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«Τι είναι ΣΒΑΚ; Το ΣΒΑΚ του Δήμου 
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Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική Βιώσιμης 

Κινητικότητας στον Δήμο Μυτιλήνης»  

Αθήνα, Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 



Γραφείο Μελετών & Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου: Κυκλοφοριακά/ Συγκοινωνιακά, 
Περιβαλλοντικά, Οικονομοτεχνικά, Διαχείριση Έργων (Project Management), Ερευνητικά και 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 Ανάδοχος/ Μέλος της Ανάδοχης Σύμπραξης σε (22) ΣΒΑΚ Δήμων: Αθηναίων (έχει ολοκληρωθεί), Πειραιά (έχει ολοκληρωθεί), 
Ηρακλείου Κρήτης, Αμαρουσίου (έχει ολοκληρωθεί), Χαλανδρίου (έχει ολοκληρωθεί), Ελληνικού-Αργυρούπολης (έχει ολοκληρωθεί), 
Κηφισιάς (έχει ολοκληρωθεί), Δάφνης-Υμηττού (έχει ολοκληρωθεί), Πεντέλης (έχει ολοκληρωθεί), Χαλκίδας (έχει ολοκληρωθεί), 
Ζωγράφου (έχει ολοκληρωθεί), Καρδίτσας (έχει ολοκληρωθεί), Θηβαίων, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Χίου, Βύρωνα, Θήρας, Αγ. Δημητρίου, 
Μυτιλήνης, Π. Φαλήρου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Δελφών 

• Σχεδιασμός δικτύων & εφαρμογών βιώσιμης κινητικότητας: Ποδηλατοδρόμων και «Πράσινων» Διαδρομών, Δημοτικής Συγκοινωνίας & 
ΜΜΜ, Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης, κλπ. 

• Εκπόνηση κυκλοφοριακών & συγκοινωνιακών μελετών για τις νέες επενδύσεις του MASTERPLAN του Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ Α.Ε.) 
• Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, μελετών οδοποιίας και περιβαλλοντικής μελέτης για τον Νέο Κεντρικό Σταθμό Αθηνών 

Υπεραστικών Λεωφορείων στον Ελαιώνα (2016 - 2019) 
• Σύμβουλος επί των κυκλοφοριακών θεμάτων για τους Δήμους Κηφισιάς (14 χρόνια, 2000-2014), Υμηττού (2009-2010), Χαλανδρίου 

(2013- σήμερα), Ελληνικού-Αργυρούπολης (2015- σήμερα) 
• Πελατολόγιο: δημόσιοι φορείς και οργανισμοί (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Μεταφορών, ΟΣΕ, ΥΠΑ, ΟΑΣΑ, ΟΛΠ ΑΕ, Περιφέρειες, Νομαρχίες 

και Δήμους της Επικράτειας), ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ (Αττική Οδός ΑΕ, Εγνατία Οδός ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ‘‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’’), κα 

ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 
με δ.τ. «ΜΣΜ CONSULTING» 

Ασκληπιού 26-28, Τ.Κ. 10680, τηλ: 2103306742, fax: 2103606762,  

E-mail:  info@msmconsulting.gr, mmat@otenet.gr  

Ιστοσελίδα: www.msmconsulting.gr 

MΣΜ 
CONSULTING 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) 

• ΣΒΑΚ: Στρατηγικό Σχέδιο για το Σύστημα των Μεταφορών στην Πόλη και στον οικισμό 

 

• Κινητικότητα = Μεταφορά – Μετακίνηση - Προσβασιμότητα 

 

• Βιώσιμη = Περπάτημα, Ποδήλατο, Δημόσια Συγκοινωνία (βιώσιμοι τρόποι μετακίνησης) 

 

 

• Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης κοινότητας 

 

• Το Σύστημα των Μεταφορών σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι του οχήματος 

 

• Ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και οι μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως μαζικές, αλλά 
ξεχωριστών ατόμων με ανάγκες και επιθυμίες  
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Γιατί Σ.Β.Α.Κ. 

4 

 

Κλιματική Αλλαγή: 
αλλαγή των καιρικών συνθηκών 
άνοδος της στάθμης της θάλασσας 
και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα 

 
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και οι 

οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, είναι αυτές που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή.  

 



Μεταφορές και Κλιματική Αλλαγή 
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1. Τέσσερεις στους πέντε Ευρωπαίους ζουν σε αστικές περιοχές 

2. Στις πόλεις: πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όμως και οικονομικοί μοχλοί και ο 

τόπος για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις 

3. Οι αστικές μεταφορές: άμεσο αντίκτυπο στη ρύπανση του αέρα και το θόρυβο, όμως 

θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

4. Μέχρι το 2030: 50%  ετήσιας επιβατικής κίνησης & 70%  ετήσιας εμπορευματικής 

κίνησης 

5. Μέχρι το 2050, ~ 1,2 δις περισσότερα αυτοκίνητα θα κινούνται στους δρόμους 

6. Το ½ του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκει σήμερα στη μεσαία τάξη, αλλάζοντας ριζικά 

τον τρόπο ζωής & τις προσδοκίες για κινητικότητα 



Δείκτες Κλιματικής Αλλαγής 
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 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (αύξηση) 

 Αύξηση θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης: φλεγόμενος πλανήτης! 

 Θέρμανση των ωκεανών 

 Οξύτητα των ωκεανών (μείωση του pH από την παρουσία CO2) 

 Αύξηση της στάθμης της θάλασσας 

 Καιόμενα δάση στην Αμερικάνικη Ήπειρο 

 Ακραία καιρικά φαινόμενα 
 
 
Φυσικό Οικοσύστημα + τύχη της ανθρωπότητας : ΥΠΟ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 
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Η αέρια ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη 

υγεία, προκαλώντας κατά μέσο όρο 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, στην 

Ευρώπη μόνο. 

 

Η ηχορύπανση, που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία των μηχανοκίνητων μέσων, 

αποτελεί την αιτία για περίπου 8.900 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο. 

 

Το συνολικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης για την οικονομία των χωρών 

της Ε.Ε. εκτιμάται σε περισσότερο από 240 δισεκατομ. € ετησίως ή περίπου στο 2% του 

ΑΕΠ της Ε.Ε. 

 

Ηθική ευθύνη του Επιστήμονα να προειδοποιήσει για την υπαρκτή απειλή και να θέσει 

την κατάσταση ως πραγματικά έχει. 

Δείκτες Κλιματικής Αλλαγής 



Βιώσιμη Κινητικότητα και Ποδήλατο 
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Η χρήση του ποδηλάτου ισοδυναμεί με μείωση κατά 16 εκ. τόνους ισοδυνάμου 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά έτος, μόνο στην Ευρώπη. Αυτή η μείωση 
αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές CO2 μίας ολόκληρης χώρας (όπως η Κροατία). 
Από τη μείωση αυτή εξοικονομούνται έως 5,6 δισεκατομ. € ετησίως. 
 

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα επίπεδα χρήσης του ποδηλάτου στην Ε.Ε., η 
εξοικονόμηση καυσίμου φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια λίτρα ανά έτος, ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί στην κατανάλωση καυσίμων για το σύνολο των οδικών 
μεταφορών μίας ολόκληρης χώρας, όπως η Ιρλανδία. Η αξία από αυτήν την 
εξοικονόμηση καυσίμων ανέρχεται σχεδόν σε 4 δισεκατομ. €. 



