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Πρόλογος 

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

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

Δήμου Καβάλας. Ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο μέρος από τις προκαταρκτικές διεργασίες 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ που έχει αναλάβει ο Δήμος. Το παρόν παραδοτέο είναι το αποτέλεσμα 

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

την πλευρά του Αναδόχου. 

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 παρόν παραδοτέο έχει ως αντικείμενο την αναγνώριση και προκαταρκτική ανάλυση των 

εγγράφων πολιτικής μέσω της σύνοψης των περιεχομένων τους, την αξιολόγηση των 

κειμένων σχεδιασμού του Δήμου με κριτήριο τις αρχές της βιωσιμότητας και την αξιολόγηση 

του υφιστάμενου σχεδιασμού του Δήμου σε ζητήματα αστικής κινητικότητας.  
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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 συνέναιση 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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A1. Διεξαγωγή Αυτοαξιολόγησης 

Η αυτοαξιολόγηση κατά την έναρξη της εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ είναι απαραίτητη για τον 

προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των τρεχουσών πρακτικών σχεδιασμού 

και την κατανόηση των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη ενός πετυχημένου Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας.  

Τα αντικείμενα που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΣΒΑΚ του Δήμου 

Καβάλας διακρίνονται συνοπτικά ως εξής: 

 Ύπαρξη απαραίτητου προσωπικού 

Το διαθέσιμο προσωπικό για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ αποτελεί σημαντική παράμετρος που 

σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και την ποιότητα του αποτελέσματος. 

Οι Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, εμφανίζουν 

ένα εκτενές πλήθος ατόμων που απασχολήθηκαν κατά την διάρκεια εκπόνησης των 

σχεδίων, με το μεγαλύτερο τμήμα αυτών να είναι στελέχη του Δήμου ή / και αιρετοί. Στις 

περιπτώσεις των ελληνικών πόλεων παρατηρείται μια περιορισμένη επιχειρησιακή 

δυνατότητα στους Δήμους, η οποία συνήθως οφείλεται τόσο στην υποστελέχωση των 

υπηρεσιών, όσο και στην έλλειψη στελεχών με εξειδικευμένη γνώση. Ο ανάδοχος παρέχει 

κατευθύνσεις για το πλήθος των μελών της ομάδας έργου και το αντικείμενο απασχόλησης 

τους προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αρχές του ολοκληρωμένου σχεδιασμού. 

Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο κεφ. Α.2.1 του επόμενου παραδοτέου, αλλά 

και στο τεύχος προετοιμασίας παρακάτω. 

 Διαθέσιμοι Πόροι 

Με την υπ΄ αρ. 114.6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, 

εγκρίθηκε η ένταξη 150 Δήμων ως δικαιούχων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 

8.991.000,00 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

2016» για τη σύνταξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Συμπληρωματικά στην 

προηγούμενη απόφαση, λειτουργεί και η απόφαση 118.1/2017 με την οποία λαμβάνουν 

χρηματοδότηση επιπλέον 12 Δήμοι. Οι διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι προέρχονται από την 

χρηματοδότηση του πράσινου ταμείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω χρηματοδότηση 

δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για ωρίμανση ή υλοποίηση μέτρων κινητικότητας. Για την 

περίπτωση του Δήμου Καβάλας η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 86.000,00€.  

Παράλληλα, ο Δήμος αξιοποιεί προγράμματα χρηματοδότησης μέσα από χρηματοδοτικά 

εργαλεία όπως το ΠΕΠ, οι ΟΧΕ, το πρόγραμμα ΒΑΑ, καθώς και πλήθος άλλων 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση 

των στόχων του ΣΒΑΚ. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν προγράμματα, όπως το 

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ που μπορεί να αξιοποιηθούν είτε για την ωρίμανση έργων, είτε 

για την υλοποίηση έργων. 

Επιπλέον, ο Δήμος διαθέτει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία κυρίως μέσα από τις 

Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να σχεδιάσει, να ωριμάσει και 

να υλοποιήσει τη Στρατηγική του Δήμου. Η εμπειρία των στελεχών και υπαλλήλων των 

Δήμων συμπληρώνεται από αυτή εξωτερικών συνεργατών για περιπτώσεις σύνθετων και 

πολύπλοκων έργων. 
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 Θεσμικά / διοικητικά / νομικά εμπόδια  

Η διαδικασία εκπόνησης των ΣΒΑΚ δεν εμφανίζει ιδιαίτερα θεσμικά διοικητικά ή νομικά 

ζητήματα. Το νομικό πλαίσιο που ορίζει σε αδρές γραμμές τα χαρακτηριστικά εκπόνησης 

των ΣΒΑΚ περιλαμβάνεται στο Άρθρο 22 του Νόμου 4599/19 (ΦΕΚ 40 Α/19). Από τα 

περιεχόμενα του Άρθρου αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν απαιτείται πλειοψηφία προκειμένου να 

ληφθεί απόφαση μέσω του δικτύου εμπλεκόμενων φορέων για το ΣΒΑΚ.  

Η μοναδική θεσμική δυσκολία που παρατηρείται στο πλαίσιο εκπόνησης των ΣΒΑΚ 

σχετίζεται με τις διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης του σχεδίου, όπως αυτές ορίζονται 

στο Άρθρο 22. Συγκεκριμένα, το τελικό σχέδιο κοινοποιείται στις εξής υπηρεσίες: 

i. Στο τμήμα βιώσιμης κινητικότητας Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών 

ii. Στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Εσωτερικών 

iii. Στα αρμόδια περιφερειακά όργανα του Κράτους 

iv. Σε όλους τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που 

επηρεάζονται 

Το άρθρο 22 κάνει αναφορά σε σχετική ΚΥΑ ή οποία δεν έχει εκδοθεί, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται ασάφειες κατά την έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία. 

Από την άλλη, τυχόν εμπόδια μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ωρίμανσης και 

υλοποίησης των μέτρων. Τα εμπόδια σχετίζονται κυρίως με τις χρονοβόρες και πολύπλοκες 

διαδικασίες του Δημοσίου που μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις.  

 Καταγραφή υπαρχουσών μελετών και διερεύνηση αναγκαιότητας επικαιροποίησης 

τους 

Οι μελέτες που υπάρχουν ήδη αποτελούν το εργαλείο κατανόησης του τρόπου που 

αντιλαμβάνεται ο Δήμος την έννοια του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Επίσης, είναι το μέσο για 

την αξιοποίηση μελετών υπερκείμενου σχεδιασμού προκειμένου να διαμορφωθεί ένα όραμα 

ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. 

 Αναγκαιότητα και δυνατότητα πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών 

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ συμπληρώνεται με επιπλέον ειδικότητες από την ομάδα 

υποστήριξης του αναδόχου. Ωστόσο, επιπλέον ειδικότητες μπορεί να είναι χρήσιμες, οι 

οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο των ΣΒΑΚ. Τέτοιου είδους 

ειδικότητες μπορούν να συμβάλουν στις συμμετοχικές διαδικασίες, την προβολή του σχεδίου 

και την ενημέρωση των πολιτών. Με την καθοδήγηση του αναδόχου, ο Δήμος θα 

αξιοποιήσει τις υπηρεσίες ειδικής ομάδας για την διαμόρφωση ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ και την 

υποστήριξη στις συμμετοχικές διαδικασίες. 

Προκειμένου να υποστηρίξει την προσπάθεια του δήμου στην αξιολόγηση των υφιστάμενων 

ανθρωπίνων πόρων, στην επιλογή των κατάλληλων μελών για την ομάδα έργου του ΣΒΑΚ, 

στην επιλογή των κατάλληλων κειμένων υφιστάμενου σχεδιασμού καθώς και για την αρχική 

αναγνώριση των εμπλεκόμενων φορέων του ΣΒΑΚ (τμήμα Παραδοτέου Α2), 

συνδιαμορφώθηκε ένα έντυπο προετοιμασίας του Δήμου το οποίο παρουσιάζεται 

παρακάτω: 



 

 

 

 

Τεύχος Προετοιμασίας 

Αυτοαξιολόγηση Πόρων και 

Διαθέσιμες Πληροφορίες 
  



 

 

Τι είναι τα ΣΒΑΚ; 

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

ορίζουν 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 πλείστον μηχανοκινήτων) οχημάτων, στο διαθέσιμο αστικό 

χώρο. 

Γενικότερα, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που 

σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των 

επιχειρήσεων στις πόλεις και τα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται 

στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της 

ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης. (Guidelines. Developing and 

Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Έργο ELTIS Plus, Ευρωπαική Επιτροπή 

2014) 

Η διαφοροποίηση μεταξύ του παραδοσιακού συγκοινωνιακού σχεδιασμού και των Σχεδίων 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητα παρουσιάζεται παρακάτω. 

 



 

 

Προκειμένου να ξεκινήσουν τις διαδικασίες υλοποίησης του Α σταδίου (στάδιο 

προετοιμασίας ΣΒΑΚ) και μέχρι την εκπαίδευση της ομάδας έργου, θα 

χρειαστούμε την συμβολή σας κάποια σημεία. 

i. Διαμόρφωση ομάδας έργου 

Η σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ γίνεται από τον οικείο φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και συγκροτείται από υπηρεσιακούς παράγοντες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στόχος είναι ο 

ολοκληρωμένος σχεδιασμός μέσω μιας ομάδας έργου με πολλές αλληλοσυμπληρώμενες 

επιστημονικές ειδικότητες.  

Η ομάδα εκπόνησης ΣΒΑΚ του Δήμου θα πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους που 

προέρχονται από όσο το δυνατόν περισσότερες Υπηρεσίες του Δήμου. Ο διεπιστημονικός 

χαρακτήρας του ΣΒΑΚ, καθώς επίσης και οι τρεις (3) πτυχές της βιωσιμότητας, απαιτούν 

εμπλοκή προσωπικού με κατάρτιση σε οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και σαφώς 

συγκοινωνιακό αντικείμενο.  

Η στελέχωση της ομάδας εργασίας είναι σκόπιμο να πραγματοποιείται από άτομα με 

εμπειρία σε ζητήματα χωροταξικού – πολεοδομικού  και αστικού σχεδιασμού, γνώστες της 

οργάνωσης του ΟΤΑ και των διαδικασιών επικοινωνίας και διαβούλευσης με φορείς κτλ. Η 

επιλογή διαφορετικών ειδικοτήτων προερχόμενων από διαφορετικές υπηρεσίες και 

λειτουργίες του Δήμου συμβάλουν στην επίτευξη των αρχών του ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού. Με ένα ετερογενές και πολυδιάστατο «μείγμα» ανθρωπίνου δυναμικού 

αποτρέπονται φαινόμενα όπως η μονόπλευρη αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης,  

αντιμετώπιση των ζητημάτων και χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής. Έτσι, τα 

αποτελέσματα του σχεδιασμού είναι ακριβέστερα και πιο αποδεκτά κατά την εφαρμογή τους 

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της Ομάδας Εργασίας εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ και αφορούν την παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου και ο 

ρόλος της είναι καθοριστικός για την ομαλή υλοποίηση του. Ειδικότερα,  για τη σύσταση της 

ομάδας έργου πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:  

 Καθορισμός ρόλων μεταξύ των μελών των ομάδων έργων (Αναδόχου και Δήμου) 

 Κατάστρωση πρωτόκολλου επικοινωνίας. Συν απόφαση του επιθυμητού τρόπου 

επικοινωνίας  (email, τηλέφωνο, κ.λπ.) και ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας μεταξύ των 

συμβαλλόμενων μερών.  

 Εκπαίδευση της Ομάδας Έργου του Δήμου για την εξοικείωση με τη μεθοδολογία 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ βάσει προδιαγραφών του ELTIS από την ομάδα έργου του 

αναδόχου. 

Προκειμένου η ομάδα έργου του δήμου να πλαισιώσει με εξίσου μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, 

προτείνεται να συμπεριληφθούν στελέχη που σχετίζονται: 

 Εκπρόσωπος/οι της Πολεοδομίας του δήμου 

 Αρχιτέκτονες ή/και Χωροτάκτες μηχανικοί 

 Πολιτικοί Μηχανικοί ή/και Τοπογράφοι Μηχανικοί του συγκοινωνιακού τομέα 

 Εκπρόσωπος/οι της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου  

 Οικονομολόγος/οι , κ.ά.  



 

 

ii. Αναγνώριση και επιλογή εμπλεκόμενων φορέων 

Ο καθορισμός των εμπλεκόμενων φορέων και του ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν στη 

διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ για τον εντοπισμό δυνητικών συγκρούσεων και συμμαχιών 

που μπορούν να επηρεάσουν βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού (γεωγραφική κάλυψη, 

πόροι, νομιμότητα). Οι εργασίες που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση την εν 

λόγω δραστηριότητα είναι: 

 Προσδιορισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς επίσης των στόχων, της 

δύναμής τους, της ικανότητά τους και του σχεδιασμού των πόρων τους. 

 Προσδιορισμός των ασθενέστερων παραγόντων που μπορεί να χρειαστούν 

ενδυνάμωση. 

 Προσπάθεια για την δημιουργία συμμαχίας σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των βασικών εμπλεκομένων –αποφεύγοντας κατά το δυνατόν σημαντικές 

συγκρούσεις με έναν ή περισσότερους ισχυρούς παράγοντες. Σχεδιασμός μιας 

απλής στρατηγικής συντονισμού των εμπλεκομένων, που θα καθοδηγεί αυτή τη 

διαδικασία. 

 Ανάπτυξη στρατηγικής συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων 

 
Σχήμα 1 Σχηματική αποτύπωση εμπλεκόμενων στη διαδικασία σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ 

Εργαλείο που αφορά την αναγνώριση και η επιλογή των φορέων που εμπλέκονται με 

οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στο σύστημα μεταφορών της εξεταζόμενης αστικής 

περιοχής. Το πλήθος των εμπλεκόμενων ενδέχεται να είναι μεγάλο, διότι πολλοί φορείς 

δραστηριοποιούνται στο σύστημα αστικών μετακινήσεων με διάφορους πιθανούς τρόπους. 

Πρωτοβάθμια 
εμπλεκόμενοι

Πολίτες

Κοινωνικές ή 
επαγγελματικες 

ομάδες

Συνοικίες της πόλης

Καταστήματα 
επιχειρήσεων

Άλλες οργανώσεις

Βασικοί 
εμπλεκόμενοι

Δήμαρχοι, σύμβουλοι, 
άλλα επίπεδα 

εξουσίας (πολιτική 
ευθύνη)

Οικονομικοί φορείς  
(δημόσια ή ιδιωτικά 

κεφάλαια)

Εξουσία

Δεξιότητες και 
τεχνογνωσία 

(πανεπιστήμια, 
δημόσια διοίκηση, 

ιδιωτικοί οργανισμοί)

Χρήσεις γης, 
περιβάλλον

Ενδιάμεσοι

Πάροχοι 
συγκοινωνιακού 

έργου, φορείς 
μεταφορών

Δραστηριότητες 
μεταφορών 

(εμπορευματικές, 
λιμάνια, αεροδρόμια0

Εκπρόσωποι 
ομάδαων 

ενδιαφέροντος 
(ενώσεις, 

επιμελητήρια, 
συνεταιρισμοί)

Ενημέρωση και 
επικοινωνία



 

 

Ωστόσο, δεν είναι δεσμευτικό για κάθε φορέα να συμμετάσχει στη διαδικασία εκπόνησης του 

ΣΒΑΚ. Η Σύμβουλος εταιρεία ανέπτυξε ένα εργαλείο με τη μορφή οδηγού που αναλύεται 

παρακάτω: 

Αρχές 

Τοπικές Διοικητικές Αρχές 

Κοινω
νικές 
ομάδε
ς 

Περιβαλλοντικές ομάδες 

Όμοροι Δήμοι Ενώσεις Ποδηλατιστών 

Αρχές Μεταφορών Ενώσεις Πεζών 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Σύλλογοι Α.με.Α 

Κυβερνητικοί φορείς Ομάδες πολιτών 

Άλλοι τοπικοί και εθνικοί φορείς Ενώσεις γονέων 

Αστυνομικές Δ/σεις - Τροχαία Εμπορικοί Σύλλογοι 

Επιχειρ

ήσεις 

Πάροχοι συγκοινωνιακού έργου 
(Υπεραστικό και Αστικό ΚΤΕΛ) Ιδιοκτήτες μεγάλων ή σημαντικών 

εκτάσεων γης Εταιρίες διαχείρισης/ Κατασκευής 
συγκοινωνιακών έργων 

Εταιρίες εκμετάλλευσης μεταφορικών μέσων 
(Car-Sharing, Ποδηλάτων κ.ά.) 

Άλλοι 
φορεί
ς 

Ερευνητικά Κέντρα 

Πανεπιστήμια 

Εταιρίες με μεγάλο πλήθος 
απασχολούμενων 

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
(Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κ.λπ.) 

Εταιρίες Logistics Άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Πίνακας1: Εμπλεκόμενοι φορείς (Lever 2017) 

Οι κατηγορίες φορέων που περιέχει ο Πίνακας 1, είναι οι συνηθέστερες που εμπλέκονται σε 

έργα μεταφορών γενικότερα και σε ΣΒΑΚ ειδικότερα. Ανάλογα την περίπτωση εφαρμογής 

ενδέχεται να προστεθούν επιπλέον φορείς από τους αναγραφόμενους.  

  



 

 

iii. Μεταβλητές αξιολόγησης του τοπικού συστήματος αστικών μετακινήσεων 

Προκειμένου να γίνει οργανωμένη συλλογή και διαχείριση των αναγκαίων δεδομένων, 

αναπτύχτηκε ένα εργαλείο με τη μορφή ομαδοποιημένου καταλόγου (Πίνακας 2). Στον 

Πίνακα 2, οι κύριες μεταβλητές που χρειάζεται να αποκτηθούν για την αποτίμηση των 

συνθηκών που επικρατούν σε ένα σύστημα αστικών μετακινήσεων εμφανίζονται στη 

δεύτερη στήλη. Οι μεταβλητές αυτές ομαδοποιούνται σε συνάρτηση με τα οκτώ (8) κύρια 

πεδία αστικής κινητικότητας που περιέχονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα. Στην τρίτη 

στήλη του Πίνακα δηλώνονται οι φορείς από τους οποίους είναι πιθανό να αποκτηθούν τα 

υπόψη δεδομένα, είτε επειδή εκτελούν τακτικές έρευνες/μετρήσεις για τους δικούς τους 

σκοπούς είτε/και επειδή έχουν εκπονήσει στο παρελθόν σχετικές μελέτες που περιλάμβαναν 

μετρήσεις των υπόψη μεγεθών. 

ΠΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Θέσεις παρά την οδό (πλήθος, κατανομή στο δίκτυο, 

καθεστώς χρέωσης) 

Δήμος, 

Τροχαία, 

Ποδηλατικός 

σύλλογος, 

Σύλλογος Α.με.Α, 

κ.ά. 

Θέσεις επί πληρωμή (ιδιοκτησιακό καθεστώς, πλήθος) 

Θέσεις για Α.με.Α. (πλήθος, κατανομή στο δίκτυο) 

Θέσεις για ποδήλατα (πλήθος, κατανομή στο δίκτυο) 

Παράνομη στάθμευση (πεζοδρόμια, θέσεις Α.με.Α, κ.λπ.) 

Αρμοδιότητες δημιουργίας/ τροποποίησης θέσεων στάθμευσης 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΟΠΙΟΥ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΗΠΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Περιοχές-οδοί ήπιας κυκλοφορίας (έκταση, κατανομή στο 

δίκτυο) 
Δήμος, 

Σύλλογοι πολιτών, 

κ.ά. 

Χώροι πρασίνου & δέντρα τα οποία επηρεάζουν τις 

μετακινήσεις 

Φωτισμός οδού 

Σήμανση οδού 

ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

Διαστάσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων και ποιοτική 

αξιολόγηση επιφανειών τους 

Δήμος, 

Τροχαία, 

Σύλλογοι πεζών,  

Σύλλογος Α.με.Α, 

κ.ά. 

Φόρτοι πεζών 

Δίκτυα όδευσης τυφλών 

Ράμπες για Α.με.Α 

Παραβάσεις επί του πεζοδρομίου (πρόστιμα, σημεία) 

Επίπλωση οδού και πεζοδρομίου 

Ατυχήματα με πεζούς (θέση, πλήθος, τύπος, βαρύτητα) 

Δυνατότητα προσπελασιμότητας πεζοδρομίων 

(τροχοκαθίσματα, άλλα τροχοφόρα μέσα κ.λπ.) 

Αρμοδιότητες δημιουργίας νέων πεζοδρομίων-πεζοδρόμων 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

Καταγραφή ποδηλατοδρόμων (δίκτυο, τύπος, κατάσταση) Δήμος, 

Ποδηλατικός 

σύλλογος, 

Τροχαία, 

κ.ά. 

Φόρτοι ποδηλάτων 

Ατυχήματα με ποδηλάτες (θέση, πλήθος, τύπος, βαρύτητα) 

Παραβάσεις επί του ποδηλατοδρόμου 



 

 

Αρμοδιότητες δημιουργίας νέων ποδηλατοδρόμων 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ Καταγραφή ποδηλατοδρόμων (δίκτυο, τύπος, κατάσταση) 

Δήμος, 

Ποδηλατικός 

σύλλογος, 

Τροχαία, 

κ.ά. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Αστική συγκοινωνία (κάλυψη, στάσεις, δρομολόγια, κόστος) 

Δήμος, Πάροχοι 

μεταφορικού 

έργου, κ.ά. 

Αξιολόγηση στάσεων (θέση, κατάσταση) 

Μετακινούμενοι / ημέρα για κάθε σύστημα μεταφοράς 

Δυνατότητα εξυπηρέτησης Α.με.Α από αστικές συγκοινωνίες 

Αρμοδιότητες δημιουργίας νέων λεωφορειακών γραμμών 

δημοτικής συγκοινωνίας  

Αρμοδιότητες δημιουργίας νέων στάσεων 

ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Φόρτοι οχημάτων 

Δήμος, 

Περιφέρεια, 

Τροχαία, κ.ά. 

