
ΣΒΑΚ Δήμου Κυθήρων

Παρουσίαση βασικών 
στοιχείων 

και μελλοντικών βημάτων



Υποβάθμιση 
αστικού 

περιβάλλοντος

Αποξένωση
από την πόλη

Επιλογή ΙΧ

Βελτίωση 
αστικού 

περιβάλλοντος

Γνωριμία με 
την πόλη

Αύξηση 
Ενδιαφέροντος

Επιλογή 
ποδηλάτου, 

περπατήματος

Κύκλος των μέσων



Συλλογικά μέσα μεταφοράς

Μη- μηχανοκίνητα μέσα

Συνδυασμένες μεταφορές

Οδική ασφάλεια

Διαχείριση κυκλοφορίας

στάθμευσης / κινητικότητας

Ευφυή συστ. μεταφορών

Κίνητρα / Αντικίνητρα

Πρόσβαση λιμένων /

αεροδρομίων

Ηλεκτροκίνηση

Βιοκλιματικός σχεδιασμός
δημόσιου χώρου

Δίκτυο ελεύθερων,
κοινόχρηστων χώρων

Δίκτυα πράσινων υποδομών /
νερού

Θεσμικό πλαίσιο: τι εξετάζει το ΣΒΑΚ



Οι 4 θεμελιώδεις φάσεις για τον 
Δήμο Κυθήρων είναι οι εξής:

Σωστή προετοιμασία 

Λογικό και διαφανές πλαίσιο 
στόχων

Εκπόνηση σχεδίου

Εφαρμογή σχεδίου

Κύκλος Εκπόνησης ΣΒΑΚ

Μεθοδολογία εκπόνησης ΣΒΑΚ Κυθήρων



Κύκλος του ΣΒΑΚ
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• Οριοθέτηση Περιοχής Παρέμβασης

• Προσδιορισμός εμπλεκόμενων μερών

• Ρόλος και τρόπος συνεργασίας τους

• Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Προετοιμασία



7

• Περιοχή Παρέμβασης του ΣΒΑΚ ορίζεται η περιοχή εντός των

διοικητικών ορίων του Φορέα Εκπόνησης

• Η περιοχή παρέμβασης δύναται να εκτείνεται και πέραν των

διοικητικών ορίων του Φορέα Εκπόνησης όπου κρίνεται αναγκαίο προς

εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας.

• Σε αυτή την περίπτωση, ο Φορέας Εκπόνησης υποχρεούται να

απευθύνει σε όλους τους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης πρόσκληση

συμμετοχής στο Δίκτυο Φορέων

Περιοχή παρέμβασης



Υφιστάμενη κατάσταση στα Κύθηρα

Ανάγλυφο 

Προστατευόμενες περιοχές

Κατανομή πληθυσμού 

Οικιστικό αποτύπωμα

Ιεράρχηση οδικού δικτύου

Επικίνδυνα σημεία στο κύριο οδικό δίκτυο

Εναέριες και θαλάσσιες υποδομές Δ. Κυθήρων 

Μεταφορικές υποδομές

Παραδοσιακοί οικισμοί και παραλίες

Τουριστικός χάρτης Δ. Κυθήρων



Ανάγλυφο εδάφους



Προστατευόμενες 
περιοχές



Κατανομή πληθυσμού 
(ΕΛΣΤΑΤ 2011)



Οικιστικό Αποτύπωμα

Κύθηρα

Διακόφτι

Αγία Πελαγία

Ποταμός



Ιεράρχηση 
Οδικού Δικτύου

Κύθηρα

Αγία Πελαγία

Διακόφτι

Ποταμός



Επικίνδυνα Σημεία στο 
κύριο οδικό δίκτυο



Καψάλι

Αγία Πελαγία

Διακόφτι

Αβέμονας

Πλατειά Άμμος Εναέριες και θαλάσσιες 
υποδομές Δ. Κυθήρων



Προς Πειραιά, Γύθειο, Νεάπολη, 
Αντικύθηρα, Κρήτη (Κίσσαμο)
(Η συχνότητα των δρομολογίων 
εξαρτάται από την περίοδο)

Προς Αθήνα
(Η συχνότητα των δρομολογίων 
εξαρτάται από την περίοδο)

Μεταφορικές Υποδομές



Παραδοσιακοί 
Οικισμοί και παραλίες



Τουριστικός Χάρτης 
Δ. Κυθήρων



Ανάπτυξη κοινού οράματος

Τι είναι το όραμα?

