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Πρόλογος 

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί το πέμπτο από τα 19 Παραδοτέα της παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου 

Καβάλας. Ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο τμήμα του μέρους Β΄ της υπηρεσίας που αφορά την 

κατάρτιση του Σχεδίου της Βιώσιμης Κινητικότητας. Το παρόν παραδοτέο είναι το αποτέλεσμα 

της συνεργασίας της Ομάδας Έργου του Δήμου Καβάλας και της Ομάδας Υποστήριξης από 

την πλευρά του Αναδόχου, ενώ περιλαμβάνει και αντικείμενα που διαμορφώθηκαν στο 

πλαίσιο διαβουλεύσεων με την τοπική κοινωνία 

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. 

Αντικείμενο 

Το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει, την ειδική Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού του ΣΒΑΚ, 

η οποία αποτελείται από την ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων, τον σχηματισμό των 

φάσεων του συμμετοχικού σχεδιασμού και το σύμφωνο συμμετοχικού σχεδιασμού. Η Α΄ φάση 

συμμετοχικού σχεδιασμού (Α θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας) και τα 

αποτελέσματα της, παρουσιάζονται στο τέλους του παραδοτέου. 
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Εισαγωγή 

Το πλαίσιο ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που θέτουν 

τους στρατηγικούς στόχους και τις απαιτούμενες δράσεις αναφορικά με την επιθυμητή εξέλιξη 

και οργάνωση του συστήματος μετακινήσεων των πολιτών και του δικτύου 

μεταφορών/διανομής εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές. Η θεμελιώδης αρχή των ΣΒΑΚ 

είναι η προώθηση και ευρύτερη διάδοση των μορφών κινητικότητας, οι οποίες εκπληρώνουν 

τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της βιώσιμης (ή αειφόρου) 

ανάπτυξης. Απώτερος στόχος των ΣΒΑΚ, όπως και η ειδοποιός διαφορά τους με τις 

προσεγγίσεις που ακολουθούν οι "παραδοσιακές" κυκλοφοριακές μελέτες,  είναι η εστίαση 

τους στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων, αντί της  εξυπηρέτησης των (ως επί το 

πλείστων μηχανοκινήτων) οχημάτων, στο διαθέσιμο αστικό χώρο. 

Ως Στρατηγικό Σχέδιο, ένα ΣΒΑΚ, προσδιορίζεται από μία πλατφόρμα στρατηγικών στόχων 

και αντίστοιχων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη μελλοντική βελτίωση των κυκλοφοριακών 

συνθηκών, στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μετακινουμένων και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ 

θα πρέπει να θεωρείται η άριστη κατανόηση των εννοιών της βιωσιμότητας και των αρχών 

της βιώσιμης κινητικότητας ειδικότερα.  

Σε αντίθεση με τα άλλου τύπου Στρατηγικά Σχέδια, τα οποία εκπονούνται από ομάδες 

εξειδικευμένων επιστημόνων ή/και μηχανικών, ένα ΣΒΑΚ εκπονείται απαραίτητα και με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων (φορέων, οργανώσεων, απλών πολιτών κ.ά.) της υπόψη τοπικής 

κοινωνίας. Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό των ΣΒΑΚ απαιτεί την ανάπτυξη μιας 

μεθοδολογίας για την εκπόνησή τους, η οποία θα περιλαμβάνει ένα σύνολο διαβουλεύσεων 

και συμμετοχικών διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι φορείς/οργανισμοί σχετικοί με τις 

μεταφορές, όσο και οι πολίτες της περιοχής, θα μπορούν να συμβάλουν με την εμπειρία τους 

σαν διαχειριστές και χρήστες των εξεταζόμενων συστημάτων μεταφορών. Παράλληλα, μέσα 

από τη συμμετοχή τους επιτυγχάνεται η επιθυμητή συναίνεση όσον αφορά στην επιλογή των 

αποτελεσματικών πακέτων μέτρων που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε βάθος ενός 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος όπως αυτό θα προσδιοριστεί μέσα από τη διαδικασία 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Φορείς και πολίτες γίνονται συμμέτοχοι στο σχεδιασμό και μοιράζονται 

εξίσου την ευθύνη με την τοπική αυτοδιοίκηση της επιτυχίας ή όχι από την εφαρμογή ενός 

μέτρου. 

Η Ε.Ε, για να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης ΣΒΑΚ από τις αρμόδιες τοπικές αρχές, 

έχει διατυπώσει ένα πλαίσιο μεθοδολογικών αρχών εκπόνησης ΣΒΑΚ που εδράζεται σε μία 

διαδοχική αλληλουχία βημάτων και σταδίων. Η συγκεκριμένη αλληλουχία παρουσιάζεται με 

τη μορφή κύκλου  και αναφέρεται συχνά ως «Κύκλος του ΣΒΑΚ». 
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Οι θεμελιώδεις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

 

 

 

  

 

Ενα 
:

•Εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες 
πρόσβασης και ανάπτυξης των 

ατόμων, των επιχειρήσεων και των 
κοινωνιών κατά τρόπο ασφαλή και 

σύμφωνο με την υγεία του ανθρώπου 
και των οικοσυστημάτων και προάγει 
την ισονομία μέσα σε κάθε γενιά και 

μεταξύ των διαδοχικών γενεών.

•Είναι οικονομικά προσιτό, λειτουργεί 
δίκαια και αποδοτικά, προσφέρει τη 

δυνατότητα επιλογής τρόπου 
μετακίνησης και υποστηρίζει μια 

ανταγωνιστική οικονομία, καθώς και 
την ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη.

•Περιορίζει τις εκπομπές ρύπων στα 
όρια της ικανότητας του 

περιβάλλοντος. 

•Χρησιμοποιεί ανανεώσιμους πόρους 
ενέργειας σε ποσοστό ίσο ή 

μικρότερο από τον ρυθμό παραγωγής 
τους και μη ανανεώσιμους σε ποσοστό 

ίσο ή μικρότερο από τον ρυθμό 
ανάπτυξης ανανεώσιμων 

υποκατάστατων, 

•Ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στις 
χρήσεις γης και στην παραγωγή 

θορύβου.

Η 
έχει ως στόχο:

•Την ενθάρρυνση της αλλαγής 
νοοτροπίας και συμπεριφοράς των 

μετακινουμένων με στόχο την αύξηση 
της χρήσης πιο βιώσιμων μέσων 

μεταφοράς (π.χ. δημόσιες 
συγκοινωνίες, συλλογική μετακίνηση, 

μετακινήσεις με ποδήλατο και πεζή και 
συνδυασμένες μετακινήσεις).

•Τη βελτίωση της προσβασιμότητας 
για το σύνολο των μετακινουμένων στα 

βιώσιμα μέσα μεταφοράς.

•Την ικανοποίηση των αναγκών 
μετακίνησης μέσω της 

αποδοτικότερης χρήσης των 
(υφιστάμενων) συγκοινωνιακών 

υποδομών αλλά και της 
βελτιστοποίησης των χρήσεων γης.

•Τη μείωση της κυκλοφορίας (ή 
καλύτερα τη σταθεροποίηση της 

αύξησής της), μέσω του περιορισμού 
του πλήθους, των διανυόμενων 
αποστάσεων και της συχνότητας 

πραγματοποιήσης των 
μηχανοκίνητων μετακινήσεων.

•Τη βελτίωση της συνεργασίας 
ανάμεσα στα συγκοινωνιακά μέσα και 

τη διευκόλυνση της «μεταξύ τους 
σύνδεσης» (interconnection) και 

διαλειτουργικότητας με στόχο την 
αύξηση της αποδοτικότητας του 
υφιστάμενου συγκοινωνιακού 

συστήματος.
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Ο "κύκλος" εκπόνησης των ΣΒΑΚ   
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Β.1.1.  Σχέδιο συντονισμού, επικοινωνίας και διαβούλευσης 

εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών 

Η συγκεκριμένη διαδικασία έπεται της αναγνώρισης των ενδιαφερόμενων φορέων και 

αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός σχεδίου για το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων στη 

διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ με την ανάπτυξη των απαραίτητων δομών επικοινωνίας 

μεταξύ τους. Να σημειωθεί πως κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου συμμετοχής είναι 

πιθανή η ανάγκη επαναξιολόγησης και επικαιροποίησης των εμπλεκόμενων φορέων.  

Παράλληλα επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ενεργή συμμετοχή τους μέσω 

της διαβούλευσης με την καταγραφή των απόψεων και των προβληματισμών τους για τον 

αρτιότερο σχεδιασμό των μέτρων. Οι ομάδες πολιτών που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις, 

πρέπει να καλύπτουν με την εμπειρία τους τομείς που αφορούν όλους τους σκοπούς 

μετακίνησης, δηλαδή εργασία, ψυχαγωγία, αγορές κ.ά., ενώ έμφαση θα πρέπει να δίδεται και 

στους πολίτες που χρειάζονται ιδιαίτερη μέριμνα, όπως οι ευάλωτες ομάδες, τα μικρά παιδιά, 

τα ΑμεΑ, οι ηλικιωμένοι κ.λπ.. Για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών κρίνεται σκόπιμη 

η προώθηση συγκεκριμένων κινήτρων, όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

ασφάλειας στις μετακινήσεις, αποτελέσματα τα οποία το ΣΒΑΚ επιδιώκει, αλλά και η κατανομή 

συγκεκριμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων (π.χ. εθελοντισμός, συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κ.ά.) κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 

Ο αποτελεσματικός συντονισμός του Δικτύου Φορέων, με τον καθορισμό του πλάνου 

επικοινωνίας, του κανονισμού λειτουργίας των φορέων και την οριστικοποίηση των φορέων 

και ομάδων πολιτών που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες διαβούλευσης, συμβάλλει στην 

αποφυγή καθυστερήσεων και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαβούλευσης, που έχουν 

κεντρικό ρόλο στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Συνοπτικά, κατά την δραστηριότητα: 

 Οριστικοποιείται το Δίκτυο Φορέων και οι ομάδες πολιτών που επηρεάζονται από την 

εκπόνηση του Σχεδίου 

 Καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Δικτύου Φορέων 

 Καθορίζεται το πλάνο επικοινωνίας και διαβούλευσης (μέσα - εργαλεία και 

χρονοδιάγραμμα συμμετοχής) 
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Σκοπιμότητα Στρατηγικής Εμπλοκής των Φορέων 

Ο σχεδιασμός των μεταφορών αποτελεί ένα αντικείμενο που επηρεάζει μεγάλο πλήθος 

ατόμων, τα οποία χαρακτηρίζονται από διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα. 

Το συγκεκριμένο φαινόμενο οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις, σε περίπλοκες σχέσεις μεταξύ 

των τοπικών αρχών, των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. Η έκβαση των σχέσεων 

αυτών μπορεί να επηρεάσει έντονα το αποτέλεσμα του σχεδιασμού.  

Συνεπώς, η διαχείριση των παραπάνω ομάδων στην πορεία εκπόνησης του σχεδίου αποτελεί 

σημαντικό χαρακτηριστικό για την αποτελεσματικότητα, την υιοθέτηση και την μετέπειτα 

εφαρμογή του σχεδιασμού. 

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ως άμεσα ενδιαφερόμενη, τόσο στη διαδικασία 

εκπόνησης όσο και μετέπειτα των αποτελεσμάτων του, αναδεικνύεται σε ένα από τα 

βασικότερα δομικά στοιχεία τη μεθοδολογίας ενός ΣΒΑΚ. Η τοπική κοινωνία διακρίνεται σε 

φορείς που επηρεάζουν άμεσα το μεταφορικό έργο, σε ομάδες που αλληλοεπιδρούν με 

διαφορετικούς τρόπους με το σύστημα αστικής κινητικότητας, καθώς και το ευρύτερο σύνολο 

των πολιτών με τις υποκειμενικές του ανάγκες και προτιμήσεις μετακίνησης. 

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας έχει τέσσερις (4) βασικούς στόχους:  

 Την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων 

 Την ενημέρωση και Εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε ζητήματα αστικής 

κινητικότητας 

 Την υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού με ιδέες, παρατηρήσεις κ.ά. 

 Την συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

 

Ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει : 

 Την κοινωνική συνεργασία 

 Τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων 

 Την προσφορά σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην δημοτική αρχή για 

την εφαρμογή μέτρων και ρυθμίσεων, που αποτελούν προϊόντα κοινού σχεδιασμού 

και διαθέτουν την επικύρωση της κοινωνίας. 
 

Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η διαδικασία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και 

να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, απαιτείται η 

δόμηση ενός ουσιαστικού και οργανωμένου πλαισίου διαδικασιών συμμετοχής, ώστε να 

αξιοποιείται η εμπειρία και οι γνώσεις των συμμετεχόντων. 

Για το σκοπό αυτό, η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ θα πρέπει να αναπτύξει μια Στρατηγική 

Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας. 
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Σχέδιο ευαισθητοποίησης Κοινότητας (Community awarence plan) 

Η στρατηγική για την προσέγγιση των εμπλεκόμενων μερών σε ένα ΣΒΑΚ περιλαμβάνει ένα 

σύνολο στοιχείων και δραστηριοτήτων που διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με το πλήθος 

των εμπλεκομένων, τις δυνατότητες της ομάδας έργου και άλλων χαρακτηριστικών που 

εξαρτώνται από την γενικότερες «συνήθειες» της τοπικής κοινωνίας στις συμμετοχικές 

διαδικασίες.  

Ωστόσο, ανεξάρτητα με τις προσαρμογές που γίνονται για κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες 

συμμετοχής των εμπλεκόμενων θεσμών, οργανισμών, κοινωνικών ομάδων και πολιτών στον 

σχεδιασμό, διαμορφώνονται με βάση ένα ευρύτερο σύνολο αρχών. Συγκεκριμένα, ο 

συμμετοχικός σχεδιασμός μπορεί να θεωρηθεί μια διαδικασία στην οποία: 

 προωθείται η αλληλεπίδραση μεταξύ των κέντρων λήψης αποφάσεων και των 

εμπλεκόμενων ομάδων, με στόχο τη λήψη απόφασης και τη χάραξη πολιτικής για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας μέσα από συναινετικές διαδικασίες,  

 η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται στη βάση ενός συγκεκριμένου μεθοδολογικού πλαισίου 

για την εφαρμογή των συμμετοχικών διαδικασιών με συστηματικό και οργανωμένο 

τρόπο,  

 επιστρατεύεται ένα φάσμα μεθόδων και  εργαλείων συμμετοχής (π.χ. πλατφόρμες 

επικοινωνίας, μοντέλα), τα οποία προσαρμόζονται στις συνθήκες που επικρατούν, για  την  

επίτευξη  μεγαλύτερης  αποτελεσματικότητας.  Οι μέθοδοι αυτές, μπορούν να 

ολοκληρώνονται σε υποδείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση των 

εμπλεκομένων στη συμμετοχική διαδικασία και την αύξηση της γνώσης τους για τις 

διάφορες πτυχές του υπό εξέταση προβλήματος. 

Αντίστοιχα, οι διαδικασίες αξιοποιούν ένα σύνολο μεθόδων και εργαλείων (πίνακας Β.1.1) που 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχεδιασμού. 

Πίνακας Β.1.1.1: Μέθοδοι και Εργαλεία Συμμετοχικού σχεδιασμού 

Παροχή και Συλλογή Πληροφορίας 

Έντυπα ενημέρωσης κοινού 

 Αλληλογραφία 

 Αφίσες, σημειώματα και πινακίδες 

 Φυλλάδια & brochures 

 Fact sheets – Χρήσιμοι οδηγοί 

 Ενημερωτικά δελτία - Newsletters 

 Τεχνικές αναφορές 

Τηλεπικοινωνίες 
 Τηλεφωνικές τεχνικές 

 Τοπικά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα 

Internet 

 Τεχνικές Internet * 

 Διαδικτυακά forums 

 Διαδικτυακές δημοσκοπήσεις  

Έρευνες 

 Ερωτηματολόγια 

 Συνεντεύξεις με ειδικούς 

 Μέθοδος Delphi ** 
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Προσέγγιση με αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων 

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης 

 Έκθεση Επίδειξης των αποτελεσμάτων  

 Κέντρο πληροφόρησης 

 Σημεία πληροφόρησης 

 Δημόσια - Ανοικτά Συνέδρια 

 Τοπικές εκδηλώσεις 

Προσέγγιση επιλεγμένων 
ομάδων συμμετεχόντων 

 Επισκέψεις σε γειτονιές και επισκέψεις εργασίας 

 Ομάδες εστίασης 

 Συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης 

 Διαδραστικά εργαστήρια 

 Επιτροπές πολιτών 

 Τεχνικές ομάδες εργασίας 

Προσέγγιση ευρύτερων ομάδων 

 Συνέδριο εμπλεκομένων φορέων 

 Εκδήλωση οράματος (A transport visioning event) 

 «Planning for Real» μέθοδος 

 Ανοικτές εκδηλώσεις 

 Δημόσιες «Ακροάσεις» πολιτών 

Δύσκολα προσεγγίσιμες ομάδες 

Ειδικές ομάδες  

 Εθνικές μειονότητες 

 Νέοι και ηλικιωμένοι άνθρωποι 

 Άνθρωποι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 

 Απαθείς άνθρωποι 

Πηγή: Guidemaps Handbook 2004, Volume 1, p. 64,  
www.osmose-os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf 

*Οι τεχνικές ίντερνετ περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο σύνολο διαδικασιών μάρκετινγκ και 

τεχνικών συλλογής δεδομένων που αξιοποιούν το διαδίκτυο με στόχο να παρέχουν 

προσωποποιημένη πληροφορία –διαφήμιση. Στις τεχνικές ίντερνετ εντάσσονται και τα 

«ανοικτά» διαδικτυακά Application Programming Interfaces (API) που μπορούν να 

επιστρέφουν δεδομένα. 

** Η Delphi είναι μια ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται ευρέως σε πλήθος 

επιστημονικών πεδίων, μεταξύ των οποίων και στο χώρο των επιστημών υγείας, των 

κοινωνικών επιστημών και της μηχανικής. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιδιώκει να επιτύχει τη 

μέγιστη δυνατή συναίνεση μιας  προεπιλεγμένης ομάδας  εμπειρογνωμόνων  πάνω  σε  ένα 

συγκεκριμένο θέμα, μέσα από  τη χορήγηση σε  αυτούς μιας σειράς  διαδοχικών  

ερωτηματολογίων. Πλεονεκτήματα της Delphi αποτελεί η απουσία γεωγραφικών 

περιορισμών, αφού συνήθως τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται μέσω παραδοσιακού ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και η δυνατότητα των συμμετεχόντων να εκφράζουν την 

προσωπική τους άποψη μέσα από δεδομένα που αναδύονται από την εμπειρία και τη 

διάδραση όλων των μελών της ομάδας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Delphi είναι η 

ανωνυμία, η επανάληψη, η ελεγχόμενη ανατροφοδότηση και η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων. Η Delphi είναι μια ευέλικτη ερευνητική μεθοδολογία και για το λόγο αυτόν έχουν 

διαμορφωθεί διάφορες παραλλαγές της.  

Ο πίνακας Β.1.1 συγκεντρώνει μεθόδους και εργαλεία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Η 

προσέγγιση προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της συγκεκριμένης συμμετοχής 
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Διαφορετική είναι για παράδειγμα η προσέγγιση όταν απαιτείται η παροχή πληροφορίας από 

τους συμμετέχοντες ή όταν προβλέπεται αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και άλλη όταν 

επιδιώκεται και η συμμετοχή δύσκολα προσεγγίσιμων ομάδων. 

Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού για τα ΣΒΑΚ 

Η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο στην διαδικασία 

εκπόνησης των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του Eltis. Ο πίνακας Β1.2 

περιλαμβάνει ένα σύνολο ενδεικτικών στοιχείων που μπορούν να δομήσουν μια 

αποτελεσματική Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας. 

Πίνακας Β.1.1.2: Ενδεικτικά περιεχόμενα στρατηγικής συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Στοιχεία μιας στρατηγικής για την προσέγγιση των εμπλεκόμενων φορέων 

 Σκοπός, λογική και αντικείμενα της διαδικασίας συμμετοχής 

 Εισαγωγή στη διαδικασία εκπόνησης των ΣΒΑΚ (καθορισμός του χρόνου & τρόπου που η 

συμμετοχή τους ενσωματώνεται στην διαδικασία).  

 Συμμετοχή πιθανώς ενδιαφερόμενων ομάδων 

 Ανάλυση των εμπλεκομένων (ενδιαφέροντα και πιθανές διαμάχες μεταξύ τους) 

 Εργαλεία συμμετοχής για κάθε αντικείμενο και φάση 

 Αναλυτικό πλάνο για τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων (including schedule and 

milestones) 

 Ανάλυση ρίσκου και έλεγχος ποιότητας 

 Καθορισμός των κανόνων συμμετοχής 

 Προσδιορισμός απαιτούμενων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων 

 Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση της συμμετοχικής διαδικασίας  

 Τήρηση πρακτικών στις συναντήσεις 

 Διαδικασίες για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της συμμετοχικής διαδικασίας στη 

διαδικασία εκπόνησης. 

