρησιµοποιώ το ποδήλατο προς το κέντρο. Στην Ολλανδία έχουν κάτω από γέφυρες κλπ parking µε 
τόσα ποδήλατα όσα µπορεί να φτάσει το µάτι. Στο θέµα των ΜΜΜ, θεωρώ πως θα λειτουργούσαν πιο αποδοτικά και ευέλικα, 
όπως έχω δει πριν πολλά χρόνια στην Τουρκία, mini-bus που να µπορούν να δεχθούν µικρότερο αριθµό επιβατών και να έχουν 
περισσότερα δροµολόγια. Αν δε, είναι και ηλεκτροκίνητα, µιλάµε για ευχής έργον! Επίσης, στο θέµα της ηλεκτροκίνησης, θα 
µπορούσε ο ∆ήµος να δώσει κάποια bonus, σε δηµότες που χρησιµοποιούν αντίστοιχα οχήµατα (όπως µάθαµε τα υβριδικά) 
Σχετικά µε την πεζοδρόµηση των οδών Κασσάνδρου και Αβέρωβ, µε τη µη παύση των οδών ΚΑΙ ως χώρων στάθµευσης (οδός 
Οµονοίας πχ), τα αποτελέσµατα θα είναι, πραγµατικά, χαοτικά. ∆εν βλέπω πώς θα υπάρχει ένα σύστηµα ώστε να υπάρχει 
γρήγηρο αποσυµφόρηση κυκλοφορίας, σε περίπτωση κάποιου ατυχήµατος η, πώς θα επεµβαίνουν άµεσα τα οχήµατα εκτάκτου 
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ανάγκης. Ως προς το κοµµάτι της πεζοδρόµησης, γνωρίζω από γείτονες και τα ράδιο, σχετικά µε την αντίδραση που υπάρχει 
στο κοµµάτι της οδού Φρυγίας, όπου πεζοδροµήθηκε, εκτός πόλης, ένα µικρό µέρος (10-15 µέτρα;) Σε αντίθεση µε τους 
πεζόδροµους όπως τους ξέρουµε, αυτό το κοµµάτι είναι µη προσβάσιµο από τις 2 πλευρές και ο δρόµος είναι µη λειτουργικός.  
Εφόσον η πεζοδρόµηση των οδών γίνει αντίστοιχα, δηλαδή να απαγορεύεται οριστικά η διέλευση των οχηµάτων, το πρόβληµα 
που θα δηµιουργηθεί στις οδούς Κασσάνδρου και Αβέρωφ θα είναι δυσεπίλυτο - αλήθεια, πώς άραγε θα τροφοδοτούνται 
δεκάδες και εκατοντάδες καταστήµατα ; Κάτι τέτοιο φαντάζει πρακτικά αδύνατον. Τέλος, ως προς τις οδούς και τους 
πεζόδροµους, θα µπορούσαν να φτιαχτούν, όπως έχω δει σε άλλες χώρες, σαµαράκια µπροστά από διαβάσεις και εισόδους 
σχολείων (επίσης ΚΑΠΗ κλπ), ώστε τα οχήµατα να κόβουν ταχύτητα - το ίδιο είχα προτείνει στους γείτονες για τον πεζόδροµο 
που φτιάξατε, το ίδιο θα πω και για άλλα κοµµάτια, µετά βεβαιότητας σας λέω πως η κυκλοφορία θα αποκτήσει πλήρη 
ασφάλεια!!!  Συνοψίζοντας, θεωρώ πως θα έπρεπε να γίνει µία αρχή µε την ξήλωση των ΚΤΕΛ/Ταξί από το κέντρο και να 

αποκτήσει ψηφιακή µορφή το κέντρο της πόλης, στο θέµα της στάθµευσης. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας " 

Ερώτημα Β: 
Αν θέλετε μπορείτε να εμπλουτίσετε το σενάριο που επιλέξατε με τις ιδέες 
και τις παρατηρήσεις σας. 

 Αξιοποίηση των υποδοµών στάθµευσης που θα καταργηθούν  και δηµιουργία χώρων στάθµευσης Park n Ride. Αναβατόρια 
για τις σκάλες. 

 Απο την στιγµή που η γέφυρα έπεσε και δεδοµένου ότι θα γίνει ο περιµετρικός και δεν θα χρειάζεται να είναι διπλης 
κατευθυνσης η οδος Νυρεµβέργης, θα µπορούσε το ενα ρέυµα να γίνει πεζόδροµος / ποδηλατόδροµος έτσι ώστε να µπορεί 
κάποιος να µετακινήτε µε ποδήλατο ή πεζός απο το κέντρο στο περιγιάλι. Ετσι και θα φύγει βάρος απο τα ΜΜΜ σε αυτή την 
διαδροµή αλλα και θα αναβαθµιστεί το παραλιακό µέτωπο απο καρνάγιο µεχρι παλαιά σφαγεία, που αυτη την στιγµή η 
διαδροµη µε τα πόδια στο στενό πεζοδρόµιο και την αυξηµένη κίνηση κάθε άλλο παρα ευχάριστη είναι .  

 αποκατάσταση της γέφυρας που κατέρρευσε οπωσδήποτε. 

 Απόλυτος περιορισµός του παρκαρίσµατος σε όλο το κέντρο, αυτό να γίνεται µόνο σε χώρους Πάρκινγκ 

 Απόλυτος περιορισµός του παρκαρίσµατος σε όλο το κέντρο, αυτό να γίνεται µόνο σε χώρους Πάρκινγκ 

 Βασικό µέληµα είναι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των κατοίκων που µένουν εκτός κέντρου, στο κέντρο, π.χ. κάτοικοι των 
πεντακοσίων ή του Αγίου Λουκά. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µε τακτικές συγκοινωνίες ή µε πολλά πάρκινγκ σε διάφορα σηµεία 
της πόλης. Οι µεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι δύσκολα θα χρησιµοποιήσουν ποδήλατο για να πάνε προς το κέντρο, σε µια πόλη 
µε στενούς δρόµους και ανηφορική.  