▪ Είναι η φράση κλειδί η οποία θα περιλαμβάνει την κατεύθυνση που από 
κοινού Δήμος και Φορείς φιλοδοξούν να ακολουθήσει το ΣΒΑΚ

Πως προκύπτει το όραμα? 

▪ Έπειτα από αξιολόγηση μιας σειράς παραγόντων 

• της αλληλεπίδρασης πολιτών- φορέων- ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ- πολιτικής 
ηγεσίας, 

• της συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης της περιοχής υπό αξιολόγηση, 

• των ειδικών προβλημάτων της περιοχής,

• των βασικών προτεραιοτήτων για την προώθηση της βιώσιμης 
κινητικότητας 

• καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων. 



Διατύπωση πρωταρχικού οράματος

«Η διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών μορφών οικονομίας στο 
νησί και των μοναδικών φυσικών και πολεοδομικών χαρακτηριστικών του 
μέσα από ένα άλλο πρότυπο κινητικότητας το οποίο θα: 

Δίνει έμφαση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του νησιού, όπως τα μονοπάτια, 

Ενθαρρύνει τους μη μηχανοκίνητους ή πιο συλλογικούς τρόπους 
μετακίνησης όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, τη δημόσια συγκοινωνία  
και τους συλλογικούς τρόπους χρήσης του αυτοκινήτου, 

Με σκοπό να: 

Αποτελέσει το νησί των Κυθήρων προορισμό που θα δίνει έμφαση στην 
ποιότητα του τοπίου, στην παράδοση και στο μικρό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα προσελκύοντας επισκέπτες, αλλά και νέους επιχειρηματίες
που επιθυμούν να επενδύσουν σε παραδοσιακές και περιβαλλοντικά 
φιλικές δραστηριότητες ακολουθώντας το πρότυπο ήπιας ανάπτυξης που 
χαρακτηρίζει το νησί.»



Έκθεση προτεραιοτήτων για την κινητικότητα

Τι είναι οι προτεραιότητες?

▪ Αποτελούν κατ’ ουσία εξειδίκευση του οράματος σε επιμέρους θεματικές 
κατευθύνσεις για την επίτευξη του

Με τι θεματικές σχετίζονται?

▪ Efficiency (Αποδοτικότητα), Liveable Streets (Ζωντανός Οδικός Χώρος), 
Environment (Περιβάλλον), Equity and Social Inclusion (Ισότητα και Κοινωνική 
Ένταξη), Safety (Ασφάλεια) και Economic Growth (Οικονομική Μεγέθυνση)

Πως κατηγοριοποιούνται στο ΣΒΑΚ Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων?

▪ Κοινωνικές προτεραιότητες: Εντάσσοντας τις θεματικές Efficiency, Liveable
Streets, Equity and Social Inclusion, Safety

▪ Οικονομικές προτεραιότητες: Εντάσσοντας τη θεματική Economic Growth

▪ Περιβαλλοντικές προτεραιότητες: Εντάσσοντας τις θεματικές Environment και 
Efficiency



Προτεραιότητες ΣΒΑΚ Κυθήρων

Κοινωνικές (6)

▪ Βελτίωση δημόσιας υγείας

▪ Βελτίωση προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για τους ευάλωτους 
χρήστες και άρση κοινωνικών αποκλεισμών στην μετακίνηση 

▪ Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι 
του αυτοκινήτου 

▪ Ενσωμάτωση νέων και ευφυών τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα

▪ Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας

▪ Ενθάρρυνση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων 



Προτεραιότητες ΣΒΑΚ Κυθήρων

Περιβαλλοντικές (2)

▪ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις μετακινήσεις

▪ Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος

Οικονομικές (3)

▪ Διαχείριση εποχικότητας στις μετακινήσεις και ενίσχυση εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού

▪ Λειτουργικότητα συστήματος μεταφορών

▪ Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας



Προτεραιότητες ΣΒΑΚ Κυθήρων

Η επίτευξη των προτεραιοτήτων θα βοηθήσει το Δήμο να αποκτήσει ένα ενιαίο 
πλαίσιο κινητικότητας, το οποίο: 

▪ θα παρέχει προτεραιότητα σε μέσα και τρόπους μετακίνησης φιλικούς προς το 
περιβάλλον

▪ θα καλλιεργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για εντονότερες κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις 

▪ θα αναβαθμίσει ριζικά το αστικό περιβάλλον και κυρίως το οδικό περιβάλλον της 
περιοχής 

▪ θα εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προσβασιμότητας για όλους τους 
μετακινούμενους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις

▪ θα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες στο μεταφορικό της σύστημα

▪ θα στοχεύει στο καλύτερο επίπεδο οδικής ασφάλειας (αντιληπτό και πραγματικό) 

▪ θα ενθαρρύνει και θα στηρίζει τις συμμετοχικές διαδικασίες και πρακτικές 

▪ θα οργανώνει με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο τις εμπορευματικές 
μεταφορές

▪ θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση και στήριξη της τοπικής εμπορικής αγοράς 



Έκθεση μετρήσιμων στόχων

Οι στόχοι του ΣΒΑΚ: 

▪ συγκεκριμενοποιούν τις προτεραιότητες του σχεδίου καθώς καθορίζουν με 
διακριτό τρόπο τι πρέπει να πραγματοποιηθεί προκειμένου να αλλάξει 
αποτελεσματικά η υφιστάμενη κατάσταση

▪ εμφανίζουν ιδιαίτερη σημασία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
εφαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές 
κατευθύνσεις (ELTIS, 2019)

Η ευρωπαϊκές οδηγίες των ΣΒΑΚ προτείνουν την ανάπτυξη «έξυπνων» στόχων 
(SMART), οι οποίοι έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

▪ Είναι συγκεκριμένοι (Specific)

▪ Είναι μετρήσιμοι (Measurable)

▪ Είναι εφικτοί (Achievable)

▪ Είναι σχετικοί (Relevant)

▪ Έχουν χρονικά όρια (Time-Bound)



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις 
μετακινήσεις 

1.1 Μεταβολή της σύνθεσης των κυκλοφορούντων μέσων με μείωση της 
χρήσης των συμβατικών αυτοκινήτων και παράλληλη αύξηση του 
περπατήματος, του ποδηλάτου και των συλλογικών μετακινήσεων

1.2 Ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών καυσίμων στα οχήματα δημόσιου/ 
δημοτικού στόλου, σε στόλους κοινοχρήστων μέσων αλλά και στην ιδιωτική 
μετακίνηση



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος 

2.1 Ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών καυσίμων στα οχήματα δημόσιου/ 
δημοτικού στόλου, σε στόλους κοινοχρήστων μέσων αλλά και στην ιδιωτική 
μετακίνηση

2.2 Μεταβολή της σύνθεσης των κυκλοφορούντων μέσων με μείωση της 
χρήσης των συμβατικών αυτοκινήτων και παράλληλη αύξηση του 
περπατήματος, του ποδηλάτου και των συλλογικών μετακινήσεων

2.3 Μείωση του θορύβου που παράγεται από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία

2.4 Μείωση των αέριων ρύπων από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία

2.5 Ανάπτυξη πράσινων διαδρομών που συνδέουν σημαντικούς οικισμούς και 
πόλους έλξης 



