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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 περιλαμβάνει το σύνολο του σχεδίου δράσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας. 

Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνονται οι αναλυτικές περιγραφές των μέτρων αστικής κινητικότητας, οι 

οποίες συνοδεύονται από ενδεικτικό προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα. Για το σύνολο του ΣΒΑΚ 

έχει διαμορφωθεί ένα σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
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Τελικό σχέδιο δράσης 

Οριστικά μέτρα ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας 

Τα οριστικά μέτρα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Καβάλας διαμορφώθηκαν 

ως το τελικό παράγωγο της συνολικής διαδικασίας εκπόνησης που ακολουθήθηκε στο παρόν έργο, 

σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Οδηγίες. 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση των οριστικών μέτρων του ΣΒΑΚ, έτσι όπως 

έχουν προκύψει από τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους: 

 Οραματικός Στόχος του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας 

 Στρατηγικοί Στόχοι του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας 

 Αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης 

 Αποτελέσματα του κυκλοφοριακού υποδείγματος (μοντέλου)  

 Επικρατέστερο Σενάριο Κινητικότητας 

 Συμπεράσματα, παρατηρήσεις, προτροπές, εκτιμήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς και 

τους πολίτες στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Προκειμένου να υπάρξει μια δομημένη μορφή για το σύνολο της πληροφορίας σε κάθε μέτρο, 

αξιοποιείται μια πρότυπη μορφή ανάλυσης των μέτρων με τη μορφή δελτίου. Το «Δελτίο Ανάλυσης 

των Μέτρων του ΣΒΑΚ» διαμορφώθηκε για αυτόν τον σκοπό και λειτουργεί ως εργαλείο διευκρίνισης 

των παραμέτρων που καθορίζουν την ταυτότητα των μέτρων καθώς και το πλαίσιο υλοποίησης τους. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος 
Αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου – Δημιουργία 

περιφερειακού δακτυλίου (Δ1) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

∆ιαχείριση κυκλοφορίας – Οδική Ασφάλεια 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ ∆ήµου Καβάλας   
(κεφ.6 Παραδοτέο Γ)  
- Α.1) Περιορισµός της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης 
- Α.2) Ολοκλήρωση των οδικών υποδοµών 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 
Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση: Χ 

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία:  

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου συνιστά θεµελιώδες ζήτηµα του πολεοδοµικού και συγκοινωνιακού σχεδιασµού. Εστιάζοντας 
στα ΣΒΑΚ αξίζει να σηµειωθεί πως αποτελεί απαραίτητο αλλά και οικονοµικό µέτρο για την εφαρµογή του συνόλου των 
κανονιστικών, στρατηγικών και λοιπών ρυθµίσεων και παρεµβάσεων. Μηδενικό κόστος για τη µελέτη καθώς πρόκειται για 
υλοποίηση των βασικών κατευθύνσεων του ΣΒΑΚ. Η πλήρης επίτευξη του µέτρου αυτού, προϋποθέτει να συνοδεύεται και από 
λοιπά µέτρα σχετιζόµενα µε την ανάπτυξη δακτυλίου, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις αποτροπής της διαµπερούς ροής, περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας κ.λπ.  
Το «οδικό δίκτυο µιας περιοχής» συντίθεται από ένα σύνολο υποδοµών  που δεν είναι απαραίτητα παράλληλες µεταξύ τους, αλλά 
συνδυάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες µετακίνησης τόσο µέσα στη συγκεκριµένη χωρική ενότητα (αστική περιοχή 
στην εν λόγω περίπτωση) όσο και µεταξύ της ενότητας αυτής και άλλων εξωτερικών χωρικών ενοτήτων. 
Η λειτουργική ιεράρχηση των οδών του αστικού δικτύου είναι η κατάταξη των οδών σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της βασικής 

λειτουργίας (κινητικότητας ή πρόσβασης) που επιτελούν. ∆ιακρίνονται πέντε (5) 
βασικές κατηγορίες:  

 «Ελεύθερη λεωφόρος». Είναι µία κύρια αρτηρία µη διακοπτόµενης 
ροής, δηλαδή µε πλήρη έλεγχο των προσβάσεων µέσω ανισόπεδων 
κόµβων/διαβάσεων σε όλες τις διασταυρώσεις µε άλλες οδούς και µε 
παράπλευρες οδούς για την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας. Οι 
ελεύθερες λεωφόροι προορίζονται για την εξυπηρέτηση µετακινήσεων µεγάλου 
µήκους µε υψηλή ταχύτητα.  

 «Κύρια αρτηρία». Είναι µια αρτηρία µε µερικό έλεγχο των προσβάσεων 
µέσω ανισόπεδων και σηµατοδοτούµενων κόµβων και µε περιορισµό της 

απευθείας πρόσβασης από την τοπική κυκλοφορία και τις οδούς δευτερεύουσας σηµασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα εξυπηρέτησης διαµπερών µετακινήσεων µε σχετικά υψηλή ταχύτητα. 

 «∆ευτερεύουσα αρτηρία». Οι αρτηρίες αυτές εξυπηρετούν µετακινήσεις µικρότερου µήκους και µε µικρότερη ταχύτητα σε 
σύγκριση µε µία κύρια αρτηρία. Οι δευτερεύουσες αρτηρίες συµπληρώνουν τις κύριες αρτηρίες σε ένα αστικό οδικό δίκτυο. 

 «Συλλεκτήρια οδός». Σκοπός είναι η κατανοµή των µετακινήσεων από τις αρτηρίες στο δίκτυο των τοπικών οδών και, 
αντίστροφα, η διοχέτευση της κυκλοφορίας από το τοπικό δίκτυο στις αρτηρίες. Οι συλλεκτήριες οδοί µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω σε κύριες και δευτερεύουσες. 

 «Τοπική οδός». Χρησιµοποιείται για την άµεση πρόσβαση από/προς το υπόλοιπο οδικό δίκτυο προς/από τις παρόδιες 
χρήσεις γης. Στις τοπικές οδούς δεν επιδιώκονται υψηλές ταχύτητες και διαµπερείς συνδέσεις. 

Ένα κύριο γνώρισµα της λειτουργικής ιεράρχησης από την κατηγορία της ελεύθερης λεωφόρου προς την κατηγορία της τοπικής 
οδού είναι η µείωση της δυνατότητας ανεµπόδιστης και συνεχούς κίνησης σε αντιδιαστολή µε την ενίσχυση της δυνατότητας 
πρόσβασης στις παρόδιες χρήσεις γης. 

 
Σηµαντική παρέµβαση για τη νέα µορφή ιεράρχησης του δικτύου της πόλης αλλά και για την υλοποίηση του συνόλου των 
προτεινόµενων µέτρων είναι και η δηµιουργία περιφερειακού δακτυλίου που θα συνεισφέρει σηµαντικά στην προστασία του 
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οικιστικού περιβάλλοντος, καθώς µειώνει έντονα τις διαµπερείς ροές. Ωστόσο, σηµειώνεται πως οι δακτύλιοι αυτοί πρέπει να έχουν 
τις προϋποθέσεις για να υποδεχθούν τη διαµπερή κυκλοφορία. 

Λογική µέτρου 

Νέα ιεράρχηση οδικού δικτύου: 
Λογική: Μικροί και µεγάλοι δακτύλιοι. Ενθάρρυνση των περιµετρικών κινήσεων µε το ΙΧ µε σκοπό την αποφυγή της διαµπερούς 
κυκλοφορίας. Αναγνωσιµότητα του δικτύου για τους οδηγούς. Οι οδοί που επιλέχθηκαν έχουν κατά βάση επαρκές πλάτος και 
λειτουργούν ήδη σαν κύριο δίκτυο. 
Κατασκευή παρακαµπτήριας οδού: Γενικό πολεοδοµικό σχέδιο ∆ήµου Καβάλας 
Λογική: ∆ηµιουργία µίας λειτουργικής περιφερειακής διαδροµής υπερτοπικής σηµασίας. 
Το έργο απαιτεί προµελέτη, µελέτη εφαρµογής και στη συνέχεια την κατασκευή του. Στο σηµείο που προτείνεται υπάρχουν έντονες 
γεωµετρικές κλίσεις, οπότε προτείνεται ένα σηµείο που οι κλίσεις είναι πιο ήπιες (έχει εντοπιστεί). Η τελική χάραξη θα αποτελεί 
προϊόν της µελέτης. 

Πεδίο εφαρµογής 

 
Το εξεταζόµενο µέτρο προκύπτει/εφαρµόζεται από την υλοποίηση άλλων µέτρων του ΣΒΑΚ, όπως η αναβάθµιση οδικών αξόνων, 
η αναβάθµιση σηµαντικών κόµβων , η διάνοιξη του οδικού δικτύου και η εφαρµογή περιορισµών της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
(π.χ. µείωση ταχυτήτων). Οι κυριότερες µεταβολές της ιεράρχησης παρατηρούνται σε ορίζοντα 10 ετών κυρίως στον οικισµό της 
Καβάλας και της Νέας Καρβάλης. Οι εφαρµογές «Έξυπνης πόλης» για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την πληροφόρηση των 
µετακινούµενων µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, βοηθώντας τους χρήστες να επιλέγουν τις οδούς της νέας 
ιεράρχησης. 
 

 
Εικόνα 1 - Προτεινόµενη Ιεράρχηση 
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Εικόνα 2 - Προτεινόµενη ιεράρχηση Ν.Καρβάλης 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: ∆ήµος Καβάλας 

Υλοποίησης: 
∆ήµος Καβάλας 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

Εποπτείας: 
∆ήµος Καβάλας 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Βελτίωση της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 
+ Προστασία των γειτονιών από υψηλούς φόρτους µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας εντός των οικισμών (Δ2) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενίσχυση υποδοµών πεζής µετακίνησης - Αναβάθµιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ ∆ήµου Καβάλας   
(κεφ.7 Παραδοτέο Γ)  
- Α.1) Περιορισµός της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης 
- Γ.1) Εξασφάλιση «Προσβασιµότητας για όλους» σε σηµεία ενδιαφέροντος και σε γειτονιές της 

Καβάλας. 
- Γ.2) Ενίσχυση των Ήπιων Μορφών Μετακίνησης (πεζοί & ποδηλάτες) για τις µετακινήσεις εντός 

πόλης 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση: Χ 

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία:  

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας βοηθούν τόσο στην αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας όσο και στην ενίσχυση της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης στο δηµόσιο χώρο της πόλης,. Η δηµιουργία τέτοιου είδους περιοχών επιτυγχάνεται κυρίως µε κυκλοφοριακά 
µέτρα που εµποδίζουν τις διαµπερείς ροές (π.χ. µονοδροµήσεις, πεζοδροµήσεις) ή µε κατασκευαστικά µέτρα (π.χ. δηµιουργία 
νησίδων, πεζοδρόµων) που κάνουν τη διέλευση των αυτοκινήτων αδύνατη. Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να εφαρµοστούν µε χαµηλού 
κόστους παρεµβάσεις, όπως η απλή σήµανση (οριζόντια ή κάθετη). Οι διαµπερείς ροές κατευθύνονται σε ανώτερες ιεραρχικά 
οδούς. Είναι ένα µέτρο εφικτό και δεν αναµένεται να προκληθούν σηµαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς δεν εµποδίζεται η 
πρόσβαση των αυτοκινήτων, απλά αλλάζουν οι πορείες τους. 
Τα διαθέσιµα µέτρα µετριασµού της έντασης της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας είναι: 

 Έντονη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επιτρεπόµενης ταχύτητας: Η έντονη σήµανση δηµιουργεί στον οδηγό την 
αίσθηση της ευθύνης, µε αποτέλεσµα να είναι πιο προσεκτικός και να τηρεί τους κανόνες. Αντίστοιχα, οι ευάλωτοι χρήστες 
της οδού µπορούν να κινούνται µε µεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα έντονα σηµασµένο οδικό περιβάλλον.  

 

 
Παραδείγµατα οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης επιτρεπόµενης ταχύτητας  

 Υβώσεις επί της οδού (Σαµαράκια): Οι υβώσεις λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη ταχύτητας, µε τους οδηγούς να 
µειώνουν ταχύτητα προκειµένου να αποφύγουν καταπόνηση και φθορά στο όχηµα τους. Για τους ίδιους λόγους το εν λόγω 
µέτρο ιεραρχείται χαµηλότερα σε σύγκριση µε τις διαθέσιµες επιλογές. 
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Παράδειγµα ύβωσης επί την οδό 

 Αλλαγή υφής ή /και χρώµατος στο σύνολο του οδοστρώµατος. Η αλλαγή της υφής του οδοστρώµατος εφαρµόζεται 
συνήθως στο πλαίσιο παρεµβάσεων µε στόχο την αισθητική αναβάθµιση στην οδό. Παράλληλα, µε την χρήση κατάλληλων 
υλικών, επιτυγχάνεται η µείωση των ταχυτήτων των διερχόµενων οχηµάτων, µε άµεσα οφέλη στην οδική ασφάλεια. Σηµαντικό 
είναι τα υλικά οδοστρωσίας να εξασφαλίζουν τις απαιτούµενες παραµέτρους αντιολισθηρότητας, ωστόσο να µην λειτουργούν 
επιβαρυντικά για τα ελαστικά των οχηµάτων.  

 
Αλλαγή υφής στο σύνολο του οδοστρώµατος 

 Μεταβολές (θλάσεις) του άξονα τις οδού. Ο ευθύς άξονας σε µια οδό επιτρέπει την ανάπτυξη ταχυτήτων. Το εξεταζόµενο 
µέτρο εφαρµόζει µια σειρά µόνιµων ή προσωρινών παρεµβάσεων προκειµένου να µεταβάλει ελαφρά τον άξονα της οδού µε 
σκοπό τον περιορισµό της ταχύτητας κίνησης. Οι θλάσεις του άξονα µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε προεκτάσεις του 
πεζοδροµίου, επέκταση ή εγκατάσταση φυτεύσεων και επιτρεπόµενη κάθετη στάθµευση. Τέτοιες λύσεις εφαρµόζονται µε 
καλύτερα αποτέλεσµα σε µονοδροµηµένες οδούς.  
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Παράδειγµα µεταβολών του άξονα της οδούς 

 Μετατροπή τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας εφαρµόζοντας συνδυασµό µέτρων: Ο συνδυασµός µέτρων 
περιορισµού της ταχύτητας και αστικής ανάπλασης, αναβάθµισης της αισθητικής και της «ζωτικότητας» µιας οδού, αποτελεί 
την ουσία µιας οδού ήπιας κυκλοφορίας. Τέτοιες παρεµβάσεις αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αποδίδουν 
στις οδούς λειτουργίες πέρα από την πρόσβαση στις κατοικίες.  

 
Μετατροπή οδού σε ήπιας κυκλοφορίας 

Σε γενικές γραµµές είναι ένα µέτρο εφικτό και δεν αναµένεται να προκληθούν σηµαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς δεν 
εµποδίζεται η πρόσβαση των αυτοκινήτων, απλά αλλάζουν οι πορείες τους. 
Ο τρόπος εφαρµογής του συγκεκριµένου µέτρου ποικίλει και µπορεί να περιλαµβάνει παρεµβάσεις χαµηλού κόστους, όπως η απλή 
σήµανση (οριζόντια ή κάθετη) ή και υψηλότερου όπως αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο (επεκτάσεις 
πεζοδροµίων, αλλαγή υφής στις διαβάσεις ή και στο σύνολο του οδοστρώµατος κ.ά.). Το είδος και το εύρος των παρεµβάσεων 
αυτών θα εξειδικευτούν από στοχευµένες µελέτες εφαρµογής που θα πρέπει να εκπονηθούν για τα οδικά τµήµατα που εντάσσονται 
στις περιοχές ήπιας κυκλοφορίας για κάθε χρονική περίοδο 

Λογική µέτρου 

Ήπια κυκλοφορία:  
Λογική: Οι περιοχές ήπιας κυκλοφορίας προτείνονται στην κεντρική περιοχή σε συνάρτηση µε την ιεράρχηση του οδικού δικτύου. 
Κατά κύριο λόγο οι δακτύλιοι οριοθετούν τις περιοχές αυτές.  
Εντός των περιοχών αυτών προτείνεται η ενίσχυση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης, η διενέργεια αισθητικών 
παρεµβάσεων π.χ. πλακόστρωση όπου κρίνεται απαραίτητο, η µείωση της στάθµευσης, η οριοθέτηση των νόµιµων θέσεων 
στάθµευσης, η ενθάρρυνση του περπατήµατος και του ποδηλάτου.  
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Για την περίπτωση της Καβάλας και λόγω των γενικότερων φτωχών γεωµετρικών χαρακτηριστικών του δικτύου 
προτείνονται οι παρακάτω σχεδιαστικές αρχές: 
Κεντρικός πυρήνας 
Οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας που τοποθετούνται στον κεντρικό πυρήνα δραστηριοτήτων της πόλης αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα 
σε σχέση µε τις γειτονιές κατοικίας. Στις εν λόγω οδούς, τα µέτρα µείωσης των ταχυτήτων της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
περιορίζονται: 

 Σε επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30χλµ/ώρα 

 Σε αλλαγή της υφής του οδοστρώµατος 

 Σε περιορισµένες θλάσεις του άξονα της οδού 

 Σε κοινό επίπεδο κίνησης οχηµάτων και πεζών µε κατάλληλη υφή οδοστρώµατος και έντονη σήµανση υπέρ των ήπιων µορφών 
κινητικότητας 

Γειτονιές 
Για τις γειτονίες που βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας περιµετρικά του κεντρικού πυρήνα: 

 Ανώτατο όριο ταχύτητας στα 30χλµ/ώρα 

 Έντονη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση 

Πεδίο εφαρµογής 

Συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας προτείνεται να δηµιουργηθούν σε σαφώς ορισµένα σηµεία της πόλης. 

 Μείωση ορίου ταχύτητας στην οδό Μελίνας Μερκούρη (Παληό) και 25ης Μαρτίου (Ν.Καρβάλη) 

 Ζώνη προτεραιότητας ήπιων µορφών µετακίνησης: Περιοχή στην οποία οι πεζοί, τα ποδήλατα και τα Ε.Π.Η.Ο. έχουν 
προτεραιότητα στο σύνολο των κινήσεων τους.  

o Περιοχή µεταξύ οδών: Κουντουριώτου, Οµονοίας, Εθν. Μακαρίου, Κύπρου, Μητροπόλεως, Ερυθρού Σταυρού  
o Περιοχή µεταξύ οδών: Αβέρωφ, Ερ. Σταυρού, ∆αγκλή & Εθν. Αντιστάσεως  
o Οδοί ή περιοχές χαµηλών ταχυτήτων / ήπιας κυκλοφορίας στις γειτονιές της Καβάλας, του Παληού, της Ν. Καρβάλης 

και των Κρηνίδων  
o ∆ιερεύνηση πλήρους απαγόρευσης των Ι.Χ. από την παλιά πόλη  

Μακροπρόθεσµες παρεµβάσεις (>10 έτη) 
 ∆ιερεύνηση δηµιουργίας ζώνης χαµηλών εκποµπών ρύπων στο κέντρο της Καβάλας  

 

 

Εικόνα 3 – Υποδοµές πεζών στην Καβάλα – Περιοχή προτεραιότητας ήπιων µορφών µετακίνησης 
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Εικόνα 4 - Συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας στην Ν.Καρβάλη 

 
Εικόνα 5 - Συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας στις Κρηνίδες 
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Εικόνα 6 - Συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας στο Παληό 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: ∆ήµος Καβάλας 

Υλοποίησης: 
∆ήµος Καβάλας 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

Εποπτείας: 
∆ήµος Καβάλας 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Βελτίωση της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 
+ Προστασία των γειτονιών από υψηλούς φόρτους µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
+ Αισθητική αναβάθµιση γειτονιών 
+ Λειτουργική αναβάθµιση γειτονιών 
+ Αστική αναζωογόνηση και αναβάθµιση της αξίας των παρακείµενων ακινήτων 
+ Βελτίωση οδικής ασφάλειας 
+ Ενίσχυση προσπελασιµότητας πεζών και ποδηλάτων 
+ Άνετη και ασφαλής µετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 
+ Περιορισµός των οχλήσεων της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
+ Προώθηση καθαρών µορφών µετακίνησης 
- Μείωση θέσεων στάθµευσης 
- Ενδεχόµενη αρνητική στάση πολιτών   
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Αναβάθμιση Διασταυρώσεων στο αστικό οδικό δίκτυο (Δ3) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

∆ιαχείριση κυκλοφορίας – Οδική Ασφάλεια 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Καβάλας   
(κεφ.6 Παραδοτέο Γ)  
- Α.3) Βελτίωση των συνθηκών της οδικής ασφάλειας στο σύνολο του ∆ήµου 
- Γ.1) Εξασφάλιση «Προσβασιµότητας για όλους» σε σηµεία ενδιαφέροντος και σε γειτονιές της 

Καβάλας. 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση:  

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία:  

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιµο στοιχείο στον αστικό χώρο. Η αναβάθµιση διασταυρώσεων στο αστικό οδικό 
περιβάλλον αποτελεί σηµαντικό µέτρο υποδοµών η εφαρµογή του οποίου θα πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία του ∆ήµου µε την 
Περιφέρεια. Το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε την επιλεγµένη παρέµβαση.  
Χαρακτηριστικές παρεµβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ροής της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας είναι η 
δηµιουργία κυκλικών κόµβων, ο ανασχεδιασµός του φυσικού χώρου της διασταύρωσης, η απλοποίηση των επιτρεπόµενων 
κινήσεων, η τοποθέτηση φωτεινού σηµατοδότη κ.α.. 
Περιπτώσεις τέτοιων παρεµβάσεων φαίνονται στις παρακάτω εικόνες: 

 

 
∆ιατάξεις αναβάθµισης κόµβων του δικτύου 
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Λογική µέτρου 

Αναδιαµόρφωση κόµβων: 
Λογική: Οι κόµβοι επιλέγονται σε συνάρτηση µε την επικινδυνότητα που παρουσιάζουν από την ανάλυση της υφιστάµενης 
κατάστασης, την ιεράρχηση των οδών που τέµνονται και τη σηµασία της περιοχής (π.χ. κεντρική, υπερτοπικός πόλος έλξης).  
Οι παρεµβάσεις που µπορούν να γίνουν είναι π.χ. η δηµιουργία κυκλικού κόµβου, η αλλαγή υφιστάµενης σηµατοδότησης, η 
εγκατάσταση φωτεινών σηµατοδοτών (έξυπνων), µείωση τεµνουσών κινήσεων, στενώσεις οδοστρώµατος, αποµάκρυνση 
στάθµευσης κ.α. Η συγκεκριµένη διαµόρφωση του κόµβου θα αποφασιστεί µέσα από µελέτες εφαρµογής. 

Πεδίο εφαρµογής 

 Αποκατάσταση της γέφυρας και των αναγκαστικών κυκλοφοριακών µέτρων που είχαν ληφθεί  

 Αναδιαµόρφωση κόµβου Φαλήρου σε κυκλικό κόµβο, και αναδιαµόρφωση άλλων 14 κόµβων στην πόλη και περιµετρικά της 
Καβάλας 

 Αναδιαµόρφωση 7 κόµβων στο Παληό, 3 κόµβων στην Ν.Καρβάλη, 16 στις Κρηνίδες 

 ∆ιάνοιξη οδών  
o Ανατολική περιµετρική οδός  
o ∆υτική περιµετρική οδός  
o Κύριο οδικό δίκτυο ανατολικής επέκτασης  
o Ολοκλήρωση οδικού δικτύου στις γειτονιές της πόλης και στους οικισµούς του ∆ήµου Καβάλας  

 ∆ιάνοιξη νέων οδικών τµηµάτων  
o ∆ιερεύνηση διάνοιξης αµεσότερης εξόδου στην περιµετρική οδό από την οδό Αστεριάδη  
o ∆ιερεύνηση διάνοιξης αµεσότερης εξόδου στο κύριο οδικό δίκτυο της ανατολικής επέκτασης  

 Αναβάθµιση / Βελτίωση υποδοµών οδικού δικτύου  
o Επαναξιολόγηση της χάραξης της ανατολικής επέκτασης της περιµετρικής οδού  
o Κόµβοι ∆αγκλή µε Ερ. Σταυρού, ∆αγκλή µε Βενιζέλου, Αβέρωφ µε Ερ. Σταυρού, Αβέρωφ µε Βενιζέλου, Βενιζέλου 

µε Κουντουριώτου και Οµονοίας µε Κουντουριώτου  
o Αναβάθµιση σηµατοδότη Αµυγδαλεώνα (διερεύνηση επενεργούµενης σηµατοδότησης)  
o Επικαιροποίηση, ενοποίηση και διαχείριση των προγραµµάτων σηµατοδότησης στην ευρύτερη περιοχή της 

πόλης.(κέντρο ελέγχου σηµατοδότησης, συνεργασία µε περιφερειακή ενότητα).  
o Αλλαγή χαρακτήρα της οδού Αµ. Ερυθρού Σταυρού (Οδ. Σαππαίων έως Νεκροταφεία) σε οδό ήπιας 

κυκλοφορίας, µετά τη διαµόρφωση του κύριου οδικού δικτύου στην ανατολική επέκταση της πόλης. Αναδιανοµή 
του χώρου της οδού υπέρ βιώσιµων µορφών µετακίνησης (βάδισµα, ποδήλατο, ΜΜΜ) και ταυτόχρονη 
αισθητική & περιβαλλοντική αναβάθµιση του ενοποιηµένου άξονα έως την ακτή. 