 Για µενα ζωτικής σηµασιας θα ητανε πρωτιστος να δηµιουργηθουν ποδηλατοδροµοι και αντιστοιχα περιπατιτηκες (αλλα µε 
ουσιαστικη µελετη και αποδοση εργου)διαδροµες.Σαφως και η δυνατότητα ενοικίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων ειναι χρησιµη 
για τους επισκέπτες της πολης...αλλα αν δεν υπάρχει υποδοµη...ειναι απλα πεταµενα λεφτα.εµεις οι Καβαλιώτες ποδηλατα 
εχουµε...ποδηλατοδροµους και εξοικιωση µε την χρηση του ποδηλατου ως µεσου καθηµερινης µεταφορας δεν εχουµε. 

 ∆ηµιουργία θέσεων στάθµευσης κοντά στο κέντρο, δηµιουργία κυκλικών διαδροµών ΜΜΜ ώστε να εξυπηρετούνται οι γειτονιές 
(όπως προτείνεται στο σχέδιο Β) και διατήρηση του ΚΤΕΛ κοντά στο κέντρο στο ίδιο ή σε άλλο σηµείο. 

 ∆ηµιουργία χώρων άθλησης, εκτός του κέντρου. 

 ∆ύο υπερ-επείγοντα έργα τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψιν και είναι σηµαντικότατα για την τοπική αλλά και για την τουριστική 
κοινωνία είναι η διαµόρφωση του Φάρου της Παναγίας και ο περιµετρικός περίπατος της χερσονήσου της Παναγίας. Επίσης, 
θα ήταν πάρα πολύ καλό να γίνει µια ασφαλτόστρωση στον δρόµο για τον Σταύρο. Απορώ γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια και 
δεν επιτρέπει στους δηµότες της πόλης µας αλλά και σε τουρίστες να ερωτευθούν την Καβάλα απο την µοναδική θέα που 
προσφέρει η συγκεκριµένη τοποθεσία. 

 "Ενίσχυση και δηµιουργια περισσότερων ποδηλατοδροµων. 

 Καθως και δηµιουργια πεζοδροµων ωστε να ενισχυθεί περισσότερο η βαδιση και η αθληση των πολιτών µέσω του βαδισµατος!" 

 "Επέκταση των πεζοδροµίων όπου είναι επιτρεπτό. 

 Αλλαγή θέσεων διαβάσεων που είναι σε επικίνδυνα µέρη π.χ. αµέσως µετά από στροφές. 

 Ενηµέρωση των πολιτών και ώθηση τους σε έναν πιο πράσινο τρόπο µετακίνησης." 

 Επιπλέον πλάτος πεζοδροµίου από Φάληρο ως και Καλαµίτσα έτσι ώστε να εξυπηρετούνται βαδιστές και δροµείς που 
αυξάνονται χρόνο µε τον χρόνο 

 "Επίσης η προώθηση περισσότερων οικονοµικών κινήτρων για αγορά ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων θα βοηθήσει 
προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Επιπροσθετα µια διαρκή και συνεπή εκστρατεία ενηµέρωσης τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια υλοποίησης των υποδοµών 
µετακίνησης ώστε να υπάρξει µεγαλύτερο ενδιαφέρον και ευαισθητοποιηση των πολιτών σχετικά µε αυτήν. " 

 Η χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων µπορεί να άρει την δυσκολία που υπάρχει λόγω της γεωµορφολογίας της πόλης, στην 
χρήση του συµβατικού ποδηλάτου. Με την κατάλληλη σήµανση και την δηµιουργία ποδηλατοδρόµων που θα επεκτείνονται σε 
όλο το µήκος του παράλιου µετώπου αλλά και στον εξωαστικό ιστό της πόλης (περιοχή Παλιού, Ν. Ηρακλείτσας), µπορεί να 
δηµιουργηθεί µια πολύ όµορφη, ασφαλής και δηµοφιλής διαδροµή χρήσης ποδηλάτων τόσο συµβατικών όσο και ηλεκτρικών 
που θα αποτελεί ορόσηµο στην αειφορία και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των Καβαλιωτών. 

 Θα µπορούσε ίσως να γίνει µία µίξη των σεναρίων Α και Β µε προώθηση Βαδίσµατος, Ποδηλάτου και Συνεπιβατισµού. Η 
δηµόσια συγκοινωνία θα µπορούσε στο σενάριο αυτό να είναι πιο τακτική, χωρίς όµως τη λειτουργία λεωφοριόδροµων που 
αφαιρούν λωρίδες κυκλοφορίας από τα ΙΧ αυτοκίνητα. 
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 Θεωρώ σηµαντικό τη δηµιουργία περισσότερων Parking, υπόγειων και υπέργειων σε κλειστούς χώρους και απαγόρευση 
στάθµευσης επί των κεντρικών οδών ώστε να λειτουργούν περισσότερα ρεύµατα κυκλοφορίας (π.χ. Οµόνοια) 

 Μπορείτε να γίνει ένας µεγάλος περίπατος από το στάδιο άνθη Καραγιάννη µέχρι και την ιχθυόσκαλα και να µπορεί οι πεζοί 
και τα ποδήλατα να περπατούν και να αθλούνται µε ασφάλεια 

 "Να αυξηθεί το αντίτιµο στα πάρκιγκ µε παρέµβαση του δήµου, έτσι ώστε οι πολίτες να χρησιµοποιούν περισσότερο 
Λεωφορείο, Ταξί, Περπάτηµα, Ποδήλατο. Να µην τους συµφέρει να κατεβάσουν αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγµή το παρκιγνκ στην 
πόλη κοστίζει γύρω στα 2 ευρώ, ενώ το να πάρει Λεωφορείο είναι στο 1.5 ευρώ ενώ το ταξί 3.40. Άρα αύξηση αντιτίµου στα 
πάρκιγκ χωρίς εξαιρέσεις και µείωση της τιµής στο Λεωφορείο. 

 Επίσης υποχρεωτικό αντίτιµο διέλευσης µέσα από την πόλη για επισκέπτες, π.χ. µε κάποιο φόρο στάθµευσης στην διαµονή 
τους σε ξενοδοχεία και airbnb. 

 Ηλεκτρονικό σύστηµα στάθµευσης στους χώρους δηµόσιου πάρκινγκ µε χρήση application. Φθάνει µε τα χαρτάκια που πρέπει 
να ξίνουµε και ενταντική αστυνόµευση. ∆εν µπορούν να παρκάρουν όλοι όπου θέλουν µέσα στην πόλη, είναι απίστευτο και 
τριτοκοσµικό το θέαµα. 