• η παράνομη στάθμευση επιβαρύνει κατά 30% την κυκλοφορία,  

 

• η στάθμευση «για πέντε λεπτά» μπορεί να πενταπλασιάσει την κατανάλωση των ΙΧ 
που ακολουθούν, ενώ εκτοξεύονται και οι εκπομπές ρύπων (έως και 79% αύξηση 
του μονοξειδίου του άνθρακα) 

 

• Το αυτοκίνητο καταλαμβάνει το 80% του Δημόσιου Χώρου, ενώ είναι ακίνητο τις 
22 από τις 24 ώρες την ημέρα 

 

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/ Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα; 
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ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ/ Γιατί ΒΙΩΣΙΜΗ αστική κινητικότητα; 
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Γιατί Σ.Β.Α.Κ. 
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Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ως Στρατηγικά Σχέδια, τα ΣΒΑΚ αποτελούν χρηματοδοτικά 
εργαλεία για την υλοποίηση έργων και εκπόνησης μελετών που σχετίζονται με τη βιώσιμη 
κινητικότητα.  
 
Τα επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτούν υποδομές, έργα 
και δράσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις μεταφορές, μόνον αν ο Δήμος 
διαθέτει ΣΒΑΚ.  
 
Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να απορροφήσει ευρωπαϊκούς/ κοινοτικούς 
πόρους και να τους αξιοποιήσει στην πόλη για έργα υποδομών, αναπλάσεων, κλπ. 



Τα χαρακτηριστικά του Σ.Β.Α.Κ. 

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Εργαλείο Σχεδιασμού 

  

• Μακρόπνοος ορίζοντας εφαρμογής: 5ετία, 10ετία, 15+ετία 

 

• Επιδιώκει την αύξηση (και όχι τη μείωση) των μετακινήσεων αλλά … για 
ΟΛΟΥΣ … και με ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ 

 

• Είναι υπέρ του πεζού, του ποδηλάτη και του επιβάτη των ΜΜΜ και όχι 
εναντίον του ΙΧ 
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Ο κύκλος του ΣΒΑΚ (Πηγή: ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων) 

Υποβάθμιση 
αστικού  

περιβάλλοντος 

Αποξένωση 
 από την πόλη 

Επιλογή ΙΧ 

Βελτίωση  
αστικού  

περιβάλλοντος 
 

Γνωριμία με 
την πόλη 

 
Αύξηση 

Ενδιαφέροντος 

Επιλογή 
ποδηλάτου,  

περπατήματος 
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Συλλογικά μέσα μεταφοράς 

Μη- μηχανοκίνητα μέσα 

Συνδυασμένες μεταφορές  

Οδική ασφάλεια 

Διαχείριση κυκλοφορίας στάθμευσης / 

κινητικότητας 

Ευφυή συστήματα μεταφορών 

Κίνητρα / Αντικίνητρα 

Πρόσβαση λιμένων / αεροδρομίων 

Ηλεκτροκίνηση 

Αντικείμενα της Βιώσιμης Κινητικότητας (Πηγή: ΣΒΑΚ Δήμου Αθηναίων) 

Βιοκλιματικός σχεδιασμός δημόσιου 
χώρου 

 

 

 

 

Δίκτυο ελεύθερων, κοινόχρηστων χώρων 

Δίκτυα πράσινων υποδομών / νερού 
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Τι πόλη θέλουμε ;;; 
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17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 
(Sustainable Development Goals – SDGs) 
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Κύκλος του ELTIS 
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ΒΑΔΙΣΙΜΟΤΗΤΑ – WALKABILITY/ ΟΡΙΣΜΟΣ 

• Οι Leslie et al (2006) η βαδισιμότητα αναφέρεται ως: 

«ο βαθμός στον οποίο τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος και των 
χρήσεων γης ευνοούν τους κατοίκους της περιοχής να περπατούν με σκοπό την 
σωματική άσκηση, την αναψυχή, την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή την εργασία.» 

 

• Ο Litman (2003) αναφέρεται στη βαδισιμότητα ως:  

«η ποιότητα των συνθηκών περπατήματος, συμπεριλαμβανομένων βασικών 
παραγόντων που επηρεάζουν την πεζή μετακίνηση όπως η ύπαρξη πεζοδρομίων, η 
ασφάλεια, η άνεση και η εξυπηρετικότητα» 



ΒΑΔΙΣΙΜΟΤΗΤΑ – WALKABILITY 

Οι πέντε (5) βασικοί πυλώνες που χαρακτηρίζουν τη βαδισιμότητα μια περιοχής είναι: 

 

• Η συνδεσιμότητα (connectivity) του δικτύου πεζών με μέσα μαζικής μεταφοράς, την κατοικία, με τους 
χώρους εργασίας και αναψυχής και με άλλους προορισμούς. 

• Η φιλική ατμόσφαιρα (convivialness ή convivial atmosphere) που δημιουργεί στον πεζό το φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον του δικτύου. 

• Η ύπαρξη ασφαλών, με επαρκή φωτισμό και ορατότητα δημόσιων χώρων που ευνοούν την πεζή 
μετακίνηση (conspicuous). Συμπεριλαμβάνει την ύπαρξη χαρτών και κατάλληλης σήμανσης. 

• Η ύπαρξη υψηλής ποιότητας πεζοδρομίων, ελκυστικών τοπίων και αρχιτεκτονικής και η 
αποτελεσματική διαχείριση του οδικού χώρου και της κυκλοφορίας, που κάνουν το περπάτημα άνετο 
και ευχάριστο (comfort). 

• Η ευκολία χρήσης (convenience) του δικτύου των πεζών, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί άλλα μέσα 
μεταφοράς από άποψη αποτελεσματικότητας. 



ΒΑΔΙΣΙΜΟΤΗΤΑ – WALKABILITY 

Τα χαρακτηριστικά μια βατής γειτονιάς είναι (walkscore.com): 

 

• Το κέντρο, λειτουργεί ως ένας ενιαίος δημόσιος χώρος με πεζοδρομήσεις και δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας 

• Υψηλή συγκέντρωση ανθρώπων, έτσι ώστε να υπάρχει έντονη εμπορική δραστηριότητα και συχνή 
δημόσια συγκοινωνία 

• Μεικτά εισοδήματα και μεικτές χρήσεις γης, για να είναι προσιτή η στέγαση κοντά στις εμπορικές 
χρήσεις γης 

• Δημόσιοι χώροι πρασίνου, που ευνοούν τη συνάθροιση και το παιχνίδι 

• Σχεδιασμός με επίκεντρο τον πεζό 

• Ύπαρξη σχολείων και χώρων εργασίας σε κοντινή απόσταση από τις κατοικίες 

• Σχεδιασμός των δρόμων με βάση τις ανάγκες των πεζών, των ποδηλατών και της δημόσιας συγκοινωνίας 

 



 

• Ψηφίστηκε ο Νόμος 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α/16.03.2021) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την 
ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.».  

 

 

 

 

• Το ΣΒΑΚ συντάσσεται με βάση τον Ν. 4784/2021 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες του ELTIS. 