 
Εικόνα 7 – Τελικό Σενάριο Οργάνωσης Μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Στάδιο 5. Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου δράσης 

 

 16  
 

 

Εικόνα 8 - Αναδιαµόρφωση κόµβων στη Ν. Καρβάλη 

 

Εικόνα 9 - Αναδιαµόρφωση κόµβων στις Κρηνίδες 
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Εικόνα 10 - Αναδιαµόρφωση κόµβων στο Παληό 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: 
∆ήµος Καβάλας 
ΟΛΚ (για χερσαία ζώνη) 
Υπουργείο Οικονοµικών (σε ορισµένες περιπτώσεις) 

Υλοποίησης: 

∆ήµος Καβάλας 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
ΟΛΚ 

Εποπτείας: 
∆ήµος Καβάλας 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Βελτίωση της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 
+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας (οχηµάτων, πεζών και ποδηλάτων) 
+ Βελτίωση των µετακινήσεων των επισκεπτών 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Αναβάθμιση διαβάσεων στο αστικό οδικό δίκτυο (Δ4) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

∆ιαχείριση κυκλοφορίας – Οδική Ασφάλεια 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ ∆ήµου Καβάλας   
(κεφ.6 Παραδοτέο Γ)  
- Α.3) Βελτίωση των συνθηκών της οδικής ασφάλειας στο σύνολο του ∆ήµου 
- Γ.1) Εξασφάλιση «Προσβασιµότητας για όλους» σε σηµεία ενδιαφέροντος και σε γειτονιές της 

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

πόλης 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση:  

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία:  

Περιεχόµενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Πέρα από την αλλαγή της διάταξης ενός κόµβου και τη βελτίωση των γεωµετρικών του χαρακτηριστικών που οδηγούν στη βελτίωση 
των συνθηκών οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας, θα πρέπει να υπάρχουν και 
σχετικές παρεµβάσεις στην κατεύθυνση της βιώσιµης κινητικότητας της αναβάθµισης της εξυπηρέτησης των πεζών και 
των ευάλωτων χρηστών. Ιδιαίτερη µέριµνα για τέτοιου είδους  µέτρα θα πρέπει να λαµβάνεται στους κόµβους εντός του αστικού 
ιστού και πλησίον σηµείων ενδιαφέροντος και σχολικών συγκροτηµάτων. 
Ενώ η υποδοµή για την κίνηση των πεζών µπορεί να είναι επαρκής, συχνά δηµιουργούνται ζητήµατα ασφάλειας κατά τη διάσχιση 
της οδού και τη γενικότερη διεπαφή των πεζών µε την µηχανοκίνητη κυκλοφορία. 
Οι διαβάσεις αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιµο µέτρο παρέµβασης σε υποδοµές για την ασφαλή εξυπηρέτηση του πεζού. Μάλιστα,  είναι 
καίριας σηµασίας για την επίτευξη όλων των στόχων του ΣΒΑΚ µε την προϋπόθεση ωστόσο να συντηρούνται συστηµατικά. Η 
εφαρµογή του µέτρου είναι οικονοµικά ρεαλιστική (µε δεδοµένο ότι πρόκειται για ιδιαίτερα χαµηλού κόστους παρεµβάσεις) ωστόσο, 
ενδεχοµένως να υπάρξουν ορισµένες καθυστερήσεις στις σχετικές εγκρίσεις. Η υλοποίηση µπορεί να γίνει σε σύντοµο χρόνο από 
ίδιους πόρους του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου. 
Το παρόν µέτρο εξετάζει επιπροσθέτως και τη µελέτη και την τελική αναδιαµόρφωση των διαβάσεων των πεζών και των ποδηλάτων 
σε κρίσιµες διασταυρώσεις. Η θέση και η συχνότητα των διαθέσιµων σηµείων διάσχισης της οδού σε έναν κεντρικό άξονα 
συµβάλουν σηµαντικά στην ασφαλή και άνετη κίνηση των πεζών, ενώ επηρεάζουν άµεσα την ροή της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας. 
Στόχος είναι η αρµονική λειτουργία της οδού και η ασφάλεια για όλους τους χρήστες της οδού. 
Οι διατάξεις διάσχισης της οδού οφείλουν κατά περίπτωση να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Επαρκές πλάτος (ελάχιστο 2,5µ) 

 Επιπλέον πλάτος αντίστοιχο µε το πλήθος κατευθύνσεων όταν διέρχονται ποδήλατα (θέσεις σύνδεσης ποδηλατικών δικτύων) 
(συνέργεια µε µέτρο «Βελτίωση υποδοµών ποδηλάτου») 

 Άµεση «κάθετη» διάσχιση της οδού 

 Οριζόντια σήµανση και εµφανή χρωµατισµό στις λωρίδες διάσχισης για πεζούς και ποδηλάτες 

 Γραµµές στάσης οχηµάτων 

 Κατακόρυφη σήµανση 

 Αρχή και πέρας που οδηγεί στο κέντρο ράµπας πεζών, 

 Ηχητική σήµανση κ.ά. στοιχεία προσβασιµότητας ευάλωτων χρηστών (συνέργεια µε µέτρο Βελτίωση υποδοµών ΑµεΑ) 

 Επαρκής ορατότητα στις κινήσεις της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

 Κατάλληλο φωτισµό στην οδό και τα πεζοδρόµια 

 Ορθολογική χωροθέτηση διαβάσεων βάσει του ρόλου της οδού και των φόρτων πεζών (διαβάσεις ανά 100m για µέγιστη 
προσβασιµότητα) 

 ∆ιαβάσεις σε κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. 
 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διατάξεων ενίσχυσης της εξυπηρέτησης των πεζών είναι: 
 
Τυπικές ∆ιαβάζεις τύπου Zebra  
Τα χαρακτηριστικά των τυπικών διαβάσεων πεζών καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία. Οι τυπικές διαβάσεις συνδέουν µε 
οριζόντια σήµανση τα κράσπεδα στα άκρα της οδού και οδηγούν στο κέντρο της ράµπας πεζών. Τυπικές διαβάσεις προτείνεται να 
χρησιµοποιηθούν σε οδούς µε χαµηλούς φόρτους πεζών και χαµηλές ταχύτητες κίνησης οχηµάτων. Τέτοιου είδους περιπτώσεις 
είναι κατά κανόνα τοπικές οδοί, οι οποίες δεν εντάσσονται σε κάποια ζώνη ήπιας κυκλοφορίας. Οι τυπικές διαβάσεις 
χρησιµοποιούνται επίσης σε οδούς υψηλότερης σηµασίας, όπου δεν επιτρέπεται η στάθµευση και ο διερχόµενος φόρτος οχηµάτων 
δεν επιτρέπει τη στένωση ή / και υπερύψωσή οδού.  
Οι τυπικές διαβάσεις µπορούν να αποκτήσουν µεγαλύτερη λειτουργικότητα ή /και να λειτουργήσουν ως πολιτισµικό –καλλιτεχνικό 
στοιχείο στο αστικό περιβάλλον, µε τη «δηµιουργική» διαµόρφωση τους. Περισσότερα χρώµατα και εναλλακτικά σχέδια (που 
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διατηρούν τον χαρακτήρα της διάβασης), µπορούν υπό προϋποθέσεις να βελτιώσουν την ασφάλεια (ελκύουν την προσοχή των 
οδηγών) και την αισθητική της οδού. 

 Περίπτωση τυπικής διάβασης µε κατάλληλη διαγράµµιση και κατακόρυφη σήµανση 

 
 Περίπτωση χρωµατισµένων διαβάσεων που λειτουργούν ως τοπόσηµο ή χαρακτηριστικό γνώρισµα µιας οδού 

/περιοχής/πόλης 

 
 Περίπτωση αλλαγής υφής του οδοστρώµατος στην θέση της διάβασης 
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∆ιαβάσεις µε προεκτάσεις πεζοδροµίου 

 Προέκταση πεζοδροµίου για αµεσότερη διάσχιση 

 
 Αξιοποίηση της προέκτασης του πεζοδροµίου για την αµεσότερη διάσχιση της οδού µε εγκατάσταση αστικού εξοπλισµού 

και φυτεύσεων 
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Υπερυψωµένες διαβάσεις 

 Οι υπερυψωµένες διαβάσεις είναι υβώσεις µε επίπεδη επιφάνεια στην κορυφή. Εφαρµόζονται σε διασταυρώσεις όπου 
απαιτούνται πολύ χαµηλές ταχύτητες και καλύπτουν όλη την επιφάνειά της 

 
Λογική µέτρου 

Αναβάθµιση διαβάσεων 
Λογική: Σε κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου, πλησίον σηµαντικών χρήσεων όπως σχολεία, αθλητικοί χώροι, κτλ, εντός της 
κεντρικής περιοχής, καθώς και σε µεγάλους οδικούς άξονες και κόµβους. Σηµειώνεται πως είτε αναβαθµίζονται οι υφιστάµενες είτε 
προστίθενται καινούριες διαβάσεις. 
Οι διαβάσεις ποικίλλουν. Για παράδειγµα θα µπορούν να είναι έξυπνες διαβάσεις (µε φωτισµό και ηχητικά σήµατα καθώς και χρόνο 
πράσινης και κόκκινης ένδειξης του σηµατοδότη), διαβάσεις µε σηµατοδότη, υπερυψωµένες διαβάσεις, διαβάσεις µε διαφορετικά 
χρώµατα, αλλά και απλές. 
 
Για την περίπτωση της Καβάλας προτείνονται οι παρακάτω σχεδιαστικές αρχές: 
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Κεντρικός πυρήνας 
Οι διαβάσεις που τοποθετούνται στον κεντρικό πυρήνα της πόλης προτείνεται να διαµορφώνονται ως εξής: 

 Προέκταση πεζοδροµίου για αµεσότερη διάσχιση 

 Αλλαγής υφής του οδοστρώµατος στην θέση της διάβασης 
 
Γειτονιές 
Για τις διαβάσεις που βρίσκονται σε περιοχές γειτονιών προτείνεται: 

 Περίπτωση τυπικής διάβασης µε κατάλληλη διαγράµµιση και κατακόρυφη σήµανση 
 
Σχολικά συγκροτήµατα 
Για τις διαβάσεις περιµετρικά των σχολικών συγκροτηµάτων προτείνεται: 

 Υπερυψωµένες διαβάσεις µε υβώσεις µε επίπεδη επιφάνεια στην κορυφή που θα καλύπτουν όλη την επιφάνειά της οδού 

 Κατάλληλη διαγράµµιση και κατακόρυφη σήµανση 

Πεδίο εφαρµογής 

 Το µέτρο θα εφαρµοστεί σε κρίσιµους κόµβους της περιοχής µε προτεραιότητα στους παρακάτω κόµβους: 
o  Βενιζέλου µε Κουντουριώτου και Οµονοίας µε Κουντουριώτου  
o που δηµιουργούνται από τη συµβολή της οδού Μελίνας Μερκούρη µε τις κάθετες σε αυτήν οδούς που οδηγούν στο 

παραλιακό µέτωπο στο Παληό. 
o Φαλήρου  
o ∆αγκλή µε Ερ. Σταυρού, Κουντουριώτου µε Ερ. Σταυρού,  ∆αγκλή µε Βενιζέλου, Αβέρωφ µε Ερ. Σταυρού, Αβέρωφ 

µε Βενιζέλου,  
o που δηµιουργούνται από τη συµβολή της οδού Τενέδου µε τις κάθετες σε αυτήν οδούς στην περιοχή της 

Καλαµίτσας και της Ιχθυόσκαλας. 
o που δηµιουργούνται από τη συµβολή της οδού Μικράς Ασίας µε τις κάθετες σε αυτήν οδούς (περιοχή Καλαµίτσα) 
o που δηµιουργούνται από τη συµβολή της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου µε τις κάθετες σε αυτήν οδούς (περιοχή 

Καλαµίτσας) 

 Αναβάθµιση διαβάσεων στην περιοχή της Ραψάνης πχ Χρυσοστόµου Σµύρνης και Βουλγαροκτόνου, Χρυσοστόµου Σµύρνης 
λίγο πριν τον κόµβο Χρυσοστόµου Σµύρνης και Ζαλόγγου (από δυτικά) 

 Αναβάθµιση κόµβων & διαβάσεων (ηχητική ειδοποίηση, έξυπνες διαβάσεις, κ.ά.)  

 Αναβάθµιση διαβάσεων στους κόµβους: 
o Παπάγου & Καβάλας-Ξάνθης (Ν. Καρβάλη) 
o Αγ. Χριστόφορου & Φιλίππου (Κρηνίδες) 
o Αγ. Χριστόφορου & Μακεδονίου (Κρηνίδες) 
o Μελίνας Μερκούρη & Αναγνωστάκη (Παληό) 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: 
∆ήµος Καβάλας 
ΟΛΚ (για χερσαία ζώνη) 

Υλοποίησης: 

∆ήµος Καβάλας 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
ΟΛΚ 

Εποπτείας: 

∆ήµος Καβάλας 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
ΟΛΚ 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Βελτίωση της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας στο δίκτυο της πόλης 
+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας (οχηµάτων, πεζών και ποδηλάτων) 
+ Βελτίωση των µετακινήσεων των επισκεπτών 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Δημιουργία χώρων στάθμευσης (περιφερειακών και εντός πόλης) (Δ5) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, ενίσχυση οδικής ασφάλειας και διαχείριση στάθµευσης - Βελτίωση 
υποδοµών    

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ ∆ήµου Καβάλας 
(κεφ.7 Παραδοτέο Γ)  
- Α.1) Περιορισµός της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης 
- Γ.2) Ενίσχυση των Ήπιων Μορφών Μετακίνησης (Πεζοί & Ποδηλάτες) για τις µετακινήσεις εντός πόλης 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση: Χ 

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία:  

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Η δηµιουργία χώρων στάθµευσης περιφερειακά των οικισµών θα µειώσει τις µηχανοκίνητες µετακινήσεις στο εσωτερικό των 
οικισµών. Το κόστος για την εξασφάλιση χώρων µπορεί να είναι µεγάλο, κυρίως λόγω απαλλοτριώσεων εκτάσεων και 
δευτερευόντως για την κατασκευή των απαραίτητων υποδοµών. Ωστόσο, η επένδυση αυτή, σε συνδυασµό µάλιστα µε παρεµφερή 
έργα, µπορεί να βελτιώσει αισθητά το δηµόσιο χώρο της πόλης αλλά και τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην Καβάλα. 
Παράλληλα στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, αλλά και της βιώσιµης κινητικότητας γενικότερα, προτείνεται η αξιοποίηση υφιστάµενων χώρων 
στάθµευσης εντός της πόλης. Οι χώροι αυτοί έχουν µικρότερη χωρητικότητα συγκριτικά µε τους περιφερειακούς χώρους 
στάθµευσης και χρησιµοποιούνται για την αποφόρτιση του δηµόσιου χώρου από την παρόδια στάθµευση. 
Οι βασικοί στόχοι της προτεινόµενης Πολιτικής Στάθµευσης στο ∆ήµο Καβάλας είναι οι ακόλουθοι: 
- Χρήση οργανωµένων χώρων στάθµευσης εκτός οδού κατά κύριο λόγο για τους εργαζόµενους (υπαλλήλους, καταστηµατάρχες, 

κλπ.) και τους επισκέπτες µε χρέωση που θα αντανακλά το εξωτερικό κόστος της στάθµευσης αυτής και θα δηµιουργεί κίνητρο 
για χρήση δηµοσίων συγκοινωνιών ή άλλων µέσων µεταφοράς εκτός της µεµονωµένης χρήσης ιδιωτικού οχήµατος.   

- Συνεχής και αυστηρή αστυνόµευση της στάθµευσης ώστε να αποθαρρύνεται η παραβατικότητα. 
- Ενηµέρωση και πληροφόρηση των χρηστών για τις διαθέσιµες θέσεις στάθµευσης και το κόστος χρήσης τους. 
- Αξιοποίηση στο µέγιστο δυνατό βαθµό της τεχνολογίας στα ζητήµατα στάθµευσης, τόσο για τους χρήστες όσο και για τον ∆ήµο 

και τους διαχειριστές της στάθµευσης. 

Λογική µέτρου 

Κατασκευή περιφερειακών χώρων στάθµευσης (park and ride) 
Λογική: Οι περιφερειακοί χώροι στάθµευσης θα συµβάλλουν στην αποσυµφόρηση των γειτονιών από την παρόδια στάθµευση, 
ενώ θα χρησιµοποιούνται και από τους επισκέπτες της πόλης οι οποίοι θα συνεχίζουν µε εναλλακτικά µέσα µετακίνησης, 
επιτυγχάνοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνδυασµένων µετακινήσεων. Για την περίπτωση της Καβάλας, οι χώροι τοποθετούνται 
πλησίον σηµαντικών κόµβων/εισόδων της πόλης. Επίσης δίνεται µέριµνα ώστε η περιοχή επιρροής των χώρων αυτών να καλύπτει 
ένα σηµαντικό τµήµα της πόλης. 
Η µελέτη εφαρµογής θα εξετάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και την τεχνοοικονοµική εφικτότητα του έργου. Επίσης η µελέτη 
εφαρµογής θα καθορίσει το τελικό µέγεθος του χώρου στάθµευσης µε βάση και την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης. 
Αξιοποίηση υπαρχόντων χώρων στάθµευσης εντός πόλης 
Λογική: Μεγάλοι ελεύθεροι χώροι µέσα στην πόλη, οι οποίοι µπορούν να αξιοποιηθούν, εκτός του βασικού κέντρου.  
Αναδιαµόρφωση των χώρων, καθορισµός θέσεων στάθµευσης, δηµιουργία λειτουργικής και αναγνώσιµης εισόδου. Θέσπιση ωρών 
λειτουργίας. 

Πεδίο εφαρµογής 

 Κατάργηση χώρου στάθµευσης στη γωνία της παραλιακής (έχει ήδη δροµολογηθεί) 

 ∆ιαχείριση της στάθµευσης στην περιοχή της Παναγίας  
o Εφαρµογή περιορισµών στάθµευσης για τους επισκέπτες – µη κάτοικους  

 Αναδιοργάνωση προσφερόµενης στάθµευσης στην περιοχή του κέντρου  
o  Κατάργηση υπαίθριου χώρου στάθµευσης «Ροδόπη»  
o  Κατάργηση υπαίθριου χώρου στάθµευσης πίσω από το ∆ηµαρχείο  
o Μελέτη και κατασκευή χώρου στάθµευσης σε µία από τις παρακάτω θέσεις:  

 Υπόγειο χώρο στάθµευσης κάτω από το πάρκινγκ «Ροδόπη» – οδό Βενιζέλου  
 Υπόγειο χώρο στάθµευσης κάτω από το πάρκο Φαλήρου – µε τεχνική υπερύψωσης τις επιφάνειας  

 Αναδιοργάνωση προσφερόµενης στάθµευσης εκτός του κέντρου  
o Μελέτη και κατασκευή χώρου στάθµευσης σε µία από τις παρακάτω θέσεις  

  στην περιοχή των Σφαγείων  
  πλησίον της νέας θέσης των υπεραστικών ΚΤΕΛ  

o Αναδιαµόρφωση χώρου στάθµευσης απέναντι από το Βερούλειο Στάδιο 

 Αναβάθµιση / ∆ιαµόρφωση χώρων στάθµευσης σε σταθµούς Park n Ride (5 χώροι) 
o  Χώρος Στάθµευσης Καλαµίτσας  
o  Χώρος Στάθµευσης Βερούλειο  
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o  Νέος υπόγειος χώρος στάθµευσης στο κέντρο  
o  Νέος χώρος στην περιοχή των Σφαγείων  
o  Νέος χώρος πλησίον του σταθµού ΚΤΕΛ  

  ∆ηµιουργία θέσεων στάθµευσης ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. σε περιοχές και σηµεία ενδιαφέροντος (π.χ. park n ride, πλατείες, 
συστάδες χρήσεων αναψυχής και εµπορίου, κ.α.) 

 Μελέτη και εφαρµογή νέας ολοκληρωµένης τιµολογιακής πολιτικής για τη στάθµευση στην Καβάλα (διασφάλιση 
ανταγωνιστικότητας των µεταφορικών µέσων – Ι.Χ. & ΜΜΜ)  

o Καθορισµός εύρους κοµίστρου για στάθµευση εκτός οδού  
o Καθορισµός εύρους κοµίστρου για ελεγχόµενη στάθµευση  
o  Καθορισµός χαρακτηριστικών λειτουργίας σταθµών Park n Ride (Κίνητρα, τιµολόγηση, κ.ά.)  

  ∆ιαχείριση στάθµευσης  
o Εφαρµογές «Έξυπνης πόλης» για τη διαχείριση της στάθµευσης & την πληροφόρηση µετακινουµένων  
o Εφαρµογές «Έξυπνης πόλης» για την αποτελεσµατικότερη συλλογή κοµίστρων & την αστυνόµευση της 

στάθµευσης  

 ∆ηµιουργία πάρκων φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων  

 ∆ηµιουργία 2 χώρων στάθµευσης στο Παληό (στην είσοδο και στην έξοδο του οικισµού επί της οδού Μελίνας Μερκούρη), 2 
χώρων στάθµευσης στη Ν. Καρβάλη (στην είσοδο και στην έξοδο του οικισµού επί της οδού Καβάλας-Ξάνθης), και 1 χώρο 
στάθµευσης στις Κρηνίδες (στην ανατολική είσοδο/έξοδο του οικισµού επί της οδού Αγ. Χριστοφόρου). 

 
Εικόνα 11 - Προτεινόµενοι χώροι στάθµευσης στην Ν. Καρβάλη 
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Εικόνα 12 - Προτεινόµενοι χώροι στάθµευσης στις Κρηνίδες 

 
Εικόνα 13 - Προτεινόµενοι χώροι στάθµευσης Παληού 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Στάδιο 5. Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου δράσης 

 

 26  
 

 
Εικόνα 14 - Προτεινόµενη στάθµευση 

Προτεραιότητα Πολύ Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: 
∆ήµος Καβάλας 
ΟΛΚ (χερσαία ζώνη) 

Υλοποίησης: ∆ήµος Καβάλας, ΟΛΚ 

Εποπτείας: ∆ήµος Καβάλας, ΟΛΚ 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Οργάνωση της στάθµευσης 
+ Μείωση της συµφόρησης 
+ Βελτίωση αποδοτικότητας του συστήµατος 
+ Τιµολόγηση του εξωτερικού κόστους των Ι.Χ. οχηµάτων 
+ Ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών µέσων µετακίνησης 
- Ανάγκη επιπλέον επενδύσεων ή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την ορθή λειτουργία των παρεµβάσεων 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Δίκτυα προσβασιμότητας πεζών & πράσινες διαδρομές (Δ6) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ενίσχυση υποδοµών πεζής µετακίνησης 
Αναβάθµιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 
Ενίσχυση ποδηλάτου 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ ∆ήµου Η.Π. Καβάλας   
(κεφ.7 Παραδοτέο Γ) : 
- Α.1) Περιορισµός της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης 
- Α.3) Βελτίωση των συνθηκών της οδικής ασφάλειας στο σύνολο του ∆ήµου 
- Γ.1) Εξασφάλιση «Προσβασιµότητας για όλους» σε σηµεία ενδιαφέροντος και σε γειτονιές της 

Καβάλας. 
- Γ.2) Ενίσχυση των Ήπιων Μορφών Μετακίνησης (Πεζοί & Ποδηλάτες) για τις µετακινήσεις εντός πόλης 
- Γ.3) Αύξηση του αστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση: Χ 

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία:  

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Οι πράσινες διαδροµές αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας αλλά και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Συµβάλλουν µε αξιοσηµείωτο τρόπο στην ανάδειξη κέντρων, γειτονιών και πόλων έλξης από τις οποίες 
διέρχονται.  
Οι εν λόγω διαδροµές δεν χαρακτηρίζονται από ενιαία διαµόρφωση, αντιθέτως το εκάστοτε τµήµα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. 
Οι συνηθέστερες παρεµβάσεις είναι: ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης, µείωση ορίων ταχύτητας (κατά κύριο λόγο 
30χλµ/ώρα), διαπλάτυνση πεζοδροµίων, αποµάκρυνση ορισµένων θέσεων στάθµευσης, οριοθέτηση και εγκιβωτισµός των 
νόµιµων, ενίσχυση φύτευσης, ειδική µέριµνα για υποδοµή ποδηλάτου, ή συνύπαρξη µε πεζούς ή άλλα οχήµατα, εγκατάσταση 
αστικού εξοπλισµού. 
Οι πράσινες διαδροµές αποτελούν διαδροµές σε ένα αστικό οδικό δίκτυο κατά µήκος των οποίων διαµορφώνονται και επικρατούν 
συνθήκες κατάλληλες για την προώθηση των ήπιων µορφών κινητικότητας. Οι συγκεκριµένες συνθήκες αφορούν στα παρακάτω: 

 ∆ιατάξεις ασφαλούς διάσχισης για πεζούς και ποδήλατα, οι οποίες οφείλουν κατά περίπτωση να διαθέτουν τα εξής 
χαρακτηριστικά 

o Επαρκές πλάτος (ελάχιστο 2,5µ) 
o Επιπλέον πλάτος αντίστοιχο µε το πλήθος κατευθύνσεων όταν διέρχονται ποδήλατα (θέσεις σύνδεσης ποδηλατικών 

δικτύων)  
o Άµεση «κάθετη» διάσχιση της οδού 
o Οριζόντια σήµανση και εµφανής χρωµατισµός στις λωρίδες διάσχισης για πεζούς και ποδηλάτες  
o Γραµµές στάσης οχηµάτων 
o Κατακόρυφη σήµανση  
o Αρχή και Πέρας που οδηγεί στο κέντρο Ράµπας πεζών,  
o Ηχητική σήµανση κ.ά. στοιχεία προσβασιµότητας ευάλωτων χρηστών (συνέργεια µε µέτρο Βελτίωση υποδοµών 

ΑµεΑ) 
o Επαρκής ορατότητα στις κινήσεις της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
o Κατάλληλο φωτισµό στην οδό και τα πεζοδρόµια 
o ∆ιαβάσεις σε κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου 

 Βελτίωση υποδοµών ΑµεΑ 
o ∆ηµιουργία ραµπών και οδηγών τυφλών στα πεζοδρόµια 

 Ο οδηγός τυφλών: 

 να έχει χρωµατική αντίθεση µε το υπόλοιπο πεζοδρόµιο 

 να µην διακόπτεται από µόνιµα ή προσωρινά εµπόδια 

 να µην εκθέτει τους τυφλούς σε κινδύνους (υψοµετρικά εµπόδια, φρεάτια κ.ά) 
 Οι ράµπες πεζών: 

 να ακολουθούν τις ποιοτικές προδιαγραφές για ασφάλεια και άνεση 

 να τοποθετούνται στο κέντρο της διάβασης πεζών 

 να υπάρχει αντίστοιχη ράµπα στην αντίθετη όχθη της οδού 
 Η αποτροπή παράνοµης καταπάτησης οδηγών τυφλών και ραµπών πεζών από άλλες δραστηριότητες 

(παρόδια καταστήµατα, παράνοµη στάθµευση κ.ά.) 