 Επίσης για τις διαδροµές των πεζών, για να διευκολύνουµε την πρόσβαση µε τα πόδια προς και από το κέντρο να γίνουν 
πεζοπορικές διαδροµές µε κατάλληλη φύτευση δέντρων, έτσι ώστε να αντέχουµε τον ήλιο το καλοκαίρι και φυσικά αυτές θα 
γίνουν και τουριστικές διαδροµές αν είναι ωραία φτιαγµένες. Φύτευση δέντρων λοιπών που δηµιουργούν σκιά, όχι Φοίνικες. 

 Συστηµατικές καµπάνιες για την χρήση ποδηλάτου και πεζοπορίας από τους αιρετούς της πόλης και κυρίως τον ∆ήµαρχο. 
Θέλουµε ο δήµαρχος και οι υπάλληλοι του ∆ήµου να δίνουν το παράδειγµα καθηµερινά, να γίνουν η αλλαγή! Να δώσει κίνητρα 
ο ∆ήµος για την χρήση εναλλακτικών µέσων µεταφοράς, όπως π.χ. η Cocomat έδωσε κίνητρα στους εργαζόµενους της για να 
έρχονται στη δουλειά µε ποδήλατο." 

 Οι λύσεις ποδηλάτου δεν θα λειτουργήσουν ποτέ στην Καβάλα, ίσως µόνο µε ηλεκτρικά ποδήλατα. Θα πρέπει να φύγουν από 
το κέντρο της Καβάλας: λαϊκή αγορά, ΚΤΕΛ, τελωνείο, υπηρεσίες του ∆ήµου προς τους πολίτες, το 40% της κίνησης του κέντρου 
είναι από διερχόµενη κίνηση για τις ανατολικές και δυτικές συνοικίες αν φτιαχτεί περιµετρική από το Ανθή Καραγιάννη µέχρι 
τον Μπάτη θα υπάρξει τεράστιο κέρδος, θα πρέπει να παταχθεί σε σταθερή βάση και όχι καιροσκοπικά η παραµονή στάθµευση, 
η Ερυθρού Σταυρού είναι η αηδία της Καβάλας, ναι σε χώρους στάθµευσης, έτσι όπως είναι η Καβάλα σαν τόπος, δεν γίνεται 
να µην υπάρχουν αυτοκίνητα, ίσως θα µπορούσε να συζητηθεί η θαλάσσια µετακίνηση που θα λειτουργήσει και ως τουριστική 
ατραξιόν, άνοιγµα τις Φιλίππου για ευκολότερη και ταχύτερη κίνηση, να αλλάξουν οι κυβολοιθοι στην παραλιακή, να 
ενσωµατωθεί η Εθνικής Άµυνης στην κυκλοφορία καταργώντας το πάρκινγκ µπροστά από την Νοµαρχία και ενώνοντας την µε 
τον κόµβο Φαλήρου. Ζούσα στην Καβάλα από 1991 µέχρι το 2015, άρα γνωρίζω την πόλη και τον κόσµο της, τίποτα από αυτά 
που οραµατίζεστε δεν θα πετύχει, δυστυχώς. Την καληµέρα µου, Κώστας Τσιρίδης 

 Οι περιφεριακοί όσοι θα πρέπει να εξοπλιστούν µε χώρους στάθµευσης και αφετηρίας εναέριας πρόσβασης προς το κέντρο 
της πόλης µε ενδιάµεσους σταθµούς σε γειτονιές συµφωνώντας έτσι και στην θεατρική µορφολογία που ώστε να καθοριστούν 
οπτικά τα δικαιώµατα και η χαρά του πολίτη να έχει µπροστά του την θάλασσα πηγαίνοντας στο κέντρο τής πολης  

 ολο το κεντρο πρεπει να γινει πεζοδροµος µε θεσεισ σταθµευσεισ γυρο  .Στην πλατια καπνεργατη να γινει ενα παρκο για παιδια 
µε πρασινο, να τονοθει και η αγορα να γινει πολοσ ελξης. Το µονο παρκο που υπαρχει στο κεντρο ειναι στο φαλιρο αρκετα 
µακρια απο την αγορα. 

 Πεζοδροµηση αστικού κέντρου(µόνο µεταφορές για καταστήµατα επιχειρήσεις) , επέκταση σχεδίου ποδηλατοδροµησης έως 
και όλο το παραλιακο µέτωπο εωςΠαληο ~ηρακλειτσα. Τεχνολογικές καινοτοµίες και χρήση εφαρµογών ενηµέρωσης πολιτών, 
ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών, µοντέλο smart city 

 Πέρα από την λωρίδα που θα αφορά την κίνηση µε ποδήλατο, έχω παρατηρήσει ότι σε πολλά σηµεία της πόλης, τα πεζοδρόµια 
είναι πολύ στενά ή και ανύπαρκτα. Επίσης οι κολώνες της ∆ΕΗ θα πρέπει να φύγουν από τα πεζοδρόµια όπως επίσης και κάθε 
τι που εµποδίζει την εύκολη µετακίνηση των πεζών, όπως κάδοι απορριµάτων και διάφορα αντικείµενα των καταστηµάτων. 
Επίσης θα πρέπει να απαγορευθεί κάθετα και πολύ αυστηρά το παρκάρισµα των οχηµάτων πάνω στα πεζοδρόµια, τα οποία 
εµποδίζουν την διέλευση των πεζών, οι οποίοι αναγκάζονται να κατέβουν στον δρόµο µε κίνδυνο να προκληθεί ατύχηµα.  Τέλος 
όσον αφορά την ιστορική συνοικία της Παναγίας, πρόσβαση σε αυτή µε στάθµευση θα πρέπει να έχουν µόνο οι κάτοικοι, οι 
οποίοι όµως θα πρέπει να σταθµεύουν ένα αυτοκίνητο η κάθε οικογένεια. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί µεγαλύτερος χώρος 
στάθµευσης στο λιµάνι στον οποίο µε ειδική τιµή για τους κατοίκους της Παναγίας, να υπάρχει συγκεκριµένη θέση για τον κάθε 
κάτοικο. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει εύκολη πρόσβαση µε ασανσέρ στην περιοχή της Παναγίας, το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο 
τους µόνιµους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες. Όποιος θέλει να επισκεφτεί την συγκεκριµένη περιοχή, µπορεί να το κάνει 
µόνο µε τα πόδια ή µε ταξί. Στα ιστορικά κέντρα της Ευρώπης, απαγορεύεται η είσοδος µε αυτοκίνητα. Επίσης στο κέντρο της 
πόλης (από τον Καραγιάννη µέχρι και στο ύψος της Παναγίας) πρέπει να απαγορευθεί τελείως το παρκάρισµα τόσο για τα 
αυτοκίνητα όσο και για τις µηχανές. Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει να υπάρχουν χώροι πάρκινγκ µε χαµηλό αντίτιµο και να 
αυξηθούν τα δροµολόγια των λεωφορείων µε χαµηλό αντίτιµο, έτσι ώστε όλα να προσελκύουν τον κόσµο να τα χρησιµοποιήσει. 
Η σηµερινή εικόνα της πόλης σε ότι έχει να κάνει µε το κυκλοφοριακό είναι κάκιστη.    