 Δείκτες και διαδικασία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της συμμετοχικής 

διαδικασίας 

 

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός προσαρμόζεται στη διαδικασία εκπόνησης των ΣΒΑΚ, όπως 

περιγράφεται στις οδηγίες του Eltis, μέσω ενός οδηγού (Εικόνα Β.1.1). Ο εν λόγω οδηγός 

αντιστοιχίζει τα εργαλεία και τις μεθόδους του πίνακα Β1.1 και του πίνακα Β1.2 με τις 

δραστηριότητες του ΣΒΑΚ στις οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Eltis, στο στάδιο προσδιορισμού των βασικών συνθηκών 

ανάπτυξης σεναρών κινητικότητας, τα προσφορότερα εργαλεία επικοινωνίας είναι το 

ενημερωτικό υλικό, οι ενημερωτικού σταθμοί σε δημόσιους χώρους και τα κέντρα ενημέρωσης 

για το ΣΒΑΚ. Σχετικά με τα εργαλεία για συνεχή συμμετοχή, στο εξεταζόμενο στάδιο μπορού 

να αξιοποιηθούν οι στρογγυλές τράπεζες μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων και οι επιτροπές 

πολιτών. Εργαλεία για περεταίρω εμπλοκή αποτελούν οι έρευνες ερωτηματολογίων, οι 

συνεντεύξεις, η μέθοδος Delphi, οι τεχνικές ομάδες εργασίας και η χρήση μορφών 

πληθοπορισμού.  

Σχετικά με το όραμα και τους στόχους που αναπτύσσονται σε ένα ΣΒΑΚ, οι οδηγίες 

προτείνουν την χρήση ενημερωτικών δελτίων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

ενημερωτικών εκδηλώσεων ως εργαλεία επικοινωνίας. Αντίστοιχα, για τη συνεχή συμμετοχή, 
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προτείνουν εργαστήρια με πολίτες και φορείς και ομάδες εστίασης. Για την περεταίρω 

εμπλοκή μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συνεντεύξεις με ανθρώπους «κλειδιά», η μέθοδος 

Delphi, οι εκδηλώσεις Μελλοντικής έρευνας, οι τεχνικές ομάδες εργασίας, εκδήλωση για το 

όραμα και εκδηλώσεις σε ανοικτό χώρο. 

 
Εικόνα Β.1.1.1: Ενδεικτική εφαρμογή μεθόδων συμμετοχικού σχεδιασμού σε ένα ΣΒΑΚ.  

Πηγή: “Participation”, CH4LLENGE, 2016, pg.25 

Για την εκπόνηση του σχεδίου, σχετικά με τα εργαλεία επικοινωνίας, προτείνονται οι 

συνεντεύξεις τύπου, οι προώθηση σε τηλεόραση και ραδιόφωνο και η δημιουργία 

τηλεφωνικών γραμμών ερωτημάτων. Σχετικά με τα εργαλεία συνεχούς εμπλοκής ,οι οδηγίες 

του Eltis, προτείνουν τα διαδικτυακά forum και τις δημοσκοπήσεις πολιτών, ενώ σχετικά με 

την περαιτέρω εμπλοκή, προτείνου την διεξαγωγή τοπικών εκδηλώσεων, την διεξαγωγή 

debate, την αξιολόγηση από ειδικούς και την διαδραστική επιλογή μέτρων. 

 

Τέλος, για την παρουσίαση του προσχεδίου ΣΒΑΚ, τα προτεινόμενα εργαλεία για επικοινωνία 

και συνεχή εμπλοκή ταυτίζονται με τα αντίστοιχα της εκπόνησης του σχεδίου, ενώ για την 

περαιτέρω εμπλοκή προτείνονται οι συναντήσεις με συγκεκριμένες ομάδες στόχους, η 

διεξαγωγή debate, οι ακροάσεις πολιτών, τα forum συζήτησης για το ΣΒΑΚ, οι εκθέσεις των 

αποτελεσμάτων του ΣΒΑΚ και η ψηφοφορία. 
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Ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων 

Η αποτελεσματική διαχείριση των εμπλεκόμενων μερών στην διαδικασία εκπόνησης του 

ΣΒΑΚ προϋποθέτει την εκ των προτέρων ανάλυση τους. Η αναγνώριση των εμπλεκομένων 

που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο προετοιμασίας του ΣΒΑΚ (Παραδοτέο 1) αποτελεί το 

αρχικό και πλέον στοιχειώδες στάδιο της ανάλυσης των εμπλεκόμενων μερών. Προκειμένου 

να γίνουν κατανοητά τα συμφέροντα και η επιρροή των εμπλεκόμενων φορέων στο σύστημα 

αστικής κινητικότητας της πόλης, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω ανάλυση τους με 

κατάλληλες διαδικασίες. 

Η επιπλέον ανάλυση των φορέων μπορεί να αναδείξει τους φορείς με την μεγαλύτερη 

εμπλοκή, τα δεδομένα που μπορεί να παρέχει ο κάθε φορέας, τους φορείς με το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του σχεδίου, τους φορείς που έχουν την δυνατότητα να 

προβούν σε αλλαγές και εκείνους που έχουν την νομιμότητα να εκτελέσουν τις εν λόγω 

αλλαγές.  

Για την ανάλυση του δικτύου εμπλεκομένων στο ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας επιλέχτηκαν οι εξής 

παράμετροι: 

 Ενδιαφέρον για τον Σχεδιασμό: Η συγκεκριμένη παράμετρος αξιολογεί τον βαθμό στον 

οποίο η διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ ή/και το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ (και η μετέπειτα 

εφαρμογή του) πρόκειται να επηρεάσει τις δραστηριότητες του φορέα και κατά συνέπεια 

υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν να συμμετάσχει. Η εκτίμηση γίνεται με την χρήση ποιοτικής 

κλίμακας, όπως Υψηλό / Μέτριο / Χαμηλό ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό. 

 Δικαιοδοσία / Νομιμότητα / Επιρροή στον σχεδιασμού: Περιγράφει τον εκτιμώμενο 

βαθμό συμμετοχής που θα έπρεπε να έχει ο φορέας στην διαδικασία σχεδιασμού, ως 

απόρροια της θεσμικής του ιδιότητας, των δραστηριοτήτων του ή/και των χαρακτηριστικών 

και των αναγκών της κοινωνικής ομάδας που εκπροσωπεί. Η εκτίμηση γίνεται με την 

χρήση ποιοτικής κλίμακας, όπως Υψηλή / Μέτρια / Χαμηλή δικαιοδοσία / νομιμότητα / 

επιρροή στον σχεδιασμό. 

 Κοινά / Αντικρουόμενα Συμφέροντα: Η παράμετρος είναι ελεύθερη ως προς την 

συμπλήρωση και συνοψίζει επιγραμματικά τα συμφέροντα κάθε εμπλεκόμενου φορέα από 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ σε σχέση με τα συμφέροντα των υπολοίπων 

φορέων και τις κατευθύνσεις του Δήμου. Η αναγνώριση των εν λόγω παραμέτρων μπορεί 

να συμβάλει στην στοχευμένη διαχείριση ομάδων φορέων, για την πρόληψη και αποφυγή 

συγκρούσεων. 

 Χρήσιμα Δεδομένα: Περιλαμβάνει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που η ομάδα έργου 

εκτιμά ότι μπορεί να διαθέτει ο εξεταζόμενος φορέας και μπορούν να αξιοποιηθούν για τον 

σχεδιασμό. Η εκτίμηση πραγματοποιείται με βάση την εικόνα της ομάδας έργου για τις 

δραστηριότητες του φορέα στην πόλη. 
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Σχέδιο Ευαισθητοποίησης Κοινότητας 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Στρατηγικής του Συμμετοχικού Σχεδιασμού αποτελεί το 

πλάνο εμπλοκής των συμμετεχόντων (φορέων & πολιτών). Το εν λόγω πλάνο περιγράφει τη 

χρονική περίοδο, τον τρόπο και το βαθμό εμπλοκής κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία 

σχεδιασμού. Το πλάνο εμπλοκής θα εξειδικεύσει στο βαθμό του δυνατού τη συμβολή κάθε 

συμμετέχοντα στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, όσον αφορά: 

 Δεδομένα που ενδέχεται να παρέχει 

 Τοποθετήσεις σχετικά με την περιγραφή των αναγκών και των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει 

 Συμμετοχή στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

 Συμμετοχή στην επιλογή σεναρίων και μέτρων 

Μέσω του πλάνου, όποιος συμμετέχει στον σχεδιασμό θα μπορεί να γνωρίζει τη συμβολή του 

κατά τη διαδικασία εκπόνησης και να δεσμευθεί στην τήρηση των διαδικασιών που 

περιγράφει. 

Η αναζήτηση της «ιδανικής πρακτικής» για το πλάνο εμπλοκής φορέων και πολιτών είναι 

άσκοπη, καθώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτελείται αποτελεσματικά μέσω της 

ικανοποίησης των εξατομικευμένων αναγκών κάθε Δήμου που εκπονεί ΣΒΑΚ. Στην Εικόνα 

Β.1.1.2. παρουσιάζονται απλοποιημένες οι διαδικασίες εμπλοκής των συμμετεχόντων 

(φορείς, θεσμοί, ομάδες και πολίτες) που ακολούθησαν τέσσερεις ευρωπαϊκές πόλεις κατά 

την εκπόνηση των ΣΒΑΚ τους. 

 
Εικόνα Β.1.1.2: Εναλλακτικές μορφές πλάνων εμπλοκής των συμμετεχόντων. 

 Πηγή: “Participation”, CH4LLENGE, 2016, pg.17 
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Τα παραδείγματα Ευρωπαϊκών πόλεων που παρουσιάζονται στο διάγραμμα τις Εικόνα 

Β.1.1.2, ακολούθησαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την συμμετοχή των φορέων και 

των πολιτών στις διαδικασίες του σχεδίου. Στα τρία (3) έτη εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

Βουδαπέστης, η εμπλοκή των φορέων στον σχεδιασμό πραγματοποιήθηκε στο πρώτο έτος 

του σχεδίου, πριν την ανάπτυξη του προσχεδίου του ΣΒΑΚ, ενώ το προσχέδιο διαβουλεύθηκε 

με την συμμετοχή φορέων και πολιτών. Στην περίπτωση του ΣΒΑΚ της Γάνδης, η ομάδα 

σχεδιασμού προχώρησε στον σχηματισμό του προσχεδίου του ΣΒΑΚ, με τους φορείς και τους 

πολίτες να εμπλέκονται στον σχεδιασμό μόνο κατά το τελικό στάδιο (επι των τελικών μέτρων 

κινητικότητας). Το ΣΒΑΚ της Δρέσδης ακολούθησε μια επαναληπτική διαδικασία 

διαβουλεύσεων με τους φορείς της πόλης κατά την διάρκεια των πρώτων ετών του 

σχεδιασμού, ενώ οι πολίτες συμμετείχαν στον πέμπτο χρόνο εκπόνησης. Μετά την 

ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων στο προσχέδιο, το τελικό σχέδιο 

παρουσιάστηκε στους φορείς για οριστικοποίησης. Τέλος, για το ΣΒΑΚ της Βρέμης, η 

γερμανική πόλη ακολούθησε μια εντατική διαδικασία διαβούλευσης με φορείς και πολίτες σε 

κάθε ένα από τα πέντε στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Τον τρίτο χρόνο σχεδιασμού, με την 

διαμόρφωση του προσχεδίου του ΣΒΑΚ, πραγματοποιήθηκε η τελική μορφή διαβούλευση  

Κανόνες Συμμετοχής 

Η διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που 

εμπεριέχουν σε διαφορετικό βαθμό την αλληλεπίδραση: 

 Προσώπων / Ομάδων μεταξύ τους 

 Φορέων και Θεσμών μεταξύ τους 

 Προσώπων / Ομάδων με Φορείς και Θεσμούς 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού θα οδηγήσει σε 

αποτελέσματα ρεαλιστικά και αξιοποιήσιμα, ότι η συμβολή των συμμετεχόντων θα είναι 

ουσιαστική και ότι τα αποτελέσματα θα είναι σεβαστά από όλους, απαιτείται η σύσταση ενός 

πλαισίου κανόνων που θα διέπουν τις διαδικασίες. 

Οι κύριοι τομείς του πλαισίου των κανόνων για την Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού, 

είναι: 

 Καθορισμός παραμέτρων συμμετοχής 

 Υποχρεώσεις Ομάδας Έργου 

 Υποχρεώσεις όσων συμμετέχουν στον σχεδιασμό 

 Πλαίσιο Επικοινωνίας 

Οι κανόνες συμμετοχής αποτελούν εξίσου σημαντικό τμήμα της Στρατηγικής και 

κοινοποιούνται στο Δίκτυο Φορέων προκειμένου οι εκπρόσωποι να είναι πλήρως ενήμεροι, 

όπως συμβαίνει με το Πλάνο Εμπλοκής των Συμμετεχόντων. 
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Διαμόρφωση της στρατηγικής για το ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας 

Όπως προκύπτει από τις προηγούμενες παραγράφους, η Στρατηγική του Συμμετοχικού 

Σχεδιασμού μπορεί να έχει κλιμακούμενο εύρος αντικειμένων και βάθος λεπτομέρειας, καθώς 

τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία και μέθοδοι ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση. Οι 

παράγοντες διαφοροποίησης εντοπίζονται στα τοπικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας, στις 

δυνατότητες και στον βαθμό κινητοποίησης του Δήμου. Μεταξύ άλλων, οι κύριοι παράγοντες 

διαφοροποίησης είναι: 

 Το πλήθος των συμμετεχόντων 

 Το επίπεδο οργάνωσης των εμπλεκομένων φορέων και ομάδων 

 Η υφιστάμενη υποδομή του δήμου 

 Το επίπεδο οργάνωσης του δήμου 

 Οι ανθρώπινοι και χρηματικοί πόροι που μπορεί να διαθέσει ο Δήμος στον 

συμμετοχικό σχεδιασμό 

 Ο βαθμός εξοικείωσης του δήμου με την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών 

 Ο βαθμός εξοικείωσης της τοπικής κοινωνίας με τις συμμετοχικές διαδικασίες 

 Ο χρονικός προγραμματισμός  

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα των αναγκών σε μια στρατηγική συμμετοχικού 

σχεδιασμού προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης προσωποποιημένης προσέγγισης στο ύφος και 

την κουλτούρα της εκάστοτε κοινωνίας. Επομένως η άκριτη υιοθέτηση μιας στρατηγικής από 

κάποιο άλλο ΣΒΑΚ, ως καλή πρακτική, κρίνεται μη σκόπιμη. Αντιθέτως, εφαρμόζοντας τις 

μεθόδους του συμμετοχικού σχεδιασμού, η στρατηγική θα πρέπει να προκύψει ως 

αποτέλεσμα μελέτης της ομάδας έργου του ΣΒΑΚ, που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά του Δήμου. 

Προκειμένου να διαμορφωθεί η στρατηγική του συμμετοχικού σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ Δήμου 

Καβάλας, πραγματοποιήθηκε «συνάντηση στρογγυλής τραπέζης» (Εικόνα Β.1.1.3) από την 

ομάδα έργου και την ομάδα υποστήριξης έργου του ΣΒΑΚ.  

 
Εικόνα Β.1.1.3: Συνάντηση διαμόρφωσης της Στρατηγικής Συμμετοχικού Σχεδιασμού 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

18 Δήμος Καβάλας  
 

Η συνάντηση είχε διαδραστικό χαρακτήρα και οργανώθηκε στα εξής διακριτά τμήματα: 

Α) Ενημέρωση της ομάδας έργου του Δήμου σχετικά με το Συμμετοχικό Σχεδιασμό 

o Αρχές συμμετοχικού σχεδιασμού 

o Οφέλη για την Κοινωνία και τον Δήμο 

o Εργαλεία και μέθοδοι 

o Εφαρμογή στα ΣΒΑΚ 

Β) Αξιολόγηση των συμμετεχόντων  

o Εκτίμηση του ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό 

o Εκτίμηση της δικαιοδοσίας/ νομιμότητας του φορέα στον σχεδιασμό 

o Ενδεχόμενα κοινά συμφέροντα  

o Ενδεχόμενα αντικρουόμενα συμφέροντα 

o Εκτίμηση διαθέσιμων δεδομένων πληροφοριών 

Γ) Παρουσίαση του πλάνου Συμμετοχής  

o Παρουσίαση Φάσεων Συμμετοχής 

o Παρουσίαση των μεθόδων και των εργαλείων του συμμετοχικού σχεδιασμού που 

θα χρησιμοποιηθούν ανά φάση συμμετοχής 

Δ) Καθορισμός του πλαισίου Κανόνων Συμμετοχής 

Ε) Διαμόρφωση Συμφώνου Δέσμευσης των Φορέων 

Από τα συμπεράσματα της ομάδας έργου του ΣΒΑΚ στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, 

προέκυψε η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας, όπως 

παρουσιάζεται στη συνέχεια 
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Στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού Δήμου Καβάλας 

Η παρούσα στρατηγική διαμορφώθηκε από την ομάδα έργου ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και τους διαθέσιμους πόρους 

του Δήμου.  

Στόχος της στρατηγικής αποτελεί η αποτελεσματική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων 

και ομάδων, καθώς και των απλών πολιτών στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός αποτελεί προτεραιότητα για το ΣΒΑΚ, καθώς συμβάλει: 

 Στη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων: Πραγματοποιείται ρεαλιστικότερη 

εμβάθυνση στην τρέχουσα κατάσταση των προβλημάτων, επιτυγχάνεται καλύτερη 

αποσαφήνιση των στόχων του σχεδιασμού, κ.ά. 

 Στη δημιουργία συναινέσεων ανάμεσα σε ομάδες διαφορετικών ενδιαφερόντων: Μέσω 

της συμμετοχικής διαδικασίας οικοδομούνται σχέσεις αλληλοκατανόησης και μειώνονται 

οι αμφισβητήσεις. 

 Στην νομιμοποίηση των αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν: Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται με τη συνεργασία και τη συναίνεση όλων, εκφράζουν μια κοινή κατεύθυνση 

της κοινωνίας για το σύστημα αστικής κινητικότητας, η οποία δύσκολα μπορεί να 

παρακαμφθεί. 

 Στην καταλυτική λειτουργία απέναντι στην υιοθέτηση ακραίων θέσεων και την ανάλυση 

των αντιθέσεων 

 Στην ωρίμανση και ενδυνάμωση των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην έννοια της 

συμμετοχής και την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας. 

 Αποτελεί μια διαδικασία αμοιβαίας μάθησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (πολιτών, 

ομάδας έργου, δημοτικής αρχής, κέντρων λήψης αποφάσεων, ομάδων συμφερόντων 

κ.λπ.).  

Για το σκοπό αυτό, την αναγνώριση των εμπλεκόμενων φορέων από την ομάδα έργου, 

ακολουθεί η επιλογή των φάσεων του συμμετοχικού σχεδιασμού και η διαμόρφωση του 

πλάνου εμπλοκής των συμμετεχόντων στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Ανάλυση των χαρακτηριστικών των φορέων 

Η αρχική δραστηριότητα για την εκπόνηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής συμμετοχικού 

σχεδιασμού είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των φορέων και η κατηγοριοποίηση τους 

προκειμένου η ομάδα έργου να καταφέρει να τους διαχειριστεί κατάλληλα. Η διαδικασία της 

ανάλυσης των χαρακτηριστικών των φορέων περιλαμβάνει τρία (3) στάδια: 

1. Εκτίμηση του ενδιαφέροντος που πρόκειται να δείξουν για το σχέδιο και τα 

αποτελέσματα τους, και αντίστοιχα της δικαιοδοσίας, νομιμότητας ή επιρροής που 

έχουν στον σχεδιασμό 

2. Εκτίμηση των πιθανών θέσεων, μέτρων, διαδικασιών με τα οποία ο εξεταζόμενος 

φορέας ενδέχεται να συμφωνήσει / επικροτήσει και αντίστοιχα με όσα ενδέχεται να 

διαφωνήσει / απορρίψει. Εκτίμηση των πιθανών δεδομένων ή /και πληροφοριών τα 

οποί ο εξεταζόμενος φορέας ενδέχεται να διαθέτει και να μπορούν να αξιοποιηθούν 

στο ΣΒΑΚ 
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Πίνακας Β.1.1.3: Ανάλυση εμπλεκόμενων φορέων 

Ανάλυση Εμπλεκόμενων Φορέων 

Α. Όνομα Φορέα 
Ενδιαφέρον 
για το έργο 

Δικαιοδοσία 
Νομιμότητα 
Σχεδιασμού 

Αποδοχή / Επικρότηση Αντίδραση / Αντίσταση 
Παροχή χρήσιμων  

Δεδομένων / Υπηρεσιών 

Διοικητικές Αρχές 

1 
 

Δ/νση Τεχνικών 
Έργων 
ΠΕ Καβάλας 

*** *** - - Μελέτες, κείμενα, μετρήσεις 

2 
Τμήμα Τροχαίας 
Καβάλας 

***** **** 
Θέλει να συμμετέχει στον σχεδιασμό. 
Υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο 

Ζητήματα ερμηνείας της νομοθεσία με 
διαφορετικούς τρόπους μεταξύ δήμου 
και τροχαίας. Διαφοροποιήσεις με την 
αλλαγή διοικησης. 