 ∆ηµιουργία ραµπών και οδηγών τυφλών για πρόσβαση στις στάσεις λεωφορείων και ταξί αλλά 
και στα παρακείµενα πεζοδρόµια 

 Έργα διαπλάτυνσης πεζοδροµίων. Κατασκευή νέων πεζοδροµίων ή επισκευή και αντικατάσταση των φθαρµένων µε βέλτιστο 
πλάτος εκατέρωθεν τα 2,05 -2,50µ. και όπου δεν µπορεί να εφαρµοστεί να υπάρχει ελάχιστο πλάτος το 1,65µ και στις δύο 
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πλευρές. Στην έσχατη περίπτωση που ούτε το ελάχιστο όριο δεν µπορεί να τηρηθεί, να υπάρχει τουλάχιστον πλάτος 2,05µ 
από τη µία πλευρά της οδού. 

 Αποτελεσµατικό και ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριακών πινακίδων για πεζούς και ποδηλάτες. 

 Στις περιπτώσεις που επαρκούν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά µπορεί να προβλεφθεί και αποκλειστική υποδοµή για το 
ποδήλατο. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρµοστεί µοντέλο µικτής κυκλοφορίας. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις απαιτείται 
ιδιαίτερη µέριµνα και σχεδιασµός στις διασταυρώσεις. 

 Αναβάθµιση αστικού εξοπλισµού (φωτισµός, παγκάκια, πράσινο κ.ά.) 

 Εγκιβωτισµός των νόµιµων θέσεων στάθµευσης και δηµιουργία Parklets 
Η επιλογή του δικτύου των πράσινων διαδροµών βασίζεται στη σχεδιαστική αρχή σύνδεσης των σηµαντικών χρήσεων γης και των 
σηµείων ενδιαφέροντος, όπως είναι τα σχολικά συγκροτήµατα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι δηµόσιες  υπηρεσίες µε υποδοµές 
ήπιας κινητικότητας που θα είναι προσβάσιµες για όλους.  
Ο τρόπος υλοποίησης των παρεµβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την ανάπτυξη του δικτύου πράσινων 
διαδροµών θα αποτελέσει αντικείµενο µελέτης εφαρµογής που θα εκπονηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο για τις 
συγκεκριµένες οδούς και θα λαµβάνει υπόψη και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού. 

Λογική µέτρου 

∆ηµιουργία πράσινων διαδροµών 
Λογική: Οι πράσινες διαδροµές αποτελούν το βασικό κορµό των εναλλακτικών µετακινήσεων για την πόλη. Εποµένως συνδέουν 
σηµαντικές χρήσεις και πόλους έλξης, όπως σχολεία, αθλητικοί χώροι, πράσινοι χώροι, υδάτινο στοιχείο, κεντρική περιοχή, 
αξιοθέατα κτλ. Για τη δηµιουργία των χώρων αυτών χρησιµοποιήθηκε λογισµικό GIS (shortest path algorithm), όπου τοποθετήθηκε 
το δίκτυο της πόλης, αφαιρέθηκαν οι κεντρικοί άξονες (πρωτεύουσες αρτηρίες) και τα σηµεία ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια έγινε 
χειροκίνητος έλεγχος µε σκοπό τον τελικό καθορισµό των διαδροµών αυτών. Επίσης, έγινε και έλεγχος των στοιχείων του δικτύου 
(π.χ. χρήση πεζοδροµίου, στάθµευση) που εντοπίστηκαν στην υφιστάµενη κατάσταση.  
Οι πράσινες διαδροµές δεν χαρακτηρίζονται από ενιαία διαµόρφωση, αντιθέτως το εκάστοτε τµήµα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. 
Οι συνηθέστερες παρεµβάσεις είναι: ενίσχυση οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης, µείωση ορίων ταχύτητας (κατά κύριο λόγο 
30χλµ/ώρα), διαπλάτυνση πεζοδροµίων, αποµάκρυνση ορισµένων θέσεων στάθµευσης, οριοθέτηση και εγκιβωτισµός των 
νόµιµων, ενίσχυση φύτευσης, ειδική µέριµνα για υποδοµή ποδηλάτου ή συνύπαρξη µε πεζούς ή άλλα οχήµατα, εγκατάσταση 
αστικού εξοπλισµού π.χ. παγκάκια, στάσεις για ποδήλατα. 
Για την περίπτωση της Καβάλας προτείνονται οι παρακάτω σχεδιαστικές αρχές: 

 Σε όλο το µήκος των πράσινων διαδροµών να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες υποδοµές ΑµεΑ δηλαδή: 
o Ράµπες στις διαβάσεις 
o Οδηγός τυφλών 

 Στα σηµεία εµπλοκής µε τη µηχανοκίνητη κυκλοφορίας (διαβάσεις) να πληρούνται τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται 
στο µέτρο 1.1.4 

 Έργα διαπλάτυνσης των πεζοδροµίων έτσι ώστε: 
o Να εξασφαλίζεται βέλτιστο πλάτος εκατέρωθεν τα 2,05 -2,50µ 
o Όπου δεν µπορεί να εφαρµοστεί να υπάρχει ελάχιστο πλάτος 1,65µ και στις δύο πλευρές 
o Στην έσχατη περίπτωση που ούτε το ελάχιστο όριο δεν µπορεί να τηρηθεί, να υπάρχει τουλάχιστον πλάτος 

2,05µ από τη µία πλευρά της οδού 

 Εγκιβωτισµός των νόµιµων θέσεων στάθµευσης και δηµιουργία Parklets 

 Στις περιπτώσεις µε ικανοποιητική διατοµή και δυνατότητα πεζοδροµίων άνω των 2.5µ να τοποθετείται κατάλληλος 
αστικός εξοπλισµός (πληροφοριακές πινακίδες, φωτισµός, έργα πρασίνου, παγκάκια κ.τ.λ.) 

Πεδίο εφαρµογής 

 Αναβάθµιση / βελτίωση των κλιµάκων σε επιλεγµένες διαδροµές  

 Εµπλουτισµός εξοπλισµού για την άνεση των πεζών (π.χ. σηµεία ξεκούρασης, φωτισµός, κάδοι, κρήνες κ.ά.)  

 Ανάπτυξη ενός βασικού και ενιαίου δικτύου προσβασιµότητας το οποίο θα καλύπτει την έκταση της Καβάλας και θα 
συνδέει / ενοποιεί τις υποδοµές για πεζούς (πεζόδροµοι, αστικές αναπλάσεις κ.ά.)  
o µε αναβαθµισµένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και άνεσης για τους ευάλωτους χρήστες της οδού (διευρυµένο ελ. 

πλάτος - 2µ, απουσία εµποδίων, όδευση τυφλών, ράµπες, έξυπνη σηµατοδότηση, κ.ά.)  
o δίνοντας προτεραιότητα στις οδούς: Τενέδου, Καππαδοκίας, Μικράς Ασίας, Γ. Μαρκορά, Λ. Πορφύρα, Χρ. 

Σµύρνης, Εγνατίας, 7ης Μεραρχίας, Θεσσαλονίκης, Κοµνηνών, Ερ. Σταυρού, Τσολάκη-Παλαιολόγου-Κύπρου, 
Οµονοίας, ∆αγκλή, Βρούτου, Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, Σαππαίων, Αµ. Ερυθρού σταυρού, Σάµου, Μυκόνου-Τήνου-
Πάρου, Κύριο οδικό δίκτυο στην ανατολική επέκταση της πόλης.  

o µε σταδιακή επέκταση στο λοιπό οδικό δίκτυο  

 ∆ηµιουργία ανελκυστήρα για την σύνδεση της περιοχής του λιµένα µε την παλιά πόλη 

 Αστική ανάπλαση / Αναβάθµιση υποδοµών πεζών 
o στο παραλιακό µέτωπο στη Ραψάνη 
o στην οδό Θάσου – Σφαγεία 
o στην οδό Πουλίδου  
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o στην οδό Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού (Σαππαίων έως Νεκροταφεία) διαµόρφωση σε ήπιας κυκλοφορίας 

 Ανάπτυξη πράσινων διαδροµών στους οικισµούς Ν. Καρβάλης, Παληού και Κρηνίδων. Συγκεκριµένα: 
o 7,2χλµ πράσινων διαδροµών στη Ν. Καρβάλη που θα διέρχονται από τις οδούς Αντωνιάδου, 28ης Οκτωβρίου, 

Μ.Αλεξάνδρου κ.α. 
o 4,9χλµ πράσινων διαδροµών στις Κρηνίδες που θα διέρχονται από τις οδούς Αγ. Γεωργίου, Μεταξά, 28ης 

Οκτωβρίου, Καραολή, Κολοκοτρώνη κ.ά.  
o 4,4χλµ πράσινων διαδροµών στο Παληό που θα διέρχονται από τις οδούς Στογιαννίδαη, Ελύτη, Αναγνωστάκη κ.ά. 

 

 
 

 
Εικόνα 15 - Πράσινες διαδροµές στη Ν.Καρβάλη 
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Εικόνα 16 - Πράσινες διαδροµές στις Κρηνίδες 

 
Εικόνα 17 - Πράσινες διαδροµές στο Παληό 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: ∆ήµος Καβάλας, ΕΣΑµεΑ 

Υλοποίησης: ∆ήµος Καβάλας 

Εποπτείας: 
∆ήµος Καβάλας 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Ανάδειξη της πεζής µετακίνησης ως κύριου και ασφαλούς τρόπου µετακίνησης 
+ Ασφαλής µετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 
+ Προώθηση "ήπιων" µορφών µετακίνησης 
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+ Τόνωση εµπορικότητας οδών 
+ Προστασία των γειτονιών από υψηλούς φόρτους µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
+ Αστική αναζωογόνηση και αναβάθµιση της αξίας των παρακείµενων ακινήτων 
+ Ενίσχυση προσπελασιµότητας πεζών και ποδηλάτων 
+ Άνετη και ασφαλής µετακίνηση πεζών και ευάλωτων χρηστών 
+ Περιορισµός των οχλήσεων της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
+ Προώθηση καθαρών µορφών µετακίνησης 
+ Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώµατος- Μείωση θέσεων στάθµευσης παρά την οδό 
- Αύξηση χρόνου µετακίνησης µε Ι.Χ. αυτοκίνητο εξαιτίας µειωµένων ταχυτήτων ή ανάγκης εκτέλεσης περιπορείας 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων (Δ7) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ποδήλατο 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ ∆ήµου Καβάλας 
(κεφ.6 Παραδοτέο Γ)  
- Α.1) Περιορισµός της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης 
- Α.3) Βελτίωση των συνθηκών της οδικής ασφάλειας στο σύνολο του ∆ήµου 
- Γ.1) Εξασφάλιση «Προσβασιµότητας για όλους» σε σηµεία ενδιαφέροντος και σε γειτονιές της 

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

πόλης 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση:  

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία:  

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Το ποδήλατο είναι καταλύτης οδικής ασφάλειας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόµων (είτε 
αυτόνοµα είτε ως τµήµα πράσινων διαδροµών) µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά και αποτελεσµατικά στην προώθηση του 
ποδηλάτου αλλά και στην ενίσχυση της βιώσιµης κινητικότητας γενικότερα. Οι λύσεις για τη δηµιουργία ποδηλατοδρόµων 
ποικίλουν, καθώς µπορεί να αποτελούν είτε αποκλειστικές υποδοµές είτε να µοιράζονται τον οδικό χώρο µε άλλους χρήστες π.χ. 
αυτοκίνητα ή πεζούς. Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή του ποδηλάτου στην κυκλοφοριακή πραγµατικότητα θα είναι σηµαντικός 
παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και παράγοντας προσέλκυσης επισκεπτών από γειτονικούς 
οικισµούς. Η επιλογή του δικτύου ποδηλατοδρόµων ακολουθεί αυτή των πράσινων διαδροµών και βασίζεται στην ίδια σχεδιαστική 
αρχή: 

 σύνδεση των σηµαντικών χρήσεων γης και των σηµείων ενδιαφέροντος (τα σχολικά συγκροτήµατα, οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις, δηµόσιες  υπηρεσίες κ.ά. 

Ο τρόπος υλοποίησης των παρεµβάσεων στις οδούς που προτείνονται για την ανάπτυξη του δικτύου ποδηλατοδρόµων θα 
αποτελέσει αντικείµενο µελέτης εφαρµογής που θα εκπονηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο για τις συγκεκριµένες οδούς και θα λαµβάνει 
υπόψη και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Η εν λόγω µελέτη εφαρµογής θα εκπονηθεί µε βάση την 
∆ΥΟ/ΟΙΚ.1920/2016 - ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016, θα προκύψει τι είδους ποδηλατόδροµος χρειάζεται (συνύπαρξη ΙΧ-ποδηλάτη, 
συνύπαρξη πεζού - ποδηλάτου, αποκλειστική υποδοµή κλπ.) καθώς επίσης και ο τρόπος διαµόρφωσης των διαβάσεων 
και των διασταυρώσεων. 

Λογική µέτρου 

Κατασκευή ποδηλατοδρόµου 
Λογική: Η σύνδεση κέντρου µε υπόλοιπα σηµεία της πόλης. Για την χάραξη αυτή ελήφθησαν υπόψη οι κλίσεις, το πλάτος της οδού, 
η ιεράρχηση των οδών καθώς και η πολεοδοµική σηµασία τους. 
Ο ποδηλατόδροµος αυτός θα έχει ενιαία διαµόρφωση, προκειµένου να αποτελέσει τον κορµό του δικτύου. Επίσης ο 
ποδηλατόδροµος αυτός θα αποτελέσει ευκαιρία για συνολική ανάπλαση των οδών που θα διέρχεται. 

Πεδίο εφαρµογής 

 ∆ηµιουργία «εφικτής/ρεαλιστικής» υποδοµής για την ασφαλή και άνετη κίνηση των ποδήλατων & Ε.Π.Η.Ο. (λαµβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της πόλης)  
o Μελέτη και κατασκευή ποδηλατικής υποδοµής κατά µήκος της πόλης (παραλία Καλαµίτσας – Επιβατικός Λιµένας)  
o ∆ιερεύνηση ρεαλιστικών διαδροµών σύνδεσης της περιοχής του Περιγιαλίου µε το κέντρο της πόλης µε ποδηλατική υποδοµή  

 ∆ιαµόρφωση κατάλληλων διατάξεων διάσχισης για ποδηλάτες & Ε.Π.Η.Ο. σε κόµβους και διαβάσεις. Προτεραιότητα στην 
διαµόρφωση των κόµβων:  
o Σ. Βενιζέλου & Τενέδου, Κρυστάλλη & Τενέδου, Φιλαδέλφειας & Τενέδου, Βουλγαροκτόνου & Χρ. Σµύρνης, Φάληρο, Αβέρωφ 

& Ερ. Σταυρού, Αβέρωφ & Ε. Βενιζέλου, ∆οϊράνης & Ε. Βενιζέλου, Ι. ∆ραγούµη & Οµονοίας  

 ∆ηµιουργία δικτύου ποδηλατόδροµων στους οικισµούς Ν. Καρβάλης, Παληού και Κρηνίδων. Συγκεκριµένα: 
o 1,6χλµ ποδηλατόδροµου στη Ν. Καρβάλη που θα διέρχεται από τις οδούς Παπάγου και Επ.οδό Καβάλας-Ξάνθης κ.ά 
o 2,7χλµ ποδηλατόδροµου στις Κρηνίδες που θα διέρχεται από τις οδούς Αγ. Χριστοφόρου, Μακεδονίας, Βύρωνος κ.ά 
o 2χλµ ποδηλατόδροµου στο Παληό που θα διέρχεται από την Επ. Οδό Μελίνας Μερκούρη 
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Εικόνα 18 - Ποδηλατόδροµος στην Καβάλα 

 
Εικόνα 19 - Ποδηλατόδροµος στη Ν. Καρβάλη 
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Εικόνα 20 - Ποδηλατόδροµος στις Κρηνίδες 

 
Εικόνα 21 - Ποδηλατόδροµος στο Παληό 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: ∆ήµος Καβάλας 

Υλοποίησης: ∆ήµος Καβάλας 

Εποπτείας: 
∆ήµος Καβάλας  
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Ανάδειξη του ποδηλάτου ως ασφαλούς µέσου µετακίνησης 
+ Βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους ποδηλάτες 
+ Ενίσχυση προσπελασιµότητας πεζών και ποδηλάτων 
+ Περιορισµός των οχλήσεων της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 
+ Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών λόγω άθλησης και αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος 
+ Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
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- Μείωση θέσεων στάθµευσης παρά την οδό. 

Υποδομή ποδηλάτου σε ορίζοντα 10 ετών: 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναδεικνύεται η σκοπιμότητα διαμόρφωσης ενός 

ενιαίου άξονα ποδηλατικής υποδομής, ο οποίος θα διατρέχει το σύνολο της πόλης της Καβάλας 

παράλληλα με την ακτογραμμή. Στο πλαίσιο αξιολόγησης της παρούσας λύσης προέκυψαν 

σημαντικές δυσκολίες ένταξης της υποδομής του ποδήλατου στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, λόγω των 

περιορισμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κύριων οδικών αξόνων, καθώς και των υψηλών 

κατά μήκος κλίσεων στην περιοχή του Τιμίου Σταυρού & στο Σούγελο.  

Κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων αστικής κινητικότητας εξετάστηκε μια εφικτή τεχνικά 

λύση (σε προκαταρκτικό επίπεδο) η οποία περιλαμβάνει την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Αμ. 

Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να ενταχθεί αποκλειστική υποδομή ποδηλάτου. Στο πλαίσιο της 

διαβούλευσης των εναλλακτικών σεναρίων, οι φορείς και οι πολίτες δεν προτίμησαν τη συγκεκριμένη 

λύση με αποτέλεσμα να δομηθεί ο βασικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων με έμφαση στη Δημόσια 

Συγκοινωνία και το συνεπιβατισμό.  

Ωστόσο, ο Δήμος Καβάλας μπορεί να προχωρήσει στην διαμόρφωση υποδομών ποδηλάτου στην 

ανατολική επέκταση της πόλης, στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης του συνολικού οδικού δικτύου που 

προβλέπει η ρυμοτομία της περιοχής. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη σύνδεση με την ποδηλατική 

υποδομή στην δυτική πλευρά της πόλης (άξονας Καλαμίτσα – Λιμένας), ο Δήμος θα μπορούσε να 

εξετάσει την σκοπιμότητα σύνδεσης των υποδομών με «Λωρίδες ποδηλάτων μη αποκλειστικής 

χρήσης παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία (συνιστώμενη λωρίδα ποδηλατών)» όπως 

αυτές περιγράφονται στο ΦΕΚ - B – 1053/14-4-2016 με τις  
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Ορισμός/Περιγραφή 

Πρόκειται για λωρίδα μη αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων, η οποία διαμορφώνεται στο οδόστρωμα 

και διαχωρίζεται με διακεκομμένη διαγράμμιση από τον διαθέσιμο στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

χώρο. Με την απαραίτητη προϋπόθεση της ασφαλούς κίνησης των ποδηλάτων, η μηχανοκίνητη 

κυκλοφορία έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε αυτήν, όταν απαιτείται από τις παρόδιες χρήσεις ή όταν 

το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας είναι περιορισμένο (≤ 3,00 μ.) και αναγκαστικά τμήμα της 

συνιστώμενης λωρίδας χρησιμοποιείται και από μεγάλα οχήματα. Στη συνιστώμενη λωρίδα 

ποδηλάτων απαγορεύεται η στάθμευση μηχανοκίνητων οχημάτων, ενώ είναι δυνατόν να επιτρέπεται 

η στάση για φορτοεκφόρτωση (τροφοδοσία) και επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών. Η κίνηση των 

ποδηλάτων είναι ομόρροπη (παράλληλη ροή) με αυτήν της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Η 

συνιστώμενη λωρίδα ποδηλάτων δεν διαφέρει από το υπόλοιπο οδόστρωμα ως προς το υλικό 

διάστρωσης, ούτε είναι χρωματισμένη. Κατ' εξαίρεση, χρωματισμός (κόκκινο κεραμίδι) ενδείκνυται σε 

σημεία εμπλοκής με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία ή προς αποφυγή σύγχυσης με την παρόδια 

στάθμευση. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων (Δ8) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Ποδήλατο 

Συνάφεια µε 
Προγράµµατα & 
Στρατηγικές 

- Συγκοινωνιακή προµελέτη –Μελέτη κινητικότητας περιοχής για το έργο «Αποκατάσταση του Παλιού 
Μεντρεσέ στις Καµάρες, επαναχρησιµοποίησή του ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του και ανάπλαση της περιοχής µεταξύ των οδών Παλαιού 
Υδραγωγείου και Λάµπρου Κατσώνη» 

o Εγκατάσταση συστήµατος δηµόσιων κοινόχρηστων ποδηλάτων 
- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆. Καβάλας 2014-2019 
- Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Καβάλας 

o Εξυπηρέτηση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης, µέσω της τροποποίησης των τοπικών 
εξυπηρετήσεων των µετακινήσεων. 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση:  

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία: Χ 

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν άµεσα την καθηµερινότητα και τις ζωές των κατοίκων γενικότερα. Μάλιστα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ρόλο στον τοµέα των µετακινήσεων. Εποµένως, είναι σηµαντικό µία περιοχή, η οποία επιθυµεί να επιτύχει ένα σηµαντικό επίπεδο 
βιώσιµης κινητικότητας, να αξιοποιήσει ορισµένα από αυτά τα εργαλεία.  

Οι πόλεις µπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση του ποδηλάτου για τις σύντοµες διαδροµές, διαθέτοντας µεγάλο αριθµό ποδηλάτων 
άµεσα διαθέσιµο στους δρόµους τους. Ανάλογα µε τη µορφολογία του εδάφους τους µπορεί να επεκταθούν και σε ηλεκτρικά 
ποδήλατα που κινούνται µε πετάλια, για να προωθήσουν τη χρήση τους σε µη ποδηλάτες. 

Τα προγράµµατα κοινόχρηστων ποδηλάτων υπάρχουν εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, αλλά µόνο την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί 
σηµαντικά και εφαρµόζονται σε περισσότερες από 800 πόλεις σε όλο τον κόσµο µεένα παγκόσµιο στόλο που ξεπερνά τα 900.000 
ποδήλατα. 

 

Προγράµµατα κονόχρηστων ποδηλάτων ανά περιοχή, 2000-2012 (Μidgley, Meddin and DeMaio, Yang et al, Shaheen at al.) 

Η ανάπτυξη συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιµο µέτρο για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου 
από κατοίκους και επισκέπτες. Επίσης εµφανίζει καίρια σηµασία για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισµού. Η υλοποίησή του 
απαιτεί µικρό χρόνο και απλές διαδικασίες ωρίµανσης. Επίσης, το κόστος για τον ∆ήµο µπορεί να είναι σχετικά χαµηλό καθώς 
µπορεί η υλοποίησή του να χρηµατοδοτηθεί από Προγράµµατα που υποστηρίζουν δράσεις καινοτοµίας ή να γίνει αποκλειστικά 
από ιδιώτες. 

Λογική µέτρου 

Εγκατάσταση σταθµών bike-sharing 
Λογική: Οι σταθµοί τοποθετούνται σε δηµόσιους χώρους, σε σηµαντικούς πόλους έλξης καθώς και σε κόµβους του δικτύου 
πράσινων διαδροµών. Επίσης έγινε έλεγχος µέσω περιοχών επιρροής 300m (buffer zones), προκείµενου στην 15ετία να καλύπτουν 
όλο τον βασικό ιστό της πόλης. Η σταδιακή τοποθέτησή τους γίνεται σε συνδυασµό µε την επέκταση των πράσινων διαδροµών.  
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Οι σταθµοί bike-sharing θα αποτελούν ιδιαίτερα σηµεία µέσα στην πόλη, τα οποία θα δίνουν στους κατοίκους και επισκέπτες τη 
δυνατότητα χρήσης (ηλεκτρικού) ποδηλάτου ή µέσων µικροκινητικότητας για µικρό χρονικό διάστηµα. Οι σταθµοί αυτοί θα έχουν 
µεταβλητές θέσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες της περιοχής που εξυπηρετούν. Χρειάζεται να γίνει µελέτη εφαρµογής για τον ακριβή 
καθορισµό της θέσης και του µεγέθους των σταθµών. 

Πεδίο εφαρµογής 

 Προσφερόµενες υπηρεσίες κοινόχρηστων ποδηλάτων ή Ε.Π.Η.Ο. 