 Περισσότερα δροµολόγια λεωφορείων, µικρότερο αντίτιµο εισιτηρίου και αυστηρότερες ποινές για τους οδηγούς-παραβάτες. 
Έτσι θα αποθαρρυνθουν οι δηµότες να χρησιµοποιήσουν το ι.χ. τους. 

 Ποδηλατοδρόµιο µέχρι το Παληό  

 "Ποδηλατόδροµοι!!!!!!!!! 
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 ∆εν γίνεται να περνάει ο ποδηλάτης δίπλα από τα αµάξια και να τρέµει µην τον χτυπήσουν. Πρέπει να υπάρχει µία 
ασφάλεια!...κάτι που εκλείπει από την Καβάλα" 

 Ποδηλατόδροµος για την µετακίνηση από την Καβάλα µέχρι Νέα Περαµο όπου η διαδροµή είναι πολύ επικίνδυνη, ειδικά στη 
διαδροµή από Καλαµίτσα µέχρι και τέλος Παληού 

 Πρέπει να δωθει χώρος και για αλλα µέσα ποιο φιληκα προς το περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο  

 Σε ενδεχόµενο που οριστικοποιηθεί και η περίπτωση ηλεκτροκίνησης της πόλης µας,πρέπει το Σενάριο Α να αποτελέσει 
µονόδροµο. 

 "Στην παρούσα φάση θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα απο µέρους σας να µήν υπάρχουν δρόµοι µικρού πλάτους στους οποίους 
η κυκλοφορία είναι αµφίδροµη.Ενδεικτικό παράδειγµα είναι η Αναγεννήσεως και η Αρ. Στάνη στις οποίες η κυκλοφορία γίνεται 
και απο τις δύο κατευθύνσεις και σηµειώνονται συχνά ατυχήµατα. Υπάρχουν σαφέστατα και άλλοι  δρόµοι εντός Καβάλας µε 
ανάλογο πρόβληµα.   

 Επίσης πολύς κόσµος πιστεύει ότι η Καβάλα είναι πόλη που δεν ενδείκνυται η κίνηση µε ποδήλατο σας διαβεβαιώνω, ως 
ποδηλάτης,  πως µε την κατάλληλη υποδοµή θα αλλάξει στο µέλλον αυτή η άποψη. Στο εξωτερικό υπάρχουν κυλιόµενες 
υποδοµές για ποδηλάτες όταν πρόκειται να αντιµετωπιστούν µεγάλες υψοµετρικές διαφορές όπως σκάλες κλπ, γιατί όχι και 
στην Καβάλα. 

 Από µέρους µου πιστεύω πως εκτός από αυτά που σχεδιάστηκαν από µέρους σας, θα µπορούσε να γίνουν και άλλες 
ποδηλατικές διαδροµές σε αυτό το πλαίσιο σχεδιασµού. Πχ θα µπορούσε συνεχιστεί η υφιστάµενη παραλιακή ποδηλατική 
διαδροµή µέχρι τον Μπάτη  και το Παληό µειώνοντας σαφέστατα τις υφιστάµενες λωρίδες κυκλοφορίας από 2 σε µία (µε 
µεγαλύτερο απο το υφιστάµενο σαφέστατα πλάτος κυκλοφορίας), έτσι ώστε ο κόσµος να έχει πρόσβαση στην παραλία (ιδιαίτερα 
µαθητές και όχι µόνο, οι οποίοι µε κίνδυνο της ζωής τους κάνουν καθηµερινά το καλοκαίρι µε τόσο αυξηµένη κίνηση αυτή την 
διαδροµή, είτε µε το ποδήλατο αλλά είτε πεζοί). Επίσης θα πρότεινα µία δεύτερη ποδηλατική διαδροµή µε ανάλογη µείωση 
του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας της  Εθνικής οδού που να ξεκινά από την Ραψάνη, να πηγαίνει προς το Σίγµα και να 
καταλήγει στο Περιαστικό δάσος η οποία να απευθύνεται σε πιο δραστήριους ποδηλάτες, περιπατητές ή και άλλους 
αθλούµενους. Αυτή η διαδροµή θα µπορούσε παράλληλα να ενωθεί µε τον Περιφερειακό δρόµο της Καβάλας που έτσι και 
αλλιώς χρησιµοποιείται από ποδηλάτες αλλά και άλλους αθλούµενους. Αυτός ο σχεδιασµός πιστεύω ότι θα ήταν πιο βιώσιµος 
για να ενθαρρύνει και να προσελκύσει και άλλους πολίτες σε έναν πιο αθλητικό τρόπο ζωής. Ας µην ξεχνάµε πως τα e-bikes 
έχουν ήδη µπει στην ζωή µας και υψοµετρικές διαφορές της Καβάλας  καλύπτονται πλέον πολύ εύκολα. Ο σχεδιασµός µέχρι 
τώρα δυστυχώς έλειπε όπως έλειπε και η ανάλογη µελετητική εµπειρία. Εύχοµαι πλέον να αλλάξει." 