Θεσμικό Πλαίσιο 
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Σ.Β.Α.Κ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Μυτιλήνης, χρηματοδοτείται από το Πράσινο 
Ταμείο. 
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Ηλεκτροκίνητα Οχήματα 

23 

Διαδεδομένη -πλέον- εφαρμογή σε: 

Λεωφορεία 

 Αυτοκίνητα 

 Μηχανοκίνητα Δίκυκλα (scooter) 

 Ποδήλατα 

 Πατίνια 

 Αξιοποίηση ηλεκτρικών οχημάτων σε εφαρμογές όπως car-sharing, κλπ 

Ορισμός: Ηλεκτροκίνητο Όχημα - ΗΟ (Electric Vehicle - EV) ονομάζεται το 

όχημα που διαθέτει έναν τουλάχιστον ηλεκτροκινητήρα για την κίνησή του. 



Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της ηλεκτροκίνησης; 

Α. Η ύπαρξη ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ΙΧ, ταξί, δημόσια συγκοινωνία με 
λεωφορεία & τρόλεϊ, ποδήλατο, πατίνια, κλπ. αλλά και τραμ, μετρό, 
προαστιακός, πλοία) 

Β. Η ύπαρξη και ευρεία κατανομή υποδομών φόρτισης (σε δημόσιους, ημι-
δημόσιους, ιδιωτικούς χώρους) 
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Σύγκριση Στόλου Ηλεκτρικών Οχημάτων  
Ελλάδας – Πορτογαλίας – Σουηδίας (Πληθ. ~ 10 εκ.)  
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Ελλάδα 

Πορτογαλία 

BEV = Αμιγώς ηλεκτρικά  
PHEV  = Plug-in υβριδικά 

Σουηδία 

Πηγή: https://www.eafo.eu/ 

https://www.eafo.eu/


Σύγκριση Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  
Ελλάδας – Πορτογαλίας – Σουηδίας (Πληθ. ~ 10 εκ.)  
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Ελλάδα 

Πηγή: https://www.eafo.eu/ 

Πορτογαλία 

Σουηδία 

https://www.eafo.eu/


 

 

Στις 28/12/2021 υπογράφηκε η Σύμβαση για τη Μελέτη του ΣΒΑΚ. 

 

 

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της Μελέτης είναι 12 μήνες.  

 

 

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της Μελέτης είναι 9 μήνες. 

 
 

Χρονοδιάγραμμα Σ.Β.Α.Κ.  
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• Α’ Στάδιο (Καταγραφή/ ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, διατύπωση και 
διαβούλευση αρχών ΣΒΑΚ)      Υποβλήθηκε στις 19/4/2022 

• Β’ Στάδιο (Καθορισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων)   Υπό 
εκπόνηση (28/8/2022) 

• Γ’ Στάδιο (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βέλτιστου σεναρίου, 
προϋπολογισμός, διαδικασία παρακολούθησης, οριστικοποίηση και έγκριση 
ΣΒΑΚ)        28/11/2022 

 

Παραδοτέα Μελέτης 
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Ο Δήμος Μυτιλήνης αποτελείται 
από έξι (6) Δημοτικές Ενότητες 
Αγιάσου, Γέρας, Ευεργετούλας, 
Λουτροπόλεως Θερμής, 
Μυτιλήνης και Πλωμαρίου. 

Δήμος Μυτιλήνης 
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Πηγή: https://geodata.gov.gr/ 

https://geodata.gov.gr/
https://geodata.gov.gr/


Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά 

30 

 Ο Δήμος Μυτιλήνης παρουσιάζει μείωση πληθυσμού 
κατά -4,37% την τελευταία δεκαετία 2001-2011. 

 

 Η Δ.Ε. Αγιάσου παρουσιάζει μείωση πληθυσμού κατά     
-8,06%  

 Η Δ.Ε. Γέρας παρουσιάζει μείωση πληθυσμού κατά          
-12,15% 

 Η Δ.Ε. Ευεργετούλας παρουσιάζει μείωση πληθυσμού 
κατά -14,53% 

 Η Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θέρμης παρουσιάζει μείωση 
πληθυσμού κατά -9,94% 

 Η Δ.Ε. Μυτιλήνης παρουσιάζει αύξηση πληθυσμού 
κατά +0,02% 

 Η Δ.Ε. Πλωμαρίου παρουσιάζει μείωση 
πληθυσμού κατά -12,26% 



Υφιστάμενες χρήσεις γης 
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Αγιάσος Μυτιλήνη 



Υφιστάμενες χρήσεις γης 

Πλωμάρι Πάππαδος 



Υφιστάμενες χρήσεις γης 

Σκόπελος 



Ιεράρχηση Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου - Περιοχή μελέτης 

34 

• Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο: 2,66% 

• Πρωτεύον/ Κύριο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο: 9,29% 

• Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο: 4,46% 

• Τοπικό Επαρχιακό Δίκτυο: 83,59% 

 



• Οι βασικές οδικές αρτηρίες στην πόλη 
της Μυτιλήνης είναι: η οδός Ναυμαχίας 
Έλλης, Μικράς Ασίας, Ζωοδόχου Πηγής, 
Αεροπόρου Γιαναρέλλη, Ελ. Βενιζέλου, 
κ.ά. 
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Ιεράρχηση αστικού οδικού δικτύου - Μυτιλήνη 



• Στην πόλη της Μυτιλήνης υπάρχει ένα 
τμήμα ποδηλατόδρομου περιμετρικά 
του Κάστρου. 

• Το δίκτυο πεζοδρόμων καταλαμβάνει 
μόλις 2,45% του Δήμου Μυτιλήνης.  

• Στην πόλη της Μυτιλήνης αποτελούν 
μόνο το 1,95% επί του συνολικού 
οδικού δικτύου. 

Δίκτυο ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων 
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• Εντός της πόλης της Μυτιλήνης εντοπίζονται εννέα 
(9) «πιάτσες» ταξί. Αυτές βρίσκονται στους εξής 
χώρους: 

 Επιβατικός λιμένας με δύο (2) σταθμούς 

 Αεροδρόμιο 

 Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών 

 Πλατεία Σαπφούς 

 Νοσοκομείο 

 Ι.Κ.Α. (Πλατεία Μαρτύρων) 

 Λ. Οδυσσέα Ελύτη 

 Χρυσομαλλούσα Ι 

 Χρυσομαλλούσα ΙΙ 

Θέσεις ΤΑΞΙ 
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• Στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Μυτιλήνης εντοπίζονται 
άλλες οχτώ (8) πιάτσες ταξί και πιο συγκεκριμένα: 

 Δύο (2) πιάτσες στον Κρατικό Αερολιμένα Μυτιλήνης 
«Οδυσσέας Ελύτης» 

 Στον οικισμό της Παναγιούδας, στην Παλαιά Εθνική 
Οδό 

 Στην Παραλία Θερμής, στη διασταύρωση της Εθνικής 
Οδού Θερμής - Μυτιλήνης με την Επαρχιακό Οδό 
Θερμής - Ταξιαρχών 

 Στον οικισμό του Πλωμαρίου, στη λεωφόρο Μιχαλέλη, 
στο τουριστικό λιμάνι 

 Στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού στο Πλωμάρι. 