 ∆ηµιουργία  6 (µικρών) σταθµών bike sharing στη Ν. Καρβάλη (στο παραλιακό  µέτωπο, στην πλατεία/εκκλησία, στους 
νέους χώρους στάθµευσης που προτάθηκαν), 3 στο Παληό (στο παραλιακό µέτωπο) και 5 στις Κρηνίδες (στους 
υφιστάµενους χώρους στάθµευσης, σε αυτούς που προτάθηκαν, στην παιδική χαρά Αλαλούµ και στο γήπεδο της Ν. 
Καρβάλης) 

 Επαναλειτουργία του υφιστάµενου συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλατών 

 Προσθήκη 2 νέων σταθµών στο σύστηµα κοινοχρήστων ποδηλάτων 
o Βερούλειο στάδιο 
o Γήπεδα Καλαµίτσας 

 ∆ιερεύνηση σκοπιµότητας για την προσθήκη επιπλέον 5 σταθµών κοινοχρήστων ποδηλάτων στις θέσεις: 
o Γήπεδο «Ανθή Καραγιάννη» 
o Χώρο στάθµευσης έναν Ι.Ν Κοιµήσεως Θεοτόκου – Παλιά πόλη 
o ∆ηµοτική αγορά 
o Πάρκο στα Ποταµούδια 
o Πάρκο Φαλήρου – Υπόγειος χώρος στάθµευσης 
o Πανεπιστήµιο 

 Νέα ποδήλατα / Ε.Π.Η.Ο. – εισαγωγή Ηλεκτροκίνησης 

 ∆ιερεύνηση συστήµατος Dockless (χωρίς σταθερούς σταθµούς) 

 Προνοµιακό σύστηµα τιµολόγησης και συνδυασµός µε κίνητρα 
 

 
Εικόνα 22 - Προτεινόµενο Σενάριο για τα µέσα αστικής µικροκινητικότητας 
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Εικόνα 23 - Σύστηµα bike-sharing στην Ν. Καρβάλη 

 

Εικόνα 24 - Σύστηµα bike-sharing στις Κρηνίδες 
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Εικόνα 25 - Σύστηµα bike-sharing στο Παληό 

Προτεραιότητα Χαµηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: 
∆ήµος Καβάλας 
ΟΛΚ(χερσαία ζώνη) 

Υλοποίησης: 
∆ήµος Καβάλας 
Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Εποπτείας: ∆ήµος Καβάλας 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Ανάδειξη του ποδηλάτου ως κύριο και ασφαλές µέσο µετακίνησης 
+ Αύξηση του ποσοστού µετακίνησης µέσω ποδηλάτου 
+ Μείωση διάρκειας µετακινήσεων για µικρές αποστάσεις 
+ Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων (Δ9) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Πεζή µετακίνηση 
Οδική ασφάλεια 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ ∆ήµου Καβάλας   
(κεφ.6 Παραδοτέο Γ)  
- Α.3) Βελτίωση των συνθηκών της οδικής ασφάλειας στο σύνολο του ∆ήµου 
- Γ.1) Εξασφάλιση «Προσβασιµότητας για όλους» σε σηµεία ενδιαφέροντος και σε γειτονιές της 

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

πόλης 
- Γ.3) Αύξηση του αστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων 
- ∆.3) Συστηµατική & στοχευµένη ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και παρακίνηση των πολιτών για 

χρήση βιώσιµων µορφών µετακίνησης 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση: Χ 

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία:  

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Οι µετακινήσεις των µαθητών αποτελούν µια σηµαντική πρόκληση για κάθε ∆ήµο, καθώς επηρεάζουν δυναµικά την λειτουργία του 
οδικού δικτύου. Τα σχολεία αποτελούν τόπους συνάντησης παιδιών από διαφορετικές γειτονιές της πόλης. Ωστόσο, η υφιστάµενη 
κατάσταση που δίνει προτεραιότητα στην κίνηση του αυτοκινήτου, αποθαρρύνει τους µαθητές και τις µαθήτριες να προσεγγίζουν 
το σχολείο µε περπάτηµα ή ποδήλατο.  
Η διαµόρφωση σχολικών δακτυλίων είναι ένα µέτρο που µπορεί να σχηµατίσει ευνοϊκές, για τα παιδιά, κυκλοφοριακές συνθήκες 
ασφαλούς και άνετης µετακίνησης από και προς τα σχολικά συγκροτήµατα. 
Η σηµαντικότερη παράµετρος για την αλλαγή του τρόπου µετακίνησης των µαθητών είναι το επίπεδο ασφάλειας στις οδούς 

περιµετρικά του σχολικού συγκροτήµατος. Οι εν λόγω οδοί θα πρέπει να διαθέτουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών προκειµένου να 

δηµιουργούν σε µαθητές και γονείς το αίσθηµα της ασφαλούς µετακίνησης. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι: 

 Χαµηλές (έως µηδενικές) ταχύτητες µηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

 Πεζοδρόµια / Πεζόδροµοι που επιτρέπουν την άνετη κίνηση των µαθητών (πλάτος, επιφάνειας κίνησης, φωτισµός, φυτεύσεις 

κ.ά.) 

 Ασφαλείς διατάξεις διάσχισης της οδού προς το σχολείο 

o Επαρκής ορατότητα πεζού 

o Κατάλληλη υποδοµή διάβασης 

o Προτεραιότητα στην κίνηση του πεζού 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά µπορούν να επιτευχθούν µε µια σειρά ενεργητικών (ρυθµιστική σήµανση, ενηµέρωση, σχολικός 

τροχονόµος κ.ά.) και παθητικών (αλλαγή επιφάνειας οδοστρώµατος, πεζοδρόµηση, αύξηση πλάτους πεζοδροµίων κ.ά.) µορφών 

παρέµβασης στις οδούς περιµετρικά των σχολικών συγκροτηµάτων. 

Οι συνηθέστερες παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε οδούς περιµετρικά των σχολικών συγκροτηµάτων προκειµένου να 

βελτιώσουν την ασφάλεια στην µετακίνηση των µαθητών περιγράφονται στις «Τεχνικές οδηγίες κυκλοφοριακών παρεµβάσεων στο 

αστικό περιβάλλον για την εφαρµογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτηµάτων και περιοχές αυξηµένης κίνησης (µείωση του 

ορίου ταχύτητας, πεζοδροµήσεις, δηµιουργία διαβάσεων και αναβάθµιση των υπαρχόντων διαβάσεων, διασφάλιση συνθηκών 

ορατότητας των πεζών και των διερχόµενων οχηµάτων κ.ά.) στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, Σεπτέµβριος 2013» του 

Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι 

Λογική µέτρου 

∆ηµιουργία σχολικών δακτυλίων προστασίας 
Λογική: ∆ηµιουργούνται κυκλικές περιοχές ακτίνας 100m περιµετρικά των σχολείων µε λογισµικό GIS. Η ακτίνα αυτή είναι σύµφωνη 
µε το µέγεθος της πόλης και επιτρέπει την άρτια προστασία του σχολείου καθώς και τη δηµιουργία ενός αισθήµατος ασφάλειας 
γύρω από αυτό.  
Εντός των συγκεκριµένων ζωνών προτείνεται η µείωση των ορίων ταχύτητας, η τοποθέτηση ειδικής σήµανσης που προειδοποιεί 
για την ύπαρξη σχολικής εγκατάστασης, η πύκνωση των διαβάσεων, η λήψη απαραίτητων προστατευτικών µέτρων για τις εισόδους 
των σχολείων, τµηµατικές πεζοδροµήσεις, αισθητικές παρεµβάσεις, κ.α.. 
Ειδικότερα, για την περίπτωση των σχολικών εγκαταστάσεων στην πόλη της Καβάλας προτείνεται η ανάπτυξη των παρακάτω 
µέτρων στις οδούς που βρίσκονται σε ακτίνα 100µ από το εξεταζόµενο κτήριο: 

 Το ελάχιστο πλάτος πεζοδροµίου να είναι 1,5µ. Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη ρυµοτοµία των τοπικών οδών των οικισµών 

για την περίπτωση του ∆ήµου προτείνεται τουλάχιστον το ένα πεζοδρόµιο να πληροί το ελάχιστο πλάτος. 

 Ανάπτυξη προεξοχών πεζοδροµίου στα άκρα των οδικών τµηµάτων σε βάρος υφιστάµενων θέσεων στάθµευσης 
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o ∆ηµιουργία χώρου για ράµπα 

o Εξασφάλιση καλύτερης ορατότητας και ελέγχου 

o Ύπαρξη επαρκούς χώρου αναµονής επί του πεζοδροµίου, πριν την διάσχιση της οδού 

 Χωροθέτηση διαβάσεων στο κέντρο των προεξοχών πεζοδροµίου 

 Εγκατάσταση κατακόρυφης προειδοποιητικής σήµανσης 

 Μετατροπή όλων των οδών τοπικού χαρακτήρα εντός του δακτυλίου σε οδούς µε µέγιστη ταχύτητα 30 km/h  

Η επιλογή των τελικών παρεµβάσεων σε κάθε οδικό τµήµα αποτελεί αντικείµενο µελέτης εφαρµογής που θα λαµβάνει υπόψη το 
σύνολο των παρεµβάσεων που προβλέπει το ΣΒΑΚ για την εξεταζόµενη οδό, την ιεράρχηση της στο δίκτυο και ενδεχόµενα επιπλέον 
χαρακτηριστικά αισθητικής/ λειτουργικής αναβάθµισης που µπορούν να ενσωµατωθούν 

Πεδίο εφαρµογής 

 ∆ηµιουργία σχολικών δακτυλίων για το σύνολο των σχολικών συγκροτηµάτων του ∆ήµου  
o Οι σχετικές παρεµβάσεις για τα σχολικά συγκροτήµατα στην περιοχή της Παναγίας, θα ενσωµατωθούν στις 

αστικές/αναπλάσεις του άξονα της οδού Παυλίδου 

 Οργάνωση και εφαρµογή των σχολικών διαδροµών  

 Βελτίωση της προσβασιµότητας ΑµεΑ / πεζών σε κτίρια ενδιαφέροντος και σε γειτονιές 

 Παρεµβάσεις σε ακτίνα 250µ γύρω από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του Παληού, των Κρηνίδων και της Ν. Καρβάλης 

 
Εικόνα 26 - Προτεινόµενες παρεµβάσεις σε σχολεία 
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Εικόνα 27 - Ζώνη προστασίας σχολικών συγκροτηµάτων Νέας Καρβάλης 

 

Εικόνα 28 - Ζώνη προστασίας σχολικών συγκροτηµάτων Κρηνίδων 
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Εικόνα 29 - Ζώνη προστασίας σχολικών συγκροτηµάτων Παληού 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Απαιτούµενη Ωριµότητα 

Α) Μελέτη σκοπιµότητας  

Β) ∆ιαδικασίες Θεσµικού πλαισίου  

Γ) Οριστική Μελέτη/ Ολοκλήρωση Χωροθέτηση της παρέµβασης X 

∆) Εγκρίσεις προ εφαρµογής (π.χ. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση) X 

Ε) Άδειες εκτέλεσης παρεµβάσεων Χ 

Στ) ∆ιαδικασία ∆ηµοπράτησης X 

Άλλη δράση ωριµότητας:  

Βήµατα Υλοποίησης Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια 

Μελέτες ωρίµανσης / µεµονωµένο ή οµάδα σχολικών συγκροτηµάτων 
Υλοποίηση παρεµβάσεων στην υποδοµή περιµετρικά του σχολείου / µεµονωµένο ή οµάδα 
σχολικών συγκροτηµάτων 

3 έως 6 µήνες 
 
3 έως 6 µήνες 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: 
∆ήµος Καβάλας 
Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
Σύλλογοι Γονέων & Κηδεµόνων 

Υλοποίησης: ∆ήµος Καβάλας 

Εποπτείας: 
∆ήµος Καβάλας 
Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
Σύλλογοι Γονέων & Κηδεµόνων 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Βελτίωση της ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης των µαθητών στα σχολικά συγκροτήµατα εντός και εκτός σχολικού 
ωραρίου ( π.χ. για απογευµατινή άθληση) 
+ Προώθηση της πεζή µετακίνησης ως κύριο µέσο µετάβασης στο σχολείο  
+ Αστική αναζωογόνηση γειτονιών περιµετρικά των σχολείων 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Υποστήριξη της δημόσιας συγκοινωνίας (Δ10) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

∆ηµόσιες συγκοινωνίες 
Πληροφόρηση 
Αστικό περιβάλλον 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Καβάλας  
(κεφ.6 Παραδοτέο Γ)  
- Α.1) Περιορισµός της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης 
- Α.3) Βελτίωση των συνθηκών της οδικής ασφάλειας στο σύνολο του ∆ήµου 
- Β.1) Αναβάθµιση στόλου δηµοσίων µέσων µεταφοράς µε ευέλικτα και αποδοτικά οχήµατα, πλήρως 

προσβάσιµα από τις ευάλωτες οµάδες 
- Β.2) Εξορθολογισµός των δροµολογίων, των συχνοτήτων και της κάλυψης της ∆ηµόσιας Αστικής 

Συγκοινωνίας στην Καβάλα 
- Β.3) Βελτίωση της ασφάλειας και της προσβασιµότητας των στάσεων και των σταθµών ΜΜΜ 
- Γ.1) Εξασφάλιση «Προσβασιµότητας για όλους» σε σηµεία ενδιαφέροντος και σε γειτονιές της Καβάλας. 
- ∆.1) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
- ∆.2) Ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων για την αποτελεσµατική πληροφόρηση και καθοδήγηση κατοίκων 

και επισκεπτών 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση: Χ 

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία: Χ 

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Η αναβάθµιση των δηµοσίων συγκοινωνιών είναι ένα από τα κυριότερα µέτρα ενός ΣΒΑΚ που µπορεί να µεταβάλει τις συνθήκες 
του δικτύου. Οι δηµόσιες συγκοινωνίες είναι το µέσο που µπορεί να αντικαταστήσει την χρήση των αυτοκίνητων Ι.Χ., χωρίς να 
επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, ενώ αποτελεί κύρια λύση για συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες (π.χ. ηλικιωµένους, άτοµα 
µε δυσκολίες µετακίνησης κ.ά.).  

Στην Καβάλα, οι δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες εκτελούνται από την εταιρεία «Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας». Τα δροµολόγια κυρίως 
συνδέουν το κέντρο µε τις γειτονιές της πόλης.  

Στόχος του ΣΒΑΚ είναι να αυξήσει το ποσοστό µετακινήσεων µε δηµόσιες συγκοινωνίες και να αναβαθµίσει σηµαντικά την 
προσφερόµενη εξυπηρέτηση µέσω:  

(α) της αναβάθµισης της ποιότητας των υποδοµών (στάσεων, τερµατικών σταθµών), 
(β) της βελτίωση της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης, 
(γ) του εκσυγχρονισµού του στόλου 
(δ) της δηµιουργίας ενός φιλικού µέσου για τους επισκέπτες της πόλης. 
 
Τα προτεινόµενα µέτρα για την αστική συγκοινωνία στο ΣΒΑΚ του ∆ήµου Καβάλας συνοψίζονται ως εξής: 
 
- Εφαρµογή DRT δηµοτικής συγκοινωνίας σε δροµολόγια χαµηλής επιβατικής κίνησης  

Ένα σύστηµα Demand-Responsive Transport (DRT) αποτελεί ένα ευέλικτο µέσο µετακίνησης το οποίο προσαρµόζεται στην ζήτηση 
των χρηστών του. Αποτελεί µια µορφή αστικής συγκοινωνίας η οποία έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα σχετικά µε την οικονοµική και 
περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Οι γενικές αρχές λειτουργίας του συστήµατος περιλαµβάνουν τα εξής: 

- Κέντρο επικοινωνίας (τηλεφωνικό, ψηφιακό κέντρο µηνυµάτων, κ.ά.) 
- Συλλογή αιτήσεων για µετακινήσεις  
- Σχηµατισµός ειδικών δυναµικών δροµολογίων 
- Ενηµέρωση επιβατών και εκτέλεση των δροµολογίων 
- Σύγχρονα οχήµατα χαµηλών εκποµπών άνθρακα 

Για την περίπτωση της Καβάλας και των περιµετρικών οικισµών µε χαµηλή ζήτηση για µετακινήσεις, προτείνεται η διενέργεια 
µελέτης σκοπιµότητας που θα διερευνά την οικονοµική βιωσιµότητα ενός συστήµατος ανταποκρινόµενου στη ζήτηση (DRT-
Demand-Rensponsive Transport). Εκτιµάται ότι η προσφορότερη µορφή DRT για τις ανάγκες της περιοχής είναι της µορφή 
«Destination Specific DRT” (Many to one), ωστόσο η µελέτη σκοπιµότητας θα καταλήξει στο τελικό µοντέλο λειτουργίας. 
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Σύστηµα λειτουργία υπηρεσιών DRT PersonalBus, στην πόλη της Φλωρεντίας 

 
Λεωφορείο συστήµατος DRT Allobus, στην πόλη Αόστα της Ιταλίας 

- Αναβάθµιση του εξοπλισµού στο σύνολο των στάσεων  

1) Την αξιολόγηση των θέσεων των υφιστάµενων στάσεων, καθώς και όσων νέων στάσεων προκύψουν µετά από πιθανή 
αναδιάρθρωση της δηµόσιας συγκοινωνίας, ως προς την ασφάλεια και την χρηστικότητα τους . Η νέα χωροθέτηση των στάσεων 
(εάν χρειαστεί) θα γίνει µε κύρια κριτήρια την ασφάλεια των µετακινουµένων και την καλύτερη κάλυψη, προσπελασιµότητα και 
εξυπηρέτηση του πληθυσµού. 

2) Την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών των στάσεων. Οι στάσεις αποτελούν στοιχεία αστικού εξοπλισµού που 
προβάλλονται έντονα. Συνεπώς, η κατάλληλη διαµόρφωση και αρχιτεκτονική τους µπορεί να δώσει νέο χαρακτήρα σε µια πόλη. 
Τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα σε µια στάση δηµόσιας συγκοινωνίας είναι: 

o Η σήµανση της θέσης της στάσης µε παρουσία πινακίδας. 
o Η αναγραφή του ονόµατος (και του κωδικού) της στάσης. 
o Η εξασφάλιση της ανεµπόδιστης επιβίβασης/αποβίβασης των µετακινουµένων (απαγόρευση στάθµευσης κοντά στη 

στάση, διαµόρφωση εσοχής πεζοδροµίου, κ.ά.) 

Στις στάσεις µε µεγάλη επιβατική ζήτηση, επιπλέον χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι: 

o Το προστατευτικό σκέπαστρο προκειµένου να είναι εφικτή η αναµονή των µετακινουµένων υπό δύσκολες καιρικές 
συνθήκες. 
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o Το πρόγραµµα δροµολογίων και/ή η εκτιµώµενη άφιξη του οχήµατος στην κάθε στάση. 
o Μικρό πλήθος θέσεων για καθηµένους, για µετακινούµενους που επιβαρύνονται από υπερβολική ορθοστασία. 

3) Την τελική διαµόρφωση των σηµείων των στάσεων 

Τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στις διατάξεις πληροφόρησης των στάσεων (στύλοι, πινακίδες, πλαίσια ανακοινώσεων κ.ά.) 
είναι : 

o Το όνοµά κάθε διερχόµενης γραµµής από την στάση 
o Οι κατευθύνσεις της γραµµής 
o Οι συχνότητα και τα ωράρια της γραµµής 

Οι διατάξεις πληροφόρησης θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
o Αναγνωρίσιµα – να µπορούν να εντοπιστούν από απόσταση. 
o Κατάλληλη θέση, υλικά-χρώµατα & γραµµατοσειρά ώστε µπορούν να διαβαστούν από όλες τις ηλικίες και από άτοµα µε 

περιορισµένη όραση. 
o Σαφές και επικαιροποιηµένο περιεχόµενο 

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

Αποτελεί βασικό µέτρο για την αύξηση των συλλογικών µετακινήσεων και τη µείωση της εξάρτησης από το ΙΧ. Η υλοποίησή του 
απαιτεί συνεργασία µε το τοπικό σωµατείο ταξί. 

- Εγκατάσταση έξυπνων στάσεων µε σύστηµα τηλεµατικής για εύκολη πληροφόρηση των χρηστών 

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης νέων και ευφυών τεχνολογιών, προτείνεται η εγκατάσταση συστήµατος τηλεµατικής. Το εν λόγω 
σύστηµα θα ενισχύσει σηµαντικά την εξυπηρέτηση των χρηστών, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της δηµόσιας συγκοινωνίας.  

Η πληροφόρηση στις στάσεις είναι ένα σηµαντικό στοιχείο που αναδεικνύει την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών από 
ένα σύστηµα αστικής συγκοινωνίας. Η πληροφόρηση είναι απαραίτητο στοιχείο στους τερµατικούς σταθµούς, σε στάσεις που 
διέρχονται περισσότερες της µιας γραµµές και σε στάσεις µε υψηλό φόρτο επιβατών. 

- ∆ηµιουργία λεωφορειακών γραµµών δηµοτικής συγκοινωνίας (mini-bus/on-demand) 

Η λύση µιας on-demand (βασισµένη στη ζήτηση) διαχείρισης των διαδροµών της δηµόσιας συγκοινωνίας, θα συνεισφέρει 
σηµαντικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας του µεταφορικού συστήµατος του ∆ήµου Καβάλας. 

- Αγορά ηλεκτροκίνητων οχηµάτων δηµόσιας συγκοινωνίας. 

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί µία νέα τάση στο πεδίο των αστικών µεταφορών. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η σταδιακή µετάβαση 
προς τέτοιου είδους οχήµατα µε σκοπό την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και την γενικότερη προστασία του 
περιβάλλοντος.  

Λογική του µέτρου 

Το παρόν µέτρο αποτελεί ουσιαστικά µία δέσµη παρεµβάσεων, εργαλείων και δράσεων οι οποίες θα βελτιώσουν τη λειτουργία και 
κατ’ επέκταση την ποιότητα του συστήµατος δηµόσιας συγκοινωνίας στην πόλη της Καβάλας.  

Η βασική λογική είναι να αναβαθµιστούν οι υπηρεσίες εντός της πόλης µέσα από αύξηση δροµολογίων και πύκνωση της κάλυψης 
της περιοχής. Επίσης είναι κρίσιµο να εφαρµοστεί και η λύση της δηµόσιας συγκοινωνίας ανταποκρινόµενης στη ζήτηση η οποία 
θα αυξήσει την προσβασιµότητα όλων των γειτονιών µέσα στον αστικό ιστό και ιδιαίτερα περιοχών µε µειωµένη εξυπηρέτηση 
σήµερα. Μάλιστα, προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά τα ταξί. Ακόµα, το παρόν µέτρο εµπεριέχει την 
αναβάθµιση όλων των στάσεων καλύτερο εξοπλισµό και υπηρεσίες τηλεµατικής.  

Εκτός των ορίων της πόλης κρίνεται σκόπιµο να διερευνηθεί το καθεστώς και οι συνθήκες λειτουργίας της δηµόσιας συγκοινωνίας 
(αστικό ή υπεραστικό ΚΤΕΛ) στη σύνδεση της πόλης µε τρεις γειτονικούς οικισµούς που έχουν καθηµερινή αλληλεπίδραση µε την 
Καβάλα, ήτοι Νέα Καρβάλη, Παληό και Κρηνίδες. Μέσα από έναν συνεπή καθορισµό του χαρακτήρα των συνδέσεων αυτών 
(υπεραστικών ή αστικών) θα µπορέσει η δηµόσια συγκοινωνία να ισχυροποιήσει τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, 
προσελκύοντας περισσότερους χρήστες.  

Πεδίο εφαρµογής 

 Ολοκληρωµένο πλαίσιο µετακίνησης του σταθµού Υπεραστικών ΚΤΕΛ εκτός κέντρου.  
o ∆ιερεύνηση καταλληλότερης τοποθεσίας µετέγκαταστασης του σταθµού των υπεραστικών ΚΤΕΛ, λαµβάνοντας 

υπόψη των πολεοδοµικό σχεδιασµό, συνάρτηση των επιπτώσεων στο συγκοινωνιακό σύστηµα της πόλης.  
o Ορισµός και κατάλληλη διαµόρφωση συγκεκριµένων θέσεων επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών για τις γραµµές 

του υπεραστικού ΚΤΕΛ που διέρχονται εντός πόλης (π.χ. Νοσοκοµείο, παλιός τερµατικός σταθµός, κ.ά.).  
o ∆ιερεύνηση και σύνδεση της νέας θέσης του σταθµού ΚΤΕΛ µε το κέντρο της πόλης µέσω αστικής συγκοινωνίας  
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 Βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των στάσεων αστικής συγκοινωνίας, µε προτεραιότητα στις γειτονιές 
της πόλης.  

 Αναβάθµιση των πεζοδροµίων που οδηγούν σε στάσεις ΜΜΜ.  

 ∆ιερεύνηση ριζικής αναδιοργάνωσης του συστήµατος αστικής συγκοινωνίας της Καβάλας.  
 Άξονας Καλαµίτσα – Λιµάνι  
 Άξονας Ανθή Καραγιάννη - Λιµάνι  

o ∆ηµιουργία κυκλικών δροµολογίων για την εξυπηρέτηση των πολεοδοµικών ενοτήτων.  
o ∆ηµιουργία κυκλικής γραµµής (Minibus – τουριστικός χαρακτήρας) για σύντοµες µετακινήσεις εντός κέντρου και 

στην περιοχή της Παναγίας. (Κ12) 

 Αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών  
o Ανανέωση στόλου αστικής συγκοινωνίας µε ευέλικτα, προσβάσιµα & σύγχρονα οχήµατα.  
o Προοδευτική εισαγωγή ηλεκτροκίνησης και οχηµάτων χαµηλών ρύπων.  
o ∆ιερεύνηση προσφορότερων µορφών βελτίωσης της συνδεσιµότητας µε ΜΜΜ µεταξύ της Καβάλας και Παληού, Ν. 

Καρβάλης και Κρηνίδων.  

 Επαναλειτουργία και εκσυγχρονισµός του «έξυπνου» συστήµατος πληροφόρησης επιβατών  

 Επέκταση της «Αστικής περιοχής» για την καθιέρωση αστικής επιβατικής συγκοινωνίας – Εξυπηρέτηση σηµαντικών 
περιαστικών πόλων µετακινήσεων µε αστική συγκοινωνία. 