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος 

2.6 Βελτίωση της περπατησιμότητας/ βαδησιμότητας

2.7 Αύξηση του διαθέσιμου χώρου των πεζών (πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις 
πεζοδρομίων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας)

2.8 Αύξηση της ελκυστικότητας των οικισμών και ικανοποίησης της κοινότητας 
σχετικά με το οικιστικό περιβάλλον

2.9 Μείωση των διαμπερών ροών στους οικισμούς της περιοχής

2.10 Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας γύρω από σχολεία και άλλες 
σημαντικές δραστηριότητες στους οικισμούς 



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: Βελτίωση δημόσιας υγείας

3.1 Μείωση των αέριων ρύπων από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία

3.2 Μείωση του θορύβου που παράγεται από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία

3.3 Αύξηση της χρήσης του περπατήματος και του ποδηλάτου (ενεργή 
μετακίνηση) ως βασικά μέσα για τις καθημερινές μετακινήσεις



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους 
χρήστες και άρση κοινωνικών αποκλεισμών στην μετακίνηση

4.1 Βελτίωση των υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα (ράμπες ΑμεΑ, 
απομάκρυνση εμποδίων)

4.2 Αύξηση του διαθέσιμου χώρου των πεζών (πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις 
πεζοδρομίων, οδοί ήπιας κυκλοφορίας)

4.3 Δημιουργία δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας και συλλογικών μορφών 
μετακινήσεων με καλή προσβασιμότητα

4.4 Εισαγωγή εναλλακτικών και βιώσιμων τρόπων μετακίνησης (πχ ανάπτυξη 
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων) 

4.5 Αύξηση αριθμού δραστηριοτήτων (καταστήματα, υπηρεσίες, κτλ.) που 
προσεγγίζονται με περπάτημα, ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων 
μετακίνησης έναντι του αυτοκινήτου

5.1 Αύξηση περπατήματος

5.2 Αύξηση χρήσης ποδηλάτου

5.3 Αύξηση χρήσης δημόσιας και δημοτικής συγκοινωνίας και συλλογικών 
μορφών μετακινήσεων



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Ενσωμάτωση νέων και ευφυών τεχνολογιών στο 
μεταφορικό σύστημα

6.1 Ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογιών (ICT, ITS) για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των μετακινήσεων στο Δήμο

6.2 Εισαγωγή καινοτόμων μέσων μετακίνησης (car-sharing, dockless bicycles 
sharing system, e-scooters κτλ)



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7: Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

7.1 Μείωση αριθμού τροχαίων συμβάντων στους οικισμούς και στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο 

7.2 Βελτίωση των υποδομών σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου (επαρχιακό, 
τοπικό) 

7.3 Μείωση των ταχυτήτων στο αστικό και επαρχιακό δίκτυο

7.4 Αύξηση του επιπέδου αντιληπτής οδικής ασφάλειας σε κρίσιμες περιοχές



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8: Ενθάρρυνση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό 
μετακινήσεων

8.1 Εφαρμογή παραδοσιακών και καινοτόμων τρόπων συμμετοχής των 
κατοίκων αλλά και των επισκεπτών στον κυκλοφοριακό, πολεοδομικό και 
περιβαλλοντικό σχεδιασμό της περιοχής



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9: Διαχείριση εποχικότητας στις μετακινήσεις και 
ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

9.1 Εξυπηρέτηση πόλων έλξης επισκεπτών με βιώσιμα μέσα μεταφοράς

9.2 Ανάδειξη σημαντικών πόλων έλξης επισκεπτών με παράλληλη βελτίωση 
της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας τους με αξιοποίηση έκτακτων 
και προσωρινών ρυθμίσεων

9.3 Επέκταση της τουριστικής περιόδου με ανάπτυξη ειδικών διαδρομών 
ενδιαφέροντος (διαδρομές ποδηλατικές, περιπατητικές, δημόσιας 
συγκοινωνίας ή και θαλάσσιες) 