 Στο σενάριο Α θα πρόσθετα και τον ποδηλατόδροµο Καλαµίτσα - Κέντρο 

 Ταυτόχρονη αποσυµφόρηση κέντρου από βαρέα οχήµατα λεωφορεία π.χ Τελωνείο -σταθµό   υπεραστικου Κτελ  

 Το σεναριο Β ας είναι η έναρξη για τη Βελτίωση της πόλης µας η οποία θεωρώ ότι είναι  εντελώς αναξιοποίητη σε κάθε σηµείο 
της . Γνωρίζω ότι συναρτήσει των χρηµάτων που χρειάζονται για την επιτευξη των παραπάνω σχεδίων είναι δύσκολο να 
αποδοθούν όπως πρέπει .Όµως βλέποντας µε λάθη προηγούµενων ετών πιστεύω ότι καλύτερο είναι όλα αυτά να γίνουν αργά 
αλλά µε σωστά υλικά ,προϋπολογισµό και σχεδιασµό και όχι µε γρήγορες βιαστικές  κινήσεις  

 Ψηφιακή ανίχνευση και χρέωση (όχι πρόστιµο) οδηγών για την είσοδο µε αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης, όταν δεν πρόκειται 
για επαγγελµατικό λόγο ή για τη µετακίνηση ατόµων ευπαθών οµάδων πληθυσµού. 

 
Πίνακας 6: Τοποθετήσεις πολιτών που επέλεξαν το σενάριο Β 

Οι πολίτες που επέλεξαν το σενάριο Β 

Ερώτημα Α: Αν θέλετε εξηγήστε μας γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο σενάριο; 

 Αν και δεν είµαι µόνιµος κάτοικος, από την εµπειρία µου ως τακτικός επισκέπτης (τουλάχιστον 8 φορές τον χρόνο και 1 µήνα 
το καλοκαίρι), είµαι σχεδόν σίγουρος ότι ένα σενάριο που προωθεί το ποδήλατο δεν θα προχωρήσει. Οι κάτοικοι δεν είναι τόσο 
φιλικοί προς αυτό το µέσο, και ακόµα και στην Θεσσαλονίκη που κατοικώ, τα ποδήλατα άργησαν να µπουν στην καθηµερινότητά 
µας. Το σενάριο µε τα νέα δροµολόγια των λεωφορείων φαίνεται περισσότερο ρεαλιστικό αλλά είµαι επιφυλακτικός ως προς 
το κατά πόσο είναι εφικτό. 

 "Αν και ποδηλάτης, θεωρώ πολύ σηµαντικότερη τη αναβάθµιση των ΜΜΜ, λόγω της µορφολογίας της Καβάλας.  

 Τα ΜΜΜ στην Καβάλα είναι αυτή τη στιγµή πλήρως απαξιωµένα και θεωρούνται η τελευταία λύση µετακίνησης.  

 Τα σοβαρά λεωφορεία θα οδηγήσουν στη µείωση χρήσης του αυτοκινήτου.  

 Μία αξιοπρεπής υποδοµή για τους ποδηλάτες που θα εξασφαλίζει πάνω από όλα την ασφάλειά τους, θα παρακινήσει όσους 
έχουν τη δυνατότητα να το επιλέξουν και το ποδήλατο ως λύση µετακίνηση τους. " 

 Αυξηση της καλυψης των επιβατων µε ΜΜΜ 

 Βελτίωση ποιότητας ζωής - Οικονοµία.  

 βλέποντας τα στατιστικά, εµφανίζεται ως το βελτιστο σενάριο.  

 Βρίσκεται πιο κοντά σε µια ευέλικτη πολη που να ανταποκρίνεται οσον είναι δυνατόν, στις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά 
οµάδων, στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα όσον αφορά την ιεράρχηση των παρεµβάσεων.  

 Γιατι βαρεθήκαµε ν ακούµε υποσχέσεις, λεωφορεία λοιπό. 
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 Γιατί ενισχύουµε τον συνεπιβατισµό 

 Γιατί η τα ποδήλατα απέτυχαν , δε νοµίζω ότι µπορεί κάποιος εκτός από τους αθλητές ποδηλάτες να κυκλοφορήσουν στην πολη 
µας , εκτός κι αν θέλετε µια πόλη ένα κέντρο για 50 συµπολίτες. 

 Γιατί µιλάµε για την Καβάλα και όχι τη ∆ράµα, Ξάνθη, Κοµοτηνή κ.λ.π 

 Γιατι µπορει να γινει ευκολοτερα αποδεκτο απο τους πολιτες , χρειαζεται λιγοτερα κεφαλαια - θιγει λιγοτερες επαγγελµατικες 
οµαδες και χρηστες και ταιριαζει καλυτερα στην µορφολογια της πολης 

 "Γιατί τα ποδήλατα δοκιµάστηκαν κι απέτυχαν.Τα συχνά δροµολόγιαψτων ΜΜΜ βοηθούν. 

 Γιατί το ανάγλυφο της πόλης δεν ενδείκνυται για ποδήλατα  

 Γιατί το σενάριο Β αυξάνει την µετακίνηση µε ΜΜΜ , µειώνει κατά πολύ την µετακίνηση µε µηχανοκίνητα και προωθεί την 
χρήση ποδηλάτου όσο δύσκολο και αν είναι για µια πόλη µη επίπεδη όπως η Καβάλα.  

 ∆εδοµένης της δόµησης και της ιδιαίτερης γεωγραφικής µορφολογίας, οι συγκοινωνίες πρέπει να παραµείνουν αναπόσπαστο 
κοµµάτι της µεταφοράς των κατοίκων από και προς κάθε περιοχή µε µέριµνα στη προσβασιµότητα χωρίς διακρίσεις. 
Παράλληλα η προσθήκη λύσεων µετακίνησης µε ποδήλατο όπου αυτό είναι εφικτό είναι µόνο θετικό, καθώς δίνει κίνητρα στον 
πολίτη να µπορεί εύκολα να µετακινήται χωρίς έξοδα ενώ παράλληλα συνδιάζεται και η σωµατική άσκηση. 