 Βελτίωση δροµολογίων ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας µεταξύ Καβάλας και α) Κρηνίδων β)Ν.Καρβάλης γ)Παληού 

 Ανάπτυξη δροµολογίων βάσει της ζήτησης (on demand) στις Κρηνίδες 
 

Μακροπρόθεσµες παρεµβάσεις (>10 έτη) 
 ∆ιερεύνηση σκοπιµότητας ανάπτυξης µέσου σταθερής τροχιάς (τραµ) στον άξονα Καλαµίτσα – Στάδιο Ανθή 

Καραγιάννη. (Αναβάθµιση / αντικατάσταση των 2 κύριων γραµµών αστικής συγκοινωνίας)  

 ∆ιερεύνηση βέλτιστου τρόπου σύνδεσης της Καβάλας µε το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο 
(Συνυπολογίζοντας τη σύνδεση του εµπορευµατικού λιµένα που προβλέπεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Μεταφορών της Ελλάδας, 2019 - RA-Infra 8)  

o ∆ιερεύνηση εναλλακτικών τρόπων σύνδεσης (χαράξεων) σε προκαταρκτικό επίπεδο 
(διαµόρφωση εφικτών λύσεων π.χ. στην περιοχή του Αµυγδαλεώνα, στο ανατολικότερο άκρο της 
πόλης – κοντά στον εµπορικό λυµένα, κ.ά.) 

o Ποιοτική & ποσοτική αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης τερµατικού σταθµού 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ και των απαιτούµενων συνδέσεων & των επιπτώσεων αυτών στην λειτουργία 
της πόλης. Συνυπολογισµός της επαρκούς σύνδεσης του σταθµού µε την πόλη µέσω κατάλληλης 
γραµµής Αστικής συγκοινωνίας 

o Σταδιακή ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της µελέτης στα κείµενα στρατηγικού σχεδιασµού της 
πόλης (πολεοδοµικά, οικονοµικά, κλπ) προκείµενου να υπάρξει µελετητική ωριµότητα σε 
µεσοπρόθεσµο ορίζοντα 

Πίνακας 1 - Ενδεικτική αναδιάρθρωση γραµµών αστικής συγκοινωνίας 
 

Όνομα Περιγραφή διαδρομής Συνάφεια 

Α. Λιµάνι - Καλαµίτσα 
Μετάβαση: Ερυθρού σταυρού, Χρ. Σµύρνης, Τενέδου 
Επιστροφή: Τενέδου, Χρ. Σµύρνης, Ερυθρού Σταυρού 

-:- 

Β: Λιµάνι – Νέα ΚΤΕΛ 
Μετάβαση: Κουντουριώτου, Αµ. Ερυθρού Σταυρού, Νεκροταφείων 
Επιστροφή: Νέο δίκτυο Περιγιαλίου,, Αµ. Ερ. Σταυρού, Σαππαίων, Γαλ. 
∆ηµοκρατίας, Οµονοίας, Ι. ∆ραγούµη, Βενιζέλου, Ερυθρού σταυρού 

11. Ν. 
Νοσοκοµείο - 
Περιγιάλι 

Κ1. Καλαµίτσα 
Κυκλικό: Σοφ. Βενιζέλου, Μικρας Ασίας, Καππαδοκίας, Εύξεινου πόντου, 
Τραπεζούντας, Παφλαγονίας, Καππαδοκίας, Φαναρίου, 

8. Καλαµίτσα - 
Μπατής 

Κ2. Πανεπιστήµια 
Κυκλικό: Σοφ. Βενιζέλου, Προφύρα, 25ης Μαρτίου, Λαµίας, Πρεβέζης, Χώρος 
Πανεπιστηµίου, Ιωαννίνων, 25ης Μαρτίου, Προφύρα, Σοφ. Βενιζέλου 

4. Κηπούπολη - 
ΤΕΙ 

Κ3. Στρατόπεδο 
Κυκλικό: Χρυσ. Σµύρνης, Ιοκάστης, 25ης Μαρτίου, Σοφ. Βενιζέλου, Χρυσ. 
Σµύρνης, 

4. Κηπούπολη - 
ΤΕΙ 

Κ4. Μεταµόρφωση 
Κυκλικό: Χρυσ. Σµύρνης, Σέκερη, Περγάµου, Ακρίτα. Εγνατίας, Μακεδονίας, 7ης 
Μεραρχίας, Θράκης, Εγνατίας, Ναυπλίου, 7ης Μεραρχίας, Χρυσ. Σµύρνης. 

 

Κ5. Αγ. Ιωάννης 
Κυκλικό: Αβέρωφ, Βενιζέλου, ∆αγκλή, Τσολάκη, Αρ. Στάνη, Θεσσαλονίκης, 7ης 
Μεραρχίας. Ερυθρού Σταυρού 

1. Βύρωνας - 
Καλλιθέα 

Κ6. Ποταµούδια 
Κυκλικό: Κουντουριώτη, Οµονοίας, Ρωµανού, Τσολάκη, Ορέστου,Σαπφούς, 
Αµισού, Περσεφόνης, Αρτέµιδος, Ασπασίας, Τσολάκη, ∆αγκλή, Βενιζέλου 

 

Κ7. Χωράφα - προφ. 
Ηλίας 

Κυκλικό: Κουντουριώτη, Ελ. ∆ηµοκρατίας, Καβαλιώτου, Μέξη, Παστέρ, 
Αστεριάδου, Σερδαρόγλου, Τσολάκη, ∆αγκλή, Βενιζέλου 

6. Προφήτης 
Ηλίας 
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Κ8. Λιµάνι - Σφαγεία 
Κυκλικό: Κουντουριώτου, Αµ. Ερυθ. Σταυρού, Σαππαίων, Φαβιέρου, 
Περικλέους, Κολοκοτρώνη, Κουντουριώτη 

 

Κ9.  Περιγιάλι Κυκλικό: Νέο οδικό δίκτυο Περιγιαλίου,  

Κ10. Λιµάνι - 1ο ΓΕΛ 
Μετάβαση: Κουντουριώτη, Οµονοίας, Ρωµανού, Τσολάκη, Σερδάρογλου, 
Αστεριάδου, Παστέρ, Χαλεπά, Μαυροµιχάλη 
Επιστροφή: Μαυροµιχάλη, Χαλεπά, Παστέρ, Τσολάκη, ∆αγκλή, Βενιζέλου. 

 

Κ11. Νοσοκοµείο  
Μετάβαση: Ερυθρού Σταυρού, 7ης Μεραρχίας, 
Επιστροφή: 7ης Μεραρχίας, Ερυθρού Σταυρού 

11.Ν. 
Νοσοκοµείο - 
Περιγιάλι 

Κ12 Παναγία - Κέντρο 
Κυκλικό: ∆αγκλή, Ερυθρού Σταυρού, Βενιζέλου, Πουλίδου, Μεχµέτ Αλή, 
Ανθεµίου, Ιουστινιανού, Οµονοίας 

 

 

 
Εικόνα 30 - Παρεµβάσεις για µετακινήσεις στη δηµόσια συγκοινωνία 
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Εικόνα 31 - Ενίσχυση δροµολογίων ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας (Αστική/Υπεραστική) 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: 

∆ήµος Καβάλας 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
Αστικό ΚΤΕΛ 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ 

Υλοποίησης: 
∆ήµος Καβάλας  
Αστικό ΚΤΕΛ 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ 

Εποπτείας: 
∆ήµος Καβάλας  
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Βελτίωση της λειτουργίας της αστικής συγκοινωνίας 
+ Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των µετακινουµένων  
+ Ανάδειξη δηµόσιας συγκοινωνίας ως µέσο ανταγωνιστικό προς το Ι.Χ. 
+ Βελτίωση εξυπηρέτησης για µετακινούµενους χωρίς αυτοκίνητο ή/και µε χαµηλό εισόδηµα 
+ Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Πολεοδομικές παρεμβάσεις (Δ11) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Αστικό περιβάλλον 
Αναπλάσεις 

Στρατηγικοί 
Στόχοι ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Καβάλας  
(κεφ.6 Παραδοτέο Γ)  
- Α.1) Περιορισµός της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης 
- Γ.2) Ενίσχυση των Ήπιων Μορφών Μετακίνησης (Πεζοί & Ποδηλάτες) για τις µετακινήσεις εντός πόλης 
- Γ.3) Αύξηση του αστικού πρασίνου και των ελεύθερων χώρων 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση: Χ 

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία: Χ 

Περιεχόµενο και Χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Τα πολεοδοµικά µέτρα αποτελούν µία ιδιαίτερη κατηγορία των µέτρων του ΣΒΑΚ καθώς συνδέουν την πολεοδοµική µε την 
κυκλοφοριακή διάσταση, που περιγράφουν τα υπόλοιπα µέτρα του ΣΒΑΚ. Μάλιστα, αυτή η σύνδεση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός 
ενιαίου και συντονισµένου πολεοδοµικού και κυκλοφοριακού σχεδιασµού, που είναι µία από τις κύριες επιδιώξεις του παρόντος 
σχεδίου. 

Μέσα από την παρούσα οµάδα µέτρων, επιχειρείται η αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση του κοινωνικού 
χαρακτήρα της πόλης, η αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αλλά και η διαµόρφωση µίας σύγχρονης αστικής αισθητικής. 
Τα επιµέρους µέτρα τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτήν την κατηγορία είναι τα εξής:   

Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών κέντρων εντός της πόλης 

Η ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών κέντρων, όχι µόνο συµβάλλει στην προστασία από την µηχανοκίνητη κυκλοφορία των 
περιοχών όπου συγκεντρώνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων και προσελκύουν πλήθος ατόµων καθηµερινά, αλλά συµβάλλει 
επίσης και στην τόνωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας. Το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από το είδος των 
παρεµβάσεων. Ωστόσο, το µέτρο µπορεί να επιτευχθεί και µε χαµηλού κόστους παρεµβάσεις, µε σηµαντικά οφέλη στη βελτίωση 
της κινητικότητας. 

 
Πεζοδρόµηση ιστορικού κέντρου  

Ανάπλαση και αναδιαµόρφωση οδών 

Η ανάπλαση και η διαµόρφωση κεντρικών οδών στις πόλεις συνιστούν ένα δυναµικό µέτρο, το οποίο υπό τις κατάλληλες συνθήκες 
µπορεί να συνεισφέρει αισθητά στην προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας. Οι παρεµβάσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη δυναµική και το κόστος τους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναπλάσεων είναι η 
διαπλάτυνση του πεζοδροµίου, η δηµιουργία λωρίδας ποδηλάτου, η εγκατάσταση λεωφορειολωρίδας, η µείωση του χώρου 
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, η απαγόρευση στάθµευσης καθώς και πιο δυναµικά µέτρα όπως η µετατροπή του άξονα σε οδό 
ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδροµο. Μάλιστα, οι πεζοδροµήσεις κεντρικών οδών αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεσµατικό 
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µέτρο για τη µείωση των διαµπερών ροών, ωστόσο είναι ένα µέτρο που έχει σηµαντικές δυσκολίες κοινωνικής αποδοχής. 
Επιπρόσθετα, τα υλικά που συγκροτούν το οδικό περιβάλλον του ∆ήµου, δηµιουργούν δυσµενείς συνθήκες µικροκλίµατος, έχοντας 
ως αποτέλεσµα την αλλοίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Εποµένως απαιτείται η επανεξέταση των υλικών αυτών µε σκοπό 
τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. 

 
Ανάπλαση οδικού περιβάλλοντος 

Ανάπλαση δηµόσιων χώρων και παιδικών χαρών 

Η ανάπλαση και ο επανασχεδιασµός δηµόσιων χώρων όπως πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κ.α. µπορεί να συνεισφέρει ενεργά 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και στην κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των κατοίκων. Είναι επιθυµητό να αξιοποιηθούν 
κυρίως µέτρα χαµηλού κόστους τα οποία απαιτούν µικρό χρόνο υλοποίησης, προκειµένου οι δηµόσιοι χώροι να καταστούν όσο το 
δυνατόν συντοµότερα ανοικτοί προς το κοινό. 

 
Ανάπλαση παιδικών χαρών  

Ενίσχυση πρασίνου στο οδικό περιβάλλον µέσω δεντροφυτεύσεων 

Η λύση της δεντροφύτευσης στο οδικό περιβάλλον αποτελεί µία λύση που εφαρµόζεται συχνά σε αστικά περιβάλλοντα, ωστόσο 
απαιτεί σηµαντικό τµήµα διαθέσιµου χώρου. 

Επικαιροποίηση πολεοδοµικού σχεδιασµού και εναρµόνιση µε το ΣΒΑΚ 

Η ανάµειξη των χρήσεων γης, σε αντίθεση µε την µονολειτουργικότητα, περιορίζει τις µεγάλου µήκους µετακινήσεις και οδηγεί στη 
συµπαγή – συνεκτική πόλη. Με τον καθορισµό των µικτών χρήσεων γης και την πολυλειτουργικότητα εξασφαλίζονται οι γειτονιές, 
καθώς όταν συνυπάρχουν η εργασία, η διαβίωση και η αναψυχή δεν ευνοείται η ανάπτυξη των αυτοκινητοδρόµων, αλλά ήπιων 
τρόπων µετακίνησης (πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι κ.λπ.). 
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Λογική του µέτρου 

Αναβάθµιση των τοπικών κέντρων 

Η αναβάθµιση των τοπικών κέντρων που είναι χαρακτηρισµένα ως τέτοια σύµφωνα µε το ΓΠΣ,  πραγµατοποιείται µέσα από 
σταδιακές παρεµβάσεις στο οδικό περιβάλλον αλλά και στο κτιριακό απόθεµα της περιοχής. Επίσης ενθαρρύνονται και οι µικτές 
χρήσεις γης, προκειµένου να διαµορφωθεί ένα περιβάλλον φιλικό προς τον πεζό και τον ποδηλάτη. Η πολύπλευρη αυτή 
προσέγγιση, ξεκινάει σταδιακά από τα τοπικά κέντρα τα οποία βρίσκονται πλησίον του βασικού κέντρου της Καβάλας και στη 
συνέχεια επεκτείνεται προς τα υπόλοιπα. Βασική προϋπόθεση για την αναβάθµιση ενός κέντρου είναι η µελέτη της υφιστάµενης 
κατάστασης σε επίπεδο µικροκλίµακας και η διαµόρφωση των αντίστοιχων προτάσεων. Οι διαδικασίες αυτές θα γίνουν σε 
µετέπειτα χρονικό ορίζοντα µε τις αντίστοιχες µελέτες εφαρµογής. 

Ανάπλαση δηµόσιων χώρων και παιδικών χαρών 

Η ανάπλαση δηµόσιων χώρων θα πραγµατοποιηθεί σταδιακά, ξεκινώντας από κεντρικές πλατείες και παιδικές χάρες, όπου σήµερα 
η ένταση και συχνότητα χρήσης τους είναι µεγαλύτερη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι γειτονιές της πόλης και ιδιαίτερα εκείνες 
µε µεγάλη οικιστική πυκνότητα. Τέλος, θα σηµειωθούν παρεµβάσεις τόσο κυκλοφοριακού όσο και πολεοδοµικού χαρακτήρα σε 
δηµόσιους χώρους σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Να σηµειωθεί ότι τα χρονικά διαστήµατα, όπου οι αποµακρυσµένες γειτονιές 
δεν θα έχουν αναβαθµισµένους δηµόσιους χώρους, τότε το ΣΒΑΚ θα τους δώσει τη δυνατότητα µέσα από τις πράσινες 
διαδροµές/διαδροµές προσβασιµότητας που αναφέρθηκαν να προσεγγίσουν τις πιο κεντρικές περιοχές.  

Ανάπλαση και αναδιαµόρφωση οδών 

Η αναδιαµόρφωση και ο επανασχεδιασµός οδών και ιδιαίτερα κεντρικών αρτηριών µε µέληµα την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών 
του οδικού δικτύου, θα ξεκινήσει από τις κεντρικές περιοχές κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερθέντα µέτρα. Βέβαια, αξίζει να τονισθεί 
πως θα εναρµονίζεται µε τις διαδροµές ποδηλάτου καθώς και τις πράσινες διαδροµές/διαδρόµους προσβασιµότητας που 
προτάθηκαν παραπάνω. Είναι σηµαντικό τέλος να αναφερθεί ότι η ανάπλαση των οδών, εάν εξελιχθεί οµαλά η διαδικασία, να 
καταφέρει εντός της 15ετίας να αφορά και τοπικές συλλεκτήριες οδούς σε γειτονιές της Καβάλας.  

Πεδίο εφαρµογής 

Το εξεταζόµενο µέτρο λειτουργεί ως οριζόντιο µέτρο. Έµφαση θα δοθεί στη σύνδεση µε τους οικισµούς του ∆ήµου (περιοχές Γ), 
καθώς στον πυρήνα και τα προάστια της Καβάλας (περιοχή Α & Β). 

 Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας (κέντρο Καβάλας)  µέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισµού. 

 Έργα για την αστική ανάπλαση «Πλατείας Καπνεργάτη» 
o Πεζοδρόµηση οδού Κασσάνδρου & Αβέρωφ και ανάπλαση πλατείας  
o Μονοδρόµηση οδού Εθν. Μακαρίου  

 Παρεµβάσεις στα  πλαίσια του “Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου” στην περιοχή του Αγ. Νικολάου 

 Ανάπλαση της οδού Φιλίππου 

 Βελτίωση προσβασιµότητας στην περιοχή της Παναγίας και στην Παλιά πόλη 
o Κατασκευή ανελκυστήρα 
o Αναβάθµιση υφιστάµενων κλιµάκων επί του τείχους 
o ∆ηµιουργία χώρου στάθµευσης στον Ι.Ν Κοιµήσεως Θεοτόκου  

 Αναβάθµιση / Ανάπλαση της οδού Θάσου  

 Αποκατάσταση της γέφυρας στα Σφαγεία.  

 Ανάπλαση παλιού χώρου στάθµευσης ΟΛΚ (ενοποίηση του παραλιακού µετώπου στην θέση του χώρου στάθµευσης που 
καταργείται) 

  Μετακίνηση τελωνείου εκτός πόλης 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: ∆ήµος Καβάλας 

Υλοποίησης: 
∆ήµος Καβάλας  
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Εποπτείας: 
∆ήµος Καβάλας  
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Βελτίωση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος 
+ Συντονισµός µεταξύ κυκλοφοριακού και πολεοδοµικού σχεδιασµού 
+ Πύκνωση κεντρικοτήτων της πόλης 
+ Ενίσχυση περιβαλλοντικής διάστασης  
-  ∆υσκολία αποδοχής των µέτρων από τους πολίτες 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Επικοινωνία, ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού (Δ12) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Πληροφόρηση 
Συµµετοχικός σχεδιασµός 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Καβάλας  
(κεφ.6 Παραδοτέο Γ)  
- ∆.3) Συστηµατική & στοχευµένη ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και παρακίνηση των πολιτών για 

χρήση βιώσιµων µορφών µετακίνησης 
- ∆.4) Συστηµατική & οργανωµένη ενσωµάτωση των µεθόδων Συµµετοχικού Σχεδιασµού στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

Συνάφεια µε 
Προγράµµατα & 
Στρατηγικές 

- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆. Καβάλας 2014-2019  
- Στρατηγική Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καβάλας 2014-2020 'Καβάλα 2023: ∆ηµιουργική 

πόλη - τουριστικός προορισµός αριστείας’  
o Βελτίωση υποδοµών προσβασιµότητας και πληροφόρησης 
o Άρση ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισµού 

- Υποδοµές ΤΠΕ & Έξυπνης Πόλης 

Χαρακτήρας 

Έργο:   

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση:  

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία: Χ 

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Ο συµµετοχικός σχεδιασµός και η συµµετοχή του κοινού γενικότερα αποτελούν µία σύγχρονη προσέγγιση γύρω από τα ζητήµατα 
του πολεοδοµικού, κυκλοφοριακού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Πλέον, οι µελετητές και οι δηµοτικές αρχές, οφείλουν να 
λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη και τους ενδεχόµενους προβληµατισµούς και προτάσεις των πολιτών µε σκοπό τη διαµόρφωση 
σχεδίων µε ευρεία αποδοχή, που κατ’ επέκταση θα σηµάνει και την ευκολότερη υλοποίησή τους. Επίσης, κρίνεται αναγκαίο πως 
τα νέα σχέδια και δη το ΣΒΑΚ, πρέπει να άπτονται και ζητηµάτων ενηµέρωσης/πληροφόρησης, καθώς η συµµετοχή αλλά και 
γενικότερα η διευκόλυνση της ζωής στην πόλη, προϋποθέτει µία άρτια και πλήρη ενηµέρωση για την υφιστάµενη κατάσταση αλλά 
και τα βήµατα προς το µέλλον. 

Χρήση εργαλείων crowdsensing για την καταγραφή των αναγκών 
σε µετακινήσεις 

Η συµµετοχή του κοινού στη συλλογή δεδοµένων, θα βοηθήσει 
σηµαντικά την παρακολούθηση της εφαρµογής του ΣΒΑΚ. 

∆ιοργάνωση εργαστηρίων (workshop) συµµετοχικού σχεδιασµού 

Η συµµετοχή των κατοίκων της περιοχής θα συνεισφέρει µε αξιόλογο 
τρόπο στην εφαρµογή των µέτρων του ΣΒΑΚ, αλλά και στην υιοθέτηση 
µιας νέας κουλτούρας µετακινήσεων (π.χ. κουλτούρα συνεπιβατισµού 
(car-pooling)). Εποµένως η διοργάνωση εργαστηρίων συµµετοχικού 
σχεδιασµού θα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα στο ενδιαφερόµενο 
κοινό, αυξάνοντας τις δυνατότητες οµαλής εφαρµογής του ΣΒΑΚ. 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία για την ευαισθητοποίηση των µαθητών 

Η συµµετοχή των κατοίκων και κυρίως των νέων ατόµων της περιοχής θα συνεισφέρει µε κρίσιµο τρόπο στην εφαρµογή των 
µέτρων του ΣΒΑΚ. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών θα πρέπει να ξεκινάει από το σχολείο, ώστε να επιτευχθεί η υιοθέτηση µιας 
νέας κουλτούρας µετακινήσεων. Συνεπώς, η διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη για το ΣΒΑΚ. 

 
Ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα οδικής ασφάλειας 
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∆ηµιουργία διαδραστικών χαρτών για την ενηµέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τις µετακινήσεις στην περιοχή 

Η ανάδειξη των πόλων έλξης της περιοχής θα µπορέσει να αυξήσει την επισκεψιµότητα της περιοχής επιφέροντας πολλαπλά 
οικονοµικά οφέλη για τους κατοίκους. Η ενηµέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών για τις µετακινήσεις, η ανάδειξη 
συγκεκριµένων διαδροµών και η παρουσίαση των εναλλακτικών επιλογών θα είναι ένα εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση 
της επισκεψιµότητας στην περιοχή, το οποίο εφαρµόζεται µε µικρό κόστος. 

∆ηµιουργία φόρουµ κατοίκων για την κινητικότητα 

Η δηµιουργία forum πολιτών, θα αυξήσει τη συµµετοχικότητα των πολιτών, δίνοντάς τους το απαραίτητο βήµα για να εκφράσουν 
τις απόψεις τους. 

Λογική του µέτρου 

Η εν λόγω δέσµη βασίζεται σε ορισµένα µέτρα που άπτονται τόσο της πληροφόρησης όσο και της ίδιας της συµµετοχής του κοινού 
στη διαδικασία του σχεδιασµού. Σε γενικές γραµµές, η λογική των µέτρων συµµετοχής εµπεριέχει την διοργάνωση εκδηλώσεων (σε 
σχολεία, πλατείες, πολιτιστικά κέντρα, κ.α.) σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε προσκεκληµένους οµιλητές αλλά και ιδιαίτερη έµφαση 
στην διεξαγωγή ανοικτής συζήτησης µε το κοινό καθώς και εργαστήρια συµµετοχικού σχεδιασµού µε στενή συνεργασία σχεδιαστών 
και κατοίκων. Επίσης, σηµαντική αξία θα έχει και δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας forum µε δυνατότητες για ηλεκτρονικές 
συζητήσεις, κοινοποιήσεις γεγονότων και απόψεων αλλά και ευκαιρίες για δια ζώσης συναντήσεις όταν είναι εφικτό. Όλα τα 
παραπάνω θα λαµβάνονται υπόψη από το ∆ήµο, ο οποίος θα δίνει µάλιστα κατευθύνσεις ανατροφοδότησης και εκθέσεις προόδου 
για τη συµµετοχική διαδικασία στην πόλη της Καβάλας. Τέλος, θα δηµιουργηθεί και ηλεκτρονική εφαρµογή για κινητά µε σκοπό τη 
συλλογή δεδοµένων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες (crowdsensing). Μάλιστα, προτείνεται και η υποστήριξη ατόµων που 
δεν είναι εξοικειωµένα µε τις τεχνολογίες αποσκοπώντας στην ισότιµη συµµετοχή όλων στην συµµετοχική αυτή προσπάθεια. Έτσι, 
θα υπάρξει σηµαντική µέριµνα απ’ όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, τους πολίτες και την τοπική διοίκηση για το µέλλον της 
βιώσιµης κινητικότητας στην περιοχή.  

Όσον αφορά τα µέτρα πληροφόρησης, προτείνεται η δηµιουργία διαδραστικών χαρτών τόσο σε ψηφιακό όσο και επίπεδο 
υποδοµής. Συγκεκριµένα, είναι καλό να δηµιουργηθεί εφαρµογή τόσο διαδικτυακή όσο και σε κινητά τηλέφωνα, η οποία θα περιέχει 
συγκεντρωτικές πληροφορίες για τις µετακινήσεις στην πόλη, µε όλα τα δυνατά µέσα και τρόπους. Επιπρόσθετα, οι χρήστες θα 
µπορούν να αναφέρουν τυχόν προβλήµατα ή καλή λειτουργία µε σκοπό την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τέλος, θα 
τοποθετηθούν και αντίστοιχες εγκαταστάσεις µε ψηφιακούς και αναλογικούς χάρτες σε κεντρικά σηµεία της πόλης ή άλλες 
σηµαντικές χρήσεις, όπως πλατείες, σταθµούς δηµόσιας συγκοινωνίας, σταθµούς κοινόχρηστων ποδηλάτων, λιµάνι, γειτονιές, κτλ.  

Πεδίο εφαρµογής 

 Σε όλο το ∆ήµο 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: 
∆ήµος Καβάλας 
Φορείς και οµάδες πολιτών 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια σχολική επιτροπή 

Υλοποίησης: ∆ήµος Καβάλας  

Εποπτείας: 
∆ήµος Καβάλας  
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Ενεργοποίηση κοινού 
+ Συγκοµιδή πληθώρας δεδοµένων για αξιολόγηση και σχεδιασµό   
+ Ενηµέρωση επισκεπτών και κοινού 
+ Αποδοχή και εµπλουτισµός προτάσεων ΣΒΑΚ 
+ ∆ιαµόρφωση κουλτούρας εναλλακτικών µετακινήσεων και οδικής ασφάλειας 
- ∆υσκολία προσέλκυσης κοινού για συµµετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες 
- Αποκλεισµός ορισµένων οµάδων του πληθυσµού λόγω χαµηλής εξοικείωσης µε τα ηλεκτρονικά µέσα 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος Εμπορευματικές μεταφορές (Δ13) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

Εµπορευµατικές µεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα 
Αστικό περιβάλλον 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Καβάλας  
(κεφ.6 Παραδοτέο Γ)  
- Α.1) Περιορισµός της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης 
- ∆.1) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση: Χ 

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία: Χ 

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Οι εµπορευµατικές µεταφορές είναι ενδεχοµένως µία από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες που λαµβάνει χώρα σε µία πόλη, 
αντικατοπτρίζοντας ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό των αστικών µετακινήσεων. Μπορεί το ΣΒΑΚ να απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε 
επιβατικές µεταφορές και χρήση του δηµόσιου χώρου από πολίτες, ωστόσο δεν παραµερίζει την σπουδαιότητα των 
εµπορευµατικών µεταφορών και την αναγκαιότητα για ένα ολοκληρωµένο και βιώσιµο σύστηµα τροφοδοσίας αλλά και την ενίσχυση 
των επιχειρήσεων που εµπλέκονται σε δραστηριότητες διανοµής προϊόντων. Εποµένως, η εν λόγω κατηγορία συνιστά ένα βασικό 
άξονα του ΣΒΑΚ και εναρµονίζεται µε τα υπόλοιπα µέτρα. Μάλιστα, η υλοποίηση µέτρων και παρεµβάσεων που ενθαρρύνουν τη 
βιώσιµη κινητικότητα θα λειάνει το έδαφος και για τις εµπορευµατικές φορές. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται επιµέρους µέτρα και 
κίνητρα για την υποστήριξη της εµπορευµατικής διάστασης των µεταφορών στην πόλη της Καβάλας.  