9.4 Ενίσχυση του περιπατητικού και ποδηλατικού τουρισμού

9.5 Ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού

9.6 Ενίσχυση φυσιολατρικού τουρισμού 



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10: Λειτουργικότητα συστήματος μεταφορών

10.1 Μείωση του κόστους μεταφορών για τους ιδιώτες μετακινούμενους με 
εναλλακτικά μέσα μετακίνησης

10.2 Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών με συνδυασμένες 
μετακινήσεις

10.3 Δημιουργία δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας και συλλογικών μορφών 
μετακινήσεων με καλή προσβασιμότητα

10.4 Αύξηση επιπέδου ικανοποίησης των μετακινούμενων από τη λειτουργία 
του συστήματος

10.5 Επίτευξη ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης του συστήματος



Στόχοι ΣΒΑΚ Κυθήρων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 11: Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας

11.1 Αύξηση/διατήρηση του αριθμού των τοπικών επιχειρήσεων/ΜΜΕ και 
βελτίωση της προσπελασιμότητας τους με βιώσιμα μέσα

11.2 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής με τη διασύνδεση της 
αλλαγής του μοτίβου των μετακινήσεων (πχ προσωρινές πεζοδρομήσεις για 
την αύξηση της επισκεψιμότητας των πεζών στα κέντρα των οικισμών) 

11.3 Εγκατάσταση και ανάπτυξη έξυπνου και συνεργατικού συστήματος 
τροφοδοσίας



Μέτρα ΣΒΑΚ Κυθήρων

Βελτίωση της ποιότητας του οδικού δικτύου και του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας

Π.Μ.I

Προώθηση της κυκλοφορίας των βιώσιμων μέσων μετακίνησηςΠ.Μ.II

Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντοςΠ.Μ.III

Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμούΠ.Μ.IV



Μέτρα ΣΒΑΚ Κυθήρων

Σημαντικά μέτρα

• Δημόσια 
Συγκοινωνία

• Αναβάθμιση 
κρίσιμων κόμβων

• Δημιουργία 
Περιφερειακών 
Δακτυλίων

• Πεζοδρομήσεις 
στα εσωτερικό των 
οικισμών

• Δημιουργία 
περιοχών ήπιας 
κυκλοφορίας

Σημαντικά μέτρα

• Μείωση 
ταχυτήτων στο 
επαρχιακό και 
αστικό δίκτυο

• Βελτίωση 
προσβασιμότητας 

για όλους/όλες

• Πράσινες 
διαδρομές 

• Ανάδειξη πόλων 
έλξης

• Ένταξη του 
ποδηλάτου



Ενδεικτικές 
συνδέσεις 
Δημόσιας 
Συγκοινωνίας

• Εποχιακές 
γραμμές
• Σύνδεση 
σημαντικών 
οικισμών, πόλων 
έλξης και 
μεταφορικών 
υποδομών

Κύθηρα

Αγία Πελαγία

Διακόφτι

Ποταμός



Δακτύλιοι 
προστασίας 
οικισμών

• Δημιουργία 
χώρων 
στάθμευσης 
περιμετρικά των 
ορίων των 
οικισμών
• Δημιουργία 
περιοχών ήπιας 
κυκλοφορίας
• Μείωση 
διαμπερών ροών

Κύθηρα

Αγία Πελαγία

Διακόφτι

Ποταμός

Περιοχή 
προστασίας 

οικισμού

Καραβάς

Λιβάδι



Ενδεικτικές 
συνδέσεις μέσω 
πράσινων 
διαδρομών/
μονοπατιών

• Σύνδεση 
σημαντικών πόλων 
έλξης
• Σύνδεση οικισμών



Ομάδα μέτρων 1 – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

• 1.1.1 Μείωση του ορίου ταχύτητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (60χλμ/ώρα

στο πρωτεύον επαρχιακό, 40 χλμ/ώρα στο δευτερεύον επαρχιακό)