Στάθμευση, Παραβάσεις 
Κ.Ο.Κ, Τροχαία Ατυχήματα, 
Προτάσεις Βελτίωσης, Όρια 
Ταχυτήτων 

3 
Δημοτική 
Αστυνομία 
Καβάλας 

***** **** - - 

Παράνομη στάθμευση 
Προβλήματα κυκλοφορία. 
Χαρακτηριστικά ελεγχόμενης 
στάθμευσης 

4 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 
Καβάλας 

*** ** 
Μέτρα που βελτιώνουν την 
κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών. 
Ονοματοδωσία και αρίθμηση οδών 

Μέτρα απαγόρευσης της διέλευσης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

Δεδομένα Πυρκαγιών 
Πόλεως, Θέσεις 
Πυροσβεστικών Κρουνών 

5 ΕΚΑΒ **** ** 
Μέτρα που βελτιώνουν την 
κυκλοφοριακή ικανότητα των οδών. 
Ονοματοδωσία και αρίθμηση οδών 

Μέτρα απαγόρευσης της διέλευσης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

Δεδομένα ατυχημάτων 

6 
Κεντρικό 
Λιμεναρχείο 
Καβάλας 

*** **** - - 
Προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν 

7 
Οργανισμός 
Λιμένος Καβάλας 
ΑΕ (Ο.Λ.Κ.) 

***** **** 
Μετακίνηση τερματικού υπεραστικών 
από την πόλη 

Δράσεις ΟΛΘ χωρίς συνεννόηση με 
Δήμο 
Απαγόρευση διέλευσης Βαρέων από 
την κεντρική περιοχή 

Στοιχεία επιβατών, στοιχεία 
κομίστρων, διακύμανση 
στην διάρκεια του έτους, κ.ά. 

8 
Κοινωνική 
αλληλεγγύη 

***** *** 
Πεζοδρομήσεις & ήπια κυκλοφορία 
περιμετρικά των σχολείων / ΚΑΠΗ 
Περιορισμός παράνομης στάθμευσης 

Μέτρα που προωθούν την χρήση Ι.Χ. / 
τις υψηλότερες ταχύτητες κίνηση κ.ά. 

Δυναμικότητα παιδικών 
σταθμών, Δυναμικότητα 
ΚΑΠΗ, προβλήματα που 
αντιμετοπίζουν 
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Ανάλυση Εμπλεκόμενων Φορέων 

Α. Όνομα Φορέα 
Ενδιαφέρον 
για το έργο 

Δικαιοδοσία 
Νομιμότητα 
σχεδιασμού 

Αποδοχή / Επικρότηση Αντίδραση / Αντίσταση 
Παροχή χρήσιμων  

Δεδομένων / Υπηρεσιών 

Πάροχοι Συγκοινωνιακού Έργου 

9 Αστικό Κτελ Καβάλας ***** **** 

Μέτρα που προωθούν τις δημόσιες 
συγκοινωνίες. 
Μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφοριακή 
ικανότητα των οδών. 
Μέτρα που οργανώνουν την στάθμευση 
Αστυνόμευση 
Μέτρα διαμόρφωσης χώρου στάσεων 

Τήρηση συχνότητας, σημείων 
στάσης & διαδρομών  
Ανανέωση στόλου (προσβάσιμα 
οχήματα, ηλεκτροκίνηση, μικρότερες 
διαστάσεις) 
Μέτρα απαγόρευσης της διέλευσης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 
Μετακίνηση τερματικού σταθμού 

Δρομολόγια-Στάσεις 
Αστικού ΚΤΕΛ, Συχνότητες 
δρομολόγησης, Επιβατική 
Κίνηση, Διακύμανση στην 
διάρκεια του έτους 

10 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΑΕ 
Ν. Καβάλας 

***** **** 

Μέτρα που προωθούν τις δημόσιες 
συγκοινωνίες. 
Μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφοριακή 
ικανότητα των οδών. 
Μέτρα που οργανώνουν την στάθμευση. 

Μετεγκατάσταση σταθμού ΚΤΕΛ / 
Ιδιόκτητο κτήριο 
Ανανέωση στόλου (προσβάσιμα 
οχήματα, ηλεκτροκίνηση, μικρότερες 
διαστάσεις) 
Μέτρα απαγόρευσης της διέλευσης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

Δρομολόγια-Στάσεις ΚΤΕΛ 

11 
Κρατικός Αερολιμένας 
Καβάλας «Μέγας 
Αλέξανδρος» 

* ** - - 

Επιβατική κίνηση 
αερολιμένα, Διακύμανση 
στην διάρκεια του έτους, 
Συχνότητες Συνδέσεων με 
ΚΤΕΛ, Ενοικιάσεις 
οχημάτων 

12 ΤΑΧΙ Καβάλας ***** **** 
Μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφοριακή 
ικανότητα των οδών 
 

Μέτρα αναδιαμόρφωσης των 
υφιστάμενων οδών 
Μέτρα απαγόρευσης της διέλευσης 
Μηχανοκίνητων οχημάτων 
Αλλαγή/ Κατάργηση /περιορισμός 
πιάτσας 

Θέσεις από άτυπες πιάτσες 
Πλήθος αδειών ταξί 
Προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν- 

13 Δημωφέλεια ***** **** - - 
Χρήση ποδηλάτων, 
κατευθήνσεις/διαδρομές 
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Ανάλυση Εμπλεκόμενων Φορέων 

Α Όνομα Φορέα 
Ενδιαφέρον 
για το έργο 

Δικαιοδοσία 
Νομιμότητα 
σχεδιασμού 

Αποδοχή / Επικρότηση 
Αντίδραση / 
Αντίσταση 

Παροχή χρήσιμων  
Δεδομένων / Υπηρεσιών 

Επιμελητήρια 

14 
Τ.Ε.Ε. – Τμήμα 
Ανατολικής 
Μακεδονίας 

**** **** 
Μέτρα αναβάθμισης υποδομών και βελτίωσης 
προσβασιμότητας 

Μέτρα με 
περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο 

Μελέτες στην περιοχή 

15 
Εμπορικός 
Σύλλογος Καβάλας 

***** *** 

Μέτρα αναδιαμόρφωσης των οδών, Μέτρα 
ενίσχυσης της  ήπιας κινητικότητας, Επέκταση 
πεζοδρόμου, Θέσεις στάθμευσης εκτός οδού, 
Διαμόρφωση θέσεων φ/φ 

Μέτρα περιορισμού 
της στάθμευσης 
Θέσπιση ωραρίου φ/φ 

Στοιχεία επιχειρήσεων / είδος 
δραστηριότητας, Εικόνα της αγοράς 
σχετικά με την κινητικότητα της ώρες 
αιχμής, Προβλήματα-Επιθυμίες Πολιτών 

16 
Επιμελητήριο 
Καβάλας 

***** *** 

Μέτρα αναδιαμόρφωσης των υφιστάμενων 
οδών, Μέτρα ενίσχυσης των ήπιων μορφών 
κινητικότητας, Επέκταση πεζοδρόμου, Θέσεις 
στάθμευσης εκτός οδού 

Μέτρα περιορισμού 
της στάθμευσης 
Θέσπιση ωραρίου φ/φ 

Στοιχεία επιχειρήσεων / είδος 
δραστηριότητας, Εικόνα της αγοράς 
σχετικά με την κινητικότητα της ώρες 
αιχμής. Προβλήματα-Επιθυμίες Πολιτών 

Εκπρόσωποι πολιτών και σύλλογοι 

17 
Σύλλογος 
Ξενοδόχων 

**** ** 
Βελτίωση πρόσβασης και στάθμευση στις 
περιοχές περιμετρικά των ξενοδοχείων  

Πεζοδρομήσεις, 
απαγορεύσεις  

Πληρότητα, Διακύμανση στην διάρκεια του 
έτους 

18 
Ποδηλατικός 
Σύλλογος Καβάλας  

***** ** 
Ποδηλατικές υποδομές, περιορισμό 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

- 
Μέλη, Διαδρομές που χρησιμοποιούν, 
επικίνδυνα/δύσκολα σημεία. 

19 
Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων 

***** **** Πεζοδρομήσεις & αστικές αναπλάσεις - - 

20 
Σύλλογος ΑμεΑ 
Καβάλας 

***** ***** 

Μέτρα αναδιαμόρφωσης των υφιστάμενων 
οδών 
Μέτρα Βελτίωσης της προσβασιμότητας 
Μέτρα βελτίωσης της πεζή μετακίνησης 
Αστυνόμευση 

Μέτρα προώθησης της 
μηχανοκίνητης 
κυκλοφορίας 

Οχήματα Μελών, Κατηγορίες αναπηρίας, 
σημεία με δυσκολία στην διάσχιση- 

21 
Σύλλογος 
Τριτέκτων / 
Πολυτέκνων  

*** * Προνομιακή τιμολόγηση  Χαρακτηριστικά μελών 

Φορείς Νέων & Εθελοντές 

22 
Action Team 
Καβάλα 

**** * 
Μέτρα για την προώθηση ήπιων μορφών 
μετακίνησης 
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Ανάλυση Εμπλεκόμενων Φορέων 

Α Όνομα Φορέα 
Ενδιαφέρον 
για το έργο 

Δικαιοδοσία 
Νομιμότητα 
σχεδιασμού 

Αποδοχή / Επικρότηση Αντίδραση / Αντίσταση 
Παροχή χρήσιμων  

Δεδομένων / Υπηρεσιών 

Εκπρόσωποι εκπαιδευτικών/πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

23 
Δ/νση 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

***** * 

Μέτρα ενίσχυσης των ήπιων μορφών 
κινητικότητα, Μέτρα ασφάλειας και άνεσης 
μετακινουμένων ιδιαίτερα περιμετρικά των 
σχολείων, Δημιουργία σχολικών διαδρομών 
Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 

Μέτρα προώθησης της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

Χαρακτηριστικά μετακινήσεων 
των μαθητών, προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν, επικίνδυνα 
σημεία 

24 
Δ/νση 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευσης 

*** *   

Χαρακτηριστικά μετακίνησης 
των μαθητών, προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν, επικίνδυνα 
σημεία 

25 Σύλλογοι γονέων  ***** *    

26 
Διεθνές 
Πανεπιστήμιο 
Ελλάδος 

** *   
Στοιχεία φοιτητών, 
αποτελέσματα έρευνών που 
σχετίζονται με το ΣΒΑΚ 

Εταιρίες Logistics ή Εταιρίες με μεγάλο δίκτυο τροφοδοσίας 

27 
Εκπρόσωποι 
εταιριών Courier 

** * 
Μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφοριακή 
ικανότητα των οδών 
Διαμόρφωση θεσμοθετημένων θέσεων φ/φ 

Μέτρα αναδιαμόρφωσης των 
υφιστάμενων οδών, Μέτρα 
απαγόρευσης της διέλευσης 
Μηχανοκίνητων οχημάτων 

- 

28 
Σύλλογος 
Φορτωταξί  

*** * 
Μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφοριακή 
ικανότητα των οδών. 
Διαμόρφωση θεσμοθετημένων θέσεων φ/φ 

Ωράριο φορτοεκφορτώσεων 
Μέτρα απαγόρευσης της διέλευσης 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

Σημεία θέσεων 
φορτοεκφόρτωσης 
Προβλήματα στην 
φορτοεκφόρτωση 

Ειδικοί Φορείς 

29 
Ιδιωτικά / Δημόσια 
Parking 

**** * 
 

Οργάνωση – μείωση θέσεων 
στάθμευση, Μέτρα προώθησης 
εναλλακτικών μέσων μετακίνησης 

Καθεστώς λειτουργίας χώρων 
στάθμευσης 

30 
Στρατόπεδο 
Καρακώστα / 
Στρατιωτική Λέσχη * ** 
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Η «βαρύτητα» των φορέων για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας αποτυπώνεται με τις εκτιμήσεις:  

1. Του ενδιαφέροντος κάθε φορέα για τον σχεδιασμό και τα αποτελέσματα του 

2. Της δικαιοδοσίας, νομιμότητας ή επιρροής που έχει κάθε φορέας στον σχεδιασμό ή 

την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του ΣΒΑΚ 

Η εκτίμηση της σημασίας του ΣΒΑΚ, παρουσιάζεται διαγραμματικά στην Εικόνα Β.1.1.4. Οι 

αριθμοί στην εικόνα αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό των φορέων, όπως παρουσιάζονται 

στον πίνακα ανάλυσης των εμπλεκόμενων φορέων. Οι εκτιμήσεις γίνονται σε ποιοτική κλίμακα 

πέντε (5) βαθμίδων με την τιμή ένα (1) να είναι η χαμηλότερη και την τιμή πέντε (5) η 

υψηλότερη. Οι χρωματικές διαβαθμίσεις στα τετράγωνα του διαγράμματος αντιστοιχούν στις 

βαθμίδες της «βαρύτητα» του φορέα για το ΣΒΑΚ.  

 
Εικόνα Β.1.1.4: Εκτίμηση της «βαρύτητας» κάθε φορέα για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας 

Με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, η ομάδα έργου έχει σχηματίσει μια αρχική εικόνα 

για το δίκτυο των εμπλεκόμενων φορέων, και μπορεί να προχωρήσει στην διαμόρφωση του 

«Πλάνου Εμπλοκής Συμμετεχόντων»  
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Πλάνο εμπλοκής συμμετεχόντων 

Οι φάσεις του συμμετοχικού σχεδιασμού, έτσι όπως διαμορφώθηκαν ώστε να 

προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά της πόλης, παρουσιάζονται στον Πίνακας Β.1.1.4. 

Πίνακας Β.1.1.4: Πλάνο εμπλοκής Συμμετεχόντων (Φορέων & Πολιτών) για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας 

Πλάνο Εμπλοκής Συμμετεχόντων 

Κύριες Φάσεις Συμμετοχικού Σχεδιασμού  

Α΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Στόχος 

Η πρώτη επαφή του Δικτύου Φορέων με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

είναι κρίσιμο χαρακτηριστικό για την συνεχή συμμετοχή τους κατά την διάρκεια 

εκπόνησης του. Η σωστή πληροφόρηση, η ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή και η 

δυνατότητα έκφρασης των αναγκών κάθε φορέα αποτελούν στοιχεία μπορούν να 

συμβάλουν σε αυτό. Στόχος της ομάδας έργου είναι η άντληση πληροφορίων 

σχετικά με τις ανάγκες και τα προβλήματα των φορέων, καθώς και η αξιολόγηση 

της κατάστασης του συστήματος κινητικότητας που αντιλαμβάνονται. 

Περιγραφή 

Στο πλαίσιο της Α΄φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού πραγματοποιείται η  1η 

θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας.  

Προετοιμασία: 

Η ομάδα έργου πρόκειται να αναπτύξει μια διαδικτυακή φόρμα τοποθέτησης 

φορέων, η οποία θα καθοδηγεί τους φορείς σχετικά με τις τοποθετήσεις τους στο 

πλαίσιο της 1ης θεματικής διαβούλευσης. Η εν λόγω φόρμα πρόκειται να αποσταλεί 

με τα απαραίτητα έντυπα και προσκλήσεις στο Δίκτυο Φορέων. Στο πλα΄σιιο της 

προετοιμασίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου του Δημάρχου 

σχετικά με το ΣΒΑΚ και τον συμμετοχικό σχεδιασμό.  

1η Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας: 

Στο πλαίσιο της πρώτης διαβούλευσης πραγματοποιείται η πρώτη επαφή με το 

Δίκτυο Φορέων και η ενημέρωση τους σχετικά με το αντικείμενο και τα 

χαρακτηριστικά των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να παρουσιάσουν το ρόλο και το έργο τους στη πόλη και να 

τοποθετηθούν σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις ανάγκες που 

έχουν στις δραστηριότητες τους στο υφιστάμενο σύστημα κινητικότητας. Οι 

συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν μια διαδικασία αυτό-αξιολόγηση του 

υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας με την καθοδήγηση των εμπειρογνωμόνων 

και της ομάδας έργου. Στο πέρας της διαδικασίας θα διανεμηθεί το σύμφωνο 

συμμετοχής στο Δίκτυο Φορέων.  

Η 1η θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας θα πραγματοποιηθεί με την 

μέθοδο του δια δραστικού εργαστηρίου. 

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 1ης διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. Προκειμένου οι φορείς να παρακολουθούν την συνέχεια των 

διαδικασιών εκπόνησης του ΣΒΑΚ, η σύνοψη των αποτελεσμάτων θα 

παρουσιαστεί και στην Β΄ φάση του συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Συμμετέχοντες 
Ομάδα Έργου 

Δίκτυο Φορέων 

Διάρκεια 
Η Α΄ φάση συμμετοχικού σχεδιασμού θα διεξαχθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η 

οποία θα επιλεγεί ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών εκπόνησης του ΣΒΑΚ.  
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Β΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Στόχος 

Μετά την Α φάση συμμετοχικού σχεδιασμού και την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης με κατάλληλες μετρήσεις και έρευνες, η ομάδα έργου έχει αποκτήσει 

μια εικόνα της υφιστάμενης λειτουργίας της πόλης. Με βάσει τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης μπορούν να αναπτυχθούν εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας που να 

καθορίζουν τις προτεραιότητες για την πόλη της Καβάλας στο μέλλον. Η ομάδα 

έργου στοχεύει στην διαβούλευση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας με 

τους φορείς και τους πολίτες, προκειμένου να αναδειχθεί από την κοινωνία το 

επικρατέστερο σενάριο κινητικότητας για την πόλη.  

Περιγραφή 

Η διαδικασία της Β φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού περιλαμβάνει την 

2η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας και πρόκειται να έχει δύο 

(2) στάδια.  

Στο πρώτο στάδιο της 2ης διαβούλευσης θα παρουσιαστούν στο Δίκτυο Φορέων 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου και οι 

στρατηγικοί στόχοι και το όραμα που θα προκύψουν από την ανάλυση και από τις 

τοποθετήσεις του Δικτύου Φορέων στην Α΄ Φάση συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Τέλος, θα παρουσιαστούν τα εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας που μπορούν να 

βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση, για τα οποία θα ζητηθεί η άποψη των 

φορέων.  

Το δίκτυο φορέων θα έχει την δυνατότητα να βελτιώσει/τροποποιήσει/παρέμβει στα 

εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας και να αξιολογήσει τις προτεραιότητες για την 

αστική κινητικότητα στην Καβάλα.  

Το Α στάδιο θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλη μέθοδο που θα εξαρτηθεί από την 

εμπειρία της ομάδας στις προηγούμενες διαβουλεύσεις. 

Στο δεύτερο στάδιο της 2ης Διαβούλευσης, τα σενάρια κινητικότητας, μετά τις 

πιθανές τροποποιήσεις του πρώτου σταδίου, πρόκειται να αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. Οι πολίτες της Καβάλας θα έχουν την δυνατότητα να 

αξιολογήσουν τα προτεινόμενα σενάρια και να επιλέξουν το ιδανικότερο σενάριο 

σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Παράλληλα, με την φυσική 

παρουσία και λειτουργία του Kavala Urban Center (KUC) στην πόλη μπορούν να 

ενισχυθούν τα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημοσκόπησης (διάχυση έρευνας, 

συλλογή απαντήσεων κ.ά.)  

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 2ης διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προκειμένου οι φορείς 

να παρακολουθούν την συνέχεια των διαδικασιών εκπόνησης του ΣΒΑΚ, η σύνοψη 

των αποτελεσμάτων θα παρουσιαστεί και στην Γ΄ φάση του συμμετοχικού 

σχεδιασμού.  

Συμμετέχοντες 

Ομάδα Έργου 

Δίκτυο Φορέων 

Πολίτες 

Διάρκεια 

Το Α΄ στάδιο της Β΄ φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού θα διεξαχθεί σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία, η οποία θα επιλεγεί ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Το Β΄ στάδιο της Β΄ φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού για το 

ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 15 ημέρες. 

Γ΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Στόχος 

Μετά τις πρώτες φάσεις συμμετοχικού σχεδιασμού και την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης με κατάλληλες μετρήσεις και έρευνες, η ομάδα έργου 

προχωρά στην σύνθεση ενός προσχεδίου του ΣΒΑΚ με μέτρα κινητικότητας για την 

Καβάλα. Η ομάδα έργου στοχεύει στην διαβούλευση των μέτρων κινητικότητας με 

τους φορείς και τους πολίτες, προκειμένου να αναδειχθούν ενδεχόμενα κενά, 
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ασάφειες ή αντιρρήσεις επί των μέτρων. Οι παρατηρήσεις από την διαβούλευση 

πρόκειται να ενσωματωθούν στο τελικό σχέδιο. 

Περιγραφή 

Η διαδικασία της Γ φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού περιλαμβάνει την 

3η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας και πρόκειται να έχει δύο 

(2) στάδια.  