Ανάπτυξη έξυπνου συστήµατος διαχείρισης τροφοδοσίας  

Το ζήτηµα της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη βιώσιµη κινητικότητα στο αστικό περιβάλλον. Η 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου κέντρου διαµετακόµισης εµπορευµάτων (SULP) µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη βελτίωση 
της βιωσιµότητας και λειτουργικότητάς του ∆ήµου. Ένα τέτοιο σύστηµα θα περιλαµβάνει δηµιουργία κέντρων εφοδιαστικής 
αλυσίδας, θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων, εύρεση βέλτιστων διαδροµών, αξιοποίηση εναλλακτικών µέσων και τρόπων 
φιλικών προς το περιβάλλον, προστασία σηµαντικών περιοχών π.χ. κέντρου της πόλης και των γειτονιών από την κυκλοφορία 
βαρέων οχηµάτων, κ.α.  

 
Σύστηµα διαχείρισης τροφοδοσίας καταστηµάτων 

 
Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφορτώσεων  
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Οικονοµικά κίνητρα σε επιχειρήσεις φιλικές στις ενεργές µετακινήσεις 
Η απόδοση κινήτρων σε επιχειρήσεις φιλικές στις ενεργές µετακινήσεις, µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τη χρήση βιώσιµων µέσων 
µετακίνησης. 

Μείωση δηµοτικών τελών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος 
Η µείωση των δηµοτικών τελών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. υιοθέτηση 
ηλεκτρικών οχηµάτων)  θα συµβάλλει στη διατήρηση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και στην προσέλκυση όλο και περισσότερων. 
Με την υλοποίηση του συγκεκριµένου µέτρου θα ωφεληθούν, όχι µόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και το περιβάλλον. 

Λογική του µέτρου 

Στο πλαίσιο της βελτίωσης και καλύτερης οργάνωσης των εµπορευµατικών µεταφορών προτείνεται µια σειρά µέτρων τα οποία θα 
συµπληρωθούν από µετέπειτα µελέτες εφαρµογής. Ενδεικτικά τα µέτρα αυτά είναι:  

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων στην κεντρική περιοχή της Καβάλας 

Αποτελεί ιδιαίτερης σηµασίας µέτρο καθώς θα αποφορτίσει την περιοχή από διαµπερείς ροές, θα αυξήσει την οδική ασφάλεια αλλά 
και θα βελτιώσει την αισθητική του κέντρου της πόλης. Επιπλέον, θα αναβαθµίσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες και κυρίως τις 
εκποµπές ρύπων αλλά και τον θόρυβο.  

Θέσπιση ωραρίων φορτοεκφόρτωσης 

Η θέσπιση αυστηρών και συγκεκριµένων ωραρίων που θα επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση προϊόντων σε καταστήµατα (συνήθως 
πρωινές ή βραδινές ώρες). Σηµειώνεται πως µε αυτόν τον τρόπο θα βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του συγκοινωνιακού συστήµατος, 
αλλά και θα διευκολυνθεί η κίνηση ευάλωτων χρηστών στο δρόµο.  

∆ηµιουργία κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας 

Τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν µία πραγµατικά ριζική λύση στο ζήτηµα των εµπορευµατικών µεταφορών, ιδιαίτερα 
για µία πόλη όπως η Καβάλα, που τυχαίνει να έχουν και  ένα λιµάνι µε κοµβικό ρόλο στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο γενικότερο. 
Έτσι, προτείνεται η δηµιουργία 2 σηµείων (ο προσδιορισµός της θέσης του καθενός θα γίνει έπειτα από µελέτη εφαρµογής) τα 
οποία θα είναι µάλλον εκτός πόλης και θα διαµοιράζουν τα εµπορεύµατα, ενώ παράλληλα θα συντονίζουν και τις βέλτιστες 
διαδροµές. 

Εύρεση βέλτιστων διαδροµών και επιλογή καλύτερου µέσου 
Η εφοδιαστική αλυσίδα πέρα από τη πιθανή λειτουργία κέντρων, εξαρτάται και από τις διαδροµές αλλά και τα µέσα µεταφοράς που 
θα χρησιµοποιηθούν. Ως εκ τούτου ένα µέληµα του έξυπνου σχεδίου τροφοδοσίας είναι η αξιοποίηση µαθηµατικών µοντέλων για 
την εύρεση των βέλτιστων διαδροµών υπό την έννοια του κόστους, του χρόνου και του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, καθώς και 
η επιλογή των κατάλληλων µέσων µεταφοράς µε βασικό µέληµα την υιοθέτηση ευέλικτων λύσεων (π.χ. συνδυασµός µηχανοκίνητο 
µέσο και ποδήλατο). Σχετικά µε τις επιχειρήσεις που θα λάβουν στήριξη είτε µε τη µορφή κινήτρων είτε µε τη µορφή της µείωσης 
δηµοτικών τελών, αξίζει να σηµειωθεί πως µετά την εκπόνηση του παρόντος σχεδίου, ο ∆ήµος θα πρέπει να συντάξει µία αυστηρά 
καθορισµένη λίστα µε κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις. Τα κριτήρια αυτά θα λαµβάνουν υπόψη κατά κύριο 
λόγο τη συνεισφορά στο περιβάλλον  και εν συνεχεία την κοινωνική ευαισθητοποίηση αλλά και την οικονοµική βιωσιµότητα της 
λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δηµιουργηθεί και µία λίστα µε δείκτες που θα παρακολουθούν 
την πορεία των ωφελούµενων επιχειρήσεων µε σκοπό την συνέχιση ή όχι της στήριξης τους.  

Πεδίο εφαρµογής 

Μετακίνηση τελωνείου εκτός πόλης 

 Προστασία κεντρικών περιοχών (π.χ. Χερσόνησος Παναγίας, Άγιος Παύλος, Άγιος Ιωάννης) από τη διέλευση βαρέων 
οχηµάτων 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: 
∆ήµος Καβάλας 
Ιδιωτικοί ή δηµόσιοι φορείς 

Υλοποίησης: 
∆ήµος Καβάλας  
Ιδιωτικοί ή δηµόσιοι φορείς 

Εποπτείας: ∆ήµος Καβάλας  

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Αποδοτικότητα στις εµπορευµατικές µεταφορές 
+ Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των εµπορευµατικών µεταφορών 
+ Συνδυασµένες µετακινήσεις στον εµπορευµατικό τοµέα και απεξάρτηση από το αυτοκίνητο ή το µηχανοκίνητο δίκυκλο 
+ Ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και των επιχειρήσεων που σέβονται το περιβάλλον  
+ ∆ιαµόρφωση ελκυστικότερων συνθηκών αστικού περιβάλλοντος και µεγαλύτερης οδικής ασφάλειας 
- ∆υσκολία εφαρµογής ενός πλήρους προγράµµατος που άπτεται του συνόλου του εµπορευµατικού τοµέα της πόλης 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

Τίτλος 
Υποστήριξη τουριστικών δραστηριοτήτων με βιώσιμους τρόπους και 

μέσα μετακίνησης (Δ14) 

Πεδίο αστικής 
κινητικότητας 

∆ηµόσιες συγκοινωνίες 
Πληροφόρηση 
Αστικό περιβάλλον 

Στρατηγικοί Στόχοι 
ΣΒΑΚ 

Σύνδεση µε τους Γενικούς Στόχους του ΣΒΑΚ Καβάλας  
(κεφ.6 Παραδοτέο Γ)  
- Α.1) Περιορισµός της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης 
- Α.3) Βελτίωση των συνθηκών της οδικής ασφάλειας στο σύνολο του ∆ήµου 
- Β.2) Εξορθολογισµός των δροµολογίων, των συχνοτήτων και της κάλυψης της ∆ηµόσιας Αστικής 

Συγκοινωνίας στην Καβάλα 
- Γ.1) Εξασφάλιση «Προσβασιµότητας για όλους» σε σηµεία ενδιαφέροντος και σε γειτονιές της 

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

πόλης 
- ∆.2) Ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων για την αποτελεσµατική πληροφόρηση και καθοδήγηση 

κατοίκων και επισκεπτών 

Χαρακτήρας 

Έργο:  Χ 

Κανονισµός / Θεσµική Παρέµβαση: Χ 

Υπηρεσία / ∆ιαδικασία: Χ 

Περιεχόµενο και χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου µέτρου 

Οι τουριστικές δραστηριότητες χρειάζονται σηµαντική και ουσιώδη υποστήριξη από το ΣΒΑΚ. Ιδιαίτερα για την πόλη της Καβάλας, 
η οποία δέχεται σηµαντικό αριθµό επισκεπτών είτε για επίσκεψη στην πόλη είτε χρησιµοποιείται ως ενδιάµεσο σταθµός για 
µετακινήσεις προς άλλα µέρη, η συνεισφορά του ΣΒΑΚ µε µία σειρά ειδικών µέτρων είναι ζωτικής σηµασίας. Μάλιστα, η 
διαµόρφωση συνθηκών βιώσιµης κινητικότητας στην πόλη, θα προσφέρει στους επισκέπτες περισσότερες δυνατότητες για ισότιµη 
µετακίνηση, χωρίς αποκλεισµούς και εµπόδια. Παράλληλα, τα µέτρα κινούνται και προς µία κατεύθυνση υποστήριξης και των 
κατοίκων της πόλης, οι οποίοι θα διαµένουν πλέον σε µία περιοχή µε αναβαθµισµένη αισθητική και αποδοτικές συγκοινωνίες. 
Εξειδικεύοντας τα παραπάνω, προτείνονται τα εξής µέτρα:  

Ανάπλαση παραλιακού µετώπου  

Το παραλιακό µέτωπο αποτελεί σηµαντικό υπερτοπικό πόλο έλξης που προσελκύει µεγάλο αριθµό επισκεπτών καθηµερινά, ιδίως 
την καλοκαιρινή περίοδο. Για την εφαρµογή του µέτρου απαιτείται η συνεργασία του ∆ήµου Καβάλας µε άλλους φορείς π.χ. ΟΛΚ, 
Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου, ΤΑΙΠΕ∆, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και το κόστος υλοποίησης µιας τέτοιας επένδυσης 
είναι αρκετά µεγάλο. Ωστόσο, η ανάδειξή του θα συµβάλλει στην τόνωση της ευρύτερης περιοχής, παρέχοντας τη δυνατότητα για 
περπάτηµα, ποδηλασία και αναψυχή. Επιπλέον δεν πρέπει να παραληφθεί ότι η προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στις 
παραλίες είναι θεµελιώδες δικαίωµα. Εποµένως, η τοποθέτηση sea track είναι ένα µέτρο που θα συνεισφέρει σηµαντικά. 

 
Ανάπλαση παραλιακού µετώπου 
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∆ράσεις αστικού τουρισµού µε έµφαση στη βιώσιµη κινητικότητα (π.χ. «Kavala walk») 

Ο αστικός τουρισµός αποτελεί µία ιδιαίτερα αναδυόµενη περίπτωση εναλλακτικού τουρισµού. Η Καβάλα οφείλει µέσα από το ΣΒΑΚ 
να βελτιώσει την εικόνα της πόλης και να την κάνει πιο φιλική στον επισκέπτη µε στόχο την αύξηση της επισκεψιµότητας της πόλης. 
Γι’ αυτό λοιπόν προτείνονται δράσεις που στηρίζονται στη βιώσιµη κινητικότητα ήτοι διευκολύνουν την προσβασιµότητα στην πόλη,  
και ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του περιηγητικού, πολιτιστικού και αστικού τουρισµού. Ενδεικτικά, προτείνεται η 
δηµιουργία περιπάτων µε άτοµα που διαµένουν ή γνωρίζουν την πόλη υπό την αιγίδα του ∆ήµου, οι οποίες θα φέρουν και ένα 
συγκεκριµένο όνοµα (Kavala Walk). Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί διπλό όφελος, τόσο ως προς την βιώσιµη κινητικότητα, όσο 
και ως προς την επισκεψιµότητα της πόλης.  

Ανάδειξη σηµαντικών πόλων έλξης και βελτίωση της προσπελασιµότητας τους µε βιώσιµα µέσα 

Η ανάδειξη περιοχών µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως το ιστορικό κέντρο, θα ενισχύσει την ταυτότητα και τη φυσιογνωµία του ∆ήµου, 
ενώ παράλληλα, η ενίσχυση του πρασίνου και η διασύνδεση της περιοχής, µέσω πράσινων διαδροµών, µε άλλους σηµαντικούς 
πόλους έλξης, θα συµβάλλει στην προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, σηµαντικό 
ρόλο θα διαδραµατίσει και η δηµόσια συγκοινωνία στην βελτίωση της σύνδεσης των περιοχών αυτών µε το κέντρο, τις γειτονιές, 
το αεροδρόµιο και το λιµάνι της πόλης. 

 
Σηµαντικός πόλος έλξης: Καµάρες Καβάλας 

Ενίσχυση της πληροφοριακής σήµανσης 

Αποτελεί µία εύκολα υλοποιήσιµη στρατηγική, χωρίς µεγάλο κόστος, για τη δηµιουργία διαδροµών για ποδηλάτες και πεζούς αλλά 
και την τόνωση της ενεργούς µετακίνησης ως τρόπου κάλυψης των καθηµερινών µετακινήσεων. Για την υλοποίηση του µέτρου 
απαιτείται η συνεργασία του ∆ήµου Καβάλας µε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 
Πληροφοριακή σήµανση για πεζούς 

∆ηµιουργία διαδραστικών χαρτών για την ενηµέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τις µετακινήσεις στην περιοχή 

Η ανάδειξη των πόλων έλξης της περιοχής θα µπορέσει να αυξήσει την επισκεψιµότητα της περιοχής επιφέροντας πολλαπλά 
οικονοµικά οφέλη για τους κατοίκους. Η ενηµέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών για τις µετακινήσεις, η ανάδειξη 
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συγκεκριµένων διαδροµών και η παρουσίαση των εναλλακτικών επιλογών θα είναι ένα εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση της 
επισκεψιµότητας στην περιοχή, το οποίο εφαρµόζεται µε µικρό κόστος. 

 
∆ιαδραστικός χάρτης-Εφαρµογή για κινητό τηλέφωνο 

Λογική του µέτρου 

Ανάπλαση και ανάδειξη µετώπου  

Η ανάπλαση θα λάβει χώρα στην περιοχή του παραλιακού µετώπου η οποία ανήκει στο οικιστικό αποτύπωµα της Καβάλας. 
Σίγουρα θα δοθεί έµφαση στο λιµάνι και ακόµη περισσότερο στη µαρίνα. Γενικά η ανάπλαση του παραλιακού µετώπου θα 
περιλαµβάνει πληθώρα παρεµβάσεων που θα ενισχύουν την προσβασιµότητα (ράµπες, οδεύσεις τυφλών, αποµάκρυνση 
εµποδίων, κτλ), θα ενθαρρύνει τις µικτές χρήσεις γης που υποστηρίζουν την ενεργή µετακίνηση. Τέλος, περιέχει την αστική και 
αρχιτεκτονική αναβάθµιση του τοπίου µέσα από καινοτόµες λύσεις για τη δηµιουργία τοπόσηµων.  

∆ράσεις αστικού τουρισµού 

Οι δράσεις αυτές θα οργανώνονται ανάλογα µε τη συµµετοχή. Σε περιόδους µεγάλης ζήτησης θα µπορούν να συµβαίνουν 
καθηµερινά και µάλιστα παραπάνω από µία ή δύο φορές την µέρα. Ενδιαφέρον θα έχει και η συνοδεία των δράσεων αυτών µε 
προσωρινές πεζοδροµήσεις ή χαµήλωµα ταχυτήτων σε οδικούς άξονες µε σκοπό την επίτευξη µιας συνεχούς και ασφαλούς πορείας 
για τους συµµετέχοντες.  

Ανάδειξη σηµαντικών πόλων έλξης και βελτίωση της προσπελασιµότητας τους µε βιώσιµα µέσα 

Η ανάδειξη των σηµαντικών πόλων έλξης και η βελτίωση της προσπελασιµότητάς τους µπορεί να ξεκινήσει από κεντρικές περιοχές 
καθώς και από σηµεία µε κοµβικό ρόλο για την συγκρότηση µίας ελκυστικής ταυτότητας για την πόλη και στη συνέχεια να επεκταθεί 
και σε µικρότερες γειτονιές. Η ανάδειξη θα πραγµατοποιηθεί µέσα από αρχιτεκτονικές και σχεδιαστικές λύσεις, ενώ η βελτίωση της 
προσπελασιµότητας θα γίνει µέσα από την ενίσχυση της δηµόσιας συγκοινωνίας, του ποδηλάτου και του περπατήµατος. 
Συγκεκριµένα, πύκνωση δροµολογίων και χρήση δροµολογίων on-demand, αποκλειστικές ή µοιραζόµενες λωρίδες ποδηλάτου και 
πεζοδροµήσεις θα είναι µερικά από τα εργαλεία για την αναβάθµιση ενός µεµονωµένου ή ενός συγκροτήµατος πόλων έλξης.   

Ενίσχυση πληροφοριακής σήµανσης  

Η πληροφοριακή σήµανση όπως αναφέρθηκε διαµορφώνει σηµαντικά την κίνηση και τις επιλογές των επισκεπτών στο δηµόσιο 
χώρο. Γι’ αυτό το λόγο θα τοποθετηθούν πινακίδες σε κεντρικά σηµεία της πόλης ή άλλες σηµαντικές χρήσεις, όπως πλατείες, 
σταθµούς δηµόσιας συγκοινωνίας, σταθµούς κοινόχρηστων ποδηλάτων, λιµάνι, γειτονιές, κτλ., µε σκοπό την πληροφόρηση για 
χρονοαποστάσεις από διάφορα άλλα σηµεία ή χρήσεις µε περπάτηµα και ποδήλατο.  

Πεδίο εφαρµογής 

 Εγκατάσταση εφαρµογών Smart City για την πληροφόρηση των µετακινουµένων  

 Πληροφόρηση επισκεπτών µε φυσικές πινακίδες – wayfinding  

 Επαναλειτουργία συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων 

 ∆ηµιουργία συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων και ανάπτυξη ποδηλατοδρόµων και πράσινων διαδροµών στην Ν. 
Καρβάλη, το Παληό, και τις Κρηνίδες.  

 Υποστήριξη της αστικής συγκοινωνίας για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών 
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 Τακτικά δροµολόγια δηµοτικής συγκοινωνίας για τη µετάβαση από την πόλη της Καβάλας προς το αρχαίο θέατρο 

Φιλίππων (µνηµείο ενταγµένο στον κατάλογο της UNESCO). Σύνδεση/Ανταπόκριση µε την άφιξη των κρουαζιερόπλοιων 

στο λιµάνι της Καβάλας 

 Ευέλικτα & σύγχρονα οχήµατα 

Μακροπρόθεσµες παρεµβάσεις (>10 έτη) 

 ∆ιερεύνηση δηµιουργίας / επέκτασης υποδοµών ποδηλάτου τουριστικού ή/και αθλητικού χαρακτήρα  

o Εξωαστική ∆ιαδροµή: Σύνδεση Παληού & Καβάλας  
o Ορεινές διαδροµές: αξιοποίηση δασικών οδών βόρεια της πόλης & αξιοποίηση υφιστάµενου ποδηλατοδρόµου προς 

Νοσοκοµείο.  
o Ανάπτυξη τουρισµού κρουαζιέρας και σύνδεση µε τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων  

 ∆ηµιουργία χώρου στάθµευσης λεωφορείου στο ανατολικό άκρο του οικισµού και ανάπτυξη πράσινων 
διαδροµών µεταξύ διαφόρων σηµείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και του αρχαιολογικού χώρου των 
Φιλίππων 

 
Εικόνα 32 - Πρόταση για ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού στην Καβάλα 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Στάδιο 5. Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου δράσης 

 

 62  
 

 
Εικόνα 33 - Πρόταση για ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισµού στη Νέα Καρβάλη 

 
Εικόνα 34 - Πρόταση για ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισµού στις Κρηνίδες 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Στάδιο 5. Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου δράσης 

 

 63  
 

 
Εικόνα 35 - Πρόταση για ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισµού στο Παληό 

 

Προτεραιότητα Υψηλή 

Εµπλεκόµενοι φορείς 

Σχεδιασµού: 

∆ήµος Καβάλας 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
ΚΤΕΛ Καβάλας 
ΟΛΚ 

Υλοποίησης: 

∆ήµος Καβάλας  
ΚΤΕΛ Καβάλας 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
ΟΛΚ 
Υπουργείου Τουρισµού 

Εποπτείας: 

∆ήµος Καβάλας  
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
ΟΛΚ 
Υπουργείου Τουρισµού 

Πιθανά Αποτελέσµατα 

+ Υποστήριξη της τουριστικής δραστηριότητας 
+ Αποφυγή δηµιουργίας έντονων φαινοµένων κορεσµού κατά τη διάρκεια κυρίως της θερινής περιόδου 
+ Προσφορά αναβαθµισµένων υπηρεσιών κινητικότητας στους επισκέπτες της πόλης 
+ Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας 
+ ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
-  Ενδεχόµενη επίδραση της προσέλκυσης µεγάλου αριθµού επισκεπτών στην καθηµερινή ζωή της πόλης 
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Προγραμματισμός – Χρονοδιάγραμμα 

Στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού η διατύπωση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος είναι δύσκολο να 

γίνει με τις αρχές και τις τεχνικές που διέπουν τον προγραμματισμό σε επίπεδο «Διαχείρισης Έργων». 

Αυτό συμβαίνει διότι οι δραστηριότητες (τα επιμέρους βήματα για την υλοποίηση μιας παρέμβασης) 

χαρακτηρίζονται από μια αυξημένη αβεβαιότητα. Τα κυριότερα ζητήματα που τις επηρεάζουν είναι: 

 Διαθεσιμότητα / Εξεύρεση οικονομικών πόρων: Οι παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ χαρακτηρίζονται 

από διαφορετικά μεγέθη προϋπολογισμών. Υπάρχουν δαπάνες τις οποίες ένας ΟΤΑ Α 

βαθμού είναι σε θέση να καλύψει με ίδιους πόρους, με αποτέλεσμα να μπορεί να ελέγξει την 

περίοδο υλοποίησης τους, ωστόσο, υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούν διαδικασίες 

αναζήτησης και διεκδίκησης χρηματοδότησης. Οι εν λόγω διαδικασίες έχουν υψηλή χρονική 

αβεβαιότητα και επηρεάζουν δυναμικά το χρονοδιάγραμμα του ΣΒΑΚ.  

 Απαίτηση συνέργειας / συνεργασίας με τρίτους: Υπάρχουν παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ οι οποίες 

σχεδιάζονται ή/και υλοποιούνται με την συμμετοχή τρίτων (φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμοί, 

κ.ά.). Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των τρίτων αποτελεί μια παράμετρο που μπορεί να 

επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων. 

 Ευκαιρίες / Δεσμεύσεις από εξωτερικό περιβάλλον: Το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου 

(Εθνικό νομικό πλαίσιο, Ευρωπαϊκές οδηγίες, περιβαλλοντικές πιέσεις, διεθνείς εμπόριο 

ενέργειας, κ.ά.) ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα ενός ΣΒΑΚ.  

 Ευκαιρίες παράλληλου σχεδιασμού /υλοποίησης: Η κάθε παρέμβαση διατυπώνεται διακριτά 

στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ και τα στάδια εξειδίκευσης/ωρίμανσής τους αναπτύσσονται αναλυτικά. 

Ωστόσο, για την ωρίμανση ή την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο Δήμος είναι σε θέση να 

συνδυάσει απαιτήσεις από διαφορετικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, μια ολοκληρωμένη 

ανάπλαση / αναβάθμιση ενός οδικού άξονα, μπορεί να ενσωματώσει και παρεμβάσεις 

σχολικών δακτυλίων στις θέσεις που διέρχονται κοντά από σχολικά συγκροτήματα.  

Όπως γίνεται κατανοητό, η διατύπωση ενός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο ενός ΣΒΑΚ 

αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η οποία μπορεί να αστοχήσει σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη το 

σύνολο των προαναφερθέντων στοιχείων αβεβαιότητας. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ μπορεί να διατυπωθεί ένα μακροσκοπικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

το οποίο να αναδεικνύει σε μεγαλύτερο βαθμό την επιδιωκόμενη αλληλουχία στην υλοποίηση των 

παρεμβάσεων προκειμένου να έχουν μια πιο ομαλή ένταξη στην πόλη. Ο πίνακας περιλαμβάνει το 

εν λόγω χρονοδιάγραμμα. 
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Μέτρο 
Εξειδίκευση µέτρου 

- δελτίο µέτρων 

Χρονοδιάγραµµα 
0 έως 5  

έτη 
5 έως 10 

έτη 
10 έως 15 

έτη 

ΠΜ1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας 

1.1 ∆ιαχείριση κινητικότητας 

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

∆1: Αναδιοργάνωση 
της ιεράρχησης του 
οδικού δικτύου – 
∆ηµιουργία 
περιφερειακού 
δακτυλίου 

Μείωση ορίων ταχύτητας 
από τα 50 στα 30 km/h 
στις προτεινόµενες ζώνες 
ήπιων µορφών 
µετακίνησης µε 
εγκατάσταση κατακόρυφης 
σηµατοδότησης. 
Προστασία σχολικών 
δακτυλίων. 