 Στον οικισμό του Παππάδου, κοντά στο κατάστημα της 
τράπεζας Πειραιώς 

 Στον οικισμό της Σκοπέλου, στη Λ. 28ης Οκτωβρίου, στο 
ύψος της οδού Κύπρου 



Υπεραστικές (ΚΤΕΛ): 13 γραμμές, 06:15 – 17:00 καθημερινά, ενώ το 
Σαββατοκύριακο από 07:00 – 13:00 

Αστικές (ΚΤΕΛ): 13 γραμμές, 06:30 – 14:30 καθημερινά 

Τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο και το Πανεπιστήμιο 
λειτουργούν από τις 6:30-21:00 

Αεροπορικές: κρατικός αερολιμένας Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης»  

Ακτοπλοϊκές: Η Μυτιλήνη αποτελεί λιμένα διεθνούς ενδιαφέροντος 

 

Δίκτυο μεταφορών 
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• Στο νησί της Λέσβου λαμβάνουν χώρα ετησίως 56 τροχαία συμβάντα, το 20,6% των οποίων είναι σοβαρά 
(με νεκρό ή βαριά τραυματία). 

• Ετησίως καταγράφονται 9,6 τροχαία συμβάντα με εμπλεκόμενο πεζό στον Δήμο Λέσβου. 

Τροχαία Συμβάντα 



• Εποχικότητα: πληθυσμιακή αύξηση τους θερινούς μήνες 

• Συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην πόλη της Μυτιλήνης 

• Ύπαρξη λιμένα στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης 

• Μεγάλο ποσοστό διαμπερών/ υπερτοπικών φόρτων από το κέντρο της πόλης της 
Μυτιλήνης, κυρίως σε κινήσεις του άξονα Βορρά-Νότου 

• Ύπαρξη μόνο βόρειας παράκαμψης της Μυτιλήνης 

• Έλλειψη πεζοδρομίων – πεζοδρόμια με ανεπαρκές πλάτος και σε μέτρια ή κακή 
κατάσταση 

• Μειωμένη οδική ασφάλεια: μη διαμορφωμένοι κόμβοι, μειωμένη ορατότητα, επικίνδυνες 
στροφές, μεγάλος αριθμός τροχαίων συμβάντων 

Προβλήματα/ Χαρακτηριστικά Υφιστάμενης Κατάστασης (1/2) 
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• Μεγάλη ζήτηση για στάθμευση 

• Έλλειψη δικτύου ποδηλατοδρόμου, μικρό ποσοστό δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας 
κυκλοφορίας. 

• Μειωμένη χρήση ΜΜΜ (ΚΤΕΛ): Ανάγκη για βελτίωση ωραρίου και συχνοτήτων 

• Έλλειψη υποδομών εξυπηρέτησης ΑμεΑ και ΑΜΚ (π.χ. ράμπες ΑμεΑ, οδεύσεις τυφλών, κλπ.) 

• Ελλιπής αστυνόμευση, μη τήρηση Κ.Ο.Κ., κακή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού 
δικτύου 

• Περιοχές με προβλήματα ηχορύπανσης, π.χ. Κουντουριώτου (λιμάνι), περιοχές όπου 
συνυπάρχουν κατοικίες με χρήσεις αναψυχής και εμπορικές χρήσεις 

• Τμήματα μεγάλων οδικών αξόνων που διέρχονται από κεντρικές περιοχές οικισμών 

• Προβλήματα φορτοεκφορτώσεων 
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Προβλήματα/ Χαρακτηριστικά Υφιστάμενης Κατάστασης (2/2) 



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πόλης με βάση τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης κινητικότητας 

 

2. Αλλαγή νοοτροπίας πολιτών, εργαζομένων, κλπ: προτεραιότητα στον άνθρωπο και όχι στο όχημα 

 

3. Επέκταση/ Αναβάθμιση/ Αύξηση Χρήσης Δικτύου ΜΜΜ 

 

4. Μείωση κυκλοφορίας οχημάτων 

 

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός εκτεταμένου/ ολοκληρωμένου δικτύου εξυπηρέτησης ήπιων μορφών 
μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) που να συνδέει τις γειτονιές με τα Κέντρα, τους χώρους Πολιτισμού, 
εκπαιδευτικά συγκροτήματα, αθλητικά συγκροτήματα, κλπ. 
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

6. Διαχείριση του προβλήματος της υπερβολικής ζήτησης και της παράνομης στάθμευσης με μέτρα που 
αποσκοπούν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση 

 

7. Ενίσχυση υποδομών προσβασιμότητας Ατόμων Μειωμένης Κινητικότητας (ΑΜΚ) 

 

8. Βελτιώσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας  

 

9. Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας και ενθάρρυνση εναλλακτικών επιλογών μετακίνησης 

 

10. Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης και ανάδειξη νέων χώρων 
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Ο σχεδιασμός των μεταφορών επηρεάζει μεγάλο αριθμό ατόμων με διαφορετικά 
οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα  

 

Ως εκ τούτου συχνά οδηγεί σε: 

  

• Περίπλοκες σχέσεις μεταξύ τοπικών αρχών, εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών  

• Δυσκολία εφαρμογής των προτεινόμενων σχεδιασμών 
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Η διαδικασία της συμμετοχής έχει 4 βασικούς στόχους:  

ανταλλαγή 
πληροφοριών 

εκπαίδευση  
υποστήριξη της 

διαδικασίας  
συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων 

Συμμετοχή φορέων και πολιτών 
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ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Βελτίωση ποιότητας αποφάσεων  

Ενθάρρυνση επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 

Δημιουργία συναινέσεων ανάμεσα σε ομάδες διαφορετικών συμφερόντων 

Ωρίμανση και ενδυνάμωση κοινωνικών ομάδων απέναντι στην έννοια της 
συμμετοχής 
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ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ;  
 

Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

Εμπλεκόμενοι 
Φορείς 

Πολίτες 
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• Πολίτες:  

 Συμμετοχή στις Διαβουλεύσεις 

 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων (site του ΣΒΑΚ) 

 

• Φορείς:  

 Υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής 

 Συμμετοχή στις Διαβουλεύσεις 

 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων (site του ΣΒΑΚ) 
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ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 



• Έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για το ΣΒΑΚ του Δήμου Μυτιλήνης, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν: 

• να ενημερωθούν για το τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ),  

• να απαντήσουν -μέσω αναρτημένων ερωτηματολογίων- σε ζητήματα που αφορούν στην 
καθημερινότητα τους και στις μετακινήσεις τους εντός των ορίων του Δήμου  

 

• Στην ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί ερωτηματολόγια για τους κατοίκους, τους μαθητές και τους γονείς 
των μαθητών, όπου παραμένουν ανοιχτά προς συμπλήρωση ! 

Στην Ιστοσελίδα του Δήμου 
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http://mytilene.sbak.gr/ 



Όραμα Δήμου Μυτιλήνης 
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Η βιώσιμη κινητικότητα «ταξιδεύει» Μυτιλήνη 

Ο Δήμος Μυτιλήνης θα:  

 Δώσει προτεραιότητα σε έργα για την υποστήριξη και την ενίσχυση της 

κυκλοφορίας με πεζή μετακίνηση και με ποδήλατο. 

 Αποκαταστήσει σημαντικό μέρος των υφιστάμενων πεζοδρομίων 

υλοποιώντας εργασίες συντήρησης ή διαπλάτυνσης.  