Στο πρώτο στάδιο της 3ης διαβούλευσης θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα 

αποτελέσματα της Β φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού. Το επικρατέστερο 

σενάριο θα εξειδικευθεί και θα παρουσιασθεί στους συμμετέχοντες. Το βασικό 

αντικείμενο της 3ης διαβούλευσης αποτελεί η αξιολόγηση και συνδυαμόρφωση των 

μέτρων του προσχεδίου του ΣΒΑΚ προκειμένου αυτά να καλύπτουν όσα 

περιγράφει το επικρατέστερο σενάριο κινητικότητας. Το Δίκτυο Φορέων θα 

διαβουλευθεί σχετικά με το είδος των μέτρων, τον τρόπο εφαρμογής και τα 

χαρακτηριστικά τους, όπου αυτά παρουσιάζουν εναλλακτικές λύσεις, ενώ θα έχουν 

την δυνατότητα να προτείνουν σημεία χωροθέτησης των μέτρων.  

Το Α στάδιο θα πραγματοποιηθεί στο Kavala Urban Center (KUC)  με κατάλληλη 

μέθοδο που θα εξαρτηθεί από την εμπειρία της ομάδας στις προηγούμενες 

διαβουλεύσεις. 

Στο δεύτερο στάδιο της 3ης Διαβούλευσης τα μέτρα του προσχεδίου, με τις 

τροποποιήσεις των φορέων από το διαδραστικό εργαστήριο στο Α στάδιο, 

πρόκειται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και θα παραμείνουν προς 

ψήφιση μέχρι το πέρας της περιόδου διαβούλευσης. Στο εν λόγω στάδιο θα 

συμμετέχει όλη η τοπική κοινωνία.  

Για το Β στάδιο θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακή Δημοσκόπηση με την ελεύθερη 

συμμετοχή πολιτών στην οποία θα μπορούν να συμβάλουν στα χαρακτηριστικά 

των προτεινόμενων μέτρων κινητικότητας. Παράλληλα, με την φυσική παρουσία και 

λειτουργία του KUC στην πόλη μπορούν να ενισχυθούν τα αποτελέσματα της 

διαδικτυακής δημοσκόπησης (διάχυση έρευνας, συλλογή απαντήσεων κ.ά.)  

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 3ης διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ. 

Συμμετέχοντες 

Ομάδα Έργου 

Δίκτυο Φορέων 

Πολίτες 

Διάρκεια 

Το Α στάδιο της Γ φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού θα διεξαχθεί σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία, η οποία θα επιλεγεί ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ. Το Β στάδιο της Γ φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού για το 

ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 15 ημέρες. 

Δ΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Στόχος 

Η οριστικοποίηση του ΣΒΑΚ αποτελεί ένα γεγονός που πρέπει να επικοινωνηθεί 

στην τοπική κοινωνία. Οι πολίτες όταν είναι ενημερωμένοι για τις συνολικές 

διαστάσεις του σχεδίου και τον συντονισμό των μέτρων μεταξύ τους, μπορούν να 

συναινέσουν ευκολότερα στις αλλαγές και τις προτάσεις του ΣΒΑΚ.  

Περιγραφή 

Στο τελευταίο στάδιο του συμμετοχικού σχεδιασμού, θα πραγματοποιηθεί η 

δημοσίευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, κατά την οποία θα 

οριστικοποιηθεί και θα υιοθετηθεί το ΣΒΑΚ από το Δίκτυο Φορέων και το σύνολο 

της τοπικής κοινωνίας. 

Η διαδικασία της οριστικοποίησης του ΣΒΑΚ θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτή 

εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας Α) θα παρουσιαστούν το όραμα, οι στόχοι και τα 

μέτρα κινητικότητας στο ευρύ κοινό, Β) το δίκτυο εμπλεκομένων θα δεσμευθεί για 

την υιοθέτηση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

Η μέθοδος διαβούλευσης που επιλέχθηκε για την τελευταία φάση του πλάνου 

εμπλοκής των συμμετεχόντων είναι η Ανοικτή Εκδήλωση. 
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Συμμετέχοντες 

Δημοτική Αρχή 

Ομάδα Έργου 

Δίκτυο Φορέων 

Πολίτες 

Διάρκεια 
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία θα επιλεγεί 

ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

 

Συμπληρωματικές Δραστηριότητες Συμμετοχικού Σχεδιασμού  

Συναντήσεις με στοχευμένο θεματικό αντικείμενο 

Στόχος 

Η δομή του Δικτύου Φορέων δεν περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις ή διαβαθμίσεις 

σχετικά με την συμβολή του κάθε φορέα στις διαδικασίες εκπόνησης του 

σχεδιασμού προκειμένου να αποφευχθούν τυχών συγκρούσεις ή παρεξηγήσεις. 

Ωστόσο, η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ έχει πραγματοποιήσει ανάλυση των 

εμπλεκόμενων φορέων, με αποτέλεσμα να έχει αναγνωρίσει την «Βαρύτητα» κάθε 

φορέα στον σχεδιασμό (Εικόνα Β.1.1.4). Με βάσει τα παραπάνω, η ομάδα έργου 

στοχεύει στην ειδική διαχείριση ορισμένων φορέων σύμφωνα με την ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί στο πλαίσιο εκπόνησης 

του σχεδίου για αντικείμενα με στοχευμένο περιεχόμενο. 

Περιγραφή 

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ μπορεί να πραγματοποιήσει κλειστές συναντήσεις με 

μεμονωμένους φορείς ή μικρότερες ομάδες φορέων προκειμένου να εξυπηρετήσει 

πιθανές ανάγκες που προκύπτουν κατά την διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Ενδεικτικά, θέματα που μπορούν να εξειδικευτούν με τις εν λόγω συναντήσεις είναι 

η συλλογή εξειδικευμένων πληροφορίων που μπορούν να προσφέρουν οι 

συγκεκριμένοι φορείς, τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

δραστηριότητες τους εντός πόλης και τον προγραμματισμό / σχεδιασμό που έχουν 

για τα επόμενα έτη και μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του συστήματος. Οι 

συναντήσεις θα γίνουν με την μέθοδο των ομάδων εργασίας – στρογγυλές 

τράπεζες.  

Συμμετέχοντες 
Ομάδα Έργου 

Δίκτυο Φορέων 

Διάρκεια 

Δεν ορίζεται συγκεκριμένη περίοδος διεξαγωγής των συναντήσεων, καθώς αυτές 

εξαρτώνται από τις ανάγκες της ομάδας έργου, την διαθεσιμότητα των εν λόγω 

φορέων και το στάδιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Έρευνες στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ 

Στόχος 

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας του συστήματος αστικής 

κινητικότητας της Καβάλας και η ανάπτυξη κυκλοφοριακού υποδείγματος 

(μοντέλου), προϋποθέτουν εκτενείς διαδικασίες συλλογής δεδομένων. Σημαντικό 

τμήμα των διαδικασιών συλλογής δεδομένων αποτελούν οι έρευνες και οι 

δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται στην τοπική κοινωνία. Οι τοπικοί φορείς 

δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα η πρόσβαση τους στους 

πολίτες να είναι αμεσότερη και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεσματικότερη από 

άλλες εναλλακτικές. Το χαρακτηριστικό αυτό θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί η 

ομάδα έργου του ΣΒΑΚ προκειμένου να βελτιώσει τα αποτελέσματα των ερευνών 

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. 
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Περιγραφή 

Η συμμετοχή των φορέων στην διαδικασία διεξαγωγής των ερευνών στο πλαίσιο 

του ΣΒΑΚ, αφορά την διάχυση της έρευνας και την συλλογή περισσότερων 

αποτελεσμάτων. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό, το δίκτυο των φορέων θα 

αξιοποιεί τα μέλη του, παρακινώντας την συμμετοχή τους στις έρευνες. 

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την διάχυση της έρευνας θα επιλέγονται κατά 

περίπτωση (e-mail, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.) ανάλογα με το 

αντικείμενο που εξετάζεται 

Τα αποτελέσματα των ερευνών πρόκειται να συμπεριληφθούν στα περιεχόμενα 

των Φάσεων Συμμετοχικού Σχεδιασμού Β και Γ, ανάλογα με την περίοδο 

διεξαγωγής της έρευνας ή της δημοσκόπησης, καθώς και στην ιστοσελίδα του 

ΣΒΑΚ. 

Συμμετέχοντες 

Το σύνολο του Δικτύου Φορέων  

(Έμφαση στους φορείς της ομάδας 3 του Πίνακας Β.1.1.3) 

Ομάδες ενεργών πολιτών 

Διάρκεια 

Οι διενέργειες των ερευνών πραγματοποιούνται κατόπιν τις πρώτης φάσης του 

συμμετοχικού σχεδιασμού, ενώ οι περίοδοι διεξαγωγής τους ενδέχεται να 

εκτείνονται μέχρι τα τελικά στάδια του ΣΒΑΚ 

 

Η αλληλουχία των φάσεων του πλάνου εμπλοκής συμμετεχόντων παρουσιάζεται στην 
Εικόνα Β.1.1.5: 

 
Εικόνα Β.1.1.5: Αλληλουχία φάσεων στο πλάνο συμμετοχικού σχεδιασμού  
 

Η εφαρμογή του πλάνου εμπλοκής των συμμετεχόντων για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας, πρόκειται 

να αξιοποιήσει τα εξής μέσα: 

Μέσα / Εργαλεία Κόστος Εφαρμογή Παρατηρήσεις 

Επιστολές, e-mail 

Αφίσες, Δελτία Τύπου, Έντυπα 
Χαμηλό Απλή - 

Ομάδες Εργασίας – Στρογγυλές 

τράπεζες, Ανοικτά Συνέδρια 
Χαμηλό Κανονική 

Συντονισμός, 

Επικοινωνίες, 

Διαθεσιμότητα 

Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ Μέτριο Κανονική - 

Kavala Urban Centre Μέτριο - Υψηλό Σύνθετη 

Χώρος, Εξοπλισμός 

Προσωπικό, Διάρκεια 

Λειτουργίας 
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Β.1.2. Έναρξη 1ου κύκλου διαβουλεύσεων 

Η πρώτη φάση του συμμετοχικού σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πλάνο 

συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας (Πίνακας Β.1.1.4.) προκειμένου να 

αναγνωρίσει η Ομάδα Έργου τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Δικτύου Φορέων. 

Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει : 

 Την διεξαγωγή συνέντευξης τύπου του Δημάρχου για την δημοσιότητα του ΣΒΑΚ 

 Την πρόσκληση των φορέων για την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του σχεδιασμού 

 Την ενημέρωση των φορέων για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

 Την παρουσίαση του Πλάνου Συμμετοχής του Δικτύου Φορέων 

 Την τοποθέτηση των φορέων σχετικά με την δραστηριότητα τους στο σύστημα 

κινητικότητας και τα προβλήματα που εντοπίζουν σε αυτό 

 Την διαδικασία αυτό αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος 

κινητικότητας. 

 Την δέσμευση των φορέων για Συμμετοχή στον σχεδιασμό μέσω του Συμφώνου 

Συμμετοχικού Σχεδιασμού που υπογράφουν 

όπως προβλέπονται στην Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού. 

Προετοιμασία 

Για την κατάλληλη προετοιμασία της 1ης θεματικής διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ του Δήμου 

Καβάλας, η ομάδα έργου το ΣΒΑΚ πραγματοποίησε τις εξής ενέργειες: 

1. Διοργάνωσε συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ (Εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, 

τηλεοπτικό κανάλι) με την συμμετοχή του Δημάρχου Καβάλας και στελεχών της ομάδας 

έργου και της ομάδας υποστήριξης του ΣΒΑΚ. Στο πλαίσιο της συνέντευξης, αναφέρθηκαν 

οι στόχοι του σχεδίου, η σημασία του για την πόλη και οι διαδικασίες συμμετοχικού 

σχεδιασμού που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά τον σχεδιασμό και περιλαμβάνουν την 

εμπλοκή των τοπικών φορέων και των πολιτών. Αποσπάσματα του τοπικού διαδικτυακού 

τύπου σχετικά με την συνέντευξη παρουσιάζονται στο παράρτημα  

2. Σχηματισμός Συμφώνου Συμμετοχικού Σχεδιασμού (Παράρτημα Β) 

3. Διαμόρφωση της «Διαδικτυακής Φόρμας Τοποθέτησης Φορέων» προκειμένου να 

διευκολύνει την συμμετοχή τους. Η φόρμα τοποθέτησης των φορέων λειτουργεί ως 

οδηγός, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων που έχουν στόχο να προετοιμάσουν 

τους εκπροσώπους των φορέων σχετικά με τις τοποθετήσεις τους στο πλαίσιο της 1ης 

θεματικής διαβούλευσης. Η ομάδα έργου αντιλαμβανόμενη το χαμηλό επίπεδο 

εξοικείωσης της τοπικής κοινωνίας (και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας) με τις 

μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού, διαμόρφωσε το εν λόγω έντυπο με λεπτομερείς 

οδηγίες και ερωτήσεις που οδηγούν προοδευτικά στο ζητούμενο αποτέλεσμα. Ο κάθε 

εκπρόσωπος έχοντας συμπληρώσει ή απλώς εξετάσει το εν λόγω έντυπο στην διαθέσιμη 

περίοδο προετοιμασίας, μπορεί να είναι σε θέση να συμβάλει δημιουργικά στην 

διαβούλευση παρέχοντας στοχευμένα όσα στοιχεία χαρακτηρίζουν τον φορέα ή την 

κοινωνική ομάδα που εκπροσωπεί. Η δομή της διαδικτυακής φόρμα παρουσιάζεται στον 

Πίνακας Β.1.2.1. Απόσπασμα από την διαδικτυακή φόρμα τοποθέτησης φορέων 

παρουσιάζεται στην Εικόνα Β.1.2.1 
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Πίνακας Β.1.2.1: Δομή Φόρμας Τοποθέτησης Φορέων 

Φόρμα τοποθέτησης φορέων 

Πεδίο / Ερώτηση Περιγραφή - Λεπτομέρειες 

Όνομα 
Στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που 

συμπληρώνει την φόρμα 
Επίθετο 

E-mail 

Φορέας/Διεύθυνση Φορέας που εκπροσωπεί 

Θέση στον φορέα 
Θέση / Σχέση του εκπροσώπου με τον 

φορέα και τις δραστηριότητες του 

Θα συμμετέχω στην 1η Θεματική Διαβούλευση 
στις      30 Οκτωβρίου 2019 

Επιλογή ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο) 

Στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που 

πρόκειται να εκπροσωπήσει τον φορέα 

στις διαδικασίες του ΣΒΑΚ 

Θέση / ρόλος στον φορέα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 

E-Mail Επικοινωνίας 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) 
του φορέα σας; Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του 

φορέα στην πόλη 
Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία 
του συστήματος μεταφορών της πόλης; 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 
κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει 
ή επηρεάζεται περισσότερο ο φορέας σας; 

Διαθέσιμες επιλογές: 

 Μηχανοκίνητη Κυκλοφορία (Ι.Χ., Ταξί) 

 Στάθμευση 

 Δημόσιες συγκοινωνίες 

 Ποδήλατο 

 Διαμόρφωση τοπἰου, οδών & ήπιας 
κυκλοφορίας 

 Πεζή μετακίνηση 

 Τεχνολογίες διαχείρισης κινητικότητας 
 Εμπορευματικές μεταφορές 

Ποιες αδυναμίες του δικτύου μεταφορών 
δημιουργούν πρόβλημα στις δραστηριότητες 
του φορέα; 

Αναγνώριση προβλημάτων, των 

αναγκών και των διαθέσιμων 

δεδομένων / πληροφοριών του φορέα ή 

των μελών που εκπροσωπεί. 

Που και πότε παρατηρούνται συνήθως αυτά τα 
προβλήματα; 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" 
(λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του 
δικτύου μεταφορών της πόλης; 

Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να 
συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο 
ΣΒΑΚ; 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, 
ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες 
προτεραιότητες που πρέπει να αναληφθούν για 
τη βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην 
πόλη; 

Αναγνώριση προτεραιοτήτων του φορέα 

ή των μελών που εκπροσωπεί. 
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Εικόνα Β.1.2.1: Απόσπασμα από την διαδικτυακή φόρμα τοποθέτησης φορέων 

4. Επικοινωνία με τους φορείς. Περίπου 10 ημέρες πριν την διαβούλευση η Ομάδα Έργου 

επικοινώνησε με τα μέρη του Δικτύου Φορέων που αναγνωρίστηκαν και αναλύθηκαν κατά 

την διατύπωση της Στρατηγικής Συμμετοχικού Σχεδιασμού. Η επικοινωνία είχε επίσημη 

μορφή και περιλάμβανε την πρόσκληση για την 1η Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του 

Δ. Καβάλας, συνοδευόμενη από σύνδεσμο με την διαδικτυακή φόρμα τοποθέτησης των 

φορέων και το πρόγραμμα του διαδραστικού εργαστηρίου. 

 

Εικόνα Β.1.2.2: Πρόσκληση φορέων στην 1η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας 

5. Υπενθύμιση των φορέων για την διαβούλευση δύο (2) ημέρες πριν, επισυνάπτοντας την 

συνέντευξη τύπου του Δημάρχου. 

Η προετοιμασία για την διαβούλευση είχε θετικά αποτελέσματα καθώς υπήρξε μεγάλη 

συμμετοχή των φορέων, χωρίς ωστόσο να ανταποκριθούν όλοι όσοι κλήθηκαν.  
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1η Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας  

Η 1η  Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 

την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στις 10.00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου 

Καβάλας. 

Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με την μορφή διαδραστικού εργαστηρίου με την ενεργή 

συμμετοχή όλων των παραβρισκόμενων εκπροσώπων των φορέων. Το πρόγραμμα του 

εργαστηρίου παρουσιάζεται στην Εικόνα Β.1.2.3. 

 
Εικόνα Β.1.2.3: Πρόγραμμα 1ης Θεματικής διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας 
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Οι φορείς που συμμετείχαν στις εργασίες της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ του 

Δήμου Καβάλας παρουσιάζονται στον Πίνακας Β.1.2.2 
Πίνακας Β.1.2.2: Φορείς που συμμετείχαν στην 1η Θεματικής Διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

3 Δήμος Καβάλας Μιχαηλίδης Γεώργιος 

7 Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας Ρήγα Κυριακή 

8 Δημοτική Αστυνομία Γιαμαλίδης Αναστάσιος 

9 ΕΥΔΕΠ ΠΑΜΘ Ταβουλτσίδου Χριστίνα 

10 Αστικό ΚΤΕΛ Χαλεπιάδης Ιωάννης 

11 Αστικό ΚΤΕΛ Μαρκιανός Γεώργιος 

12 Αστικό ΚΤΕΛ Ευαγγέλου Άγγελος 

13 Ιδιωτικό Parking Αγίου Γεωργίου Τσαπίδης Άγγελος 

14 ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ Ιορδανίδης Χάρης 

15 Σωματείο ΤΑΧΙ Ιωαννίδης Χρήστος 

16 Ιδιωτικό Parking Μπερμπέρογλου Ηλίας 

17 Τμήμα Τροχαίας Καβάλας Τσομπανόγλου Βασίλειος 

18 Τμήμα Τροχαίας Καβάλας Χιοκτουρίδης Μακάριος 

19 Ένωση Γονέων Καβάλας Δρόσου – Κακαγιάννη Μαριάννα 

20 Ένωση Γονέων Καβάλας Κυριακίδης Παναγιώτης 

21 Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας Γανίτη Αθανασία 

22 Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας Μανδρανής Κυριάκος 

23 Ε.Κ.Α.Β. Μοναστηριώτης Αλκιβιάδης 

24 Ιδιωτικό Parking Τσιγγαλίδης 

25 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας Πανταζής Κωνστνατίνος 

26 Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβάλας Κρεμύδας Σμαραγδός 

27 Π.Ε. Τυφλών Ανατολικής Μακεδονία Δημογέροντας Μενέλαος 

28 Π.Ε. Τυφλών Ανατ. Μακεδονίας  Πάνου Παναγιώτα 

29 Υ.Π.Α. Γιαρμαρηδιας Ηλίας 

30 Σύλλογος Πολυτέκνων Καβάλας Βοϊδης Ιωάννης 

31 Δ.Σ. Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τσίπος Γεώργιος 

32 Π. Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας Νεστορίδης Ιωάννης 

33 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας – 
Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας 

Κουνάκος Κωνσταντίνος  

34 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με 
Αυτισμό Π.Ε. Καβάλας 

Καγιάννη Θεοδώρα 

 

Τα μέλη της ομάδα έργου, οι εμπειρογνώμονες και τα στελέχη του αναδόχου που συμμετείχαν 

στην 1η Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας, περιλαμβάνονται στον Πίνακας 

Β.1.2.3.  
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Πίνακας Β.1.2.3: Μέλη ομάδας έργου και  ομάδας υποστήριξης έργου που συμμετείχαν στην 1η Θεματικής 

Διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

1 Δήμος Καβάλας Παπαδόπουλος Χαράλαμπος 

2 Δήμος Καβάλας Χωρινού Θάλεια 

3 Δήμος Καβάλας Σαμουρκασίδου Ελένη 

4 Δήμος Καβάλας Σιδηροπούλου Νίκη 

5 Δήμος Καβάλας Δαγκλή Βάσω 

6 
Εμπειρογνώμονας  
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Βλαστός Αθανάσιος, Καθηγητής 

7 Lever Α.Ε. – Σύμβουλος Δήμου Πολύκαρπος Καρκαβίτσας 

8 Lever Α.Ε. – Σύμβουλος Δήμου Κατκαδίγκας Ραφαήλ 

9 Lever Α.Ε. – Σύμβουλος Δήμου Μπάρμπας Γεώργιος 

10 Lever Α.Ε. – Σύμβουλος Δήμου Τσακίρης Δημήτριος 

 

Την 1η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας άνοιξε εκ μέρους της ομάδας έργου η 

κ. Σαμουρκασίδου, συντονίστρια της διαδικασίας, και ο κ. Μιχαηλίδης, εκ μέρους του 

Δημάρχου, με μια σύντομη παρουσίαση για την πρωτοβουλία του Δήμου σχετικά με την 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Η εισαγωγική ενότητα ολοκληρώθηκε με τις συστάσεις των 

παρευρισκόμενων φορέων. 