• 1.1.2 Μείωση του ορίου ταχύτητας στο οδικό δίκτυο εσωτερικά των οικισμών

(50 χλμ/ώρα ο περιφερειακός, 40 χλμ/ώρα το πρωτεύον οδικό δίκτυο, 30

χλμ/ώρα το δευτερεύον, 20 χλμ/ώρα το τοπικό οδικό δίκτυο)

• 1.1.3 Νέα ιεράρχηση οδικού δικτύου στο εσωτερικά των οικισμών και της

Χώρας

• 1.1.4 Θεσμοθέτηση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας

• 1.1.5 Μείωση των διαμπερών ροών από το εσωτερικό των οικισμών με

τμηματικές μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις του οδικού δικτύου

• 1.1.6 Οριοθέτηση δακτυλίων για την αποφυγή διαμπερών ροών

• 1.1.7 Μονοδρόμηση τμημάτων οδών στη Χώρα και στον Ποταμό

Πακέτο Μέτρων Ι-Βελτίωση της ποιότητας του οδικού δικτύου 

και του επιπέδου οδικής ασφάλειας



Ομάδα μέτρων 2 – ενίσχυση υποδομών:

• 1.2.1 Δημιουργία περιφερειακών οδών περιμετρικά των οικισμών για την

αποφυγή διαμπερών ροών

• 1.2.2 Πεζοδρόμηση-διαμόρφωση οδικών τμημάτων περιμετρικά των σχολικών

εγκαταστάσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

• 1.2.3 Αντικατάσταση υλικών ασφαλτόστρωσης στους οικισμούς της Χώρας και

του Ποταμού

• 1.2.4 Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κρίσιμων κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

• 1.2.5 Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κόμβων εισόδου στους οικισμούς (ιδιαίτερα

στην Περαχώρα)

Πακέτο Μέτρων Ι-Βελτίωση της ποιότητας του οδικού δικτύου 

και του επιπέδου οδικής ασφάλειας



Ομάδα μέτρων 1 – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

• 2.1.1 Απελευθέρωση από το αυτοκίνητο στην κεντρική περιοχή της Χώρας και

του Ποταμού

• 2.1.2 Οριοθέτηση δακτυλίων για την αποφυγή διαμπερών ροών

Πακέτο Μέτρων ΙΙ-Προώθηση της κυκλοφορίας των βιώσιμων 

μέσων μετακίνησης

Ομάδα μέτρων 2 – ενίσχυση υποδομών:

• 2.2.1Δημιουργία χώρων στάθμευσης περιφερειακά των οικισμών και της Χώρας

• 2.2.2 Μείωση των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης στους κεντρικούς οδικούς

άξονες των οικισμών και της Χώρας

• 2.2.3 Δημιουργία δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας και εποχιακή επέκταση των

διαδρομών προς σημαντικούς πόλους έλξης (π.χ παραλίες, λιμάνι, αεροδρόμιο, Χώρα

και Ποταμό)

• 2.2.4 Δημιουργία νέων εποχιακών διαδρομών Δημόσιας Συγκοινωνίας προς τους

οικισμούς (mini – buses) ανάλογα με τη ζήτηση (on – demand)

• 2.2.5 Δημιουργία πράσινων διαδρομών διασύνδεσης σημαντικών οικισμών (Χώρα,

Ποταμός) και πόλων έλξης (καταρράκτες Φόνισσας, παραλία Αβλεμόνα)

• 2.2.6 Τοποθέτηση ραμπών ΑμεΑ σε γωνίες όλων των οικοδομικών τετραγώνων

• 2.2.7 Ανάπτυξη υποδομών για ενίσχυση της προσβασιμότητας (σημειακές

διαπλατύνσεις, τοπικές εξοχές, μείωση πλάτους λωρίδων κ.α.)