Καταμερισμός ανά μέσο 

Υπηρεσίες car-sharing 

Ατυχήματα μεταξύ οχημάτων (θέσεις, πλήθος, τύπος, 

βαρύτητα) 

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων 

Αρμοδιότητες δημιουργίας των παραπάνω 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αρμοδιότητες δημιουργίας των παραπάνω Δήμος, 

Περιφέρεια, 

Πάροχοι, κ.ά. 

Υπηρεσίες-τεχνολογίες παρακολούθησης μετακινήσεων και 

ενημέρωσης μετακινουμένων 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝΜ

ΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ωράρια και χώροι φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων 

(πορείες, σημεία, παραβάσεις) 
Δήμος, Τροχαία, 

Εμπορικός 

σύλλογος, κ.ά. 
Αρμοδιότητες θέσπισης νέων η τροποποίησης υφιστάμενων 

κανονισμών για τα παραπάνω 

Πίνακας 2: Κατάλογος κύριων μεταβλητών για την εκτίμηση και αξιολόγηση του συστήματος 
αστικών μετακινήσεων (Lever 2017) 

Τα κυριότερα κείμενα πολιτικής που θα χρειαστούν στο στάδιο προετοιμασίας είναι: 

 ΓΠΣ Καβάλας (την Ά & Β φάση) 

 Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Καβάλας 

 ΣΔΑΕ-Σύμφωνο Δημάρχων 

 Κυκλοφοριακή/ες  μελέτη/ες 

 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 
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A.1.1. Συλλογή & αξιολόγηση σχετικών εγγράφων/μελετών σε εθνικό, 

περιφερειακό & τοπικό επίπεδο  

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας αξιολογείται ο υφιστάμενος σχεδιασμός του 

Δήμου, όσον αφορά ζητήματα κινητικότητας. Σκοπός της ενέργειας είναι να συγκεντρωθούν 

και εν συνέχεια να αξιολογηθούν το σύνολο των σχετικών μελετών και κειμένων. Η 

συγκέντρωση των στοιχείων αποσκοπεί στην αρχική καταγραφή των υφιστάμενων 

δεδομένων για την περιοχή παρέμβασης, ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες/εμπόδια και 

ευκαιρίες που θα πρέπει να ληφθούν εξ’ αρχής υπόψη για την εκπόνηση του Σχεδίου. 

Η αξιολόγηση γίνεται αφενός μέσω ενός ερωτηματολόγιου αυτό-αξιολόγησης του 

υφιστάμενου σχεδιασμού και αφετέρου μέσω της ανάλυσης εγγράφων πολιτικής 

(στρατηγικά-επιχειρησιακά σχέδια, τεχνικές μελέτες, αποφάσεις Δ.Σ. κ.ά.), τα οποία 

διαμόρφωσαν την πολιτική του Δήμου τα περασμένα έτη με σκοπό την καταγραφή 

στρατηγικών κειμένων και εθνικών πολιτικών και αποτύπωση των ενδεχόμενων 

επιπτώσεων για την περιοχή παρέμβασης 

Η θεματική των εγγράφων που θα αξιολογηθούν κατά αυτή τη δραστηριότητα δεν 

περιορίζεται μόνο σε θέματα κυκλοφορίας, αλλά μπορεί να αναφέρεται και σε άλλα 

αντικείμενα (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΣΔΑΕ, Σχέδια Προστασίας της Φύσης 

και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ζώνες Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενισχύσεων, έργα με 

αναμενόμενη σημαντική επίπτωση για την περιοχή παρέμβασης κ.ά.), καθώς η έννοια του 

βιώσιμου συστήματος αστικής κινητικότητας έχει αρκετές προεκτάσεις τόσο περιβαλλοντικές 

όσο και κοινωνικές. 

Η αξιολόγηση των συλλεχθέντων εγγράφων-μελετών γίνεται με χρήση των «Εργαλείων 

αποτίμησης των υφιστάμενων πολιτικών αστικής κινητικότητας», τα οποία έχουν προκύψει 

από ευρωπαϊκή έρευνα και έχουν προσαρμοστεί από την Lever για τις ανάγκες του Δ. 

Καβάλας.  

Στο πλαίσιο του σταδίου προετοιμασίας και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

(Κύκλος του ΣΒΑΚ), η ομάδα έργου του Δήμου σε συνεργασία με τον ανάδοχο, 

πραγματοποιούν μια αξιολόγηση των υφιστάμενων κείμενων πολιτικής, μελετών και 

αποφάσεων, με στόχο: 

i. Την εξοικονόμηση πόρων από διαδικασίες, συμπεράσματα και δεδομένα τα οποία 

υπάρχουν για την Καβάλα στο υφιστάμενο σχεδιασμό της και εφόσον είναι 

αξιόπιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ 

ii. Την εξασφάλιση της συνέχειας του σχεδιασμού, προκειμένου να μην υπάρχουν 

συγκρούσεις ή επικαλύψεις μεταξύ των κειμένων 

iii. Τον σχηματισμό μιας σύνοψης των υφιστάμενων κειμένων στην οποία οι επόμενοι 

μελετητές θα μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες. 

Ο Δήμος Καβάλας με την καθοδήγηση του εντύπου προετοιμασίας (παράγραφος Α1.) 

διαμόρφωσε μια εκτενή λίστα με κείμενα και μελέτες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ. Στην συνέχεια, με την υποστήριξη του αναδόχου προχώρησε 

στην αξιολόγηση των εν λόγω κειμένων, σχετικά με όσα μπορούν να αξιοποιηθούν και με τα 

στοιχεία τα οποία μπορούν να  χρησιμοποιηθούν από αυτά. Το αποτέλεσμα της παραπάνω 

διαδικασίας παρουσιάζεται στον πίνακα Α1.1: 
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Πίνακας Α1.1. Υφιστάμενα κείμενα σχεδιασμού που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ 

Όνομα Μελέτης Αξιοποίηση Παρατηρήσεις 
Μελέτη Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Στάθμευσης στη 
χερσαία ζώνη του λιμένα «Απόστολος Παύλος» , ΟΛΚ ΑΕ, 
2014 

ΝΑΙ  

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

ΝΑΙ  

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

ΝΑΙ Υπάρχει η Ά Φάση 

Κυκλοφοριακή προμελέτη Πλατείας Καπνεργάτη – Μελέτη 
κινητικότητας περιοχής, Δ. Καβάλας, 2011 

ΟΧΙ 
Υπάρχει η οριστική 

μελέτη 

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

ΝΑΙ  

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

ΝΑΙ 

Κυκλοφοριακά δεδομένα 
και προτάσεις, πρόταση 
διαμόρφωσης κόμβων, 
+Μετρήσεις του 2011 

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

Κάποια 
Στοιχεία 

Πολύ παλιά μελέτη 

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

Κάποια 
Στοιχεία 

Πολύ παλιά μελέτη 

Ιστορικό μελετών και παρεμβάσεων στην κυκλοφορία στη 
συνοικία Παναγία της Καβάλας στην περίοδο 1990-2005  

Κάποια 
Στοιχεία 

Πολύ παλιά μελέτη 

Συγκοινωνιακή προμελέτη –Μελέτη κινητικότητας περιοχής 
για το έργο «Αποκατάσταση του Παλιού Μεντρεσέ στις 
Καμάρες, επαναχρησιμοποίησή του ως χώρος 
Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανάδειξη του περιβάλλοντος 
χώρου του και ανάπλαση της περιοχής μεταξύ των οδών 
Παλαιού Υδραγωγείου και Λάμπρου Κατσώνη, 2011 

ΝΑΙ 
Κυκλοφοριακά δεδομένα 

και πρτάσεις 
Πεζοδρομήσεων 

Έρευνα κυκλοφορίας κεντρικών οδών και κόμβων 
Καβάλας, Δ. Καβάλας 2005 

ΟΧΙ 

Πολύ παλιά μελέτη, 
Υπάρχει έμμεσα σε 

συγκρίσει με νεότερες 
μετρησεις 

Εκτέλεση κυκλοφοριακών μετρήσεων στην κεντρική 
περιοχή της Καβάλας, Δ. Καβάλας, 2010 

ΟΧΙ 
Υπάρχει Έμμεσα (ως 
παράρτημα από άλλη 

μελέτη) 

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

ΝΑΙ  

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

ΝΑΙ 
Εκτός περιοχών Α & Β  

(Μόνο σήμανση 

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

ΝΑΙ Εκτός περιοχών Α & Β 

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

ΝΑΙ  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Καβάλας 2014-2019 ΝΑΙ Παλιό Επιχειρησιακό 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καβάλας ΝΑΙ  

Master Plan Κεντρικού Λιμένα Καβάλας 

 Master plan 

 Επικαιροποίηση του Master plan 

 Μελέτη Διαχείρισης Κυκλοφορίας 

 ΣΜΠΕ Λιμένα 

ΝΑΙ  

ΟΧΕ Εγνατία (Τουρισμού Πολιτισμού) ΝΑΙ 
Υπερκείμενος 
Σχεδιασμός 
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Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Καβάλας ΝΑΙ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 2014-2020 

ΝΑΙ  

 

Για τα κείμενα του Πίνακα Α1.1. πραγματοποιείται ανάλυση του ευρύτερου περιεχομένου 

τους και εντοπίζονται τα στοιχεία που σχετίζονται με την αστική κινητικότητα και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο ΣΒΑΚ. Ταυτόχρονα, εξετάζεται σε γενικές γραμμές η συμφωνία 

/ασυμφωνία των προτεινόμενων στόχων ή μέτρων του εξεταζόμενου κειμένου με τις αρχές 

και τις κατευθύνσεις της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Μεθοδολογία Ανάλυσης  

Ο Πίνακας Α1.2 συντάχθηκε από τη LEVER Α.Ε. και αποτελεί ένα πρότυπο το οποίο 

συγκεντρώνει και οργανώνει τις εξαγόμενες πληροφορίες από κάθε εξεταζόμενο σχέδιο, 

μελέτη κ.λπ. για τις ανάγκες της αξιολόγησης του υφιστάμενου σχεδιασμού.  

Θεμιτή κρίνεται η ανάλυση για κάθε διαθέσιμο σχέδιο ή μελέτη ανεξάρτητα από το 

περιεχόμενο τους. Η ολοκληρωμένη συλλογή και καταγραφή κάθε είδους σχεδιασμού που 

αφορά σε μια περιοχή συνήθως απουσιάζει στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον κίνδυνο τα νέα 

σχέδια να έρχονται σε σύγκρουση ή/και αλληλοεπικάλυψη με μέτρα των παλαιοτέρων. Με 

αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται μια συγκεντρωτική καταγραφή όλων των διαθέσιμων 

σχεδίων και μελετών για μια περιοχή. 

Μετά από προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση του περιεχομένου του (κάθε) εξεταζόμενου 

σχεδίου, συμπληρώνεται το συγκεκριμένο πρότυπο με την καλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Το 

πρότυπο αναλύει και ομαδοποιεί το περιεχόμενο κάθε σχεδίου στις εξής τρεις (3) ενότητες: 

(1) Ταυτότητα Μελέτης, (2) Περιεχόμενο Μελέτης και (3) Πλαίσιο Αξιολόγησης (Εικόνα Α1.1). 

Με τη χρήση του υπόψη εργαλείου επιτυγχάνεται η συνοπτική απεικόνιση του περιεχομένου 

κάθε μελέτης που εξετάζεται και ταυτόχρονα διαπιστώνονται τόσο οι στρατηγικές και 

πολιτικές αρχές που υιοθετεί όσο και οι δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων ή/και των 

πορισμάτων της στο υπό εκπόνηση ΣΒΑΚ.  

 
Εικόνα Α1.1. Τα τρία (3) προτεινόμενα επίπεδα ανάλυσης του περιεχόμενου των υφιστάμενων στρατηγικών 

σχεδίων και μελετών με αναφορές στη βιώσιμη ανάπτυξη και κινητικότητα 

  

Ταυτότητα 
Μελέτης

Περιεχόμενο 
Μελέτης

Πλαίσιο 
Αξιολόγησης
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Πίνακας Α1.2. Πρότυπο οργάνωσης, ανάλυσης και αξιολόγησης υφιστάμενου σχεδιασμού. 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  
ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία  

2 Τίτλος  

3 Αντικείμενο  

4 Έτος εκπόνησης  

5 Πεδίο εξέτασης/εφαρμογής  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Πλαίσιο εκπόνησης μελέτης  

2 Μέθοδοι/Εργαλεία υλοποίησης  

3 Ταυτότητα δεδομένων  

4 Συμπεράσματα μελέτης  

5 Προτεινόμενες δράσεις/ παρεμβάσεις/ στόχοι  

6 Χρηματοδότηση παρεμβάσεων  

7 Δίκτυο εμπλεκόμενων  

8 Στάδιο υλοποίησης  

ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗΣ 

1 Υιοθέτηση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης  

2 Στόχοι/ δράσεις αστικής κινητικότητας  

3 Σύγκρουση/ συμφωνία στόχων/ παρεμβάσεων  

4 Αξιοποίηση δεδομένων  

 

Για κάθε ένα από τα πεδία του Πίνακα Α1.2 ακολουθούν οι παρακάτω οδηγίες 

συμπλήρωσης: 

 Ταυτότητα Μελέτης:  

o Κατηγορία: Η γενική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το έγγραφο (π.χ. στρατηγικό 

σχέδιο, τεχνική μελέτη, δημοτική απόφαση κ.λπ.). 

o Τίτλος: Ο τίτλος της μελέτης (αναλυτικά).  

o Αντικείμενο: Το αντικείμενο το οποίο εξετάζει το έγγραφο (π.χ. μεταφορές, ενέργεια, 

υποδομές, περιβάλλον κ.λπ.).  

o Έτος εκπόνησης: Έτος εκπόνησης και διάρκεια υλοποίησης.  

o Πεδίο εξέτασης/εφαρμογής: Η γεωγραφική περιοχή η οποία εξετάζεται και στην 

οποία εφαρμόζονται οι προτεινόμενες δράσεις. 

 Περιεχόμενο Μελέτης: 

o Πλαίσιο εκπόνησης μελέτης: Το πλαίσιο εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για 

την εκπόνηση της μελέτης (π.χ. ανήκει σε ένα γενικότερο σχεδιασμό του αντίστοιχου 

φορέα; ποιες ήταν οι ανάγκες που διατυπώνονται για την υλοποίηση της μελέτης;).  

o Μέθοδοι/εργαλεία υλοποίησης: Περιληπτική αναφορά των σταδίων της 

μεθοδολογίας/ροής εκπόνησης της μελέτης καθώς και αναφορά των εργαλείων που 

απαιτήθηκαν για την υλοποίηση (π.χ. έρευνες, λογισμικά κ.λπ.). 

o Ταυτότητα δεδομένων: Αναφορά δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και 

επεξεργάστηκαν για τις ανάγκες της μελέτης. Περιγραφή της διαδικασίας των 

μετρήσεων, όπου διενεργήθηκαν. Περιγραφή των αντικειμένων των δεδομένων και 

των χρονικών περιόδων που αυτά αναφέρονται, καθώς και των περιοχών/ζωνών 

λήψης τους.  

o Συμπεράσματα μελέτης: Περίληψη συμπερασμάτων μελέτης. 

o Προτεινόμενες δράσεις/παρεμβάσεις/στόχοι: Περίληψη των προτεινόμενων 

δράσεων/παρεμβάσεων της μελέτης ή/και των στόχων που θέτει. 
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o Χρηματοδότηση παρεμβάσεων: Αναφορά διαδικασίας χρηματοδότησης και 

προτεινόμενων πηγών χρηματοδότησης. 

o Δίκτυο εμπλεκομένων: Αναφορά φορέων και των αντικειμένων ενασχόλησής τους, οι 

οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία υλοποίησης της μελέτης.  

o Στάδιο υλοποίησης: Καταγραφή δράσεων οι οποίες έχουν υλοποιηθεί έως τη χρονική 

στιγμή συμπλήρωσης του Πίνακα. Αναφορά αιτιών που ευθύνονται για την πιθανή 

καθυστέρηση στην υλοποίηση της μελέτης. 

 Πλαίσιο Αξιολόγησης: 

o Υιοθέτηση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης: Αξιολόγηση των συμπερασμάτων/ δράσεων 

της μελέτης και τεκμηριωμένη διαπίστωση αναφορικά με τη συμφωνία αυτών με τις 

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

o Στόχοι/δράσεις αστικής κινητικότητας: Αναφορά στόχων/παρεμβάσεων, οι οποίες 

αφορούν ζητήματα αστικής κινητικότητας. 

o Σύγκρουση/συμφωνία στόχων/παρεμβάσεων: Διαπίστωση του βαθμού στον οποίο οι 

προτεινόμενοι στόχοι/παρεμβάσεις συμφωνούν/διαφωνούν με τις αρχές του 

σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ. 

o Αξιοποίηση δεδομένων: Καταγραφή δεδομένων τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία ανάπτυξης του ΣΒΑΚ.3 

 
Αποτελέσματα Ανάλυσης  

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την χρήση της φόρμας αποτίμησης υφιστάμενου 

σχεδιασμού του αναδόχου και τα αποτελέσματα της παρουσιάζονται στα επόμενα Δελτία. 

Στο στάδιο της προετοιμασίας εντοπίζονται αρχικά τα κυριότερα κείμενα του υφιστάμενου 

σχεδιασμού, ωστόσο στην διαδικασία της εκπόνησης και στο πλαίσιο της συλλογής 

δεδομένων, ενδέχεται αν προκύψει ανάγκη εμπλουτισμού των κειμένων που εξετάζονται. Το 

σύνολο των υφιστάμενων κειμένων σε συνδυασμό με τον υπερκείμενο σχεδιασμό για την 

πόλη της Καβάλας, αξιολογούνται συνολικά και εξετάζονται οι συνδυασμένοι στόχοι και τα 

αποτελέσματα τους στο στάδιο της «Εναρμόνισης του σχεδιασμού» το οποίο αποτελεί 

δραστηριότητα επόμενου παραδοτέου. 
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 Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο ανάπτυξης (Master Plan) Κεντρικού Λιμένα Καβάλας με 
χωροταξική και πολεοδομική Οργάνωση της χερσαίας ζώνης του Λιμένα 

Η αποτίμηση του Master Plan του Λιμένα Καβάλας περιλαμβάνει τα εξής κείμενα με όμοια δεδομένα 

και χαρακτηριστικά: 

 Κείμενο του Master Plan για τον Λιμένα Καβάλας 

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Master Plan για τον Λιμένα Καβάλας 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία Προγραμματικό Σχέδιο & Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτωσεων 

2 Τίτλος 

1.Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο ανάπτυξης (Master Plan) Κεντρικού Λιμένα 
Καβάλας με χωροταξική και πολεοδομική Οργάνωση της χερσαίας ζώνης του 
Λιμένα  
2.Σρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Έργου 

3 Αντικείμενο Στρατηγικός Σχεδιασμός – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

4 Έτος εκπόνησης Master Plan: 2007 *(αναθεωρήθηκε το 2016), ΣΜΠΕ: 2016 

5 
Πεδίο εξέτασης/ 

εφαρμογής 

Κεντρικός Λιμένας Καβάλας ( χώρο της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του 
Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, τα κρηπιδώματα και τους αντίστοιχους χερσαίους 

χώρους και την ευρύτερη περιοχή του) 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο εκπόνησης 

μελέτης 
Master Plan: Επιχειρησιακή Ανάγκη Λιμένα 
ΣΜΠΕ: Νομοθεσία για σχεδιασμό 

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 

Master Plan:  
3 στάδια:  
1. Προσδιορισμός βασικών στόχων και παρουσίαση θεσμικού πλαισίου, συλλογή 
και αξιολόγηση διαθέσιμων μελετών, συγκέντρωση όλων των στοιχείων που είναι 
διαθέσιμα από την ΟΛΚ ΑΕ, καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 
του ΚΛΚ, εκτίμηση αναγκών λιμένα και σχεδίαση εγκαταστάσεων, αναγκαίων 
χώρων,  
2. σύνταξη γενικού προγραμματικού σχεδίου κατασκευής, αναβάθμισης, 
βελτίωσης εγκαταστάσεων, καθοριμός νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εκπόνηση 
μελέτης για την κατασκευή σύγχρονου επιβατικού σταθμού,  
3. εκτίμηση κόστους αναγκαίων έργων και πηγές χρηματοδότησης, περιβαλλοντική 
θεώρηση λιμενικών εγκαταστάσεων υφιστάμενων και προτεινόμενων 
ΣΜΠΕ: 
Μεθοδολογία εκπόνησης ΣΜΠΕ σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ 

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

 Περιγραφή λιμενικού συστήματος Καβάλας και Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, 

 Υφιστάμενες λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις,  

 Περιγραφή σχεδίου - σκοπισμότητας - στόχων,  

 Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος, επιπτώσεις master plan, 

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 

Τα συμπεράσματα σχετίζονται με την μελλοντική λειτουργία του λιμένα και τις 
επιπτώσεις της στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Σημαντικό συμπέρασμα 
για το ΣΒΑΚ: 
●το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς είναι το αστικό λεωφορείο. Το επίπεδο 
εξυπηρέτησης του μοναδικού αυτού Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) κρίνεται 
ανεπαρκές και θα πρέπει να ενισχυθεί 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Προτάσεις χρήσεων γης και έργων:   
1. ανακατασκευή όλων των δικτύων ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης για 
τις προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες των χώρων,  
2. διατήρηση και ανακατασκευή όλων των υφιστάμενων κτιρίων 
3. διαμόρφωση οργανωμένου, σύγχρονου υπαίθριου χώρου στάθμευσης ιδιωτικών 
αυτοκινήτων με αυτοεξυπηρέτηση ( περιβάλλεται από πλακόστρωτο πεζοδρόμιο),  
4. μεταφορά της γεφυροπλάστιγγας, 
5. δημιουργία νησίδων πρασίνου,  
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6. δημιουργία στάσης αστικού ΚΤΕΛ,  
7. δημιουργείται πεζόδρομος στην ανατολική πλευρά,  
8. γίνεται δεντροφύτευση κατά μήκων του πεζόδρομου, 9. προσθήκη υψηλού 
πρασίνου (δέντρα),  
10. δημιουργία μικρής οργανωμένης παραλίας στο ΝΔΔ άκρο της περιοχής, 
 11. φωτισμός του χώρου,  
12. τοποθέτηση μνημειακής αναπαράστασης. Προτεινόμενες επεμβάσεις στο 
χερσαίο χώρο και στα υφιστάμενα έργα του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας    
● Μελέτη κυκλοφοριακής διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου λιμανιού Καβάλας και 
δημιουργίας χώρου υπαίθριας στάθμευσης αυτοκινήτων  
● Έργα ανάπλασης στο χώρο του όρμου της Παναγίας  
● Έργα αναβάθμισης χερσαίας ζώνης στο Κεντρικό και Δυτικό τμήμα Κεντρικού 
Λιμένα Καβάλας  
 
Οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι του Master Plan, όπως αυτό αναθεωρείται παράλληλα 
με την παρούσα ΣΜΠΕ, είναι οι εξής:  
1. η συμμόρφωση της λειτουργίας του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας και των 
προτεινόμενων έργων με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
νομοθεσία,  
2. η ανάδειξη των κατάλληλων μέτρων και των απαραίτητων έργων για την τήρηση 
των κανόνων της νομοθεσίας, αλλά και αυτών που τίθενται από την ελληνική και 
διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και από μελέτες και έρευνες που αφορούν την 
ευρύτερη περιοχή μελέτης 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, δανεισμός , σύμπραξη ΟΛΚ με ιδιωτικό φορέα και 
συνδιαχείριση, Γ' Κ.Π.Σ. , ίδιοι πόροι, 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 
Οργανισμός Λιμένα Καβάλας, Δήμος Καβάλας 

8 Στάδιο υλοποίησης 
ο Δήμος έχει εφαρμόσει, σε πιλοτική κλίμακα, Πρόγραμμα Κοινόχρηστων 

Ποδηλάτων 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Υιοθέτηση αρχών 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 

Η οικονομική , περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα εξασφαλίζονται από τις 
δράσεις του εξεταζόμενου και  συμπληρώνονται από τα αποτελέσματα της 
περιβαλλοντικής μελέτης.  