Ακολούθησε ο κ. Βλαστός, καθηγητής της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

του Ε.Μ.Π., που με την παρουσίαση του ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους φορείς σχετικά 

με τα ΣΒΑΚ, τις διαφορές τους από τις κυκλοφοριακές μελέτες, τους λόγους που χρειάζονται 

σε μία πόλη αλλά και τις προκλήσεις που περιλαμβάνει η σωστή εκπόνηση τους.  

Την ενημέρωση των παρευρισκόμενων φορέων σχετικά με την προσαρμοσμένη διαδικασία 

που πρόκειται να ακολουθήσει η ομάδα έργου ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας για την εκπόνηση 

του Σχεδίου, πραγματοποίησε με την παρουσίαση του ο κ. Καρκαβίτσας. Στην εν λόγω 

εισήγηση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδικασίες Συμμετοχικού Σχεδιασμού που 

περιλαμβάνει η  εκπόνηση των ΣΒΑΚ. Οι φορείς ενημερώθηκαν για την αξία του συμμετοχικού 

σχεδιασμού και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα από την σωστή εφαρμογή του. Το πλάνο 

συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας, έτσι όπως 

διαμορφώθηκε από την ομάδα έργου, παρουσιάσθηκε στους φορείς στο τέλος της 

παρουσίασης. 

Στην επόμενη ενότητα της διαβούλευσης ζητήθηκε από τους φορείς να τοποθετηθούν σχετικά 

με τον ρόλο τους και τις δραστηριότητες τους στο σύστημα αστικής κινητικότητας της Καβάλας, 

καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο δίκτυο. 

Ακολούθησε η αξιολόγηση του δικτύου από τους φορείς με την χρήση του Ευρωπαικού 

Εργαλείου Advance. Με την συμπλήρωση του εν λόγω εργαλείου, οι φορείς είχαν την ευκαιρία 

να αποδώσουν το αντιλαμβανόμενο από αυτούς επίπεδο σχεδιασμού/εφαρμογής /λειτουργίας 

για συγκεκριμένα του συστήματος αστικής κινητικότητας της Καβάλας. 

Η πρώτη θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας ολοκληρώθηκε με το 

Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού (Παράρτημα Β) που έλαβε κάθε παρευρισκόμενος 

προκειμένου να μελετήσει και να υπογράψει. 
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Το σύνολο των συμμετεχόντων στην 1η θεματική διαβούλευση παρουσιάζεται στην Εικόνα 

Β.1.2.4 

 
Εικόνα Β.1.2.4: Υπογεγραμμένη Λίστα συμμετεχόντων στην 1η Διαβούλευση  

Αποτελέσματα Α΄ φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού 
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Τα αποτελέσματα τις Α Φάσης του Συμμετοχικού Σχεδιασμού αφορούν τις ελεύθερες 

τοποθετήσεις των φορέων για τα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο 

της λειτουργίας τους στο σύστημα αστικής κινητικότητας της Καβάλας, καθώς και την 

διαδικασία δομημένης αυτό-αξιολόγησης μέσω του Advance.  

Οι τοποθετήσεις των φορέων, συλλέχθηκαν εγγράφως μέσω της διαδικτυακής φόρμας 

τοποθέτησης, καθώς και από τις προφορικές τους τοποθετήσεις στο πλαίσιο του διαδραστικού 

εργαστηρίου της 1ης Διαβούλευσης 

Έντυπες Τοποθετήσεις φορέων 

Με την πρόσκληση τους στην 1η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας, το 

δίκτυο φορέων έλαβε οδηγίες και τον αντίστοιχο διαδικτυακό σύνδεσμο προκειμένου να 

συμπληρώσει την διαδικτυακή φόρμα τοποθέτησης. Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής 

φόρμας παρουσιάζονται στο παράρτημα Γ 

Προφορικές Τοποθετήσεις φορέων 

Οι τοποθετήσεις των φορέων στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ του 

Δήμου Καβάλας, περιγράφονται επιγραμματικά ως εξής: 

 Ο κ. Κυριακίδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ξεκίνησε τη 

διαδικασία τοποθετήσεων θέτοντας τα εξής ζητήματα: 

 Αναγκαίο το Ι.Χ. αυτοκίνητο στην πόλη λόγω έλλειψης Μ.Μ.Μ. 

 Δημιουργούνται νέα δημοτικά κτίρια χωρίς να προβλέπονται θέσεις στάθμευσης. 

 Προβληματισμός σχετικά με δεδομένα που υπάρχουν όπως ο ακριβής αριθμός 

μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μετακινούνται από άλλους οικισμούς. 

 Οι μαθητές νεαρής ηλικίας πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς τους στο σχολείο, 

και υπάρχει έλλειψη στάθμευσης για αυτές τις μετακινήσεις. 

 Δημιουργούνται πεζόδρομοι χωρίς χώρους στάθμευσης κοντά σε αυτούς. 

 Δεν υπάρχουν ράμπες στα σχολικά κτίρια. 

 Πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης στην οδό Παύλου Μελά λόγω ταυτόχρονων 

χρηματαποστολών.  

 Η κ. Δρόσου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων έθεσε τα εξής ζητήματα: 

 Πρώτος στόχος του ΣΒΑΚ θα πρέπει να είναι η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. 

 Οι μετακινήσεις μαθητών από άλλες περιοχές όπως το Παλιό, θα πρέπει να 

προγραμματίζονται πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

 Αναφορικά με την μετακίνηση των μαθητών, δεν υπάρχει ανταπόκριση δρομολογίων 

των υπεραστικών και αστικών διαδρομών. Γενικότερα, το "δίκτυο μεταφορών" είναι σε 

πολλά σημεία του ασύνδετο δίκτυο. Υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του ΚΤΕΛ και του Δήμου Καβάλας. 

 Ανάγκη ενημέρωσης των παιδιών για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

 Ανάγκη για επιμήκυνση του ωραρίου δρομολογίων ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές 

Λυκείου και Γυμνασίου μέχρι τις τελευταίες δραστηριότητές τους 

 Ανάγκη για θέσπιση αστικής συγκοινωνίας στον οικισμό του Παληού, της Νέας 

Καρβάλης, του Σταυρού-Αμυγδαλεώνα 

 Ο κ. Κρεμύδας, εκπρόσωπος των ΑμεΑ Νομού Καβάλας και Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, τοποθετήθηκε για τα προβλήματα στην πόλη της Καβάλας και σχετικά με τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ και γενικότερα οι ευάλωτοι χρήστες της οδού κατά 

τις μετακινήσεις τους. Συγκεκριμένα:  
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 Αν και γίνονται συζητήσεις για τέτοιου είδους θέματα δεν υπάρχουν αποτελέσματα, 

λόγω μη ενημέρωσης των πολιτών από μικρές ηλικίες. 

 Συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων πολιτών επηρεάζουν τον υφιστάμενο σχεδιασμό. 

 Συχνό φαινόμενο κατάληψης του πεζοδρομίου από διάφορες πηγές ( παράνομη 

στάθμευση δίκυκλων και Ι.Χ. αυτοκινήτων, τραπεζοκαθήσματα, φυτεύσεις και αστικός 

εξοπλισμός, εμπορεύματα επί του πεζοδρομίου κ.ά.) 

 Παράνομη στάθμευση στις θέσεις για ΑμεΑ αποτελεί τακτικό φαινόμενο. 

 Δεν υπάρχει σύνδεση προσβασιμότητας μεταξύ έργων. 

 Αν και υπάρχουν ράμπες εσωτερικά κτιρίων, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την 

προσβασιμότητα προς αυτά. 

 Καθυστερήσεις σε μελέτες λόγω μη προσαρμογής αυτών στις πραγματικές συνθήκες 

 Δεν υπάρχουν πολεοδομικοί κανονισμοί για την πόλη της Καβάλας 

 Κακή νοοτροπία από τους πολίτες της Καβάλας 

 Ο κ. Ιωαννίδης, εκπρόσωπος του σωματείου ΤΑΞΙ Καβάλας, ανέδειξε τα εξής: 

 Για να προταθούν εναλλακτικά μέσα, θα πρέπει πρώτα να υπάρχουν υποδομές για τα 

Ι.Χ. αυτοκίνητα 

 Πρόβλημα στην πόλη ότι κεντρικοί οδοί όπως η Βενιζέλου, είναι μονόδρομοι 

 Δεν υπάρχουν έξοδοι και είσοδοι στην πόλη.  

 Υπάρχουν μόνο δύο κεντρικοί οδοί στην πόλη της Καβάλας. 

 Λάθος σήμανση στην πόλη. Απουσία σήμανσης ορίων ταχύτητας. 

 Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων στην οδό Τενέδου, είχε προταθεί στο παρελθόν για 

δημιουργία αερογέφυρας 

 Κακοτεχνίες και μη συντήρηση οδοστρώματος 

 Η οδός Βενιζέλου θα έπρεπε να είναι διπλής κατεύθυνσης 

 Ο κ. Δημογέροντας, εκπρόσωπος Π.Ε. Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας, ανάδειξε τα εξής 

ζητήματα: 

 Δυσκολίες μετακίνησης σε πολλές γειτονιές της πόλης λόγω ανάγλυφου και απουσίας 

Μ.Μ.Μ. 

 Πρέπει να δοθεί συγκοινωνιακό έργο στα Μ.Μ.Μ. στις περιοχές της πόλης εκτός 

κέντρου με μεγάλο υψόμετρο. 

 Πρέπει να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης εκτός κέντρου και σύνδεση αυτών με 

Μ.Μ.Μ. 

 Η απουσία αστυνόμευσης οδηγεί σε καταλήψεις των ραμπών πεζών από Ι.Χ. 

αυτοκίνητα. 

 Πρέπει να γίνουν νέες πολεοδομικές παρεμβάσεις 

 Καταστροφή εμποδίων τοποθετημένων από τον Δήμο και παράνομη στάθμευση 

 Να διαφυλαχθεί η ανάπλαση στις Κρηνίδες. 

 Ο κ. Μοναστηριώτης, εκπρόσωπος ΕΚΑΒ, τοποθετήθηκε ως εξής: 

 Προβλήματα στην πόλη της Καβάλας λόγω μη αποκέντρωσης 

 Κυκλοφοριακά προβλήματα από είσοδο οχημάτων από περιμετρικούς οικισμούς, λόγω 

της λειτουργίας του ιστορικού κέντρου της πόλης της Καβάλας ως οικονομικός, 

εμπορικός και διοικητικός πόλος. 

 Προβλήματα πρόσβασης οχημάτων ΕΚΑΒ στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 

 Ο κ. Μανδρανής, διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας έθεσε τα εξής: 

 Η στενότητα των οδών σε συνδυασμό με την στάθμευση δημιουργούν δυσκολίες 

κίνησης των οχημάτων της Πυροσβεστικής.  
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 Αν και υπάρχει μικρότερο όχημα στο σώμα για την ευκολότερη πρόσβαση στην πόλη, 

δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές έκτακτες ανάγκες. 

 Το όχημα «δότης» του σώματος δεν μπορεί να κινηθεί στους δρόμους της πόλης. 

 Υπάρχει πρόβλημα στην σύνδεση της πόλης με τις κάθετες οδούς. 

 Μη ύπαρξη δρομολογίων Μ.Μ.Μ. στις περιοχές της πόλης με μεγάλο υψόμετρο. 

 Δεν υπάρχει αστική κουλτούρα στην πόλη της Καβάλας. Δεν υπάρχει παιδεία και 

σεβασμός των πολιτών στις διαβάσεις και στις ράμπες πεζών. 

 Μονοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης δημιουργούν πρόβλημα στην έξοδο των 

οχημάτων. 

 Πρόβλημα στην πόλη η νοοτροπία των καταστημάτων με καταλήψεις πεζοδρομίων από 

τραπεζοκαθίσματα και αυτοκίνητα.  

 Η απουσία λεωφορείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς δημιουργεί πρόβλημα 

στους επαγγελματίας που πρέπει να μεταφέρουν τα παιδιά. 

 Πρόβλημα λόγω διαφορετικών αρμοδιοτήτων σε διάφορα τμήματα της πόλης από 

Λιμενικό και Τροχαία. 

 Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων στην οδό Τενέδου λόγω πλήθους λουόμενων στην 

παραλία Ραψάνη. Ανάγκη για δημιουργία πεζογέφυρας. 

 Ο εκπρόσωπος της Τροχαίας Καβάλας δήλωσε ότι δοθούν δεδομένα που χρειάζονται για 

την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Επίσης έθεσε τα εξής ζητήματα: 

 Οι κάτοικοι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, καθώς το εισιτήριο για 

το αστικό ΚΤΕΛ στοιχίζει 1,2 ενώ η στάθμευση στοιχίζει 2 ευρώ για 8 ώρες. 

 Κάποιοι χώροι στάθμευσης δεν είναι οριοθετημένοι. 

 Ανάγκη για τρεις χώρους στάθμευσης, δυτικά, ανατολικά και βόρεια της πόλης και 

σύνδεση αυτών με Μ.Μ.Μ. και ΤΑΧΙ. Έχουν γίνει συζητήσεις και επικοινωνίες στο 

παρελθόν. 

 Ο κ. Κουνάκος από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου 

Καβάλας τοποθετήθηκε ως εξής: 

 Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον πεζό 

 Δυσκολίες προσβασιμότητας σε άτομα τρίτης ηλικίας και γονείς με καρότσι 

 Κάθετες κεντρικές οδοί όπως η οδός 3ης Μεραρχίας χωρίς πεζοδρόμια 

 Ελλιπής υποδομής πεζής μετακίνησης στην οδό Σαππαίων όπου υπάρχουν τρία 

σχολεία. 

 Ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε στρατηγική μελέτη κυκλοφορίας στην πόλη της Καβάλας. 

 Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Ερυθρού Σταυρού τις ώρες αιχμής. 

 Δεν υπάρχουν έξοδοι οχημάτων από το κέντρο της πόλης. 

 Ανάγκη για οδεύσεις τυφλών και έξυπνοι σηματοδότες. 

 Πρέπει να αφαιρεθούν σηματοδότες που δεν χρειάζονται. 

 Προκαλούνται ατυχήματα το Σάββατο λόγω λαϊκών αγορών.  

 Θα πρέπει να απομακρύνονται τα σταθμευμένα οχήματα από τις διαβάσεις πεζών. 

 Κάδοι απορριμμάτων λειτουργούν ως εμπόδια στο κέντρο της πόλης. Ανάγκη 

υπογειοποίησης τους. 

 Ανάγκη βελτίωσης της προσβασιμότητας στην παλιά πόλη. Γίνονται πολυετείς 

συζητήσεις για κατασκευή αλλά υπάρχουν προβλήματα με τις διάφορες υπηρεσίες.  

 Δεν υπάρχει μέσο μετακίνησης από λιμάνι προς την πόλη. Ανάγκη συνεργασίας ταξί 

και αστικού ΚΤΕΛ 

 Ανάγκη μείωσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου στην πόλη της Καβάλας. 
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 Ο κ. Χαλεπιάδης, πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ αρχικά εξέθεσε τους προβληματισμούς 

του σχετικά με την υλοποίηση των έργων που θα προταθούν καθώς δεν έχει γίνει κάτι 

τέτοιο στο παρελθόν, καθώς και για τα συμφέροντα των διάφορων ομάδων. Στην συνέχεια 

ανέδειξε τα εξής ζητήματα: 

 Αν και έχει γίνει κυκλοφοριακή μελέτη δεν έχει εφαρμοστεί κάτι στην πόλη. 

 Η οδός Βενιζέλου λειτουργεί ως είσοδος στην πόλη ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιείται 

ως έξοδος. 

 Υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ δεν έγιναν με σωστό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα 

να προκαλούνται δυσκολίες στην μετεπιβίβαση επιβατών στις στάσεις των αστικών 

λεωφορείων. 

 Στην οδό Ομονοίας αν και υπάρχει λεωφορειολωρίδα παραβιάζεται. 

 Πραγματοποιούνται φορτοεκφορτώσεις στις λωρίδες κίνησης των λεωφορείων. 

 Ύπαρξη μη εκπαιδευμένων τροχονόμων στα σχολικά συγκροτήματα. 

 Δεν τηρούνται τα ωράρια φορτοεκφόρτωσης. 

 Πρέπει να ελέγχεται η ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη. 

 Ο κ. Νεστορίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων έθεσε τα εξής ζητήματα: 

 Η υπερσυγκέντρωση χρήσεων γης στο κέντρο της πόλης οδηγεί τους κατοίκους να 

κινούνται προς τα εκεί. 

 Ανάγκη για βελτίωση των Μ.Μ.Μ. 

 Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων στην πόλη.  
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Αυτό αξιολόγηση συστήματος κινητικότητας από τους φορείς 

Στο τελευταίο στάδιο της 1ης θεματικής διαβούλευσης ζητείται από τους εκπροσώπους του 

Δικτύου Φορέων να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος αστικής 

κινητικότητας της πόλης μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.  

Η αντιλαμβανόμενη από τους φορείς κατάσταση του συστήματος κινητικότητας ενδέχεται να 

εμφανίζει διαφορές με τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της συγκοινωνιακής ανάλυσης 

(Αντικείμενου Δραστηριότητας ΠΕ2). Η μεγαλύτερη βαρύτητα και ακρίβεια πρόκειται να δοθεί 

στην ανάλυση Η διαφοροποίηση αυτή ενδιαφέρει την ομάδα έργου προκειμένου να αντιληφθεί 

καλύτερα τις διαστάσεις των προβλημάτων ή/και των ευκαιριών.  

Για την διενέργεια της αυτό-αξιολόγησης αξιοποιήθηκε το εργαλείο Advance, το οποίο 

αποτελεί προϊόν ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου. Οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου εργαλείου 

προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του ΣΒΑΚ Καβάλας προκειμένου να είναι ευκολότερα 

κατανοητές και να μπορούν να απαντηθούν από τους φορείς (παράρτημα Δ). 

Κάθε εκπρόσωπος συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο με γνώμονα την δραστηριότητα του 

φορέα που εκπροσωπεί στην Καβάλα. Στους περισσότερους τομείς κινητικότητας που 

εξετάζει το εργαλείο αξιολόγησης, οι φορείς έχουν την δυνατότητα να απαντούν 

αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του φορέα ή των κοινωνικών/επαγγελματικών ομάδων που 

εκπροσωπούν. Για τους τομείς κινητικότητας που δεν σχετίζονται με την δραστηριότητα του 

φορέα τους, οι εκπρόσωποι απαντούσαν ως απλοί πολίτες. Στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, εξάγονται συμπεράσματα που βασίζονται στους παραπάνω διαχωρισμούς. 

Μεθοδολογία Αυτό-Αξιολόγησης 

Η διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης περιλαμβάνει ερωτήσεις για την αξιολόγηση της πόλης σε 

συγκεκριμένα στοιχεία που ταξινομούνται στις οκτώ (8) κατηγορίες κινητικότητας. Οι εν λόγω 

κατηγορίες κινητικότητας, σύμφωνα με το Advance είναι: 

 Διαχείριση Στάθμευσης,  

 Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, οδών ήπιας κυκλοφορίας 

 Πεζή μετακίνηση 

 Ποδήλατο 

 Δημόσιες Συγκοινωνίες 

 Μέτρα σχετικά με την χρήση οχημάτων 

 Διαχείριση κινητικότητας 

 Διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών. 