  

1.1.2 Αναδιοργάνωση 
ιεράρχησης οδικού δικτύου 
(∆ηµιουργία εσωτερικών 
δακτυλίων κλιµακούµενης 
σηµασίας) 

∆1: Αναδιοργάνωση 
της ιεράρχησης του 
οδικού δικτύου – 
∆ηµιουργία 
περιφερειακού 
δακτυλίου 

Εφαρµογή κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων. Εφαρµογή 
αλλαγών στην 
πληροφορική σήµανση για 
λειτουργία των 
παρακάµψεων. 
Εναρµόνιση των 
κατευθύνσεων και στους 
φωτεινούς σηµατοδότες 

Ένταξη διανοιγµένων 
οδικών τµηµάτων 
περιφερειακού δακτυλίου 
στη νέα οργάνωση του 
οδικού δικτύου – 
ενηµέρωση της 
πληροφοριακής 
σηµατοδότησης της πόλης. 

Ένταξη διανοιγµένων 
οδικών τµηµάτων 
περιφερειακού δακτυλίου 
στην νέα οργάνωση του 
οδικού δικτύου – 
ενηµέρωση της 
πληροφοριακής 
σηµατοδότησης της 
πόλης. 

1.1.3 Ανάπτυξη έξυπνου 
συστήµατος ελεγχόµενης 
στάθµευσης (e-parking) 

∆5: ∆ηµιουργία χώρων 
στάθµευσης 
(περιφερειακών και 
εντός πόλης) 

 

Εκπόνηση µελέτης  για την 
ανάπτυξη και εφαρµογή 
έξυπνων συστηµάτων, 
δηλ.: έξυπνη ελεγχόµενη 
στάθµευση, on-demand 
αστική συγκοινωνία, 
έξυπνοι φωτεινοί 
σηµατοδότες. Εφαρµογή 
αυτών στο κέντρο της 
πόλης και αξιολόγηση των 
επιπτώσεων µετά την 
εφαρµογή 

Εγκατάσταση – 
λειτουργία έξυπνων 
συστηµάτων, δηλ.: 
έξυπνης ελεγχόµενης 
στάθµευσης, on-demand 
αστική συγκοινωνία, 
έξυπνοι φωτεινοί 
σηµατοδότες σε 
περισσότερες περιοχές. 
Αξιολόγηση επιπτώσεων 
µετά την εφαρµογή 

1.1.4 Ανάπτυξη έξυπνου 
συστήµατος διαχείρισης 
κινητικότητας (ITS) π.χ. 
έξυπνοι σηµατοδότες και 
προτεραιότητα στη δηµόσια 
συγκοινωνία, 
πληροφόρηση οδηγών κτλ. 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας 
συγκοινωνίας 

Εκπόνηση µελέτης  για την 
ανάπτυξη και εφαρµογή 
έξυπνων συστηµάτων, 
δηλ.: έξυπνη ελεγχόµενη 
στάθµευση, on-demand 
αστική συγκοινωνία, 
έξυπνοι φωτεινοί 
σηµατοδότες. Εφαρµογή 
αυτών στο κέντρο της 
πόλης και αξιολόγηση των 
επιπτώσεων µετά την 
εφαρµογή 

Εκπόνηση µελέτης  για την 
ανάπτυξη και εφαρµογή 
έξυπνων συστηµάτων, 
δηλ.: έξυπνη ελεγχόµενη 
στάθµευση, on-demand 
αστική συγκοινωνία, 
έξυπνοι φωτεινοί 
σηµατοδότες. Εφαρµογή 
αυτών στο κέντρο της 
πόλης και αξιολόγηση των 
επιπτώσεων µετά την 
εφαρµογή 

Εγκατάσταση έξυπνου 
(κεντρικού) συστήµατος 
διαχείρισης της 
κινητικότητας (ITS). 
Συλλογή κυκλοφοριακών 
δεδοµένων και 
αξιολόγηση 

1.1.5 ∆ηµιουργία περιοχών 
ήπιας κυκλοφορίας σε 
γειτονιές, κέντρο και 
ευαίσθητες περιοχές 

∆2: ∆ηµιουργία 
περιοχών ήπιας 
κυκλοφορίας εντός των 
οικισµών 

Εκπόνηση  απαραίτητων 
µελετών και υλοποίηση 
έργων ανάπλασης σε 
αστικές οδούς που θα 
πραγµατοποιηθούν 
φυσικές παρεµβάσεις 
υπέρ της ήπιας 
κυκλοφορίας 

Σταδιακή εκτέλεση έργων 
αναπλάσεων ήπιας 
κυκλοφορίας. Συνδυασµός 
µε κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις. 

Σταδιακή εκτέλεση έργων 
αναπλάσεων ήπιας 
κυκλοφορίας. 
Συνδυασµός µε 
κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις. 

1.1.6 
Μονοδρόµηση/Αντιδρόµηση 
οδών 

∆2: ∆ηµιουργία 
περιοχών ήπιας 
κυκλοφορίας εντός των 
οικισµών 

Εφαρµογή νέων 
κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων λαµβάνοντας 
υπόψη τα έργα που είναι 
σε εξέλιξη ή έχουν 
πραγµατοποιηθεί 

  

1.1.7 Ανάπτυξη 
συστηµάτων car-pooling και 
car-sharing 

∆12: Επικοινωνία, 
ενηµέρωση και 
συµµετοχή του κοινού 

Πρόσκληση σε ιδιώτη-ες 
για δηµιουργία εφαρµογών 
car pooling και car sharing 
στην πόλη 

Λειτουργία νέων 
υπηρεσιών car-pooling και 
car-sharing από ιδιώτη-ες 

Λειτουργία νέων 
υπηρεσιών car-pooling 
και car-sharing από 
ιδιώτη-ες 
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1.1.8 Αύξηση χρόνου 
πρασίνου για τους πεζούς 
στους φωτεινούς 
σηµατοδότες   

∆1: Αναδιοργάνωση 
της ιεράρχησης του 
οδικού δικτύου – 
∆ηµιουργία 
περιφερειακού 
δακτυλίου 

Εναρµόνιση σχεδιασµών 
ΣΒΑΚ στα προγράµµατα 
φωτεινής σήµανσης. 
Αύξηση πρασίνου σε 
διαβάσεις που συνδέονται 
µε πράσινες διαδροµές ή 
ποδηλατόδροµο. 

Σύνδεση φωτεινών 
σηµατοδοτών µε το 
κεντρικό σύστηµα 
διαχείρισης της 
κινητικότητας (ITS) 

Βελτιστοποίηση της 
απόδοσης του 
συστήµατος µε βάση τα 
νέα στοιχεία (βλέπε 
δείκτες) 

1.2 Βελτίωση υποδοµών 

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

∆3: Αναβάθµιση 
διασταυρώσεων 
στο αστικό οδικό 
δίκτυο 

Εκπόνηση µελετών 
αναδιαµόρφωσης των 
προτεινόµενων 
διασταυρώσεων σύµφωνα 
µε την εξειδίκευση µέτρων. 

Σταδιακή εκτέλεση έργων 
αναδιαµόρφωσης των 
προτεινόµενων 
διασταυρώσεων σύµφωνα 
µε την εξειδίκευση µέτρων. 

Σταδιακή εκτέλεση έργων 
αναδιαµόρφωσης των 
προτεινόµενων 
διασταυρώσεων 
σύµφωνα µε την 
εξειδίκευση µέτρων.  

1.2.2. Ενίσχυση οριζόντιας και 
κατακόρυφης σήµανσης 

∆3: Αναβάθµιση 
διασταυρώσεων 
στο αστικό οδικό 
δίκτυο 

Υλοποίηση απαραίτητων 
εργασιών για ενίσχυση 
της οριζόντιας και 
κατακόρυφης σήµανσης.  

  

1.2.3 ∆ηµιουργία περιφερειακού 
δακτυλίου για την αποφυγή 
διαµπερών ροών 

∆1: 
Αναδιοργάνωση 
της ιεράρχησης 
του οδικού 
δικτύου – 
∆ηµιουργία 
περιφερειακού 
δακτυλίου 

Μελέτες χάραξης νέων 
τµηµάτων δρόµων 

Εκτέλεση έργων διάνοιξης 
νέων τµηµάτων. 
Ενσωµάτωση του 
περιφερειακού δακτυλίου 
στο συγκοινωνιακό 
σύστηµα της πόλης 

Σταδιακή εκτέλεση έργων 
διάνοιξης νέων 
τµηµάτων. Ενσωµάτωση 
του περιφερειακού 
δακτυλίου στο 
συγκοινωνιακό σύστηµα 
της πόλης 

1.2.4 Κατασκευή περιφερειακών 
χώρων στάθµευσης (park n ride) 

∆5: ∆ηµιουργία 
χώρων 
στάθµευσης 
(περιφερειακών 
και εντός πόλης) 

Εκπόνηση µελετών για τη 
διαµόρφωση 
περιφερειακών χώρων 
στάθµευσης (park n ride) 
σε συγκεκριµένα σηµεία 
από τα προτεινόµενα. 

Υλοποίηση των 
απαραίτητων έργων για τη 
διαµόρφωση 
περιφερειακών χώρων 
στάθµευσης (park n ride) 
σε συγκεκριµένα σηµεία 
από τα προτεινόµενα 
παράλληλα µε την 
εφαρµογή συστήµατος 
ελεγχόµενης στάθµευσης. 

 

1.2.5 Κατασκευή χώρων 
στάθµευσης εντός πόλης 
(επίγειων ή υπόγειων) 

∆5: ∆ηµιουργία 
χώρων 
στάθµευσης 
(περιφερειακών 
και εντός πόλης) 

Υλοποίηση έργων για τη 
διαµόρφωση χώρων 
στάθµευσης εντός της 
πόλης παράλληλα µε την 
εφαρµογή συστήµατος 
ελεγχόµενης στάθµευσης. 

Ολοκλήρωση 
διαµόρφωσης χώρων 
στάθµευσης παράλληλα µε 
την εφαρµογή συστήµατος 
ελεγχόµενης στάθµευσης. 

 

1.2.6 
Αξιοποίηση/Αναδιαµόρφωση 
υπαρχόντων χώρων στάθµευσης 
εντός πόλης 

∆5: ∆ηµιουργία 
χώρων 
στάθµευσης 
(περιφερειακών 
και εντός πόλης) 

Άµεση εκτέλεση εργασιών 
αξιοποίησης υφιστάµενων 
χώρων στάθµευσης.  

  

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

∆1: 
Αναδιοργάνωση 
της ιεράρχησης 
του οδικού 
δικτύου – 
∆ηµιουργία 
περιφερειακού 
δακτυλίου 

Μελέτες χάραξης νέων 
τµηµάτων δρόµων 

Εκτέλεση έργων διάνοιξης 
νέων τµηµάτων. 
Ενσωµάτωση του 
περιφερειακού δακτυλίου 
στο συγκοινωνιακό 
σύστηµα της πόλης 

Σταδιακή εκτέλεση έργων 
διάνοιξης νέων 
τµηµάτων. Ενσωµάτωση 
του περιφερειακού 
δακτυλίου στο 
συγκοινωνιακό σύστηµα 
της πόλης 

1.2.8 Χωροθέτηση σταθµών 
φόρτισης ηλεκτροκίνητων 
οχηµάτων 

∆5: ∆ηµιουργία 
χώρων 
στάθµευσης 
(περιφερειακών 
και εντός πόλης) 

Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχηµάτων (ΣΦΗΟ). 
Χωροθέτηση πρώτων 
σταθµών φόρτισης. 
Εγκατάσταση σηµείων 
φόρτισης. 

Εγκατάσταση νέων 
σηµείων φόρτισης 
συνυπολογίζοντας το 
βαθµό διείσδυσης 
ηλεκτρικών οχηµάτων. 

Εγκατάσταση νέων 
σηµείων φόρτισης 
συνυπολογίζοντας το 
βαθµό διείσδυσης 
ηλεκτρικών οχηµάτων. 
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1.3 Κίνητρα 

1.3.1 Ολοκληρωµένη 
τιµολογιακή πολιτική για τη 
στάθµευση, την χρήση της 
δηµόσιας συγκοινωνίας και 
τα κοινόχρηστα ποδήλατα µε 
σκοπό την ενίσχυση των 
συνδυασµένων µετακινήσεων 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας 
συγκοινωνίας 

 ∆ηµιουργία και εφαρµογή 
τιµολογιακής πολιτικής 

Αξιολόγηση τιµολογιακής 
πολιτικής και 
επανασχεδιασµός 
ανάλογα µε τις νέες 
υπηρεσίες – υποδοµές 

ΠΜ2: Προώθηση και υποστήριξη των βιώσιµων µέσων µετακίνησης 

2.1 ∆ιαχείριση κινητικότητας 

2.1.1. ∆ηµιουργία 
λεωφορειακών γραµµών 
ανταποκρινόµενων στη 
ζήτηση 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

 

Εκπόνηση µελέτης για την 
ανάπτυξη και εφαρµογή 
έξυπνων συστηµάτων, 
δηλ.: έξυπνη ελεγχόµενη 
στάθµευση, on-demand 
αστική συγκοινωνία, 
έξυπνοι φωτεινοί 
σηµατοδότες. 

Λειτουργία λεωφορειακών 
γραµµών 
ανταποκρινόµενων στη 
ζήτηση (on-demand). 
Αντικατάσταση 
συµβατικών γραµµών, 
όπου κρίνεται απαραίτητο. 

2.1.2 ∆ηµιουργία νέων 
διαδροµών αστικής 
συγκοινωνίας (κυκλικών 
ή γραµµικών) που 
συνδέουν κέντρο, 
πόλους έλξης και 
γειτονιές 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

Ανασχεδιασµός και 
λειτουργία νέων γραµµών 
δηµοτικής συγκοινωνίας - 
δροµολογίων. Αξιολόγηση 
της οικονοµικής 
βιωσιµότητας τους. 

Βελτιστοποίηση βάσει 
αποτελέσµατων 
αξιολόγησης (δηλ. κάλυψη, 
επιβατική κίνηση) και 
λειτουργία νέων γραµµών 
δηµοτικής συγκοινωνίας. 

 

2.1.3 Αύξηση της 
συχνότητας των 
υφιστάµενων 
λεωφορειακών 
γραµµών, ιδιαίτερα 
εκείνων µε κεντρική 
σηµασία (∆10) 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

Ανασχεδιασµός και 
λειτουργία νέων γραµµών 
αστικής συγκοινωνίας - 
δροµολογίων. Αξιολόγηση 
της οικονοµικής 
βιωσιµότητας των νέων 
γραµµών. 

  

2.1.4 Ενίσχυση 
λειτουργίας διαδροµών 
ΚΤΕΛ µε υπερτοπική 
σηµασία 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

Συνεργασία µε ΚΤΕΛ 
Καβάλας και εξασφάλιση 
καλής συνδεσιµότητας 
µεταξύ των διαδροµών 
ΚΤΕΛ και των νέων 
λεωφορειακών γραµµών. 

  

2.1.5 ∆ηµιουργία 
λεωφορειολωρίδων 
στην πόλη (σύστηµα 
BRT) 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

 

Μελέτη εφαρµογής και 
χάραξη νεών 
λεωφορειολωρίδων σε 
κεντρικές αρτηρίες 

Υποστήριξη λειτουργίας 
νέων λεωφορειολωρίδων 
µε βάση το νέο κεντρικό 
σύστηµα διαχείρισης της 
κινητικότητας (ITS) -
προτεραιότητα στους 
κόµβους µε φωτεινή 
σηµατοδότηση («πράσινο 
κύµα»).  

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 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

  

Εξασφάλιση 
συνδεσιµότητας µεταξύ 
των διαφορετικών µέσων 
µετακίνησης και δικτύων 
µετά την ολοκλήρωση των 
υποδοµών στο τέλος της 
15ετίας. 

2.1.7 Αξιοποίηση 
συστήµατος ταξί για 
συλλογικές µετακινήσεις 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

Πρόσκληση και 
συνεργασία ∆ήµου σε 
ιδιώτες - σύλλογος οδηγών 

Λειτουργία έξυπνης 
εφαρµογής ταξί. 
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µε δροµολόγια 
ανταποκρινόµενα στη 
ζήτηση 

ταξί για την ανάπτυξη - 
βελτίωση έξυπνης 
εφαρµογής ταξί 

2.2 Βελτίωση υποδοµών 

2.2.1 Αγορά και 
κυκλοφορία 
ηλεκτροκίνητων µικρών 
οχηµάτων από τον ∆ήµο  

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

Αγορά νέων 
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων 
ανάλογα µε τις ανάγκες του 
∆ήµου 

Αγορά νέων 
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων 
ανάλογα µε τις ανάγκες του 
∆ήµου 

Αγορά νέων 
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων 
ανάλογα µε τις ανάγκες 
του ∆ήµου 

2.2.2 Πύκνωση 
στάσεων δηµόσιας 
συγκοινωνίας µε 
κατάλληλη διαµόρφωση 
και εξοπλισµό 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

∆ηµιουργία νέων στάσεων 
Αστικής  Συγκοινωνίας 
βάσει των νέων 
λεωφορειακών γραµµών 

  

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

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

 

Εκπόνηση µελέτης για την 
ανάπτυξη και εφαρµογή 
έξυπνων συστηµάτων, 
δηλ.: έξυπνη ελεγχόµενη 
στάθµευση, on-demand 
αστική συγκοινωνία, 
έξυπνοι φωτεινοί 
σηµατοδότες και 
εγκατάσταση τηλεµατικής 
και άλλων έξυπνων 
συστηµάτων στις στάσεις. 

Εγκατάσταση συστήµατος 
τηλεµατικής σε όλες τις 
στάσεις της ∆ηµοτικής 
Συγκοινωνίας. 

2.2.4 ∆ηµιουργία νέων 
ποδηλατικών 
διαδροµών (µεικτών ή 
αποκλειστικών) και 
σχετικών 
εγκαταστάσεων (πχ 
θέσεις στάθµευσης-
ποδηλατοστάσια σε 
πόλους έλξης, σταθµούς 
δηµόσιας 
συγκοινωνίας, γειτονιές, 
κτλ.) 

∆7: ∆ηµιουργία δικτύου 
ποδηλατοδρόµων 

Εκπόνηση µελετών 
εφαρµογής - ανάπλασης. 
Χάραξη πρώτων 
ποδηλατόδροµων µεικτής 
χρήσης µε κατάλληλη 
οριζόντια - κατακόρυφη 
σήµανση. 

Κατασκευή αποκλειστικών 
λωρίδων ποδηλάτου στους 
προτεινόµενους άξονες 
βάσει σχεδιασµών ΣΒΑΚ 
και εγκατάσταση του 
απαραίτητου εξοπλισµού. 
Σταδιακή ενσωµάτωση 

Ολοκλήρωση δικτύου 
ποδηλατόδροµων βάσει 
σχεδιασµών ΣΒΑΚ και 
εγκατάσταση του 
απαραίτητου εξοπλισµού 

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

∆8: Σύστηµα 
κοινόχρηστων 
ποδηλάτων 

Άµεση επαναλειτουργία 
συστήµατος bike-sharing 

  

2.2.6 ∆ηµιουργία 
δακτυλίων προστασίας 
περιµετρικά των 
σχολικών 
συγκροτηµάτων 
(Πεζοδροµήσεις και 
διαµορφώσεις οδών) 

∆9: ∆ιαµόρφωση 
σχολικών δακτυλίων 

Εκπόνηση των 
απαραίτητων µελετών και 
εκτέλεση έργων  
ανάπλασης, τµηµατικά, σε 
οδούς πέριξ σχολικών 
συγκροτηµάτων που θα 
πραγµατοποιηθούν 
φυσικές παρεµβάσεις υπέρ 
της οδικής ασφάλειας 

Εκπόνηση των 
απαραίτητων µελετών και 
εκτέλεση έργων  
ανάπλασης, τµηµατικά ,σε 
οδούς πέριξ σχολικών 
συγκροτηµάτων που θα 
πραγµατοποιηθούν 
φυσικές παρεµβάσεις υπέρ 
της οδικής ασφάλειας 

 

2.2.7 Πεζοδροµήσεις 
(µόνιµες ή προσωρινές) 

∆6: ∆ίκτυα 
προσβασιµότητας 
πεζών & πράσινες 
διαδροµές 

Πραγµατοποίηση 
προσωρινών 
πεζοδροµήσεων σε 
επιλεγµένους άξονες. 
Αξιολόγηση των 
επιπτώσεων του µέτρου 

Πραγµατοποίηση µόνιµων 
πεζοδροµήσεων σε 
επιλεγµένους άξονες 
ανάλογα µε τα 
αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης 

Πραγµατοποίηση µόνιµων 
πεζοδροµήσεων σε 
επιλεγµένους άξονες 
ανάλογα µε τα 
αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης 

2.2.8 Αναβάθµιση και 
διαµόρφωση ή 
µεταφορά κεντρικών 
σταθµών δηµόσιας 
συγκοινωνίας (∆10)   

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

 
Έργα αναβάθµισης 
κεντρικών σταθµών 
∆ηµόσιας Συγκοινωνίας. 

 

, 
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2.3 Πολιτικές προώθησης 

2.3.1 Χρήση εργαλείων 
crowdsensing για την 
καταγραφή των 
αναγκών σε 
µετακινήσεις 

∆12: Επικοινωνία, 
ενηµέρωση και 
συµµετοχή του κοινού 

Ανάπτυξη εργαλείων 
crowdsensing. Ενηµέρωση 
για τη δραστηριοποίηση 
του κοινού. 

Συλλογή δεδοµένων από 
τις εφαρµογές 
crowdsensing 

Συλλογή δεδοµένων από 
τις εφαρµογές 
crowdsensing 

2.3.2 ∆ιοργάνωση 
εργαστηρίων 
(workshop) 
συµµετοχικού 
σχεδιασµού 

∆12: Επικοινωνία, 
ενηµέρωση και 
συµµετοχή του κοινού 

∆ιοργάνωση 3 workshops 
εντός της δεύτερης 
πενταετίας 

∆ιοργάνωση 3 workshops 
εντός της δεύτερης 
πενταετίας 

∆ιοργάνωση 3 workshops 
εντός της δεύτερης 
πενταετίας 

2.3.3 ∆ιοργάνωση 
εκδηλώσεων σε σχολεία 
για την 
ευαισθητοποίηση των 
µαθητών 

∆12: Επικοινωνία, 
ενηµέρωση και 
συµµετοχή του κοινού 

∆ιοργάνωσή εκδηλώσεων 
µε σχολεία (2 εκδηλώσεις 
ανά έτος) 

∆ιοργάνωσή εκδηλώσεων 
µε σχολεία (1 εκδήλωση 
ανά έτος) 

∆ιοργάνωσή εκδηλώσεων 
µε σχολεία (1 εκδήλωση 
ανά έτος) 

2.3.4 Σύσταση 
γραφείου Βιώσιµης 
Κινητικότητας στο ∆ήµο 

∆12: Επικοινωνία, 
ενηµέρωση και 
συµµετοχή του κοινού 

Άµεση σύσταση γραφείου 
Βιώσιµης Κινητικότητας 
µετά την ολοκλήρωση του 
ΣΒΑΚ 

  

2.3.5 ∆ηµιουργία 
φόρουµ κατοίκων για 
την κινητικότητα 

∆12: Επικοινωνία, 
ενηµέρωση και 
συµµετοχή του κοινού 

∆ηµιουργία φόρουµ 
κατοίκων για την 
αξιολόγηση της προόδου 
των µέτρων ΣΒΑΚ. 

  

ΠΜ3: Αναβάθµιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος 

3.1 ∆ιαχείριση κινητικότητας  

3.1.1 ∆ηµιουργία ζωνών 
χαµηλών εκποµπών 
αέριων ρύπων και 
θορύβου µε 
προτεραιότητα στην 
χρήση ηλεκτροκίνητων 
οχηµάτων 

∆11: Πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις 

 

Εφαρµογή ζώνης χαµηλών 
εκποµπών στο κέντρο της 
πόλης. Αγορά και 
εγκατάσταση του 
απαραίτητου εξοπλισµού. 
Προσθήκη κατάλληλης 
κατακόρυφης-οριζόντιας 
σήµανσης. 

 

3.2 Βελτίωση υποδοµών 

3.2.1 ∆ιαπλάτυνση 
πεζοδροµίων µε 
κατάργηση θέσεων 
στάθµευσης 

∆6: ∆ίκτυα 
προσβασιµότητας 
πεζών & πράσινες 
διαδροµές 

Εκπόνηση των 
απαραίτητων µελετών σε 
αστικές οδούς που θα 
πραγµατοποιηθούν 
παρεµβάσεις υπέρ της 
ήπιας κυκλοφορίας 

∆ιαπλάτυνση των 
πεζοδροµίων όπου κρίνεται 
απαραίτητο σε συνδυασµό 
µε έργα ήπιας 
κυκλοφορίας. 

∆ιαπλάτυνση των 
πεζοδροµίων όπου 
κρίνεται απαραίτητο σε 
συνδυασµό µε έργα ήπιας 
κυκλοφορίας. 

3.2.2 Οριοθέτηση 
νόµιµων θέσεων 
στάθµευσης και 
δηµιουργία Parklets 

∆6: ∆ίκτυα 
προσβασιµότητας 
πεζών & πράσινες 
διαδροµές 

Άµεση οριοθέτηση θέσεων 
στάθµευσης σε κεντρικούς 
άξονες µε προµήθεια - 
εγκατάσταση Parklets 

  

3.2.3 Αντικατάσταση 
υλικών 
ασφαλτόστρωσης σε 
επιλεγµένες οδούς του 
∆ήµου 

∆3: Αναβάθµιση 
∆ιασταυρώσεων στο 
αστικό οδικό δίκτυο 

Εκπόνηση τεχνικών 
µελετών 

Αντικατάσταση υλικών και 
πραγµατοποίηση νέων 
ασφαλτοστρώσεων. 

 

3.2.5 Ανάπτυξη 
υποδοµών για ενίσχυση 
της προσβασιµότητας 
(σηµειακές 
διαπλατύνσεις, τοπικές 
εξοχές, µείωση πλάτους 
λωρίδων, ράµπες ΑµεΑ 
κ.α.) 