2 
Στόχοι/ δράσεις 

αστικής 
κινητικότητας 

Οι στόχοι του Λιμένα αποσκοπούν στην βελτίωση της επιβατικής κίνησης και κατά 
συνέπεια στην βελτίωση των μετακινήσεων από και προς της Καβάλα. Η πρόκληση 
για την ορθολογική διαχείρισης των από και προς το λιμάνι είναι αντικείμενο του 
ΣΒΑΚ.  
ΟΙ στόχοι της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ταυτίζονται με τους στόχους 
των ΣΒΑΚ για καλύτερη ποιότητα αέρα και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

3 
Σύγκρουση/ 

συμφωνία στόχων/ 
παρεμβάσεων 

Η προώθηση των Δημοσίων Συγκοινωνιών, η βελτίωση της προσβασιμότητας στα 
θαλάσσια μεταφορικά μέσα και η βελτίωση του πρασίνου είναι στοιχεία που 
υιοθετούν τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης. Η δημιουργία χώρου στάθμευσης 
ενδέχεται να έρθει σε αντίθεση με τις προτάσεις του ΣΒΑΚ. 

4 
Αξιοποίηση 
δεδομένων 

Κυκλοφοριακή θεώρηση 5.7 (ΣΜΠΕ): κύριες οδικές αρτηρίες, στάθμευση, 
κυκλοφοριακές προσβάσεις κτλ. 6.11.1. Θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις 
χρήσεων γη (ΣΜΠΕ), χάρτες: δορυφορική εικόνα - οργάνωση της Πόλης της 
Καβάλας, περιοχές αστικού πρασίνου 
Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, μετακινήσεις, επιβατική κίνηση, διαθέσιμα μέσα 
και εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
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 Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Καβάλας 2015-2019 (Α & Β Φάση)   

Το Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Καβάλας αποτελεί το πλέον σχετικό αντικείμενο υφιστάμενου 

σχεδιασμού, καθώς περιγράφει τους στόχους και τις δράσεις της πόλης σε πολλούς τομείς για την 

προηγούμενη πενταετία. 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία Πρόγραμμα 

2 Τίτλος Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Καβάλας 2015-2019 (Α & Β Φάση) 

3 Αντικείμενο Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

4 Έτος εκπόνησης 2015 - 2016 

5 
Πεδίο εξέτασης/ 

εφαρμογής 
Δήμος Καβάλας 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο εκπόνησης 

μελέτης 
Υποχρέωση από πρόγραμμα Καλλικράτης (ν.3643/2006) (σελ. 4 Α φάση) 

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 

Συνοπτική και αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης, 
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, διαμόρφωση της στρατηγικής, 
διαμόρφωση του οράματος, θέσπιση των αρχών του σχεδιασμού και των 
αναπτυξιακών κατευθύνσεων-προτεραιοτήτων, εντοπισμός κρίσιμων ζητημάτων, 
αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης μέσω SWOT, διαμόρφωση αξόνων-μέτρων-
στόχων, διαμόρφωση δράσεων για την επίτευξη των στόχων, βασικές συνεργασίες, 
έγκριση & διαβούλευση, κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου 
χρονοπρογραμματισμός και οικονομικός προγραμματισμός των δράσεων, 
προσδιορισμός συγκεκριμένων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησής του, 
τελική έγκριση προγράμματος. (σελ. 4 και συνολικά Α φάση)  

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Θέση- ρόλος δήμου στην περιφέρεια, Οικονομικά στοιχεία, υποδομές (λιμάνι, 
οδικοί άξονες, σιδηροδρομικοί άξονες, εμπορευματικοί σταθμοί), ακαδημαϊκά-
τεχνολογικά ιδρύματα, Βιομηχανικές περιοχές και πάρκα, Νοσοκομεία, 
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά, Φυσικοί Πόροι, Προβλήματα Ρύπανσης, 
Μετεωρολογικά δεδομένα, Υποδομές εξυπηρέτησης δικτύων, Προγράμματα 
εξοικονόμησης ενέργειας, Καθαριότητα, Πολιτική Προστασία ,Πολεοδομικές 
Πληροφορίες, Παραδοσιακοί οικισμοί, Κοινωνική πολιτική, Δομές υγείας- 
πρόνοιας, Υποδομές εκπαίδευσης κ δια βίου μάθησης, Πολιτιστική υποδομή, 
Αθλητικές υποδομές, Στοιχεία Πρωτογενούς- Δευτερογενούς- Τριτογενούς τομέα, 
στοιχεία απασχόλησης- ανεργίας, Εσωτερική οργάνωση  και αξιολόγηση του δήμου 
και των Ν.Π.Δ.Δ-Ν.Π.Ι.Δ., Ακίνητη περιουσία του δήμου,  Απολογιστικά οικονομικά 
στοιχεία 
Δεν αναφέρονται μετρήσεις δεδομένων. Η συλλογή και επεξεργασία έγινε από 
υπάρχοντα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Τα δεδομένα αναφέρονται σε χρονικές περιόδους 
μεταξύ 1991-2011. (Α φάση) 

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 

"Αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου,Τουρισμός ως τομέας άμεσης επανεκκίνησης 
της τοπικής οικονομίας, Τουριστική αξιοποίηση ορεινών όγκων, Προώθηση 
πολιτιστικών δράσεων, Καβάλα ως τόπος συνδυασμένων μεταφορών-
Διαμετακομιστικό κέντρο, Προώθηση ζητημάτων διασυνοριακής συνεργασίας, 
Ανάπτυξη της εξωστρέφειας της πόλης, Αντιμετώπιση του ζητήματος της γήρανσης 
του πληθυσμού του δήμου, Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση κοινότητας για τα 
μεγάλα τοπικά ζητήματα, Ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης της θάλασσας, 
Διερεύνηση της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη cluster επιχειρηματικότητας, 
Επανάχρηση παλιών κτηρίων, Προώθηση αναπλάσεων, Προώθηση βιώσιμης 
κινητικότητας, Δημιουργία θερμοκοιτίδας νέων επιστημόνων και επιστημονικών 
ιδεών (σελ. 128 Β φάση) 
Συμπεράσματα για την κινητικότητα από το SWOT: 
Δυναμεις:  Εκτενές και λειτουργικό θαλάσσιο μέτωπο που φιλοξενεί μεταξύ άλλων 
επιβατικό λιμένα, αλιευτικό λιμένα, μαρίνα,  Ύπαρξη επιβατικού λιμένα διεθνούς 
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ενδιαφέροντος, Ύπαρξη εμπορευματικού λιμένα (Φίλιππος Β-νέος λιμένας) που 
αποτελεί το μοναδικό στην ΠΑΜΘ που είναι ενταγμένος στο (εκτεταμένο) 
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, Η απευθείας σύνδεση της πόλης με το 
αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, . Ύπαρξη του αεροδρομίου «Μέγας 
Αλέξανδρος», με το μεγαλύτερο αριθμό διακινούμενων επιβατών στην ΠΑΜΘ, τη 
διοίκηση του οποίου πρόσφατα ανέλαβε 
η κοινοπραξία Fraport-Κοπελούζου. 
Αδυναμίες: Αδυναμία λειτουργικής και οργανικής διασύνδεσης μεταξύ θαλάσσιου 
μετώπου – ιστορικού κέντρου (Παναγία) – εμπορικού κέντρου με συνακόλουθα 
ζητήματα προσβασιμότητας, ιδιαίτερα της Παλιάς πόλης, Προβλήματα 
κυκλοφοριακής οργάνωσης, προσβασιμότητας και αστικής κινητικότητας – 
Σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο της πόλης – Αδυναμία διαχείρισης 
του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης, Μικρό δίκτυο πεζοδρόμων, Ανυπαρξία 
ποδηλατοδρόμων, Έλλειψη προσβασιμότητας ΑμεΑ στα περισσότερα κτίρια αλλά 
και σε δημόσιους χώρους, Αδυναμία ολοκλήρωσης της Περιμετρικής Οδού για τη 
σύνδεση ανατολικών και δυτικών συνοικιών και την κυκλοφοριακή αποφόρτιση 
του κέντρου της πόλης, 9. Έλλειψη σιδηροδρομικών μεταφορών, συνδυασμένων 
μεταφορών & logistics και 
εξάρτηση από το οδικό δίκτυο με συνέπειες το υψηλό μεταφορικό κόστος, την 
αδυναμία προσέλκυσης επενδυτών, την αδυναμία συντήρησης του δικτύου, κ.α. 
Ευκαιρίες: Επικείμενη υλοποίηση σιδηροδρομικής σύνδεσης εμπορευματικού 
λιμένα «Φίλιππος Β» με Τοξότες Ξάνθης, Εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου 
Καβάλας μέσω των επενδύσεων της Fraport,  Προοπτική υλοποίησης 
σιδηροδρομικής Εγνατίας Θεσσαλονίκη-Αμφίπολη-Καβάλα, Υλοποίηση του Οδικού 
Άξονα Ε61, Προοπτική μετακίνησης του τελωνείου από τον επιβατικό λιμένα στον 
εμπορευματικό λιμένα με συνέπεια την απελευθέρωση χώρων σημαντικού 
μεγέθους στη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμένα,  Δυνατότητα χρηματοδότησης 
της κατασκευής έργων στον εμπορευματικό λιμένα 
‘Φίλιππος Β΄’, όπως προβλέπεται στο ΣΠΕΜ, εκτιμώμενου κόστους 15.000.000€ .   
Απειλές: Ρύπανση της ατμόσφαιρας από την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο 
της πόλης." 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

"Γενικώς Αποδεκτές Κατευθύνσεις Ανάπτυξης: Ισόρροπη ανάπτυξη συμπαγούς και 
διάχυτης πόλης, Εκ των κάτω ανάπτυξη, Ενδογενής ανάπτυξη (σελ.12 Β φάση) 
Βασικές Θεματικές Κατευθύνσεις: Αναδιαμόρφωση αγροδιατροφικού τομέα, 
Αναδιαμόρφωση του τουριστικού-πολιτιστικού προϊόντος, Παροχή υπηρεσιών 
φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων, Κατασκευή διαμετακομιστικού κέντρου 
(Logistics), Eπένδυση στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), 
Επένδυση στις ιχθυοκαλλιέργειες-οστρακαλλιέργειες (σελ. 29 Β φάση) 
Παράλληλες Χωρικές Κατευθύνσεις Ανάπτυξης: Ενσωμάτωση της Παλιάς πόλης στο 
σύγχρονο αστικό ιστό (ΟΣΔ), Σύνδεση του κέντρου της πόλης με το θαλάσσιο 
μέτωπο (Ανάπλαση θαλάσσιου μετώπου), Αρχαιολογικό Πάρκο Φιλίππων με 
εκτεταμένο δίκτυο πολιτιστικών, αρχαιολογικών και θρησκευτικών δομών & 
διαδρομών, Σχέδιο δομικών παρεμβάσεων και μεθόδων διαχείρισης των 
Καπναποθηκών / ανασυγκρότηση της περιοχής των Καπναποθηκών (σελ. 29 Β 
φάση) 
Οριζόντιες Κατευθύνσεις Ανάπτυξης/Ταυτότητες Πόλης:  Ευφυής πόλη, 
Δημιουργική πόλη, Βιώσιμη πόλη (σελ. 29 Β φάση) 
Κατευθύνσεις Ανάπτυξης του Δήμου ως Οργανισμού:  Προώθηση της διαφάνειας 
(ανοιχτά δεδομένα), της δημόσιας διαβούλευσης και της ανοιχτής διακυβέρνησης, 
Βελτίωση και επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου & αξιοποίηση των 
ΤΠΕ (Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση), Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, Ενίσχυση της εξωστρέφειας 
του Δήμου και των συνεργασιών του (σελ. 29 Β φάση) 
'Αξονες Προτεραιότητας: 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής 
οικονομίας, 2. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου 
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εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων, 3. Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού και ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής, 4.Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και 
κοινωνική συνοχή (σελ. 47-50 Β φάση)" 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

Ιδίοι Πόροι, ΣΑΤΑ, ΠΕΠ, ΕΠΑνΕΚ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΑΝΑΔΕΔΒΜ, ΜΔΤ,  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠΑΛΘ, CLLD (ΤΑΠΤΟΚ), ΠΕΕΣ, ΣΒΑΑ, ΟΧΕ 
Εγνατίας Οδού, Λοιπές πηγές όπως Interreg GR-BG, Leader, Horizon 2020, 
Connecting Europe Facility (CEF) (σελ.50,108 Β φάση) 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 

Δήμος Καβάλας. Αναφορά αρμόδιας υπηρεσίας Δήμου ανά προτεινόμενο στόχο 
και κατηγορίες δράσεων. (Δ/νση Ποιότητας Ζωής, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Δ/νση Δόμηση και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση 
ΠρογρΑνάΨΥ, ΔΔΥ, ΔΚΠΠΠΑ, Δημωφέλεια, ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, Κοινωνική 
Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή, Δημοτική Βιβλιοθήκη, ΕΦΑ Καβάλας, ΟΛΚ, ΠΕ 
Καβάλας, ΠΑΜΘ, ΔΕΥΑΚ, ΤΕΙ ΑΜΘ, ΒΙΟΠΑΚ ΑΕ, ΕΤΒΑ, ΙΜΦΝΘ, ΦοΔΣΑ) (σελ. 49 Β 
Φάση) 

8 Στάδιο υλοποίησης -:- 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Υιοθέτηση αρχών 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 

"Συμφωνία με αρχές βιώσιμης ανάπτυξης   
Το μοντέλο της Βιώσιμης πόλης προτάσσει τον ορθολογισμό στη διαχείριση του 
συνόλου των πόρων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Κατευθύνεται προς τη 
διατήρηση ενός ελάχιστου εγγυημένου βιοτικού επιπέδου, αντιμετώπιση των 
συνθηκών κρίσης (δημιουργία θέσεων εργασίας, υψηλή ανεργία, κοινωνικά 
προβλήματα, προσφυγική κρίση), «αστική ανθεκτικότητα». 
Δράσεις κοινωνικής μέριμνας (εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης 
των Κοινωνικών Αναγκών, Σχέδιο Διαχείρισης Κοινωνικών Κρίσεων, 
εκσυγχρονισμός όλων των δομών κοινωνικής μέριμνας, ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση της κοινότητας),Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις 
ακτές, Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους. 
Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος (εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Περιβαλλοντικής Προστασίας, Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και Ενεργειακής 
Αναβάθμισης υποδομών & εξοπλισμού, Σχέδιο Διαχείρισης Περιβαλλοντικών 
Κρίσεων, εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων, ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση της κοινότητας),Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και βιώσιμης 
διαχείρισης απορριμμάτων στην ΠΑΜΘ. 
Δράσεις δημιουργίας υποδομών και παροχής υπηρεσιών για την εξασφάλιση 
Ποιότητας Ζωής (υποδομές εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, ψυχαγωγίας, 
πολιτισμού, αθλητισμού, κυκλοφοριακές υποδομές & ρυθμίσεις, βασικές 
υποδομές & υπηρεσίες υγείας), Αναβάθμιση των οργανωμένων χώρων πρασίνου 
και παιδικών χαρών. 
Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 
Εκπόνηση Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης «Καβάλα 
2030» Δήμου Καβάλας. 
Αξιοποίηση του συνεδριακού κέντρου Λυδίας – Μελέτη βιωσιμότητας.  (σελ.33, 94 
Β φάση) 

2 
Στόχοι/ δράσεις 

αστικής 
κινητικότητας 

"Στόχοι βιώσιμης κινητικότητας: Αναβάθμιση, επέκταση και διασφάλιση της 
προσβασιμότητας πεζών και αμαξιδίων ΑμεΑ σε όλους τους χώρους & προώθηση 
των βιώσιμων και μαζικών μέσων μεταφοράς, Αντιμετώπιση των προβλημάτων και 
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας, 
Ανάπτυξη και προώθηση των μεταφορών (σελ. 36 Β φάση) 
Γενικοί Στόχοι Βιώσιμης Κινητικότητας: Ανάπτυξη υποδομών προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ στις ακτές του Δήμου Καβάλας, Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή δικτύου 
ποδηλατοδρόμων αστικού & περιαστικού δικτύου(μελέτη-εφαρμογή), Προώθηση 
της χρήσης των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς, Μέτρα δωρεάν στάθμευσης για 
ηλεκτρικά οχήματα, Βελτίωση προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και 
δημοτικά κτίρια, Οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και 
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ενσωμάτωσης ΑμεΑ, Εκπόνηση μελέτης οργάνωσης και αναβάθμισης του τομέα 
των αστικών συγκοινωνιών, Εκπόνηση μελέτης διερεύνησης για μέσα σταθερής 
τροχιάς. Μελέτη κατασκευής και λειτουργίας μέσου σταθερής τροχιάς σαν τμήμα 
των αστικών συγκοινωνιών, ELECTRONATURA - Smart electro-mobility as a tool for 
air pollution management in Urban and Natura 2000 territories (Προμήθεια 4 
ηλεκτρικών οχημάτων και δημιουργία 4 σταθμών φόρτισης οχημάτων), Balcan-
Mediterranean Electric Vehicles Route (Προμήθεια 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 
εγκατάσταση αντίστοιχης υποδομής), Επέκταση σταθμών συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων, Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και 
πληροφόρηση για όλους, Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή υπόγειων χώρων 
στάθμευσης στις περιοχές Ροδόπης και Λαζαριστών, Επικαιροποίηση, επέκταση σε 
όλη την πόλη, εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Καβάλας, Ολοκλήρωση 
της Περιμετρικής Οδού καθώς και των καθέτων αξόνων, Μελέτη & κατασκευή 
εγκαταστάσεων νέου τερματικού σταθμού και αμαξοστασίου ΚΤΕΛ εκτός κέντρου 
πόλης(μελέτη-εφαρμογή), Κυκλοφοριακή διευθέτηση αρχαιολογικού μουσείου 
Καβάλα, Ανάπτυξη συγκοινωνιακής γραμμής με υδροπλάνα, Εκπόνηση Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την πόλη της Καβάλας, Δημιουργία Κέντρου 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Στάθμευσης , Κατάρτιση φορέων σχετικά με μέτρα 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας και συνεργείων στο Κέντρο Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας & Στάθμευσης, Δημιουργία κυκλικού κόμβου στη περιοχή 
""Φάληρο"" Καβάλας, Δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης(μελέτη-
εφαρμογή) , Δημιουργία κόμβου κάθετων αξόνων Εγνατίας στο Παληό, Δημιουργία 
Κανονισμού κυκλοφορίας κέντρου πόλης (χρήση πεζοδρόμων, 
φορτοεκφορτώσεων, κ.α.) , Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης οδών, κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων και μετρήσεων κίνησης , Εκσυγχρονισμός του συστήματος φωτεινής 
σηματοδότησης («έξυπνοι σηματοδότες») , Υλοποίηση αυτοκινητόδρομου και 
Περιμετρικής Παληού , Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για θαλάσσια μέσα 
αστικών συγκοινωνιών , Έργα αγροτικής και δασικής οδοποιίας, Νέα γραμμή 
σύνδεσης του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας (Τοξότες-
Φίλιππος Β)- Μελέτη, Νέα γραμμή σύνδεσης του σιδηροδρομικού δικτύου με τον 
εμπορικό λιμένα Καβάλας (Τοξότες-Φίλιππος Β) -Κατασκευή, Μελέτη χάραξης νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης – Νέας Καρβάλης (Α’ φάση) , 
Προώθηση κατασκευής οδικού άξονα Ε61 Προμαχώνας-Σέρρες-Δράμα-Καβάλα και 
σύνδεσή του με το λιμάνι «Φίλιππος Β» , Δημιουργία 
διαμετακομιστικού/εμπορευματικού κέντρου στο «Φίλιππος Β» (μελέτη) 
,Προώθηση της αναβάθμισης του αεροδρομίου «Μέγας Αλέξανδρος» , Προώθηση 
της ολοκλήρωσης των έργων στο λιμάνι «Φίλιππος Β» με δημιουργία ευρείας 
λιμενικής ζώνης ικανής να φιλοξενήσει συμπληρωματικές λειτουργίες , Προώθηση 
της κατασκευής οδικού άξονα που θα συνδέει την Εγνατία Οδό με το αεροδρόμιο 
«Μέγας Αλέξανδρος» και το λιμάνι της Κεραμωτής , Προώθηση της κατασκευής 
οδικού άξονα που θα συνδέει την Εγνατία Οδό με τη ΒΙΠΕ Καβάλας ( σελ. 58 Β 
Φάση)" 

3 
Σύγκρουση/ 

συμφωνία στόχων/ 
παρεμβάσεων 

Οι προτάσεις για την κινητικότητα ακολουθούν τις αρχές του ΣΒΑΚ. Ενδεικτικά:  
Προώθηση της χρήσης των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς, Μέτρα δωρεάν 
στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα,  ELECTRONATURA - Smart electro-mobility as a 
tool for air pollution management in Urban and Natura 2000 territories (Προμήθεια 
4 ηλεκτρικών οχημάτων και δημιουργία 4 σταθμών φόρτισης οχημάτων), Balcan-
Mediterranean Electric Vehicles Route (Προμήθεια 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 
εγκατάσταση αντίστοιχης υποδομής), Επέκταση σταθμών συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων, Ανάπτυξη συγκοινωνιακής γραμμής με υδροπλάνα, 
Δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης(μελέτη-εφαρμογή), Δημιουργία 
Κανονισμού κυκλοφορίας κέντρου πόλης (χρήση πεζοδρόμων, 
φορτοεκφορτώσεων, κ.α.) , Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης οδών, κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων και μετρήσεων κίνησης , Εκσυγχρονισμός του συστήματος φωτεινής 
σηματοδότησης («έξυπνοι σηματοδότες») 
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4 
Αξιοποίηση 
δεδομένων 

Πληθυσμιακά στοιχεία, Στοιχεία υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών,  Χάρτες: 
Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης, Χρήσεις γης και Προστασία περιβάλλοντος 

 

 Κυκλοφοριακή μελέτη οδού Βενιζέλου και προκαταρκτική μελέτη του κόμβου Φάληρου 
 
Το παρόν κείμενο σχεδιασμού αποτελεί μια κυκλοφοριακή μελέτη που εξετάζει το δυτικό 

τμήμα της Οδού Βενιζέλου και την αναδιαμόρφωση του κόμβου Φαλήρου σε κυκλικό κόμβο.  