Στις κατηγορίες κινητικότητας αντιστοιχίζονται 42 πεδία (ερωτήσεις) αξιολόγησης. Τα επίπεδα 

της ποιοτικής βαθμολόγησης των πεδίων αξιολόγησης στο εργαλείο, τα οποία 

προσαρμόζονται ανάλογα με το περιεχόμενο στην εξεταζόμενη ερώτηση, είναι:  

0. Δεν ισχύει  
1. Το έχουμε εφαρμόσει σποραδικά ή "κατά περίπτωση"./ Διαθέτουμε ορισμένες 

πληροφορίες ατεκμηρίωτες. / Πολύ μικρή απόδοση./ Πυροσβεστική προσέγγιση μόνο.  
2. Είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης και/ή το έχουμε εφαρμόσει λίγες φορές και σε μικρό 

αριθμό τοποθεσιών / Διαθέτουμε σχετικές πληροφορίες / Ορισμένη επίδοση.  
3. Το έχουμε υλοποιήσει τακτικά και σε πολλές τοποθεσίες / Διαθέτουμε ικανοποιητικό όγκο 

πληροφοριών / Σχετικά ισχυρή απόδοση.  
4. Το έχουμε υλοποιήσει και το επανεξετάζουμε τακτικά και με συστηματικό τρόπο. / 

Εργαζόμαστε με συστηματικό και καινοτόμο τρόπο / Ισχυρή απόδοση.  
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Αποτελέσματα Αυτό-Αξιολόγησης 

Οι απαντήσεις του εργαλείου Αυτοαξιολόγησης από τους φορείς του ΣΒΑΚ περιλαμβάνονται 

στο Παράρτημα Δ. Τα αποτελέσματα του εργαλείου για κάθε κατηγορία αστικής κινητικότητας 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα της Πίνακας Β.1.2.3 

 
Εικόνα Β.1.2.5: Σύνολο των απαντήσεων στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης 

0 1 2 3 4

A1 - Διαχείριση Στάθμευσης

A2 – Σχεδιασμός και διαμόρφωση 
τοπίου, δρόμων και μέτρα ήπιας 

κυκλοφορίας

A3 - Πεζή μετακίνηση

A4 - Ποδήλατο

A5 - Δημόσιες Συγκοινωνίες (ΔΣ)

A6 – Μέτρα σχετικά με τη χρήση 
οχημάτων

A7 - Διαχείριση Κινητικότητας

A8 - Διαχείριση Εμπορευματικών 
Μεταφορών

Αξιολογήσεις Συμμετοχών

Δημοτική Αστυνομία

Δήμος Καβάλας Χ.Θ.

Δήμος Καβάλας Π.Χ.

Ε.Κ.Α.Β.

Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής Χώρου 
στάθμευσης

Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Καβάλας

Δημωφέλεια

Νομαρχειακός Σύλλογος ΑμεΑ Καβάλας

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων 
Ατόμων με Αυτισμό Ν. Καβάλας

Πανελλήνιος σύνδεσμος τυφλών - Π.Ε. 
Ανατολικής Μακεδονίας

Σωματείο Ταξί

Δ/νση Τροχαίας

Λιμενικό
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Οι κατηγορίες στις οποίες οι φορείς τις Καβάλας αντιλαμβάνονται μια μεγαλύτερη 

δραστηριότητα από τον Δήμο Καβάλας είναι η διαχείριση στάθμευση, ο σχεδιασμός των οδών 

και μέτρων ήπιας κυκλοφορίας και οι δημόσιες συγκοινωνίες. Αντίθετα, οι τομείς κινητικότητας 

στους οποίους σύμφωνα με τους φορείς, χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η 

διαχείριση της κινητικότητας, η διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών και η πεζή 

μετακίνηση. Ειδική περίπτωση αποτελεί το ποδήλατο για λόγους που σχετίζονται με την 

μορφολογία της πόλης. 

Η συνολική αξιολόγηση ανά κατηγορία κινητικότητας παρουσιάζεται στο διάγραμμα στην 

Εικόνα Β.1.2.6. Το εργαλείο Advnace παρέχει πληροφόρηση για την επίδοση του συστήματος 

κινητικότητας της Καβάλας σχετικά με τα πεδία δράσης, ενώ ταυτόχρονα  παρουσιάζει και τις 

δυνατότητες βελτίωσης του σχεδιασμού – υλοποίησης συνυπολογίζοντας δράσεις που δεν 

υπάρχουν στην πόλη. 

 
Εικόνα Β.1.2.6: Αποτελέσματα Διαδικασίας Αυτό-αξιολόγησης του ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων Αυτό – αξιολόγησης αλλά και από 

την παρατήρηση της Εικόνα Β.1.2.6., φαίνονται ξεκάθαρα οι αδυναμίες του συστήματος 

κινητικότητας της Καβάλας στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας καθώς οι βαθμολογίες σε κάθε 

τομέα κυμαίνονται μεταξύ του Επιπέδου 0 και των Επιπέδων 1 και 2. Η χαμηλή αποδοτικότητα 

των δράσεων σε συνδυασμό με τον ελλιπή σχεδιασμό μπορούν να αιτιολογήσουν το χαμηλό 

επίπεδο αντιλαμβανόμενης κατάστασης του συστήματος της πόλης της Καβάλας από τους 

φορείς, πράγμα που συμφωνεί με τις τοποθετήσεις των φορέων κατά τη διάρκεια της 1ης 

Διαβούλευσης.  
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A1 - Διαχείρηση 
Στάθμευση

A2 – Σχεδιασμός και 
διαμόρφωση τοπίου, 

δρόμων και μέτρα ήπιας 
κυκλοφορίας

A3 - Πεζή μετακίνηση

A4 - Ποδήλατο

A5 - Δημόσιες 
Συγκοινωνίες (ΔΣ)

A6 – Μέτρα σχετικά με 
τη χρήση οχημάτων

A7 - Διαχείριση 
Κινητικότητας

A8 - Διαχείριση 
Εμπορευματικών 

Μεταφορών

Πεδία Δράσης- Μέσος Όρος

Δυνατότητα Βελτίωσης Επίδοση
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Από το διάγραμμα της Εικόνα Β.1.2.6., γίνεται άμεσα αντιληπτή η έλλειψη υποδομής 

κυκλοφορίας και διαχείρισης της κίνησης του ποδηλάτου (π.χ. θέσεις στάθμευσης, 

ποδηλατόδρομοι) η οποία συνδυάζεται με το έντονο ανάγλυφο της πόλης που αποτρέπει την 

χρήση ποδηλάτου. Αντίστοιχα επίπεδα ελλείψεων παρατηρούνται και στο πεδίο της πεζής 

μετακίνησης, στις δημόσιες συγκοινωνίες και στα υπόλοιπα πεδία 

 
Εικόνα Β.1.2.7: Αξιολογήσεις των φορέων που σχετίζονται με την αστυνόμευση στην Καβάλα 

Στο διάγραμμα της Εικόνα Β.1.2.7 παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, 

της Δ/νσης Τροχαίας και του Λιμενικού της Καβάλας στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της 

υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος κινητικότητας της Καβάλας. Η συγκεκριμένη ομάδα 

φορέων εμφανίζει όμοιες αξιολογήσεις στους τομείς σχετικά με την διαχείριση στάθμευσης και 

τις δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στους τομείς 

του ποδηλάτου και της πεζή μετακίνηση. 

Οι εκτιμήσεις της συγκεκριμένης ομάδας φορέων, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο τους και τις 

δραστηριότητες τους στην πόλη, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους τομείς της διαχείρισης 

στάθμευσης, των μέτρων σχετικά με την χρήση οχημάτων και της διαχείρισης των 

εμπορευματικών μεταφορών 

Σε γενικές γραμμές, οι αξιολογήσεις τους είναι συντηρητικές, αναδεικνύοντας τα περιθώρια 

βελτίωσης που υπάρχουν στον Δήμο σε αρκετές κατηγορίες. 

Συμπερασματικά, οι εν λόγω φορείς αναδεικνύουν ελλείψεις στην διαχείριση των 

εμπορευματικών μεταφορών, στην διαχείριση της κινητικότητας και σε μέτρα σχετικά με τη 

χρήση οχημάτων, ενώ αξιολογούν σε καλό επίπεδο τις δραστηριότητες του Δήμου στον τομέα 

της διαχείρισης στάθμευσης.  
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Εικόνα Β.1.2.8: Αξιολογήσεις των φορέων που εκπροσωπούν ευάλωτους χρήστες της οδού  

Στο διάγραμμα της Εικόνα Β.1.2.8 παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις του Νομαρχιακού 

Συλλόγου ΑμεΑ Καβάλας, του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό 

του Ν. Καβάλας και του Πανελλήνιου συνδέσμου τυφλών – Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος κινητικότητας της 

Καβάλας.  

Η συγκεκριμένη ομάδα φορέων εμφανίζει όμοιες αξιολογήσεις στους τομείς σχετικά με την 

διαχείριση στάθμευσης και τον σχεδιασμό και διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρων ήπιας 

κυκλοφορίας, ενώ οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στους τομείς των 

Δημοσίων συγκοινωνιών και των μέτρων σχετικά με τη χρήση οχημάτων 

Οι εκτιμήσεις της συγκεκριμένης ομάδας φορέων έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους τομείς 

της πεζή μετακίνησης, της διαμόρφωσης τοπίου, δρόμων και μέτρων ήπιας κυκλοφορίας και 

της διαχείρισης της κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές ομάδες που 

εκπροσωπούν και τα χαρακτηριστικά μετακίνησης των μελών τους. 

Οι εν λόγω φορείς αναδεικνύουν σημαντικές ελλείψεις στην διαχείριση της κινητικότητας, στην 

πεζή μετακίνηση και στο ποδήλατο. Σε μέτριο επίπεδο αξιολογούνται οι δραστηριότητες του 

Δήμου στον τομέα της διαχείρισης στάθμευσης. 

Η συγκεκριμένη ομάδα φορέων, αντιλαμβάνεται την διαχείριση της στάθμευσης στην Καβάλα 

σε χαμηλότερο επίπεδο από την αντίστοιχη ομάδα φορέων αστυνόμευσης 

  

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
A1 - Διαχείρηση Στάθμευση

A2 – Σχεδιασμός και διαμόρφωση 
τοπίου, δρόμων και μέτρα ήπιας 

κυκλοφορίας

A3 - Πεζή μετακίνηση

A4 - Ποδήλατο

A5 - Δημόσιες Συγκοινωνίες (ΔΣ)

A6 – Μέτρα σχετικά με τη χρήση 
οχημάτων

A7 - Διαχείριση Κινητικότητας

A8 - Διαχείριση Εμπορευματικών 
Μεταφορών

Αξιολογήσεις φορέων ευάλωτων χρηστών της οδού

Νομαρχειακός Σύλλογος ΑμεΑ Καβάλας

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Καβάλας

Πανελλήνιος σύνδεσμος τυφλών - Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας
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Αποτίμηση της Α Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Η Α φάση συμμετοχικού σχεδιασμού περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία: 

 Συμπλήρωση της διαδικτυακή φόρμας τοποθέτησης φορέων 

 Συμμετοχή στην 1η θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας 

 Αυτό αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης με το εργαλείο Advance 

Στον Πίνακας Β.1.2.4 περιλαμβάνεται η ανταπόκριση των φορέων στις παραπάνω διαδικασίες 
Πίνακας Β.1.2.4: Ανταπόκριση φορέων στην Α΄ Φάση Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

Φορέας 
Ηλεκτρονική  

Φόρμα 

1η θεματική Διαβούλευση 
Advance 

Παρουσία Τοποθέτηση 

Δήμος Καβάλας ● ● ● ● 

ΕΥΔΕΠ ΠΑΜΘ  ●   

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας  ●   

Τ.Τ.Καβάλας x ● ● ● 

Δημοτική Αστυνομία  ●  ● 

Πυροσβεστική Υπ. Καβάλας  ● ● ● 

ΕΚΑΒ  ● ● ● 

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ● ●  ● 

Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ΑΕ (Ο.Λ.Κ.)     
Κοινωνική αλληλεγγύη     

Αστικό ΚΤΕΛ, Πρόεδρος ● ● ●  

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας  ●   

Υπ. Πολ. Αεροπορίας – Αερολιμένας «Μέγας Αλέξανδρος»  ●   

Σωματείο Ταξί  ● ● ● 

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ● ●  ● 

ΤΕΕ ΤΑΜ     
Εμπορικός Σύλλογος     

Επιμελητήριο Καβάλας ●    
Σύλλογος ποδηλατιστών Δεν είναι ενεργός 

Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν.Καβάλας ● ● ● ● 

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

Σύλλογος Πολυτέκνων / Καβάλας  ● ● κ 

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων. Ατόμ. Με 
Αυτισμό ● ● ● ● 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων   ● ● 

Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας ● ● ● κ 

Εκπρόσωποι Κούριερ      
Εκπρόσωποι Φορτοταξί     

Εκπρόσωπος / Διαχειριστής Χώρου Parking  ●  ● 

Σύλλογος Ξενοδόχων      

Ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους»     

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ●   κ 

Action Team ●    

Δι.Πα.Ε     

(x) Δεν δύναται να απαντήσει – Εσωτερικό λειτουργικό κόλλημα,  
(κ) Η εκπροσωπούμενη ομάδα στόχος καλύπτεται και από άλλον φορέα 
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Από τον Πίνακας Β.1.2.4 προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα και συμπεράσματα: 

 Η ηλεκτρονική φόρμα τοποθέτησης συμπληρώθηκε από 10 φορείς, ενώ για 

εσωτερικούς λόγους λειτουργίας δεν μπορεί να συμπληρωθεί από την Δ/νση 

Τροχαίας. 

 Στην 1η διαβούλευση εκπροσωπήθηκαν 19 φορείς, από τους οποίους οι 12 

συμμετείχαν ενεργά με προφορικές τοποθετήσεις 

 Την αυτό αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος κινητικότητας πραγματοποίησαν 

13 φορείς. 

 Οι φορείς Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων. Ατόμων Με Αυτισμό, Σύλλογος 

Πολυτέκνων/Καβάλας και Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας περιγράφουν τις 

ανάγκες και τα προβλήματα μια ευρύτερης κοινωνικής ομάδας (παιδιά, έφηβοι κ.ά.). 

Οι τοποθετήσεις και η αξιολόγηση των συγκεκριμενών φορέων αναδεικνύουν κοινά 

χαρακτηριστικά 

 Ο ποδηλατικός σύλλογός δεν είναι πλέον ενεργός 

 Στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Α΄ φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού, 

συμμετείχαν 23 φορείς. Οι φορείς που περιορίστηκαν μόνο στην παρουσία τους στην 

1η θεματική διαβούλευση ήταν (4) τέσσερίς, ενώ οι φορείς οι οποίοι είχαν ενεργή 

συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο (Ηλεκτρονική φόρμα τοποθέτησης, προφορική 

τοποθέτηση ή/και αυτοαξιολόγηση advance) ήταν 18. 

Κατόπιν των παραπάνω, προκύπτει ότι ορισμένοι φορείς δεν εξέφρασαν διάθεση συμμετοχής 

στις διαδικασίες του ΣΒΑΚ. Λαμβάνοντας υπόψη και την «βαρύτητα» τους, όπως εκτιμήθηκε 

στο διάγραμμα τις Εικόνα Β.1.1.4, οι φορείς θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από το Δίκτυο 

Φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας. Οι εν λόγω φορείς είναι: 

 Υπ. Πολ. Αεροπορίας – Αερολιμένας «Μέγας Αλέξανδρος» 

 Εκπρόσωποι Κούριερ 

 Σύλλογος Ξενοδόχων  

 Δι.Πα.Ε. 

 Στρατόπεδο Καρακώστα / Στρατιωτική Λέσχη 
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Συμπεράσματα Α Φάσης Συμμετοχικού Σχεδιασμού: 

Η Α φάση της στρατηγικής συμμετοχικού σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας 

ολοκληρώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου 2019. Οι δραστηριότητες της Α φάσης συμμετοχικού 

σχεδιασμού περιλαμβάνουν τις διαδικασίες διαβούλευσης με τους φορείς της Καβάλας σχετικά 

με την αναγνώριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και των αναγκών τους, καθώς και 

την αξιολόγηση του συστήματος αστικής κινητικότητας της Καβάλας από τους φορείς της.  

Πρωταρχικός στόχος της εν λόγω φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού, αποτελεί η σωστή 

ενημέρωση των φορέων για το σχέδιο και η εκπαίδευση τους σχετικά με τις αρχές της βιώσιμης 

κινητικότητας. Οι παρουσιάσεις του καθηγητή του ΕΜΠ κ. Βλαστού στο πλαίσιο της 1ης 

θεματικής διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας συνέβαλαν στην αποτελεσματική 

ενημέρωση και εμπλοκή των φορέων. Οι φορείς είχαν την δυνατότητα να τοποθετηθούν 

εγγράφως για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους μέσω μιας διαδικτυακής φόρμας, καθώς 

και με προφορική τοποθέτηση κατά την διάρκεια του διαδραστικού εργαστηρίου της Α 

θεματικής Διαβούλευσης. Η αυτό-αξιολόγηση του συστήματος αστικής κινητικότητας 

πραγματοποιήθηκε με την χρήση δομημένου εργαλείου αξιολόγησης 

Από τις διαδικασίες της Ά φάσης του συμμετοχικού σχεδιασμού προέκυψε ένα σύνολο 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από την ομάδα 

έργου προκειμένου : 

1) Να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των φορέων και των ομάδων πολιτών που αυτοί 

εκπροσωπούν 

2) Να επιλέξει και να συντονίσει πιο στοχευμένα, τις διαδικασίες συλλογής πρωτογενών 

δεδομένων σχετικά με την αστική κινητικότητα. 

3) Να αξιολογήσει κατά πόσο η αντιλαμβανόμενη από τους φορείς της πόλης κατάσταση 

του συστήματος κινητικότητας της Καβάλας, σχετίζεται με τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων 

4) Να θέσει στρατηγικούς στόχους στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ που να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά τα ζητήματα που αναδείχθηκαν. 

Τα βασικότερα συμπεράσματα της Α φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού συνοψίζονται ως εξής: 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

 Η πόλη της Καβάλας χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο το οποίο δημιουργεί 

ιδιαιτερότητες στις μετακινήσεις και επηρεάζει έντονα την επιλογή μέσου μετακίνησης 

 Το τοπικό οδικό δίκτυο και μεγάλο μέρος του κύριου οδικού δικτύου (Συλλεκτήριες και 

δευτερεύουσες αρτηρίες) χαρακτηρίζεται από έντονες κλίσεις, πτωχά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, περιορισμένες δυνατότητες στάθμευσης και δυσμενείς συνθήκες 

μετακίνησης πεζών. 

 Από του διαλόγους μεταξύ των φορέων κατά την διάρκεια του διαδραστικού εργαστηρίου 

της 1ης Θεματικής διαβούλευσης, αναδείχθηκε το ενδεχόμενο, οι «αιχμάλωτοι χρήστες» 

(captive users – όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε Ι.Χ. και εξαρτώνται από άλλα μέσα 

μετακίνησης) των περιοχών με χαμηλή κάλυψη Δημόσιας συγκοινωνίας και υψηλές 

κλίσεις, να μην πραγματοποιούν μετακινήσεις λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης τους από 

τον υφιστάμενο σύστημα μετακινήσεων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκαν οι 

πιθανές μετακινήσεις ηλικιωμένων που κατοικούν στην παλιά πόλη ή στο βόρειο τμήμα 

της Καβάλας και χρησιμοποιούν Ταξί για τις μετακινήσεις τους. Οι οικονομικές δυνατότητες 

της συγκεκριμένης κατηγορίας πληθυσμού επιτρέπουν πεπερασμένη χρήση των Ταξί με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα τους για μετακίνηση. Το συγκεκριμένο 

φαινόμενο αναμένεται να επαληθευτεί με την έρευνα χαρακτηριστικών μετακινήσεων. 
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Πεζή Μετακίνηση 

 Η πλειοψηφία των φορέων ανέδειξε σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες 

μετακίνησης των πεζών στην πόλης της Καβάλας. Τα κυριότερα από αυτά αφορούν την 

ύπαρξη μικρού πλάτους πεζοδρομίων, την ύπαρξη φθορών στην επιφάνεια κίνησης και 

την απουσία όδευσης τυφλών και ραμπών. Σε αρκετές περιπτώσεις τα πεζοδρόμια 

καταλαμβάνονται από παράνομη στάθμευση και δραστηριότητες παρόδιων 

καταστημάτων. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται ζητήματα ασφαλείας στις μετακινήσεις 

των πεζών και να αποθαρρύνεται η πεζή μετακίνηση γενικότερα. 

 Οι περιοχές κατοικίας στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της Καβάλας 

χαρακτηρίζονται από στενές οδούς, με μικρά πεζοδρόμια, τα οποία σε συνδυασμό με τις 

μεγάλες κλίσεις καθιστούν την πεζή μετακίνηση εξαιρετικά δύσκολή. 

 Οι πεζόδρομοι στο κέντρο της Καβάλας χαρακτηριστήκαν από τους φορείς ως πυρήνες 

εμπορίου και αναψυχής. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχετίζεται με την 

συχνή είσοδο οχημάτων για φορτοεκφορτώσεις, που υποβαθμίζει την λειτουργία τους. 

Στάθμευση 

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

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

Ομονοίας) χαρακτηρίζεται από υψηλή προσφορά θέσεων στάθμευση. Η πλειοψηφία των 

θέσεων στάθμευσης σύμφωνα με τις περιγραφές των φορέων συγκεντρώνεται στους 

σταθμούς αυτοκινήτων και ως εκ τούτου είναι στάθμευση εκτός οδού. Στις οδούς του 

κέντρου λειτουργεί σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. 