 διότι βοηθάει περισσότερο και γρήγορα  να βελτιωθεί η µετακίνηση µας µε σεβασµό στο περιβάλλον και αναβαθµίζει αισθητά 
την εικόνα της πόλης 

 ∆ιότι θα µειωθεί η χρήση των ατοµικών µέσων µεταφοράς και θα αυξηθεί η χρήση των συγκοινωνιών και των ποδηλάτων  

 Είναι ένα σενάριο που πράγµατι φαίνεται ρεαλιστικό. Συµπεριλαµβάνει όλα τα καλά στοιχεία των άλλων 2 και επιπλέον 
επιδιορθώνει το µεγάλο πρόβληµα που είναι η προβληµατική λειτουργία των λεωφορείων σήµερα. Ελπίζω βέβαια να µπορέσει 
να υλοποιηθεί και να µην µείνει ηµιτελές. 

 Είναι µια υλοποιήσιµη λύση που θα ενισχύσει το βιώσιµο µέλλον της πόλης.  

 Είναι νοµίζω το ποιο προσιτό  

 Είναι πιο βολικό για τις µεγάλες ηλικίες αλλά και ασφαλέστερο για την κίνηση των παιδιών µας στην πόλη. 

 ειναι πιο εύκολο 

 Εϊναι ρεαλιστικό τόσο τεχνικά, όσο και πρακτικά, λόγω της µορφολογίας της πόλης. 

 Εξυπηρετεί σε µεγαλύτερο ποσοστό το πρόγραµµα βιώσιµης κινητικότητας,(καλύτερη πεζή µετακίνηση των πολιτών,λιγότερα 
µηχανοκίνητα στο κέντρο της πόλης,καλύτερη αστική συγκοινωνία). 

 Επειδή καλύπτει τις ανάγκες µεγαλύτερων τµηµάτων πληθυσµού 

 Έχουµε µια αµφιθεατρική πόλη που δεν ευνοεί τους πεζούς. Οπότε η καλύτερες συγκοινωνίες θα βοηθούσαν  

 Η αναβάθµιση των δηµόσιων µέσων µεταφοράς και η φτηνή τιµή χρήσης τους µπορεί να αλλάξει πολύ τα δεδοµένα 

 Η αναπροσαρµογη των συνηθειων των πολιτων στα νεα δεδοµενα µειωσης ρυπων και βελτιστοποιησης της ποιοτητας ζωης 
των, πρέπει να επιβληθεί µε κάθε τρόπο, παρολο που αντιτίθεται στις εµπειρίες και απόψεις που έχουν διαµορφωθει τα 
τελευταία 50 χρόνια...  

 Η µορφολογία της Καβάλας δεν ευνοεί το ποδήλατο παντού. 

 Η πόλη µας έχει αρκετές ανηφόρες και κατηφόρες µε αποτέλεσµα τα ποδήλατα να είναι µόνο για συγκεκριµένες περιοχές, αν 
υποθέσουµε πως θέλουµε να αντικαταστήσουµε τα Ι.Χ.! Για παράδειγµα ένας πολίτης ο οποίος µένει στον Άγιο Λουκά ή στο 
σουγελο δεν θα µπορούσε να απολαύσει την διαδροµή του από το σπίτι του µέχρι τον προορισµό του και πίσω! Πιστεύω πως 
θα είναι λίγο αστόχο να θέλουµε να το περάσουµε σαν ιδανικό µέσω µεταφοράς τουλάχιστον στην πόλη µας! Γι αυτό και 
επέλεξα την συγκοινωνία!  

 Η προώθηση ήπιων µορφών µετακίνησης είναι πάντα κάτι επιθυµητό για την αποσυµφόρηση όσο το δυνατόν της κυκλοφορίας, 
ωστόσο η µορφολογία της πόλης µας δεν ευνοεί πάντα αυτές τις µορφές µετακίνησης (πχ µε ποδήλατο). Από την άλλη η 
τροποποίηση των δρόµων για τους σκοπούς αυτούς µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κυκλοφοριακή συµφόρηση και 
µποτιλιάρισµα και να οδηγήσει, δηλαδή, σε αντίθετα αποτελέσµατα.   

 Θα έχουν την δυνατότητα οι πεζοί και οι ποδηλατοδροµεις να µετά κινούνται πιο ασφαλής και να νιώθουν και αυτή πιο σίγουροι 
ότι δεν πρόκειται να γίνει κανένα ατύχηµα όσον αφορά το σχέδιο Β δίνεται περισσότερος χώρος στους τοµείς όσον αφορά τα 
λεωφορεία και τα ποδήλατα  

 Θεωρώ ότι η ενίσχυση της δηµόσιας συγκοινωνίας θα βελτιώσει σηµαντικά τις µετακινήσεις των πολιτών σήµερα, ιδιαίτερα 
όσων δε διαθέτουν όχηµα.  

 Λιγότερα αυτοκίνητα. Περισσότερη χρήση του αστικού λεωφορείου. 

 Λιγότερη ρύπανση, λιγότερος κίνδυνος  

 Λόγω της ιδιοµορφίας της πόλης και των υψοµετρικών διαφορών στις συνοικίες οι λύση του σεναρίου Α που δίνει µεγαλύτερη 
βάση στα ποδήλατα και στους πεζούς δεν θα λειτουργήσει. 

 Μέγιστη αξιοποίηση των ΜΜΜ µε παράλληλο εκσυγχρονισµό τους. Ενίσχυση κυκλοφορίας πεζών. 

 Μία καλή δηµόσια συγκοινωνία θα αποσυµφορήσει το κέντρο της πόλης από τα αυτοκίνητα. 

 Ο συνεπιβστισµος θα βοηθήσει να περιοριστούν τα αυτοκίνητα στο κέντρο, κάνοντας πιο ασφαλή κ άνετη τη ζωή και των 
πεζών/ποδηλάτων  
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 Όσο λιγότερη κίνηση από αυτοκίνητα υπάρχει στους δρόµους τις Καβάλας, τόσο πιο άνετη θα είναι η κυκλοφορία και το 
πάρκινγκ. Επίσης τα δροµολόγια των αστικών λεωφορείων είναι αραιά και χρειάζεται πολύς χρόνος αναµονής. Η κυκλοφορία 
µε τα πόδια σε πολλου δρόµους είναι δύσκολη, γιατί τα πεζοδρόµια είναι πολύ στενά,  έχουν παρκαρισµένα αυτοκίνητα  ή είναι 
ανύπαρκτα  

 Παρότι οι ιδέες του σεναρίου Α µου «ταίριαζαν» περισσότερο, καθώς κατοικώ στο κέντρο και κινούµε πάντα µε τα πόδια, θεωρώ 
ότι η πόλη αντιµετωπίζει µεγάλο πρόβληµα µε τις δηµόσιες  συγκοινωνίες.  