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία Κυκλοφοριακή Μελέτη 

2 Τίτλος 
Κυκλοφοριακή μελέτη οδού Βενιζέλου και προκαταρκτική μελέτη του 
κόμβου Φάληρου 

3 Αντικείμενο Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις - Οδοποιία 

4 Έτος εκπόνησης 2016 

5 
Πεδίο εξέτασης/ 

εφαρμογής 
Δήμος Καβάλας 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο 

εκπόνησης 
μελέτης 

Δεν αναφέρεται 

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 
Αναγνώριση περιοχής, κυκλοφοριακές μετρήσεις, ανάλυση, προτάσεις 
διαμόρφωσης κόμβου (οδοποιία), σχέδια 

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Κυκλοφοριακά δεδομένα (φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας, ημερήσια διακύμανση 
κ.ά.) σε 5 σημεία στην περιοχή μελέτης για 6 τυπικές ημέρες και 1 ημέρα Σαββάτου 
(μεταξύ Νοέμβριο 2015 – Δεκέμβριο 2015). 

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την οδό Βενιζέλου είναι: 

 Καμία ώρα της ημέρας ο ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος δεν πλησιάζει τα 1200 

οχήματα και η διατομή που επιλέχθηκε για την οδό Βενιζέλου είναι 3.75 μ. 

 Από Βενιζέλου προς Φάληρο είναι φανερό ότι δεν περνούν καθόλου αστικά 

λεωφορεία  

 Από Φάληρο προς Βενιζέλου βγαίνει το συμπέρασμα ότι 4% περίπου της 
συνολικής κίνησης είναι τα αστικά λεωφορεία , οι μεγαλύτεροι φόρτοι 
κυκλοφορίας παρατηρούνται τις πρωινές ώρες και η μεταφορά της γραμμής των 
αστικών λεωφορείων στην οδό Ερυθρού Σταυρού αν όχι για όλη τη διάρκεια της 
ημέρας τουλάχιστον έως της 9:30 το πρωί ή ακόμη μόνο για τα αστικά 
λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές θα έδινε μεγάλη ανακούφιση στην 
κυκλοφορία της οδού. 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Οι προτάσεις που αφορούν την οδό Βενιζέλου συνοψίζονται ως εξής: 

 Η οδός Βενιζέλου να έχει σταθερό πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 3,75 μ. έως το 
σημείο συμβολής των οδών Βενιζέλου και Δαγκλή. 

 Εναλλακτικά για την οδό Βενιζέλου και με Βασική προϋπόθεση την ύπαρξη 
συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας (ταχύτητα<30χλμ/ώρα) μπορεί να δημιουργηθεί 
και ποδηλατοδρόμος χωρίς αποκλειστική λωρίδα 

 Διατομή οδού ορίζεται 2.50μ. χώρος στάθμευσης,3.50μ. λωρίδα κυκλοφορίας, 
0.20 μ. διαχωριστική γραμμή, 1.30 μ. ποδηλατόδρομος με κίνηση παράλληλη 
των οχημάτων και μεταβλητό πλάτος πεζοδρόμιου, το οποίο σε κάθε 
περίπτωση είναι πάνω από 2.00 μ. (σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες για τους 
ποδηλατόδρομους του ΥΠΕΧΩΔΕ 2002) 

 Ανακατασκευή της οδού Ηπείρου, στο τμήμα από την οδό Βενιζέλου έως την 
οδό Φιλίππου, μετά από σχετική μελέτη, ώστε να μετατραπεί και στην πράξη 
σε πεζόδρομο. 

 Ανακατασκευή της οδού 16ης Ταξιαρχίας, από την οδό Φιλίππου έως την οδό 
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Βενιζέλου, μετά από σχετική μελέτη ώστε να μεταβληθεί ουσιαστικά σε 
πεζόδρομο. 

 Ανακατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Βότση, δημιουργία νέου πεζοδρομίου 
στην δεξιά όχθη της οδού, κινούμενοι από την οδό Βενιζέλου προς την οδό 
Φιλίππου. 

 Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Φιλοπτώχου, σε επαφή με το Δημοτικό 
σχολείο τουλάχιστον έως την πλαϊνή είσοδο του σχολείου 

 Αλλαγή ρυθμίσεων των φωτεινών σηματοδοτών στο Φάληρο και στη συμβολή 
Βενιζέλου και Δαγκλή. 

 Διευθέτηση της κυκλοφορίας στην έξοδο της οδού Κομνηνών (συνέχεια της 
οδού Φιλίππου) στην οδό 7ης Μεραρχίας. 

 Συντήρηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας 

 Τροποποίηση του σχεδίου πόλης και μετατροπή του ΚΧ σε χώρο στάθμευσης 

 Η πλακόστρωση στην οδό Βενιζέλου στο χώρο του σχολείου προτείνεται να 
γίνει με βάση την Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων 

 Η δημιουργία πρόσθετης διάβασης πεζών επί της οδού Ερυθρού Σταυρού. 

 Τροποποίηση της Βιοκλιματικής μελέτης του 10ου Δημοτικού σχολείου ώστε να 
μη μικρύνει η αυλή του σχολείου για τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. 

 Διαβάσεις πεζών στην οδό Βενιζέλου. 

 Ωράριο φορτοεκφορτώσεων 
Για τον κυκλικό κόμβο «Φαλήρου» προτείνεται: 

Ο κυκλικός αυτός κόμβος του οποίου έγινε η προμελέτη έχει πολύ μικρό κόστος 
κατασκευής, εφόσον όπως φαίνεται από το υπάρχον τοπογραφικό διάγραμμα, δε 
θα χρειαστούν απαλλοτριώσεις. Ο χώρος που χρησιμοποιείται είναι αυτός του 
υπάρχοντος κόμβου, χωρίς όμως η προτεινόμενη λύση να στερείται κινήσεις 
οχημάτων, όπως ισχύει στον υπάρχον . Το παραπάνω επιτεύχθηκε κυρίως 
θεωρώντας ως δεδομένο τη μονοδρόμηση της οδού Βενιζέλου. 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

Δεν αναφέρονται πηγές χρηματοδότησης. 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 
Δήμος Καβάλας 

8 Στάδιο υλοποίησης -:- 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Υιοθέτηση αρχών 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 

Οι προτάσεις της κυκλοφοριακής μελέτης εναρμονίζονται με τις βασικές αρχές τις 
βιώσιμης κινητικότητας. Η ένταξη ποδηλατοδρόμου, οι προεκτάσεις πεζοδρομίων 
και οι πεζοδρομήσεις των κάθετων οδών μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Φιλίππου, 
προάγουν την ασφαλή και άνετη κίνηση των ήπιων μορφών μετακίνησης. Η 
αναδιαμόρφωση του κόμβου βελτιώνει τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και 
συμβάλει στην μείωση των καθυστερήσεων. 

2 
Στόχοι/ δράσεις 

αστικής 
κινητικότητας 

Η μελέτη δεν διατυπώνει στόχους. 

3 

Σύγκρουση/ 
συμφωνία 
στόχων/ 

παρεμβάσεων 

Η μελέτη δεν αναφέρει αν οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε κάποιον υπερκείμενο 
στρατηγικό σχεδιασμό. Η πρόταση της μελέτης για την αλλαγή χρήσης ενός 
οικοπέδου σε πάρκινγκ, ενδέχεται να έρθει σε σύγκρουση με το υπο εκπόνηση 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

4 
Αξιοποίηση 
δεδομένων 

Οι μετρήσεις φόρτων είναι πρόσφατες (2015) και μπορούν να αξιοποιηθούν. 
Μεγάλο τμήμα των προτάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ. 
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 Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας 2014-2020 'Καβάλα 2023: 
Δημιουργική πόλη - τουριστικός προορισμός αριστείας’ 

Το παρόν κείμενο σχεδιασμού αποτελεί ένα στρατηγικό κείμενο το οποίο περιλαμβάνει 

μέτρα που προωθούν την Βιώσιμη Ανάπτυξη στην πόλη της Καβάλας.  

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία Στρατηγική Μελέτη 

2 Τίτλος 
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας 2014-
2020 'Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη - τουριστικός προορισμός 
αριστείας’ 

3 Αντικείμενο Στρατηγικός Σχεδιασμός –Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

4 Έτος εκπόνησης Σεπτέμβριος 2016 

5 
Πεδίο εξέτασης/ 

εφαρμογής 

Περιοχή κεντρικών λειτουργιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, Παραλιακό 
μέτωπο, Θύλακες συγκέντρωσης της εμπορικής- επιχειρηματικής ιστορίας 

(κτίσματα καπναποθηκών) Δήμου Καβάλας 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο εκπόνησης 

μελέτης 
Προκύπτει ως παράγωγο του γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου, 
όπως αυτός αποτυπώνεται στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα 2015-2019  

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 

Μέθοδος Συνθετικής Κατάρτισης που αξιοποιεί όλους εκείνους τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την τοπική ανάπτυξη όπως αυτή προσδιορίζεται στο πλαίσιο της 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης:  Οι κατευθύνσεις του προγράμματος «Στρατηγικές 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», Οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Οι κατευθύνσεις του τοπικού 
σχεδιασμού, Τα άλλα δύο, συνεργατικά με τη ΣΒΑΑ, εργαλεία Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Ανάπτυξης: α)η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής 
Διαδρομής Εγνατίας Οδού», και β)η «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων» , Η διαβούλευση με φορείς και πολίτες, Η αποτύπωση, ανάλυση και 
αξιολόγησης (μέσω SWOT) της υφιστάμενης κατάστασης. 
Βάσει δομής ΣΒΑΑ: Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης και αναγνώριση κύριων 
αναγκών, Καθορισμός στρατηγικής και στόχων της στρατηγικής βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης (στρατηγική, λογική παρέμβασης, ανάλυση στόχων), Πράξεις 
Στρατηγικής ΒΑΑ, Σχέδιο Χρηματοδότησης, Συμπληρωματικότητα και συνέργεια 
πράξεων, Πλαίσιο κατάρτισης και υλοποίησης της στρατηγικής ΒΑΑ 

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Χωροταξική θεώρηση: 

 Θέση της Καβάλας ως προς την Περιφέρεια ΑΜΘ και χαρακτηριστικά 
αστικών δομών και λειτουργιών του Δήμου,  

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά,  

 Κοινωνικά χαρακτηριστικά (ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός), 
Διάρθρωση οικονομίας/ απασχόληση,  

 Βασικές υποδομές, στοιχεία πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, 
Πολεοδομική οργάνωση και χρήσεις γης, 

  Θεσμοθετημένα προγραμματικά μεγέθη για την περιοχή παρέμβασης,  

 Αναγνώριση των σχετικών προγραμμάτων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) που μπορούν να 
αξιοποιηθούν. 

Η συλλογή έγινε από υπάρχουσες μελέτες και βιβλιογραφία (ΓΠΣ Δήμου Καβάλας 
(ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/11-3-2013), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καβάλας (Α’ Φάση) 
2015, ΕΛΣΤΑΤ, ΚΕΠΥΟ, Μητρώο Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, Περιφερειακή 
Υπηρεσία Τουρισμού Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Μάιος 2015, Δημωφέλεια, 
Εκτέλεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην κεντρική περιοχή της Καβάλας 2010κ.α. 
Τα δεδομένα αναφέρονται σε χρονικές περιόδους μεταξύ 1991-2011 

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 

Ανάλυση SWOT:  

 Δυνάμεις: Αναπτυγμένες μεταφορικές υποδομές (Επιβατικό λιμάνι, 
Εμπορευματικό λιμάνι ΔΕΔ-Μ, Διεθνές Αεροδρόμιο, Εγνατία Οδός), Πολύ καλή 



 

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

 

22 Δήμος Καβάλας  
 

προσβασιμότητα μέσω Εγνατίας προς την Ευρώπη, Βαλκάνια, Τουρκία, Ύπαρξη 
ναυλωμένων πτήσεων τύπου Charter για το αεροδρόμιο της Καβάλας από 
περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης με προορισμό την Καβάλα και τη 
Θάσο, Ύπαρξη επιβατικού λιμένα διεθνούς ενδιαφέροντος (‘Απ. Παύλος’-
αστικός λιμένας) όπου διέρχεται ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός επιβατών 
ακτοπλοΐας καθώς και ο συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός επιβατών 
κρουαζιέρας στην ΠΑΜΘ, με εσωτερικές πλωτές εξέδρες και χαρακτηρισμένος 
ως Λιμένας Κρουαζιέρας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-
2018, Ύπαρξη εμπορευματικού λιμένα (Φίλιππος Β-νέος λιμένας) που αποτελεί 
το μοναδικό στην ΠΑΜΘ που είναι ενταγμένος στο (εκτεταμένο) Διευρωπαϊκό 
Δίκτυο Μεταφορών, Ύπαρξη αεροδρομίου με το μεγαλύτερο αριθμό 
διακινούμενων επιβατών στην ΠΑΜΘ , Εν εξελίξει ενεργειακή, λειτουργική και 
αισθητική αναβάθμιση σημαντικού τμήματος των δύο κεντρικών αρτηριών της 
πόλης (οδοί Ερυθρού Σταυρού και Βενιζέλου) με παράλληλη μονοδρόμηση της 
δεύτερης από τον κόμβο Φαλήρου έως και την οδό Δαγκλή, Λειτουργία 
«Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων» με 50 ποδήλατα 
και 4 σταθμούς εντός της κεντρικής περιοχής παρέμβασης, Λειτουργία 
«Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης της Αστικής Κινητικότητας» εντός της 
κεντρικής περιοχής παρέμβασης και της άμεσης λειτουργικής περιοχής 
επιρροής. 

 Αδυναμίες: Προβλήματα κυκλοφοριακής οργάνωσης, προσβασιμότητας και 
αστικής κινητικότητας, Έλλειψη ποδηλατοδρόμων, Ύπαρξη κεντρικού σταθμού 
υπεραστικών λεωφορείων (υπεραστικά ΚΤΕΛ) που επιδρά αρνητικά στην 
κυκλοφορία και την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή, Αδυναμία εύρεσης 
χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Οδού για τη σύνδεση 
ανατολικών και δυτικών συνοικιών και την κυκλοφοριακή αποφόρτιση του 
κέντρου της πόλης, Μικρό δίκτυο πεζοδρόμων, Έλλειψη προσβασιμότητας 
ΑμεΑ στα περισσότερα κτίρια αλλά και σε δημόσιους χώρους. 

 Ευκαιρίες: Δυνατότητα χρηματοδότησης της κατασκευής έργων στον 
εμπορευματικό λιμένα ‘Φίλιππος Β΄’, όπως προβλέπεται στο ΣΠΕΜ, 
εκτιμώμενου κόστους 15.000.000€, Εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου Καβάλας 
μέσω των επενδύσεων της Fraport-Κοπελούζος, Επικείμενη υλοποίηση 
σιδηροδρομικής σύνδεσης εμπορευματικού λιμένα «Φίλιππος Β» με Τοξότες 
Ξάνθης, Προοπτική υλοποίησης σιδηροδρομικής Εγνατίας Θεσσαλονίκη-
Αμφίπολη-Καβάλα, Υλοποίηση του Οδικού Άξονα Ε61 και διασύνδεσή του με τα 
ΔΕΔ-Μ. 

 Απειλές: Δεν υπάρχουν απειλές κινητικότητας. 
Συμπεράσματα από SWOΤ:  
1. Το συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα της περιοχής εντοπίζεται στους τομείς 
Τουρισμού-Πολιτισμού.  
2. Στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, εντοπίζονται τέσσερεις (4) 
διακριτές χωρικές ενότητες, με διακριτά πολεοδομικά, ιστορικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά. Αυτές είναι το ιστορικό κέντρο στη χερσόνησο της Παναγίας , το 
εμπορικό κέντρο, το θαλάσσιο μέτωπο και το σύμπλεγμα των Καπναποθηκών.  
3. Η περιοχή παρέμβασης αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα κυκλοφοριακού 
φόρτου, προσβασιμότητας, διαθέσιμων κοινόχρηστων χώρων και χώρων 
πρασίνου, περιορισμένο μήκος πεζόδρομων και καθόλου ποδηλατόδρομους. Το 
εργαλείο των αναπλάσεων σε συνδυασμό με πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις φαίνεται να είναι η ενδεδειγμένη λύση στα ζητήματα αναβάθμισης του 
δημόσιου χώρου και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  
4. Η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.  
5. Η αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση των πυκνοκατοικημένων ιδιαίτερα ζωνών 
της περιοχής παρέμβασης λόγω των ρύπων που εκλύουν τα μεταφορικά μέσα 
(αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, λεωφορεία) υποβαθμίζουν την ποιότητα του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής. Η ύπαρξη πολλών φωτεινών σηματοδοτών στην 
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περιοχή παρέμβασης σε συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις των οδών προκαλούν 
αφενός υπερκατανάλωση καυσίμων και αφετέρου προβλήματα ηχορρύπανσης. 
6. Στο οδικό δίκτυο απαιτούνται ενέργειες αναβάθμισης, καθώς σε πολλά σημεία 
χρήζει συντήρησης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του καθώς 
και της ποιότητας του οδοστρώματος. Η ανεξέλεγκτη και παράνομη στάθμευση 
που κυριαρχεί σε όλη την περιοχή παρέμβασης, δημιουργεί προβλήματα 
εύρυθμης κυκλοφορίας και κυκλοφοριακής οργάνωσης αλλά και εμποδίζει σε 
ορισμένες περιπτώσεις, την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων. 
Τεκμηρίωση των προβλημάτων και αναγκών περιοχής παρέμβασης: Το οδικό 
δίκτυο της περιοχής παρέμβασης, το οποίο προέκυψε από την οργανική ανάπτυξη 
της πόλης, είναι παλιό με ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, Ύπαρξη μεγάλων 
κλίσεων, Μη ικανοποιητικό οδόστρωμα (σελ.114), Απουσία οργανωμένης 
διαχείρισης της στάθμευσης στο κέντρο, Απουσία λωρίδων λεωφορειόδρομων, 
Παντελής έλλειψη ποδηλατοδρόμων, Ανεπαρκές δίκτυο πεζοδρόμων, Ανεπαρκή 
πεζοδρόμια (ανάγκη επέκτασης και ανεπαρκή πλάτη), Κυκλοφοριακή συμφόρηση 
λόγω παράνομης στάθμευσης, φορτοεκφορτώσεων για ανεφοδιασμό των 
καταστημάτων. 
Ανάγκες/Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης:  
Βιώσιμες Μεταφορές: 
1. Ολοκλήρωση των υποδομών στον εμπορευματικό λιμένα ‘Φίλιππος Β΄’ και 
αξιοποίηση της παρουσίας του στα ΔΕΔ-Μ 
2. Επίσπευση της ολοκλήρωσης της μελέτης σιδηροδρομικής σύνδεσης ‘Φίλιππος 
Β΄’-Τοξότες Ξάνθης 
3. Προώθηση της ωρίμανσης της σιδηροδρομικής Εγνατίας 
ΘεσσαλονίκηΑμφίπολη-Καβάλα  
4. Προώθηση της ολοκλήρωσης κατασκευής της Περιφερειακής Οδού Καβάλας 
5. Κατασκευή του οδικού άξονα Ε61 Καβάλα-Δράμα-Σέρρες (τμήμα ΚαβάλαΔράμα)  
6. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών ελλιμενισμού των σκαφών και 
πλοίων στον αστικό λιμένα ‘Απόστολος Παύλος’  (σελ.106) 
Αστική κινητικότητα & προσβασιμότητα: 
1. Ανάγκη επέκτασης του δικτύου πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων, χώρων 
πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στο κέντρο της πόλης  
2 Βελτίωση της προσβασιμότητας της Παλιάς πόλης από και προς το εμπορικό 
κέντρο & από και προς το θαλάσσιο μέτωπο  
3 Βελτίωση της προσβασιμότητας του εμπορικού κέντρου από και προς το 
θαλάσσιο μέτωπο 
4 Βελτίωση της προσβασιμότητας του εμπορικού κέντρου από και προς το 
σύμπλεγμα Καπναποθηκών (από την πλατεία Καπνεργάτη μέχρι την πλατεία 
Μακέδου)  
5 Βελτίωση της διασύνδεσης της πόλης της Καβάλας με τον αρχαιολογικό χώρο 
των Φιλίππων με στόχο τη βέλτιστη ροή επισκεπτών μεταξύ των δύο  
6 Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο της πόλης (σελ.107) 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Ειδικοί Στόχοι και μέτρα που αντιστοιχίζονται: 
1.Αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής 