 Ενισχύσει την προσβασιμότητα με στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου 

χώρου και την απόδοσή του με βέλτιστο τρόπο στις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες.  

 Αναδείξει και αναβαθμίσει το ιστορικό κέντρο της πόλης και την πολιτιστική 

κληρονομιά του. 

 συνδέσει τοπόσημα και κεντρικά σημεία του Δήμου μέσω πράσινων 

διαδρομών. 

 Διατηρήσει και θα βελτιώσει τους χώρους πρασίνου. 

 Δημιουργήσει ένα «συνεκτικό» Σύστημα Μεταφορών, μέσω του οποίου θα 

επιτευχθεί η προσιτότητα επί μέρους περιοχών. 

 Εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους χρήστες του Συστήματος 

Μεταφορών.  

 Αντιμετωπίσει ολιστικά τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πρωτεύουσας του 

νησιού. 

 Επιδιώξει την ανάπτυξη νέων θαλάσσιων συνδέσεων για τη βελτίωση των 

μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών. 

 Αναβαθμίσει την ελκυστικότητα του παραλιακού μετώπου. 

 Εκμεταλλευτεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις τεχνολογικές εξελίξεις στον 

τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.  



Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αναφοράς των ΣΒΑΚ, οι προτεραιότητες διαχωρίζονται κατά κύριο λόγο στις εξής θεματικές 
ενότητες:  

• Efficiency (Αποδοτικότητα) 

• Livable Streets (Ζωντανός Οδικός Χώρος)  

• Environment (Περιβάλλον) 

• Equity and Social Inclusion (Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη) 

• Safety (Ασφάλεια)  

• Economic Growth (Οικονομική Μεγέθυνση) 

 

Προτεραιότητες  
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Κατηγορία προτεραιοτήτων Προτεραιότητες 

Περιβαλλοντικές 

1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που 
αφορά στις μετακινήσεις 

2. Προστασία φυσικού και οικιστικού 
περιβάλλοντος 
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Προτεραιότητες  
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Κατηγορία προτεραιοτήτων Προτεραιότητες 

Κοινωνικές 

3. Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων 
μετακίνησης έναντι του αυτοκινήτου  

4. Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους 
χρήστες  

5. Βελτίωση δημόσιας υγείας 

6. Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 

7. Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την προώθηση 
των κοινόχρηστων μετακινήσεων και για τη βέλτιστη 
διαχείριση της κινητικότητας 

8. Ενίσχυση συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό των 
μετακινήσεων 

Προτεραιότητες  
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Κατηγορία προτεραιοτήτων Προτεραιότητες 

Οικονομικές 

9. Λειτουργικότητα συστήματος μεταφορών 

10. Διαχείριση της τουριστικής εποχικότητας 
στις μετακινήσεις 

11. Βελτίωση εμπορευματικών μεταφορών 

Προτεραιότητες  



ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που αφορά στις μετακινήσεις 

1.1   Ενσωμάτωση 
εναλλακτικών μορφών 
καυσίμων στην ιδιωτική 
μετακίνηση και στα οχήματα 
δημόσιου/ δημοτικού 
στόλου 

Χρήση εναλλακτικών 

καυσίμων ή ηλεκτρικής 

ενέργειας από το 30% του 

δημοσίου/ δημοτικού 

στόλου 

Χρήση εναλλακτικών 

καυσίμων ή ηλεκτρικής 

ενέργειας από το 70% του 

δημοσίου/ δημοτικού 

στόλου 

Χρήση εναλλακτικών 

καυσίμων ή ηλεκτρικής 

ενέργειας από το 100% του 

δημοσίου/ δημοτικού 

στόλου 

1.2 Διαμόρφωση ευνοϊκών 
συνθηκών για τη χρήση 
ηλεκτρικών οχημάτων 

58 σταθμοί φόρτισης 
(επίπεδο Δήμου) 

Στόχοι 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

Προτεραιότητα 2. Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος 

2.1 Αύξηση της έκτασης πεζοδρομημένων 
οδών 

Αύξηση κατά 20% του 

συνολικού μήκους 

πεζοδρομημένων οδών 

Αύξηση κατά 30% του 

συνολικού μήκους 

πεζοδρομημένων οδών 

Αύξηση κατά 50% του 

συνολικού μήκους 

πεζοδρομημένων οδών 

2.2 Αύξηση των οδών ήπιας κυκλοφορίας 
σε γειτονιές και σε περιοχές γύρω από 
σχολεία 

Αύξηση κατά 100% του 

μήκους οδών ήπιας 

κυκλοφορίας με όριο 

ταχύτητας 30 km/h 

Αύξηση κατά 200% του 

μήκους οδών ήπιας 

κυκλοφορίας  με όριο 

ταχύτητας τα 30 km/h 

Αύξηση κατά 300% του 

μήκους οδών ήπιας 

κυκλοφορίας με όριο 

ταχύτητας τα 30 km/h 

2.3 Αύξηση των ποδηλατοδρόμων και των 
οδών φιλικών προς το ποδήλατο  

Αύξηση κατά 10% των 

χιλιομέτρων δικτύων 

ποδηλατοδρόμων 

Αύξηση κατά 20% των 

χιλιομέτρων δικτύων 

ποδηλατοδρόμων 

Αύξηση κατά 40% των 

χιλιομέτρων δικτύων 

ποδηλατοδρόμων 

2.4 Αύξηση πράσινων διαδρομών που 
συνδέουν σημαντικούς κοινόχρηστους 
χώρους 

1,5km πράσινων  διαδρομών 

στην  Μυτιλήνη 

3km πράσινων  διαδρομών 

στην  Μυτιλήνη 

5km πράσινων  διαδρομών 

στην  Μυτιλήνη 

Στόχοι 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

Προτεραιότητα 3. Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου 

3.1 Αύξηση χρήσης δημόσιας 
συγκοινωνίας και συλλογικών μορφών 
μετακινήσεων 

Αύξηση χρήσης δημόσιας 

συγκοινωνίας και συλλογικών 

μορφών μετακινήσεων κατά 5% 

Αύξηση χρήσης δημόσιας 

συγκοινωνίας και συλλογικών 

μορφών μετακινήσεων κατά 10% 

Αύξηση χρήσης δημόσιας 

συγκοινωνίας και συλλογικών 

μορφών μετακινήσεων κατά 15%  

3.2 Αύξηση χρήσης ποδηλάτου 
Αύξηση της χρήσης ποδηλάτου 

κατά 20% 

Αύξηση της χρήσης ποδηλάτου 

κατά 50%  

Αύξηση της χρήσης ποδηλάτου 

κατά 100% 

3.3 Αύξηση πεζή μετακίνησης 
Αύξηση της πεζή μετακίνησης 

κατά 20% 

Αύξηση της πεζή μετακίνησης 

κατά 50% 

Αύξηση της πεζή μετακίνησης 

κατά 100% 

3.4 Μείωση χρήσης αυτοκινήτου Μείωση κατά 10% Μείωση κατά 20% Μείωση κατά 35% 

3.5 Εισαγωγή εναλλακτικών και 
κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης (πχ 
ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων 
ποδηλάτων, ηλεκτρικά πατίνια)  

Η περιοχή εξυπηρέτησης από 

τους σταθμούς εναλλακτικών και 

κοινόχρηστων μέσων να είναι 

τουλάχιστον το  

25% της συνολικής επιφάνειας 

της περιοχής παρέμβασης 

Η περιοχή εξυπηρέτησης από 

τους σταθμούς εναλλακτικών και 

κοινόχρηστων μέσων να είναι 

τουλάχιστον το  

50% της συνολικής επιφάνειας 

της περιοχής παρέμβασης 

Η περιοχή εξυπηρέτησης από 

τους σταθμούς εναλλακτικών και 

κοινόχρηστων μέσων να είναι 

τουλάχιστον το 75% της 

συνολικής επιφάνειας της 

περιοχής παρέμβασης 

Στόχοι 



58 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

Προτεραιότητα 4. Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες 

4.1 Βελτίωση των υποδομών για 
τα εμποδιζόμενα άτομα (ράμπες 
ΑμεΑ, απομάκρυνση εμποδίων, 
όδευση τυφλών κτλ.) 