 Πιο πληρες 

 Πιο ρεαλιστικό. 

 Πιστεύουµε πως η Καβάλα πρέπει να αναπτύξει τις δηµόσιες συγκοινωνίες της διότι υστερούν σε πολλά πράγµατα, ενώ είναι 
είναι µία βασική λειτουργία που χρησιµοποιείται καθηµερινά από τους πολίτες. 

 Προτιµώ το σενάριο Α αλλά θεωρώ ότι η Καβάλα δεν µπορεί να υποστηρίξει (και δεν προσφέρεται για) τις ήπιες µορφές 
µετακίνησης, αντιθέτως το σενάριο Β ίσως είναι πιο αποτελεσµατικό. Σίγουρα χρειάζεται καλή και τακτική (και νυχτερινη!) 
συγκοινωνία προς Καλαµίτσα και ∆ΠΕ. 

 Πρώτον δίνω βάρος στον πεζό και όταν λέω πεζό εννοώ τα πεζοδρόµια που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Γιατί το λέω αυτό σχεδόν 
σε όλα τα πεζοδρόµια παρκάρουν µηχανές, αυτοκίνητα.∆υστηχως σχεδόν όλοι οι καταστηµατάρχες περισσότερο αναφέροµαι 
σε τύπου mini market, µανάβικα, καφετέριες,take away που καταλαµβάνουν τα πεζοδρόµια µε σκαµπό, καρέκλες, τραπέζια, 
Μπάνερ, διαφηµιστικές πινακίδες και διάφορα άλλα τεχνάσµατα για να τραβήξουν κόσµο δηλαδή χρήµα.∆εν λέω για γλάστρες 
η δεντράκια και άλλα καλοπιστικα αυτά δεν έχουν καµία σχέση µε την βανδαλη καταλοιψη πεζοδρόµων που αναφερα 
προηγουµένος. Προσοχή δεν µιλάω για πεζόδροµους π.χ Παύλου Μελά,αλλά για πεζοδρόµια τύπου Γαλλικής, Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας όπως και η συνοικία Τιµίου Σταυρού που τα πεζοδρόµια δεν ξεπερνούν το 1,20µ και δεν µπορείς να περπατάς 
πάνω σε αυτά. ∆ευτερον δίνω εξίσου βάση στα αστικά λεωφορεία που για µένα απλά δεν υπάρχουν.Γιατι το λέω αυτό Πρώτον 
δεν σταµατάνε δίπλα στο πεζοδρόµιο αλλά στην µέση του δρόµου µε αποτέλεσµα τραυµατισµού και µποτιλιάρισµα σταµατά 
όλη η κίνηση.∆ευτερον δεν υπάρχουν στάσεις να προφυλακτεις από τις καιρικές συνθήκες.Τριτον σε αρκετές στάσεις 
λεωφορείων µπροστά υπάρχουν µαγαζιά τύπου take away καφέ που παρκάρουνε µπροστά στην στάση µε αυτοκίνητα, µηχανές 
µε αποτέλεσµα δεν υπάρχει χώρος να σταµατάει το λεωφορείο µπροστά στο πεζοδρόµιο. Οποτε για κάποιον ηλικιωµένο,µανα 
µε παιδί η κάποιον µε κινητικά προβλήµατα είναι δύσκολο για την καθηµερινότητα να χρησιµοποιεί αστικά λεωφορεία π.χ η 
σταση απέναντι από την αστυνοµία,η στάση απέναντι από τον Τίµιο Σταυρό,οι στάσεις Σαππαιων, Γαλλικής, Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας,στο κέντρο και στις περισσότερες συνοικίες της πόλης. 

 Σαν δηµότης θα ήθελα ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά µας. Αν µπορώ να βοηθήσω πολύ ευχαρίστως 

 Τα MMM εξυπηρετούν µεγαλύτερο ποσοστο κατοικων στην πολη απ' οτι τα ποδηλατα 

 ως µαθητρια, χρησιµοποιώ τακτικά την συγκοινωνία και ειναι γεγονός οτι χρειάζεται όχι µόνο προώθηση αλλά και αναβάθµιση 
όσο αναφορά τις στάσεις, τις αναγραφές των στάσεων και τα δροµολόγια που είναι σηµαντικά 

Ερώτημα Β: 
Αν θέλετε μπορείτε να εμπλουτίσετε το σενάριο που επιλέξατε με τις ιδέες 
και τις παρατηρήσεις σας. 

 ∆ιαπλάτυνση των υπάρχοντων πεζοδροµίων, είναι ευκολότερο να µεγιστοποιηθει η ήδη υπάρχουσα κουλτουρα των πεζών, σε 
αντίθεση µε την δηµιουργία νέων τρόπων/µεθόδων συγκοινωνιας (ποδηλατο κτλ κτλ), όπου η διύσδειση θα είναι αργή, 
κοστοβόρα και µε αµφίβολα αποτελέσµατα....  

 Είναι υπέροχες οι ιδέες σας, αλλά νοµίζω πως δεν θα είναι εύκολο να εφαρµοστούν! Είναι σίγουρο πως θα υπάρξουν πολλά 
παράπονα για αυτό το έργο είτε επίσηµα είτε ανεπίσηµα! Ο κόσµος έχει συνηθίσει να χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο του και είναι 
αρκετά δύσκολο να αλλάξει αυτή η συνήθεια µόνο µε την αναβάθµιση της πόλης µας!  Πιστεύω πως θα ήταν πιο ωφέλιµο η 
αλλαγή αυτή να γίνει πιο ριζική! Στην Ολλανδία για παράδειγµα, η οποία έχει περιορίσει αυτό το πρόβληµα, φορολογεί τους 
πολίτες που έχουν στην κατοχή τους Ι.Χ. ενώ δεν τους είναι απαραίτητο µε φόρο πολυτελείας! Κατά την γνώµη µου εάν 
εφαρµοστεί κάτι αντίστοιχο όχι µόνο θα µειωθεί το πρόβληµα αλλά θα είναι πλέον επιθυµητό και µπορεί και απαραίτητο αυτό 
το έργο!  