 [frúrio] 2020: Ένας σύγχρονος χώρος εμπειρίας 

 Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους (πρώην 
οικόπεδο Κρέη) 

 Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των Καπναποθηκών στην 
Καβάλα 

 Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας  

 Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας  
2.Βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης:  

 Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας 
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Καπνεργάτη 

 Επέκταση ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών - 
Επίστρωση στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας 

 Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και 
πολιτών του Δήμου Καβάλας 

 Μελέτη διερεύνησης χωροθέτησης υποδομών προσβασιμότητας της 
Παλιάς Πόλης  

 Προβολή και Δημοσιότητα ΣΒΑΑ Δ. Καβάλας  
3.Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς Τουρισμού-Πολιτισμού και 
Δημιουργικών Βιομηχανιών 

 Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στους τομείς του 
τουρισμού – Πολιτισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών (creative 
industries)  

4.Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών 

 Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας  
5.Άρση των ανισοτήτων και του αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με 
έμφαση στα ΑμεΑ 

 Προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
(συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ) σε ειδικότητες του τομέα τουρισμού – 
πολιτισμού  

 Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους  

 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος 
των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Καβάλας  

 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας  

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020, ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΣΑΤΑ (σελ.362), CLLD, Leader, ΕΠΑΛΘ,ΕΣ 
‘Ανάδειξη των Πολιτιστικών Πόρων΄, Έπιχειρηματικότητας στον τομέα του 
τουρισμού΄, ΕΣ ‘Προώθηση της δικτύωσης’ (σελ.365) 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 

Δήμος Καβάλας, Περιφερειακή Ενότητα, ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, ΟΛΚ (Οργανισμός Λιμένα 
Καβάλας), ΤΕΕ ΑΜ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Ανατολικής 
Μακεδονίας), Εμπορικό Επιμελητήριο, ΕΦΑ (Εφορεία Αρχαιοτήτων), ΕΣΑμεΑ 
(Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία), ΤΕΙ ΑΜΘ (Τεχνικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα ΑΜΘ), ΣΦΓΤ (Στέγη Φίλων Γραμμάτων & Τεχνών Καβάλας), ΓΕΩΤΕΕ 
(Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) , ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικός Οργανισμός) ΠΝΟΗ, 
Αγροτικός Σύλλογος (σελ.394) 

8 Στάδιο υλοποίησης 

Α. Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας 
Καπνεργάτη: Βάσει εικόνας google maps δεν έχει υπολοιηθεί, 
Β. Επέκταση ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών - 
Επίστρωση στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας: Έλλειψη 
Δεδομένων, 
Γ. Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών και 
πολιτών του Δήμου Καβάλας: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης 23/4/2019- 
1.Την θέση σε λειτουργία ενός διαδραστικού τουριστικού καταστήματος 
(«Καινοτόμο Κέντρο Διαδραστικής Ενημέρωσης των Πολιτών & Επισκεπτών του 
Δήμου Καβάλας» infopoint) στον Δήμο της Καβάλας, το οποίο θα αποτελεί έναν 
διεθνώς πρωτοποριακό χώρο προβολής του τουριστικού και πολιτιστικού 
προϊόντος της περιοχής. Το νέο infopoint θα εγκατασταθεί στο ισόγειο της 
Δημοτικής Καπναποθήκης στην πλατεία Καπνεργάτη και θα παρέχει στους 
επισκέπτες, σύγχρονους, καινοτόμους και εναλλακτικούς τρόπους πληροφόρησης 
μέσω πρωτοποριακών τεχνολογικών συστημάτων. 2. Την προμήθεια ενός 
«Συστήματος ενημέρωσης, πληροφόρησης και ξενάγησης των επισκεπτών και 
πολιτών του Δήμου Καβάλας», Πρόκειται για μια εφαρμογή ενημέρωσης και 
πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του δήμου Καβάλας σε εκδηλώσεις,  νέα 
και ανακοινώσεις, ιστορία και μνημεία, σημεία ενδιαφέροντος κ.α.. Περιλαμβάνει 
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δε, λειτουργία πλοήγησης και περιήγησης του επισκέπτη στην πόλη της Καβάλας 
με το smartphone ή το tablet του και ξενάγηση στα διάφορα αξιοθέατα της μέσω 
διαδραστικού χάρτη, συνδυάζοντας κομμάτια κειμένου, ήχου, εικόνας και βίντεο, 
3. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός πλήρους ασύρματου δικτύου WiFi στο 
ευρύτερο κέντρο της πόλης για την αξιοποίηση και λειτουργία της παραπάνω 
εφαρμογής. Το δίκτυο θα καλύπτει όλα τα σημεία υψηλής επισκεψιμότητας και 
ενδιαφέροντος στην πόλη της Καβάλας: Παραλιακή ζώνη περιμετρικά του 
Επιβατικού Λιμένα, Πάρκα και Πλατείες της Περιοχής Παρέμβασης. ,  
Δ. Μελέτη διερεύνησης χωροθέτησης υποδομών προσβασιμότητας της Παλιάς 
Πόλης από την περιοχή του Επιβατικού Λιμένα "Απόστολος Παύλος": Έλλειψη 
Δεδομένων,  
Ε. Δημιουργία κυκλικού κόμβου στη περιοχή "Φάληρο" Καβάλας: Δεν έχει 
υπολοιηθεί 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Υιοθέτηση αρχών 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 

Το παρόν σχέδιο ταυτίζεται πλήρως με τις αρχές της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, η οποία αποτελεί υποσύνολο της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 
αντικείμενο του εξεταζόμενου σχεδίου, καλύπτει οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες που προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. 

2 
Στόχοι/ δράσεις 

αστικής 
κινητικότητας 

Ειδικός Στόχος : 

 Βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και πληροφόρησης: Λειτουργική 
διασύνδεση των χωρικών ενοτήτων της περιοχής παρέμβασης, Βελτίωση των 
υποδομών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας, Βελτίωση των υποδομών υποδοχής, 
Ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών, Αναβάθμιση της ποιότητας του 
δημόσιου χώρου, Διεύρυνση του δικτύου των πεζόδρομων στο κέντρο της 
πόλης, Βελτίωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. 

 Τρόποι Παρέμβασης: Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην 
περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη, Επέκταση ηλεκτροφωτισμού και 
τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών - Επίστρωση στον προσήνεμο μόλο του 
κεντρικού λιμένα Καβάλας, Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης και 
πληροφόρησης επισκεπτών και πολιτών του Δήμου Καβάλας, Μελέτη 
διερεύνησης χωροθέτησης υποδομών προσβασιμότητας της Παλιάς Πόλης, 
Προβολή και Δημοσιότητα ΣΒΑΑ Δ. Καβάλας, Δημιουργία κυκλικού κόμβου 
στην περιοχή «Φάληρο» Καβάλας (σελ.240) 

 Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Κινητικότητας: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα 
διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση 
των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών 
επικοινωνίας. (σελ.125) 

 Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης της Κινητικότητας. Από τον Νοέμβριο του 2015 ο 
Δήμος Καβάλας διαθέτει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης 
των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης στο κέντρο της πόλης. Μέσω της 
πλατφόρμας οι πολίτες ενημερώνονται: 1) Για τη διαθεσιμότητα θέσεων σε έξι 
κύριους χώρους στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης στο κέντρο της πόλης. 
2) Για την κατάσταση κίνησης σε αρτηρίες και συλλεκτήριες οδούς του κέντρου 
της πόλης και της περιοχής παρέμβασης. Οι πληροφορίες που παρέχονται 
αφορούν πραγματικούς χρόνους διαδρομής και κυκλοφοριακά συμβάντα. 3) 
Για τους πραγματικούς χρόνους άφιξης των λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ σε 
όλες τις στάσεις της πόλης της Καβάλας και της περιοχής παρέμβασης. Επίσης, 
παρέχονται λεπτομέρειες για όλες τις γραμμές του ΚΤΕΛ και τη θέση των 
στάσεων κάθε γραμμής στο χάρτη. 4) Τέλος μέσω της επιλογής «Σχεδιασμός 
Ταξιδιού» οι πολίτες / επισκέπτες της πόλης μπορούν να δηλώσουν σημείο 
αφετηρίας και προορισμού, όπως και τη χρήση του μέσου πχ. αυτοκίνητο, 
λεωφορείο και να λάβουν αναλυτικές οδηγίες μετακίνησης τους. (σελ.50) 

3 
Σύγκρουση/ 

συμφωνία στόχων/ 
Δεν παρατηρήθηκαν πιθανές συγκρούσεις. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του 
ΣΒΑΑ συμφωνούν σε γενικές γραμμές με την φιλοσοφία σχεδιασμού των ΣΒΑΚ 
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παρεμβάσεων 

4 
Αξιοποίηση 
δεδομένων 

Το σύνολο των δεδομένων και των προτάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν για τις 
ανάγκες του ΣΒΑΚ 

 

 

 Συγκοινωνιακή μελέτη διαμόρφωσης κέντρου Ν. Καρβάλης Δήμου Καβάλας 

Το παρόν κείμενο σχεδιασμού αποτελεί ένα στρατηγικό κείμενο το οποίο περιλαμβάνει 

μέτρα που προωθούν την Βιώσιμη Ανάπτυξη στην πόλη της Καβάλας.  

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία Κυκλοφοριακή Μελέτη 

2 Τίτλος 
Συγκοινωνιακή μελέτη διαμόρφωσης κέντρου  

Ν. Καρβάλης Δήμου Καβάλας 

3 Αντικείμενο Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις - Οδοποιία 

4 Έτος εκπόνησης 2013 

5 
Πεδίο εξέτασης/ 

εφαρμογής 
Δήμος Καβάλας – Ν.Καρβάλη 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο εκπόνησης 

μελέτης 
Ανάθεση σε μελετητή υπό την απόφαση 421/2012 του Δήμου Καβάλας  

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 
Αναγνώριση περιοχής της Ν. Καρβάλης, περιγραφή προτεινόμενης διαμόρφωσης 
ανά οδό, διαμόρφωση σήμανσης, προσμετρήσεις 

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Δεν υπάρχουν μετρήσεις φόρτων (σελ 9)– γίνεται ποιοτική / περιγραφική 
αποτίμηση του δικτύου 
Οι προτάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν  

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 
Η μελέτη δεν καταλήγει σε συμπεράσματα 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Η μελέτη δεν θέτει στόχους. 
Τα μέτρα που προτείνονται για την περιοχή είναι: 

 Οδός Αγίου Γρηγορίου: Λωρίδα πλάτους 4.5μ – Νησίδα πλάτους 2.5 μ 

 Διασταύρωση Αγ. Γρηγορίου με Μάρκου Μπότσαρη: Αλλαγή ακτίνας δεξιάς 
στροφής 

 Πεζοδιαβάσεις: Μια πλάτους 8μ στο μέσο της οδού ( με σηματοδότη πεζών που 
διαθέτει ηχητική ειδοποίηση) και μία πλάτους 5μ στο τέλος της περιοχής 
μελέτης 

 Στάση Αστικού Λεωφορείου: Αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης στάσης με 
εσοχή στο πεζοδρόμιο για ασφαλή στάθμευση του λεωφορείου. 

 Οδός Μ. Αλεξάνδρου: Κατάργηση τμήματος της οδού και μετατροπή σε χώρο 
πρασίνου. 

 Οδός 25ης Μαρτίου: Τμήμα της οδού μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου (μπροστά 
από το Ο.Τ.24), καταργώντας έτσι την κυκλοφορία σε αυτό το κομμάτι και 
μονοδρομείτε το κομμάτι του δρόμου που διέρχεται μπροστά από το Ο.Τ.25. 

 Οδοί Μ. Μπότσαρη, Θ. Κολοκοτρώνη, Α. Διάκου: Η οδός Μ. Μπότσαρη 
μονοδρομείται. Στις οδούς Μ. Μπότσαρη και Α. Διάκου δημιουργούνται θέσεις 
στάθμευσης. Στο σύνολο των οδών διαμορφώνονται διαβάσεις πεζών με 
ράμπες. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση σχετικής σήμανσης και σηματοδότησης. 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

Δεν προτείνονται πηγές χρηματοδότησης 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 
Δήμος Καβάλας 
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8 Στάδιο υλοποίησης -:- 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Υιοθέτηση αρχών 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 

Η εξεταζόμενη μελέτη προτείνει παρεμβάσεις που συμφωνούν με τις αρχές τις 
βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και μετακίνησης 
ευάλωτων χρηστών της οδού. 

2 
Στόχοι/ δράσεις 

αστικής 
κινητικότητας 

Οι νέες διαβάσεις, οι μετατροπή οδών σε πράσινο και η βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας είναι μέτρα που μπορούν να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ. 

3 
Σύγκρουση/ 

συμφωνία στόχων/ 
παρεμβάσεων 

Δεν παρατηρήθηκαν πιθανές συγκρούσεις. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις της 
μελέτης συμφωνούν σε γενικές γραμμές με την φιλοσοφία σχεδιασμού των ΣΒΑΚ 

4 
Αξιοποίηση 
δεδομένων 

Το σύνολο των προτάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ 

 

 Συγκοινωνιακή μελέτη – Μελέτη Κινητικότητας περιοχής (Α Φάση: Ανάλυση και 
προκαταρκτική πρόταση) – Αποκατάσταση του παλιού Μεντρεσε στις Καμάρες, 
επανάχρηση του ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανάδειξη του περιβάλλοντος 
χώρου του και ανάπλαση της περιοχής μεταξύ των οδών Παλαιού Υδραγωγείου και 
Λάμπρου Κατσώνη 

Το παρόν κείμενο σχεδιασμού αποτελεί μια συγκοινωνιακή μελέτη η οποία συνδέεται με την 

αποκατάσταση του παλιού Μεντρεσε στις Καμάρες.  Στον πίνακα ΧΧ περιλαμβάνεται μια 

οργανωμένη σύνοψη των περιεχομένων της μελέτης. 
 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία Μελέτη 

2 Τίτλος 

Συγκοινωνιακή μελέτη – Μελέτη Κινητικότητας περιοχής (Α Φάση: 
Ανάλυση και προκαταρκτική πρόταση) – Αποκατάσταση του παλιού 
Μεντρεσε στις Καμάρες, επανάχρηση του ως χώρος πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του και 
ανάπλαση της περιοχής μεταξύ των οδών Παλαιού Υδραγωγείου και 
Λάμπρου Κατσώνη 

3 Αντικείμενο Κυκλοφοριακή Μελέτη 

4 Έτος εκπόνησης 2011 

5 
Πεδίο εξέτασης/ 

εφαρμογής 
Δήμος Καβάλας 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο εκπόνησης 

μελέτης 
Δεν αναφέρεται 

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 

Αναγνώριση περιοχής, κυκλοφοριακές μετρήσεις, ανάλυση, σύγκριση με 
παλαιότερες μελέτες και ανασκόπηση αυτών, προτάσεις κινητικότητας για την 
περιοχή μελέτης, σχέδια 

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Κυκλοφοριακά δεδομένα (κυκλοφοριακός φόρτος. Σύνθεση κυκλοφορίας σημεία 
κυκλοφοριακών προβλημάτων) .  
Απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης του οδικού δικτύου (ιεράρχηση δικτύου, 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά και κατάσταση υποδομών, σήμανση, στάθμευση) 
Καταγραφές των κυκλοφοριακών φόρτων σε όλους τους κεντρικούς κόμβους της 
πόλης 
Πολιτικές ΓΠΣ Δήμου Καβάλας για θέματα κινητικότητας 
Συναφείς μελέτες έχουν εκπονηθεί για την περιοχή μελέτης και ελήφθησαν υπόψη 
κατά την διάρκεια της εκπόνησης (Προτάσεις προηγούμενων κυκλοφοριακών 
μελετών και κατάσταση υλοποίησης αυτών ) 

4 Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την περιοχή μελέτης: 
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μελέτης  Για το κέντρο της πόλης 
o Μείωση της κυκλοφορίας σε σχέση με το 2004 σχεδόν στο σύνολο των 

κινήσεων 
o Αύξηση κυκλοφορίας δικύκλων 
o Αύξηση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 
o Ο κυκλοφοριακός φόρτος δεν ξεπερνά την κυκλοφοριακή ικανότητα των 

οδών 
o Εντοπίστηκαν οι οδοί που εμφανίζουν υψηλότερους κυκλοφοριακούς 

φόρτους 

 Για την περιοχή των Καμαρών 
o Στον κόμβο παρατηρούνται σημαντικές σε κυκλοφοριακό φόρτο 

κινήσεις αλλά και κάποιες με σχεδόν μηδενικούς φόρτους 
o Μεγαλύτερη κίνηση σε φόρτο είναι αυτή της οδού Κουντουριώτου 

προς την οδό Παλιού Υδραγωγείου. Άλλες δύο κινήσεις στον κόμβο 
παρουσιάζουν σημαντική σε φόρτο κυκλοφορία (Κοντουριώτου προς 
την οδό Ελληνικής Δημοκρατίας, οδός Γαλλικής Δημοκρατίας προς την 
οδό Ομονοίας) 

o Παρουσία κινήσεων με μηδαμινούς φόρτους (<30 ΜΕΑ/h) 
o Επικινδυνότητα κίνησης οχημάτων από την οδό Κατσώνη προς την 

οδό Ομονοίας. 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Προκαταρκτική πρόταση κινητικότητας για την περιοχή μελέτης με τους εξής 
στόχους: 
1. Αναβάθμιση του ανοιχτού δημόσιου χώρου στην περιοχή των Καμαρών με 

αντιμετώπιση μέρους των παραμέτρων κινητικότητας που προκαλούνται από 
την κίνηση και στάθμευση οχημάτων 

2. Προστασία των πιο ευαίσθητων μετακινήσεων από προβλήματα οδικής 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ενθάρρυνση των 
μετακινήσεων με εναλλακτικά μέσα 

3. Προστασία του μνημείου από τα περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα που 
προκαλεί η μηχανοκίνητη μετακίνηση 

 

 Αναβάθμιση των υποδομών κίνησης πεζών 
Υιοθετείται για τα ευαίσθητα σημεία στις Καμάρες η φιλοσοφία και η αρχή του 
κοινού χώρου. Μία βασική διάταξη της φιλοσοφίας αυτής είναι το επίπεδο 
οδόστρωμα 

 Πεζοδρόμηση της οδού Πιπίνου και αναδιάταξη του 
χώρου στάθμευσης 

 Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων δημοσίων 
ποδηλάτων 

 Προτάσεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή των 
Καμαρών 

Στη Β φάση θα αναλυθούν σε σχετικά μεγαλύτερη έκταση προτάσεις όπως: 
o Η διαμόρφωση του κόμβου της πλατείας Νικοτσάρα 
o Η διαμόρφωση της οδού Νυρεμβέργης από το ύψος του Νοσοκομείου 

ως τις Καμάρες και της οδού Παλιού Υδραγωγείου που λειτουργεί ως 
δίδυμο μονοδρόμων 

o Η διαμόρφωση της οδού Κίμωνος στη συμβολή της με την οδό Παλιού 
Υδραγωγείου 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

Δεν αναφέρονται πηγές χρηματοδότησης. 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 
Δήμος Καβάλας – Πόλη της Καβάλας 

8 Στάδιο υλοποίησης -:- 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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1 
Υιοθέτηση αρχών 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 

Οι προτάσεις της κυκλοφοριακής μελέτης εναρμονίζονται με τις βασικές αρχές τις 
βιώσιμης κινητικότητας. Η ένταξη ποδηλατοδρόμου, οι προεκτάσεις πεζοδρομίων 
και οι πεζοδρομήσεις προάγουν την ασφαλή και άνετη κίνηση των ήπιων μορφών 
μετακίνησης. Γενικότερες αναδιαμορφώσεις στην ευρύτερη περιοχή συμβάλουν 
στη προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

2 
Στόχοι/ δράσεις 

αστικής 
κινητικότητας 

Α. Αναβάθμιση του ανοιχτού δημόσιου χώρου στην περιοχή των Καμαρών με 
αντιμετώπιση μέρους των παραμέτρων κινητικότητας που προκαλούνται από την 
κίνηση και στάθμευση οχημάτων 
Β. Προστασία των πιο ευαίσθητων μετακινήσεων από προβλήματα οδικής 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ενθάρρυνση των μετακινήσεων 
με εναλλακτικά μέσα 
Γ. Προστασία του μνημείου από τα περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα 
που προκαλεί η μηχανοκίνητη μετακίνηση 

3 
Σύγκρουση/ 

συμφωνία στόχων/ 
παρεμβάσεων 

Οι προτάσεις για την κινητικότητα ακολουθούν τις αρχές των ΣΒΑΚ 

4 
Αξιοποίηση 
δεδομένων 

Οι κυκλοφοριακές μετρήσεις είναι (2011) και χρειάζονται επικαιροποίηση. Μεγάλο 
τμήμα των προτάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στο ΣΒΑΚ. Οι τρεις 
κυκλοφοριακές μελέτες μπορούν να αναλυθούν για την διαχρονική εξέλιξη της 
κυκλοφορίας 