 Η τιμολόγηση για τις θέσεις στάθμευσης εκτός οδού διαπιστώθηκε, από αρκετούς φορείς, 

ως εξαιρετικά ανταγωνιστική. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των προφορικών τοποθετήσεων 

της 1ης θεματικής Διαβούλευσης, αναφέρθηκε ως καθεστώς τιμολόγησης τα 2€ ανά έξι (6) 

ώρες παραμονής στην θέση εκτός οδού. Αντίστοιχα, για την ελεγχόμενη στάθμευση το 

καθεστώς τιμολόγησης αναφέρθηκε στα 0,5 € ανά ώρα στάθμευσης, με μέγιστη 

επιτρεπόμενη διάρκεια στάθμευσης τις δύο (2) ώρες. 

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

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

αντιληπτό κόστος καυσίμων) είναι οικονομικότερη ή εξίσου οικονομική με την μετακίνηση 

στο κέντρο της πόλης με συγκοινωνίες (1.2 € κόστος εισιτηρίου * 2 =2.4€). Λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται ότι οι συνθήκες του υφιστάμενου συστήματος 

μετακινήσεων προσδίδουν μεγαλύτερη ελκυστικότητα στην επιλογή του Ι.Χ., έναντι 

εναλλακτικών μορφών μετακίνησης όπως η Δημόσια Αστική Συγκοινωνία και η πεζή 

μετακίνηση. 

 Η ζήτηση για στάθμευση στο κέντρο της Καβάλας αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα υψηλή από 

τους φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε αποτελεί ο κορεσμός που 

παρατηρείται στους χώρους στάθμευσης Ι.Χ. σε πολύ πρωινές ώρες 07.30. Η μεγάλη 

επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια παραμονής στις θέσεις εκτός οδού, σε συνδυασμό με το 

χαμηλό κόστος στάθμευσης είναι οι βασικές αιτίες της υψηλής ζήτησης. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι ορισμένοι χώροι στάθμευσης εξυπηρετούν οχήματα τα οποία σταθμεύουν 

σε άτυπες θέσεις λόγω υπερβολικής πληρότητας (π.χ. στους διαδρόμους ή σε 

βοηθητικούς χώρους). 

 Ως ευρύτερο συμπέρασμα, προκύπτει ότι οι διαθέσιμες υποδομές και τα υφιστάμενα 

καθεστώτα τιμολόγησης σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες στο ανάγλυφο τις περιοχής, 

λειτουργούν προς όφελος της χρήσης του Ι.Χ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρατηρούνται 

τμήματα του «Φαύλου Κύκλου της Εξάρτησης από το Ι.Χ.» (Εικόνα Β.1.2.9) η οποία οδηγεί 

στην δέσμευση περισσότερου δημόσιου χώρου υπέρ του αυτοκινήτου, την υποβάθμιση 

της ποιότητας ζωής και την υποβάθμιση των υπόλοιπων μορφών μετακίνησης. 
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 Αναφέρθηκε η ύπαρξη άτυπου Car Pooling μεταξύ συναδέλφων που εργάζονται εκτός της 

Καβάλας, χρησιμοποιώντας τον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου ως ενδιάμεση στάση. 

 
Εικόνα Β.1.2.9: Φαύλος Κύκλος της εξάρτισης από το Ι.Χ 

Δημόσια Συγκοινωνία 

 Σχετικά με τις Δημόσιες Συγκοινωνίες, οι φορείς ανέδειξαν ορισμένα κενά στην κάλυψη της 

πόλης, τα οποία ως βασική αιτία έχουν την δυσκολία πρόσβασης των οχημάτων της 

Δημόσια συγκοινωνίας. Οι εν λόγω περιοχές εντοπίζονται στο βόρειο τμήμα της πόλης και 

οι δυσκολίες πρόσβασης σχετίζονται με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών και τις 

διαστάσεις των υφιστάμενων οχημάτων. 

 Η διαδικασία αυτό-αξιολόγησης ανέδειξε την ανάγκη ανανέωσης του στόλου της Δημόσιας 

Συγκοινωνίας με οχήματα χαμηλότερων ρύπων ή/και με την χρήση κινητήρων 

εναλλακτικών καυσίμων. 

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

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

Τα κύρια αίτια σχετίζονται με τα υποβαθμισμένα χαρακτηριστικά της υποδομή των πεζών 

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

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

πρέπει να δοθεί και στην προσβασιμότητα των στάσεων της Δημόσιας Συγκοινωνίας. 

 Αναδείχθηκε η ανάγκη τακτική σύνδεσης του υπεραστικού σταθμού των ΚΤΕΛ με τον 

Λιμένα της Καβάλας μέσω της Δημόσιας Αστικής Συγκοινωνίας. Συμπληρωματικά, η 

σύνδεση με τον αερολιμένα και η εξασφάλιση ανταποκρίσεων μεταξύ των τερματικών 

σταθμών των διαφορετικών μέσων της πόλης, μπορούν να συμβάλουν στην 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μετακινουμένων. 
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 Από την διαβούλευση αναδείχθηκε η πρόθεση για χρήση ορισμένων χώρων στάθμευσης 

εκτός του κέντρου (Γυμναστήριο Καλαμίτσας, Βερούλιο Στάδιο κ.ά.) που θα μπορούσαν 

να λειτουργήσουν ως σταθμοί Park n Ride. 

Ποδήλατο 

 Οι φορείς στις τοποθετήσεις τους, καθώς και μέσω της διαδικασίας αυτό- αξιολόγησης 

αναγνώρισαν ότι η πόλη της Καβάλας δεν μπορεί να επενδύσει σε εκτενείς δράσεις για 

την προώθηση του ποδηλάτου. Το έντονο ανάγλυφο και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

του οδικού δικτύου λειτουργούν αποτρεπτικά στην χρήση του ποδηλάτου, ακόμα και με 

την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης. Ωστόσο, αναγνώρισαν την σκοπιμότητα δημιουργίας 

βασικών υποδομών που θα ενώνουν την πόλη παραλιακά. 

 Οι παρατηρήσεις των φορέων για το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, αφορούν την 

ελλιπή συντήρηση των ποδηλάτων, καθώς και την χαμηλή ζήτηση του συστήματος. 

Μηχανοκίνητη κυκλοφορία 

 Φορείς σχετικοί με τις μετακινήσεις με Ι.Χ. (π.χ. εκπρόσωπος ταξί) ανέδειξαν την ανάγκη 

αναδιάρθρωσης των εισόδων – εξόδων στο κέντρο της πόλης, καθώς η υφιστάμενη 

λειτουργία του δικτύου είναι αποτέλεσμα ημιτελούς εφαρμογής παλιότερης μελέτης και δεν 

συμβάλει στην αποδοτική κυκλοφορία 

 Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) αντιμετωπίζουν ζητήματα 

πρόσβασης σε γειτονιές και οδούς, εξ αιτίας των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους και 

τις παράνομης στάθμευσης 

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

δύσκολη. 

 Η ρυθμιστική σήμανση στο σύνολο της πόλης χρήζει βελτίωσης. 

Προσβασιμότητα και Οδική Ασφάλεια 

 Ισχυρή παρουσία υπήρξε από φορείς που εκπροσωπούν ευάλωτους χρήστες της οδού 

και συγκεκριμένα ΑμεΑ και μαθητές. Τα ζητήματα που ανέδειξαν ήταν ιδιαιτέρως 

σημαντικά και αφορούσαν τις ελλείψεις σε υποδομές και υπηρεσίες που αφορούν την 

άνετη και ασφαλή κίνηση των ευάλωτων χρηστών στην πόλη. 

 Τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε μεγάλο τμήμα των περιοχών 

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

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

προβλήματα που εμποδίζουν τις μετακινήσεις τους. Η παράνομη στάθμευση και η 

κατάληψη των πεζοδρομίων από δραστηριότητες παρόδιων καταστημάτων επιδεινώνουν 

το πρόβλημα. 

 Οι μετακινήσεις των μαθητών προς τα σχολικά συγκροτήματα αποτέλεσε ένα αντικείμενο 

προβληματισμού μεταξύ των φορέων στο πλαίσιο της Ά θεματικής Διαβούλευσης. Η 

υφιστάμενη εξυπηρέτηση των μαθητών από τις δημόσιες συγκοινωνίες αντιμετωπίζει 

δυσκολίες διαδικαστικού χαρακτήρα λόγω ελλιπούς προγραμματισμού. 

 Τα σχολικά συγκροτήματα και οι περιμετρικές οδοί χρειάζονται παρεμβάσεις προκειμένου 

να βελτιωθεί η πρόσβαση και η οδική ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις των μαθητών. Η 

βελτίωση των συνθηκών για την μετακίνηση των μαθητών στα σχολεία με τα πόδια, μπορεί 

να συμβάλει στον περιορισμό της συμφόρησης από την ταυτόχρονη προσέγγιση μεγάλου 

αριθμού Ι.Χ.( επικρατέστερος υφιστάμενος τρόπος μεταφοράς των μαθητών) 
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Παράρτημα Α 

 

Αποσπάσματα τοπικών ιστοσελίδων σχετικά με την συνέντευξη 

τύπου του Δημάρχου Καβάλας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας 
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Πηγή: Ενημερωτική Ιστοσελίδα “Kavalawebnews.gr”, Οκτώβριος 2019 
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Παράρτημα Β 

 

Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού 
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Προοίμιο 
Βασική προϋπόθεση ενός επιτυχημένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

είναι η συμμετοχή των τοπικών φορέων και κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες εκπόνησης 

τους. Η συμμετοχή του Δικτύου Φορέων αποσκοπεί σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, 

εκπορευόμενο από την κοινωνία της πόλης, με συναινετικό περιεχόμενο, που θα 

υλοποιείται από όλους.  

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας δεσμεύεται να εκπονήσει το ΣΒΑΚ σύμφωνα 

με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κατευθύνσεις, ενσωματώνοντας τις διαδικασίες 

συμμετοχικού σχεδιασμού σε κάθε στάδιο διαμόρφωσης του ΣΒΑΚ, με κοινό γνώμονα την 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του συστήματος κινητικότητας 

της Καβάλας. 

Σύμφωνο 
Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων αρχών σχεδιασμού, οι φορείς που συμμετέχουν στην 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ και ο Δήμος Καβάλας υπογράφουν την παρακάτω δήλωση δέσμευσης: 

Εμείς, οι κάτωθι φορείς, κυβερνητικοί κάθε βαθμίδας (κυβερνητικής και τοπικής 

αυτοδιοίκησης) και μη-κυβερνητικοί, που σχετιζόμαστε με τις συγκοινωνίες, την 

κυκλοφορία προσώπων ή αγαθών και τις μεταφορές γενικότερα, δεσμευόμαστε να 

δράσουμε συντονισμένα στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ και σε συνεργασία με τους πολίτες και τους 

οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους που δρουν στην Καβάλα, ώστε οι μετακινήσεις 

στην πόλη: 

(α) να πραγματοποιούνται με τρόπο φιλικό στους χρήστες και στο περιβάλλον, 

(β) να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εύρυθμη και ισορροπημένη 

ανάπτυξη της πόλης και των περιχώρων, 

(γ) να στηρίξουν την τοπική οικονομία με την μέγιστη οικονομική αποδοτικότητα, 

(δ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και 

(ε) να βελτιώνουν και να διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής και μετακίνησης των κατοίκων 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εκπονείται το παρόν Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας της Καβάλας για τις ανάγκες του οποίου θα παρέχουμε χρήσιμα δεδομένα 

και πληροφορίες στην ομάδα έργου, θα συμμετάσχουμε στις διαδικασίες διαμόρφωσης του 

Σχεδίου και θα συνεργαστούμε με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα για την πόλη 

Λεπτομέρειες 
Το Πλάνο Συμμέτοχης του Δικτύου Φορέων περιλαμβάνει έναν αρχικό προγραμματισμό των 

συμμετοχικών διαδικασιών κα επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α. Το πλαίσιο λειτουργίας 

του Δικτύου Φορέων περιγράφεται Παράρτημα Β. Το παρόν Σύμφωνο Συμμετοχικού 

Σχεδιασμού για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας συμπορεύεται με το περιεχόμενο του Νόμου 

4599/19 (ΦΕΚ 40 Α/19) Άρθρο 22. 
 

Ο  Όνομα Φορέα 

Δήμαρχος Καβάλας   

  Εκπρόσωπος 
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Πλάνο Εμπλοκής Συμμετεχόντων 
    

Ενημέρωση για το ΣΒΑΚ, την 
διαδικασία με την οποία θα εκπονηθεί 
και τους τρόπους  με τους οποίους οι 
φορείς μπορούν να συνεισφέρουν. 

Τοποθετήσεις φορέων σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και 
τους στόχους τους. Αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης του 
συστήματος κινητικότητας της Καβάλας 

από τους φορείς. 

Οριστικοποίηση του οράματος και των 

στρατηγικών στόχων που 

διαμορφώθηκαν με βάσει τα 

προβλήματα που αναδείχθηκαν στην 

Α Φάση από τους φορείς. Παρουσίαση 

εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας 

και αξιολόγηση τους. Διαβούλευση 

σεναρίων με τους πολίτες. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

Β φάσης. Παρουσίαση του 

προσχεδίου μέτρων του ΣΒΑΚ, 

σύμφωνα με το επικρατέστερο 

σενάριο κινητικότητας. Αξιολόγηση 

του προσχεδίου μέτρων από τους 

φορείς. Διαβούλευση του προσχεδίου 

με τους πολίτες. 

Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της Γ φάσης. 

Παρουσίαση των οριστικών 

μέτρων του ΣΒΑΚ. 

Συμμετοχή 

Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου Ομάδα Έργου 

Δίκτυο Φορέων Δίκτυο Φορέων Δίκτυο Φορέων Δίκτυο Φορέων 

Πολίτες Πολίτες Πολίτες Πολίτες 

Υπόμνημα: Χρώμα Συμμετοχής Χρώμα Μη-Συμμετοχής  

Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

 Διαδραστικό Εργαστήριο 

 Συναντήσεις Εργασίας 

 Ανοικτό εργαστήριο 

 Διαδικτυακή Διαβούλευση 

 Ανοικτό εργαστήριο 

 Διαδικτυακή Διαβούλευση 
 Ανοικτή Εκδήλωση 

Μέσα Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

 Στρογγυλές τράπεζες 

 Προσκλήσεις 

 Ενημερωτικό Υλικό 

 Φόρμα τοποθέτησης 

 Προσκλήσεις 

 Ανακοινώσεις 

 Ανάρτηση Ενημερωτικού Υλικού 
Πλατφόρμα Διαδικτυακής 
Δημοσκόπησης 

 Kavala Urban Center 

 Προσκλήσεις 

 Ανακοινώσεις 

 Ανάρτηση Ενημερωτικού Υλικού 

 Πλατφόρμα Διαδικτυακής 
Δημοσκόπησης 

 Kavala Urban Center 

 Προσκλήσεις 

 Ανακοινώσεις 

 Kavala Urban Center 

 

Α Φάση Β Φάση Γ Φάση Δ Φάση 
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Παράρτημα Β 
Πλαίσιο Λειτουργίας Δικτύου Φορέων 

Δομή Δικτύου Φορέων 

Οι φορείς και υπηρεσίες που μπορούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο Φορέων για το ΣΒΑΚ του Δήμου 

Καβάλας, μπορούν να ενταχθούν στις εξής κατηγορίες: 

α) Δήμος Καβάλας 

β) Υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

γ) Τμήμα Τροχαίας, Δημοτική Αστυνομία & Λιμενικό 

δ) Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης (Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) 

ε) Δημοτικές επιχειρήσεις 

στ) Πάροχοι συγκοινωνιακού έργου (Αστικό ΚΤΕΛ, Υπεραστικό ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ κ.ά.) 

ζ) Διαχειριστές σταθμών υπερτοπικών μετακινήσεων (ΟΛΚ, Αερολιμένας «Μέγας Αλέξανδρος») 

η) Εμπορικά Επιμελητήρια και Σύλλογοι 

θ) Τεχνικά Επιμελητήρια και Σύλλογοι 

ι) Σύλλογοι και ενώσεις  κοινωνικών ομάδων με δυσκολίες μετακίνησης (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, 

ανήλικοι, μαθητές κ.ά.) 

ια) Ενεργές ομάδες πολιτών (Ποδηλατικοί σύλλογοι, σύλλογοι πεζών, περιβαλλοντικοί 

σύλλογοι, εθελοντές κ.ά.) 

Καθορισμός παραμέτρων συμμετοχής: 

 Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται βάσει του βαθμού εμπλοκής τους στο εξεταζόμενο σύστημα 

αστικής κινητικότητας. Οι κατηγορίες των συμμετεχόντων διακρίνονται κατά βάση σε παρόχους 

μεταφορικού έργου, σε ομάδες που επηρεάζονται από το σύστημα και στο σύνολο της κοινωνίας. 

Κάθε επιχείρηση, οργανισμός, σύλλογος ή ομάδα που δεν περιλαμβάνεται στο πλάνο 

συμμετοχικού σχεδιασμού έχει δικαίωμα να εμπλακεί μετά από συνεννόηση με την Ομάδα Έργου 

του ΣΒΑΚ. 

 Η εμπλοκή των συμμετεχόντων γίνεται σε διακριτές φάσεις, οι οποίες καθορίζονται από την 

Ομάδα Έργου του ΣΒΑΚ και αποτυπώνονται στην Στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού. Η 

μορφή, οι φάσεις, οι αρμοδιότητες και ο βαθμός συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου περιγράφονται 

στη στρατηγική. 

Όργανα, δομή και διαδικασίες διοίκησης 

 Το δίκτυο των φορέων θα συμμετέχει στις διαδικασίες των προβλεπόμενων διαβουλεύσεων του 

συμμετοχικού σχεδιασμού του ΣΒΑΚ. 

 Προτεραιότητα συμμετοχής στις διαβουλεύσεις θα έχει η ομάδα έργου του Δήμου και ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του εκάστοτε φορέα. 

 Οι διαβουλεύσεις έχουν ανοιχτό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται η συμμετοχή 

των πολιτών σε αυτές 

 Τη λειτουργία του δικτύου θα πρέπει να διέπει ο δημοκρατικός διάλογος και ο αλληλοσεβασμός 

μεταξύ των συμμετεχόντων 

Αρμοδιότητες συντονιστή 

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ: 

 θα ενημερώσει το δίκτυο συμμετεχόντων σχετικά με τις Αρχές της Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, τη διαδικασία εκπόνησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και την 

αξία του Συμμετοχικού Σχεδιασμού στην εκπόνηση ανάλογων στρατηγικών σχεδίων. 

 Θα αναλαμβάνει να επικοινωνεί με το δίκτυο συμμετεχόντων στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ και να 

τους ενημερώνει για τις δράσεις κάθε σταδίου υλοποίησης. 

 Θα είναι υπεύθυνη για την απάντηση των ερωτημάτων, την παροχή διευκρινήσεων και την 

καθοδήγηση των συμμετεχόντων, όταν αυτό χρειασθεί.  

 Θα είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων κάθε δράσης συμμετοχικού 

σχεδιασμού. 

 θα παρέχει ανάλογες ευκαιρίες και δυνατότητες τοποθέτησης και συμμετοχής σε κάθε μέλος του 

δικτύου των συμμετεχόντων του ΣΒΑΚ. 

 Θα σέβεται και θα ενσωματώνει στο βαθμό του εφικτού κάθε άποψη /πρόταση /προτροπή των 

συμμετεχόντων, αρκεί αυτή να συμβάλει ουσιαστικά στην βιώσιμη λειτουργία του συστήματος 

κινητικότητας και να μην αντικρούει σε «στέρεα» (αποδεδειγμένα μέσω υπολογισμών ή/και 

μετρήσεων) συμπεράσματα. 
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Αρμοδιότητες φορέων/συμμετεχόντων 

Το κάθε μέλος του δίκτυού των συμμετεχόντων για το ΣΒΑΚ: 

 Θα ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με την ομάδα έργου. 

 Θα συμμετέχει στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η Στρατηγική 

Συμμετοχικού Σχεδιασμού 

 Θα παρέχει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που του ζητούνται, όταν αυτές είναι διαθέσιμες 

 Θα δεσμευθεί για την ουσιαστική συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις αρχές της Βιώσιμης Κινητικότητας. 

 Θα πρέπει να λειτουργεί και να αποφασίζει προσανατολισμένο στην συνεργασία αντί για τον 

ανταγωνισμό 

Πλαίσιο επικοινωνίας 

 Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την διαχείριση των 

επικοινωνιών 

 Κάθε εκπρόσωπος οφείλει να συμπεριφέρεται με φιλικό και συνεργατικό τρόπο σε όλες τις 

δραστηριότητες του συμμετοχικού σχεδιασμού 

 Οι αρχή του αμοιβαίου σεβασμού αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για το γόνιμο και αποδοτικό 

διάλογο. 

 Οι γραπτές και οι ρητές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων πρέπει να έχουν κοινό περιεχόμενο. 

Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων 

 Οι ενέργειες διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζονται σε όλη τη διάρκεια του ΣΒΑΚ, κατά τον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των Μέτρων και στοχεύουν τόσο στον περιορισμό 

των πιθανοτήτων εμφάνισης του κινδύνου όσο και στον περιορισμό των επιπτώσεων αυτού. 