 Έµφαση στην οδική ασφάλεια και την επίτευξη των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης - ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης - Αστική 
αναζωογόνηση. 

 Επέκταση ωραρίου αστικών συγκοινωνιών (τα περισσότερα δροµολόγια τελειώνουν στις 22:00-22:30!)  

 Εφόσον θα προωθηθεί η µεγαλύτερη χρήση των ΜΜΜ , είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι γραµµές µετακινήσεις µε 
συχνότερες διαδροµές προς όλες τις περιοχές της πόλης , ακόµη και προς τα σχολεία τις πρωινές και µεσηµεριανές ώρες µε 
δωρεάν µετακίνηση.  

 Η αστική συγκοινωνία µε ηλεκτροκίνητα οχήµατα θα βοηθήσουν όλους µας.Σκεφτείτε να ξεκινάµε από το Πανεπιστήµιο µε 
ποδήλατο να φτάσουµε κέντρο . 

 Η καλύτερη αστική συνγκοινωνία θα λύσει τα περισσότερα προβλήµατα της πόλης. Αυτό σηµαίνει ότι ο δήµος πρέπει να 
συνεργαστεί µε το αστικό κτελ για το νέο σχεδιασµό των δροµολογίων,για συµµετοχή του δήµου στην εταιρία του αστικού 
κτελ,τον επανασχεδιασµό των στάσεων των λεωφορείων µε  κατάργηση εσοχών στάσεων και κατασκευή προεξοχών  για την 
γρήγορη και ασφαλή απο-επιβίβαση των επιβατών και για  χρήση από άτοµα µε ιδιετερότητες (Α.Μ.Ε.Α.)  
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 Η συνοικία του Αγίου Λουκά χρειάζεται αναµόρφωση των δροµολογίων του αστικού ΚΤΕΛ, διότι δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες 
που µένουν σε γειτονιές που βρίσκονται στη βόρεια πλευρά της και αναγκάζονται να χρησιµοποιούν 2 και 3 αυτοκίνητα ανά 
οικογένεια για να κατέβουν στο κέντρο.    

 η χρήση  µέσου σταθερής τροχειάς έχει το πλεονέκτηµα της ταχύτητας, της µεγάλης χωρητικότητας και του χαµηλού κόστους 
λειτουργίας 

 Θα ήταν πολύ χρήσιµο αν προσθέτατε σαν σχέδιο ανάπτυξης την παροχή ηλεκτρικών πατινιών στο κέντρο της πόλης  

 Θέλω να κατακρίνω έντονα την ουτοπική άποψη που έχετε σαν δήµος ότι αξίζει να επεκτείνετε το δίκτυο δ΄ροµων προς το 
ανατολικό τµήµα. Πότε θα καταλάβουν οι ονειροπόλοι κύριοι στον ∆ήµο πως η πόλη δεν πρόκειται να µεγαλώσει; οι άνθρωποι 
φεύγυν αντί να µένουν και εσείς νοµίζετε ότι θα γίνουµε Μαϊάµι και ότι θα φτάσουµε 1000000 κατοίκους. Είµαστε µια µεσαία 
πόλη που θαγίνει µικρότερη ανά τα χρόνια. Μην πετάτε λεφτά σε παράλογα έργα. Κρατήστε τα χρήσιµα και αυτά που βελτιώνουν 
την κατάσταση σήµερα. Βάλτε προτεραιότητα τα ασφαλή και αξιόπιστα λεωφορεία και τα πεζοδρόµια σε περιοχές του κέντρου 
και αφήστε τους δρόµους ανάµεσα στα χωράφια στο Περιγιάλι. 

 Κάποια απο τα επειχηρηµατα το do minimum και του 1ου σεναρίου ειναι πολυ θετικά. Αν λειτουργουσαν και τα 3 µε βάση το 
σενάριο 2 η πόλη θα κάνει µεγάλους δρασκελισµους ανάπτυξης  

 Μην καταλήξει το σύστηµα αστικών γραµµών σαν τον ΟΑΣΘ. Να µπουν δικλείδες ασφαλείας για να µην την πληρώσουν οι 
πολίτες σε περίπτωση απαξίωσής του από τον ίδιο τον οργανισµό που τις διαχειρίζεται. Επίσης αν µπορείτε να προτείνεται 
περισσότερους χώρους στάθµευσης γιατί από την µία υποστηρίζω την άποψη σας ως ∆ήµος να αποµακρύνεται το ΙΧ από το 
κέντρο, αλλά να είναι σίγουρο ότι θα βρίσκουµε να σταθµεύουµε έστω περιφερειακά. 

 Νοµίζω ότι σωστοί χώροι στάθµευσης µε σύγχρονα τρόπο πληρωµής και αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες µε δική τους λωρίδα 
για σωστή εφαρµογή των χρόνων των δροµολογίων θα εφαρµοστούν πιο εύκολα και θα δώσουν άµεσα αποτελέσµατα στην 
αποφόρτιση του κυκλοφοριακού στο κέντρο της πόλης 

 Ο σχεδιασµός πρέπει να γίνει έχοντας στο µυαλό µας ότι όλοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, µε µέσα 
φιλικά προς το περιβάλλον  Π.χ όλα τα λεωφορεία και τα πεζοδρόµια πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµενα για µεταφορά ΑΜΕΑ, 
η χρήση ποδηλάτου ή βάδισης να είναι προαιρετική σε κάποιες περιοχές, ύπαρξη σχεδίου για προώθηση και εφαρµογή των 
αλλαγών  από τον πληθυσµό, δηµιουργια έξυπνων επιχειρήσεων και ευθυγράµµιση των δηµοσίων υπηρεσιών µε τις ανάγκες 
του πληθυσµού, εκπόνηση µελετών και στατιστική ανάλυση των δηµογραφικών και κοινωνικο/Οικονοµικών στοιχείων του 
πληθυσµού κ.τ.λ 

 ο υπογειος χωρος σταθµευσης στο φαληρο δεν χρειαζεται να υλοποιηθει λογω τεραστιου κοστους -οµορα µε την θαλασσα 

 Πιστεύουµε θα ήταν καλύτερο αν ανεβάζατε το ποσοστό µετακίνησης µε ποδήλατο, διότι θα ενισχύσει την οικολογία 
περισσότερο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