 

 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Καβάλας 

Το παρόν κείμενο σχεδιασμού αποτελεί ένα πλάνο δράσεων του Δήμου Καβάλας για τον 

εξορθολογισμό της κατανάλωσης ενέργεια και την αειφόρο λειτουργία των κτηρίων και των 

δραστηριοτήτων της πόλης 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 Κατηγορία Σχέδιο Δράσης 

2 Τίτλος ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

3 Αντικείμενο Ενέργεια 

4 Έτος εκπόνησης 2012 

5 
Πεδίο εξέτασης/ 

εφαρμογής 
Δήμος Καβάλας 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Πλαίσιο εκπόνησης 

μελέτης 

1. Δέσμευση από το Σύμφωνο των Δημάρχων,  
2. ο Δήμος είναι εθελοντικά δεσμευμένος για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας της περιοχής ευθύνης του Δήμου,  
3. συνεισφορά στη μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής,  
4. μείωση κατά 20% έως το 2020 των εκπομπών CO2 σε σχέση με τα επίπεδα 
εκπομπών του 2011 

2 
Μέθοδοι/Εργαλεία 

υλοποίησης 

Ενεργειακή ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, ενεργειακή επιθεώρηση κτιριακού 
αποθέματος Δήμου,  1.αξιοποίηση δεδομένων από την απογραφή του ανθρακικού 
αποτυπώματος του έτους βάσης (2011), 2. ορίζοντα συγκεκριμένες και 
εφαρμόσιμες δράσεις μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, 3. 
ποσοτικοποιούνται τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την 
εφαρμογή δράσεων, 4. ορίζονται το πλαίσιο, οι οργανωτικές δομές, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς και οι στόχοι που σχετίζονται με την ανάπτυξη, εφαρμογή και 
έλεγχο της πορείας του ΣΔΑΕ 

3 
Ταυτότητα 
δεδομένων 

Οι διαθέσιμες πληροφορίεςστο εξεταζόμενο κείμενο είναι: 

Εκτίμηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για το Δήμο, Εκτίμηση 
εξοικονόμησης CO2 που απορρέει από την εφαρμογή των δράσεων, συνολική 
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κατανάλωση του Δήμου Καβάλας ανά είδος ενέργειας και ανά τομέα, 
αποτελέσματα ενεργειακών επιθεωρήσεων (φύλλα αναφοράς), επιτυχημένες 
πρακτικές και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται διεθνώς σε 
τομείς του δημοσίου τομές όπως σε κτίρια και εγκαταστάσεις, στον 
τριτογενή/οικιακό τομέα, στο δημοτικό φωτισμό, στις μεταφορές και στις δημόσιες 
προμήθειες (σ.171), δείκτες ελέγχου πορείας ΣΔΑΕ (σ.219) και λογισμικό-εργαλείο 
που αναπτύχθηκε για τον αυτόματο υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος 
και έλεγχο των δεικτών (e-Tool) 

4 
Συμπεράσματα 

μελέτης 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν για το σχέδιο δράσεις είναι: 

 το μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπών στον Δήμο προέρχεται από την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (64%), 

  στους επιμέρους τομείς αξιολόγησης -- οι κατοικίες (42%), τα κτίρια του 
τριτογενούς τομέα (30%) και οι ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές (22%)-- , 

  η έρευνα για την ενεργειακή συμπεριφορά υπέδειξε μια ικανοποιητική στάση 
των κατοίκων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προθυμία για λήψη 
περαιτέρω δράσεων 

  στον τομέα των μεταφορών η πλειοψηφία των καταναλώσεων προέρχεται 
από τις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές (97%) -  μόλις το 3% οφείλεται στις 
δημοτικές και δημόσιες συγκοινωνίες ,  

 Εντοπίστηκαν οι οδοί που εμφανίζουν υψηλότερους κυκλοφοριακούς φόρτους 

5 

Προτεινόμενες 
δράσεις/ 

παρεμβάσεις/ 
στόχοι 

Άξονας προτεραιότητας η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες και 
τον τριτογενή τομέα ,  δόθηκε βαρύτητα στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων των 
εφαρμογών με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων  
ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: μείωση κατά 20% έως το 2020 των εκπομπών CO2 εντός των 
εξεταζόμενων ορίων του Δήμου σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 2011  
Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν:  
1. Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Δήμου μέσω της μείωσης των 
εκπομπών CO2 , 
2. ανάδειξη της περιβαλλοντικής συνείδησης του Δήμου, 
3. εξοικονόμηση οικονομικών οφελών από την ελάτωση χρήσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και ορυκτών καυσίμων, 
4. πρόσβαση σε ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές χρηματοδότησης, 
5. δημιουργία μιας ομάδας εξωτερικών και εσωτερικών ειδικών συνεργατών για 
σχετικά θέματα του Δήμου, 
6. ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασιών με άλλους Δήμους, 
Πανεπιστήμια, ομάδες ειδικών που συνεισφέρουν στη βελτίωση του Δήμου σε 
περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα. 

6 
Χρηματοδότηση 
παρεμβάσεων 

Συνολικό κόστος εφαρμογής συνόλου των δράσεων: €4.248.000 
Για κάθε κατηγορία εφαρμογής το κόστος είναι :  
1. Δημοτικά κτίρια/εγκαταστάσεις : 1.093.000€ (πηγή : ίδιοι πόροι/εθνικές 
πρωτοβουλίες),  
2. Δημοτικός φωτισμός : 1.135.000€ (πηγή: ίδιοι πόροι/ στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, 
 3. Οικιακός/Τριτογενής τομέας : 255.000€ (πηγή:  ίδιοι πόροι/εθνικές 
πρωτοβουλίες/ στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων),  
4. Οχήματα : 1.235.000€ (πηγή:  ίδιοι πόροι/εθνικές πρωτοβουλίες/ στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων),  
5.Μεταφορές : 150.000€ (πηγή : πηγή:  ίδιοι πόροι/εθνικές πρωτοβουλίες), 
6.Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : 380.000€ (πηγή:  ίδιοι πόροι/εθνικές 
πρωτοβουλίες/ στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων) 

7 
Δίκτυο 

εμπλεκόμενων 

Δήμος Καβάλας: πληροφόρηση φορέων, έγκριση ΣΔΑΕ, αναζήτηση 
χρηματοδότησης, έλεγχος πορείας ΣΔΑΕ, εκπαίδευση εργαζομένων, εφαρμογή 
δράσεων κτλ. . Η οργανωτική δομή απαρτίζεται από 3 διακριτές ομάδες: 1. 
Κατευθυντήρια επιτροπή ( ανώτεροι διαχειριστές του Δήμου), σκοπός της η 
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θέσπιση στρατηγικών στόχων, η παροχή της απαραίτητης πολιτικής στήριξης της 
διαδικασίας και λήψη των τελικών αποφάσεων, 2. Επιτροπή Σχεδίου Δράσης ( 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες), σκοπός της η 
ανάπτυξη, ο συντονισμός και ο έλεγχος των διεργασιών για την επιτυχή εκπόνηση 
του ΣΔΑΕ ,3. Ομάδα Εργασίας ( τεχνικό προσωπικό του Δήμου και εξωτερικοί 
συνεργάτες που εξειδικεύονται στην εκπόνηση συγκεκριμένων δράσεων του ΣΔΑΕ 
(ενδεικτικά παραδείγματα ομάδων εργασίας είναι ερευνητικές ομάδες από 
πανεπιστήμια, τεχνικά γραφεία κτλ.) Παραδείγματα εμπλεκόμενων φορέων στο 
ΣΔΑΕ για τον Δήμο Καβάλας είναι : η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, 
παραγωγοί και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, χρηματοδοτικοί εταίροι (π.χ. τράπεζες), φορείς συγκοινωνιών του Δήμου, 
τοπικά πανεπιστήμια, εκπρόσωποι περιφερειακών αρχών, ΜΚΟ, 
Σύμβουλοι/επιστήμονες/τεχνικοί, τοπικοί φορείς και σύλλογοι, κάτοικοι με ειδικές 
γνώσεις σε θέματα που άπτονται του ΣΔΑΕ. 

8 Στάδιο υλοποίησης 

Για να επιτευχθεί ο κύριος στόχος , ο Δήμος έχει ήδη προβεί στις παρακάτω 
ενέργειες : 1. υπογραφή Συμφώνου των Δημάρχων, 2. εκπόνηση μελέτης 
υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος με έτος βάσης το 2011, 3.σύνταξη 
ΣΔΑΕ, 4.εποπτική ενεργειακή επιθεώρηση των δημοτικών κτιρίων, 5. εκπόνηση 
έρευνας που αφορά την δημιουργία ενός ενεργειακού προφίλ της συμπεριφοράς 
των δημοτών, 6. ενημέρωση-ευαισθητοποίηση πολιτών του Δήμου με την 
πραγματοποίηση σχετικών ημερίδων, δημοσιεύσεων στον τύπο και την διανομή 
φυλλαδίων 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Υιοθέτηση αρχών 

βιώσιμης 
ανάπτυξης 

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα: μείωση της ρύπανσης από τις μεταφορικές 
δραστηριότητες, χρήση ανανεώσιμων και μη φυσικών πηγών (βιοαέριο, 
ηλεκτροκίνηση κτλ.) , οικονομική βιωσιμότητα: λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος, τιμολόγηση του συστήματος μεταφορών - οριακό 
κοινωνικό κόστος της επιλογής του κάθε χρήστη που αντικατοπτρίζει τις 
διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε μέσου 

2 
Στόχοι/ δράσεις 

αστικής 
κινητικότητας 

Δράσεις μείωσης εκπομπών που οφείλονται στον τομέα των μεταφορών :  

 Διενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου για το ecodriving 
και την χρήση ΜΜΜ, προώθηση εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, 

  αντικατάσταση  βαρέων οχημάτων πετρελαίου με οχήματα φυσικού αερίου,  
αντικατάσταση βενζινοκίνητων οχημάτων με υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα  

Συγκεκριμένα για τις μεταφορές:  
1. Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση οδηγών για τα πλεονεκτήματα των νέων τύπων 
οχημάτων με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, της οικολογικής οδήγησης και της 
μειωμένης χρήσης των οχημάτων για μικρές αποστάσεις εντός της πόλης,  
2. Διευρεύνηση και υλοποίηση δράσεων για την αύξηση χρήσης των δημόσιων 
συγκοινωνιών και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς,  
3. προώθηση των εθνικών πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την 
μείωση των εκπομπών CO2 από τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές. 

3 
Σύγκρουση/ 

συμφωνία στόχων/ 
παρεμβάσεων 

Το σχέδιο συμφωνεί στην πλειοψηφία των παρεμβάσεων που προτείνει με πιθανές 
προτάσεις του ΣΒΑΚ. 
Για την αύξηση χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών και εναλλακτικών μέσων 
μεταφοράς προτείνονται δράσεις όπως :  
1. δημιουργία δικτύων κίνησης πεζών σε τοπικό επίπεδο που συνδέουν τις τοπικές 
χρήσεις με τις περιοχές κατοικίας που τις περιβάλλουν,  
2. δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων που συνδέει τις κύριες τοπικές χρήσεις με 
βασικά σημεία μεταφορών της πόλης και τα τοπικά κέντρα με το κέντρο του 
Δήμου,  
3. αναβάθμιση της Δημοτικής Συγκοινωνίας ώστε να προσφέρει υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης,  
4. εγκατάσταση και χρήση υποδομών ποδηλάτων ή ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων 
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για τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, 
 5. αγορά δημόσιων ποδηλάτων για χρήση από τους υπαλλήλους του Δήμου,  
6. επιδότηση τιμής αγοράς ποδηλάτων από τους κατοίκους της πόλης,  
7. έλεγχο της στάθμευσης στο κέντρο ή και άλλες περιοχές και δημιουργία θέσεων 
στάθμευσης ή άλλων κινήτρων για οχήματα υβριδικά, ηλεκτρικά κ.α. 

4 
Αξιοποίηση 
δεδομένων 

Κεφάλαιο 8 : επιτυχημένες πρακτικές και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που 
εφαρμόζονται διεθνώς σε τομείς του δημοσίου τομέα : οχήματα και μεταφορές 
σ.178-183 και προτεινόμενες δράσεις συγκεκριμένα για το Δήμο Καβάλας : 
σελ.196-199, επιπλέον δράσεις που έχουν επιτυχημένα υλοποιηθεί από άλλες 
πόλεις και δήμους (σ.203) : πράσινοι χώροι στάθμευσης, χρήση διαπερατών 
υλικών, μειωμένη τιμή στάθμευσης κ.ά. 
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Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

Για την διεξαγωγή της Αυτοαξιολόγησης εφαρμόζονται .δυο (2) εργαλεία που αποτελούν 

παράγωγά έρευνας από ευρωπαϊκά προγράμματα. Το πρώτο εργαλείο αφορά την 

αξιολόγηση ενός αντιπροσωπευτικού υφιστάμενου κειμένου που αφορά την αστική 

κινητικότητα, ενώ το δεύτερο εργαλείο αποδίδει μια γενικότερη εικόνα της υφιστάμενης 

κατάστασης ενός συστήματος αστικής κινητικότητας. 

 Εργαλείο CH4LLENGΕ: 

Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου βασίστηκε στα πορίσματα του ευρωπαϊκού 

ερευνητικού έργου CH4LLENGΕ και εξειδικεύθηκε και τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να 

προσαρμοστεί στο επιχειρησιακό πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δ. Καβάλας. Αποτελείται 

από 100 ερωτήσεις κλειστού τύπου (ΝΑΙ/ΟΧΙ) και αξιολογεί τον εφαρμοζόμενο στρατηγικό 

σχεδιασμό για τα ζητήματα αστικής κινητικότητας και την ταύτιση-ή μη- αυτού με τις αρχές 

σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από εννιά (9) κατηγορίες ερωτήσεων. Κάθε κατηγορία 

αναφέρεται και σε μία ξεχωριστή πτυχή των ΣΒΑΚ, όπως αυτές ορίζονται στον "κύκλο του 

ΣΒΑΚ" (κεφάλαιο 2). Δεκατρείς (13) από τις 100 ερωτήσεις του χαρακτηρίζονται ως 

“Ερωτήσεις Θεμελίωσης” και προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα υπό εξέταση σχέδιο αστικής 

κινητικότητας ως ΣΒΑΚ, θα πρέπει να απαντηθούν όλες με «ΝΑΙ». Δεκαπέντε (15) από τις 

100 ερωτήσεις αποτελούν “Ερωτήσεις Υπεροχής” και περιγράφουν ανεπτυγμένες πρακτικές 

οι οποίες ακολουθούνται από ευρωπαϊκές πόλεις που είναι πρωτοπόρες σε θέματα 

σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

Κάθε ερώτηση, εάν απαντηθεί με ΝΑΙ, συνεισφέρει έναν (1) βαθμό στη τελική βαθμολογία 

που προκύπτει μετά την άθροιση των αποτελεσμάτων όλων των ερωτήσεων που έχουν 

απαντηθεί. Έτσι προκύπτει η συνολική βαθμολογία του υφιστάμενου σχεδίου αστικής 

κινητικότητας. Βάσει αυτής της βαθμολογίας και των απαντήσεων στις ερωτήσεις, γίνεται η 

αξιολόγηση του υφιστάμενου σχεδιασμού και ο βαθμός της συμμόρφωσης των πρακτικών 

του με τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.   

 Εργαλείο Advance: 

Το δομημένο ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης του συστήματος αστικής κινητικότητας 

βασίστηκε στα πορίσματα του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ADVANCE και το 

περιεχόμενο του εξειδικεύθηκε και τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε να προσαρμοστεί στο 

επιχειρησιακό πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας. Η χρήση του 

ερωτηματολογίου επιτρέπει την αξιολόγηση: (α) των δυνατών και αδύνατων σημείων των 

διαφορετικών πτυχών του συστήματος αστικών μετακινήσεων και (β) του εφαρμοζόμενου 

σχεδίου και της πολιτικής για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, από την ομάδα εμπλεκόμενων, 

στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, φορέων.  

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο εξετάζονται πέντε (5) Πεδία Σκοπού και οκτώ (8) Πεδία 

Δράσης. Τα Πεδία Σκοπού αξιολογούν τις υφιστάμενες ή υπό υλοποίηση πολιτικές 

κινητικότητας στην περιοχή, ως προς τις κατηγορίες που παρουσιάζονται στο διάγραμμα της 

Εικόνας Α.1.2. Τα Πεδία Δράσης: εξετάζουν σε ποιο βαθμό έχουν εφαρμοστεί μέτρα για τη 

βελτίωση όλων των κύριων πτυχών της αστικής κινητικότητας. Οι κατηγορίες των Πεδίων 

Δράσης παρουσιάζονται στην εικόνα Α.1.3. 
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Εικόνα Α.1.2: Οι κατηγορίες πεδίων σκοπού που εξετάζονται στο εργαλείο Advance 

 
Εικόνα Α.1.3: Οι κατηγορίες πεδίων δράσεις που εξετάζονται στο εργαλείο Advance 

Από την περιγραφή του εργαλείου Advance γίνεται σαφές ότι τα πεδία Σκοπού είναι εκείνα 

που αφορούν την αυτό αξιολόγηση του υφιστάμενου σχεδιασμού και των κειμένων 

πολιτικής. Το συγκεκριμένο τμήμα του εργαλείου πρόκειται να αναπτυχθεί στο παρόν 

παραδοτέο, Η αυτό-αξιολόγηση των πεδίων δράσης, τα οποία αφορούν το αντιλαμβανόμενο 

επίπεδο λειτουργίας των χαρακτηριστικών του συστήματος αστικής κινητικότητας, πρόκειται 

να γίνει με την συμμετοχή των φορέων του ΣΒΑΚ στο πλαίσιο της Α΄ Διαβούλευσης και τα 

αποτελέσματα του θα συμπεριληφθούν στο παραδοτέο Β1. 

Αποτελέσματα Αξιολόγησης 

Τα αποτελέσματα παρατίθενται σε αντιστοιχία με τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκαν: 

 Εργαλείο CH4LLENGΕ: 

Το εργαλείο Challenge λαμβάνει ως κείμενο αναφοράς την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας, «Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη – τουριστικός 

προορισμός αριστείας».. Το συγκεκριμένο κείμενου στρατηγικού σχεδιασμού επιλέχθηκε 

διότι αποτελεί το πιο πρόσφατο και πλήρες αντικείμενο σχεδιασμού που υπάρχει διαθέσιμο 

για την περιοχή της Καβάλας.  

Οι απαντήσεις που έδωσε η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ στο εργαλείο Challenge 

παρουσιάζονται στο παράρτημα Α. 

Τα αποτελέσματα από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αυτό-αξιολόγησης  

Προϋποθέσεις

Όραμα & στρατηγική

Οργάνωση

Υλοποίηση

Έλεγχος & αξιολόγηση

Διαχείριση στάθμευσης

Σχεδιασμός  & διαμόρφωση τοπίου, οδών και μέτρων ήπιας κυκλοφορίας

Πεζή μετακίνηση

Ποδηλασία

Δημόσιες συγκοινωνίες

Μέτρα σχετικά με την χρήση οχημάτων

Διαχείριση κινητικότητας
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 Ο υφιστάμενος σχεδιασμός αστικής κινητικότητας του Δήμου Καβάλας 

βαθμολογήθηκε με 48 βαθμούς στο σύνολο των 100. 

 Από το σύνολο των δεκατριών (13) ερωτήσεων θεμελίωσης, οι οποίες περιγράφουν 

βασικές προϋποθέσεις ενός ΣΒΑΚ, απαντήθηκαν με ΝΑΙ οι εννιά (9). 

 Από το σύνολο των δεκαπέντε (15) ερωτήσεων υπεροχής, οι οποίες περιγράφουν 

πρακτικές σχεδιασμού που υιοθετούνται από ανεπτυγμένες στον συγκεκριμένο τομέα 

πόλεις, οι 7 (7) ερωτήσεις απαντήθηκαν με ΝΑΙ. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι ο Δήμος έχει λάβει γενικά υπόψη του 

ορισμένες αρχές βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις διαδικασίες εκπόνησης κειμένων 

στρατηγικής. Ωστόσο, ο Δήμος δε διαθέτει ως σήμερα ένα σχέδιο αστικής κινητικότητας που 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ΣΒΑΚ και βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο όσον αφορά το 

σχεδιασμό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την 

βαθμολογία του Δήμου ανά τομέα αξιολόγησης. 