Υποδομές για τα 

εμποδιζόμενα άτομα στο 

15% των οδών του Δήμου 

Υποδομές για τα 

εμποδιζόμενα άτομα στο 

30% των οδών του Δήμου 

Υποδομές για τα 

εμποδιζόμενα άτομα στο 

65% των οδών του Δήμου 

4.2 Αύξηση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης της δημόσιας 
συγκοινωνίας 

Συνολική επιφάνεια 

κάλυψης: 80% 

Συνολική επιφάνεια 

κάλυψης: 90% 

Συνολική επιφάνεια 

κάλυψης: 99% 

4.3 Μείωση ποσοστού παράνομης 
στάθμευσης 

Μείωση ποσοστού 

παράνομης στάθμευσης 

κατά 20% 

Μείωση ποσοστού 

παράνομης στάθμευσης 

κατά 40% 

Μείωση ποσοστού 

παράνομης στάθμευσης 

κατά 70% 

Στόχοι 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

Προτεραιότητα 5. Βελτίωση δημόσιας υγείας 

5.1 Μείωση των αερίων ρύπων που 
προκαλεί η μηχανοκίνητη 
κυκλοφορία 

Μείωση κατά 15% των 

συνολικών 

οχηματοχιλιομέτρων που 

πραγματοποιούνται με μέσα 

μεταφοράς που ρυπαίνουν 

σημαντικά την ατμόσφαιρα 

Μείωση κατά 30% των 

συνολικών 

οχηματοχιλιομέτρων που 

πραγματοποιούνται με μέσα 

μεταφοράς που ρυπαίνουν 

σημαντικά την ατμόσφαιρα 

Μείωση κατά 60% των 

συνολικών 

οχηματοχιλιομέτρων που 

πραγματοποιούνται με μέσα 

μεταφοράς που ρυπαίνουν 

σημαντικά την ατμόσφαιρα 

5.2 Αύξηση της χρήσης της 
ενεργούς μετακίνησης (περπάτημα 
και ποδήλατο) ως βασικά μέσα για 
τις καθημερινές μετακινήσεις 

Αύξηση της πεζή 

μετακίνησης και της χρήσης 

ποδηλάτου κατά 20% 

Αύξηση της πεζή 

μετακίνησης και της χρήσης 

ποδηλάτου κατά 30% 

Αύξηση της πεζή 

μετακίνησης και της χρήσης 

ποδηλάτου κατά 45% 

Στόχοι 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

Προτεραιότητα 6. Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 

6.1 Μείωση αριθμού τροχαίων 
συμβάντων  με παθόντες 

Μείωση τροχαίων 

συμβάντων κατά 10% 

Μείωση τροχαίων 

συμβάντων κατά 10% 

Μείωση τροχαίων 

συμβάντων κατά 10% 

6.2 Αύξηση του επιπέδου 
αντιληπτής οδικής ασφάλειας  

Τουλάχιστον το 40 – 60% 

ερωτώμενων ανά μέσο 

μεταφοράς να αξιολογούν 

από αρκετά (3/4) έως πολύ 

(4/4) ασφαλή τη μετακίνηση 

τους εντός της Μυτιλήνης 

Τουλάχιστον το 60 – 80% 

ερωτώμενων ανά μέσο 

μεταφοράς να αξιολογούν 

από αρκετά (3/4) έως πολύ 

(4/4) ασφαλή τη μετακίνηση 

τους εντός της Μυτιλήνης 

Τουλάχιστον το 80 – 100% 

ερωτώμενων ανά μέσο 

μεταφοράς να αξιολογούν 

από αρκετά (3/4) έως πολύ 

(4/4) ασφαλή τη μετακίνηση 

τους εντός της Μυτιλήνης 

Στόχοι 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

Προτεραιότητα 7. Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την προώθηση των κοινόχρηστων μετακινήσεων και για τη 
βέλτιστη διαχείριση της κινητικότητας 

7.1 1 Ανάπτυξη ευφυών 
συστημάτων τεχνολογιών (ITS-
smart systems) για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των 
μετακινήσεων στον Δήμο 
Μυτιλήνης (π.χ. τηλεματική στις 
στάσεις των ΜΜΜ, ελεγχόμενη 
στάθμευση, κλπ) 

Εξασφάλιση ωριμότητας 

εγκατάστασης - πιλοτική 

λειτουργία  

Πλήρης λειτουργία  Πλήρης λειτουργία 

Στόχοι 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

Προτεραιότητα 8. Ενίσχυση συμμετοχικότητας στον σχεδιασμό των μετακινήσεων 

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

Αύξηση κατά 50% των 

συμμετεχόντων στις 

διαδικασίες/ 

διαβουλεύσεις 

σχετικά με την 

κινητικότητα, το 

περιβάλλον και τον 

αστικό σχεδιασμό 

Αύξηση κατά 70% των 

συμμετεχόντων στις 

διαδικασίες/ διαβουλεύσεις 

σχετικά με την κινητικότητα, 

το περιβάλλον και τον 

αστικό σχεδιασμό 

Αύξηση κατά 100% των 

συμμετεχόντων στις 

διαδικασίες / 

διαβουλεύσεις σχετικά με 

την κινητικότητα, το 

περιβάλλον και τον αστικό 

σχεδιασμό 

Στόχοι 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

Προτεραιότητα 9. Λειτουργικότητα συστήματος μεταφορών 

9.1 Αύξηση της ακρίβειας του 
συστήματος δημόσιας συγκοινωνίας 

20 λεπτά κατά τις ώρες 

αιχμής 

15 λεπτά κατά τις ώρες 

αιχμής 
10 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής 

9.2 Αύξηση επιπέδου ικανοποίησης 
των μετακινούμενων από τη 
λειτουργία του συστήματος 

Μέσο επίπεδο 

ικανοποίησης, δηλαδή 40-

60% των ερωτηθέντων, να 

είναι ικανοποιημένο από την 

λειτουργία του συστήματος 

Υψηλό επίπεδο 

ικανοποίησης, δηλαδή 60-

80% των ερωτηθέντων, να 

είναι ικανοποιημένο από την 

λειτουργία του συστήματος 

Πολύ υψηλό επίπεδο 

ικανοποίησης, δηλαδή 80-

100% των ερωτηθέντων, να 

είναι ικανοποιημένο από την 

λειτουργία του συστήματος 

9.3 Ανάπτυξη ενός ενιαίου 
συστήματος μεταφορών με 
συνδυασμένες μετακινήσεις 

Πιλοτική λειτουργία Πλήρης εφαρμογή Πλήρης εφαρμογή 

Στόχοι 
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ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΤΟΧΟΣ 