∆6: ∆ίκτυα 
προσβασιµότητας 
πεζών & πράσινες 
διαδροµές 

Εκπόνηση των 
απαραίτητων µελετών 
ανάπλασης σε αστικές 
οδούς που θα 
πραγµατοποιηθούν 
παρεµβάσεις υπερ της 
ήπιας κυκλοφορίας 

Ενίσχυση της 
προσβασιµότητας µε 
σηµειακές επεµβάσεις σε 
συνδυασµό µε έργα ήπιας 
κυκλοφορίας. 

Ενίσχυση της 
προσβασιµότητας µε 
σηµειακές επεµβάσεις σε 
συνδυασµό µε έργα ήπιας 
κυκλοφορίας. 

3.2.6 Πύκνωση 
διαβάσεων-ανάπτυξη 
υπερυψωµένων 
διαβάσεων-ανάπτυξη 
έξυπνων διαβάσεων 

∆4: Αναβάθµιση 
διαβάσεων στο αστικό 
οδικό δίκτυο 

Πύκνωση διαβάσεων 
πεζών 

Εγκατάσταση έξυπνων 
διαβάσεων πεζών 
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3.2.7 Ανάπλαση και 
ενίσχυση 
προσβασιµότητας 
παραλιακού µετώπου 
και παραλιών για 
ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες (π.χ. 
τοποθέτηση sea track 
στις παραλίες) 

∆14: Υποστήριξη 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων µε 
βιώσιµους τρόπους και 
µέσα µετακίνησης 

Τοποθέτηση sea track στις 
παραλίες. ∆ηµιουργία 
ραµπών και άλλες 
σηµειακές παρεµβάσεις 

  

3.2.8 ∆ίκτυο 
προσβασιµότητας 
πεζών και πράσινες 
διαδροµές τα οποία 
διασυνδέουν τους 
πόλους έλξης, το κέντρο 
και τις γειτονιές της 
πόλης 

∆6: ∆ίκτυα 
προσβασιµότητας 
πεζών & πράσινες 
διαδροµές 

  

Εξασφάλισης διασύνδεσης 
των νέων υποδοµών υπέρ 
του ποδηλάτη και του 
πεζού µε κατάλληλη 
κατακόρυφη σήµανση και 
άλλες σηµειακές 
παρεµβάσεις. ∆ηµιουργία 
των απαραίτητων χαρτών 
µε δίκτυα καλής 
προσβασιµότητας. 

3.2.9 Αναβάθµιση / 
βελτίωση των κλιµάκων 
σε επιλεγµένες 
διαδροµές 

∆6: ∆ίκτυα 
προσβασιµότητας 
πεζών & πράσινες 
διαδροµές 

 Αναβάθµιση-βελτίωση των 
κλιµάκων 

 

3.2.10 Ανάπλαση και 
αναδιαµόρφωση οδών 

∆6: ∆ίκτυα 
προσβασιµότητας 
πεζών & πράσινες 
διαδροµές 

 

Εκπόνηση των 
απαραίτητων µελετών 
ανάπλασης σε αστικές 
οδούς που θα 
πραγµατοποιηθούν 
παρεµβάσεις υπέρ της 
ήπιας κυκλοφορίας 

Σταδιακή εκτέλεση των 
έργων κατασκευής που 
απαιτούνται στις 
προτεινόµενες ζώνες 
ήπιων µορφών 
µετακίνησης (βλέπε ∆2). 

3.2.11 Ανάπλαση 
δηµόσιων χώρων και 
παιδικών χαρών 

∆11: Πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις 

 
Εκπόνηση των 
απαραίτητων µελετών 
ανάπλασης  

Πραγµατοποίηση έργων 
ανάπλασης τοπικών 
κέντρων, δηµόσιων χώρων 
και παιδικών χαρών. 

3.2.12 Ενίσχυση 
πρασίνου στο οδικό 
περιβάλλον µέσω 
δεντροφυτεύσεων 

∆11: Πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις 

Πραγµατοποίηση 
δεντροφυτεύσεων και 
αύξηση πρασίνου στους 
δρόµους. 

  

3.3.1 Επικαιροποίηση 
πολεοδοµικού 
σχεδιασµού και 
εναρµόνιση µε το ΣΒΑΚ 

∆11: Πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις 

Εναρµόνιση κατευθύνσεων 
ΣΒΑΚ στο πολεοδοµικό 
σχεδιασµός εντός της 
πρώτης 10ετίας 

  

3.3.2 Ενίσχυση και 
ανάδειξη τοπικών 
κέντρων εντός της 
πόλης 

∆11: Πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις 

  

Πραγµατοποίηση µελετών 
& έργων ανάπλασης 
τοπικών κέντρων, 
δηµόσιων χώρων και 
παιδικών χαρών. 

ΠΜ4: Ορθολογική διαχείριση του συστήµατος εµπορευµατικών µεταφορών 

4.1 ∆ιαχείριση κινητικότητας 

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

∆13: Εµπορευµατικές 
µεταφορές 

 

Εκπόνηση Σχεδίου 
Βιώσιµων Αστικών 
Εµπορευµατικών 
Μεταφορών για εξειδίκευση 
των µέτρων. Άµεση 
εφαρµογή κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων 

Λειτουργία έξυπνου 
συστήµατος διαχείρισης 
τροφοδοσίας 

4.2 Βελτίωση υποδοµών  

4.2.1 ∆ηµιουργία µικρών 
κέντρων αστικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας 

∆13: Εµπορευµατικές 
µεταφορές 

 

Εκπόνηση Σχεδίου 
Βιώσιµων Αστικών 
Εµπορευµατικών 
Μεταφορών για εξειδίκευση 
των µέτρων. Εκπόνηση των 
απαραίτητων µελετών 
κατασκευής. 

Κατασκευή νέων 
κέντρων αστικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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4.3 Πολιτικές προώθησης (Κίνητρα) 

4.3.1 Οικονοµικά 
κίνητρα σε επιχειρήσεις 
φιλικές στις ενεργές 
µετακινήσεις (π.χ. σε 
εκείνες που κάνουν 
διανοµές µε ποδήλατα 
και ηλεκτροκίνητα 
οχήµατα) 

∆13: Εµπορευµατικές 
µεταφορές 

 

Εκπόνηση Σχεδίου 
Βιώσιµων Αστικών 
Εµπορευµατικών 
Μεταφορών για την 
εξειδίκευση των µέτρων. 
Άµεση εφαρµογή πλαισίου 
οικονοµικών κινήτρων 

Απόδοση οικονοµικών 
κινήτρων και αξιολόγηση 
των επιπτώσεων. 

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

∆13: Εµπορευµατικές 
µεταφορές 

 

Εκπόνηση Σχεδίου 
Βιώσιµων Αστικών 
Εµπορευµατικών 
Μεταφορών για την 
εξειδίκευση των µέτρων. 
Άµεση εφαρµογή πλαισίου 
οικονοµικών κινήτρων 

Απόδοση οικονοµικών 
κινήτρων και αξιολόγηση 
των επιπτώσεων. 

4.3.3 ∆ηµιουργία 
συστήµατος 
ανταποδοτικών τελών 
για τους επιχειρηµατίες 
που χρησιµοποιούν 
ηλεκτροκίνητα οχήµατα 
ή/και τοποθετούν 
σταθµούς φόρτισης 
ηλεκτρικών οχηµάτων 

∆13: Εµπορευµατικές 
µεταφορές 

 

Εκπόνηση Σχεδίου 
Βιώσιµων Αστικών 
Εµπορευµατικών 
Μεταφορών για την 
εξειδίκευση των µέτρων. 
Άµεση εφαρµογή πλαισίου 
οικονοµικών κινήτρων 

Απόδοση οικονοµικών 
κινήτρων και αξιολόγηση 
των επιπτώσεων. 

ΠΜ5: Συµβολή της βιώσιµης κινητικότητας στην τουριστική δραστηριότητα 

5.1 ∆ιαχείριση κινητικότητας 

5.1.1 ∆ράσεις αστικού 
τουρισµού µε έµφαση 
στη βιώσιµη 
κινητικότητα (π.χ. 
«Kavala walk») 

∆14: Υποστήριξη 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων µε 
βιώσιµους τρόπους και 
µέσα µετακίνησης 

∆ηµιουργία καµπάνιας για 
τον περιπατητικό και 
ποδηλατικό τουρισµό 

Πραγµατοποίηση δράσεων 
σε συνεργασία µε τις 
τοπικές επιχειρήσεις 

 

5.1.2 Εποχιακή 
πύκνωση δροµολογίων 
δηµόσιας συγκοινωνίας 
σε σηµαντικές 
διαδροµές 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

Ανασχεδιασµός και 
λειτουργία νέων γραµµών 
δηµοτικής συγκοινωνίας - 
δροµολογίων. Αξιολόγηση 
της βιωσιµότητας τους. 

  

5.1.3 ∆ηµιουργία 
εποχιακών διαδροµών 
∆ηµόσιας Συγκοινωνίας 
προς οικισµούς και 
πόλους έλξης (παραλίες, 
αρχαιολογικούς 
χώρους, χώρους 
ιδιαίτερου φυσικού 
κάλους, κτλ.) ανάλογα 
µε τη ζήτηση (on – 
demand) µε χρήση 
έξυπνης εφαρµογής 

∆10:  Υποστήριξη της 
δηµόσιας συγκοινωνίας 

Ανασχεδιασµός και 
λειτουργία νέων γραµµών 
δηµοτικής συγκοινωνίας - 
δροµολογίων. Αξιολόγηση 
της βιωσιµότητας τους. 

  

5.2 Βελτίωση υποδοµών 

5.2.1 ∆ηµιουργία 
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 

∆14: Υποστήριξη 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων µε 
βιώσιµους τρόπους και 
µέσα µετακίνησης 

∆ηµιουργία διαδραστικών 
χαρτών 

Ενηµέρωση διαδραστικών 
χαρτών µε βάση τις νέες 
υποδοµές - υπηρεσίες 

Ενηµέρωση διαδραστικών 
χαρτών µε βάση τις νέες 
υποδοµές - υπηρεσίες 
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5.2.2 Ενίσχυση της 
πληροφοριακής 
σήµανσης  

∆14: Υποστήριξη 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων µε 
βιώσιµους τρόπους και 
µέσα µετακίνησης 

Άµεση πραγµατοποίηση 
των απαραίτητων 
εργασιών για ενίσχυση της 
οριζόντιας και 
κατακόρυφης σήµανσης. 
Εφαρµογή των 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 
που προτείνονται από τη 
νέα ιεράρχηση του οδικού 
δικτύου. 

  

5.2.3 Ανάπλαση και 
ανάδειξη παραλιακού 
µετώπου 

∆14: Υποστήριξη 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων µε 
βιώσιµους τρόπους και 
µέσα µετακίνησης 

 
Εκπόνηση µελέτης 
ανάπλασης για εξειδίκευση 
των παρεµβάσεων 

Εκτέλεση έργων 
ανάπλαση-ανάδειξης 
παραλιακού µετώπου 

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

∆14: Υποστήριξη 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων µε 
βιώσιµους τρόπους και 
µέσα µετακίνησης 

 

Πραγµατοποίηση 
σηµειακών παρεµβάσεων 
για τη βελτίωσης της 
προσβασιµότητας σε 
σηµαντικούς χώρους 

 

 

Προϋπολογισμός ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας 

Όπως έχει αναφερθεί, τα προτεινόμενα μέτρα ομαδοποιούνται σε συνολικά 14 πακέτα μέτρων, για τα 

οποία θα πρέπει να εκτιμηθεί το συνολικό τους κόστος. Για να γίνει αυτό πραγματοποιήθηκαν 

εκτιμήσεις μεγεθών σε μακροσκοπικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά που 

προκύπτουν από τις διαδικασίες εξειδίκευσης μέτρων που παρουσιάζονται με σχετική λεπτομέρεια 

στους επισυναπτόμενους χάρτες του ΣΒΑΚ. Το συνολικό κόστος των μέτρων του ΣΒΑΚ Καβάλας 

προεκτιμάται στα 25.560.000 ευρώ, ενώ η συνοπτική κατανομή τους παρουσιάζεται στην Εικόνα 36. 

Το μεγαλύτερος μέρος (58%) του συνολικού προϋπολογισμού κατανέμεται σε μέτρα για την βελτίωση 

των συνθηκών κυκλοφορίας. Περίπου 2.709.500 ευρώ (10%) προορίζονται για πολεοδομικές 

παρεμβάσεις για τη βελτίωση του αστικού τοπίου  της πόλης. Η οδική ασφάλεια των ευάλωτων 

χρηστών (δηλ. πεζών και ποδηλατών) ενισχύεται με μέτρα ήπιας κυκλοφορίας, αναδιοργάνωσης του 

οδικού δικτύου, κατασκευής ποδηλατικών υποδομών και ανάπτυξης πράσινων διαδρομών και 

δακτυλίων γύρω από σχολεία. Αυτά καταλαμβάνουν το 15.0% του συνολικού προϋπολογισμού 

ΣΒΑΚ. Το 10% του κόστους δίνεται σε μέτρα υποστήριξης της τουριστικής δραστηριότητας στην 

πόλης της Καβάλας. Οι δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αναδιοργάνωση 

των εμπορευματικών μεταφορών καταλαμβάνουν το 4% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού. 
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Εικόνα 36: Κατανομή εκτιμώμενου προϋπολογισμού μέτρων ΣΒΑΚ 

 

Σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Στα επόμενα χρόνια, η παρακολούθηση και η διαρκής αξιολόγηση του επιπέδου εφαρμογής του 

ΣΒΑΚ πρόκειται να είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου σχεδίου. Είναι 

αναγκαίο λοιπόν η ανάπτυξη ενός εργαλείου παρακολούθησης, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι φορείς 

να παρεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση που η πραγματικότητα αποκλίνει σημαντικά από τους 

μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι έχουν τεθεί. Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται το συγκεκριμένο 

εργαλείο, αναφέρονται δείκτες, οι οποίοι προτείνονται να χρησιμοποιηθούν, όπως επίσης και μέθοδοι 

συλλογής νέων στοιχείων κινητικότητας βάση των οποίων θα γίνει η παρακολούθηση. 

Η χρήση δεικτών είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την παρακολούθηση ενός ΣΒΑΚ. Αποτελούν, άλλωστε, 

ένα αντικειμενικό και ποσοτικό στοιχείο, το οποίο καταδεικνύει το ποσοστό επίτευξης του εκάστοτε 

στόχου. Όπως έχει αναφερθεί, η επίτευξη στόχων πραγματοποιείται από μια σειρά μέτρων· συνεπώς, 

η διαίρεση ενός δείκτη κινητικότητας με το κόστος της κάθε δημόσιας επένδυσης για την εφαρμογή 

του κάθε μέτρου μπορεί να δείξει την αποδοτικότητα της κάθε επένδυσης. Στο Ευρωπαϊκό Έργο 

CH4LLENGE έχει δημιουργηθεί μια λίστα δεικτών, χρήσιμοι για την παρακολούθηση ενός ΣΒΑΚ. Οι 

συγκεκριμένοι δείκτες χωρίζονται σε: 

Δείκτες αποτελεσμάτων: μετρούν τις πραγματικές επιπτώσεις του ΣΒΑΚ στο κοινωνικό (social 

equity), οικονομικό (economic growth), περιβαλλοντικό (environment και livable streets) επίπεδο. 

Εμπεριέχονται και δείκτες σχετικοί με την (όχι μόνο οδική) ασφάλεια (safety) και την αποδοτικότητα 

(efficiency) του συστήματος. Μερικοί από αυτούς είναι: ελκυστικότητα οδικού περιβάλλοντος, 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συγκέντρωση χώρων πρασίνου, κόστος μετακινήσεων, 

αντιληπτή ασφάλεια.  

Δείκτες μεταφορικής δραστηριότητας: σχετίζονται κυρίως με τις επιλογές μετακίνησης που 

πρόκειται να γίνουν από τους κατοίκους στο μέλλον, εφόσον εφαρμοστούν αλλαγές στο μεταφορικό 

σύστημα. Αρκετοί δείκτες μπορούν να περιγράψουν τη μεταφορική δραστηριότητα· μερικοί από 

61%
15%

10%

4%

10%

Κατανομή προϋπολογισμού
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ΠΜ3: Αναβάθμιση της ποιότητας και 

της λειτουργίας αστικού περιβάλλοντος 

ΠΜ4: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και 

ορθολογική διαχείριση του συστήματος 

εμπορευματικών μεταφορών

ΠΜ5: Συμβολή της βιώσιμης 

κινητικότητας στην τουριστική 

δραστηριότητα
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αυτούς είναι: αριθμός ταξιδιών ανά μέσο μεταφοράς, φόρτος οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, 

μερίδιο ταξιδιών με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον, ικανοποίηση καθημερινών χρηστών δημόσιας 

συγκοινωνίας κλπ.  

Δείκτες Εκροών: υπολογίζουν το βαθμό υλοποίησης των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και των 

σχετικών μέτρων. Μερικοί δείκτες που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα είναι: μήκος νέων υποδομών ανά 

μέσο μετακίνησης, αριθμός χώρων Park & Ride, αριθμός εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης κλπ.  

Δείκτες Υλοποίησης Μέτρων: παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των οικονομικών 

πόρων (κόστη) που απαιτούνται για την εκτέλεση του σχεδίου και την εφαρμογή των μέτρων που 

προτείνονται. Παραδείγματα τέτοιων δεικτών είναι: κόστος επενδύσεων για νέες/βελτιωμένες 

υποδομές ανά μέσο μεταφοράς, επιχορηγήσεις για τη λειτουργία, συντήρηση των συστημάτων 

βιώσιμων μεταφορών κλπ. 

Δείκτες ευρύτερου περιβάλλοντος: παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές εξελίξεις που 

επηρεάζουν την επιτυχία και εφαρμογή ενός ΣΒΑΚ (π.χ. οικονομικές ή πολιτικές εξελίξεις). Τέτοιοι 

δείκτες μπορεί να είναι: ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, οι εξελίξεις στις αξίες ακίνητων κλπ.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα ποσοτικών στοιχείων, τους έξυπνους στόχους όπως αυτοί 

έχουν τεθεί κατά τη προηγούμενη φάση αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Καβάλας και 

των άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών, δημιουργήθηκε μια λίστα δεικτών, η οποία παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. Οι δείκτες αυτοί έχουν ομαδοποιηθεί σύμφωνα με τις κατηγορίες που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ανά δείκτη ορίζονται μετρήσιμοι στόχοι σε επίπεδο 5ετίας, 10ετίας και 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα (Μακ.Ορ). Ως μακροπρόθεσμος ορίζοντας (Μακ.Ορ) θεωρείται η περίοδος 

ορισμένων ετών μετά τα 10 έτη, κατά τον οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις του ΣΒΑΚ και το 

ευρύτερο σύστημα κινητικότητας έχει προσαρμοστεί και «ισορροπήσει» στις νέες συνθήκες (π.χ. 

συνήθειες επιλογής μέσου, συνήθειες επιλογής διαδρομής κ.ά.) 

∆είκτης Μονάδα Τιµή βάσης 5 χρόνια 10 χρόνια Μακ.Ορ 

Α. ∆είκτες αποτελεσµάτων 

Α.1. Εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου από αστικές 
µεταφορές 

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

A.2. Ατµοσφαιρική ρύπανση 
(σύνολο αέριων ρύπων από 
αστικές µεταφορές) 

% µεταβολής tn αέριων 
ρύπων 

56173 g -26% -30% -33% 

Α.3. Έκθεση κατοίκων στο 
θόρυβο από τη µεταφορική 
δραστηριότητα 

% µεταβολής dB 
> 50 dB 
(κεντρικές 
αρτηρίες) 

-3% -5% -15% 

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

Α.5. Επίπεδο διείσδυσης 
ηλεκτρικών οχηµάτων 

% ηλεκτρικά οχήµατα 
< 1% των 
οχηµάτων 

> 3% > 5% > 15% 

Α.6. Αριθµός τροχαίων 
συµβάντων 

% µεταβολής αριθµός 
σοβαρών τροχαίων 
συµβάντων 

Περισσότερα 
από 450 
σοβαρά τροχαία 
συµβάντα ανά 
έτος στο ∆ήµο 
Καβάλας 

-10% -20% -50% 
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A.7. Κόστος µετακινήσεων 
% εισοδήµατος που 
δαπανάται στις 
µετακινήσεις 

≈ 8% του 
συνολικού 
εισοδήµατος 

< 6% < 5% < 4% 

Β. ∆είκτες µεταφορικής δραστηριότητας 

Β.1. Μερίδιο ταξιδιών µε µέσα 
φιλικά προς το περιβάλλον  

% µετακινήσεων µε 
περπάτηµα, ποδήλατο & 
∆ηµόσια Συγκοινωνία 

≈ 25% των 
συνολικών 

µετακινήσεων 

 > 20%  > 30%  > 45% 

Β.2. Μέση καθυστέρηση σε 
κεντρικές αρτηρίες 

% µεταβολής 
καθυστερήσεων σε s/km 
µε αυτοκίνητο  

61.3 s/km -1% -5% <-10% 

Β.3.Μέση ταχύτητα ροής σε 
κεντρικές αρτηρίες 

% µεταβολής ταχυτήτων 
σε km/ µε αυτοκίνητο  

25.78 km/h -6% -8% -15% 

Γ. ∆είκτες υλοποίησης µέτρων 

Γ.1. Ποσοστό υλοποίησης 
περιφερειακού δακτυλίου 

% υλοποίησης 
περιφερειακού δακτυλίου 

13.8% (2.8 km) 13.80% > 40 % 100% 

Γ.2. Μερίδιο οδών ήπιας 
κυκλοφορίας (µε όριο 
ταχύτητας 30 km/h ή 
µικρότερο) 

% οδών ήπιας 
κυκλοφορίας ως προς το 
συνολικό µήκος αστικού 
οδικού δικτύου 

0.0% (0 m) 0.00% > 20% > 30% 

Γ.3. Αριθµός αναβαθµισµένων 
διασταυρώσεων ως προς το 
επίπεδο οδικής ασφάλειας 

αριθµός διασταυρώσεων 
1 

διασταυρώσεις 

> 5 
διασταυρώ

σεις 

> 15 
διασταυρώ

σεις 

26 
διασταυ
ρώσεις 

Γ.4. Μέσο πλάτος 
πεζοδροµίων ως δείκτης 
καλής βαδισιµότητας 

m πλάτους πεζοδροµίου 
≈ 1 m µέσο 

πλάτος 
πεζοδροµίων 

≈ 1 m > 1.25 m > 1.50 m 

Γ.5. Κατανοµή ανοιχτών 
χώρων στάθµευσης 

αριθµός χώρων 
στάθµευσης ανά 10000 
κατοίκους 

0.7 χώροι/10000 
κατοίκους 

> 1.0 
χώρος/ 
10000 

κατοίκους 

> 1.5 
χώροι/ 
10000 

κατοίκους 

> 1.7 
χώροι/ 
10000 
κατοίκ. 

Γ.6. Κατανοµή δικτύου 
προσβασιµότητας 

m µήκους ανά 10000 
κατοίκους 

660 m/10000 
κατοίκους 

> 750 m 
/10000 

κατοίκους 

>1500 m 
/10000 

κατοίκους 

>2000 m 
/ 10000 
κατοίκ. 

Γ.7. Κατανοµή 
ποδηλατοδρόµων 

m µήκους ανά 10000 
κατοίκους 

0 m/10000 
κατοίκους 

652 m 
/10000 

κατοίκους 

652 m 
/10000 

κατοίκους 

652 m 
/10000 
κατοίκ. 

Γ.8. Στόλος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων ή ηλεκτρικών 
πατινιών  

Αριθµός κοινόχρηστων 
ποδηλάτων ή ηλεκτρικών 
πατινιών (δηλ. 
κοινόχρηστα δίκυκλα) 
ανά 500 κατοίκους 

0 δικ. /500 
κατοίκους 

3 δίκ. /500 
κατοίκους 

10 δικ. 
/500 

κατοίκους 

20 δικ. 
/500 

κατοίκ. 

Γ.9. Ποσοστό υλοποίησης 
σχολικών δακτυλίων 

% υλοποίησης των 
προτεινόµενων 
δακτυλίων 

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

Γ.10. Κάλυψη ∆ηµόσια 
Αστικής Συγκοινωνίας 

km² ζώνης κάλυψης 
∆ηµόσιας Συγκοινωνίας 

8.2 km² > 15.6 km² > 15.6 km² 
> 23.4 

km² 

Γ.11. Ποσοστό περιοχών ή 
οδών που ολοκληρώθηκαν 
παρεµβάσεις ανάπλασης 

% υλοποίησης των 
προτεινόµενων 
αναπλάσεων 

0.00% 10.00% > 60% 100.00% 

Γ.12. Εκδηλώσεις για τη 
βιώσιµη κινητικότητα 

αριθµός εκδηλώσεων 
ανά 5 χρόνια 

0 εκδηλώσεις 
> 5 

εκδηλώσει
ς 

> 5 
εκδηλώσει

ς 

> 5 
εκδηλώσ

εις 

Γ.13. Ποσοστό ολοκλήρωσης 
ανάπτυξης έξυπνου 

% υλοποίησης των 
προτεινόµενων δράσεων 

0.00% 0.00% > 30% 100% 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Στάδιο 5. Κατάρτιση και υποβολή σχεδίου δράσης 

 

 76  
 

συστήµατος διαχείρισης 
τροφοδοσίας 

Γ.14. Ποσοστό ολοκλήρωσης 
δράσεων βιώσιµης 
κινητικότητας που στοχεύουν 
στην τουριστική ανάπτυξη 

% υλοποίησης των 
προτεινόµενων δράσεων 

0.00% > 50% 100% 100% 

∆. ∆είκτες εισροών 

∆.1. Κόστος επενδύσεων για νέες /βελτιωµένες υποδοµές ανά µέσο µεταφοράς 

∆.2. Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία, συντήρηση των συστηµάτων βιώσιµων µεταφορών, συµπερ. προγραµµάτων 
ενοικίασης ποδηλάτων, επιδοτήσεων για προγράµµατα κλπ. 

∆.3. ∆απάνες για καµπάνιες ευαισθητοποίησης ΒΚ  

 

 

  



 

 

 

 

 