Πίνακας Α1.3. Αποτελέσματα εργαλείου αυτό-αξιολόγησης υφιστάμενου σχεδιασμού 

Στάδια Σχεδιασμού Βαθμός 
Μέγιστη 

Τιμή 

1. Καθορισμός προοπτικών για ένα επιτυχημένο ΣΒΑΚ 11 12 

2. Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης και του σκοπού του πλάνου 5 9 

3. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας και ανάπτυξη σεναρίων 2 16 

4. Ανάπτυξη κοινού οράματος και συμμετοχή πολιτών 2 5 

5. Καθορισμός προτεραιοτήτων και μετρήσιμων στόχων 4 6 

6. Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων 9 28 

7. Συμφωνία για σαφείς αρμοδιότητες και κατανομή χρηματοδότησης 5 6 

8. Ενσωμάτωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου 6 11 

9. Υιοθέτηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 5 7 

49 100 

Χαρακτηριστικά ΣΒΑΚ   

Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο υλοποίησης 12 17 

Συμμετοχική προσέγγιση 12 16 

Ισορροπημένη προσέγγιση όλων των μέσων μεταφοράς 4 17 

Τομεακή, κάθετη και χωροταξική ενσωμάτωση 9 16 

Αξιολόγηση υφιστάμενης και μελλοντικής απόδοσης & ανάλυση κόστους-οφέλους 4 18 

Έλεγχος, αναθεώρηση σχεδιασμού και αναφορά 8 16 

49 100 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα Α1.3, σημαντικό έλλειμα παρατηρείται στον ανάλυσης της 

υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας και στην ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων καθώς 

και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων. Τα αποτελέσματα αυτά σχετίζονται 

με την φύση του εξεταζόμενου στρατηγικού σχεδίου, της οποίας το αντικείμενο δεν σχετίζεται 

αμιγώς με την αστική κινητικότητα. Αντιθέτως, οι τομείς που αφορούν την συμμετοχική 

προσέγγιση και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου οράματος εμφανίζουν 

πληρέστερα χαρακτηριστικά. 
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 Εργαλείο Advance: 

Τα αποτελέσματα των πεδίων σκοπού του έργου Advance που αφορούν την ευρύτερη 

εικόνα του υφιστάμενου σχεδιασμού για την πόλης της Καβάλας, παρουσιάζονται στο 

διάγραμμα τις εικόνας Α1.4. Το εν λόγω διάγραμμα αποτυπώνει έναν μέσο όρο εκτιμήσεων 

για κάθε τομέα αξιολόγησης (Μ1 έως Μ5).Ο κάθε τομέας αποτελείται από μία ή 

περισσότερες ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων εκτιμήθηκαν από την ομάδα 

υποστήριξης του ΣΒΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των κειμένων σχεδιασμού που 

πραγματοποιήθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εργαλείο αξιολογούνται ποιοτικές 

παράμετροί με την χρήση τακτικών μεταβλητών, για τις οποίες η χαμηλότερη βαθμίδα 

λαμβάνει την τιμή 0 και η υψηλότερη την τιμή 4 κατά περίπτωση. 

 
Εικόνα Α1.4: Αποτελέσματα αξιολόγησης Advance για την Καβάλα– Πεδία Σκοπού 

Από το διάγραμμα της εικόνας Α1.4 εξάγονται συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του 

υφιστάμενου σχεδιασμού που σχετίζεται με το σύστημα αστικής κινητικότητας της Καβάλας. 

Σημαντικό έλλειμα παρατηρείται στις περισσότερες κατηγορίες με εντονότερο στις δράσεις 

ελέγχου και αξιολόγησης του σχεδιασμού. Τα υφιστάμενα σχέδια και οι μελέτες συνήθως δεν 

περιλαμβάνουν δείκτες παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των μέτρων, αλλά δείκτες 

απόδοσης που αφορούν την υλοποίησης τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμα και 

για όσα σχέδια περιλαμβάνουν δείκτες ελέγχου, δεν διατυπώνεται σαφές πλάνο 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησης του ίδιου του σχεδίου.  

Η κατηγορία που αφορά τις προϋποθέσεις του σχεδιασμού έχει την υψηλότερη βαθμολογία. 

Η συγκεκριμένη κατηγορία σχετίζεται με τις προϋποθέσεις που πρέπει να επικρατούν για 

έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό. Εξετάζει παραμέτρους στον υφιστάμενο σχεδιασμό, όπως 

δέσμευση για βιωσιμότητα, εναρμονισμός με υπερκείμενο σχεδιασμό και συνθήκες 

αναγνώρισης των προβλημάτων. 
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Α.1.2 Έκθεση αποτελεσμάτων αποτύπωσης & αξιολόγησης διαδικασιών 

σχεδιασμού, ανθρώπινου δυναμικού & πόρων  

Αντικείμενο του μέρους αυτού είναι εκτός από την αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού 

του Δήμου αναφορικά με θέματα αστικής κινητικότητας, η επάρκεια των πόρων στη 

διαδικασία εκπόνησης σχεδίων (ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικοί).  

Αξιολόγηση υφιστάμενων διαδικασιών σχεδιασμού: Με τη διαδικασία αυτή εντοπίζονται τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υφιστάμενων διαδικασιών και πολιτικών του ΟΤΑ σε 

σχέση με την υλοποίηση πρακτικών σχεδιασμού με γνώμονα τη βιώσιμη κινητικότητα. Η 

διερεύνηση των θεσμικών/διοικητικών/νομικών εμπόδιων είναι απαραίτητη για την εξέλιξη 

της έρευνας. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται σε αρχικό επίπεδο ορισμένα αδύνατα και 

δυνατά σημεία της περιοχής, καθώς και τα περιθώρια για τη βελτίωση των διαδικασιών 

σχεδιασμού του.  

Ο Δήμος Καβάλας την τελευταία δεκαετία έχει προχωρήσει σημαντικά στο επίπεδο του 

στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στην υφιστάμενη περίοδο, ο Δήμος διαθέτει: 

 Δύο επιχειρησιακά σχέδια τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο για να αποτιμήσει τον σχεδιασμό του και την 

αποτελεσματικότητα του. 

 Ένα σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της πόλης, το 

οποίο περιλαμβάνει μέτρα για όλους του τομείς της βιωσιμότητας και ενσωματώνει 

τεχνικές συμμετοχικού σχεδιασμού στις διαδικασίες εκπόνησης του 

 Ένα στρατηγικό σχέδιο για την λειτουργία του Λιμένα της πόλης  

 Πληθώρα μελετών που εξειδικεύουν και αντιμετωπίζουν ζητήματα επί του δικτύου. 

Λαμβάνοντας υπόψη, την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 

Καβάλας και την προκήρυξη του νέου Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του Δήμου Καβάλας, το 

οποίο αναμένεται να εξετάσει χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά του Δήμου, 

γίνεται αντιληπτή η πληρότητα του Δήμου σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού μέσα στα 

επόμενα έτη. Το παραπάνω χαρακτηριστικό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς 

επιτρέπει στους επόμενους μελετητές να έχουν ολιστική εικόνα της πόλης και να 

πετυχαίνουν έναν πιο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό 

Σχετικά με τον υφιστάμενο σχεδιασμό για το σύστημα αστικής κινητικότητας, η διαδικασία 

ανάλυσης και αξιολόγησης ανέδειξε ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται χρίζουν 

ανανέωσης και η συλλογή δεδομένων θα πρέπει να επεκταθούν στο πολεοδομικό 

συγκρότημά και στις εισόδους τις πόλης. Αντίστοιχα, δεν εντοπίστηκαν έρευνες των 

χαρακτηριστικών ή των προτιμήσεων των μετακινουμένων για την πόλη της Καβάλας. Όσον 

αφορά τα προτεινόμενα μέτρα σε επίπεδο στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, 

υπάρχει έλλειμα σχετικά με τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων των μέτρων στο δίκτυο και τις 

επιλογές των μετακινουμένων.  

Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε θέση να αξιοποιήσει τον υφιστάμενο 

σχεδιασμό και να λειτουργήσει συμπληρωματικά με έρευνες, μετρήσεις και την ανάπτυξη 

κυκλοφοριακού υποδείγματος για την εκτίμηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων 

μέτρων. Η εισαγωγή του συμμετοχικού σχεδιασμού σε ένα σχέδιο με αποκλειστικό 
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αντικείμενο την αστική κινητικότητα εφαρμόζεται για πρώτη φορά μέσα από τις διαδικασίες 

εκπόνησης του ΣΒΑΚ. 

Η διερεύνηση των θεσμικών/διοικητικών/νομικών εμπόδιων δεν ανέδειξε σημαντικά 

ζητήματα που να συνδέονται με την εκπόνηση του σχεδίου, με εξαίρεση την διαδικασία 

έγκρισης του. Από την διερεύνηση εκτιμάται ότι τριβές διοικητικού, νομικού και θεσμικού 

χαρακτήρα ενδεχομένως να υπάρξουν στην υλοποίηση του σχεδίου, ιδιαίτερα για μέτρα 

κινητικότητας που περιλαμβάνουν την από κοινού υλοποίηση με φορείς ή υπερκείμενους 

ΟΤΑ. 

Πόροι ανθρώπινου δυναμικού: Η αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων ανέδειξε ότι μια ομάδα 

έργου τεσσάρων (4) έως οκτώ (8) ατόμων θα είναι σε θέση να διαχειριστεί τις απαιτήσεις του 

έργου. Σημαντικό χαρακτηριστικό για την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού είναι η ομάδα 

έργου είναι να αποτελείται από εκπροσώπους που προέρχονται από όσο το δυνατόν 

περισσότερες Υπηρεσίες του Δήμου. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του ΣΒΑΚ, καθώς 

επίσης και οι τρεις (3) τομείς της βιωσιμότητας, απαιτούν την εμπλοκή προσωπικού με 

κατάρτιση σε οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και σαφώς συγκοινωνιακό αντικείμενο. 

Η επιλογή στελεχών από διαφορετικές υπηρεσίες επιτρέπει την απαιτούμενη εκτίμηση των 

προτάσεων του ΣΒΑΚ στις δραστηριότητες κάθε υπηρεσίας και εξασφαλίζει την εύκολη 

αποφυγή αντιθέσεων μεταξύ υφιστάμενων πρωτοβουλιών και σχεδιαζόμενων μέτρων. 

Από την διαδικασία αξιολόγησης των διαθέσιμων πόρων, αναδείχθηκε η ανάγκη 

αξιοποίησης ενός ειδικού συνεργάτη για την διαμόρφωση της ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ Δ. 

Καβάλας (η οποία αποτελεί απαιτούμενο από το άρθρο 22 του Νόμου 4599/19) και για την 

υποστήριξη στις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού. 
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Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης 

Challenge 

  



 

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

 

40 Δήμος Καβάλας  
 

Εισαγωγή 

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης είναι ένα ερωτηματολόγιο 100 ερωτήσεων, το οποίο εξετάζει 

τον υπάρχοντα σχεδιασμό και την ταύτιση -ή μη- αυτού με τις αρχές σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ 

(Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας).   

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 100 ερωτήσεις Ναι και Όχι, οι οποίες συνεισφέρουν έναν 

βαθμό στη τελική βαθμολογία που προκύπτει στο τέλος του ερωτηματολογίου.  

13 από τις 100 ερωτήσεις είναι “Ερωτήσεις Θεμελίωσης” και πρέπει να απαντηθούν όλες με 

Ναι, για να μπορέσει να χαρακτηριστεί ένα σχέδιο αστικής κινητικότητας, ΣΒΑΚ.  

15 από τις 100 ερωτήσεις αποτελούν “Ερωτήσεις Υπεροχής”. Οι ερωτήσεις υπεροχής, 

περιγράφουν ανεπτυγμένες πρακτικές, οι οποίες ακολουθούνται από πόλεις που είναι πρωτοπόρες 

σε θέματα σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

Στο τέλος του ερωτηματολογίου οι βαθμοί από κάθε ερώτηση αθροίζονται και προκύπτει η 

συνολική βαθμολογία του σχεδίου αστικής κινητικότητας. Βάση αυτής της βαθμολογίας και των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις, προκύπτει η αξιολόγηση του υφιστάμενου σχεδιασμού και ο βαθμός 

της συμμόρφωσης των πρακτικών του με τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.   

Σε αυτό το σημείο τονίζεται πως το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολογεί υφιστάμενα σχέδια 

κινητικότητας, τα οποία έχουν εκπονηθεί από τον Δήμο. Στις επόμενες ερωτήσεις με τον όρο Σχέδιο 

θα εννοείται το υφιστάμενο σχέδιο κινητικότητας του Δήμου, που είναι σε εφαρμογή.  
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Εργαλείο Αυτο-αξιολόγησης  

 

Προπαρασκευαστικές ερωτήσεις 

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες γενικές ερωτήσεις σχετικά με την πόλη σας. 

Α. Ποιο είναι το όνομα της πόλης για το οποίο συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο; 

ΚΑΒΑΛΑ 

 

Β. Ποιος είναι ο πληθυσμός της πόλης (βάση της γεωγραφικής περιοχής που θα καλύπτει το Σχέδιο) 

για την οποία συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο; 

□    κάτω από 50.000 κάτοικοι 

□    μεταξύ 50.000 και 100.000 κάτοικοι 

□    μεταξύ 100.000 και 200.000 κάτοικοι 

□    μεταξύ 200.000 και 400.000 κάτοικοι 

□    μεταξύ 400.000 και 600.000 κάτοικοι 

□    μεταξύ 600.000 και 1.000.000 κάτοικοι 

□    μεταξύ 1.000.000 και 2.000.000 κάτοικοι 

□    μεταξύ 2.000.000 και 4.000.000 

□    πάνω από 4.000.000 κάτοικοι 

Γ. Πόσα ΣΒΑΚ ή αντίστοιχα σχέδια κινητικότητας έχει ετοιμάσει η πόλη στο παρελθόν; 

□    Αυτό είναι το πρώτο 

□    Αυτό είναι το δεύτερο 

 □    Αυτό είναι το τρίτο 

□    Η πόλη έχει ετοιμάσει 4 ή παραπάνω ΣΒΑΚ στο παρελθόν 
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Βήμα 1: Καθορισμός προοπτικών για ένα επιτυχημένο ΣΒΑΚ 
Στην αρχή της διαδικασίας εκπόνησης ενός ΣΒΑΚ είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι προοπτικές 
που υπάρχουν για ένα επιτυχημένο ΣΒΑΚ. 
1. Έχετε δεσμευτεί επισήμως, οι αρχές της βιώσιμης κινητικότητας να αποτελούν την βάση του 
σχεδιασμού σας; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
2. Έχει ο δήμος ενισχύσει τη δέσμευσή του στην βιώσιμη αστική κινητικότητα, υπογράφοντας 
κάποιο σύμφωνο (π.χ. το Σύμφωνο των Δημάρχων) ή συμμετέχοντας σε κάποιο δίκτυο πόλεων (π.χ. 
CiViTAS); [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
3. Έχετε αναθεωρήσει-υιοθετήσει σχετικούς κανονισμούς και σχέδια βάση  ευρωπαϊκής εμπειρίας 
(εθνικό και κοινοτικό επίπεδο), τα οποία να έχουν επιπτώσεις στον υφιστάμενο σχεδιασμό σας; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
4. Έχετε λάβει υπόψη τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των υφιστάμενων τοπικών πρακτικών 
σχεδιασμού, σε σχέση με την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ; [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
5. Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια μεθοδολογία διαβούλεσης-αξιολόγησης με ειδικούς για την 
ανάλυση των δυνατών σημείων και αδυναμιών; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
6. Έχετε πραγματοποιήσει συγκριτική ανάλυση προσόντων και ικανοτήτων εντός του δήμου σας, με 
σκοπό να αναγνωρίσετε ανάγκες για περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα αστικής 
κινητικότητας; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
7. Έχετε αξιολογήσει τις πηγές χρηματοδότησης για την διαδικασία ανάπτυξης του Σχεδίου 
(υφιστάμενου); 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
8. Έχετε εξετάσει πώς το χρονικό πλαίσιο προετοιμασίας του Σχεδίου μπορεί να ευθυγραμμιστεί με 
την ανάπτυξη και εκτέλεση άλλων υφιστάμενων πολιτικών και στρατηγικών (π.χ. σχέδιο χρήσεων 
γης); [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
9. Έχετε ορίσει ένα χρονικό πλαίσιο για την προετοιμασία και την υλοποίηση του Σχεδίου; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
10. Έχετε αναγνωρίσει σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς, την επίδραση και τον αρχικό ρόλο τους, 
στην διαδικασία προετοιμασίας του Σχεδίου; [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
11. Έχετε πραγματοποιήσει ανάλυση δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. αξιολόγηση 
των στόχων, της δύναμης, των πόρων τους για σχεδιασμό); 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
12. Έχετε συμπεριλάβει εμπλεκόμενους φορείς που εντάσσονται στην κατηγορία ευάλωτων 
χρηστών στη διαδικασία του Σχεδίου; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
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Βήμα 2: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης και του σκοπού του 
σχεδίου 
Η διαδικασία ανάπτυξης πρέπει να είναι στα μέτρα της περιοχής ενδιαφέροντος. Αυτό 
περιλαμβάνει σαν σημαντικό βήμα τον ορισμό της γεωγραφικής σκοπιάς του σχεδίου, η οποία 
πρέπει να καλύπτει την αστική περιοχή ενδιαφέροντος. Συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και 
ενσωμάτωση πολιτικών είναι πεδία που πρέπει να τονιστούν σε αυτή τη φάση, η οποία πρέπει να 
ολοκληρωθεί με την συμφωνία σε ένα σχέδιο εργασίας. 
13. Έχει καθοριστεί διαδικασία συνεργασίας με όλες τις όμορες αρχές (π.χ. όμοροι δήμοι) στην 
γεωγραφική περιοχή κάλυψης του Σχεδίου; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
14. Καλύπτει το Σχέδιο την λειτουργική πόλη (την περιοχή με κύριες κυκλοφοριακές ροές), η οποία 
επεκτείνεται πέρα από διοικητικά όρια; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
15. Έχετε εσείς και οι όμορες διοικητικές αρχές συμφωνήσει σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες 
στην ανάπτυξη του Σχεδίου; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
16. Έχετε ιδρύσει μια ομάδα ανάπτυξης του Σχεδίου με συμμετοχή όλων των όμορων διοικητικών 
αρχών, με συναντήσεις σε τακτική βάση; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
17. Αναφέρεται το Σχέδιο σε πολιτικές και σχέδια, τα οποία ήδη υπάρχουν ή που αναπτύσσονται σε 
τοπικό επίπεδο; [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
18. Έχετε συμπεριλάβει τακτικά, φορείς που εκπροσωπούν τομείς σχετικούς με την κινητικότητα 
(π.χ. χρήσεις γης, περιβάλλον, υγεία); [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
19. Έχετε αναπτύξει στρατηγική συμμετοχής, που να προτείνει ένα μείγμα μορφών συμμετοχής στη 
διαδικασία ανάπτυξης του Σχεδίου; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
20. Έχετε δημιουργήσει μια ομάδα ανάπτυξης του Σχεδίου, η οποία ηγείται των διαδικασιών 
προετοιμασίας και παρακολούθησης της διαδικασίας ανάπτυξης; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
21. Έχετε καταστρώσει ένα προσχέδιο εργασιών για την διαδικασία σχεδιασμού, το οποίο να 
υποδεικνύει βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ευθύνες και ορόσημα; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
Βήμα 3: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης κινητικότητας και ανάπτυξη 
σεναρίων. 
Στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας για το Σχέδιο λαμβάνει χώρα η ανάλυση της υφιστάμενης 
κατάστασης κινητικότητας στην περιοχή μελέτης και η ανάπτυξη σεναρίων για πιθανές μελλοντικές 
καταστάσεις. Αυτό παρέχει την βάση για τον καθορισμό στόχων με ένα λογικό και διαφανή 
τρόπο.Σαν 1η δραστηριότητα απαιτείται μια εκτενής ανάλυση των προβλημάτων και των ευκαιριών 
στον τομέα των αστικών μεταφορών και αστικής κινητικότητας. Πρόκειται για ένα σημαντικό 
ορόσημο, καθώς συμβάλλει στην διαδικασία ανάπτυξης διαφορετικών σεναρίων. 
22. Έχετε διαγνώσει τα κύρια προβλήματα σχετιζόμενα με τις αστικές μεταφορές και την αστική 
κινητικότητα; [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
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23. Έχετε επιλέξει κατάλληλους δείκτες που να περιγράφουν την κατάσταση κινητικότητας στην 
περιοχή μελέτης και που να αντικατοπτρίζουν τους στόχους του σχεδίου; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
24. Έχετε αξιολογήσει την διαθεσιμότητα των υπαρχόντων δεδομένων, σχετιζόμενων με την 
ανάπτυξη σεναρίων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
25. Έχετε πραγματοποιήσει ανάλυση προβλημάτων μεταφοράς και κινητικότητας για κάθε μέσο 
μεταφοράς; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
26. Έχετε πραγματοποιήσει ανάλυση για την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες, στην απασχόληση και 
στην εκπαίδευση; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
27. Έχετε πραγματοποιήσει ανάλυση για την αξιοπιστία του χρόνου ταξιδιού και την συμφόρηση 
δικτύου (όλα τα μέσα); 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
28. Έχετε πραγματοποιήσει ανάλυση για την ασφάλεια (safety) και την προστασία (security), 
περιλαμβανομένης και της αντίληψής των χρηστών; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
29. Έχετε πραγματοποιήσει ανάλυση για την ποιότητα του αέρα και την ηχορύπανση 
συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης σημείων με έντονο πρόβλημα; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
30. Έχετε ιεραρχήσει τα αναγνωρισμένα προβλήματα; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
31. Το Σχέδιο περιγράφει μια κοινή προσέγγιση; (business as usual) 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
32. Περιγράφει το Σχέδιο εναλλακτικά σενάρια πολιτικής για να κατανοηθούν πιθανές συνέπειες 
διαφορετικών συνδυασμών μέτρων κινητικότητας και πολιτικών; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
33. Έχετε χρησιμοποιήσει ποιοτικές τεχνικές ανάλυσης (π.χ. μέσω κρίσης ειδικών) για να 
υποστηρίξετε την ανάπτυξη σεναρίων και την αξιολόγηση των επιδράσεών τους; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
34. Έχετε χρησιμοποιήσει κατάλληλες ποιοτικές τεχνικές και τεχνικές μοντελοποίησης κυκλοφορίας 
για την υποστήριξη της ανάπτυξης σεναρίων και την αξιολόγηση των επιδράσεών τους; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
35. Περιελάμβανε η ανάλυση των σεναρίων του Σχεδίου, έλεγχο της ελαστικότητας του συστήματος 
κινητικότητας σε σχέση με αναμενόμενα και μη αναμενόμενα γεγονότα στη περιοχή κάλυψης του 
Σχεδίου; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
36. Έχετε συζητήσει διαφορετικές πολιτικές σεναρίων και τις επιδράσεις τους με μια ομάδα κύριων 
εμπλεκόμενων φορέων; [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
37. Έχετε πληροφορήσει εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες σχετικά με τις διάφορες πολιτικές 
σεναρίων και τις επιδράσεις τους, προσκαλώντας τους να εκφράσουν τη γνώμη τους πάνω σε αυτά; 