5ΕΤΙΑ 10ΕΤΙΑ 15ΕΤΙΑ 

Προτεραιότητα 10. Διαχείριση της τουριστικής εποχικότητας στις μετακινήσεις 

10.1 Ενίσχυση του  
περιπατητικού και  
ποδηλατικού  
τουρισμού 

Αύξηση κατά 5% των 

διαδρομών 

Αύξηση κατά 10% των 

διαδρομών 

Αύξηση κατά 15%  

των διαδρομών 

Προτεραιότητα 11. Βελτίωση εμπορευματικών μεταφορών  

11.1 Διαμόρφωση ενός έξυπνου και 
συνεργατικού συστήματος 
τροφοδοσίας 

20% της περιοχής 

παρέμβασης θα 

εξυπηρετείται από το έξυπνο 

σύστημα τροφοδοσίας 

1 Κέντρο και 40% της 

περιοχής παρέμβασης θα 

εξυπηρετείται από  

το έξυπνο σύστημα 

τροφοδοσίας 

2 Κέντρα και 60% της 

περιοχής παρέμβασης θα 

εξυπηρετείται από το έξυπνο 

σύστημα τροφοδοσίας 

Στόχοι 



Προσδιορισμός/ Σχεδιασμός Εναλλακτικών Σεναρίων 

Τρία (3) Σενάρια: 

 

• Σενάριο Τάσεων (Do Nothing or Business As Usual) 

• Ήπιο Σενάριο (Do Something) 

• Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (Do Everything) 

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και 15+ετία. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

• Παραμένουν τα προβλήματα και οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η αύξηση του αριθμού των 
οχημάτων όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι υψηλές ταχύτητες οχημάτων, η ζήτηση για στάθμευση στο 
κέντρο της πόλης και τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης, η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση 
των θυμάτων από οδικά ατυχήματα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση, η επιβάρυνση του φαινομένου 
του θερμοκηπίου και η κατάληψη ελευθέρων χώρων. 

• Παραμένουν τα προβλήματα κινητικότητας του Δήμου που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη 
ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων διαδρομών και ήπιων μορφών μετακίνησης (π.χ. πράσινη διαδρομή, 
πεζοδρόμια με ελεύθερη όδευση τουλάχιστον 1,5μ.) αλλά και υποδομών για ΑΜΕΑ (οδεύσεις τυφλών, 
κατάλληλα διαμορφωμένες ράμπες, κλπ.) 

• Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι λεωφορειακές γραμμές του ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τον Δήμο, 
λειτουργούν με ελλείψεις (συχνότητες που δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκο χρηστών, 
αναξιόπιστα δρομολόγια, περιορισμένο ωράριο).  

• Σύμφωνα με τις γενικότερες τάσεις εξέλιξης, καθώς και τις σύγχρονες κατευθύνσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα 
των πόλεων, τα υφιστάμενα προβλήματα διαιωνίζονται και επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της ζωής της 
πόλης. 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΑΣΕΩΝ (Do Nothing or Business As Usual) 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

• Στις οδούς που επιτρέπεται η παρόδια στάθμευση προτείνονται αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις με εγκιβωτισμό 
θέσεων στάθμευσης. 

• Ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και βελτίωση των τεχνικών/ γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε όλη την 
πόλη, για την ευχερέστερη πεζή μετακίνηση των χρηστών. 

• Στις παρεμβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν, δίνεται προτεραιότητα στην προσβασιμότητα στις ευάλωτες 
ομάδες, με ιδιαίτερη πρόβλεψη σε ράμπες ΑΜΕΑ στις διασταυρώσεις και σε οδεύσεις τυφλών επί των πεζοδρομίων. 

67 

ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (Do Something) 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Μείωση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων στις περιοχές κατοικίας.  
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Σε όλο το νησί ετησίως λαμβάνουν χώρα 

56 τροχαία συμβάντα, το 20,6% των οποίων 

είναι σοβαρά (με νεκρό ή βαριά τραυματία). 

ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (Do Something) 



Το ποδήλατο μαζί με τα αυτοκίνητα σε σύμπνοια με τον Ελληνικό Κ.Ο.Κ.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

• Αντικατάσταση παράνομης στάθμευσης με διαπλάτυνση πεζοδρομίων και -όπου είναι εφικτό- δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων, ακόμη και σε τμήματα του ιεραρχημένου οδικού δικτύου.  

• Επέκταση Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ). 
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ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (Do Something) 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
• Ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου με κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων και διαμόρφωση υποδομών χρήσης 

ποδηλάτου (parking, σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων, κλπ.), ώστε το ποδήλατο να αποτελεί εναλλακτικό μέσο 
μετακίνησης και ταυτόχρονα να λειτουργεί ως συμπληρωματικό μέσο της δημόσιας συγκοινωνίας. 

• Βιώσιμη διαχείριση εμπορικών μεταφορών. 
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ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (Do Something) 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

• Ισχύουν όλα όσα προτείνονται στο Ήπιο Σενάριο   

 

• Στο ριζοσπαστικό Σενάριο επιβάλλεται η αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τις 
αστικές μετακινήσεις 

 

• Στο ριζοσπαστικό σενάριο προτείνονται ριζοσπαστικές αλλαγές στις 
υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών 
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (Do Everything) 



1) Διαχείριση οδικής κυκλοφορίας 

2) Οδική ασφάλεια 

3) Διαχείριση στάθμευσης 

4) Δημόσια συγκοινωνία 

5) Πράσινες διαδρομές 

6) Χώροι πρασίνου-Κοινόχρηστοι χώροι 

7) Εμπορικές μεταφορές 

8) Κατανάλωση ενέργειας 

9) Προώθηση και δράσεις βιώσιμης 
κινητικότητας - Άλλα μέτρα 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΡΩΝ 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κυκλοφοριακή οργάνωση 

• Νέα Ιεράρχηση 

• Μονοδρομήσεις - Αντιδρομήσεις 

• Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων  

• Απομάκρυνση βαρέων οχημάτων 

• Αναπλάσεις κεντρικών οδών 

• Μετατροπή των οδών σε ήπιας κυκλοφορίας 
και συνύπαρξης πεζών και οχημάτων  

• Car pooling/Car sharing 

• Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας 
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Αναδιαμόρφωση κόμβων 

• Δημιουργία κυκλικών κόμβων 

• Σημειακές βελτιώσεις σε ισόπεδους κόμβους 
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Παρόδια στάθμευση 

• Απαγόρευση παρόδιας στάθμευσης εκεί όπου έχουν 
προτεραιότητα πεζοί και ποδηλάτες 

• Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) 

• Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ 

• Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

• Δημιουργία σταθμών ποδηλάτων κοινής χρήσης 

• Απαγόρευση στάθμευσης βαρέων οχημάτων σε δημόσιους 
χώρους και σε περιοχές μικτών χρήσεων 

Στάθμευση εκτός οδού 

• Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένων χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Λεωφορειακές Γραμμές ΚΤΕΛ 

• Ανασχεδιασμός των λεωφορειακών γραμμών όπου 
απαιτείται, έτσι ώστε να εξυπηρετούν μεγαλύτερη 
έκταση του Δήμου 

• Βελτίωση τόσο της αξιοπιστίας όσο και της συχνότητας 
των δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών 

• Εφαρμογή τηλεματικής, στο σύνολο των στάσεων του 
ΚΤΕΛ εντός του Δήμου 

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων του ΟΑΣΑ, ώστε 
να μην εμποδίζουν το περπάτημα στα πεζοδρόμια, να 
είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να συμβάλουν στην 
αισθητική του Δήμου 

• Ανανέωση του στόλου με πιο «καθαρά» οχήματα 
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Δίκτυα ενθάρρυνσης της ενεργής μετακίνησης (περπάτημα, 
ποδήλατο, πατίνι …) 

• Υλοποίηση δικτύου διαδρομών κατάλληλων για ΑΜΕΑ, παιδιά, 
ηλικιωμένους, κλπ. 

• Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων (αποκλειστική ή μικτή 
υποδομή) 

• Κατασκευή πεζοδρομίων όπου δεν υπάρχουν  

• Δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (μετατροπή 
οδών σε πεζόδρομους ή ήπιας κυκλοφορίας) σε ακτίνα 300μ. 
πέριξ σχολικών συγκροτημάτων, με στόχο την εξασφάλιση της 
ασφαλούς προσπέλασής τους  

• Δημιουργία χώρων κοινωνικοποίησης «superblocks», parklet 

• Επέκταση συστήματος bike-sharing 

• Υλοποίηση θεσμοθετημένων προτάσεων (ΓΠΣ) π.χ. πεζόδρομων 
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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Ενδεικτική Διάταξη λειτουργίας «superblocks» 
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SUPERBLOCKS 



Παράδειγμα superblock στη Βαρκελώνη 
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SUPERBLOCKS 



Πληροφόρηση - Τοπόσημα 
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ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Υποδομές ενίσχυσης και επέκτασης πρασίνου-δημόσιων χώρων 

• Αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που βρίσκονται 
εντός του Δήμου 

• Επανασχεδιασμός Πλατειών και δημιουργία νέων 

• Δημιουργία «πάρκων τσέπης» 

• Εγκατάσταση αστικών κερκίδων 

• Αύξηση πρασίνου με φυτεύσεις στον δημόσιο χώρο, π.χ. σε 
πεζοδρόμια που διαπλατύνθηκαν, σε νησίδες και κοινόχρηστους 
χώρους 
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Μέτρα πολιτικής 

• Εφαρμογή αυστηρού ωραρίου για 
φορτοεκφορτώσεις 

• Απαγόρευση χρήσης του τοπικού οδικού 
δικτύου από μεγάλα οχήματα 

• Επιβράβευση επιχειρήσεων με φιλική στο 
περιβάλλον οργάνωση των μεταφορών τους 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Σχέδια 

• Εκπόνηση και εφαρμογή ΣΦΗΟ: Σχεδίων Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων  

Ανανέωση στόλου 

• Ανανέωση / Εκσυγχρονισμός στόλου δημοτικών 
οχημάτων και αντικατάσταση με νέα, χαμηλής 
κατανάλωσης, περιβαλλοντικά φιλικά (ηλεκτρικά, 
υβριδικά, φυσικό αέριο) 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 

Μέτρα προώθησης 

• Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα σχολεία 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς τη Βιώσιμη 
Κινητικότητα με εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες σε επίπεδο 
μεμονωμένου νοικοκυριού 

• Ένταξη του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολικό 
πρόγραμμα 

• Καθιέρωση ημέρας χωρίς αυτοκίνητα στο κέντρο (π.χ. «Κυριακή 
Χωρίς Αυτοκίνητο») 

• Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για eco - driving 
οδήγηση σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς (λεωφορείων, ταξί) 
και σε κάθε ενδιαφερόμενο δημότη 
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Μέτρα προώθησης 

• Εκστρατείες ενημέρωσης – Σεμινάρια κυκλοφοριακής 
αγωγής και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στους 
εργαζόμενους στον Δήμο και στο ευρύτερο κοινό – 
Διενέργεια σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης στους οδηγούς 
των Μέσων Συλλογικής Μεταφοράς. 

• Συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Τροχαίας για την 
εκπαίδευση στελεχών της σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας. 

• Έλεγχοι των επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς ευπαθών 
προϊόντων και επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

• Συστηματική καταγραφή των τροχαίων ατυχημάτων και των 
επικίνδυνων θέσεων & Βελτίωση του συστήματος 
καταγραφής τους. 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 



Μέτρα προώθησης 

• Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας με εκδηλώσεις ενημέρωσης των 
πολιτών. 

Άλλα μέτρα 

• Βελτίωση του συστήματος άμεσης αντιμετώπισης 
των τροχαίων ατυχημάτων, κυρίως μέσω της 
συνεργασίας Δήμου - Τροχαίας - ΕΚΑΒ – 
Πυροσβεστικής. 

• Εκπόνηση Χαρτών θορύβου και λήψη μέτρων σε 
περιπτώσεις υπέρβασης των νομοθετημένων τιμών.  
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Νέα Υόρκη 
Πηγή: NYC Department of Transportation 

Νέα Υόρκη 
Πηγή: National Association of City Transportation Officials 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Νέα Υόρκη 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Λάρισα 



ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Αγορά συμβατικού ΙΧ: ~15.000 € 

Αγορά ηλεκτρικού ΙΧ: ~30.000 € (επιδότηση έως 30% της τιμής) 

 

 

Αγορά συμβατικού ποδηλάτου: ~ 500 € 

Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου: ~ 2.000 € (επιδότηση έως 800 €) 
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Ανά μέσο/ ανά 5χλμ. 

 Πεζή = 0 € / ανά 5χλμ. 

 Ποδήλατο = 0 € / ανά 5χλμ. 

 ΙΧ = 1,50 € / ανά 5χλμ. (συν κόστος 
ασφάλισης, λιπαντικά, κλπ.) 

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Ανά μέσο/ ανά 10χλμ. 

 Πεζή = 0 € / ανά 10χλμ. 

 Ποδήλατο = 0 € / ανά 10χλμ. 

 ΙΧ = 3,00 € / ανά 10χλμ. (συν κόστος 
ασφάλισης, λιπαντικά, κλπ.) 
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Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση, τον Οκτώβριο του 1973, ήταν κυρίως απόρροια του 
τέταρτου αραβοϊσραηλινού πολέμου, του λεγόμενου Πολέμου του Γιομ Κιπούρ.  

 Από το 1973 έως το τέλος του πολέμου, η Ελβετία και η Ολλανδία απαγορεύουν 
την οδήγηση την Κυριακή.  

 Το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει την τριήμερη εβδομάδα εργασίας για τον 
περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων των εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις.  

 Η Γαλλία περιορίζει την ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο στα 120 χιλ./ώρα και 
ξεκινά το «κυνήγι της σπατάλης», με περιορισμό της θέρμανσης στους 20 
βαθμούς κελσίου, απαγόρευση φωτισμού βιτρίνων το βράδυ ή ακόμα και 
διακοπή τηλεοπτικών εκπομπών στις 11μμ. 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΄70 

Πηγή: https://www.ot.gr/2022/03/31/apopseis/experts/petrelaika-sok-kai-pagkosmia-oikonomia/    
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Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας! 
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