 Οι πιθανοί κίνδυνοι μπορούν να είναι νομικής, θεσμικής, επιχειρησιακής, διοικητικής, 

πολιτικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής φύσης και αντιμετωπίζονται με συνεκτικό και 

ενιαίο τρόπο από όλους τους εταίρους. 

 Κατόπιν συσκέψεων για την ανταλλαγή και ανάπτυξη ιδεών, υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη 

ενημέρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον επικείμενο κίνδυνο ή απειλή ώστε να 

αντιμετωπιστεί από κοινού. 

 Αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα ΤΔΕ/Υ που μπορεί να παρουσιαστούν και παραλείψεις τήρησης 

των κανονισμών διαχείρισης και παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΣΒΑΚ, αντιμετωπίζονται με πρόταση του συντονιστή φυσικού 

αντικειμένου ο οποίος ενημερώνει το εταιρικό σχήμα, τον νόμιμο εκπρόσωπο και την Ειδική 

Διαχειριστική Αρχή ώστε να αποφασίσουν σχετικά και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. 
 

Ο Δήμος Καβάλας σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στις 

διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας της Καβάλας και βασίζεται στην συνεχή συνεργασία 

σας και για τα επόμενα στάδια 
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Παράρτημα Γ 

 

Διαδικτυακή Φόρμα Τοποθέτησης Φορέων 

Απαντήσεις Φορέων 
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Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο): Ιωάννης Χαλεπιάδης 

Θέση / ρόλος στον φορέα: Πρόεδρος Δ.Σ. – Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας Α.Ε. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694*****89 

E-Mail Επικοινωνίας: - 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; 

Μεταφορές επιβατών - Αστικές γραμμές Καβάλας 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφορών της πόλης;  

Μεταφορές επιβατών – Αστικές γραμμές Καβάλας 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται 
περισσότερο ο φορέας σας; 

 

 
* Οι επιλογές του φορέα έχουν πορτοκαλί χρώμα. 

Ποια χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης θεωρείτε πως δημιουργούν πρόβλημα στις 
δραστηριότητες του φορέα σας 

 Δεν υπάρχει σταθερή ώρα φορτοεκφόρτωσης των εμπορικών μεταφορών και τα σημεία 
φορτοεκφόρτωσης  καταπατούνται 

Τι ώρες και σε ποια σημεία παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα 

Συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρα που είναι ανοιχτά τα καταστήματα 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου 
μεταφορών της πόλης; 

Η τηλεματική με τις πινακίδες ενημέρωσης του 

Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ; 

 Σχεδιαστικό Υπόβαθρο της πόλης, με τις διαδρομές, τις θέσεις ή/και τις περιοχές, όπου ο 
φορέας δραστηριοποιείται 

 Συχνότητες δρομολογίων, σημεία στάθμευσης και άλλα χαρακτηριστικά του έργου ή/και του 
στόλου του φορέα 

 Χαρακτηριστικά μετακινήσεων των μελών που εκπροσωπεί 

 Έρευνες που έχει πραγματοποιήσει στην πόλη (και σχετίζονται με μεταφορές) 

 Μελλοντικά σχέδια – πλάνα που να αφορούν τον φορέα και το σύστημα μεταφορών 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;  

 λύση του κυκλοφοριακού 

 περιφερειακά parking 

 επανασχεδιασμός γραμμών αστικών λεωφορείων 

 

Πεζή μετακίνηση

Στάθμευση

Διαμόρφωση 
τοπιού, οδών & 

ήπια 
κυκλοφορία

ΠοδήλατοΔημόσιες 
συγκοινωνίες

Μηχανοκίνητη 
Κυκλοφορία 

(Ι.Χ., Ταξί)

Τεχνολογίες 
διαχείρισης 

κινητικότητας

Εμπορευματικές 
μεταφορές
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Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. 
Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο): Θυσιάδου Άννα 

Θέση / ρόλος στον φορέα: Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25******82 

E-Mail Επικοινωνίας: - 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; 

Λιμενικές Υπηρεσίες 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφορών της πόλης;  

Η διαχείριση του παραλιακού χώρου 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται 
περισσότερο ο φορέας σας; 

 

 
* Οι επιλογές του φορέα έχουν πορτοκαλί χρώμα. 

Ποια χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης θεωρείτε πως δημιουργούν πρόβλημα στις 
δραστηριότητες του φορέα σας 

 Οργανωτικές δυσλειτουργίες 

Τι ώρες και σε ποια σημεία παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα 

 Αύξηση τουριστικών ροών 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου 
μεταφορών της πόλης; 

 Δύο κύριοι δρόμοι 

Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ; 

 Ό,τι ζητηθεί 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;  

 Δημόσια συγκοινωνία 

 

  

Πεζή μετακίνηση

Στάθμευση

Διαμόρφωση 
τοπιού, οδών & 

ήπια 
κυκλοφορία

ΠοδήλατοΔημόσιες 
συγκοινωνίες

Μηχανοκίνητη 
Κυκλοφορία 

(Ι.Χ., Ταξί)

Τεχνολογίες 
διαχείρισης 

κινητικότητας

Εμπορευματικές 
μεταφορές
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Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν.Καβάλας 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο): Σμάραγδος Κρεμύδας 

Θέση / ρόλος στον φορέα: Πρόεδρος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25******18 

E-Mail Επικοινωνίας: - 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; 

Ενημέρωση, υποστήριξη, καθοδήγηση αλλά και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφορών της πόλης;  

Βασικό ζήτημα η κυκλοφορία των ατόμων τόσο στο δομημένο περιβάλλον του Δήμου αλλά και στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται 
περισσότερο ο φορέας σας; 

 

 
* Οι επιλογές του φορέα έχουν πορτοκαλί χρώμα. 

Ποια χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης θεωρείτε πως δημιουργούν πρόβλημα στις 
δραστηριότητες του φορέα σας 

 η προσβασιμότητα στους δημοσίους εξωτερικούς κ χώρους, πεζοδρόμια πλατείες πάρκα 
κλπ, στους οργανισμούς, στα σχολεία, δημοτικά κτίρια, η στάθμευση, ηχητικά φανάρια, 
ακατάλληλες ράμπες, εμποδιζόμενοι οδηγοί όδευσης, 

Τι ώρες και σε ποια σημεία παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα 

 Καθημερινά 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου 
μεταφορών της πόλης; 

 για τα άτομα με αναπηρία ,κανένα 

Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ; 

 τη γνώση μας και τη προθυμία μας, όσες μελέτες παρουσιάσαμε μέχρι σήμερα χαθήκανε 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;  

 το σύστημα μαζικών μεταφορών, ο χώρος στάθμευσης των αστικών λεωφορείων, τα 
ηχητικά συστήματα εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενημέρωση των στάσεων  των 
δρομολογίων κλπ. 

 

  

Πεζή μετακίνηση

Στάθμευση

Διαμόρφωση 
τοπιού, οδών & 

ήπια 
κυκλοφορία

ΠοδήλατοΔημόσιες 
συγκοινωνίες

Μηχανοκίνητη 
Κυκλοφορία 

(Ι.Χ., Ταξί)

Τεχνολογίες 
διαχείρισης 

κινητικότητας

Εμπορευματικές 
μεταφορές
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Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Καβάλας 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο): Παναγιώτης Κυριακίδης 

Θέση / ρόλος στον φορέα: Αντιπρόεδρος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: - 

E-Mail Επικοινωνίας: - 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; 

Εκπροσωπούμε τους γονείς και κατ' επέκταση τους μαθητές όλων των Σχολείων (Α/βάθμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης) του Δήμου Καβάλας. 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφορών της πόλης;  

Η μεταφορά των μαθητών προς και από τα Σχολεία τους. 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται 
περισσότερο ο φορέας σας; 

 

 
* Οι επιλογές του φορέα έχουν πορτοκαλί χρώμα. 

Ποια χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης θεωρείτε πως δημιουργούν πρόβλημα στις 
δραστηριότητες του φορέα σας 

 Οι ελλιπείς δημόσιες συγκοινωνίες 

Τι ώρες και σε ποια σημεία παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα 

 Στην μετακίνηση των παιδιών των Λυκείων 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου 
μεταφορών της πόλης; 

- 

Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ; 

 Οι μετακινήσεις των μαθητών 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;  

 Συχνότερα δρομολόγια αστικών και υπεραστικών λεωφορείων 

 Προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων δρομολογίων. 

 

Πεζή μετακίνηση

Στάθμευση

Διαμόρφωση 
τοπιού, οδών & 

ήπια 
κυκλοφορία

ΠοδήλατοΔημόσιες 
συγκοινωνίες

Μηχανοκίνητη 
Κυκλοφορία 

(Ι.Χ., Ταξί)

Τεχνολογίες 
διαχείρισης 

κινητικότητας

Εμπορευματικές 
μεταφορές
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ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο): Χάρης Ιορδανίδης 

Θέση / ρόλος στον φορέα: Διαχειριστής κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25******88 

E-Mail Επικοινωνίας: - 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; 

- 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφορών της πόλης;  

Κοινόχρηστα ποδήλατα 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται 
περισσότερο ο φορέας σας; 

- 

 
* Οι επιλογές του φορέα έχουν πορτοκαλί χρώμα. 

Ποια χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης θεωρείτε πως δημιουργούν πρόβλημα στις 
δραστηριότητες του φορέα σας 

- 

Τι ώρες και σε ποια σημεία παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα; 

- 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου 
μεταφορών της πόλης; 

- 

Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ; 

- 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;  

- 

 

  

Πεζή μετακίνηση

Στάθμευση

Διαμόρφωση 
τοπιού, οδών & 

ήπια 
κυκλοφορία

ΠοδήλατοΔημόσιες 
συγκοινωνίες

Μηχανοκίνητη 
Κυκλοφορία 

(Ι.Χ., Ταξί)

Τεχνολογίες 
διαχείρισης 

κινητικότητας

Εμπορευματικές 
μεταφορές



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
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Ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Δήμου Καβάλας 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο): 
Μαριάννα Δρόσου - Κακαγιάννη 

Νικόλαος Σιδηρόπουλος 

Θέση / ρόλος στον φορέα: 
Πρόεδρος 

Γενικός Γραμματέας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69******57 

E-Mail Επικοινωνίας: - 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; 

Δευτεροβάθμια οργάνωση γονέων και κηδεμόνων των συλλόγων του Δήμου Καβάλας 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφορών της πόλης;  

 Η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών όλων των ηλικιών προς και από τις σχολικές μονάδες, 
είτε με συνοδεία ενηλίκων, είτε κατά μόνας,  

 Η εξασφάλιση εφαρμογής των κανόνων του Κ.Ο.Κ. αναφορικά με το 1ο,  

 Η εξασφάλιση μετακίνησης των μαθητών με τα Μ.Μ.Μ. κυρίως ως προς τον τρόπο, τις ώρες 
και το κόστος(χορήγηση "πάσο" χωρίς διακρίσεις). Σημειώνουμε ότι οι μαθητές μετακινούνται 
και πέραν του αστικού ιστού, ενδιαφερόμαστε λοιπόν και για αυτούς,  

 Η μέθοδος που ακολουθείται για την κατανομή των μαθητών στα σχολεία και ο τρόπος 
θέσπισης των ορίων των σχολικών μονάδων με αποφάσεις των Δ/ντων των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης, διοικητικές πράξεις που σαφώς επηρεάζουν το σύστημα μετακίνησης των 
μαθητών συνολικά και ερήμην των λοιπών θεσμικών και κλαδικών φορέων. 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται 
περισσότερο ο φορέας σας; 

 

 
* Οι επιλογές του φορέα έχουν πορτοκαλί χρώμα. 

Ποια χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης θεωρείτε πως δημιουργούν πρόβλημα στις 
δραστηριότητες του φορέα σας 

 Αναφορικά με την μετακίνηση των μαθητών, δεν υπάρχει ανταπόκριση δρομολογίων των 
υπεραστικών και αστικών διαδρομών. Θεωρούμε γενικότερα ότι το "δίκτυο μεταφορών" 
είναι σε πολλά σημεία του ασύνδετο δίκτυο. 

Τι ώρες και σε ποια σημεία παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα; 

 Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς δεν υπάρχει προγραμματισμός. Καθημερινά, τα 
προβλήματα εντοπίζονται στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου 
μεταφορών της πόλης; 

 Τα αστικά λεωφορεία που διατίθενται αποκλειστικά για την μεταφορά μαθητών και η 
συνέπεια στην εκτέλεση των δρομολογίων τους. 

Πεζή μετακίνηση

Στάθμευση

Διαμόρφωση 
τοπιού, οδών & 

ήπια 
κυκλοφορία

ΠοδήλατοΔημόσιες 
συγκοινωνίες

Μηχανοκίνητη 
Κυκλοφορία 

(Ι.Χ., Ταξί)

Τεχνολογίες 
διαχείρισης 

κινητικότητας

Εμπορευματικές 
μεταφορές
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Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ; 

 Διαβάσεις οδών διέλευσης μαθητών,  

 Συγχρονισμός ωραρίου διέλευσης αστικών λεωφορείων και ωραρίου προσέλευσης και 
αποχώρησης μαθητών από τις σχολικές μονάδες (να μην διέρχονται τα λεωφορεία της 
γραμμής έξω από τα σχολεία τις συγκεκριμένες ώρες, διότι δημιουργείται μποτιλιάρισμα και 
επηρεάζεται η ασφάλεια των μαθητών),  

 Εναρμόνιση των υπεραστικών δρομολογίων με τους χρόνους έναρξης και λήξης του 
σχολικού ωραρίου για να μην αναγκάζονται οι μαθητές από τα χωριά να φεύγουν από τα 
σπίτια τους από τις 6.45-7.00 το πρωί. 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;  

 Επιθεώρηση και αποκατάσταση οδοσήμανσης και διαγραμμίσεων / διαβάσεων στους 
δρόμους διέλευσης των μαθητών,  

 Καλύτερη αστυνόμευση για τήρηση του ΚΟΚ γύρω από τις σχολικές μονάδες,  

 Εξοικείωση των μαθητών στη χρήση των Μ.Μ.Μ. μέσω προγράμματος συνεργασίας 
αστικού ΚΤΕΛ - Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και ενδεχομένως του Δήμου,  

 Επιμήκυνση του ωραρίου δρομολογίων ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές Λυκείου και 
Γυμνασίου μέχρι τις τελευταίες δραστηριότητές τους,  

 Θέσπιση αστικής συγκοινωνίας στον οικισμό του Παληού, της Νέας Καρβάλης, του 
Σταυρού-Αμυγδαλεώνα 
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Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο): Τσελεκτσίδου Παναγιώτα 

Θέση / ρόλος στον φορέα: Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25******23 

E-Mail Επικοινωνίας: - 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; 

- 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφορών της πόλης;  

- 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται 
περισσότερο ο φορέας σας; 

 

 
* Οι επιλογές του φορέα έχουν πορτοκαλί χρώμα. 

Ποια χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης θεωρείτε πως δημιουργούν πρόβλημα στις 
δραστηριότητες του φορέα σας 

- 

Τι ώρες και σε ποια σημεία παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα; 

- 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου 
μεταφορών της πόλης; 

- 

Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ; 

- 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;  

- 

 

 

 

Πεζή μετακίνηση

Στάθμευση

Διαμόρφωση 
τοπιού, οδών & 

ήπια 
κυκλοφορία

ΠοδήλατοΔημόσιες 
συγκοινωνίες

Μηχανοκίνητη 
Κυκλοφορία 

(Ι.Χ., Ταξί)

Τεχνολογίες 
διαχείρισης 

κινητικότητας

Εμπορευματικές 
μεταφορές
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Δ/νση Τεχνικών ¨Εργων Καβάλας-Δημοτικος Σύμβουλος Καβάλας 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο): Κώστας Κουνάκος 

Θέση / ρόλος στον φορέα: Αν.Προιστάμενος-Δημοτικός Σύμβουλος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25******23 

E-Mail Επικοινωνίας: - 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; 

- 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφορών της πόλης;  

- 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται 
περισσότερο ο φορέας σας; 

 

 
* Οι επιλογές του φορέα έχουν πορτοκαλί χρώμα. 

Ποια χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης θεωρείτε πως δημιουργούν πρόβλημα στις 
δραστηριότητες του φορέα σας 

- 

Τι ώρες και σε ποια σημεία παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα; 

- 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου 
μεταφορών της πόλης; 

- 

Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ; 

- 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;  

- 

 

Πεζή μετακίνηση

Στάθμευση

Διαμόρφωση 
τοπιού, οδών & 
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κυκλοφορία

ΠοδήλατοΔημόσιες 
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(Ι.Χ., Ταξί)
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διαχείρισης 
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Action Team 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο): Νίκος Βουγιούκας 

Θέση / ρόλος στον φορέα: Υπεύθυνος επικοινωνίας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69******15 

E-Mail Επικοινωνίας: - 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; 

Η Action Team ασχολείται με την υλοποίηση δράσεων πολιτισμού, αλληλεγγύης και ποιότητας 
ζωής. 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφορών της πόλης;  

 Το σύστημα μεταφοράς της πόλης σχετίζεται με δράσεις στο κομμάτι της ποιότητας ζωής της 
Action Team. 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται 
περισσότερο ο φορέας σας; 

 

 
* Οι επιλογές του φορέα έχουν πορτοκαλί χρώμα. 

Ποια χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης θεωρείτε πως δημιουργούν πρόβλημα στις 
δραστηριότητες του φορέα σας 

 Καμία δεν δημιουργεί πρόβλημα στις δραστηριότητες μας. 

Τι ώρες και σε ποια σημεία παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα; 

- 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου 
μεταφορών της πόλης; 

- 

Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ; 

 Ήδη έχει δημιουργηθεί ομάδα ατόμων της Action Team που ασχολούνται με την εύρεση 
λύσεων πάνω στα προβλήματα κινητικότητας της πόλης. 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;  

 Σε γενικές γραμμές η ανάπλαση δρόμων για αυτοκίνητα, η καλύτερη δυνατή μετατροπή 
των δρομολογίων των αστικών λεωφορείων και η δημιουργία ποδηλατόδρομων. 
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Στάθμευση
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Action Team 

Εκπρόσωπος (όνομα & επώνυμο): Παναγιώτης Αγγελίδηςς 

Θέση / ρόλος στον φορέα: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: - 

E-Mail Επικοινωνίας: - 

Ποια είναι η κύρια αποστολή (ρόλος, σκοπός) του φορέα σας; 

Η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου και των επαγγελμάτων του τομέα παροχής υπηρεσιών  
για την ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής μας. 

Ποιες δραστηριότητες του φορέα σας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του συστήματος 
μεταφορών της πόλης;  

Η κινητικότητα των δημοτών μας επηρεάζει άμεσα την αγορά, τόσο των εργαζόμενων όσο 

και των καταναλωτών 
 

Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω 8 κατηγορίες κινητικότητας σχετίζεται, επηρεάζει ή επηρεάζεται 
περισσότερο ο φορέας σας; 

 

 
* Οι επιλογές του φορέα έχουν πορτοκαλί χρώμα. 

Ποια χαρακτηριστικά του δικτύου μεταφορών της πόλης θεωρείτε πως δημιουργούν πρόβλημα στις 
δραστηριότητες του φορέα σας 

 Χώροι στάθμευσης 

 Ποιότητα των ΜΜΜ 

Τι ώρες και σε ποια σημεία παρατηρούνται συνήθως αυτά τα προβλήματα; 

 Στο κέντρο της Καβάλας  

 Την ώρα λειτουργίας της αγοράς 

Ποια είναι τα περισσότερο "δυνατά" (λειτουργικά, αξιόπιστα) χαρακτηριστικά του δικτύου 
μεταφορών της πόλης; 

- 

Ποια δεδομένα και πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει ο φορέας για να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ; 

 Σχετικά με την αστική κινητικότητα στην αγορά κυρίως στο κέντρο της Καβάλας αλλά και 
στις επιχειρήσεις εκτός κέντρου 

Έχοντας υπόψη τις ανάγκες του φορέα σας, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την βελτίωση του συστήματος μεταφορών στην πόλη;  

 Να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, ελεγχόμενοι με διαφοροποιήση τιμών 
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Παράρτημα Δ 

 

Αυτό- Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 

Απαντήσεις φορέων 
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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 77 
 

 
 
 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

78 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 79 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

80 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 81 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

82 Δήμος Καβάλας  
 

 
  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 83 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

84 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 85 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

86 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 87 
 

 
 
 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

88 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 89 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

90 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 91 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

92 Δήμος Καβάλας  
 

 
  



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 93 
 

 
 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

94 Δήμος Καβάλας  
 

 
 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 95 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

96 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 97 
 

 
 
 
 
 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

98 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 99 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

100 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 101 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

102 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 103 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

104 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 105 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

106 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 107 
 

 

 
 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

108 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 109 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

110 Δήμος Καβάλας  
 

 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 111 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

112 Δήμος Καβάλας  
 

 
 
 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 113 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

114 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 115 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

116 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 117 
 

 
 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

118 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 119 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

120 Δήμος Καβάλας  
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

Δήμος Καβάλας 121 
 

 



 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καβάλας 
Μέρος Α: Προκαταρκτικές διεργασίες εκπόνησης Σ.Β.Α.Κ. 

 

122 Δήμος Καβάλας  
 

 