□    ΝΑΙ  □    OXI  
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Βήμα 4: Ανάπτυξη κοινού οράματος και συμμετοχή πολιτών. 
Η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος είναι μια από τις κυριότερες διαδικασίες κάθε Σχεδίου. Παρέχει 
το υπόβαθρο για όλα τα επόμενα βήματα που θα ορίσουν στόχους και μέτρα. Το όραμα μπορεί να 
είναι το κατευθυντήριο στοιχείο, μόνο αν γίνει αποδεκτό μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων και 
πολιτών. Επομένως πρέπει να διαμορφωθεί από όλους τους εταίρους. 
38. Περιλαμβάνει το Σχέδιο ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την αστική κινητικότητα; [Ερώτηση 
Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
39. Έχετε αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την αστική κινητικότητα σε συνεργασία με μια 
ομάδα κύριων εμπλεκόμενων φορέων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
40. Εξηγεί το Σχέδιο, ποιο σενάριο εξυπηρετεί το όραμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και γιατί; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
41. Έχετε ενημερώσει φορείς και πολίτες σχετικά με την κατάστρωση του οράματος, δίνοντάς τους 
την ευκαιρία να παράσχουν την γνώμη και τις ιδέες τους; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
42. Έχετε δώσει τη δυνατότητα σε φορείς και πολίτες να λάβουν μέρος ενεργά στη διαδικασία 
ανάπτυξης του οράματος; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
 
Βήμα 5: Καθορισμός προτεραιοτήτων και μετρήσιμων στόχων 
Το όραμα αποτελεί μια σημαντική περιγραφή της επιθυμητής μελλοντικής κατάστασης. Πρέπει 
όμως να συγκεκριμενοποιηθεί από στόχους και μέτρα, τα οποία να απεικονίζουν την επιθυμητή 
αλλαγή. Τέλος, πρέπει αυτές οι αλλαγές να είναι μετρήσιμες. Αυτό απαιτεί την επιλογή μιας 
ομάδας στόχων οι οποίοι να επικεντρώνονται σε επιλεγμένους τομείς (δείκτες). 
43. Θέτει ξεκάθαρα το Σχέδιο συνολικούς σκοπούς; [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
44. Έχετε αξιολογήσει τους συνολικούς σκοπούς του Σχεδίου μαζί με μια ομάδα κύριων 
εμπλεκόμενων φορέων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
45. Έχετε ενημερώσει φορείς και πολίτες σχετικά με τους σκοπούς του Σχεδίου, δίνοντάς τους την 
ευκαιρία να παράσχουν τις ιδέες και τη γνώμη τους; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
46. Περιγράφει το Σχέδιο ένα σύνολο "Έξυπνων στόχων"; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
47. Επιτρέπουν οι στόχοι την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των σκοπών και 
αξιολογούνται βάση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των στόχων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
48. Έχετε εμπλέξει μια ομάδα κύριων εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία ανάπτυξης στόχων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
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Βήμα 6: Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων 1 
Η ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων αποτελεί τον πυρήνα του σχεδιασμού βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας. Μόνο καλά επιλεγμένα μέτρα θα εξασφαλίσουν ότι οι καθορισμένοι στόχοι 
μπορούν να επιτευχθούν. Η επιλογή των μέτρων θα πρέπει να βασίζεται σε συζητήσεις με τους 
βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, να εξετάσει την εμπειρία από άλλες περιοχές με παρόμοιες 
πολιτικές, να εξασφαλίζουν οικονομική βιωσιμότητα και να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των μέτρων. Ουσιαστικά, στο στάδιο αυτό, προσδιορίζονται 
μέτρα ως απάντηση στα ερωτήματα: τι, πώς, πού και πότε; 
49. Ξεκαθαρίζει το Σχέδιο πώς τα επιλεγμένα μέτρα θα συντελέσουν στην επίτευξη του 
συμφωνημένου οράματος, των σκοπών και των στόχων; [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
50. Έχετε συζητήσει την αναγνώριση και επιλογή μέτρων με μια ομάδα κύριων φορέων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
51. Έχετε ενημερώσει φορείς και πολίτες σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης και επιλογής 
μέτρων, προσκαλώντας τους να παράσχουν τις ιδέες και τη γνώμη τους; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
52. Έχετε δώσει τη δυνατότητα σε φορείς και πολίτες να εμπλακούν ενεργά στη συζήτηση των 
αναγνωρισμένων μέτρων; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
53. Δημόσιες Συγκοινωνίες: Προτείνει το Σχέδιο την βελτίωση της ποιότητας, ενσωμάτωσης και 
προσβασιμότητας των υπηρεσιών δημοσίων συγκοινωνιών; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
54. Δημόσιες Συγκοινωνίες: Το Σχέδιο περιλαμβάνει το πώς οι δημόσιες συγκοινωνίες θα πρέπει να 
λειτουργούν ως εσωτερικό στοιχείο όλων των σχετικών μορφών μετακινήσεων στην αστική 
περιοχή; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
55. Μη-μηχανοκίνητες μεταφορές: Ενσωματώνει το Σχέδιο, μέτρα υποδομών για την αύξηση της 
ελκυστικότητας των ποδηλάτων και της πεζής μετακίνησης; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
56. Μη-μηχανοκίνητες μεταφορές: Τα μέτρα υποδομής συμπληρώνονται από κανονιστικά, 
οργανωτικά αλλά και ήπια μέτρα; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
57. Ασφάλεια και προστασία: Παρουσιάζει το Σχέδιο μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και 
προστασίας σε όλα τα μέσα; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
58. Ασφάλεια και προστασία: Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας που προτείνει το Σχέδιο, 
αντιμετωπίζουν τις ειδικές ανάγκες ευάλωτων χρηστών; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
59. Οδικές μεταφορές: Στοχεύει το Σχέδιο στη βελτιστοποίηση της χρήσης της υφιστάμενης οδικής 
υποδομής; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
60. Οδικές υποδομές: Ερευνά το Σχέδιο την δυνατότητα να ανακατανεμηθεί τμήμα της οδικής 
υποδομής σε άλλα μέσα ή για άλλη δημόσια χρήση; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
61. Αστική εμπορευματική αλυσίδα: Παρουσιάζει το Σχέδιο μέτρα για την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της αστικής εμπορευματικής αλυσίδας και της παράδοσης εμπορευμάτων, 
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ενώ ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται μείωση σχετικών εξωτερικοτήτων (π.χ. εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, ρυπαντές, ηχορύπανση); 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
62. Αστική εμπορευματική αλυσίδα: Ορίζει το Σχέδιο, πώς πρέπει να εμπλακούν ιδιωτικοί και 
δημόσιοι φορείς στην ανάπτυξη και υλοποίηση κοινώς αποδεκτών μέτρων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
63. Διαχείριση κινητικότητας: Περιλαμβάνει το Σχέδιο, δράσεις διαχείρισης κινητικότητας που 
συντελούν σε μια αλλαγή προς περισσότερο βιώσιμα πρότυπα κινητικότητας (αντικατοπτρίζοντας 
τις ανάγκες πολιτών, εργαζομένων και σχολείων); 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
64. Διαχείριση κινητικότητας: Προβλέπει το Σχέδιο εκπαιδευτικές, προωθητικές και δράσεις 
ευαισθητοποίησης σε αναγνωρισμένες ομάδες στόχους, με αντικείμενο την συμπεριφορά βιώσιμης 
μετακίνησης; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
65. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών: Περιλαμβάνει το Σχέδιο μέτρα Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών;. 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
66. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών: Περιλαμβάνει το Σχέδιο, μέτρα Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών για σύνδεση συστημάτων μεταφορών (π.χ. μέσω πληρωμής και πληροφοριών σε 
πραγματικό χρόνο); 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
Βήμα 6: Ανάπτυξη αποτελεσματικών πακέτων μέτρων 2 
67. Έχετε επικοινωνήσει με άλλες πόλεις, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ή περισσοτέρων μέτρων που εξετάστηκαν προς περίληψη στο 
Σχέδιο; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
68. Έχετε στείλει εκλεγμένους αντιπροσώπους και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε άλλες πόλεις 
όπου τα προτεινόμενα μέτρα έχουν εφαρμοστεί; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
69. Έχετε εξετάσει τα προτεινόμενα μέτρα από την άποψη του κόστους και των σχετιζόμενων 
ωφελειών τους; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
70. Έχετε εκτιμήσει τα μακροπρόθεσμα κόστη των προτεινόμενων μέτρων (π.χ. κόστος 
συντήρησης); [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
71. Έχετε εκτιμήσει τα εξωτερικά κόστη και οφέλη σχετιζόμενα με την υλοποίηση των μέτρων και 
των πακέτων μέτρων; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
72. Έχετε εκτιμήσει, με χρήση μεθοδολογίας, κόστη και οφέλη όλων των μέσων μεταφοράς βάση 
μιας κοινής προσέγγισης; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
73. Έχετε συζητήσει την ανάπτυξη μέτρων σχετιζόμενων με τις δημόσιες μεταφορές και την 
διατροπικότητα, με παρόχους μεταφορών; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
74. Προτείνει το Σχέδιο συνδυασμό συγκεκριμένων πολιτικών μέτρων με σκοπό την επίτευξη 
καλύτερων αποτελεσμάτων; 
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□    ΝΑΙ  □    OXI 
75. Ενσωματώνει το Σχέδιο μέτρα, για να υλοποιηθούν σε συνεργασία με οργανισμούς από άλλους 
τομείς; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
76. Ενσωματώνει το Σχέδιο διασυνοριακά μέτρα, για να υλοποιηθούν σε συνεργασία με γειτονικές 
αρχές; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
Βήμα 7: Συμφωνία για σαφείς αρμοδιότητες και κατανομή χρηματοδότησης 
Στενά συνδεδεμένα με την επιλογή μέτρων είναι η διαδικασία καθορισμού ξεκάθαρων 
προτεραιοτήτων και ο καθορισμός σχεδίου δράσης και προϋπολογισμού. Αυτό είναι ένα στάδιο-
κλειδί σε ένα Σχέδιο και απαιτεί επίσημη έγκριση από όλους τους κύριους φορείς. Ουσιαστικά, σε 
αυτό το στάδιο δίνονται απαντήσεις στις ερωτήσεις: ποιός και πόσο; 
77. Έχετε κατανείμει ευθύνες για την υλοποίηση των μέτρων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
78. Έχετε αναγνωρίσει πιθανές πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση των μέτρων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
79. Έχετε συμπεριλάβει κύριους φορείς στον καταμερισμό ευθυνών και πόρων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
80. Έχετε προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει π.χ. προτεραιότητες υλοποίησης, 
πρόγραμμα, ρίσκα και δράσεις έκτακτης ανάγκης; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
81. Έχετε προετοιμάσει σχέδιο προϋπολογισμού, ορίζοντας ανάγκες χρηματοδότησης και πηγές; 
[Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
82. Έχει επιτευχθεί επίσημη συμφωνία από υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και κύριους φορείς, 
σχετικά με το σχέδιο δράσης και τον προϋπολογισμό; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
Βήμα 8: Ενσωμάτωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου 
H παρακολούθηση και αξιολόγηση πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα ως βασικό 
εργαλείο διαχείρισης για την παρακολούθηση της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης των 
μέτρων, αλλά επίσης έτσι ώστε να μπορείτε να μάθετε από την εμπειρία του σχεδιασμού, να 
κατανοήσετε τι λειτουργεί σωστά και τι λιγότερο σωστά. 
83. Προβλέπει το Σχέδιο τακτικό έλεγχο και διαδικασία αναθεώρησης βάση απόδοσης (π.χ. κάθε 3 
με 7 χρόνια); 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
84. Έχετε πραγματοποιήσει έλεγχο δεδομένων, για αναγνώριση των διαθέσιμων δεδομένων και 
των πιθανών κενών; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
85. Έχετε επιλέξει ένα υποσύνολο δεικτών για την παρακολούθηση σκοπών του Σχεδίου; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
86. Έχετε λάβει υπόψη τόσο την διαδικασία σχεδιασμού όσο και την υλοποίηση των μέτρων, για 
έλεγχο και αξιολόγηση; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
87. Έχετε αναπτύξει σχέδιο ελέγχου και αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει δείκτες παραγώγων 
και αποτελεσμάτων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
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88. Έχετε αναπτύξει σχέδιο ελέγχου και αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει ποιοτικούς και 
ποσοτικούς δείκτες; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
89. Έχετε αναπτύξει μια στρατηγική συλλογής δεδομένων; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
90. Έχετε αναπτύξει ένα σχέδιο ελέγχου και αξιολόγησης; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
91. Έχετε συζητήσει συμφωνίες για τον έλεγχο και αξιολόγηση του σχεδίου με μια ομάδα κύριων 
φορέων; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
92. Εξηγεί το Σχέδιο πώς οι κύριοι φορείς και οι πολίτες θα παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με 
την υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου, τον έλεγχο και την αξιολόγηση; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
93. Έχετε προβλέψει μηχανισμούς για την διαδραστική συμμετοχή των φορέων και των πολιτών 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της αξιολόγησης του Σχεδίου; [Ερώτηση Υπεροχής] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
Βήμα 9: Υιοθέτηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας συνοψίζει τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων 
δραστηριοτήτων. Μετά από ένα τελικό έλεγχο ποιότητας, το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου και 
του προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από τους 
πολιτικούς εκπροσώπους. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το Σχέδιο είναι ευρέως 
αποδεκτό μεταξύ των φορέων και των πολιτών. 
94. Ζητήσατε από μια ομάδα κύριων φορέων να αναθεωρήσει ένα προσχέδιο του Σχεδίου; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
95. Έχετε δημοσιοποιήσει ένα τελικό προσχέδιο του Σχεδίου, έτσι ώστε να δώσετε στους φορείς και 
τους πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν τελικά σχόλια; [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
96. Βρίσκεται το Σχέδιο σε συμφωνία με τις οδηγίες 2001/42/EC & 92/43/EEC της Ε.Ε.; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
97. Έχετε συζητήσει το προτεινόμενο Σχέδιο με το δημοτικό συμβούλιο ή την αντίστοιχη επιτροπή; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
98. Υιοθετήθηκε το προτεινόμενο Σχέδιο επισήμως από το συμβούλιο της πόλης ή την αντίστοιχη 
επιτροπή; [Ερώτηση Θεμελίωσης] 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
99. Εγκρίθηκε ή υιοθετήθηκε επίσημα το Σχέδιο από εκλεγμένους αντιπροσώπους γειτονικών 
αρχών που περιλαμβάνονται στην περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου; 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
100. Έχετε "γιορτάσει" την υιοθέτηση του Σχεδίου με τους φορείς και τους πολίτες (π.χ. σε μορφή 
δημοσίου δρώμενου); 

□    ΝΑΙ  □    OXI 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ADVANCE 

ΠΕΔΙΟ ΣΚΟΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Πολύ Αρκετά Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου 

Μ1-Προϋποθέσεις 

Μ1.1 Αρχές βιωσιμότητας 
Σε ποιο βαθμό έχουν ληφθεί υπόψη οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 
στον πολιτικό σχεδιασμό για το σύστημα αστικών μετακινήσεων; 

⃝ ● 
⃝ ⃝ ⃝  

Μ1.2 Τοπικό/εθνικό πλαίσιο 
εργασίας 

Σε ποιο βαθμό έχουν ληφθεί υπόψη άλλες εθνικές, περιφερειακές κ.λπ. 
στρατηγικές για την αστική κινητικότητα; ● 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

Μ1.3 Πολιτική συμφωνία 
Σε ποιο βαθμό έχει εκδηλωθεί πολιτική υποστήριξη στο σχεδιασμό 
μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας; 

⃝ ⃝ ● 
⃝ ⃝  

Μ1.4.1 Συμπεριφορά της 
κινητικότητας 

Σε ποιο βαθμό έχει γίνει γνωστό το προφίλ μετακινήσεων των πολιτών 
και των επισκεπτών της περιοχής (συνήθειες μετακίνησης, επιλογή 
μέσου κ.α.); 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● 

Μ1.4.2 Ανάγκες χρηστών 
Σε ποιο βαθμό έχουν γίνει γνωστές οι ανάγκες μετακίνησης των 
πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής; 

⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝  

Μ1.4.3 Προσφορά μεταφοράς 
Σε ποιο βαθμό έχει εκτιμηθεί το μέγεθος των υποδομών και υπηρεσιών 
για όλα τα μέσα μετακίνησης (ΜΜΜ, ποδηλασία, στάθμευση κ.α.); 

⃝ ⃝ ● 
⃝ ⃝  

Μ2-Όραμα & Στρατηγική 

Μ2.1 Όραμα 
Σε ποιο βαθμό έχει υπάρξει ένας κοινός οραματικός στόχος για το 
σύστημα αστικών μετακινήσεων; 

⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝  

Μ2.2 Στρατηγική 
Σε ποιο βαθμό έχουν διατυπωθεί ρεαλιστικοί και σαφείς στόχοι στις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές για τις μετακινήσεις; 

⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝  

Μ2.3 Ολοκληρωμένη προσέγγιση 
σχεδιασμού 

Σε ποιο βαθμό η υφιστάμενη πολιτική κινητικότητας έχει λάβει υπόψη 
πολιτικές γύρω από άλλους τομείς (πολεοδομία, περιβάλλον, οδική 
ασφάλεια κ.α.); 

⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝  

Μ2.4 Πολυτροπική προσέγγιση 
Σε ποιο βαθμό λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα συνδυασμού των 
διαθέσιμων μέσων μεταφοράς για τις μετακινήσεις των πολιτών; 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● 
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Μ3-Οργάνωση 

  

Μ3.1.1 Χρηματοδότηση 
Σε ποιο βαθμό είχαν εξασφαλιστεί οι αναγκαίοι χρηματικοί πόροι για το 
σχεδιασμό μέτρων αστικής κινητικότητας; 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  ● 

Μ3.1.2 Χρηματοδότηση 
υλοποίησης 

Σε ποιο βαθμό είχαν εξασφαλιστεί οι αναγκαίοι χρηματικοί πόροι για την 
υλοποίηση μέτρων αστικής κινητικότητας; 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ●  
⃝ 

Μ3.1.3 Προσωπικό & 
πόροι 

Σε ποιο βαθμό υπήρξε εξειδικευμένο προσωπικό με για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση σχεδίων αστικής κινητικότητας; 

⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝  ⃝ 

Μ3.2 Εσωτερική 
συνεργασία 

Σε ποιο βαθμό υπήρξε συστηματική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών 
Υπηρεσιών; 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝ 

Μ3.3 Συμμετοχή 
Δεν 

συμμετείχαν 

Μόνο 
πληροφόρηση 

Μικρή 
συμμετοχή 

Ευρεία 
διαβούλευση. 

Αξιοποίηση 
προτάσεων  

Ευρεία διαβούλευση 
σε όλα τα θέματα  

Αξιοποίηση απόψεων 
συμμετεχόντων 

  

Μ3.3.1 Συμμετοχή 
ενδιαφερόμενων 
φορέων  

Με ποιο τρόπο εμπλέκονταν στη διαδικασία 
σχεδιασμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς; 

⃝ ⃝ ● 
⃝ ⃝ 

Μ3.3.2 Συμμετοχή 
πολιτών 

Με ποιο τρόπο εμπλέκονταν στη διαδικασία 
σχεδιασμού οι πολίτες; ● 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
Δεν 

συμμετείχαν 

Αφού είχε 
ολοκληρωθεί ο 

σχεδιασμός 

Κατά το 
σχεδιασμό. 

Δεν ζητήθηκαν 
απόψεις 

Κατά το 
σχεδιασμό. 
Αξιοποίηση 
προτάσεων 

Συνεχής, στο 
σχεδιασμό, στην 

 υλοποίηση και στην 
αξιολόγηση 

Μ3.3.3 Βαθμός 
συμμετοχής 

Πόσο συχνή ήταν η εμπλοκή των 
ενδιαφερόμενων; 

⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝ 



 

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

 

Δήμος Καβάλας 53 

 

Μ4-Υλοποίηση Πολύ Αρκετά Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου 

Μ4.1 Κατάλληλη διαχείριση 
Σε ποιο βαθμό υπήρξε δέσμευση από τους φορείς και κατανομή 
αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση μέτρων αστικής κινητικότητας;  

⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝ 

Μ4.2.1 Δικαίωμα μετακίνησης για 
όλους 

Σε ποιο βαθμό τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλιζαν το δικαίωμα 
μετακίνησης για όλους (συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
χρηστών); 

⃝ ⃝ ● 
⃝ ⃝ 

Μ4.2.2 Προστασία περιβάλλοντος & 
υγείας 

Σε ποιο βαθμό τα προτεινόμενα μέτρα συνέβαλαν στην προστασία 
του περιβάλλοντος & της υγείας; 

⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝ 

Μ4.2.3 Σύνδεση χρήσεων γης & 
μεταφορών 

Σε ποιο βαθμό τα προτεινόμενα μέτρα ήταν συμβατά με τις χρήσεις 
γης; 

⃝ ⃝ ● 
⃝ ⃝ 

Μ4.2.4 Οδική ασφάλεια 
Σε ποιο βαθμό τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωναν την οδική 
ασφάλεια; 

⃝ ● 
⃝ ⃝ ⃝ 

Μ4.3 Επικοινωνία 
Σε ποιο βαθμό γινόταν ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την 
πορεία υλοποίησης των μέτρων; 

⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝ 

Μ5-Έλεγχος & Αξιολόγηση 

Μ5.1 Έλεγχος 
Σε ποιο βαθμό οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούσαν την 
υλοποίηση των μέτρων; 

⃝ ⃝ ⃝ ● 
⃝ 

Μ5.2 Στόχοι SMART 
Σε ποιο βαθμό μπορούσε να μετρηθεί το ποσοστό υλοποίησης των 
στόχων που είχαν τεθεί; 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● 

Μ5.3 Αξιολόγηση 
Σε ποιό βαθμό πραγματοποιείται τακτική αξιολόγηση των μέτρων 
αστικής κινητικότητας που έχουν υλοποιηθεί; 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