Ομάδα μέτρων 3 – πολιτικές προώθησης:

• 2.3.1 Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για τις μετακινήσεις (Καμπάνιες,

Διαφημίσεις, κτλ)

• 2.3.2 Διοργάνωση εκδηλώσεων σε σχολεία για την ευαισθητοποίηση των μαθητών

πχ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Πακέτο Μέτρων ΙΙ-Προώθηση της κυκλοφορίας των βιώσιμων 

μέσων μετακίνησης



Ομάδα μέτρων 1 – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

• 3.1.1 Μείωση του ορίου ταχύτητας στο οδικό δίκτυο εσωτερικά της Χώρας (50

χλμ/ώρα ο περιφερειακός, 40 χλμ/ώρα το πρωτεύον οδικό δίκτυο, 30 χλμ/ώρα

το δευτερεύον, 20 χλμ/ώρα το τοπικό οδικό δίκτυο)

• 3.1.2 Νέα ιεράρχηση οδικού δικτύου στο εσωτερικά των οικισμών και της

Χώρας οδικό δίκτυο

• 3.1.3 Απελευθέρωση από το αυτοκίνητο στην κεντρική περιοχή της Χώρας και

του Ποταμού

• 3.1.4 Μείωση των διαμπερών ροών από το εσωτερικό των οικισμών με

τμηματικές μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις του οδικού δικτύου

• 3.1.5 Οριοθέτηση δακτυλίων για την αποφυγή διαμπερών ροών

• 3.1.6 Μονοδρόμηση τμημάτων οδών στην Χώρα για την δημιουργία δακτυλίων

Πακέτο Μέτρων ΙΙΙ-Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος



Ομάδα μέτρων 2 – ενίσχυση υποδομών:

• 3.2.1 Θεσμοθέτηση περιοχών ήπιας κυκλοφορίας

• 3.2.2Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κρίσιμων κόμβων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

• 3.2.3Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κόμβων εισόδου στους οικισμούς

• 3.2.4 Δημιουργία χώρων στάθμευσης περιφερειακά των οικισμών και της

Χώρας

• 3.2.5 Μείωση των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης στους κεντρικούς

οδικούς άξονες των οικισμών και της Χώρας

• 3.2.6 Πεζοδρόμηση - διαμόρφωση οδικών τμημάτων περιμετρικά των

σχολικών εγκαταστάσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

• 3.2.7 Εποχιακή πεζοδρόμηση των κεντρικών τμημάτων των οικισμών της

Χώρας και του Ποταμού

• 3.2.8 Τοποθέτηση ραμπών ΑμεΑ σε γωνίες όλων των οικοδομικών τετραγώνων

• 3.2.9 Ανάπτυξη υποδομών για ενίσχυση της προσβασιμότητας (σημειακές

διαπλατύνσεις, τοπικές εξοχές, μείωση πλάτους λωρίδων κ.α.)

Πακέτο Μέτρων ΙΙΙ-Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος



Ομάδα μέτρων 1 – ενίσχυση υποδομών:

• 4.1.1 Εποχιακή πεζοδρόμηση των κεντρικών τμημάτων των οικισμών της

Χώρας και του Ποταμού

• 4.1.2 Ενίσχυση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης

• 4.1.3 Δημιουργία χώρων στάθμευσης περιφερειακά των οικισμών και της

Χώρας

• 4.1.4 Μείωση των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης στους κεντρικούς

οδικούς άξονες των οικισμών και της Χώρας

• 4.1.5Ανάδειξη και επέκταση περιπατητικών μονοπατιών

Ομάδα μέτρων 2 – ενίσχυση Δημόσιας Συγκοινωνίας:

• 4.2.1 Δημιουργία δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας και εποχιακή επέκταση των

διαδρομών προς σημαντικούς πόλους έλξης (π.χ παραλίες, λιμάνι, αεροδρόμιο, Χώρα

και Ποταμός)

• 4.2.2 Δημιουργία νέων εποχιακών διαδρομών Δημόσιας Συγκοινωνίας προς οικισμούς,

πόλους έλξης (παραλίες, αρχαιολογικούς χώρους, κτλ) ανάλογα με τη ζήτηση (on –

demand)

Πακέτο Μέτρων ΙV-Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


